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ABSTRACT  

Tilus, Pirjo Marjatta 
From recreation to centre of expertise: The transformation of basic education at hospital schools 
within the framework of developmental work research 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2018, 339 p. 
(JYU Dissertations 
ISSN 2489-9003; 28) 
ISBN 978-951-39-7577-7 (PDF) 
 
This study focussed on the provision of basic education at Finnish hospitals for pupils with 
illnesses requiring a hospital stay. It examined, in particular, how the principles, practices and 
methods of organising hospital teaching have changed and developed. The following four main 
research questions were addressed: (1) What stages can be observed in the historical develop-
ment of hospital teaching? (2) What is the purpose of hospital teaching, and how are the activi-
ties and practices involved therein? (3) How did the development of work activities progress 
during the projects? (4) What are the possible preconditions for hospital teaching as a centre of 
expertise? 

The methodology of this study was based on developmental work research. The present 
state as well as historical development of hospital teaching were analysed in order to interpret 
the objects of work in hospital teaching.  The research data included documents related to the 
history and statutes of hospital teaching and inquiries and interviews, which were produced 
through national hospital teaching development activities from 2005 to 2014. The data were 
analysed using qualitative content analysis. The development activities, adoption of new meth-
ods and expansion of work activity were discerned using the expansive learning cycle model 
and the zone of proximal development. The development needs of hospital teaching, as well as 
the ways to meet these needs, and the operating conditions for centre of expertise activities 
were analysed using the human activity system (HAS) model of developmental work research. 

The statutes that govern teaching and teachers’ job description were interpreted incon-
sistently in the work activities of hospital schools. There was a conflict between, on the one 
hand, the potential of the curriculum and hospital teachers’ competences and, on the other, 
pupils’ right to an education and need for support. These areas were not reconciled in the oper-
ational framework of provider-driven teaching arrangements, the principles of providing edu-
cation, and the collective agreement for teachers. The work orientation of the hospital schools 
was the result of the structures of interest group cooperation and interaction competence as 
well as of the workplace community’s own internal operating culture. The schools that commit-
ted to the development activities featured the following characteristics: structures that support 
workplace learning, co-design and continuous evaluation; broad-based participation, support-
ive leadership, and experience of a consultative work approach and of education for pupils in 
outpatient care.   

The renewal requires that we examine and reconcile the parties and chains of actors re-
sponsible for the wellbeing, upbringing, education, and rehabilitation of children and adoles-
cents. Development and new ways of working must start from a holistic idea of what is best for 
the pupil – not from the aim to adapt new statutes to an old operating model. The structures of 
development work must be based on school-specific guidance, the evaluation of leadership, and 
the committed participation of all members. The development must be linked to change theo-
ries and implemented based on research. The main idea of development is to increase the ability 
to perceive the workplace community’s basic task holistically, through collective and individual 
development. In addition, the aim is to maintain the sensitivity to notice needs for change in 
time and to create models for resolving challenges for change through collaborative planning.  
 
Keywords: hospital teaching, challenging special needs support, development, developmental 
work research 



 
 

 

Author’s Address  Pirjo Tilus 
Hietalantie 19 
40950 Muurame 
pirjo.tilus@gmail.com 

Supervisors  Docent, senior lecturer Raija Pirttimaa 
Faculty of Education and Psychology 
University of Jyväskylä 
 
Docent, senior lecturer Elina Kontu 
Faculty of Behavioral Sciences 
University of Helsinki 

Reviewers  Docent, PhD (Ed.) Jyrki Huusko  
University of Eastern Finland 
 
Professor Satu Uusiautti  
University of Lapland 

Opponent  Docent, PhD (Ed.) Jyrki Huusko  
University of Eastern Finland 
 



 
 

 

TIIVISTELMÄ  

Tilus, Pirjo Marjatta 
Askarrutuksesta osaamiskeskukseksi. Sairaalaopetuksen muutoskehityksen tarkastelu kehittä-
vän työntutkimuksen viitekehyksessä. 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2018, 339 p. 
(JYU Dissertations 
ISSN 2489-9003; 28) 
ISBN 978-951-39-7577-7 (PDF) 
 
Tämä tutkimus kohdistui suomalaisen sairaalaopetuksen järjestämisperusteiden ja käytänteiden 
ja menettelytapojen muutoskehitykseen. Päätutkimusongelmia oli neljä: 1. Millaisia vaiheita 
sairaalaopetuksessa on havaittavissa sen historiallisen kehityksen aikana? 2. Millaisia ovat sai-
raalaopetuksen tehtävä, toiminta ja käytänteet? 3. Miten työtoimintojen kehittäminen eteni ke-
hittämishankkeiden aikana? ja 4. Millaiset toiminnalliset edellytykset sairaalaopetuksella arvi-
oidaan olevan osaamiskeskuksena toimimiseen? 

Tutkimukseni metodologia perustui kehittävään työntutkimukseen. Sairaalaopetuksen 
järjestämisperusteiden kehityshistoriallista ja nykytilanteen analyysia käytettiin sairaalaopetuk-
sen työn kohteiden tulkintaan. Tutkimusaineisto koostui sairaalaopetuksen historiaa ja säädök-
siä käsittelevistä dokumenteista ja kysely- ja haastatteluaineistoista, jotka oli tuotettu vuosien 
2005-2014 aikana toteutetun sairaalaopetuksen kansallisen kehittämistoiminnan aikana. Aineis-
tot analysoitiin laadullisella sisällönanalyysilla. Kehittämistoimintaa ja uusien menetelmien 
käyttöön ottoa ja työtoiminnan laajentumista jäsennettiin ekspansiivisen oppimissyklin mallin 
ja lähikehitysvyöhykkeen avulla. Sairaalaopetuksen kehittämistarpeita ja niihin vastaamista 
sekä osaamiskeskustoiminnan toimintaedellytyksiä analysoitiin kehittävän työntutkimuksen 
toimintajärjestelmän rakennemallilla. 

Sairaalaopetuksen työtoiminnan ristiriidat paikantuivat opetusta ja opettajien työnkuvaa 
määrittävien säädösten ja opetuksen järjestämistä koskevien tulkintojen välille. Opetussuunni-
telman mahdollisuudet ja sairaalaopettajan osaaminen ja toisaalta oppilaan oikeus opetukseen 
sekä tuen tarve eivät kohdanneet opetuksen järjestäjälähtöisten opetusjärjestelyjen, koulunpi-
don periaatteiden, opetusalaa säätelevän virkaehtosopimuksen luomassa toimintakehikossa. 
Opetusyksikön työorientaatiotapa määrittyi sidosryhmäyhteistyön rakenteiden ja vuorovaiku-
tusosaamisen sekä työyhteisön oman sisäisen toimintakulttuurin tuloksena. Kehittämistoimin-
taan sitoutuivat yksiköt, joiden toiminta perustui työyhteisön oppimista ja yhteissuunnittelua 
sekä toiminnan jatkuvaa arviointia tukeviin rakenteisiin, laajapohjaiseen osallistumiseen, toi-
mintaa tukevaan johtajuuteen sekä kokemuksiin konsultatiivisesta työotteesta ja avohoidossa 
olevien oppilaiden opetuksen järjestämisestä.   

Uudistuminen edellyttää lasten ja nuorten hyvinvoinnista, kasvatuksesta, koulutuksesta 
ja kuntoutuksesta vastaavien tahojen ja toimijaketjujen tarkastelua ja yhteensovittamista. Kehit-
tämisen ja uusien työtapojen lähtökohtana tulee olla kokonaisnäkemys oppilaan parhaasta sen 
sijaan, että uudet säädökset pyritään sopeuttamaan vanhaan toimintamalliin. Kehittämistoi-
minnan rakenteiden tulee perustua kouluyhteisökohtaiseen ohjaustyöhön, johtajuuden arvioin-
tiin ja kaikkien jäsenten vastuulliseen osallistumiseen. Kehittäminen tulee kytkeä muutosteori-
oihin ja toteuttaa tutkimusavusteisena.  Kehittämisen ideana on yhteisö- ja yksilökohtaisen ke-
hittymisen kautta lisääntyvä kyky hahmottaa työyhteisön perustehtävä kokonaisuutena ja säi-
lyttää herkkyys havaita muutostarpeet ajoissa sekä luoda yhdessä suunnitellen muutoshaastei-
den edellyttämät ratkaisumallit. 
 
Avainsanat: sairaalaopetus, vaativa erityinen tuki, kehittäminen, kehittävä työntutkimus 



 
 

 

ALKUSANAT 

Erityisopetuksen piirissä kuluneen työurani aikana olen saanut kohdata lukui-
san joukon oppilaita, heidän opettajiaan, koulujaan ja alalle opiskelevia sekä 
täydennyskouluttautujia ja kehittämisestä innostuneita kasvatuksen, koulutuk-
sen ja kuntoutuksen eri sektoreilta. Useimmiten tilanteiden keskiössä oli yhtei-
nen halu ratkaista jokin ongelmatilanne, parantaa osaamista tai kehittää jotakin 
uutta. Koulukäynneillä ja pitkäkestoisissa koulutuksissa avautui usein eteeni 
koulujen toimintakulttuurien valtava kirjo. Oli kouluja, joista välittyvä positii-
visen tekemisen meininki auttoi ongelmatilanteissa käärimään hihat ja pohti-
maan yhdessä, miten ongelma selätetään. Oli myös kouluja, joissa oppilaan it-
kupotkuraivari johti oppilaan poislähettämiseen ja keskusteluun koulun puut-
teellisista resursseista. Minua kiinnosti aina myös kysymys siitä, miten oppimi-
sen ja koulunkäynnin tukemiseksi tarvittavat menettelytavat viime kädessä va-
likoituivat. Mitä ja miten tehtiin silloin, kun tehtiin? Kiinnostus johti erityisope-
tuksen suunnitelmien, käytänteiden ja työtapojen kehittelyyn, kehittämishank-
keiden vetovastuisiin ja kouluttajana toimimiseen. Sairaalakoulun rehtorina 
sain omakohtaisen kokemuksen työyhteisön työtapojen muuttamisen onnistu-
misista ja sudenkuopista, mutta myös sairaalaopetuksen mahdollisuuksista tar-
jota apua ja tukea oppilaaksiottoalueensa kouluille. Luja usko siihen, että työta-
poja ja osaamista kehittämällä voidaan luoda jotakin uutta oppilaan parhaaksi 
ilman vain oppilaaseen kohdistettua nyt-ja-heti-muutosvaatimusta, johdatti 
myös sairaalaopetuksen kehittämiseen osallistumiseen. Kymmenen vuotta jat-
kunut sairaalaopetuksen kansallinen kehittäminen osoittautui kehittämiskyl-
vyksi, joka ei jättänyt rauhaan hankkeiden päättymisen jälkeenkään. Yllätin it-
seni yhä uudelleen pohtimasta, mitä ja miten tehtiin ja olisiko voitu toimia jo-
tenkin toisin.  

Työtapojen kehittäminen ja tutkimuksen tekeminen hyvässä matkaseuras-
sa on ollut elämys. Kiitokset sairaalaopetuksen kansallisen kehittämisen mah-
dollistaneista matkalipuista kuuluvat ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhoselle. Lämpi-
mät kiitokset matkakartasta ja koordinaateista osoitan ohjausryhmässä toimi-
neille opetusneuvos Jussi Pihkalalle, opetusneuvos Irmeli Haliselle, opetusneu-
vos Pirjo Koivulalle, professori Jouni Välijärvelle ja ylitarkastaja Kirsti Eneber-
gille ja rehtorijäsenille. Erityiskiitokset ohjausryhmän Sirpalle ja Jukalle sekä 
matkan varrelta mukaan koukatulle Tanjalle yhteisen repun kantamisesta. Laa-
turyhmälle kiitos innostuksesta sairaalaopetuksen askelmerkkien tarkentami-
seksi. Koko sairaalaopetuksen kenttäväelle lämpimät halaukset osallistumisesta 
ja kannustuksesta. Suuri kiitos omalle Haukkalan sairaalakoulun väelleni työn 
tekemisen palosta ja yhteisöllisyyden voiman todellisesta ymmärtämisestä. 
Kehittämismatkasta ei olisi kuitenkaan syntynyt tutkimusta ilman superspar-
raajiani yliopistonlehtori, dosentti Raija Pirttimaata ja yliopistonlehtori, dosentti 
Elina Kontua. ja dosentti Elina Kontua. Ilman Raijan etappeja ja kävelysauvoja 
en olisi vieläkään tässä. Työni esitarkastajia dosentti Jyrki Huuskoa ja professori 
Satu Uusiauttia kiitän arvokkaista kommenteista ja kannustuksesta työni lop-
puun saattamiseksi.  
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sekä Merville ja Guckalle matkakumppanuudesta. Petrille kiitos superjoustavis-
ta versioiden kopiointipalveluista ja Leenalle kyselyjen tietojen käsittelystä. 
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äidinmaidossa tarttunut mielenkiinto erityisopetukseen muuntui työtoveruu-
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sekä työyhteisöjen kehittämisessä – siitä lämmin kiitos. Kiitokset Roosalle ja 
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1 JOHDANTO 

Tutkimukseni kuvaa koulun käytänteiden ja työtapojen muutoskehitystä suo-
malaisessa sairaalaopetuskontekstissa. Tutkimuksessa tarkastellaan sairaala-
opetuksen järjestämisen perusteissa tapahtuneita muutoksia ja sairaalaopetusta 
antavien koulujen edellytyksiä kehittää työtapojaan ja työnkuvaansa muuttu-
vassa toimintaympäristössä. Sairaalaopetuksen käytänteet ja menettelytavat 
koostuvat oppimisen ja koulunkäynnin tukitoimiin sisältyvinä työsuoritteina 
sairaalaopetuksen piirissä olevan oppilaan opinpoluksi. Keskeistä tutkimukses-
sa on käytänteiden ja niiden uudistamisen tarkastelu sairaalaopetuksessa ole-
van oppilaan opetuksen ja tukitoimien toteutumisen ja työyhteisön ammatilli-
sen osaamisen kehittämisen sekä koulun toimintakulttuurin muutosedellytyk-
siin liittyvien piirteiden näkökulmista. Tutkimukseni pohjautuu vuosina 2005-
2014 toteutetun sairaalaopetuksen kansallisen kehittämisen aikana tuottamiini 
aineistoihin, joita tarkastelen kulttuurihistoriallisen toiminnan teoriaan perus-
tuvan kehittävän työntutkimuksen lähestymistavan ja metodin avulla (Enge-
ström 1987;1995). Kehittävän työntutkimuksen periaatteiden mukaisesti sairaa-
laopetuksen ja sen muutoskehityksen tarkastelu tapahtuu sairaalaopetuksen 
kehityshistorian ja nykytilan sekä kehittämistoiminnan kuvauksen kautta. Tut-
kimusraportin johdanto-osassa tarkastelen tutkimukseni asemoitumista yhteis-
kunnalliseen ja erityispedagogiseen kontekstiin sekä sairaalaopetuksen nivou-
tumista perusopetuksen kenttään sekä selvitän tutkimuksen tarkoituksen ja 
kuvaan tutkimuskysymykset. 

1.1 Tutkimuksen yhteiskunnallinen ja erityispedagoginen kon-
teksti 

Koulutus on keskeinen hyvinvointia ja näkökulmaa tulevaisuuteen luotaava 
tekijä. Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen ja lasten ja nuorten koulupolun 
turvaaminen on useista kasvatukseen, opetukseen ja kuntoutukseen sekä hy-
vinvoinnin lisäämiseen osallistuvien organisaatioiden toimijoista, ammattilai-
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sista, palveluntuottajista ja ammattilaisista koostuvien verkostojen toiminnan 
tulosta. Perusopetusikäisen lapsen tai nuoren sairastuessa koulunkäynti jatkuu 
hoidon aikana sairaalaopetuksessa, mikä tuo oman lisänsä oppilaan opetukses-
ta, kasvatuksesta ja kuntoutuksesta huolehtivien toimijoiden joukkoon. Sairaa-
laopetuksen rooli oppimisen ja koulunkäynnin tukijärjestelmän osana on muut-
tunut yhteiskunnallisten, sosiaalisten ja taloudellisten sekä sosiaali- ja tervey-
denhuollon sekä opetustoimen sektoreilla tapahtuneiden rakenteellisten ja sisäl-
löllisten muutosten seurauksena. Tehtäväkuvan muutosodotukset nostavat tar-
kastelun keskiöön sairaalaopetuksen roolin, merkityksen ja konkreettiset käy-
tänteet lapsen ja nuoren hyvinvointia edistävänä yksittäisenä toimijana, mutta 
myös osana kunnallista ja alueellista oppimisen ja koulunkäynnin tuen palvelu-
järjestelmää sekä laajempia lasten ja nuorten hyvinvointia tukevia toimintajär-
jestelmiä.  

Koulutuspolitiikka ja koulun muutoskehitys ovat sidoksissa yhteiskunnan 
muuhun sosiaalipolitiikkaan ja yleiseen poliittiseen kulttuuriin (Sahlberg 2015, 
71). Koulun toiminta rakentuu opetussuunnitelman, resurssien, sopimusten ja 
toimijoiden (opettajat ja oppilaat) tarpeiden, tilanteiden, osaamisen, mahdolli-
suuksien ja toimintaedellytysten yhteensovittamisen tuloksena. Koulu toimii 
solmuasemana, jossa kohtaavat yhteiskunnallinen, taloudellinen ja sosiaalinen 
monimuotoisuus, yksilöistä ja yhteisöistä lähtevät tarpeet ja toisaalta saatavilla 
olevat tukitoimet sekä niitä toteuttavat työyhteisöt. Koulun käytänteet ja toi-
mintatavat nivoutuvat toimintakulttuuriksi, joka toimii toiminnan toiminta-
alustana ja muovautuu toiminnan tuloksena. Tässä tutkimuksessa tutkin sairaa-
laopetuksen käytänteiden ja toimintamallien kehittämistä ja sairaalaopetusta 
antavan koulun valmiuksien parantamista osaamiskeskusmaiseen työotteesen.  

Suomalainen erityisopetukseen liittyvä tutkimus on painottunut pääosin 
erityisopetuksen eri muotoihin tai liittynyt pedagogiikkaan vaikuttaviin oppi-
laiden ominaisuuksiin keskittyvään tutkimukseen (ks. Vehkakoski & Kuorelahti 
2010). Erityisopetusjärjestelyjä on arvioitu oppilaiden yhdenvertaisuuden ja 
tasa-arvon toteutumisen ja erityisopetuspalvelujen saatavuuden ja muotojen 
näkökulmasta (Kirjavainen, Pulkkinen & Jahnukainen 2014; Kivirauma 1989; 
Kokko ym. 2013; Lintuvuori, Jahnukainen & Hautamäki 2017; Pesonen ym. 2015; 
Pirttimaa ym. 2015; Vettenranta ym. 2016). Perusopetuksen opetussuunnitel-
man muutoksia ja laadullista kehitystä tukeneita kehittämishankkeita on arvioi-
tu niiden toteutumisen ja erityisopetuksen uudistusten jalkautumisen näkö-
kulmista (ks. Ahtiainen ym. 2012; Hellström 2004; Holopainen & Ojala 2006; Oja 
2012). Sen sijaan vähemmän on tutkittu erityisopetuksen eri sektoreilla annetta-
van erityisopetuksen ja kolmiportaisen tukijärjestelmän käytännön sisältöjä ja 
konkreettista toteutumista työyhteisöjen kokonaisvaltaisena prosessina. Tutki-
muksellisin keinoin on suhteellisen vähän tarkasteltu myös erityisopetuksen ja 
oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tukitoimia niiden muodostaman ketjun 
tai prosessin tai prosessiohjauksen näkökulmasta, vaikka koulutuksen tutkijat 
ovat peräänkuuluttaneet tutkimuksia, joiden avulla pystyttäisiin luomaan pa-
remmin kokonaiskuvaa koulun opetustoiminnasta, oppimisympäristöistä (Jau-
hiainen & Tähtinen 2015, 315) ja oppimisen ja koulunkäynnin tukitoimien käy-
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tännön toteutuksesta.  Suomalaista koulujärjestelmää pidetään erinomaisena, 
opettajia korkeasti koulutettuina ja osaavina. Opettajiin luotetaan ja heitä ja 
koulutusta arvostetaan. (Luukkainen 2004; Sahlberg 2015.) Sahlbergin (2015) 
mielestä koulun yhteydet muihin hyvinvointia ylläpitäviin yhteiskunnallisiin 
rakenteisiin ovat toimivat (Sahlberg 2015, 247–248).  

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeen kasvaessa tarvitaan koulun pii-
rissä työskentelevien ammattiauttajien lisäksi myös muilta sektoreilta saatavis-
sa olevaa tukea ja osaamista. Sivistystoimen ja sosiaali- ja terveydenhuoltosek-
torin monenkeskistä yhteistoiminnasta haettavilla ratkaisuilla on myös tulevan 
sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen (sote-uudistus) kannalta kes-
keinen merkitys. Hallintokuntien sektoreiden palvelurakenteiden hajanaisuu-
teen ja palvelujen tasa-arvoiseen saatavuuteen on kiinnitetty yleisessä keskuste-
lussa huomiota vuosikymmeniä. Lapsuuden tarpeet hyvän elämän eväiksi tun-
netaan (Salmi ym. 2004), mutta auttamisen toimintajärjestelmät hajautuvat use-
an erillisen organisaation toiminta-alueille (Halme, Perälä & Kanste 2014; Kai-
vosoja 2004, 452; Rimpelä 2014, 560–565). Erityisesti Rimpelä (2014) kiinnittää 
huomiota palvelurakenteen hajanaisuudesta aiheutuvan välinpitämättömyyden 
seurauksiin, joista johtuen erityisesti opinpolun varhais- että päättövaiheessa 
tukea tarvitsevat jäävät kronologiseen ikään perustuvan, hajanaisen ja sektoroi-
tuneen palvelurakenteen jalkoihin. Myös koulutuspoliittiset muutokset sekä 
alueellinen ja sosiaalinen eriytyminen ovat johtaneet koulutuksen yhtäläisen 
saatavuuden rapautumiseen (Ouakrim-Soivio ym. 2015). Yhteisten tavoitteiden 
ja toimintaperiaatteiden puuttuminen palveluketjuun osallisten välillä tekee 
toiminnan tavoitteista palvelulähtöisiä sen sijaan, että tavoitteet rakentuisivat 
asiakaslähtöisinä kokonaisvaltaisesti (Perälä ym. 2011, 20). Ymmärrän asiakas-
lähtöisyyden koulutuksen piirissä oppilaslähtöisenä toimintana. Auttamisjärjes-
telmien pitkälle eriytynyt työnjako ja toimenkuvat sekä palveluvalikkolähtöi-
nen toimintatapa luovat helposti pohjan ”poislähettämisen” kulttuurille, joka 
koituu heikommin eväin opinpolkuaan aloittavan, tukea tarvitsevan tai toisella 
asteella epäonnistuvan nuoren kohtaloksi (Rimpelä 2014). Lasten ja nuorten 
hyvinvointia koskevat raportit ovat osoittaneet polarisaatiokehityksen jatkuvan 
edelleen (Harrikari 2011). Myös tutkimustulokset koulutuksen vaikuttavuudes-
ta, nuorten jatkokoulutuksesta, työllistymisestä ja toisaalta hyvinvoinnista sekä 
syrjäytymisestä tarjoavat huolestuttavaa kuvaa koulutuksemme tilasta ja kehit-
tämistarpeista (Ahtiainen ym. 2012; Ahtiainen 2015, 33; Ouakrim-Soivio ym. 
2015; Taajamo, Puhakka & Välijärvi 2015;).  

Tutkimuksissa ja kannanotoissa korostetaan yhteiskunnallisten ja poliittis-
ten ratkaisujen merkityksellisyyttä tarkasteltaessa yhteyttä peruspalvelujen 
ohentamista koskevan päätöksenteon ja lasten ja nuorten pahoinvoinnin välillä 
(Salmi ym. 2004). Tasa-arvoisten ja oikea-aikaisten opetus- ja tukipalvelujen 
turvaamiseksi ja edelleen kehittämiseksi on esitetty vaativan erityisen tuen oh-
jaus- ja palveluverkostojen muodostamista (OKM 2017). Sairaalaopetusyksiköi-
den, Elmeri-koulujen, valtion koulukotikoulujen, kunnallisten erityiskoulujen, 
oppimis- ja ohjauskeskus Valterin sekä yliopistollisten ja muiden erityispeda-
gogiikan tutkimus- ja koulutusyksikköjen muodostamien verkostojen tehtävänä 
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on opetuksellisten rakenteiden, työmuotojen ja vaativan erityisen tuen kehittä-
minen (Pihkala & Lammassaari 2017, 19). Meneillään oleva maakunta- ja sosiaa-
li- ja terveydenhuollon mittava uudistaminen (HE 15/2017) sisältää myös lasten 
ja nuorten tukipalveluiden järjestämistä koskevia ratkaisuja, jotka ulottuvat osin 
myös sairaalaopetukseen sen toimintaympäristöön tiiviisti liittyvinä. Tutki-
mukseni tarkastelee siten sairaalaopetusta erityisopetuksen piiriin kuuluvana ja 
myös monitoimijaiseen palvelujärjestelmään liittyvänä. 

Useilla yhteiskunnan sektoreilla ja työelämän aloilla on ollut viime vuosi-
kymmeninä meneillään työn historiallinen murros, jonka seurauksena ympä-
röivä yhteiskunta on muuttunut yhä monimutkaisemmaksi ja moniulotteisem-
maksi. Työn globaali muutos on ilmennyt jo vuosia jatkuneena maailmanlaajui-
sena kilpailun kiristymisenä ja kustannustehokkuuden haasteina, jotka puoles-
taan heijastuvat maakohtaisina yhteiskunnallisina, sosiaalisina ja taloudellisina 
muutospaineina ja kehityksenä. (Julkunen 2008, 88–95) Julkunen (2008) toteaa, 
että samanlaisilla globaaleilla muutospaineilla on kuitenkin erilaisia ilmene-
mismuotoja ja kehittymisen suuntia erilaisten kansallisten poliittisten, historial-
listen ja institutionaalisten järjestelyjen vuoksi. Toimintojen muuttamisella ta-
voitellaan jotakin parempaa ja tehokkaampaa. Muutospaineet näkyvät organi-
saatioissa erilaisina toiminnan muutoksina (Engeström 1995) ja osaamisen ke-
hittämisen tarpeina. Murrosvaiheessa oleville organisaatioille on luontaista uu-
sien innovaatioiden tai uusien organisaatiomallien etsiminen (Vartiainen 2011, 
56) ja huomion kiinnittäminen kehittämisen edellytyksiin, osaamiseen ja johta-
juuteen (Ahtiainen 2015, 36; Luoma 2011, 35–36). Tämä tutkimus tuo oman li-
sänsä keskusteluun tarpeesta tarkastella nykyisen koulujärjestelmän organisa-
torisia rakenteita ja sisällöllistä toimintaa suhteessa organisaatioon kohdistet-
tuihin odotuksiin, toimintaedellytyksiin ja kehittämispyrkimyksiin. 

Erityisopetuksessa on kysytty vuosikymmeniä uusia, luovia ratkaisuja ja 
valmiutta uuden etsintään (Ahtiainen ym. 2012; Naukkarinen 1998). Luovuus 
edellyttää osaamisintensiivisyyttä ja -herkkyyttä sekä korkeaa kompetenssita-
soa tiedollisena tai kädentaidollisena osaamisena (Cambra-Fierro ym. 2013, 329; 
Koiranen 2011, 6). Erityisopetusta voi luonnehtia myös tästä näkökulmasta tar-
kasteltuna luovaksi alaksi. Voidaan sanoa, että useimmiten erityisopettaja tar-
vitsee ammatillisen osaamisen ja innovatiivisuuden yhdistelmää, mutta myös 
mahdollisuuksia kokonaisnäkemyksen muodostamiseen oman organisaationsa 
toiminnasta, rakenteista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Näkökulman suuntau-
tuessa toimintaan, käytänteisiin ja menettelytapoihin, tarkastelun painopiste 
kääntyy koulun toimintaan organisaationa. Organisaation toiminta perustuu 
jäsentensä osaamiseen. Organisaation strategia puolestaan määrittää, mitä 
osaamista tarvitaan. (Jarzabkowski, Balogun & Seidl 2007; Virtainlahti 2009, 62–
63.) Yrjö Engeström (1985, 156) korostaa kehittävän työntutkimuksen peruskä-
sitteitä koskevassa artikkelissaan, että ”työ tuntuu työntekijästä usein itsestään 
selvältä asialta. Se on kuin työntekijän nahan alla, osa häntä itseään”. Perinteinen 
ammattikuntakeskeinen käsitys työstä näkee työn vahvasti henkilökohtaisena 
(Engeström 1985, 156) ja autonomisena (Hargreaves 2003). Ovatko henkilökoh-
tainen päätäntävalta ja opettajan autonomia postmodernissa toimintaympäris-
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tössä mahdollistamassa vahvaa vai heikkoa sitoutumista organisaation yhteisiin 
pelisääntöihin (Huusko 1999) ja siten omalta osaltaan vaikuttamassa uusien 
käytänteiden ja työtapojen hitaaseen jalkautumiseen (Ahtiainen ym. 2012; Juuti 
2011)? 

Tutkimuksen aihe on koulutuksen piirissä tapahtuvan oppimisen ja kou-
lunkäynnin tukitoimien kehittämisen sekä niiden toteutumisen kannalta tarkas-
teltuna ajankohtainen. Koko peruskouluaika sisältää kaikkia oppilaita koskevia 
useita siirtymiä, jotka voivat koitua vaaranpaikoiksi niille oppilaille, jotka ovat 
heikosti sitoutuneet koulunkäyntiin tai kohtaavat elämässään tilanteita, joissa 
voimavarat oppimiseen ja koulunkäyntiin ovat syystä tai toisesta heikentyneet. 
Sairaalahoitoa odottavan tai sieltä palaavan oppilaan tai heikosti kouluun sosi-
aalisesti sitoutuneiden oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen 
edellyttää koululta yksilöllisiä pedagogisia ja ohjauksellisia interventioita sekä 
toimintamalleja (Linnakylä & Välijärvi 2005, 235; ks. myös Willms 2003; Virta-
nen 2016). Etsittäessä keinoja lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen, 
oppimisen ilon löytämiseen ja sen säilyttämiseen tarkastelun keskiöön nousevat 
tarkoituksenmukaisten käytänteiden ja toimintatapojen lisäksi palvelujärjestel-
mien rakenteet ja toimintakulttuurit sekä se, miten toiminnan kehittämistarpeet 
ja uudistukset kohdataan.  

1.2 Sairaalaopetus perusopetuksen kentässä 

Tarkastelen tässä alaluvussa sairaalaopetusta perusopetuksen osana ja sairaala-
opetuksen järjestämisen lainsäädännöllisiä ja opetussuunnitelmallisia perusteita, 
sairaalaopetuksen nivoutumista pedagogiseen ja erityisopetukselliseen tukeen 
ja sairaalaopetuksen toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia. Tarkastelen 
myös kuntoutuksen käsitettä erityisopetukseen liittyvänä käsitteenä.  

1.2.1 Sairaalaopetuksen järjestämisen perusteet ja muodot 

Sairaalaopetusta järjestetään tasa-arvon periaatteisiin perustuvana kaikissa Eu-
roopan maissa. Tasa-arvoon pyrkimys tältä osin on ilmaistu ko. maiden opetus-
lainsäädännössä, jonka perustat löytyvät maiden ratifioimista Salamancan so-
pimuksesta (UNESCO 1994) ja Luxemburgin peruskirjasta (European Commis-
sion, DG XXII, 1996). Sairaalassa tapahtuvan opetuksen järjestämisen lähtökoh-
tana on oppimisen ja koulunkäynnin jatkuvuuden turvaaminen sairauden ja 
hoidon aikana. Oppilas säilyttää sairaalaopetusjakson aikana oppilaspaikkansa 
omassa koulussaan. Sairaalakoulu tekee yhteistyötä oppilaan oman koulun 
kanssa opetussuunnitelman toteutukseen, suoritusten arviointiin ja oppimateri-
aaleihin liittyvissä ratkaisuissa. Pääsääntöisesti eri maiden sairaalaopetuksen 
järjestäminen koskee osastohoidossa olevien lasten opetuksen järjestämistä ja 
päättyy sairaalahoidon päättyessä. (HE 66/11.2.2013; Steinke ym. 2016.) Suo-
messa sairaalaopetuksen järjestäminen kuuluu sairaalan sijaintikunnalle ja laa-
jeni koskemaan myös avohoidossa olevia oppilaita vuoden 2014 alusta (Laki 
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perusopetuslain muuttamisesta 1267/2013 § 4 a). Esimerkiksi Hollannissa sai-
raalaopetusta antava koulu toimii opetusministeriön alaisena ja osana sairaala-
organisaatiota eikä siten kuulu paikalliseen koulujärjestelmään. Oppilaiden 
omat koulut saavat opetuksen ongelmatilanteisiin apua alueellisista resurssi-
keskuksista, joissa toimivilla opettajilla on mahdollisuus käyttää työajastaan 52 
prosenttia konsultaatioon. (Dekkers 2006.) 

Suomessa sairaalakoulujen vastuualueet ja toiminnan laajuus vaihtelevat 
koulun koon ja resurssien (OPM 2004) sekä sen mukaan, millainen rooli sille on 
määritelty kunnallisessa ja alueellisessa oppimisen ja koulunkäynnin tuen pal-
velujärjestelmässä. 2000-luvulta alkaen suurten kaupunkien sairaalaopetusta 
antavista kouluista on käytetty osaamiskeskus-nimitystä (Pihkala & Lammas-
saari 2017, 66). Koulun institutionaalinen tila on tulosta opetuksen järjestäjän 
tavoista hallinnoida ja järjestää paikallinen koulujärjestelmä sekä paikallisista 
olosuhteista (Taylor 2002, 10). Tässä tutkimuksessa tarkastellaan myös sairaala-
opetusta antavien koulujen työnkuvan laajenemista ja edellytyksiä toimia 
osaamiskeskuksina. Sairaalaopetuksen toimenkuvan laajentumiseen ovat vai-
kuttaneet sairaalaopetuksen toimintaympäristössä ja lainsäädännössä tapahtu-
neet muutokset, joita käsitellään tarkemmin luvussa 1.2.3. 

Sairaalaopetus kuuluu kunnalliseen kouluverkkoon erityisopetusta ja 
muutetun perusopetuslain (Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010) 
voimaan tulon jälkeen erityistä tukea antavana kouluna. Sairaalaopetus luetaan 
nk. vaativan erityisen tuen piiriin, jolla tarkoitetaan perusopetuksessa olevalle 
oppilaalle annettavaa monialaista oppimisen, koulunkäynnin ja kuntoutumisen 
tukea (Pesonen ym. 2015, 163). Opetuksen järjestäjä päättää sairaalaopetuksen 
hallinnosta, oppilaspohjaan perustuvasta virkarakenteesta ja opetukseen ohjat-
tavista resursseista. Oppilaspohja määräytyy opetuksen järjestäjän määräämällä 
tavalla laskennallisesti erikoissairaanhoidon osastohoito- ja avohoitopaikkojen 
mukaan. Kunnan muusta perusopetuksesta poiketen sairaalaopetuksen oppi-
laaksiottoalue noudattaa sairaanhoitopiirien (n = 20) potilaaksiottoaluetta ja 
saattaa siten ulottua kokonaisen maakunnan alueelle (Terveydenhuoltolaki 
1326/2010). Suomessa sairaalaopetuksen piirissä on vuosittain noin 3000 perus-
opetusikäistä lasta ja nuorta, jotka ovat erikoissairaanhoidon lasten- ja nuoriso-
psykiatrisessa, somaattisessa, neurologisessa tai foniatrisessa osasto- tai avo-
hoidossa tai tutkimuksissa. Sairaalaopetuksessa olevalle oppilaalle annettavalla 
opetuksella on oppimista ja koulunkäyntiä ylläpitävä sekä erikoissairaanhoidon 
hoidollisia tavoitteita tukeva kokonaiskuntoutuksellinen tavoite. (Tilus 2008b; 
2016; Tilus ym. 2011.) Oppilaalla on perusopetuslain turvaama oikeus saada 
kaikkina koulupäivinä opetussuunnitelman mukaista opetusta (Laki perusope-
tuslain muuttamisesta 1267/2013 § 4 a). Sairaalaopetus voidaan kuvata kolmi-
vaiheisena jatkumona, johon sisältyvät opetusjakson lisäksi nivelvaiheina sai-
raalaopetuksen tulovaihe ja omaan kouluun siirtymävaihe (Tilus 2006a; 2008b).  

Vuonna 2014 sairaalaopetusta järjestettiin 29 kunnassa 18 sairaanhoitopii-
rin alueella. Sairaalaopetusta antavia kouluja oli lukuvuonna 2014–2015 yhteen-
sä 25. Sairaalaopetuksessa työskenteli 136 erityisluokanopettajaa, 29 erityisopet-
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tajaa, 11 päätoimista aineen- tai luokanopettajaa, 11 rehtoria ja 3 apulaisrehtoria 
sekä 96 koulunkäynninohjaajaa. (Tilus 2015, 23.)  

Perusopetusta koskevaan lainsäädäntöön ei sisälly sairaalakoulu-käsitettä, 
vaan perusopetuslaissa säädetään opetuksen järjestämisestä (Laki perusopetus-
lain muuttamisesta 1267/2013; Perusopetuslaki 1288/1999;). Opetuksen järjes-
tämisen muoto, tilat sekä koulun koko vaihtelevat yksiopettajaisesta koulusta 
isoihin sairaalakouluihin, joilla voi olla useampia toimipisteitä. Sairaalakoulu 
voi toimia hallinnollisesti itsenäisenä kouluna tai olla muun perusopetusta an-
tavan koulun hallinnoima. (OPM 2004.) Tässä tutkimuksessa sairaalakoulusta 
käytetään nimitystä sairaalaopetusyksiksikkö. Sairaalaopetusyksikkö-nimike 
vakiintui vuosina 2005–2014 toteutetun sairaalaopetuksen kansallisen kehittä-
mistoiminnan aikana sairaalakoulua tarkoittavaksi termiksi.  

Sairaalaopetuksen kuten muunkin perusopetuksen sisällöt ja tavoitteet 
määräytyvät opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annettujen 
valtioneuvoston asetusten (Valtioneuvosto 1435/2001; 422/2012; 423/2012) ja 
perusopetuslain (Perusopetuslaki 628/1998), perusopetuslain muutoksen (Laki 
perusopetuslain muuttamisesta 642/2010) mukaisesti laadittuina perusopetuk-
sen opetussuunnitelman perusteina (Opetushallitus 2004; 2014). Säädökset 
muodostavat yhdessä paikallisen opetussuunnitelman ja koulun lukuvuosi-
suunnitelman kanssa käytännön koulutyötä määrittävän ohjausjärjestelmän, 
jonka tavoitteena on varmistaa koulutuksen tasa-arvo ja laatu (Opetushallitus 
2014). Opetussuunnitelman perusteita on sitovasti noudatettava (Lahtinen & 
Lankinen 2013, 148; Sarjala & Suopohja 2000, 3). Opetussuunnitelma sisältää 
kasvatusta ja opetusta ohjaavat periaatteet, arvot ja tavoitteet sekä oppiainekoh-
taiset tavoitteet ja sisällöt. Opetussuunnitelman tehtävänä on koulutukselle an-
netun sivistyksellisen ja kulttuurisen perustehtävän lisäksi antaa yksilölle mah-
dollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymi-
seen ja saada yksilöllistä tukea. (Opetushallitus 2004, 6; Opetushallitus 2014, 
14.) Opetuksen toteutus perustuu didaktiikkaan (Lahdes 1986) ja opettajan 
osaamiseen. Uudistukset (Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010; Oppi-
las- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013) ja opetussuunnitelman perusteiden muu-
tokset (Opetushallitus 2011; 2014) perustuvat kouluissa tapahtuvan työn yhtei-
sölliseen ja koulun ulkopuolisiin tahoihin ulottuvaan yhteistyöhön.  

1.2.2 Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen   

Oppilaalle osoitettu oppimisen ja koulunkäynnin tuki rakentuu oppilaan ikä-
kauden ja edellytysten mukaisesti järjestettävästä opetuksesta (Laki perusope-
tuslain muuttamisesta 477/2003 § 3; Perusopetuslaki 628/1998 § 3), oppimisen 
ja koulunkäynnin tukijärjestelmästä (Laki perusopetuslain muuttamisesta 
642/2010) ja oppilashuollosta (Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1287/2013). 
Yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen kaikessa opetuksessa perustuu 
ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja varmistamiseen sekä erilaisuuden hyväk-
symiseen yksilöllisenä ominaisuutena (Suomen perustuslaki 1999 § 6). Huma-
nistiseen perinteeseen pohjautuva kasvatus mielletään yleisenä hyvän tuottami-
sena ja lapsen yksilöllisen ja luonnollisen kasvun tukemisena. Opetussuunni-
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telman perusteiden mukaisesti oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen merkit-
see yhteisöllisiä ja oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä oppilaiden yksi-
löllisiin tarpeisiin vastaamista. Oppimista tuetaan eriyttämällä, oppimista oh-
jaamalla, huomioimalla oppilaan kiinnostuksen kohteet, vahvuudet ja kehitys-
tarpeet sekä mahdollistamalla monipuoliseen näyttöön perustuva osaamisen 
arviointi ja yksilöllinen palaute sekä käynnistämällä tarvittaessa kolmiportai-
sesti etenevä tuki. (Opetushallitus 2011, 9.)  

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportaisena etenevä tuki toteutetaan 
yleisenä, tehostettuna tai erityisenä tukena. Riittävän varhain käynnistyvänä 
tuki vähentää oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvien ongelmien kasautumista. 
(Opetushallitus 2011.) Tukitoimien kolmiportaisuutta ja toimenpiteitä havain-
nollistavasta kuviosta (kuvio 1) käy ilmi tukitoimien eteneminen prosessina. 
Kuvio jäsentää tietoa oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämiseen liittyvistä 
hallinnollisista ja opetussuunnitelmaan perustuvista toimenpiteistä, mutta ko-
rostaa myös ”toisin tekemistä” ja ideaa toisin tekemisen vaikutusten arviointiin 
perustuvasta etenemisestä. Kuvio havainnollistaa, mitä tuen eri portailla pitäisi 
tapahtua (”tehdään jotakin toisin”), mutta jättää tilaa paikalliselle ohjeistukselle ja 
linjauksille siitä, miten ”pedagoginen keskustelu, seuranta ja arvio” käytännössä 
toteutetaan ja miten opetusta toteutetaan ”vähän joustavammin ja yksilöllisemmin” 
(kuvio 1). 

Tukijärjestelmää koskeneella uudistuksella pyrittiin vaikuttamaan myös 
kielellisiin ilmauksiin, joilla opettajat kuvaavat oppilasta ja oppilaan tarpeita ja 
ongelmia. Tällä viitataan siihen, että ihmisen tapa puhua toisesta määrittää 
myös käsitystä toisesta. Suhtautuminen puolestaan määrittää myös tapaa koh-
data toinen, ja tukea tarvitsevan oppilaan osalta se toimii siten toimenpiteiden 
(opetusmenetelmien, tukimuotojen yms.) valikoitumisen perustana. Oppimisen 
ja koulunkäynnin tukitoimien etenemisen kuvaus suuntautuu toiminnan to-
teuttamiseen ja tekemistä kuvaavaan puheeseen, mitä sinänsä voi pitää osoituk-
sena diskurssin hitaasta muutoksesta oppilaslähtöisestä ongelmapuheesta yh-
teisölähtöistä tekemistä painottavaan suuntaan. Toimintaa ilmentävä tekeminen 
liittyy koulun toimintakulttuuriin ja työyhteisöön. (Ahtiainen ym. 2012.) Siir-
tyminen medikalisoituneesta näkökulmasta kohti yhteisöllisten ratkaisujen 
merkitysten pohtimista kiinnittää huomion oppilaiden ja koko kouluyhteisön 
hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin sekä koulun toimintakulttuuriin.  

Kolmiportaisen tuen idean juuret ovat yhdysvaltalaisessa Response-to-
intervention (RTI) -mallissa, jonka tavoitteena on ollut myös opetuksen peda-
goginen kehittäminen ja erityisopetuksen oppilaiden määrän vähentäminen 
toisin toimimalla eli järjestämällä opetusta toisin (Kirjavainen, Pulkkinen & 
Jahnukainen 2014, 154). RTI-malli etenee sisäkkäisinä kehinä siten, että uloim-
malla kehällä toteutetut toiminnot toimivat kaikkia oppilaita hyödyntävinä en-
naltaehkäisevinä toimenpiteinä. Toisen kehän aikana opetus järjestetään pie-
nemmissä ryhmissä eripituisten jaksojen ajan. Kolmannella kehällä oppilaalle 
laaditaan yksilöllistetty ohjelma, ja moniammatillinen työryhmä arvioi oppi-
misvaikeuksia. Kolmannella kehällä tapahtuvia opetusjärjestelyitä voidaan ver-
rata suomalaisen kolmiportaisen tukijärjestelmän erityisen tuen järjestelyihin. 
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vanhemmat: kaikki toiminta yhteistyössä vanhempien kanssa  
                                                                  oppilashuoltoryhmä: suunnittelu, organisaatio, seuranta 

Pedagoginen 
keskustelu 
oppilaiden ja 
opettajien 
kesken ja ha-
vainnointi, 
oppiaineiden 
kokeet, seulat: 
havaitaan 

Tehdään intensiivisesti toisin 
niin kauan kuin on tarve, 
joustavaa, yksilöllistä, tiivis 
(riittävän pitkäkestoinen) 
seuranta ja arvio: tehoaako 
ja mikä? 

Pedagoginen keskustelu 
ja havainnointi, oppiai-
neiden kokeet, erityis-
opettajan testit: 
                  havaitaan 

enemmistö tarvitsee muuta kuin saa/yksi tai useampi oppilas 
tarvitsee jotain lisää tai eri tavalla 

varhaiskasvatus esiopetus perusopetus 1.-6. 7.-9.  lisäopetus 10. toinen aste 

Kaikissa vaiheissa luokan-, aineen- ja eri-
tyisopettajat yhdessä, painotus vaihtelee
erikseen ja jakaen: joustavat järjestelyt 

pedagogiikan yleinen kehittämistarve                eriyttämistarve 

Tehdään enemmän 
toisin: vielä jousta-
vampaa, yksilöllisem-
pää: tiivis seuranta ja 
arvio: tehoaako ja 
mikä? 

Moniammatillinen 
pedagoginen keskuste-
lu ja havainnointi, 
testit:  
               havaitaan 

Pedagoginen selvitys, opettajat yhdessä, 
moniammatillinen konsultaatio: OHR, tar-
vittaessa psykologinen arvio, testi:  
tehostettu tuki ei riitä oppilaalle, vaikka 
suunniteltu hyvin ja riittävän pitkäkestoista 

ERITYINEN TUKI, HOJKS  
määräaikainen erityisen tuen päätös 

Pedagoginen arvio, opettajat, erityisopettaja 
konsulttina, OHR: 
yleinen tuki ei riitä oppilaalle, vaikka suunni-
teltu hyvin ja riittävän pitkäkestoista 

YLEINEN TUKI (oppimissuunnitelma)   

TEHOSTETTU TUKI, oppimissuunnitelma   
päätetään aloittaa tehostettu tuki 

hyvin toimiva PERUSOPETUS avoin, yhteisöllinen, psyykkisiä perustarpeita tukeva 

Tehdään enemmän toisin: 
vielä joustavampaa, yksilöl-
lisempää: tiivis seuranta ja 
arvio: tehoaako ja mikä? 

RTI-mallissa tuen antamisen tavoitteena on pyrkiä yksilöä leimaavasta lähes-
tymistavasta kohti yhteisöllisiä ratkaisuja, joissa koulun resurssien käyttöä 
maksimoimalla lisätään oppilaiden mahdollisuuksia suoriutua. Yhteisölliseen 
lähestymistapaan sisältyy paitsi tuen tarpeen tunnistaminen mahdollisimman 
varhain niin myös yksilöllisempää opetusta tarvitsevien oppilaiden tunnista-
minen. (Fuchs ym. 2012.) 

KUVIO 1  Kolmiportaisesti etenevä tukijärjestelmä (Ahtiainen ym. 2012, 73) 

Vertailtaessa suomalaista kolmiportaisen tuen ja yhdysvaltalaista RTI-mallia 
voidaan yhtäläisyyksien lisäksi löytää myös eroja (Björn ym. 2016). RTI-mallin 
ensisijainen käyttötarkoitus on oppimisvaikeuksien diagnosointi ja ennakointi, 
kun taas suomalaisen kolmiportaisen tuen malli perustuu tuen hallinnollisen 
rakenteen ja toimenpiteiden esittelyyn. Yhdysvaltalaisen mallin jokaisella ke-
hällä määritellään selkeästi tuen kesto, intensiteetti ja rakenne, kun taas suoma-
lainen versio ei sisällä eksplisiittisiä ohjeita siitä, miten käytännössä tuetaan. 
Lisäksi yhdysvaltalainen malli ei suosittele erityisopetuspalveluja kahden en-
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simmäisen kehän aikana, kun taas kolmiportainen tuki sisältää erityisopetus-
palveluja ”from onset of support”. (Björn ym. 2016.)  

Opetussuunnitelma toimii koulun toiminnan raamina, jonka yhteinen tul-
kinta kouluyhteisössä rakentaa yksityiskohtaisen opetus- ja oppimisprosessin 
(Nummenmaa & Välijärvi 2006, 29), mutta toimii myös koulun kehittämisen 
välineenä (Pyhältö & Soini 2007). Opetussuunnitelma sisältää näkemyksen ope-
tuksen vuorovaikutuksen luonteesta, joka puolestaan sisältyy näkemyksiin 
kouluopetuksen kasvatuksellisista ja sisällöllisistä tavoitteista sekä päämääristä 
(Vitikka 2009, 92). Opettajien kokemusten mukaan opetussuunnitelman perus-
teet sisältävät vähän konkreettisia ja toimintaa ohjaavia sisältöjä (Halinen, Ho-
lappa & Jääskeläinen 2013, 189; Salminen & Annevirta 2014, 333–334; Sulonen 
ym. 2010). Opetussuunnitelma on keskeinen opetusta ohjaava asiakirja, joka 
toimii opettajan työn käsikirjana. Käytännössä opetuksen suunnittelua ja toteu-
tusta ohjaavat kuitenkin huomattavassa määrin oppikirjat (Atjonen 2005). Huo-
lipuheesta ja tuentarpeen toteamisesta on pitkä matka tavoitteelliseen ja tulok-
selliseen toimintaan, jos käytänteet ja menettelytavat eivät kuulu tietoisena ja 
yhteisesti sovittuna luontaisena työn osana koulun, opettajan, opettajayhteisön 
ja oppilashuollon palveluvalikoimaan. Voisi päätellä, ettei tavoitetilan kuvaa-
minen pelkästään laatukriteereinä (ks. OPM 2009) riitä, vaan tarvitaan käytän-
teiden yksityiskohtaisia mallinnuksia ja prosessointia. Opetussuunnitelman 
funktiota kasvun ja oppimisen tukena selkeytetään, mikäli opetussuunnitelman 
kehittämisessä kiinnitetään huomiota erilaisten oppimisympäristöjen ja työta-
pojen systemaattiseen ja yksityiskohtaisempaan kuvaamiseen (Vitikka 2009, 
273) ja lisätään selkeää ohjeistusta toimintatavoista (Salminen & Annevirta 2014, 
337). 

Vitikka (2009) pitää tärkeänä, että opetussuunnitelman tarkastelussa ote-
taan huomioon, miten opetussuunnitelman keskeisten elementtien – sisällön ja 
muodon – välisten suhteiden kautta hahmotetaan kokonaisuus ja se, miten ope-
tuksen määritelmän mukaisiin tavoitteisiin suuntautuvaan toimintaan pyritään. 
Pedagogiikka sisältää didaktiikka-käsitettä laajemmin opetussuunnitelmaan ja 
sen laatimiseen liittyviä elementtejä, kuten oppimis- ja opetuskäsitykset, opiske-
lun luonne ja oppimisen arviointi (Vitikka 2009, 92–93). Lahdeksen (1986) mie-
lestä didaktiikka on kokonaisesitys keinoista, joilla ennakkoon laadittu opetus-
suunnitelma pyritään toteuttamaan. Opetussuunnitelma on lähinnä ennakolta 
laadittu ohjeisto, ja didaktiikka palvelee toteutuvaa opetussuunnitelmaa. Ope-
tussuunnitelma on siten strategia ja didaktiikka taktinen väline. (Lahdes 1986, 
87–88.) 

Opetussuunnitelman toteutuksen ohjaus ja seuranta jäävät käytännössä 
opetuksen järjestäjän ja koulun rehtorin vastuualueille ja toteutus yksittäisen 
opettajan tasolle. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että työn tekemisen ta-
vat poikkeavat enemmän yksittäisen koulun opettajien välillä kuin esimerkiksi 
saman kunnan koulujen välillä (ks.Hattie 2015). Myös uudistukset etenevät 
kunnissa eri tahtiin, ja niiden edellyttämät oppimisen ja koulunkäynnin tukijär-
jestelmän mukaiset opetusjärjestelyt toteutetaan myös eri tavoin (Ahtiainen ym. 
2012; Lintuvuori 2015; Lintuvuori, Jahnukainen & Hautamäki 2017, 320).  



25 
 

 

Tarkastelen tässä tutkimuksessa opetussuunnitelman toteutumista sairaa-
laopetuksen piirissä olevan oppilaan oikeutena saada opetussuunnitelman mu-
kaista opetusta ja opetussuunnitelmaan sisältyviä käytänteitä, joiden tuloksena 
rakentuu sairaalaopetuksen piirissä olevan oppilaan opinpolku.  
 
Pedagogisen kuntoutuksen käsite 
Pedagogisella kuntoutuksella ymmärretään toimintaa, joka on kietoutunut eri-
tyisopetusta ohjaaviin perusperiaatteisiin (Ihatsu & Ruoho 2001, 99; Naukkari-
nen 1999; Puro 2011). Suomessa kuntoutus tarkoitti alun perin 1920-luvulla al-
kanutta fyysistä kuntoutusta ja myöhemmin sodassa tai tapaturmaisesti synty-
neiden vaurioiden ja niiden haittojen korjaamista. Kuntoutuskäsite on jaettu 
WHO:n määrittelyn mukaisesti lääkinnälliseen, sosiaaliseen, ammatilliseen ja 
kasvatukselliseen kuntoutukseen. (Kuntoutuksen tutkimuksen kehittämisoh-
jelma 2004, 21; STM 2017.) Kuntoutus-termin problematiikka liittyy sen epäteo-
reettisuuteen ja erilaisten lähestymiskulmien ja taustateorioiden runsauteen 
(Tuunainen 1996, 13, 18). Lääkärin, psykologin, sosiaalityöntekijän ja opettajan 
tarkastelukulmat suhteessa tuen tarvitsijaan, tukitoimien laatuun tai toteutta-
miseen heijastuvat heidän edustamiensa toimialojen ja palvelujärjestelmien 
kautta (Kuntoutuksen tutkimuksen kehittämisohjelma 2004, 21). Kytkökset eri 
tieteenaloihin edustavat myös eri koulukuntien näkemyksiä erityisopetuksen 
olemuksesta, lähtökohdista ja tavoitteista (Tuunainen 1996, 16). 

Sairaalaopetus kuuluu opetussektorilla erityisopetukseen, jonka kehitys 
on pohjautunut lääketieteeseen, psykologiaan ja yhteiskuntatieteisiin, sosiologi-
aan ja humanistisiin tieteisiin. Lähtökohtien moninaisuus kuvastuu myös tar-
kasteltaessa erityisopetuksen terminologian kehitystä suojelu- ja parantamis-
kasvatusopin kautta erityiskasvatusopiksi ja edelleen erityispedagogiikaksi, 
joten osa erityispedagogiikan historiasta on myös kuntoutuksen historiaa. (Ny-
gård 1996; Tuunainen 1996.) 

Kuntouttamista sinänsä ei ole liitetty suoraan sisältöinä erityispedagogiik-
kaan, jonka lähtökohtana on opettamiseen ja kasvatukseen sisältyvien tavoittei-
den toteuttaminen yksilöllisten oppimisedellytysten mukaisesti. Erityiskasva-
tukseen sisältyvänä kasvatuksellinen kuntoutus on yksi osa kokonaiskuntou-
tusta. (Tuunainen 1997, 251.) Kasvatuksellinen kuntoutus on tarkoittanut tukea 
tarvitsevan oppilaan toimintakyvyn tukemista ja oppimista edistävää ohjausta, 
joka tapahtuu kasvatuksen, opetuksen, oppilas- ja opiskelijahuollon ja kuntou-
tuksen keinojen ja yhteisen suunnittelun sekä toteutuksen avulla (STM 2017, 12). 
Kuntoutuksen käsite liittyy läheisesti erityisopetuksen ”diskurssiin” (Tuunai-
nen 1996), jonka mukaan tarvitaan erikseen opetusta, joka lähtee yksilöllisistä 
tarpeista ja tuottaa yksilöllisen, terapeuttisen tai kuntouttavan kokemuksen. 
Opetuksen näkökulmasta kuntoutuksellisuuden voidaan ajatella muodostuvan 
juuri oppimisedellytykset huomioon ottavalla opetuksen suunnittelulla ja to-
teutuksella (Opetushallitus 2014; Perusopetuslaki 628/1998 § 3), joka käytän-
nössä merkitsee opetuksen eriyttämistä ja erilaisten menetelmien käyttöä.  

Lasten- ja nuorisopsykiatrisessa hoidossa olevien oppilaiden osalta sairaa-
laopetuksessa painottuvalla kuntouttavalla opetuksella tarkoitetaan opetusjär-
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jestelyjen ja opetuksen sisältöjen ja tavoitteiden muodostamaa kokonaisuutta, 
jonka tarkoituksena on tukea oppilaan sosioemotionaalisia taitoja. Sairaalaope-
tuksen koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin ja käytännön diskurssiin on va-
kiintunut kuntoutus-käsitteeseen liittyviä termejä, kuten pedagoginen kuntou-
tusohjelma (Teirikko 1987, 75–76), kuntouttava opetus (Tilus 1998; Tilus ym. 
2011), pedagoginen kuntoutus (Haukkalan koulun opetussuunnitelma 1994; 
Tilus & Vuorenmaa 2005) ja korjaava opetus (Auroran koulun opetussuunni-
telma 2005).  

Yleisessä kuntoutuksen paradigmassa on tapahtunut muutos vajavuus- ja 
asiantuntijakeskeisestä toiminnasta kuntoutujan omaa kokemuksellisuutta ja 
osallisuutta painottavaan suuntaan. Kuntoutussuunnitelman laatimiselle ja to-
teutumiselle ovat keskeisiä kuntoutujan subjektius, voimavarat ja hallinnassa 
olevat osaamisen alueet vajavaisuuksien sijasta. Huomiota kiinnitetään myös 
vertaisryhmätuen saatavuuteen, perus- ja lähipalvelujen toimivuuteen, avokun-
toutusmuotojen painottamiseen ja ympäristöteknologian ja laajemman hyvin-
voinnin edistämiseen. WHO:n toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden 
kansainvälinen luokitus (ICF-luokitus) pyrkii painottamaan yksilön selviyty-
mistä ja toimintaympäristön merkityksen kuvauksia. (Kuntoutuksen tutkimuk-
sen kehittämisohjelma 2004, 24–25.)  

Opetuksen ja erityisen tuen näkökulmasta tarkasteltuna kuntoutuksen kä-
sitteessä on havaittavissa samansuuntainen ajattelutavan muutos vammakes-
keisyydestä kohti toiminnallista vuorovaikutusta, yksilön osallistamista ja ym-
päristötekijöitä korostavaan suuntaan (Murto 1997, 1999; Opetushallitus 2004; 
OPM 2007; OPH 2010). Osallistamista ja yksilön oman roolin tärkeyttä koroste-
taan myös uudistuneessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (Laki oppilas- ja 
opiskelijahuollosta 1287/2013). Kuntoutuminen liittyy läheisesti subjektiiviseen 
yksilölliseen kokemukseen ja vuorovaikutuksen laatuun. Positiivinen onnistu-
misen kokemus lisää minäpystyvyyttä (Aro ym. 2014). Onnistumisen takaavat 
myös oikein mitoitetut tavoitteet, jotka puolestaan edellyttävät oppilastunte-
musta (Tilus 2008b). Tutkittaessa tehokkaan koulun piirteitä on havaittu heik-
kojen oppilaiden hyötyvän opetuksesta, joka viestii opettajan kiinnostuksesta 
kaikkien oppilaiden edistymiseen ja sisältää selkeitä odotuksia jokaisen oppi-
laan hyvästä suorituksesta sekä halusta tukea oppilaita tavoitteiden saavutta-
miseksi (Linnakylä & Välijärvi 2005, 218). Varsinkin lasten- ja nuorisopsykiatri-
sessa hoidossa olevien oppilaiden opetuksessa korostuvat myös pedagogiseen 
kuntoutukseen liittyvät kasvatukselliset ja opetukselliset elementit. Sairaalaope-
tuksessa opetus sijoittuu hoitoyhteisön sisällä toteutettavien terapioiden kent-
tään. Opettaja ei ole terapeutti, mutta terapeuttisuus sisältyy optimaalisessa 
tapauksessa opetustapahtuman vuorovaikutukseen ja vuorovaikutuksen luon-
teeseen. (Huotari 1998; Äärelä ym. 2016a.) 
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Opettajana sairaalakoulussa 
Sairaalaopetuksen perustyöhön sisältyvät opetus, kasvatus ja kuntouttava ope-
tus sisältävät jo itsessään monialaisen ja moniammatillisen yhteistyön, joka to-
dentuu päivittäin hoidon, huoltajien, oppilaan oman koulun sekä oppilashuol-
lolliseen toimintaan osallistuvien tahojen kanssa (Carstens 2004; Huotari 1998; 
Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1287/2013; Opetushallitus 2011;2014; Tilus 
& Vuorenmaa 2005; Tilus 2008b; Tilus ym. 2011; Äärelä ym. 2016b). Sairaala-
opettajat toimivat yhteistyössä sairaalaopetukseen tulevan tai sieltä lähtevän 
oppilaan asioissa usein koko maakunnan koulujen kanssa. Omaan kouluun pa-
laava oppilas tarvitsee tukitoimien räätälöintiä yhdessä oppilaan oman koulun 
opettajien ja oppilashuollon henkilöstön kanssa.   

Sairaalaopettajan työkäytänteitä tutkineen Taniguchin (2004) mukaan sai-
raalaopetus on ”sekoitus” erityisopetusta ja tavallista opetusta, pienten koulu-
jen opetusta, esikoulun opetusta, perheen tukemista, hoitoa ja ohjausta. Cars-
tens (2004) kartoitti sairaalaopettajien kokemuksia terminaalihoidossa ja pitkä-
aikaishoidossa olevien lasten opettamisesta. Opettajat toimivat kiinteänä osana 
moniammatillista työryhmää, johon kuului lääkäreitä, hoitajia, terapeutteja, 
sosiaalityöntekijöitä ja muita toimijoita (caregivers). Yhteistyössä toimien tiimi 
pyrki samaan tavoitteiseen: tukemaan sairastuneen lapsen tervettä ”puolta” ja 
minimoimaan sairauden aiheuttamia normaalin kehityksen ja kasvun esteitä. 
Sairaan lapsen opetus erosi terveiden lasten opetuksesta opetusympäristöstä, 
psykologisista ominaispiirteistä ja oppilaan sairauden opetustilanteisiin luomis-
ta erityisvaatimuksista johtuvista syistä. Opettaja joutui mukautumaan vaihtu-
viin tilanteisiin ja sovittamaan roolinsa ja opetustilanteet hoidollisten toimien ja 
oppilaan terveydentilan mukaan sekä työskentelemään erilaajuisten oppimisen 
ja kehityksen esteiden voittamiseksi. Erityisesti parantumattomasti sairaiden ja 
terminaalivaiheessa olevien lasten opettaminen koettiin vaikeaksi mutta palkit-
sevaksi sen ammatillista kasvua tukevan erityisluonteensa vuoksi. Selvitäkseen 
sairaan lapsen opetuksellisten vaatimusten ja sairauden vakavuuden aiheutta-
masta emotionaalisesta kuormittumisesta opettajat kokivat tarvitsevansa jatku-
vaa yksilö- ja ryhmätyönohjausta, koulutusta ja ammatillisen osaamisen tuke-
mista. (Carstens 2004, 57.) 

Suomalainen sairaalaopetuksen tutkimus on kohdentunut sairaalaopetta-
jien työnkuvaan (Düssel 2013; Huotari 1998; Korte-Heinonen 1992; Lautjärvi 
1991; Mikola 1998), sairaalaopetuksen opetusmenetelmiin (Äärelä ym. 2016a), 
kuntouttavaan opetukseen (Fågel & Leiviskä 2017), vaikuttavuuteen (Pelkonen 
2012; Haikonen 2014), sairaalaopetuksen historiaan (Lähteenmäki 1993) ja sai-
raalaopetuksen ja vanhempien väliseen yhteistyöhön (Äärelä ym. 2016b).  

Työnkuvan kehittymistä suomalaisessa sairaalaopetuksessa tarkastellaan 
tarkemmin luvussa 5.1.4. 

1.2.3 Sairaalaopetuksen muuttuva toimintaympäristö 

Muuttuva erikoissairaanhoito 
Lääketieteen kehittymisen, hoitoideologian muuttumisen ja taloudellisen te-
hokkuuden vaatimusten seurauksena vuodeosastohoitoajat ovat lyhentyneet, 
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hoitopaikat vähentyneet ja polikliininen hoito on lisääntynyt kaikilla erikoissai-
raanhoidon alueilla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suorittaman vuosia 
2001–2012 koskeneen tilastoinnin mukaan lastenpsykiatrian osastohoito hoito-
muotona on laskenut tasaisesti vuodesta 2008 alkaen (THL 2014). Sen sijaan 
nuorisopsykiatrian osalta kehitys kulki päinvastaiseen suuntaan aina vuoteen 
2012 asti, jolloin osastohoitojaksojen määrä kääntyi laskuun. Lastenpsykiatrian 
ja nuorisopsykiatrian erikoisaloille kirjattuja vuodeosastohoidon potilaita oli 
vuonna 2012 yhteensä 3 403. (THL 2014.) 

Psykiatrisen erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit ovat lisääntyneet kaik-
kien ikäryhmien osalta 30 prosenttia vuodesta 2006 lähtien, ja potilasmäärän 
lisäys on ollut 22 prosenttia (THL 2014). Vuosina 2006–2012 suoritetun tilas-
toinnin mukaan sekä lasten- ja nuorisopsykiatriset avohoidon potilasmäärät 
että avohoidon käynnit ovat lisääntyneet tasaisesti vuodesta 2006. Samana ajan-
jaksona avohoidon nuorisopsykiatristen potilaiden määrä on lisääntynyt 68 
prosenttia ja lastenpsykiatristen potilaiden 37 prosenttia. (THL 2014.)  

Vuonna 2012 psykiatrisia sairaalapalveluja käytti 1 087 iältään 0–12-
vuotiasta lasta, joista poikia oli 74 prosenttia. Hoitopäiviä kertyi 52 812 ja hoito-
jaksoja 1 674. Hoitojaksojen keskimääräinen pituus oli 31 päivää. Nuorisopsy-
kiatrisia osastohoitopalveluja käytti 2 307 yläkouluikäistä (ikäryhmä 13–17-
vuotiaat), joista poikia oli 33 prosenttia. Hoitopäiviä nuorille kertyi 98 943 ja 
hoitojaksoja 3 053. Hoitojakson keskimääräinen pituus oli 32 päivää. Avohoito-
käyntejä alle 13-vuotiailla oli 14 884. Hoitokäyntejä oli potilasta kohti keskimää-
rin kymmenen. (THL 2014.) 

Myös somaattisen hoidon osastohoitoajat ovat lyhentyneet viime vuosina 
voimakkaasti. Keskimääräinen hoitojakson pituus oli 2,7 päivää vuonna 2012 
(THL 2013). Vain murto-osa somaattisessa hoidossa olevista perusopetusikäisis-
tä ehtii hoitojaksonsa aikana sairaalaopetuksen piiriin. Pitkäaikaishoitoa tarvit-
sevat potilaat käyvät kotihoidon ohella intensiivijaksoilla sairaalassa ja ovat 
tällöin pääsääntöisesti sairaalaopetuksen piirissä. Vuonna 2012 lastentautien 
vastuualueella hoidettiin yhteensä 33 395 potilasta, joille kertyi 172 698 hoito-
päivää. Vuonna 2012 somaattisessa erikoissairaanhoidossa oli 67 919 iältään 0–
14-vuotiasta lasta tai nuorta, joista poikia oli 57 prosenttia. Hoitopäiviä kertyi 
35 360 ja hoitojaksoja 91 368. (THL 2013.) 
 
Hoitokäytänteiden muutoksien heijastumat sairaalaopetuksen oppilasmääriin  
Hoitoideologian, taloudellisten ja rakenteellisten muutosten seuraukset käyvät 
ilmi myös tarkasteltaessa sairaalaopetuksessa olevien osastohoito- ja avohoito-
oppilaiden määrällistä kehitystä. Opetusministeriön asettaman sairaalaopetuk-
sen kehittämistyöryhmän (OPM 2004) kokoaman selvityksen mukaan sairaala-
opetuksessa oli lukuvuonna 2002–2003 yhteensä 3 967 oppilasta, joista avohoi-
don piirissä oli 7,9 prosenttia ja osastohoidossa 92,1 prosenttia. Lastenpsykiatri-
an hoitoalueella oli yhteensä 1 077 lasta, joista osastohoidossa oli 27 prosenttia 
ja avohoidon piirissä 7,5 prosenttia. Nuorisopsykiatrian hoitoalueella olleista 
709 nuoresta oli osastohoidon piirissä 76 prosenttia. Lastenneurologian osasto-
hoidon piiriin oli kirjattu 929 oppilasta ja avohoidossa oli 17 oppilasta. Somaat-



29 
 

 

tisessa hoidossa oli yhteensä 1 235 oppilasta, joista oli osastohoidossa suurin osa 
(96 %). (OPM 2004.) Sairaalaopetuksen kehittämishankkeen toimesta kerätyn 
päiväkohtaisen oppilastilastoinnin (29.11.2012) mukaan sairaalaopetuksessa oli 
erikoissairaanhoidon piiristä tulevia oppilaita 668, joista osastohoidossa olevia 
oli 63 prosenttia ja avohoidossa 37 prosenttia (Tilus 2012). Avohoidossa olevien 
oppilaiden määrä ylitti osastohoidossa olevien oppilaiden määrän ensimmäisen 
kerran vuonna 2015 suoritetussa oppilaiden päiväkohtaisessa tilastoinnissa (Ti-
lus 2015). 
 
Sairaalaopetukseen kohdistuneet odotukset 
Kuntien koulujen täydennyskoulutustarpeita ja sairaalaopetuksen kanssa ta-
pahtuvaa yhteistyötä kartoittaneen kyselyn (n = 2 901) tulosten mukaan rehto-
reista 74 prosenttia koki henkilöstönsä tarvitsevan lisää sairaalaopettajan kanssa 
tapahtuvaa yhteistyötä. Vastaajista 82 prosenttia toivoi koulutusta tiedonsiirtoa 
ja salassapitoa koskeviin käytänteisiin, 75 prosenttia oppimisvaikeuksien var-
haiseen tunnistamiseen ja tukitoimien suunnitteluun ja 73 prosenttia erilaisten 
pedagogisten tarpeiden huomioon ottamiseen opetuksessa. Valtaosa rehtoreista 
(82 %) ilmoitti opettajien tarvitsevan ohjausta ja tukea sairaalaopetuksesta pa-
laavan oppilaan tukemiseen. Kaksi kolmasosaa rehtoreista (77%) kaipasi opetta-
jille lisää ohjausta myös oireilevan tai hoitoa odottavan oppilaan tukemiseen. 
Lisäksi vastaajat kokivat tarvitsevansa tietoa ja ohjeita siitä, miten oppilaan vai-
keudet voidaan ottaa huomioon opetusta järjestettäessä siten, että muut oppi-
laat eivät kokisi epätasa-arvoista kohtelua. (Tilus & Vuorenmaa 2006, 53–54.) 
Myös Nykäsen ja kumppaneiden (2007) tekemän selvityksen mukaan yhteis-
työn kehittämistä kaivataan erityispalveluja, kuten erikoissairaanhoitoa ja kun-
toutuspalveluja, tarjoavien laitosten kanssa. Oppilaan oma koulu pitäisi pitää 
tiedotuksen piirissä hoitojakson jälkeen, jotta koulun henkilöstö voi ottaa huo-
mion lapsen/nuoren erityistarpeet ja tukea kuntoutusta (Nykänen ym. 2007, 91). 

Aluehallintoviraston vuonna 2009 sivistysjohtajille, rehtoreille ja oppi-
lashuollon henkilöstölle osoitettu kysely osoitti, että kentällä toivottiin tiedon-
kulkuun, työnjakoon ja vastuiden jakamiseen liittyvien kysymysten selvittämis-
tä sekä selkeitä ja läpinäkyviä toimintamalleja sekä palveluketjujen kuvauksia 
erikoissairaanhoidossa olleen lapsen tai nuoren oppimisen ja koulunkäynnin 
tukemiseksi. Vastaajat kokivat, että kuntien käytännöt vaihtelivat liikaa ja jäivät 
usein yksittäisten toimijoiden huolehdittaviksi. Vastaajien mielestä vain yhte-
näinen, valtakunnallinen ohjeistus turvaa tasa-arvoisen kohtelun, oikeusturvan 
ja turvallisuuden. Ohjeistuksissa tulisi vastaajien mielestä mallintaa sairaiden 
lasten hoidossa ja kuntoutuksessa eri hallintokuntien vastuualueet ja huolehtia 
siitä, että jokaisessa kunnassa ja koulussa yleiset toimintalinjat kirjataan oppi-
lashuollon suunnitelmaan ja lääkehoito koulun lääkehoidon suunnitelmaan. 
Lapsen hoito ja tukitoimet räätälöidään yhteisten linjausten pohjalta yhteistyös-
sä kodin kanssa. (Eneberg 2009.)  
 
Muuttunut lainsäädäntö 
Vuoden 2013 loppuun voimassa olleen perusopetuslain (Perusopetuslaki 
628/1998) mukaan sairaalan sijaintikunnan velvoitteena oli järjestää sairaalassa 
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potilaana olevalle oppilaalle opetusta siinä määrin kuin se oppilaan terveys ja 
muut olosuhteet huomioon ottaen oli mahdollista (Perusopetuslaki 628/1998 § 
4, 3 mom). Vuoden 2014 alusta voimaan tulleen perusopetuslain muutoksessa 
(Laki perusopetuslain muuttamisesta 1267/2013) poistettiin muita olosuhteita 
koskeva määrittely opetuksen järjestämisen perusteena ja järjestämisvelvoite 
laajennettiin koskemaan myös erikoissairaanhoidon avohoidon piirissä olevien 
oppilaiden opetuksen järjestämistä. Opetuksen järjestämisessä otetaan huomi-
oon avohoidossa olevan oppilaan pedagogiset erityistarpeet ja hoidolliset ja 
kuntoutukselliset toimenpiteet, muut tukitoimet sekä oppilaan etu (Laki perus-
opetuslain muuttamisesta 1267/2013 § 4 a). Lainsäädännön muutos perustui 
opetus- ja kulttuuriministeriön vuosille 2011–2016 julkaisemaan koulutuksen ja 
tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan (OKM 2012). Muutosten tavoitteena oli 
parantaa sairaalassa osasto- ja avohoidon piirissä olevien ja huostaanotettujen ja 
sijoitettujen lasten oikeutta osallistua perusopetukseen ja tarvittaessa sairaala-
opetukseen sekä turvata huostaanotettujen ja sijoitettujen lasten oikeus perus-
opetukseen (OKM 2012). 

1.2.4 Toimintaympäristön muutosten heijastumia sairaalaopetuksen tehtä-
väkuvaan 

Avohoidossa olevien oppilaiden opetuksen järjestäminen  
Sairaalaopetuksen toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ovat heijastu-
neet tarpeina järjestää opetus avohoidossa oleville oppilaille sairaalaopetuksen 
piirissä. Kuntien käytänteet ovat tältä osin vaihdelleet. Avohoidossa olevien 
oppilaiden opetus on järjestetty yleisesti kuntien muina erityisopetuksellisina 
ratkaisuina kuin sairaalaopetuksen yhteydessä tai joissakin harvoissa tapauk-
sissa sairaalaopetusyksikön hallinnon piiriin kuuluneissa nivelluokissa.  

Sairaalaopetuksen kansallisen kehittämistoiminnan alkaessa vuonna 2005 
vain neljässä (4/33) sairaalaopetusyksikössä sisältyi perustehtävään myös avo-
hoidossa olevien oppilaiden opetuksen järjestäminen (Tilus 2006a). Perusope-
tuslain uudistuksen (Laki perusopetuslain muuttamisesta 1267/2013 § 4 a) tul-
tua voimaan 1.1.2014 oli seitsemässä (7/25) sairaalaopetusyksikössä opetuksen 
piirissä säännöllisesti myös avohoidossa olevia oppilaita (Tilus 2014; 2015).  
 
Konsultatiivinen työote 
Kasvanut oppilasvaihtuvuus on heijastunut sairaalaopettajan työnkuvan muu-
tostarpeina konsultatiivisen työotteen suuntaan. Kansallisen kehittämistoimin-
nan alkaessa vuonna 2005 neljän opetusyksikön tehtäväkuvaan sisältyi myös 
ohjausta ja konsultaatiota ja/tai täydennyskoulutuksen järjestämistä alueen 
muille kouluille (Tilus 2006a), vaikka yksiköt eivät omanneetkaan kunnallisina 
erityiskouluina valtion erityiskouluille peruskoululain § 39:n nojalla osoitettua 
erityistehtävää (Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 § 39).  

Ohjaukseen (Nykänen ym. 2007) ja konsultatiivisiin työotteisiin perustu-
villa työtavoilla tarkoitetaan ohjattua pienryhmätyöskentelyä, joka perustuu 
selkeään rakenteeseen, prosessin tietoiseen ohjaukseen sekä vertaistyöskente-
lyyn (Soini ym. 2012, 11–13). Konsultaation käsite on rantautunut koulun käy-
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tänteisiin johdettuna käsitteenä palveluista ja yritysmaailmasta, jossa tiedon 
rooliin kuuluvana pidetään sen prosessointia ja keskinäistä vaihtamista. Kon-
sultaation läheiskäsitteitä ovat neuvonta ja työnohjaus. (Soini & Mäenpää 2012; 
ks. myös Hyyppä 1999.) Konsultaatiotilanteen tavoitteena on auttaa avun tai 
tuen tarvitsijaa löytämään omia ratkaisuja ongelmiin. Konsultointi voi sisältää 
myös neuvomista ja ohjeiden antamista tai asioiden mallintamista. (Soini ym. 
2012, 11–13.)  
 
Ammatillinen osaaminen 
Sairaalaopetukseen tulevien oppilaiden oppimista ja koulunkäyntiä haittaavien 
syiden laaja kirjo edellyttää erityisopettajalta monipuolista ammatillista osaa-
mista ja aktiivista täydennyskoulutukseen osallistumista. Toimiminen verkos-
tomaisella ja/tai konsultatiivisella työotteella yhteistyössä huoltajien, hoidon ja 
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa edellyttää myös kansallisten normien ja 
ohjauksen tuntemusta ja reflektiivisen, työnohjauksellisen ja konsultatiivisen 
työotteen harjoittelua. Konsultaatiotaidot eivät ole kuuluneet perinteiseen opet-
tajakoulutukseen. Sairaalaopetuksen piirissä tapahtunut oppilaskierron nopeu-
tuminen on lisännyt tarvetta myös sellaisten välineiden ja menettelytapojen 
kehittämiseen, joiden avulla saadaan tehokkaammin kokonaiskuva oppilaan 
opetuksen ja koulunkäynnin tilanteesta ja tukitoimien tarpeista.  
 
Osaamiskeskus  
Konsultatiivinen työote, ohjauksen ja täydennyskoulutuksen tarjoaminen sekä 
opetuksen järjestäminen avohoidossa oleville oppilaille on merkinnyt sairaala-
opetusyksikön tehtäväkuvan laajentumista. Laajennetulla toimenkuvalla toimi-
neet opetusyksiköt toimivat siten paitsi erityiskouluina niin myös osana kun-
nallista oppimisen ja koulunkäynnin tuen palvelujärjestelmää. Osaamiskeskus-
työn ideologinen ja lainsäädännöllinen perusta liittyy kansainvälisiin ja kansal-
lisiin linjauksiin ja sitoumuksiin opetuksen ja kasvatuksen järjestämisestä in-
kluusion periaatteiden mukaisesti. Euroopassa on ollut jo vuosia nähtävissä 
yhteinen kehityssuuntaus erityiskoulujen muuttamiseksi palvelu-, osaamis- tai 
resurssikeskuksiksi. Osaamiskeskusten tehtäväalueisiin sisältyy erityispedago-
gisen ohjauksen antaminen lähikouluille, koulutusten järjestäminen, tukimate-
riaalien kehittäminen sekä oppilaiden tukeminen järjestämällä arviointi- ja kun-
toutusjaksoja. (OPM 2007, 13.)  

Suomessa toimi sairaalaopetuksen kansallisen kehittämistoiminnan alka-
essa vuonna 2005 kuusi perusopetusta antavaa valtion erityiskoulua, joiden 
tehtäväkuvaan sisällytettiin perusopetuslain 39 §:ssä (Laki perusopetuslain 
muuttamisesta 642/2010 § 39) tarkoitettujen tukitehtävien antaminen ja toimi-
minen valtakunnallisina kehittämis-, ohjaus- ja palvelukeskuksina. Oppimis- ja 
ohjauskeskukset toimivat Opetushallituksen alaisina ja muodostavat kuudesta 
toimipisteestä muodostuvan Valteri-verkoston.  

Yhteenvetona voi todeta, että sairaalaopetuksen toimintaympäristössä ta-
pahtuneet yhteiskunnalliset, taloudelliset ja sosiaaliset sekä erikoissairaanhoi-
dossa tapahtuneet rakenteelliset ja hoitoideologiset muutokset ovat heijastuneet 
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lisääntyneinä oppilaan kokonaiskuntoutumiseen ja laadukkaan, monimuotoi-
sen sairaalaopetuksen järjestämiseen kohdistuvina odotuksina. Yhdessä koulu-
järjestelmässä tapahtuneiden rakenteellisten (kouluverkkokehitys, erityiskoulu-
jen määrän väheneminen) ja sisällöllisten muutosten kanssa (Laki perusopetus-
lain muuttamisesta 1267/2013) ne ovat kasautuneet yleisiksi lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin lisäämisen tarpeiksi ja sairaalaopetuksen osalta tehtäväkuvan 
muutos- ja osaamisen kehittämistarpeiksi. Näihin kehittämispaineisiin ja odo-
tuksiin pyrittiin vastaamaan sairaalaopetuksen kansallisella kehittämisellä vuo-
sina 2005-2014. Haasteisiin vastaaminen edellyttää kuitenkin myös sairaalaope-
tuksen toimintaperiaatteiden ja toimintaa ylläpitävien rakenteiden sekä toimin-
tamallien uudenlaista tulkintaa ja siitä johdettavia uusia toimintatapoja sairaa-
laopetusyksikön sisällä ja yhteistyöverkostoissa tapahtuvaan toimintaan.   

1.3 Tutkimuksen tarkoitus 

Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella sairaalaopetuksessa havaittujen muu-
tostarpeiden kohtaamista ja sairaalaopetuksen kansallisen kehittämistoiminnan 
aikana (2005–2014) toteutettujen kehittämisinterventioiden avulla tavoiteltua 
muutoskehitystä Yrjö Engeströmin (1985;1995) kehittämän kulttuurihistorialli-
seen toiminnan teoriaan perustuvan kehittävän työntutkimuksen viitekehyk-
sessä. Kehittävään työntutkimukseen sisältyvän toiminnan kehityshistoriallisen 
aspektin ja toimintajärjestelmämallin avulla jäsennän sairaalaopetusta ilmiönä, 
siinä tapahtuvaa toimintaa muutostarpeina sekä kehittämisen kohteena. Tar-
kastelen kehittämistä opetushenkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisen 
(oppiminen) ja opitun siirtymisen (transformatiivinen oppiminen) (Argyris ym. 
1990) ja organisaatiokulttuurisen (yhteisöllisyys ja yhteiset merkitykset) (Argy-
ris & Schön 1996; Fullan 2001; 2003; Johnson & Scholes 2008; Schein 1990; Senge 
1990;) sekä kollektiivisen asiantuntijuuden näkökulmista (Engeström 1995).  
Sairaalaopetuksen ammatillisen osaamisen kehittäminen ja toisin toimimisen 
edistäminen (Arnkil & Eriksson 1995) muodostavat abstraktisena ilmiönä orga-
nisaation toiminnan kulttuurisen muutoksen (Schein 1990; Senge 1990). Muutos 
puolestaan kuvantuu realistisena käytänteiden ja toimintatapojen muutoksena 
(Naukkarinen 1999), joka puolestaan määrittää sairaalaopetuksen työtoiminnan 
kohdetta ja sairaalaopetukseen tulevan oppilaan opinpolkua. Ammatillisen 
osaamisen kehittämistä ja työnkuvan uudistamista tarkastellaan opetusyksikkö-
tason ja koulutuksen järjestelmätason (valtakunnallinen ja kuntakohtainen taso) 
ilmiöinä, jotka nivoutuvat osaksi laajempaa lasten ja nuorten hyvinvointia tu-
kevien palveluiden kenttää. Tutkimus sijoittuu siten koulun kehittämistutki-
muksen ja organisaatiotutkimuksen välimaastoon. 

Tutkimuksen kohdejoukkona ovat sairaalaopetusta antavat sairaalakoulut, 
joita kehittämis- ja tutkimustoiminnan alkaessa vuonna 2005 oli 33 ja vuonna 
2014 hankkeiden päättyessä 25. Sairaalakoulusta käytetään tässä tutkimuksessa 
käsitettä opetusyksikkö. Sairaalaopetusyksikkö opetus- ja oppimisympäristönä 
luo kontekstin, jossa toimintaa ja työkäytänteitä tarkastellaan toiminnan histo-
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riallisen kehityksen ja opetussuunnitelman sekä oppimisen ja koulunkäynnin 
tuen toteutumisen kautta. Rajaan oppimisen tarkoittamaan tässä tutkimuksessa 
interventioiden käyttöönottoa ja toisin toimimista. Kiinnostukseni kohteena 
ovat tekijät, jotka vaikuttavat sairaalaopetusyksikön käytänteisiin ja menettely-
tapamalleihin ja niiden uudistamisen edellytyksiin, jotka ovat samanaikaisesti 
luomassa työyhteisön toimintakulttuuria, mutta ovat myös sen tuote. (Enge-
ström 1995; Johnson & Scholes 2008; Schein 2009.) Sairaalaopetuksen työtoimin-
taa ja käytänteitä sekä niiden kehittämistä tarkastelen sairaalaopetuksen kansal-
lisen kehittämisen (2005–2014) aikana tuottamani aineiston pohjalta. Käsittelen 
kehittämishankkeiden aineistojen ja kehittäjä-tutkijana saamieni kokemusten 
pohjalta sairaalaopetuksen kehittämiseen ja sairaalaopetusta antavan työyhtei-
sön työtoiminnan muutoshaasteisiin liittyviä tekijöitä käsitteellisesti ja empiiri-
sesti. Tutkimuksen näkökulma on ennemminkin organisaation kokonaisvaltai-
seen toimintaan tähtäävä – ei niinkään oppilaiden oppimiseen liittyvä.  

Sairaalaopetuksella voidaan katsoa olevan kasvatuksesta, opetuksesta ja 
kollektiivisesta kuntoutuksesta muodostuva tehtävä, joka koostuu koulutukses-
ta vastaavan yhteisön ja oppilaan ympärille muodostuvan ryhmän jäsenten tie-
tämyksen yhdistämisestä ja yhteistyöstä oppilaan yksilöllisten tuentarpeiden 
tunnistamiseksi ja niiden kohtaamiseksi (OPH 2004; 2011; 2014). Käytän tässä 
yhteydessä tekojen sarjojen tuloksesta nimitystä oppilaan opinpolku, joka alkaa 
oppilaan odottaessa hoitoon pääsyä, kattaa sairaalaopetuksessa oloajan ja 
omaan kouluun siirtymävaiheen. Oppilaan opinpolku sisältää siten opetuksen, 
tukitoimien sekä muiden oppilaan opetukseen, kasvatukseen ja kuntoutukseen 
osallistuvien työsuoritteet ja menetelmälliset ratkaisut, joiden tavoitteena on 
oppilaan oppiminen ja kuntoutumisen tukeminen. Sairaalaopetuksessa olevan 
oppilaan opinpolku ja sairaalaopetusyksikön toiminta muodostavat kohdates-
saan ikään kuin nk. kriittisen leikkauspisteen, jossa toimimista voidaan pitää 
käytänteiden muokkaamana rajapintatoimintana (ks. Tuomi-Gröhn 2001). Sa-
manlaiset rajapinnat tai yhdyspinnat (Heinonen ym. 2018) muodostuvat ope-
tusyksikön toimiessa yhteistoiminnassa hoidon, huoltajien, oppilaan oman kou-
lun ja muiden kasvatukseen ja kuntoutukseen osallistuvien tahojen kanssa. Ke-
hittämishankkeiden tehtävänä oli luoda rajapintatoimintaan uudet välineet ja 
toimintamallit. Näin myös kehittämishankkeiden ja sairaalaopetusyksiköiden 
välistä toimintaa voidaan kuvata eräänlaisena rajapinnalla tapahtuvana ilmiönä 
(Tuomi-Gröhn 2001).  

Tutkimukseni sisältää tutkimus- ja kehittämistehtävän. Tarkastelen sairaa-
laopetusta tekojen, toimintojen ja operaatioiden sarjana toiminnan historialli-
sessa kehyksessä (Engeström 1995). Sairaalaopetuksen kehityshistoriallinen tar-
kastelu tarkoittaa tässä yhteydessä sairaalaopetuksen järjestämisen perusteissa 
ja toteutustavoissa tapahtuneiden muutosten tutkimista sairaalaopetuksen ny-
kytilaan ja kehittämistoimintaan peilautuvina kytköksinä. Tutkimustehtävänä 
on myös sairaalaopetuksen kehittämisprosessin aikana tuotettujen aineistojen 
retrospektiivinen analyysi. Kehittämishankkeet toteutettiin toimintatutkimuk-
sen periaattein ja luonteen mukaisesti tutkijan ja sairaalaopetuksen kehittämi-
seen osallistuneiden yksiköiden edustajien ja sairaalaopetusyksiköiden työyh-
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teisöjen kanssa tapahtuvana toimintana (Kuusela 2005, 14). Tutkimuksellisuu-
den perustana oleva käsitys siitä, että toiminnan edellytysten kautta pyritään 
toiminnan muuttamiseen, jättää kuitenkin toiminnan käsitteen tai sosiaalisen 
organisaation rakenteellisen ja toimijuuden luonteen käsittelyn toimintatutki-
muksen perinteessä vähemmälle huomiolle. Katsoin, ettei toimintatutkimuksen 
lähestymistapaan rajoittuva tutkimusote olisi ollut tyydyttävä, joten valitsin 
tämän tutkimuksen lähestymistavaksi kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian 
ja siihen perustuvan kehittävän työntutkimuksen, joka tarkastelee tutkittavaa 
ilmiötä sen kehityshistoriallisissa yhteyksissä (Engeström 1985; 1995; 2004). En-
geström (1985) esittää, että työtoiminnan kehittäminen edellyttää työn kehityk-
sen kohdehistoriallista analyysia ja työn pohjaksi muodostuneiden teorioiden ja 
käsitysten teoriahistoriallista analyysia sekä nykytilan aktuaaliempiiristä ana-
lyysia, jonka avulla työtoiminnan kehityshistoriassa muotoutuneet ristiriidat 
tulevat näkyviksi käytännössä (Engeström 1985, 159). Sairaalaopetuksen kansal-
lisen kehittämisen alkaessa vuonna 2005 toteutettiin sairaalaopetuksen nykyti-
lan kartoitus kaikkia opetusyksikköjä koskeneena auditointina (Elias 1 -kierros). 
Auditointikierrokseen sisältyneiden haastattelunauhoitusten analysointi ja liit-
täminen sairaalaopetuksen kehityshistorialliseen kontekstiin jäivät taannoin 
suorittamatta. Kehittävää työntutkimusta käsittelevä artikkeli (Engeström 1985) 
oli jo vuosia aiemmin toiminut itselläni eräänlaisena taustamallina kehittäessäni 
rehtorina omassa sairaalaopetusyksikössäni käytänteitä ja yrittäessäni ymmär-
tää eri koulujen työyhteisöjen toimintatapoja.  

Tutkimukseeni sisältyvällä kehittämistehtävällä tarkoitetaan tutkimusai-
neiston perusteella luotuja malleja sairaalaopetuksen edelleen kehittämiseksi. 
Tutkimuksen empiirinen osa muodostuu seuraavista tutkimus- ja kehittämis-
tehtävän mukaisista vaiheista, joita kuvaan tutkimusasetelmana seuraavassa 
kuviossa (kuvio 2). 

KUVIO 2  Tutkimusasetelma  

Tutkimuksen vaiheittaista etenemistä tarkastelen tarkemmin pääluvussa neljä. 
Tutkimuksen avulla tuotan uutta tietoa siitä, millaisista tekijöistä ja työsuorit-
teista sairaalaopetuksen piirissä olevan oppilaan opinpolku rakentuu (her-
meneuttinen tiedonintressi) ja miten kehittämisellä saadaan aikaan organisato-
rista oppimista ja uuden käytänteen siirtymistä käyttöön. Tutkimuksen kulttuu-
ris-strukturaalisen tarkastelun tavoitteena on luoda kuva sairaalaopetusyksi-

I Tutkimusvaihe 
Sairaalaopetuksen ristirii-
dat ja kehittämistarpeet 
Sairaalaopetuksen kehi-
tyshistorialliset analyysit 
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II Tutkimusvaihe 
Kehittämistoimintaan 
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nen ja käyttöönotto 
Osaamisen kehittämisen ja 
toisin toimimisen kuvaus 
Opinpolkuprosessin kehit-
täminen 

III Tutkimusvaihe 
Sairaalaopetuksen toimin-
taosaamisen ja osaamis-
keskustoiminnan toimin-
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köistä laadukkaasti toimivina oppivina organisaatioina (emansipatorinen tie-
donintressi), jotka voivat toimia osaamiskeskuksena osana kunnallisia erityisen 
tuen palvelujärjestelmiä. Siten tutkimus sisältää myös praktisen tiedonintressin, 
jonka tavoitteena on muuttaa aiempaa työkäytännettä ja luoda uutta. (Haber-
mas 1987.) 

Tässä tutkimuksessa tutkimuskohdetta tarkastellaan yhteiskunnallisena 
instituutiona, sosiaalisena organisaationa ja työyhteisönä toimimisen ja oppimi-
sen ja koulunkäynnin tuen toteuttamisen näkökulmasta. Tutkimus tarjoaa uusia 
näkökulmia oppimisen ja koulunkäynnin tuen kehittämistoimintaan kuvaamal-
la koulun työyhteisön oppimista ja toisin toimimisen edellytyksiä sekä käytän-
teiden kehittämiseen liittyviä haasteita.  

Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, joka ulottuu monitieteisenä usean 
tieteen alueille tai sivuaa niitä. Tutkimukseni sijoittuu ihmistieteiden ja sosiaali-
tieteiden rajapinnalle, jossa tarkastellaan toisaalta sairaalaopetuksen piirissä 
olevan oppilaan opinpolkua ja toisaalta myös pyritään sairaalaopetusta antavan 
koulun toiminnan kehittämiseen. Kasvatustieteessä on Hilpelän (2009) mukaan 
läsnä koko tieteiden kirjo aina estetiikasta ja kirjallisuudesta fysiikkaan asti. 
Kasvatuksen tieteen alaan ja keskusteluun on sisällytetty kysymykset kasvatuk-
sen historiasta ja filosofiasta, kasvatuspsykologiasta ja -sosiologiasta. Lisäksi 
varhais-, koulu- ja aikuiskasvatuksen lohkoilla on omat tutkimusalansa. Hilpe-
län (2009) korostamaa monitieteisyydestä aiheutuvaa hajanaisuuden uhkaa py-
rin välttämään määrittelemällä seuraavaksi lyhyesti oman tutkimukseni ase-
moitumista eri tieteiden alueille.  

Tutkimukseni sijoittuu kasvatustieteen piiriin, mutta verkostoituu myös 
hallinto- ja liiketaloustieteen sekä psykologian että sosiaalipsykologian alueille. 
Yhdistävinä tekijöinä ovat organisaation tutkimus ja yksilöllisen sekä yhteisölli-
sen oppimisen tutkimus sekä niiden yhdistäminen koulun kehittämiseen. Tut-
kimukseni voidaan katsoa toimivan yhteiskunnallisena interventiona, jonka 
tarkoituksena on tarjota uutta sisältöä sairaalaopetuksen perustehtävän määrit-
telyyn ja oppilaiden kokonaiskuntoutukseen tuloksellisempia käytänteitä ja 
toimintatapoja.  

Tutkimuksen organisaatiotutkimuksen piiriin kuuluvaksi kysymykseksi 
muodostuu, miten sairaalaopetusyksikön toimintakulttuuriin sisältyviä toimin-
toja, työtapoja ja -menetelmiä voidaan ymmärtää ja kehittää niin, että toimin-
nalle asetut tavoitteet saavutetaan. Kysymykseen vastaaminen edellyttää sairaa-
laopetuksen perustehtävän ja roolin määrittelyä lapsen tai nuoren kasvatukseen, 
opetukseen ja kuntoutukseen osallistuvien tahojen kentässä. Katson, että on 
perusteltua tarkastella sairaalaopetusyksikön toimintakulttuuria organisaation 
kulttuurin viitekehyksessä siksi, että organisaation kulttuuri ulottuu kaikkeen 
kouluyhteisön toimintaan (Fullan 1990; 2001; Hargreaves ym. 1989; Schein 2009), 
ja myös siksi, että opettajan historiallinen työn rakentuminen on perustunut 
yksintekemisen kulttuurille (Sahlberg 1996).  

Tutkimus sivuaa myös sosiaalitutkimusta, koska ”jokaisen tutkimuksen läh-
tökohtana on – tai ainakin tulisi olla – tiedollisen uteliaisuuden, käytännön tarpeiden 
tai teorian kehittämispyrkimyksen herättämä ongelma, johon tutkimuksen avulla etsi-



36 
 

 

tään vastausta” (Eskola 1967, 9). Tutkimukseni voisi katsoa myös sivuavan Pieti-
län (1973, 12) tarkoittamaa kokemusperäistä sosiaalitutkimusta, jossa pyritään 
kuvaamaan tutkijan kokemushavainnoista saatavien tietojen avulla sosiaalisia 
tai niihin verrattavia ilmiöitä ja prosesseja.  

1.4 Tutkimuskysymykset  

Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaista sairaalaopetusta ja sen kehittämistä 
sairaalaopetuksen historiallisen kehityksen tuottaman toiminnan ja kehittämis-
haasteiden sekä sairaalaopetuksen piirissä olevan oppilaan opetuksen ja tuki-
toimien toteutumisen sekä työyhteisön toiminnan näkökulmasta. Kulttuurihis-
torialliseen toiminnan teoriaan perustuvan kehittävän työntutkimuksen lähes-
tymistavan (Engeström 1985; 1995; 2004) mukaisesti tarkastelen kehityshistori-
allisen ja aktuaaliempiirisen analyysin avulla sairaalaopetuksen järjestämistä 
koskevien periaatteiden ja säädösten muutoskehitystä ja sairaalaopetuksessa 
ennen kansallista kehittämistoimintaa vallinnutta tilaa ja siinä ilmeneviä kehit-
tämistarpeita sekä niiden kohtaamista. Tutkimuksellani haen vastauksia myös 
siihen, millaisista käytänteistä ja työyhteisön toimintatavoista sairaalaopetus ja 
sairaalaopetuksen piirissä olevan oppilaan opinpolku muodostuvat ja miten 
työtoiminnan kehittämistoiminta eteni sekä millaisia toimintaedellytyksiä 
osaamiskeskuksena toimimiseen tarvitaan.  
 
1 Millaisia vaiheita sairaalaopetuksessa on havaittavissa sen historiallisen kehityksen 
aikana? 

1.1 Millaisia lainsäädännöllisiä ja organisatorisia muutoksia on kohdistu-
nut sairaalaopetuksen järjestämiseen? 

 
Ensimmäisen tutkimuskysymyksen ja siihen liittyvän apukysymyksen avulla 
etsitään vastausta siihen, millaisten säädösten mukaan ja miten suomalaista 
sairaalaopetusta on sen historiallisen kehityksen aikana toteutettu ja millaista 
muutoskehitystä eri vaiheissa on havaittavissa. Kehityshistoriallisessa tarkaste-
lussa yhdistän teoria- ja kohdehistoriallisen analyysin. Työtoiminnan historial-
linen tarkastelu toimii kehittämisen perustana ja muutoskehityksen avaimena. 
Kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian lähtökohtana on toiminnan kohteelli-
suus ja välittyneisyys. (Engeström 1995.) Käytän toiminnan teoriaa ymmärryk-
seni lisäämiseksi siksi, että sekä kulttuurihistoriallinen toiminnan teoria että 
kehittävä työntutkimus pitävät samanaikaisesti esillä yksilölliset (minä toimija-
na) ja sosiaaliset (me toimijoina) ilmiöt sekä niiden keskinäisen vuorovaikutuk-
sen. Kehittävä työntutkimus mahdollistaa toiminnan historiallisen tarkastelun, 
yhdistää tutkimuksen ja kehittämisen sekä sairaalaopetuksen kehittämisessä 
käytetyt menetelmät ja kehittävät tehtävät (työ- ja koulutusseminaarit, alue- ja 
osaprojektityö, käytännemallinnukset). (Engeström 1987; 1995; 2004.) Tutki-
musaineistona käytän sairaalaopetusta koskevia säädöksiä, komiteanmietintöjä 
ja opetuksen ja erityisopetuksen historiaa käsittelevää kirjallisuutta sekä aihees-
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ta tehtyjä opinnäytetöitä (liite 1). Vastauksia ensimmäiseen tutkimuskysymyk-
seen tarkastelen pääluvussa viisi (5). 
 
2 Millaisia ovat sairaalaopetuksen tehtävä, toiminta ja käytänteet? 

2.1 Millaisista käytänteistä ja menettelytavoista sairaalaopetuksen työnku-
va rakentuu? 

2.2 Miten oppilaan oikeus opetukseen ja tukitoimiin toteutuu? 
2.3 Millaisia kehittämistarpeita sairaalaopetuksessa ilmenee? 

 
Tutkimuksen toisen tutkimuskysymyksen avulla etsitään vastauksia sairaala-
opetuksen nykyvaiheen tilaan ja toimintaan (Engeström 1995), joissa sairaala-
opetusyksiköt toimivat kansallisen kehittämistoiminnan aloitusvaiheessa 
vuonna 2005. Oppimisen ja koulunkäynnin tukitoimiin sisältyvän pedagogisen 
kuntoutuksen olennaisena osana ovat koulun työyhteisön käytänteet ja toimin-
taosaaminen, jotka koostuvat työyhteisön toimintakulttuuriksi samalla sitä 
muokaten ja uudistaen (Engeström 1995; Schein 2009). Koulun toimintaan sisäl-
tyvillä käytänteillä ja niiden toteutumisella on merkittävä osuus oppilaan myö-
hemmän kouluselviytymisen ja siten tulevaisuuden kannalta (Linnakylä & Väli-
järvi 2005). Aineistona käytän sairaalaopetusyksiköissä vuosina 2005–2006 to-
teuttamani auditointikierrokseen (Elias 1 -kierros) sisältynyttä kysely- ja haas-
tatteluaineistoa. Haastattelujen analyysi tuo esille opetusyksiköiden henkilöstö-
jen näkemykset ja käsitykset sairaalaopetuksen tilasta, toteutumisedellytyksistä 
ja kehittämistarpeista muodostaen aktuaaliempiirisenä analyysina kuvan siitä, 
miten kehityshistorialliset ristiriidat ilmenevät käytännön työssä (Engeström 
1985; 1995; 2004). Analysoin sairaalaopetuksen nykytilaa ja käytänteitä sekä 
kehittämistarpeita opetuksen ja tukitoimien toteutumisen näkökulmasta sairaa-
laopetusyksikön sisäisessä ja ulospäin suuntautuvassa yhteistyössä. Tutkimus-
kysymyksellä haen vastausta myös siihen, millainen työyhteisön käsikirjoitus 
ohjaa sairaalaopetuksen työtoiminnan kohdetta, käytänteitä ja menettelytapoja. 
Toiseen tutkimuskysymykseen vastaan pääluvussa kuusi (6). 
 
3 Miten työtoimintojen kehittäminen eteni kehittämishankkeiden aikana? 

3.1 Millaisia käytänteitä ja menettelytapoja tuotettiin kehittämisen aikana 
sairaalaopetuksen eri vaiheisiin? 

3.2 Millaisia toisin toimimisen edellytyksiä oli havaittavissa? 
3.3 Millainen on sairaalaopetuksen piirissä olevan oppilaan opinpolun 

rakennemalli? 
 
Kolmannen tutkimuskysymyksen avulla etsitään vastausta siihen, millaisia rat-
kaisumalleja kehittämistoiminnan aikana tuotettiin ja otettiin käyttöön, miten 
kehittämistoiminta eteni ja miten kehittämisellä edistettiin työyhteisön oppi-
mista ja sairaalaopetuksen muutoskehitystä sekä millaisia ristiriitoja kehittämis-
toiminnassa ilmeni. Kehittämisessä on kyse työtoiminnan laadullisesta kehit-
tämisestä, jolloin tavoitteena on ratkaisujen etsiminen ja uusien toimintamuoto-
jen ja -välineiden kehittäminen (Launis & Engeström 1999; Seppänen-Järvelä 
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1999; Seppänen-Järvelä & Vataja 2009) ja niiden siirtyminen käyttöön (Pernaa 
2013; Engeström 2004). Kehittämistoiminnalla tarkoitetaan tässä sairaalaope-
tuksen kansallisten kehittämishankkeiden avulla tavoiteltua muutoskehitystä. 
Kehittämisen tavoitteena oli sairaalaopetuksen laadun parantaminen, sairaala-
opetusyksiköiden toimintaosaamisen ja -valmiuksien vahvistaminen muuttu-
neessa toimintaympäristössä toimimiseen (Hopkins 1991; Tilus 2005a). Sairaa-
laopetusyksikön toiminnan kehittäminen merkitsee toisin toimimisen oppimis-
ta, jota kuvataan ekspansiivisena oppimisena (Engeström 1995, 97; 2004; 2009). 
Tutkimuksessani hahmottuu myös kasvua ja kehitystä tuottavan opinpolun 
kaksoismerkitys työyhteisön ja toisaalta sairaalaopetuksen piirissä olevan oppi-
laan opinpolkuina, joiden rakentumisesta muodostuu sairaalaopetuksen kehit-
tymisen ja kehittämisen kohteet (Engeström 1995; 2004;2009). Minua kiinnostaa, 
miten erilaiset työorientaatiotavat edistävät tai estävät työtapojen uusintamista 
ja toisin toimimista. Väitteeni on, että historiallisesti muotoutuneet sairaalaope-
tuksen käytänteiden valinta ja tavat toimia työyhteisön sisäisessä ja ulospäin 
suuntautuvassa yhteistyössä vaikuttavat oppilaan opinpolun muotoutumiseen 
ja toteutumiseen sekä uusien työtapojen käyttöönottoon. Kolmanteen tutki-
muskysymykseen vastataan pääluvussa seitsemän (7). 
 
4 Millaiset toiminnalliset edellytykset sairaalaopetuksella arvioidaan olevan osaamis-

keskuksena toimimiseen? 
 
Tutkimuksen neljäs pääkysymys etsii vastausta siihen, miten toimimalla ja mil-
laisilla käytänteillä sekä millaisilla toimintakulttuuriin liittyvillä edellytyksillä 
sairaalaopetus tavoittaa uuden toimintamallin, jonka tuloksena on sairaalaope-
tuksen piirissä olevan oppilaan laadukas opinpolku, ja mitkä ovat sairaalaope-
tusyksikön yhteisölliset ja toiminnalliset edellytykset toimia osaamiskeskukse-
na uudistuneen työtoiminnan kohteen mukaisesti (Engeström 1995; 2004). Or-
ganisaation muutos edellyttää uudenlaisia ajatuksia muutostyön taustalle (Juuti 
2011, 198, 208). Organisaation kehittämistoiminta on eräänlaista tulevaisuuden-
kuvan valitsemista, jolla Juuti (2011) tarkoittaa tulevaisuuskuvaan perustuvaa 
ajattelutapaa (enactment). Sairaalaopetuksen kehittämistoiminnassa luotiin tu-
levaisuusmuistelulla (Arnkil ym. 2000, 139) teemahaastattelutilanne, jossa voi-
tiin tarkastella toimintaa reflektiivisesti yhdessä luodun puheen kautta. Toi-
minnan edellytysten tarkastelussa tiedostetaan olemassa olevat rakenteet, jotka 
ehdollistavat toimintaa eli luovat toiminnalle yhtäältä rajoitteita ja tarjoavat re-
sursseja. Tällä tarkoitetaan sitä, että toiminnan mahdollisuus voidaan nähdä 
rakenteellisesti määräytyneenä ja mahdollisuus toimia niin tai näin puolestaan 
rakenteiden ehdollistamana (Huotari 2000, 254, 255). Vastaan neljänteen tutki-
muskysymykseen pääluvussa kahdeksan (8). 

Tutkimuskysymyksiin vastaan analysoimalla kehittämishankkeiden aika-
na tuottamiani aineistoja, joita selvitän tarkemmin pääluvussa neljä (4). Vastaan 
tutkimuskysymyksiin tarkastelemalla teoreettisesti sairaalaopetuksen kehittä-
mistarpeita ja -prosessia kehittävän työntutkimuksen toimintajärjestelmän osa-
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tekijöiden ja organisaation toimintakulttuuriin liittyvien tekijöiden muodosta-
mien suhteiden avulla (Engeström 1995). 

1.5 Tutkimusraportin rakenne  

Tutkimusraportti koostuu yhdeksästä pääluvusta. Johdantoluvussa (pääluku 1) 
käsittelin tutkimukseni asemoitumista perusopetukseen ja oppimisen ja kou-
lunkäynnin tukijärjestelmään. Selvitin sairaalaopetuksen järjestämisen perustei-
ta (alaluku 1.2) ja sairaalaopetuksen toimintaympäristössä tapahtuneita muu-
toksia ja niistä johdattuvia kehittämispaineita (alaluvut 1.2.3 ja 1.2.4). Johdanto-
luvussa esittelin myös tutkimuksen tarkoituksen (alaluku 1.3) ja tutkimusky-
symykset (alaluku 1.4).  

Tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia käsittelen kahdessa pääluvussa. Pää-
luvussa kaksi (2) tarkastelen koulun kehittämistä tutkimuskontekstina ja osana 
organisaation muutoskehittämistä selittäviä lähestymistapoja. Pääluvussa kol-
me (3) tarkastelen toimintaa joidenkin psykologisten teorioiden ja sosiaalitietei-
den valossa ja työtoiminnan kehittämistä kulttuurihistoriallisen toiminnan teo-
riaan perustuvan kehittävän työntutkimuksen lähestymiskulmasta. Tutkimuk-
sen taustateorioiden valinnalla pyrin osoittamaan sairaalaopetusorganisaation 
kehittämiseen liittyvää monialaisuutta.  

Tutkimuksen metodologisia valintoja ja aineiston tuottamiseen, järjestämi-
seen ja analysointiin liittyviä ratkaisuja esittelen neljännessä pääluvussa (4). 
Tarkastelen sairaalaopetusyksiköitä tutkimuskenttänä alaluvussa 4.5 ja kehittä-
jä-tutkijan rooliani alaluvussa 4.6. Alaluvussa 4.7 selvitän tutkimuksen luotetta-
vuutta ja eettisiä kysymyksiä. 

Tutkimuskysymyksiin vastaan pääluvuissa viisi (5), kuusi (6), seitsemän (7) 
ja kahdeksan (8). Pääluvussa viisi (5) tarkastelen sairaalaopetuksen kehityshis-
toriallisia vaiheita. Alaluvuissa (5.1 ja 5.2) tarkastelen sairaalaopetuksen toi-
minnassa esiintyviä jännitteitä ja ristiriitoja opetuksen järjestämistä koskevan 
lainsäädännön näkökulmasta. Kehityshistoriallisen tarkastelun avulla nostan 
esille sairaalaopetuksen kehityksessä havaittavia vaiheita ja kehitysristiriitoja.  

Pääluvussa kuusi (6) tarkastelen kehittävän työntutkimuksen lähestymis-
tavan mukaisesti sairaalaopettajien kuvaamaa, kehittämistoiminnan aloitusvai-
heessa vallinnutta sairaalaopetuksen tilaa ja kehittämistarpeita. Alaluvuissa 
(6.1–6.6) kuvaan sairaalaopetuksen työtoiminnan kohteita määrittäviä tekijöitä 
ja toiminnassa esiintyviä jännitteitä ja ristiriitoja kehittämistarpeiden kartoitta-
miseksi. Pääluvussa seitsemän (7) kuvaan sairaalaopetuksen kehittämisproses-
sia käytänteiden ja menettelytapojen kehittämisen näkökulmasta ja kehittämis-
toiminnassa ilmenneitä jännitteitä ja ristiriitoja kehittävän työntutkimuksen 
toimintajärjestelmin rakennemallilla. Pääluvussa kahdeksan (8) tarkastelen sai-
raalaopetuksen edellytyksiä toimia osaamiskeskuksena analysoimalla enna-
kointidialogeihin lukeutuvalla tulevaisuusmuistelulla tuotettua haastatteluai-
neistoa. Pääluvussa yhdeksän (9) esittelen lyhyesti tutkimuksen päätulokset ja 
esitän niihin perustuvia kehittämisehdotuksia ja jatkotutkimusaiheita.  



  

2 KOULUN KEHITTÄMINEN TUTKIMUSKON-
TEKSTINA 

Koulun kehittämistä ja kehittymistä voi tarkastella useasta näkökulmasta: en-
sinnäkin sen kykyä vastata muutoshaasteisiin, mutta myös kykyä sulauttaa 
muutoshaasteet perustoimintaansa niin, että koulun perustehtävä sivistyksen ja 
osaamisen sekä yksilöiden sosiaalisen kasvun takaajana säilyvät. 1960-luvulla 
tutkimustraditioon nousseella koulun kehittämisellä on pyritty yleensä oppi-
mistulosten parantamiseen ja koulun muutoskyvyn vahvistamiseen. 1960-
luvulla kehittämisessä painotettiin opetussuunnitelmien kehittämisen tuloksina 
oppimistuloksia, 1980-luvulla toimintojen muutoskehitystä ja 1990-luvulla or-
ganisaation oppimista, kulttuurista muutosta ja laaja-alaisia oppimistuloksia. 
(Sahlberg 1996, 82.) Viime vuosien aikana koulutuksen tarkastelussa on koros-
tunut kuitenkin oppilaiden osaamisen kehittymisen näkökulma (Linnakylä & 
Välijärvi 2005).   

OECD-maissa 1950–1960-luvuilla tapahtunut koulun kehittäminen oli 
pienimuotoista opetussuunnitelmien ja uusien oppimateriaalien kehittämistä. 
Opettajia pidettiin koulun muutosagentteina vielä 1950-luvulla. Opetussuunni-
telman uudistukset ja peruskoulujärjestelmään siirtyminen 1970-luvulla toteu-
tettiin hallinnollisina uudistuksina, jolloin opettajat muuttuivat uudistajista uu-
distusten kohteiksi. (Simola 1995.) Koulun sisäisten uudistusten jalkautumista 
kentälle hidasti useissa maissa se, ettei itse muutosprosessiin liittyviin tekijöihin 
panostettu riittävästi (Fullan 1991; 1993; Hopkins ym. 1994). 1980-luvulla val-
linnut innovaatioiden ja täydennyskoulutuksen voimaan uskonut suuntaus 
kääntyi 1990-luvulla systeemistä muutosta painottavaan kehittämiseen. Keskus-
johtoisuuden purkaminen (regulaatio) ja paikallisen järjestämisen vapausastei-
den lisääminen (deregulaatio) olivat yleiseurooppalainen koulupoliittinen ilmiö 
1980-luvulta alkaen. 1990-luvulla kehittämisorientaatio liikkui sekä bottom up- 
että top down -suuntiin. (Sahlberg 1996,26.) Lahdes (1997) esittää, että varsinai-
nen bottom up -suunta toteutui Suomessa vuoden 1994 opetussuunnitelmauu-
distuksen myötä, jolloin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (POPS) 
(Kouluhallitus 1994) lisäsivät ”väljänä puitesuunnitelmana” paikallista valtaa ja 
vastuuta. Muutoksen taustalla oli ihmiskäsitys, jonka mukaan yksilön muuttu-
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mista edistetään vallan- ja vastuunantoa lisäämällä (Lahdes 1997). Kehittämisen 
orientaatiossa tapahtui 2000-luvulla jälleen käännös kohti keskusjohtoista ope-
tussuunnitelmaohjausta (Halinen, Holappa & Jääskeläinen 2013, 188; Varjo, Ka-
lalahti & Silvennoinen 2015, 124). 

Huotari (2000) nostaa koulun toiminnan tarkastelussa esille keskeisen jos-
kin usein sivuutetun näkökulman. Koulua tulee tarkastella myös itsellisenä ins-
tituutiona ja järjestelmänä omien keskinäissuhteiden kautta ilman, että tarkaste-
lu aina tapahtuu suhteessa johonkin toiseen sosiaaliseen systeemiin, kuten työ-
elämään, talouteen tai luokkajärjestelmään ja niiden keskinäiseen suhteeseen 
(Huotari 2000, 249). Huotarin (2000, 252) korostaman koulun ”sisäisen elämän” 
näkökulman mukaan se, miten koulutukseen kohdistuviin muutosvaatimuksiin 
vastataan, määräytyy koulujärjestelmän sisällä ja koulujärjestelmää määrittävi-
en suhteiden kautta. Haluan ymmärtää Huotarin näkökulman siten, että kou-
lun muutosta ja kehittämistä koskevassa tutkimuksessa on jäänyt liian vähälle 
tarkastelulle juuri organisaation sisäiseen muutoskehitykseen ja koulujärjestel-
män rakenteisiin liittyvät lainalaisuudet, jolloin tarkastelu on painottunut muu-
toksen toimeenpanoon ja läpiviemiseen ennemminkin mekanistisena kehittämi-
senä ja tulosten tarkasteluna.  

Tässä pääluvussa tarkastelen tutkimuskontekstiini liittyen ensin koulun 
kehittymisessä havaittavia muutoksia koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenver-
taisuuden säilyttämisen ja oppimisen ja koulunkäynnin tuen toteutumisen nä-
kökulmista (alaluku 2.1). Seuraavassa alaluvussa (2.2) tarkastelen koulun kehit-
tämistä organisaation kehittämiseen liitettyjen muutosteorioiden ja kehittämis-
parametrien näkökulmasta. Muutoskehityksen taustalla olevaa organisaation 
oppimista käsittelen alaluvussa 2.3 ja alaluvussa 2.4 ammatillisen osaamisen 
kehittymistä. Toimintakulttuurin käsitettä tarkastelen alaluvussa 2.5 ja alalu-
vussa 2.6 selvitän sairaalaopetuksen piirissä toteutettua kansallista kehittämis-
toimintaa ja sen yhteyksiä yleisiin kehittämisen suuntauksiin. 

2.1 Koulu muutoksen pyörteissä 

Koulutuksen kehityksen taustalla olevat laajat globaalit ja kansalliset yhteis-
kunnalliseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen vaikuttavat tekijät teke-
vät koulusta oman aikakautensa tuotteen ja myös peilin. Koulua ja koulutusta 
voidaan pitää yhteiskuntasidoksisena koulun sisäistä elämää ja käytäntöjä il-
mentävänä koulutuskoodina, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen kuvauksen omalle 
ajalleen ominaisten periaatteiden läpäisemästä koulutusjärjestelmästä. (Kivinen 
& Rinne 1985, 199.) Yhteiskunnalliseen muutokseen vastaava koulutuspolitiik-
ka on merkinnyt jatkuvaa uudistamista – koulutuksen reformia, jonka tavoit-
teena on ollut toiminnan jatkuva parantaminen opetuslainsäädännön muok-
kaamisen ja uudistuneiden opetussuunnitelmien kautta (Ahtiainen 2015, 26). 

Koulujärjestelmän kehittyminen rinnakkaiskoulujärjestelmästä yhtenäis-
kouluksi on kulkenut pitkän tien peruskoulun suunnitteluvaiheesta paikallista 
suunnittelu- ja päätösvaltaa käyttäväksi peruskouluksi. Peruskoulujärjestel-
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mään siirtyminen 1970-luvulla edisti yhteiskunnallista yhdenmukaisuutta ja 
lisäsi mahdollisuuksien tasa-arvoa (Kalalahti, Silvennoinen & Varjo 2015, 372), 
mutta käynnisti samalla erityisopetus- ja oppilashuoltojärjestelmän kehittymi-
sen (Kirjavainen, Pulkkinen & Jahnukainen 2014, 153). Pyrkimys tasa-arvon pe-
riaatteeseen näkyi jo aikoinaan kansakouluopetuksen luomista koskevassa dis-
kurssissa. J.V. Snellmanin vastustuksesta huolimatta Uno Cygnaeus piti kiinni 
vaatimuksestaan koulujärjestelmän ulottamisesta kaikkien saataville (Simola, 
Seppänen, Kosunen & Vartiainen 2015, 88). Vuoden 1948 YK:n yleissopimuksen 
28. artiklan mukaan jokaisen oikeus saada opetusta toteutui Suomessa täysi-
määräisesti vasta vuonna 1997, jolloin vammaisten lasten opetus liitettiin pe-
ruskouluun (Laki peruskoululain muuttamisesta 1368/1996). UNESCOn 1994 
julkaisema linjaus inklusiivisesta opetuksen järjestämisperusteesta merkitsi ta-
sa-arvoa ylläpitävän, yhdessä kasvamista korostavan ja kaikkien oppioikeutta 
kunnioittavan opetuksen mahdollistamista. Kansainväliset sopimukset ja linja-
ukset heijastuivat lainsäädännöllisinä muutoksina ja opetussuunnitelmien uu-
distumisina ja edelleen valtakunnallisina, paikallisina, koulu- ja opettajakohtai-
sina muutosvaatimuksina. 

Erityisopetuksen palvelujärjestelmän kehittämisen vaikutuksista oppimi-
sen ja koulunkäynnin tuen piirissä olevien oppilaiden määrään on tarkasteltu 
1970-luvulta alkaen (Ihatsu, Ruoho & Happonen 1996; Kivirauma 1989; 2002). 
Palvelujen tarjonnan lisääntyminen lisäsi myös kysyntää ja kysyntä tarjontaa. 
Erityisopetusta saaneiden oppilaiden luvut kääntyivät 1980-luvulla jyrkkään 
nousuun, joka jatkui edelleen 2000-luvulla (Kirjavainen, Pulkkinen & Jahnukai-
nen 2014, 153). Kasvua on selitetty oppimisvaikeuksien lisääntymisellä, tehos-
tuneella diagnosoinnilla ja 1990-luvun lopussa tapahtuneilla hallinnollisilla rat-
kaisuilla (vammaisten lasten opetuksen järjestäminen perusopetuksessa, valti-
onosuuden määräytymisperusteet, erityisopetukseen siirretyn oppilaan opetuk-
sen järjestäminen tavallisessa luokassa henkilökohtaista opetuksen järjestämistä 
koskevan suunnitelman (HOJKS) tuella) (ks. Jahnukainen 2006). Taloudellisten 
seikkojen ohjausvaikutusta erityisopetuksen oppilasmäärän kasvuun minimoi-
tiin valtionosuusuudistuksella (Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 
1705/2009). 

Erityisopetuksen eri muotojen (osa-aikainen/kokoaikainen) oppilasmääri-
en kehityksessä on ollut havaittavissa eroja (OPM 2007; Kirjavainen, Pulkkinen 
& Jahnukainen 2014, 155). Tilastointiin perustuvassa tarkastelussa on kuitenkin 
kiinnitettävä huomiota myös siihen, että erityisopetuksen tilastoinnit kuvaavat 
erityisopetusta palveluna (Lintuvuori 2015, 49).  

Perusopetuslain muutoksen (Laki perusopetuslain muuttamisesta 
642/2010) edellyttämän kolmiportaisen tukijärjestelmän mukaiset opetusjärjes-
telyt ovat vaihdelleet tukimuotojen keskinäisen osuuden ja niiden sisältämien 
toimenpiteiden, kuten oppimäärien yksilöllistämisen, yksilöllisten oppiaineiden 
ja tukitoimien toteutuspaikan, suhteen eri kunnissa oppilaiden tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta vaarantavalla tavalla (Lintuvuori, Jahnukainen & Hautamäki 
2017, 320–329; Simola ym. 2015). Tulokset ovat lisänneet huolta kuntakohtaisen 
päätäntävallan ja koulujen oppilasvalinnan sekä erilaistuvien käytänteiden seu-
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rauksena havaittavasta koulujen välisten erojen kasvamisesta ja eriarvoistumis-
kehityksestä (Ahtiainen ym. 2012; Hautamäki ym. 2013; Jauhiainen & Tähtinen 
2015, 313–314; Rimpelä & Bernelius 2010; Simola, Seppänen, Kosunen & Varti-
ainen 2015; Suurten kuntien raportti 2006; Varjo 2017, 78; Varjo, Kalalahti & Sil-
vennoinen 2015.) 

Oppimisen ja koulunkäynnin ja psykososiaalisen kehityksen tukitoimia ja 
avuntarpeita osoittavat luvut eivät ole osoittaneet laantumisen merkkejä (Alm-
qvist 2004a; Lehto-Salo 2011; Rimpelä 2014;), vaan kertovat jatkuvista, lasten ja 
nuorten opetukseen, kasvatukseen ja kuntoutuksen sektoreille ulottuvista kehit-
tämistarpeista. Kuitenkin suomalaisen koulutuksen menestys oli vuoden 2003 
PISA-tuloksissa (Programme for International Student Assesment) kaikilla 
osaamisalueilla (lukutaito, matematiikka, luonnontieteet) Euroopan ja kaikkien 
OECD-maiden vertailussa huippuluokkaa. Suomen osalta tuloksia nosti erityi-
sesti heikoimmin menestyvien opetuksesta ja tukitarpeista huolehtiminen. Kui-
tenkin arvioitaessa oppilaiden opiskeluasenteita ja luottamusta omiin oppi-
mismahdollisuuksiinsa tulokset olivat heikot. (Linnakylä & Välijärvi 2005, 153, 
171.) Keskustelua koulun menestystekijöistä ja kehittämisen tarpeista ovat sit-
temmin vauhdittaneet edelleen vuodesta 2012 alkaen huonontuneet PISA-
tulokset ja koulujen välisten erojen kasvaminen (Rinne 2017, 143; Vettenranta 
ym. 2016). Syitä PISA-tulosten heikentymiseen on etsitty edellä mainittujen 
kuntakohtaisen päätäntävallan seurausvaikutusten lisäksi koulun toimintaym-
päristössä tapahtuneista yhteiskunnallisista, taloudellisista ja sosiaalisista muu-
toksista ja globaalissa yhteiskunnallisessa kehityksessä yleisesti havaittavasta 
eriarvoistumisen kehityksestä, joskin kansallisten koulutusjärjestelmien keski-
näiset erot ovat Rinteen (2017, 143) mukaan globalisaatiokehityksen myötä vä-
henemässä. PISA-tutkimusta suorituskykyindikaattoreihin perustuvana koulu-
tuksen tuloksellisuuden arviointina on myös kritisoitu sen mahdollisista ohja-
usvaikutuksista koulutuksen suunnittelua koskevaan yhteiskunnalliseen pää-
töksentekoon (Välijärvi 2011).  

Kansallisten ja kansainvälisten tutkimusten tulokset osaamisen heikenty-
misestä ja kuntakohtaisten ja alueellisten erojen kasvusta, lohkoutuvasta perus-
koulusta ovat johtaneet uusien kehittämisehdotusten ja -ohjelmien laadintaan 
(Heinonen ym. 2018; Husu & Toom 2016; OKM 2017; Ouakrim-Soivio ym. 2015; 
Seppänen ym. 2015; Varjo ym. 2015) ja tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta lisää-
vien hankkeiden käynnistämiseen (OKM 2015). Muutostarpeisiin on pyritty 
vastaamaan lainsäädännöllisillä toimenpiteillä ja uudistamalla opetussuunni-
telmia. Valtionhallinnon toimenpideohjelmaan (OKM 2012) sisällytettiin perus-
opetuksen rahoituksen indikaattoreita, tuntijakoa ja opetussuunnitelmaa, ryh-
mäkokoja, laatukriteereiden käyttöönottoa, koulupäivän turvallisuutta, tehoste-
tun ja erityisen tuen toimeenpanon kehittämistä ja oppilaiden emotionaalisten 
ja sosiaalisten taitojen kehittymistä tukevia ja sairaalaopetusta ja huostaan otet-
tujen lasten opetuksen parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä ja toimenpide-
ehdotuksia (OKM 2012, 25–27; OKM 2017).  

Koulun toiminnassa kohtaavat muutospaineet ja toisaalta toimintamah-
dollisuudet ja -edellytykset. Koulun tehtäväkuvaa ovat laajentaneet kasvatuk-
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seen ja huolenpitoon sekä oppilaiden yksilöllisyyden huomioonottamiseen liit-
tyvien odotusten ja tehtävien lisääntyminen (Halinen, Holappa & Jääskeläinen 
2013; Husu & Toom 2016, 8). Koulun ydintehtävä sivistyksen siirtäjästä on 
muuttunut kasvun ja oppimisen tukemiseksi (Ouakrim-Soivio ym. 2015, 30). 
Opettajalta edellytettävät taidot ovat moninaistuneet ja vastuualueet ovat kas-
vaneet, kun opettajan professiotyöhön on liitetty perinteisesti hallinnon vastuu-
alueille kuuluneita töitä, kuten oppilashuoltotyöhön ja oppilaiden tehostetun ja 
erityisen tuen dokumentointiin, raportointiin, lausuntojen laatimiseen, kokous-
ten koordinointiin ja vetämiseen liittyvät työt (Haapakorpi & Onnismaa 2014, 
10). Samoin on raportoitu laaja-alaisen erityisopettajan työnkuvan muutoksesta 
ja opettajantyötä tukevien resurssien ja materiaalien kehittämistarpeista (Jah-
nukainen & Hautamäki 2015). Lisäksi perusopetuksen opetussuunnitelman pe-
rusteet (Opetushallitus 2014) korostavat oppimisprosessin merkitysten tunnis-
tamista ja opetuksen vuorovaikutteisuuden lisäämistä, jota kuitenkin käytän-
nössä rajaavat koulun opettajajohtoisuutta sekä koulun aika- ja paikkasidonnai-
suutta korostavat järjestelmät (Alexander, Schallert & Reynolds 2009).  

Luokanopettajan, erityisopettajan tai erityisluokanopettajan ammattinimi-
ke on antanut perusvalmiudet opetustyön tekemiseen ja tarkoittanut perusope-
tuksen koulusta riippumatonta osaamista (Haapakorpi & Onnismaa 2014, 13). 
Lainsäädännölliset ja erityisopetuksen ideologiset ja koulutuspoliittiset muu-
tokset sekä tuen tarpeiden kasvu ovat vauhdittaneet kuntien erityisopetuksen 
palvelujärjestelmien rakenteellista kehittämistä ja erityisopettajien toimenkuvi-
en uudelleen muotoutumista siten, että oppilaiden opetusryhmien opetustyön 
lisäksi erityisopettajan työn kohteina voivat olla kouluyhteisö ja kouluyhteisön 
ulkopuoliset tahot. (Lahtinen 2015, 182–184.)  

Työnkuvan ja ammattien laaja-alaistumisessa, jota Berg (1999) kuvasi kou-
lutuksen piirissä laajentuneen opettajuuden käsitteellä, ei ole kyse vain työteh-
tävien, -alueiden tai välineiden muutoksesta, vaan myös työn tekemistä koske-
vien asenteiden, arvojen ja toimintatapojen ymmärtämisestä (Haapakorpi & 
Onnismaa 2014, 13). Sillä, millaisia merkityksiä työstä ja työhön kohdistuvista 
kehittämispaineista luodaan, on ratkaiseva vaikutus siihen, miten työn kehit-
tämiseen suhtaudutaan ja miten se sisäistetään ja miten pysyvää se on (Fullan 
2001; 2003).  

Uudistusten jalkautumista, opetuksen laadullista kehittämistä ja mo-
niammatillista yhteistyötä on tuettu kansallisilla koulutus- ja kehittämishank-
keilla (Ahtiainen ym. 2012; Hellström 2004; Holopainen & Ojala 2009; 2006; Ho-
lopainen ym. 2001; Holopainen ym. 2005; Oja 2012; Tilus 1991). Uudistusten 
käytännön työstäminen jää usein opettajille ja kouluviranomaisille (Thuneberg 
& Vainikainen 2015, 135). Uudistusten jalkautumista ja toimenpiteiden vaikut-
tavuutta on arvioitu tehostetun ja erityisen tuen toteutumisen osalta (Ahtiainen 
ym. 2012) ja vaativan erityisen tuen osalta (Kokko ym. 2014; Kontu ym. 2015). 
Erityisopetuksen strategia -asiakirjan (OPM 2007) sisältämien uudistusten to-
teutumista, toteutettujen koulutuskokonaisuuksien merkitystä ja kehittämis-
toimien etenemistä kunnissa koskeneiden arviointien mukaan strategian sovel-
tamisessa käytäntöön oli kuntakohtaisia eroja. Vain 18 prosenttia kunnista oli 
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reformin implementaation jälkivaiheessa (hiominen, jalostus, integraatio ja jat-
kokehittely), suurin osa (60 %) kunnista oli kakkosvaiheessa (mekaaninen käyt-
tö, rutiini) ja noin 22 prosenttia kunnista oli vasta käytänteiden aloitusvaiheessa 
(uudistukset eivät käytössä, suuntautumassa, valmistautumassa). (Ahtiainen 
ym. 2012, 32.)  

Muutosparametrejä tarkasteltaessa näyttäytyvät koulun muutosten eri ta-
sot. Hallinnollisen tason muutospyrkimykset ja muutoksessa käytetyt keinot 
eivät välttämättä ole olleet koulun henkilöstölle itsestään selviä. Esimerkik-
si ”ylhäältä” annetut opetussuunnitelmat jäivät opettajille vieraiksi, jolloin nii-
den merkitys suunnittelun ja yhteistyön virittäjinä sekä oman opetuksen uusin-
tamisen välineinä jäi vähäiseksi. (Atjonen 1993, 2.) 

2.2 Koulun kehittäminen organisaation kehittämisenä 

Koulun kehittämisen tarkastelu organisaatioteoreettisesta näkökulmasta on pe-
ruteltua ensinnäkin siksi, että kehittämisen taustalla olevien muutosteorioiden 
juuret löytyvät organisaatioteorioista, ja toiseksi sairaalaopetuksen kehittämisen 
kokonaistavoitteena oli opetusyksiköiden toiminnan muuttaminen kohti oppi-
van organisaation toimintatapaa (Argyris & Schön 1996; Otala 1997; Sarala & 
Sarala 2010). Organisaatiotutkimusta on pidetty lähinnä sosiologian osa-
alueena ja sosiologisia perusnäkemyksiä ja paradigmoja organisaatioteorioiden 
lähtökohtina (Burrel & Morgan 2008). 1900-luvun alun organisaatio- ja johta-
misteoriat kasvoivat pääosin Max Weberin byrokratian ihannemallille ja taylo-
rismin peruskäsitykselle, jonka mukaan liikkeenjohdon perusajatus on organi-
saation ja työntekijöiden tavoitteiden yhdistäminen, suunnittelun erottaminen 
toteutuksesta ja päätöksenteon keskittäminen johdolle (Juuti 1999, 13–14). 

Organisaatiotutkimukseen ovat vaikuttaneet systeeminen ajattelu ja kaa-
osteoria (Aula 1999; ks. Lorenz 1993; Vartiainen ym. 2013).  Myös erilaiset yri-
tystieteelliset mallit ja kielitieteellisen murroksen mukanaan tuomat diskursiivi-
set organisaatioteoriat ovat olleet luomassa uutta organisaatioteoreettista näkö-
kulmaa. (Kuusela 2005, 47.) Tarkastelukulma laajeni organisaatioiden tutkimi-
seen sosiaalisina järjestelminä (Juuti 1999, 17). Järjestelmäteoreettisen näkemyk-
sen mukaan organisaatio on strukturalistis-funktionaalinen järjestelmä, jolle on 
ominaista tarkasti määritellyt rajat, joiden yli informaation ja materian vaihto 
ympäristön kanssa tapahtuu. Näkemys on tarveperustainen, eli yksilöllä, ryh-
mällä ja organisaatiolla on tarpeita, joiden tyydyttyminen riippuu ympäristöstä. 
Järjestelmänäkemyksen rinnalle tulleen kontingenssiteoreettisen näkemyksen 
mukaan organisaation toiminta on tilanneriippuvaista. (Aula 1999, 105–106.) 
Järjestelmäteoreettinen näkemys ja kontingenssiteoria painottavat organisaation 
toimintojen dynaamista tasapainoa ja sisäistä harmoniaa sekä rakenteiden säi-
lyttämistä muuttuvissa olosuhteissa (Aula 1999, 109). Strukturaalisen kontin-
genssiteorian mukaan organisaatio pystyy löytämään objektiivisesti perustelta-
vissa olevan ideaalisen rakenteen, jos suunnittelussa otetaan huomioon ympä-
ristön ominaisuudet ja vaatimukset (Varis 2012, 24). 1990-luvulle ajoittunut kie-
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litieteellinen murros toi organisaatiotutkimuksen piiriin uutena perussuuntauk-
sena diskurssiiviset organisaatioteoriat asettaen organisaatiotutkimuksen sisällä 
konstruktivismin ja realismin vastakkain (Kuusela 2005, 47).  

 Kehittämisen lähestymistavat eroavat toisistaan sen mukaan, millaisia 
olettamuksia muutokseen oletetaan kytkeytyvän ja mitä kehittämisellä ja kehit-
tymisellä tarkoitetaan ja miten uudistaminen ja kehittäminen toteutetaan (Ful-
lan 2001; 2003; Juuti 2011; Luoma 2011). Onnistunut muutoskehitys niveltyy 
strategioihin, joihin sisältyy usein hitaana ja vaikeana pidetty koulun sisäiseen 
kulttuuriin vaikuttava organisaatiomuutos (Hopkins 1991; Senge 2000). Koulun 
muutosta koskevat teoriat auttavat kuitenkin käsitteellistämään muutosta il-
miönä ja hahmottamaan muutosprosessia käytännön kehittämistä edistävällä 
tavalla (Ahtiainen 2017, 18). Koulun muutoksen ja kehittämisen tarkastelu tulee 
ulottaa samanaikaisesti kansalliselle, alueelliselle ja paikalliselle tasolle sekä 
työyhteisö- ja opettajatasoille asti (Fullan 2003; Sandström & Ekholm 1984, 9). 
Fullan (2001) lähestyykin koulun kehittämistä kahdella tasolla tapahtuvana ke-
hittämisenä. Koulun reformin ensimmäisellä tasolla luodaan kansallisen tason 
linjaukset ja säädökset, jotka toisella tasolla ulotetaan järjestelmän kaikille ta-
soille siten, että kaikki tasot ovat aktiivisessa keskinäisessä vuorovaikutuksessa 
(Fullan 2001; 2003). Sairaalaopetuksen kansallisessa kehittämisessä edellä mai-
nittu tarkoitti ensinnäkin sitä, että uudistuneen perusopetuksen opetussuunni-
telman linjauksia (Opetushallitus 2004) jalkautettiin kentälle luontaisena osana 
kehittämistoimintaa ja toiseksi sitä, että sekä opetusministeriön että Opetushal-
lituksen kanssa tapahtunut vuorovaikutus oli aktiivista. 
 
Kehittämisen muutosparametrejä 
Organisaation kehittämisen (Organization Development, OD) oppi-isänä on 
pidetty Kurt Lewiniä. Hänen sosiaalipsykologiset kirjoitukset ja kenttäteoria 
1950-luvulla vaikuttivat organisaation kehittämisen käsitteen leviämiseen ja 
uudentyyppiseen kehittämiskonseptiin, jossa hyödynnettiin käyttäytymisteori-
oita ja niihin perustuvia välineitä. Kuitenkin vasta Schmuckin ja Milesin ”OD in 
Schools” -teos oli ensimmäinen kattava selvitys organisaation kehittämisen vai-
kutuksesta opetusalaan. Huolimatta aikalaisten kriittisestä suhtautumisesta or-
ganisaation kehittämisen (OD) näkökulmien soveltamiseen koulutuksen kehit-
tämiseen Hopkins (1991) pitää tärkeänä OD-kehittämisen ulottamista oppilai-
toksiin juuri niiden tavoitteiden moninaisuuden vuoksi. OD:n mukaisen kehit-
tämisen keskeisiksi ideoiksi nousivat työyhteisön toiminnan seuraaminen, ha-
vainnoiminen ja palautteen anto sekä kollektiivinen päätöksenteko ja johtajuus. 
Olennaisia muutoksen työkaluja olivat myös itsearviointi ja oman kehityksen 
suunnittelu, jotka edistävät kehittämistavoitteiden hahmottamista ja yhteisen 
päätöksenteon mahdollisuuksia. (Juuti 2011; Luoma 2011; Lyytinen 1995; 
Mohrman ym. 1977; Varila 1991.) Organisaation kehittäminen rakentuu nykyti-
lanteen arviointiin ja etenee diagnooseille pohjautuviksi interventioiksi, joihin 
sisältyvät sekä organisaation että sen jäsenten käyttäytymisessä tapahtuvat 
muutokset. Interventiot voivat olla tiimien muodostamista, kokemuksellista 
jakamista korostavia koulutuksia, lisättyä yhteistyötä tai prosessikonsultaatiota 
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tai ”koutsaamista” (coaching). Organisaation kehittäminen (OD) muotoutuu 
kehitysohjelmaksi ja on yhteydessä organisaatiokulttuurissa tapahtuvaan muu-
tosprosessiin. (Kuusela 2005, 47; Luoma 2011, 32–34; Toikko & Rantanen 
2009,17.)  

Koulun muutoskehitys pohjaa periaatteessa edellä esitettyyn kehityskul-
kuun. Erot aiheutuvat erilaisesta toimintaympäristöstä ja toiminnan lähtökoh-
dista. Koululla on laajempana yhteiskunnallisena järjestelmänä kasvatukselli-
nen ja sivistyksellinen perustehtävä sekä yksilöiden yhteiskuntaan sosiaalistava 
tehtävä. Intervention asema on koulun toiminnassa lähtökohtaisesti myös toi-
nen. Koulun olemassaolon säilyminen ei perustu interventioihin, eivätkä ne 
siten näyttäydy kriittisinä kilpailutekijöinä, kuten yritysmaailman organisaati-
oissa. (Fullan 2003; Otala 1997.) Innovaatioiden merkitys korostuu kylläkin op-
pimisen ja koulunkäynnin tukimenetelmien – konstien ja keinojen – kehittämi-
sessä ja jatkuvana uuden etsimisenä. Tämän tutkimuksen tutkimustehtävänä on 
sairaalaopetuksen kansallisen kehittämisen aikana mallinnettujen ja kehiteltyjen 
interventioiden jalkautumisen tarkastelu ja kehittämistehtävänä uusien inter-
ventioiden mallintaminen. 

Fullanin (2001) esittämien innovaatioiden kehittämis- ja toteuttamismalli-
en taustalta löytyy yhtymäkohtia yritysmaailman malleihin (Frishammar ym. 
2016). Fullanin koulun kehittämisen kolmivaiheinen malli etenee muutospro-
sessin käynnistämiseen liittyvästä perehdyttämisestä (Initation) uudistuksen 
käyttöönottoon (Implementation) ja vakiinnuttamiseen (Institutionalization) 
(Fullan 2001). Ahtiainen (2017) yhdisti Fullanin ja Hargreavesin muutosteorioi-
den keskeiset kuvaukset yhdeksi nelivaiheiseksi muutosteoreettiseksi malliksi, 
joka koostuu uudistuksen esittelystä (Entry), tavoitteiden erittelystä (Objective), 
levitysmalleista (Dissemination) ja päättyy vaikutusten arviointiin (Impact). 
Ahtiainen (2017) vertasi Fullanin ja Hargreavesin muutosteoreettista ajattelua 
Suomen peruskoulussa vuosina 2005–2012 toteutettuun erityisopetuksen uudis-
tamiseen ja havaitsi, että suomalaisen erityisopetuksen uudistuksen suunnitte-
lusta ja toteutuksesta puuttui yhteys muutosteoreettiseen viitekehykseen. Sen 
sijaan suomalaisessa uudistustoiminnassa oli havaittavissa pitkään jatkunut 
ennakointi- tai valmisteluvaihe, mikä tarkoitti sitä, että säädösmuutosta (Laki 
perusopetuslain muutoksesta 642/2010) edeltävään kehittämistoimintaan oli 
mahdollisuus liittyä jo vuonna 2008. Analyysinsa tuloksena Ahtiainen (2017) 
esittää Fullan-Hargreaves-mallia täydennettäväksi muutosprosessin alkuun 
sijoittuvalla viidennellä eli valmistautumista (Preparation) kuvaavalla vaiheella.  

Koulun ja organisaation muutoskehityksen lähtökohtana voi olla koulun 
itsearviointi, joka tuottaa tulosta, kun se yhdistetään kehityssuunnitteluun ja on 
osa työyhteisön luontaista toimintaa (Lyytinen 1993; 1995). Tällöin itsearviointia 
ei pidetä vain alkuaskeleena ja ”tarttis tehdä jotakin” -listoina (Fullan 2001; 
2002), vaan sen tulee jatkua koko kehittämisprosessin ajan. Kehityssuunnittelu 
työtapana edistää paitsi opetussuunnitelman eheyttämistä niin myös henkilös-
tön yhteistyötä ja kehittämismyönteisen ilmapiirin syntymistä (Hargreaves & 
Hopkins 1991; Hopkins 1991; Lyytinen 1995; Lyytinen & Uusitalo 1991). Itsear-
viointi kehittämissytykkeenä kohtasi myös kritiikkiä. Sen katsottiin olevan sub-
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jektiivista ja sidoksissa työyhteisön sosiaaliseen järjestelmään, korostavan työ-
yhteisön positiivista identiteettiä ja kapeuttavan siten näkökulmia ja työyhtei-
sön arviointiajattelun ja -valmiuksien kehittymistä. Ulkoinen arviointi sen sijaan 
saattoi lisätä arvioinnin objektiivisuutta, antaa vertailun mahdollistavaa viitetie-
toa, auttaa ottamaan etäisyyttä toimintaprosesseihin, heikentää työyhteisölle 
leimallista positiivisen identiteetin harhaa ja siten myös ehkäistä ennakolta on-
gelmien kumuloitumista. (Lyytinen 1993; 1995.) Sairaalaopetuksen kansallisen 
kehittämistoiminnan alkuarviointina käytettiin auditointia, jolla kerättiin tietoa 
sairaalaopetuksen nykytilasta ja käytänteistä, mutta sitä voi pitää myös reflek-
tiivisenä tilanteen arviointina ja työnohjauksellisena interventiona. Siten sen voi 
katsoa sisältäneen ohjausta itsearviointiin ja kehityssuunnitelman tekemiseen ja 
toimineen kehittäjä-tutkijan suorittamana ulkoisen arvioinnin kevytversiona. 

Koulun olemus ja suhde ympäristöön sekä oman lähtökohdan huomioon 
ottaminen korostuvat Hopkinsin (1987; 1991, 149) ja Van Velzenin (1985) esit-
tämissä koulun kehittämisen muutosparametreissä (taulukko 1).  

TAULUKKO 1  Koulun kehittämisen muutosparametrit (Hopkins 1987; 1991;  
Van Velzen ym. 1985) 

Lähestymistapa 
Olettamus 

Sisältö, merkitys 

Koulu on muutoksen kes-
kus 

Jokainen koulu erilainen, koulun tilanne otettava huomioon, kehittämi-
sen näköala ulotettava koulun toimintaympäristöön; uudistus toteutuu 
koulun oman tärkeysjärjestyksen mukaisesti. 

Järjestelmällinen lähesty-
mistapa muutokseen 

Huolella suunniteltu ja hoidettu, pitkäkestoinen prosessi, muutokselle 
taataan kehittämisen mahdollistavat, ylläpitävät ja ohjaavat olosuhteet. 

Kehittämisen keskiössä 
koulun sisäiset olosuhteet 

Kehittäminen kohdistuu kaikkeen toimintaan, kuten roolijakoon ja re-
surssien käyttöön, jotka tukevat opetus- ja oppimistapahtumaa. 

Koulutuksen tavoitteiden 
laajentaminen 

Koulutustavoitteet heijastavat koulun erityistehtävää ja edustavat sitä, 
mitä koulu itse pitää toivottavana. Tulosten näkemisen ulottaminen 
laajemmalle kuin oppimistuloksiin on tärkeää. 

Monitasoinen näkökulma Koulu ei toimi yksin, vaan osana koulutusjärjestelmää ja yhteiskuntaa. 
Integroivat toteuttamis-
strategia 

Tieto, osaaminen ja viestintä kulkevat organisaatiossa kaikkiin suuntiin. 

Muutoksen vakiinnutta-
minen 

Muutos on onnistunut vain, mikäli siitä on tullut osa henkilöstön käyt-
täytymistä. Pelkkä mekaaninen täytäntöönpano ei ole riittävä. 

 
Parametrien sisällöissä korostuvat koulujen tiivis yhteys toimintaympäristöön-
sä ja koulujen erilaisuus niin toiminnan ja toiminnan tavoitteiden sekä sisältöjen 
osalta. Koulun kehittämisen logiikka perustuu siihen, että muutokseen tähtää-
vien koulun kehittämisen lähestymistapojen lähtökohtana ovat uudistuksen 
toteuttaminen koulun oman tärkeysjärjestyksen mukaisesti, muutosta ylläpitä-
vien ja ohjaavien olosuhteiden luominen ja ensisijaisten tavoitteiden painotus-
ten ja olosuhteiden sijoittaminen kokonaisstrategiaksi. (Hopkins 1991.) Suoma-
laiselle koulun muutoskehittämiselle on ollut ominaista kenttäväen ja hallinnon 
keskinäinen aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö (Ahtiainen 2017). Fullan (2001; 
2003) näkee tällaisessa ”bottom-up”-tyyppisessä kehittämisessä etujen lisäksi 
myös vaaratekijöinä fokuksen hajautumisen ja uudistusten käyttöönottoon ja 
vakiinnuttamiseen liittyvät ongelmat. Sairaalaopetuksen kehittämisen lähtö-
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kohtana olivat kenttäväen aktiiviset hallinnon eri tasoille ulottamat kehittämis-
vaatimukset, jotka johtivat opetusministeriön sairaalaopetuksen toimintaedelly-
tyksiä ja rahoitusasemaa selvittäneen työryhmän asettamiseen vuonna 2003 
(OPM 2004). Vuonna 2005 alkaneen sairaalaopetuksen kansallisen kehittämisen 
kehys asettui tiiviisti kansallisen tason linjauksiin ja määräyksiin (Opetushalli-
tus 2004).  

Muutosprosessin onnistuminen painottuu muutoksen alkuvalmistelu- eli 
ennakointivaiheeseen (Front End) (Frishammar ym. 2016, 182–189), joka muis-
tuttaa aiemmin mainittua Ahtiaisen (2017) esittämää ”Preparation”-vaihetta. 
Frishammarin ja kumppaneiden (2016) esittämä alkuvalmistelu- eli ennakointi-
vaihe muodostuu kolmesta päävaiheesta: ongelmien kartasta, ongelmien luo-
misesta ja ongelman ratkaisusta. Ongelmien karttavaiheessa kartoitetaan toi-
minnan arvomaailma, historia ja tilanneolosuhteet. Ongelmien luomisen vai-
heessa ongelmaa selkiytetään ja selvitetään sen sidonnaisuudet muihin ongel-
miin. Ongelmien muotoiluvaiheessa etsitään ongelman ydin. Se käsitteelliste-
tään ja muotoillaan uudelleen niin, että löytyy kehittämisideoita, joita lähdetään 
viemään eteenpäin. Ongelman muotoiluvaiheessa varmistetaan ymmärtäminen 
holistisella tasolla, mikä käytännössä tarkoittaa yhdessä pohtimista ja näkyväk-
si tekemistä siitä, miksi vanha toimintamalli on ongelma, kuinka se on tunnis-
tettavissa ja miten kehittämällä siitä saadaan ratkaistavissa oleva. Vaikka 
Frishammarin ja kumppaneiden (2016) luoma malli on alun perin luotu yritys-
ten radikaalien innovaatioiden ja konseptikehittämisen prosessimalliksi, sen voi 
ajatella soveltuvan teoriaan pohjautuvana konkreettisena sovelluksena uudis-
tusten läpiviemiseksi myös kouluympäristössä.  

Fullan (2001) kuvaa koulun ja Engeström (2004) organisaation kehittämis-
tä dynaamisena, ei-lineaarisena ja ennustamattomana prosessina, jossa yhteisön 
sisäisellä ja ulospäin suuntautuvalla vuorovaikutuksella ja johtajuudella on 
keskeinen merkitys (Argyris & Schön 1996; Fullan 2001; Juuti 1999; Kouzes & 
Posner 2001; Virkkunen & Ahonen 2007). Organisaatio tasapainoilee koko ajan 
vaihtoehtoisten suuntien kentässä: suunnataanko katse tulevaisuuteen aktiivi-
sesti uusia toimintamalleja etsien vai seurataanko ympäristön tapahtumia, joi-
hin sitten reagoidaan (Juuti 1999; 2011). Huotari (2000) esittää, että tällöin kyse 
on kaksisuuntaisesta muutoksesta, jossa suuntaudutaan poispäin jostakin, mut-
ta samalla orientoidutaan jotakin kohti. Hän perustelee näkemystään sillä, et-
tä ”Jotta voisi etääntyä ja samalla säilyä, on sisäisesti eheydyttävä, kun ulkoiset olosuh-
teet murtuvat, on murtumien sisällä vallitsevien suhteiden elabroiduttava” (Huotari 
2000, 258). Myös organisaatio pyrkii luontaisesti yksilöille ominaiseen tapaan 
säilyttämään tasapainotilansa (Juuti 2011). Tasapainotilasta erkaantuminen il-
man korjausliikkeitä johtaa organisaatiota kaaoksen tilaan. Mahdollisuuksia 
korjausliikkeisiin eli toiminnan muuttamiseen tarjoavat risteykset eli bifurkaa-
tiopisteet (bifurcation points), joita organisaatio kohtaa matkallaan kohti kaaos-
tilaa. (Vartiainen ym. 2013, 81.)  
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2.3 Organisaatio oppijana  

Organisaation kehittyminen merkitsee muutosta, joka on oppimisen tulosta 
(Fullan 2003). Kehittämistoiminta nähdään osana työyhteisön muutosten hallin-
taa (Argyris & Schön 1978; 1996), jonka ratkaisee työyhteisön oppimiskyky. 
Oppivan organisaation käsitteessä yhtyvät klassisen liikkeenjohdon strategia ja 
henkilöstön kyvykkyyden kehittämisstrategia, jotka yhdessä muodostavat or-
ganisaation kyvykkyyden. (Sarala & Sarala 2010, 30.) Organisaation kehittämis-
tä koskevassa kirjallisuudessa käytetään kehittämisen yleiskäsitteenä henkilös-
tön kehittämistä tarkoittavaa Human Resource Development (HRD) -käsitettä, 
joka ei kuitenkaan sisällä kehittämismenetelmien tai sisältöjen tarkempaa ku-
vausta. HRD:llä tarkoitetaan henkilöstön osaamisen lisääntymisen kautta ta-
pahtuvaa organisaation toiminnan muutosta, johon on jouduttu esimerkiksi 
osaamisvajeen tai organisaation strategista muuttamista edistävän osaamisen 
päivittämis- tai lisäystarpeen vuoksi. (Luoma 2011, 29–30.)  

Organisaation oppiminen ei tarkoita samaa kuin oppiva organisaatio, 
vaan kertoo organisaation oppimisen tavasta ja siitä, millaisia taitoja ja proses-
seja se käyttää uuden tiedon tuottamiseen ja jalostamiseen. Oppivan organisaa-
tion tutkimus käsittelee työyhteisössä käytettäviä järjestelmiä, toimintaperiaat-
teita ja organisaation piirteitä, jotka mahdollistavat organisaation oppimisen. 
(Fullan 1994; Otala 1997, 139; Pedler ym. 1991; Ruohotie 2000; Senge 1990.) 
Vaikka organisaatio oppii yksilöiden oppimisen kautta ja oppiminen on välttä-
mätön edellytys organisaation oppimiselle, se ei välttämättä tee organisaatiosta 
oppivaa organisaatiota. Oppiva organisaatio tukee kaikkien jäsentensä oppi-
mista, jolloin organisaation osaaminen on jatkuvassa muovautumisen tilassa. 
(Argyris & Schön 1978, 20; 1996; Otala 1997, 138-139, 174.) Organisaation yksit-
täisen jäsenen halu kehittää omaa osaamistaan riippuu tahtotilasta, asenteista, 
motivaatiosta (Juuti 1999) ja yksilön kehitysedellytyksistä (Ruohotie & Honka 
2003) sekä organisaation ilmapiiriin (Senge 1993, 172) ja johtajuuteen (Ruohotie 
& Honka 2003) liittyvistä seikoista, omiin osallistumis- ja vaikutusmahdolli-
suuksiin liittyvistä uskomuksista ja työhön liittyvästä arvostuksesta (Ruohotie 
2000). Argyris ja Schön (1996) käsitteellistävät organisaation oppimista yksike-
häisen (single-loop) ja kaksikehäisen (double-loop) oppimisen kuvauksella. Val-
litsevien olosuhteiden kyseenalaistaminen toimii oppimisen käynnistäjänä (Ar-
gyris & Schön 1996, 11).  

Oppivan organisaation viitekehys perustuu organisaation rakenteeseen ja 
ytimeen, joka rakentuu visiosta ja organisaation kulttuuriin, johtajuuteen, tie-
don hallintaan ja tulosten tarkasteluun liittyvistä tekijöistä (kuvio 3). Organisaa-
tion, tiimien ja yksilöiden oppiminen edellyttää osaamisen kehittämistä ja op-
pimisen tukemista. (Otala 1997, 154.) 
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KUVIO 3  Oppivan organisaation viitekehys (Otala 1997, 155) 

Oppivan organisaation keskeisiä elementtejä ovat systeemiajattelu, henkilökoh-
tainen osaaminen, yhteinen visio, yhdessä oppiminen ja sisäiset mallit (Senge 
1990). Osaamisen kehittymisen edellytyksenä on, että koko organisaatio tuntee 
ja kokee omakseen vision, konkreettisesti kuvatut tavoitteet ja päämäärän. Visio 
tarjoaa organisaation jäsenille mahdollisuuden sitoutumiseen keskustelun ja 
tiedonkäsittelyn kautta. (Otala 1997, 155; Kotter 1996; Senge 1990.) Lave ja 
Wenger (1991) puolestaan esittävät, että oppivan organisaation yhteydessä tar-
koitetussa oppimisessa on kyse kasvamisesta tiettyä toimintaa harjoittavan yh-
teisön täysivaltaiseksi jäseneksi. Käytäntöyhteisöissä tapahtuvan monitahoisen 
oppimisprosessin tuloksena muuttuvat niin yksilön tieto ja ajattelu kuin hänen 
roolinsa, käsityksensä itsestään ja sosiaaliset suhteensa (Virkkunen & Ahonen 
2007, 18–19).  

Systeemiteoreettisen näkemyksen mukainen koulun kehittäminen perus-
tuu näkemykseen, jonka mukaan koulu on ekologinen, kokonaisvaltainen sys-
teemi, joka koostuu keskinäisessä vuorovaikutuksessa olevista osasysteemeistä, 
kuten johtamisesta, menetelmällisestä, sosiaalisesta ja tehtäväjärjestelmästä 
(Senge 1990). Osasysteemit ovat riippuvaisia toisistaan, ja niillä on taipumus 
pyrkiä sisäiseen ja ulkoiseen tasapainoon (Juuti 2011; Sahlberg 1996; Kääriäinen 
ym. 1990). Monikerroksisuus pitää sisällään ajatuksen jokaisen yksilön henkilö-
kohtaisista oppimiskokemuksista, asenteista ja mielikuvista, joiden läpi yksilö 
tulkitsee vuorovaikutustilanteen eri elementit ja sovittaa tulkintansa mukaan 
käyttäytymisensä (Juuti 1999).  

Appelbaum ja Reichart (1998) kuvaavat organisaation oppimista kolmi-
vaiheisena prosessina. Ensimmäisessä eli kognitiivisen oppimisen vaiheessa 
yhteisön jäsenten ajattelutavat muuttuvat heidän luodessaan uutta tietoa. Toi-
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sessa oppimisen vaiheessa yhteisön jäsenet sisäistävät uudet näkemykset tai 
soveltavat uusia menetelmiä käytäntöihin. Kolmannessa vaiheessa suorituksen 
kehittymisen tuloksena toiminta muuttuu, jolloin myös laatu ja tulos paranevat. 
(Appelbaum & Reichart 1998, 15.) 

Nonakan ja Takeuchin (1995) käsitys uuden tiedon luomisesta perustuu 
hiljaisen tiedon (Polanyi 1969) muuttumiseen vuorovaikutuksen ja keskustelun 
kautta käsitteellistetyksi ja julkiseksi tiedoksi, jolloin se välittyneenä voidaan 
välittää muille, käsitellä yhdessä ja muodostaa uusia merkityksiä. Spiraalimai-
sessa tiedon luomisen mallissa subjektiivinen hiljainen tieto muuntuu ulkois-
tamisen, yhdistelyn ja sisäistämisen kautta eksplisiittiseksi tiedoksi ja jälleen 
hiljaiseksi tiedoksi (kuvio 4). (Nonaka ja Takeuchi 1995, 62.) 

KUVIO 4  Tiedon luomisen malli (Nonaka & Takeuchi 1995, 62) 

Sosialisaatiolla tarkoitetaan hiljaisen tiedon syntymistä, mikä tapahtuu yhteisen 
tekemisen kautta syntyvinä yhteisinä kokemuksina tai tuntemuksina. Hiljainen 
tieto välittyy mallioppimisena ja usein myös ei-tietoisena ympäristön vaikutuk-
sena eli ”imun” kautta. Hiljainen tieto voi näin olla kokemuksellista, simul-
taanista tai analogista tietoa. Ulkoistamisessa hiljainen tieto muuntuu eksplisiit-
tiseksi, toisille näkyväksi tiedoksi sanantamisen ja mallintamisen kautta. Tiedon 
yhdistelyn prosessissa olemassa olevaa tietoa luodaan uudeksi tiedoksi jäsen-
tämällä, luokittelemalla tai yhdistelemällä. Sisäistämisen vaiheessa eksplisiitti-
nen tieto omaksutaan hiljaiseksi tiedoksi harjoittelun, kokeilemisen ja tekemisen 
kautta. Spiraalin käynnistyessä yhä uudelleen osaaminen syvenee ja kumuloi-
tuu. Hiljaisen tiedon näkyväksi tekemisessä yksilön ja työyhteisön dialogilla ja 
toiminnan reflektoinnilla on merkittävä rooli. (Nonaka & Takeuchi 1995, 62–70.) 
Hiljaisella tiedolla on olennainen merkitys paitsi yksilön ammatillisen osaami-
sen kehittymisessä niin myös yhteisen organisationaalisen ammatillisen osaa-
misen muodostumisessa. Organisaation ja henkilöstön kehittämisen kulmakiviä 
ovat ammatillisen ja organisationaalisen tiedon yhteen nivominen työn ja työ-
yhteisön kontekstissa. (Järvinen, Koivisto & Poikela 2000, 67.) Ilman vuorovai-
kutusta mikään käsite tai tapa toimia ei saa uusia merkityksiä eikä siten muutu 
(Sahlberg 1996). 

Nonakan ja kumppaneiden (2001) tiedon luomisen prosessi edellyttää tie-
don luomisen tilaa, ba´ta (Platform for Knowledge), jolla tarkoitetaan fyysistä 
tai mentaalista tilaa, jossa tietoa luodaan, jäsennetään ja omaksutaan vastavuo-
roisessa vuorovaikutuksessa. Tiedon luomisprosessi synnyttää myös ba´n. Ba 
sisältää tiedon tuottamisen (originating), vuoropuhelun (dialoguing), systema-
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tisoinnin (systematizing) ja tiedon harjoittelemisen (exercising). (Nonaka ym. 
2001, 21–23.) Sairaalaopetuksen kehittämistoiminnassa ba muodostui auditoin-
titilanteissa (Elias 1- ja 2 -kierrokset), työ- ja koulutusseminaareissa, suunnitte-
lu- ja toiminnan arviointipalavereissa sekä tulevaisuusmuistelulla toteutetussa 
istunnossa. 

Kollektiivinen oppiminen muovautuu yhteisen vision, yhteisesti sovittu-
jen tavoitteiden ja niihin sitoutumisen kautta edistäen tiiminä toimivan työyh-
teisön tai osatiimin kykyä päästä tavoitteisiin. Muutoksen lähtökohtana on 
työntekijöiden arki ja yhteinen ymmärrys muutoksen tarpeellisuudesta (ks. 
myös Fullan 2003; Hopkins 1991; Senge 1990). Sosiaalisen konstruktivismin lä-
hestymistavan mukaan yksilön osaaminen ja oivallukset institutionalisoituvat 
jaetun ymmärryksen kautta (Crossan ym. 1999). Oppimisen edellytyksenä on 
tieto nykytilasta (missä mennään?), tavoitteena olevasta tilasta (mihin men-
nään?) ja keinoista päämäärän saavuttamiseksi (miten?) (Argyris & Schön 1978, 
168). Merkitys syvenee yhteisön osaamista kerryttävän hiljaisen tiedon käsitte-
lyn ja reflektointitaitoja edellyttävän oman toiminnan arvioinnin kautta (Argy-
ris & Schön 1996; Syrjälä ym. 1994; Ruohotie 2000).  

Myös Engeström (1995) painottaa todellisuuden ja tiedon sosiaalista ra-
kentumista ja kulttuurista välittyneisyyttä. Osittain siitä syystä Engeström (1995) 
kritisoi Polanyin (1969) esittämää äänetöntä tietoa (tacit knowledge). Myös ää-
netön (hiljainen tieto) tieto välittyy toisille usean eri olomuodon kautta, kuten 
ilmeinä, eleinä ja tekoina (Heino 2006). Kulttuurihistorialliseen psykologiaan ja 
toiminnan teoriaan perustuva kehittävä työntutkimus painottaa juuri vuoro-
vaikutuksessa konstruoitua yhteistoimintaa ja yhteistä merkitysten avaamista 
(Vehviläinen, Tainio & Penttinen 2008). 

Tässä tutkimuksessa miellän vision käsitteen sairaalaopetuksen toiminta-
ajatuksen ja perusperiaatteen tietämisenä. Sairaalaopetuksen kehittämishank-
keiden suunnitelmat ja toimenpideohjelmat sekä hanketoiminnan aikana kootut 
yhteenvedot, työseminaareissa tapahtunut vuorovaikutus ja palautteet toimivat 
yhteisen, uuden tiedon luomisen kasvatusalustoina. 

2.4 Yksilö oppijana 

Oppivan organisaation lähestymistavassa korostuu osaamisen kehittyminen, 
jota voidaan tarkastella taitavan ja tehokkaan suorituksen tuottavana pätevyy-
tenä (Varila 1991, 67–71). Useat ammatillista huippuosaamista kuvaavat käsit-
teet, kuten kompetenssi, taito, laatuisuus, kyky, kapasiteetti, tehokkuus ja taita-
vuus, ovat sidoksissa toisiinsa. Käsitteet ovat tiedon, käyttäytymisen, asentei-
den ja arvojen muovaamia ja viittaavat taidon hallinnan lisäksi taitoon oppia, 
tehdä ja saavuttaa tavoite. (Ruohotie & Honka 2003, 17.) Ammatillisuuden ke-
hittyminen edellyttää kykyä reflektiiviseen ajatteluun ja toimintakäytäntöjen 
sanantamiseen, jota edellisessä luvussa kuvattiin hiljaisen tiedon (tacit-
knowing-in-action) esiin saamisen menetelmänä (Heikkinen 2007, 34). 
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Behavioristisen oppimisteorian mukaan oppiminen määritellään käyttäy-
tymisen muutokseksi (Ruohotie & Honka 2003, 29). Konstruktivistisen oppi-
miskäsityksen kannattajat taas selittävät oppimisen olevan oppijan oman toi-
minnan tulosta (Rauste-von Wright ym. 1994). Oppijat rakentavat merkityksiä 
aktiivisesti ja toimivat intentionaalisesti. Intentionaalisuuteen kuuluvia käsittei-
tä ovat oppijan kognitiiviset tavoitteet, tietoinen kontrolli ja tiedon tarkoituksel-
linen käyttö. (Ruohotie & Honka 2003, 25.) Uuden oppiminen merkitsee käsit-
teiden muuttumista, joka tapahtuu käsitejärjestelmän rakenteen muuttumisen 
seurauksena (Posner ym. 1982). Kokemusperäinen oppiminen etenee induktii-
visena prosessina, jossa oppiminen tapahtuu yksilön omana suorituksena hen-
kilökohtaisen kokemuksen perusteella (Kolb 1984). Kurt Lewinin esittämässä 
kokemuksellisen oppimisen prosessissa oppiminen eli käyttäytymisessä tapah-
tuva muutos alkaa konkreettisista kokemuksista. Oppiminen nähdään ongel-
manratkaisuna, joka etenee ongelman tiedostamisesta ja määrittelemisestä rat-
kaisun vaiheeseen. Ratkaisun tuottamaa uutta mallia kokeillaan ja ”makustel-
laan” sekä lisätään mahdollisia omia näkökulmia. Kokeiluvaiheessa kerätään 
kokemukset ja palataan syklin alkuun. (Kolb 1984, 144.)  

Ruohotie ja Honka (2003) selvittävät Limòn Luquen tutkimusta lainaten 
kolme ehtoa, joiden toteutumista seuraa intentionaalinen käsitteellinen muutos. 
Ensimmäisen eli metakognitiivisen ehdon mukaan oppijan on tunnistettava 
muutostarpeensa, ja toisen eli volitionaarisen ehdon mukaisesti oppijan tulee 
haluta muutosta ja mieltää se henkilökohtaisena tavoitteena. Kolmantena on 
itsesäätelyehto, jonka mukaan oppijan on kyettävä säätelemään, suunnittele-
maan, tarkkailemaan ja arvioimaan omaa muutosprosessiaan. (Ruohotie & 
Honka 2003, 26.) Fullan (2003) painottaa myös muutostarvetta ja -kykyä mutta 
myös oppimiskykyä. Oppiminen tulee ilmi tarkasteltaessa käsitteelliseen muu-
tokseen liittyvien muutosten tasoja (Ruohotie & Honka 2003). Heikosta käsit-
teellisestä muutoksesta on kyse silloin, kun tietomäärä lisääntyy eli tulee lisäksi, 
mutta mikään vanha ei poistu. Tässä mielessä täydennyskoulutus terminä il-
maisee karkeasti tulkittuna vain tietomäärän lisäämistä puuttumatta poisoppi-
miseen. Radikaali muutos edellyttää vanhasta luopumista. (Duit & Treagust 
2003; ks. Vosniadou 1994.) 

Opettajan asiantuntijuuden kehittymistä on tarkasteltu tutkimuskirjalli-
suudessa kolmen suuntauksen näkökulmasta. Kognitiivisessa näkökulmassa 
painottuu asiantuntijuuden tiedollinen komponentti (omaksumis- ja tiedon-
hankkimismetafora), kun taas situationaalisessa näkökulmassa keskeistä on 
asiantuntijuuden kehittyminen sosiaalisena ilmiönä asiantuntijayhteisöön osal-
listumisen kautta (osallistumismetafora). Kolmannessa eli tiedon luomisen nä-
kökulmassa (tiedon luomisen metafora) yhdistyvät kognitiivinen ja osallistu-
misnäkökulma (Hakkarainen, Palonen & Paavola 2002; Tynjälä 2004, 174, 175; 
2008, 84, 86). Tynjälä (2004, 177) esittää asiantuntijuuden kehittymisessä for-
maalisen/teoreettisen, käytännöllisen eli kokemuksen kautta hankitun tiedon ja 
itsesäätelytiedon komponentit. Itsesäätelyyn liittyvien metakognitiivisten taito-
jen ja reflektiivisyyden merkitys on korostunut ja muodostanut haasteen opetta-
jan ammatillisen osaamisen kehittämisessä (Tynjälä 2008, 90,92). Tynjälä (2008, 
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93) esittää Carl Bereiterin ja Marlene Scardamalian tutkimuksiin viitaten, että 
juuri ongelmanratkaisun kautta formaalinen tieto muuntuu asiantuntijan in-
formaaliseksi tiedoksi ja taidoksi silloin, kun sitä käytetään käytännöllisten on-
gelmien ratkaisuun. Itsesäätelyn integroituminen teoreettiseen ja käytännölli-
seen tietoon on merkittävää erityisesti opettajien koulutuksen suunnittelun ja 
toteutuksen kannalta. Integroituminen edellyttää välittävinä välineinä vuoro-
vaikutuksessa tapahtuvaa keskustelua ja tilanteiden ja kokemusten reflektointia 
(kuvio 5). (Tynjälä 2004, 178, 180.) Välittävien välineiden käsitettä tässä yhtey-
dessä voinee verrata Engeströmin (1995, 141) tarkoittamaan välitason ja väli-
tilan välineitä koskeviin, tiedon muodostamiseen ja sen syventämiseen liittyviin 
merkityksiin. 

KUVIO 5  Teorian, käytännön ja itsesäätelytaitojen integrointi asiantuntijuuden rakenta-
misessa (Tynjälä 2004, 180) 

Senge (1990) korostaa kokonaisuuden hahmottamista, jolloin työyhteisö tekee 
näkyväksi ja jakaa toiminnassaan esille tulevia ilmiöitä ja ongelmia lisäten jat-
kuvasti omaa kykyään luoda omaa tulevaisuuttaan. Osallistuminen ja yhteinen 
keskustelu tapahtuvat rakenteiden kautta ja luovat mahdollisuuden kehittyä. 
Mahdollisuuden luovien rakenteiden lisäksi tarvitaan kuitenkin vuorovaiku-
tuksen ja tilanteiden sekä kokemusten reflektointia. Reflektiivinen toiminta on 
keskeinen muuttumiseen johtava väline (Mezirow 1996) ja perustuu alun perin 
David Schönin (1983) toiminnassa tietämisen (knowing in action) käsitteeseen. 
Sairaalaopettaja työskentelee kiinteässä yhteistyössä erikoissairaanhoidon, op-
pilashuollon ja sosiaalitoimen sektorin ammattilaisten kanssa. Psykososiaalisten 
taitojen tukeminen ja oppimisvaikeuksien kirjon kohtaaminen edellyttävät pe-
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dagogisesta ja yhteistyö- ja vuorovaikutusosaamisesta syntyvää kokonaisuutta, 
joka tukee hoidollisia tavoitteita. Käytännössä sairaalaopettaja kääntää hoidolli-
sen aspektin pedagogiseksi kuntoutukseksi, jota toteutetaan kiinteänä osana 
opetussuunnitelmaa, mutta samanaikaisesti kerryttää omaa asiantuntijuuttaan.  

Opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen ja asiantuntijuuden 
kehittämisessä on havaittavissa riittävän tuen tai kouluttautumismahdollisuuk-
sien puutteesta johtuvia kriittisiä pisteitä (Hämäläinen & Kangasniemi 2013, 
26,27; ks. myös Lanas & Kiilakoski 2013). Asiantuntija-ammattiin sisältyy oletus 
jatkuvasta oman osaamisen päivittämisestä (Toikko & Rantanen 2009, 16) jatko-
koulutuksen ja omaehtoisen koulutuksen tuella (Hämäläinen & Kangasniemi 
2013). 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen sairaalaopettajan ammatillisen osaamisen 
kehittymistä kehittämistoimintaan osallistumisen ja uusien käytänteiden käyt-
töönottamisen sekä työtoiminnan laajentumisen näkökulmista. 

2.5 Kouluyhteisön toimintakulttuuri 

French ja Bell (1975, 13) määrittivät jo vuosikymmeniä sitten organisaation ke-
hittämisen sen kulttuurin tutkimukseksi. Heidän mukaansa kehittämisestä oli 
kysymys silloin, kun hyviksi ja toimiviksi havaitut asiat säilytetään, joitakin 
muutetaan ja jäljelle jääneet poistetaan. Organisaatiolla on perustehtävä, joka 
kokoaa yhteisen tehtävän omaavat ihmiset yhteen, jolloin muodostuu kulttuuri 
(Schein 1990, 110). Hirsjärvi (1982) pitää kulttuuria yhteisön jäsenille integroi-
tuneena kokonaisuutena, joka sisältää opitut käyttäytymispiirteet ja -kaavat 
sekä niiden tuotokset. Organisaatiokulttuuri on Scheinin (1991, 24) määrittelyn 
mukaan ryhmän muodostama perusolettamusten malli, joka on osoittautunut 
hyvin toimivaksi ja käyttökelpoiseksi ja kelpaa siten ryhmään tulevien uusien 
jäsenten perehdyttämiseksi toimintaan. Tarkasteltaessa organisaation muutosta 
organisaatioteoreettisena kehyksenä on mahdollista ymmärtää myös organisaa-
tion kulttuurista muutosta. Lähtökohtana tarkastelussa on, että organisaatiot 
perustuvat tietynlaisiin kulttuurisiin oletuksiin. (Kuusela 2005, 48.) 

Schein (1990; 2009) erottaa organisaatiokulttuurissa kolme tasoa: artefaktit, 
arvot ja perusolettamukset. Artefaktit edustavat näkyvillä olevia mutta usein 
vaikeasti tulkittavia organisaation rakenteita ja prosesseja. Arvot ovat toimin-
nan strategioina, päämäärinä ja toiminnan filosofiana ilmaistut toiminnan pe-
rusteet. Perusolettamukset ovat tulosta suhteesta luontoon ja ympäristöön, työ-
hön ja ihmissuhteisiin, jotka toimivat arvojen ja toiminnan tiedostamattomina 
itsestäänselvyyksinä. Toiminnan taustalla vaikuttavien perusoletusten ymmär-
täminen edellyttää organisaation tarkastelua historiallisesta näkökulmasta, ku-
ten tässä tutkimuksessa tapahtuu. (Engeström 1995; Schein 2009, 30–36.) Har-
greaves (1992, 219–220) esittää koulukulttuurin toimivan kokoavana käsitteenä 
kaikelle, mikä muodostuu toimintaan liittyvistä arvoista, uskomuksista, asen-
teista, toimintatavoista ja tottumuksista sekä yhteisön jäsenten keskinäisistä 
suhteista. Se, että organisaatio muovaa yksilöä kulttuurin välityksellä, ja vuoro-
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vaikutuksen tuloksena kulttuuri muodostuu jatkuvasti uudelleen (Schein 2010, 
3,7), näkyy koulun toimintakulttuurissa työn organisointiin liittyvistä piirteistä 
ja siitä, että työn organisointi on vastavuoroisesti koulun kulttuurin tuote ja sen 
muovaama (ks. myös Engeström 1995). Organisaatiokulttuurin aineksina yhtä-
läiset normit, arvot, ymmärrystavat, uskomukset ja ideologiat vaikuttavat sii-
hen, miten organisaation jäsenet tulkitsevat organisaation rakenteet ja toimin-
not. Niiden symbolisia ilmentymiä ovat organisaation tavat, rituaalit, kieli ja 
kertomukset. Yksilö käyttää kulttuurin tarjoamia käsiteitä, ajatusmalleja ja käy-
tännöllisiä välineitä havaintojensa tulkinnassa ja toimintansa säätelyssä. (Varila 
1991,67; Virkkunen ym. 2001). 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2014) 
yhteisön toimintakulttuuri määritellään yhteisön historiallisesti ja kulttuurisesti 
muotoutuvasta tavasta toimia. Se muodostuu työtä ohjaavien normien ja tavoit-
teiden tulkinnasta, johtamisesta sekä työn organisoinnista, suunnittelusta, to-
teuttamisesta ja arvioinnista, yhteisön osaamisesta ja kehittämisestä, pedagogii-
kasta ja ammatillisuudesta, vuorovaikutuksesta, ilmapiiristä, käytännöistä ja 
oppimisympäristöistä (Opetushallitus 2014, 25).  

Koulun kulttuuri liittyy siten useaan – lähes kaikkeen – koulun ja opetuk-
sen keskeiseen tekijään. Opettajan persoonallisuudella ja hänen muutosherk-
kyydellään sekä koulun kulttuurilla on positiivinen yhteys. Avoin ja demo-
kraattinen ilmapiiri ja opettajien omatoimisuus korreloivat positiivisesti opetta-
jien idearikkauteen. (Hopkins 1991.) Samoin koululla on sosiaalisena organisaa-
tiona suora yhteys opettajan toimimiseen ja oppilaiden oppimistuloksiin, op-
pimisen valmiuksiin, yhteenkuuluvuuteen, kouluun sitoutumiseen ja sitä kaut-
ta jatkokoulutukseen hakeutumiseen (Linnakylä & Välijärvi 2005). Yhteinen 
suunnittelu, dialogi ja osallistava yhteistyö perustuvat työyhteisöjen käytäntei-
siin, jotka tulevat näkyviksi jaettuna johtajuutena, avoimena vuorovaikutukse-
na, tasa-arvoisena työnjakona ja heijastavat näin yhteisön jäsenten ihmis-, ope-
tus- ja oppimiskäsityksiä (Helakorpi 2001; Juuti 2011; Järvinen 2000; Patrikainen 
1997; Varis 2012). 

Hargreaves (1994) erottaa koulujen työtapakulttuureissa individualisti-
sen/yksintekemisen kulttuurin, jonka vastakohtana esiintyy kollaboratiivinen 
työkulttuuri. Opetussuunnitelman toteuttaminen yhdessä ja muu yhteistyö syn-
tyvät spontaanisti ja luontaisena osana työorientaatiota ilman säännöllisiä ko-
kouksia. Teennäisen kollegiaalisuuden kulttuurille taas on ominaista, että yh-
teistoiminta on johtajan tai muun autoratiivisen tahon pakottamaa ja näyttää 
vain näennäisesti yhteiseltä tekemiseltä. Esimerkkinä tällaisesta toimivat opet-
tajainkokoukset, joissa ollaan muodollisesti läsnä, mutta puuhaillaan omien 
tekemisten, kuten kokeiden tarkistamisen, opetuksen suunnittelun tai ostoslis-
tojen laadinnan, parissa. Tiimitekemiseen perustuvaa työkulttuuria Hargreaves 
(1994) nimittää myös balkanisaatioksi, jolle on tyypillistä jakaantuminen erilli-
siin toiminnallisiin tai alakohtaisiin ryhmiin. Ryhmät voivat olla myös ainerajat 
ylittäviä ja vapaasti muodostuvia, jolloin kulttuuria voi kuvata liikkuvaksi mo-
saiikiksi (Hargreaves 1994).  



58 
 

 

Sosiaalisen konstruktionistisen tiedonkäsityksen mukaan todellisuus ra-
kentuu ihmisen ja ympäristön vuorovaikutuksessa syntyneistä merkityksistä. 
Uudistusmyönteisen koulun toimintakulttuuria leimaavat konstruktivistinen 
oppimiskäsitys, reflektoiva ammatillisuus ja systeeminen ongelmanratkaisu. 
(Naukkarinen 1999.) Organisaation kulttuurin muutos on hidas ja asteittain 
etenevä prosessi, jossa tieto on ensimmäinen askel. Tieto muuttaa asennetta ja 
edelleen yksilön ja ryhmän käyttäytymistä ajan ja tiedon vaikeusasteen funkti-
oina. (Hersey & Blanchard 1975; 1988.)  

Organisaatiot ovat osallistumisverkostoja, joissa käynnistyvästä oppimi-
sesta voidaan puhua verkosto-oppimisena (Hämäläinen 2008, 94,95). Jos muute-
taan osallistumisen tapoja, muutetaan myös organisaatiota (Schein 2009). Osal-
listumisen ytimenä on työntekijän mieli (Leontjev 1977) ja sisin olemus. Vain 
oma-aloitteisesti tarjoutuvat, vapaaehtoisesti kollegoihinsa sitoutuvat työnteki-
jät voivat olla luomassa organisaation menestystekijöitä (Hope & Hope 1998).  

Hahmotan tässä tutkimuksessa sairaalaopetuksen kehittämisen koko työ-
yhteisöä koskevana toimintakulttuurin muutoksena, joka tähtää toimintakult-
tuurin ja työtoiminnan muuttumiseen työyhteisön jäsenten muuttumisen kautta. 
Muutosta seuraa samalla sekä yksilön että organisaation identiteetin muutos 
(Juuti 2011), joka puolestaan liittyy sairaalaopetusyksikön työn muuttumiseen 
työtoiminnan kohteen laajentumisen kautta. Toimintaansa uusintavassa organi-
saatiossa tapahtuva mielikuvien etsiminen ja niiden työstäminen tuo organisaa-
tion kehittämiseen myös narratiivisen näkökulman. Kehittämisprosessin aikana 
organisaation jäsenet työstävät omaa kollektiivista tarinaansa. (ks. Heikkinen 
2000, 50; Juuti 2011, 203–206.)  

2.6 Sairaalaopetuksen kehittäminen  

2.6.1 Sairaalaopetuksen kehittämishankkeet 2005–2014 

Tutkimukseni teoreettis-empiirinen konteksti rakentuu vuosina 2005–2014 to-
teutettuun kansalliseen sairaalaopetuksen kehittämistoimintaan. Kehittämis-
toiminnan aloittaminen perustui sairaalakoulujen toimintaedellytyksiä ja rahoi-
tusasemaa pohtineen työryhmän kehittämisehdotuksiin (OPM 2004), joista joh-
dettiin sairaalaopetuksen kehittämishankkeen (Saireke-hanke) tavoitteet ja han-
kesuunnitelma (Tilus 2005a). Alkujaan kaksivuotiseksi suunnitellulle kehittä-
mishankkeelle nimettiin määräaikaiselle projektikehittämiselle (Seppänen-
Järvelä 2006; Virkkunen ym. 2007) tyypilliseen tapaan projektiorganisaatio ja 
määriteltiin toimijat (Toikko & Rantanen 2009, 57–59). Kansallisen tason kehit-
tämisenä sairaalaopetuksen kehittäminen sisältyi Perusopetus Paremmaksi 
(POP) -ohjelmaan (OPM 2008). Hankkeen tavoitteet oli laadittu opetusministe-
riön asettaman työryhmän kehittämisehdotusten pohjalta (OPM 2004).  

Hankesuunnitelman mukaan kehittämisen valtakunnallista tasoa edusti-
vat hankkeen koordinointi ja sairaalaopetuksen toimintaedellytysten ja rahoi-
tusaseman kehittäminen, kehittämisfoorumien järjestäminen ja osaprojektien 
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ohjaaminen. Opetusyksikkökohtaisen kehittämistyön tavoitteeksi oli asetettu 
opetuksen laadun parantaminen käytänteitä mallintamalla ja yhtenäistämällä. 
(Tilus 2005a.) Saireke-hankkeen saamien jatkorahoitusten turvin sairaalaope-
tuksen kehittäminen toteutui neljänä peräkkäisinä ja osin myös sisäkkäisinä 
hankkeina (Saireke 1 (2005–2006), Saireke 2 (2007–2008), Saireke 3 (2008–2009) ja 
Saireke 4 (2009–2010) (kuvio 7). Käytänteiden keräämiseksi ja opetusyksiköiden 
tilanteen kartoittamiseksi käynnistettiin auditointikierros (Elias 1 -kierros), jon-
ka tulokset olivat kehittävinä tehtävinä (Engeström 1995) käytettävissä Saireke 
2 -vaiheen lopussa. Käytänteiden mallintaminen oli osa osaamisen päivittämis-
suunnitelmaa, jolla tähdättiin lainsäädännön ja opetussuunnitelman edellyttä-
män sekä oppilaiden kokonaiskuntoutusta tukevien käytänteiden käyttöönot-
toon ja yhdenmukaistamiseen. Sairekkeen toisessa, kolmannessa ja neljännessä 
vaiheessa (2007–2010) kehitettiin ensimmäisessä vaiheessa saatujen kokemusten 
pohjalta uusia käytänteitä, joiden siirtovaikutusta tuettiin työ- ja koulutussemi-
naarien, osaprojektien, uutena toimintona käynnistyneen aluetyön ja opettajille 
järjestetyn tukikoulutuksen avulla. Kehittämishankkeessa tuotettuja materiaale-
ja (Vuorenmaa & Tilus 2008; Tilus 2007; 2006a; Ruutu 2007) käytettiin hanketa-
voitteiden täsmentämiseen ja työseminaarien peiliaineistoina (Engeström 1995; 
2004).  

Saireke-hankkeen tavoitteeksi oli asetettu käytänteiden yhtenäistäminen, 
opetuksen laadun parantaminen ja oppilaan integraation tukeminen. Tavoitteet 
säilyivät samoina Saireke-hanketta seuranneessa, vuonna 2011 käynnistyneessä 
Sairaalaopetuksen laatukriteerit -hankkeessa, jossa kehittämisen kohteena oli 
oman toiminnan reflektointi laatukriteereiden avulla. Vuonna 2012 käynnisty-
neessä Sairaalaopetus oppilaan laadukkaan opinpolun tukena -hankkeessa 
(2012–2014) kehittämisen kohteina olivat ohjaus- ja konsultaatiotaidot ja johta-
minen. (Tilus 2015.) 

 Kehittämishankkeista muodostui ajallisesti ja toiminnallisesti katkeama-
ton prosessi, jossa seuraavan vaiheen valmistelu aloitettiin jo edellisen vaiheen 
aikana. Kehittämisen kohteet eri hankkeissa nivoutuvat toisiinsa tiiviisti, joten 
hankkeita ja niiden tavoitteita selventävä kuvio (kuvio 6) on kehittämisen koh-
teiden osalta osin keinotekoinen. Kansallisella, alueellisella ja opetusyksikkö-
kohtaisilla tasoilla toteutetusta kehittämisestä muodostui lähes kymmenen 
vuoden mittainen prosessi. Jokainen hanke tähtäsi ammatillisen osaamisen ke-
hittymiseen ja uusien käytänteiden käyttöönottoon sekä siten opetusyksikön 
toiminnan ja toimintakulttuurin muuttumiseen. Osaamista ja käytänteitä kehit-
tämällä pyrittiin lisäämään valmiuksia konsultatiivisen työotteen käyttöön ja 
osaamiskeskuksena toimimiseen. Siten tavoiteltiin parempaa työn hallintaa ja 
sairaalaopetuksen uutta, kehittyneempää muotoa (Kääriäinen ym. 1990, 87). 
Kehittäminen eteni toimintatutkimukselle tyypillisten piirteiden mukaan, joita 
olivat toiminnan käytännönläheisyys, reflektiivisyys, osallistujien osallistami-
nen ja tavoitteiden ja sisältöjen muuttuminen kehittämistoiminnan edetessä 
(Heikkinen & Jyrkämä 1999, 36–49; Kuula 1999; Kuusela 2005; Toikko & Ranta-
nen 2009, 30). Hankkeiden etenemistä seurattiin opetusyksikkökohtaisesti audi-
toinnilla (Elias 2-kierros), työ- ja koulutusseminaarityöskentelynä sekä aluetyö-
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tä ja osaprojekteja koskeneilla raportoinneilla. Hanketoiminnan tuloksia kuvat-
tiin yleisinä yhteenvetoina raporteissa (Tilus 2006a; 2008a; 2010), joita käytettiin 
työ- ja koulutusseminaarien materiaaleina. Opinpolku-hankkeen päättöraport-
tiin sisällytettiin hanketoiminnan yhteenvedot sekä laatu- ja päättökyselyn tu-
lokset (Tilus 2015).  

KUVIO 6  Sairaalaopetuksen kehittämishankkeiden tavoitteet, kehittämistoiminnan koh-
teet ja odotetut tulokset  

Toimin hankkeiden suunnittelijana, koordinoijana, työ- ja koulutusseminaarien 
vetäjänä, kysely- ja haastattelurunkojen laatijana ja toteuttajana, raporttien kir-
joittajana sekä ohjausryhmien puheenjohtajana. Lisäksi toimin hankkeiden al-
kuvaiheessa interventioiden kehittäjänä ja vastasin Länsi-Suomen pohjoisen 
alueen alueellisesta kehittämistyöstä sekä oman opetusyksikköni osaprojekteina 
toteutetusta kehittämistyöstä. Tarkastelen kehittäjä-tutkijan rooliani tarkemmin 
luvussa 4.6.  

2.6.2 Kehittämistoiminnan yhteydet yleisiin kehittämisen suuntauksiin 

Sairaalaopetuksen kehittämishankkeissa oli yhtymäkohtia useisiin kehittämis-
suuntauksiin. Koulun kehittämishankkeet on toteutettu useimmiten rahoituk-
sellisista syistä projektikehittämisenä (Virkkunen, Engeström & Miettinen 2007), 
jolloin kehittäminen kohdentuu rajattuun ongelmaan ja rajatun tavoitteen saa-
vuttamiseen. Kehittämisen välineinä käytetyt projektihallinto ja projektikohtai-
set välineet johtavat usein erillisen projektiryhmän syntymiseen ja kehittämisen 
erillistymiseen projektiryhmän toiminnaksi. Projektimaisen kehittämisen suh-
teellisen laihoiksi jääneiden tulosten syiksi mainitaan riittämätön kehittämis-
tarpeiden ja -mahdollisuuksien analyysi ja siihen liittyvä pitkäjänteisen johta-
misen puute. (Arnkil 2006, 75; Virkkunen ym. 2007.) Tuotteistetun kehittämis-
toiminnan tulokset toimivat konsultoivina välineinä ja ratkaisumalleina velvoit-

  Kehittämistoiminnan odotettu tulos: 

 Aika: 
 2005–2006 2007–2010 2011 2012–2014 
 Sairaalaopetuksen kehittämishanke (SAIREKE) Laatukriteerit-hanke Sairaalaopetus oppilaan 

Saireke 1 Saireke 2, 3 ja 4  laadukkaan opinpolun  
                                                                                                                                                               tukena -hanke 

 Tavoitteet: 
 Yhtenäiset käytänteet, laadukas sairaalaopetus Laadun parantaminen Palveluvalikon kehittäminen 
 Oppilaan integraation tukeminen 
 
 Kehittämistoiminnan kohteet: 

Ohjaus- ja konsultaa-
tiotaidot sekä johta-
minen 

Oman toiminnan 
reflektointi 

Käytänteiden mallin-
taminen ja oppiminen 

 Ammatillinen osaaminen Uusi työn hallinta Toimintakulttuurin muutos Osaamiskeskuksena  
   toimiminen 

Käytänteiden kehit-
täminen ja käyttöön-
otto 
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tavien säädösten sijaan. Sairaalaopetuksen kehittämishankkeiden tuotokset 
koottiin hyvinä käytänteinä hankesivuille ja raporteiksi, joiden jatkokäyttö ke-
hittämisen välineinä perustui opetusyksiköiden vapaaehtoisuuteen.  

Kehittämisen osana käytänteitä voidaan tarkastella kahdella tavalla joko 
itsestään selvinä, ajassa toistuvina ja toimintamahdollisuuksia kaventavina ru-
tiineina (Kouzes & Posner 2001) tai kokemuksen muovaamina positiivisina ru-
tiineina, jotka ylläpitävät turvallista jatkuvuutta antaen siten tilaa ja aikaa sekä 
mahdollisuuksia muutostilanteissa (Ståhle ym. 2004). Hyvällä käytännöllä (käy-
tänteellä) tarkoitetaan eri ammattialoille muodostettuja parhaita käytäntöjä 
(best practices), jotka ovat eri asiantuntemusalojen toiminnalleen laatimia työ-
suoritteen ohjeita ja kuvauksia. Hyvien käytäntöjen eräänä kriteerinä voidaan 
pitää niiden kykyä tuottaa hyviä vaikutuksia. (Vehviläinen 2006.) Huotari (2000, 
253) esittää, että idean muuttuessa käytännöksi käytäntö itsessään muuttaa ide-
aa ja tulee osaksi sen sisäistä historiaa. Käytänteen määrittyminen hyväksi pe-
rustuu ennen kaikkea yksilön omaan kokemukseen laadukkaasta, vastuullisesta 
ja henkilökohtaisesti merkityksellisestä työstä (Ahtiainen ym. 2012, 49). Hyvien 
käytänteiden kehittämisessä on Vehviläisen (2006, 19) mukaan kysymys siitä, 
että keskustelun yhteydessä rakennetaan uusia paradigmoja tai malleja, jotka 
kyseenalaistavat vanhat toimintatavat. Uusien käytänteiden toteutus ja juur-
tuminen on ennustamatonta ja sisältää riskejä sekä epävarmuustekijöitä 
(Frishammar ym. 2016).  

Hyvien käytänteiden ohella toiminnan kehitys perustuu monitahoiseen 
kollektiiviseen oppimiseen ja kokemusten vaihtoon (Engeström 2004; Toikko & 
Rantanen 2009). Uusiutumien tapahtuu yhteiskehittelynä etenevällä kehittä-
misotteella, jossa erilaista tietoa ja osaamista omaavat toimijat liittyvät yhteen ja 
ratkaisevat muutosvaiheen mukanaan tuomia ongelmia keskinäiseen luotta-
mukseen ja kehittämisen tarpeet ymmärtämiseen perustuvassa vuorovaikutuk-
sessa (Engeström 2004; Virkkunen ym. 2007, 15–20). Sairaalaopetuksen kehit-
tämishankkeissa sovellettiin yhteiskehittelyn muotoa niissä työ- ja koulutusse-
minaareissa, alue- ja osaprojekteissa, joissa keskeisinä tarkastelun kohteina oli-
vat sairaalaopetuksen toimintaperiaatteiden uudelleen arviointi. Osasta toteute-
tuista työseminaareista voi käyttää myös työkonferenssin luonnehdintaa de-
mokraattiseen dialogiin (Gustavsen 1992; 2001, 18) perustuvana kehittämisme-
todina (Lehtonen 2004, 19, 63).  

Funktionaalinen kehittäminen kohdentuu toiminnoittain keskitetyn toi-
minnan osatehtävien hyvien käytäntöjen luomiseen ja kehittämisen tuloksena 
toimijoiden menettelytapoja koskevien normien syntymiseen ja käytänteiden 
yhtenäistymiseen (Virkkunen ym. 2007). Sairaalaopetuksen kehittämisen alku-
vaiheiden (Saireke 1 ja 2) tavoitteina oli juuri käytänteiden mallintaminen ja 
yhtenäistäminen. Käytänteille ja menettelytavoille ei kuitenkaan muodostunut 
normiperusteista asemaa.  

Ohjelmakehittäminen kokoaa samaan teemaan liittyviä hankkeita yhteen 
tavoitteisiin suunnatun hankerahoituksen puitteissa. Ohjelmakehittämisessä on 
keskeistä tiettyjen painopistealueiden määritys, jolloin se saattaa tuottaa projek-
tiryhmissä ekspansiivisia ratkaisuideoita. Ongelmat liittyvät usein yleisellä, 
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abstraktisella tasolla esitettyjen tulosten paikalliseen täytäntöönpanoon ja käyt-
töön. (Virkkunen ym. 2007.) Ohjelmakehittämistä on sovellettu laajasti koulure-
formien yhteydessä. Norjassa laadittiin institutionaalinen kehitysohjelma (IDP), 
jonka lähtökohtana oli kyselylomakkeen tulosten pohjalta annettu tutkimuspa-
laute, konsultointiapu ja järjestelmällinen palautejärjestelmä. Kehitysohjelma 
perustui koulujen ominaispiirteitä kuvaavaan käsiterakenteeseen. Yksittäisen 
koulun muutoksen lähtökohtana olivat todelliset tarpeet, jotka sijoitettiin kehit-
tämisulottuvuuksina kolmioon. Kolmion muuttujina olivat johtaminen, omis-
tussuhteet ja henkilöstön fyysinen ja psykologinen turvallisuudentunne. Kou-
lun sisäisen tarkastelun mahdollistava IDP-ohjelma hyödynsi erilaisia välineitä 
ja koulun kehittämisoppaita. (Hopkins 1991.) Sairaalaopetuksen kehittämisen 
alkuvaiheessa (Saireke 1) toteutettiin norjalaista mallia sivuava kaikkiin sairaa-
laopetusyksiköihin ulottunut auditointikierros (Elias 1 -kierros), johon oli yh-
distetty kyselylomake ja teemahaastattelu. Auditoinnista laadittiin jokaiselle 
opetusyksikölle palaute kehittämistoiminnan tukemiseksi.  

Kehittäminen yhdistetään toiminnan laatuun ja laadun arviointiin. Lill-
rank (1998) esittää, että laatu kattaa vain ne toimet, joita voidaan mitata tai ar-
vioida. Demingin (2000) laatuympyrään perustuva laadunarviointi yhdistää 
toiminnan strategian, toiminta- ja vuosisuunnitelman työn suunnittelua, toteu-
tusta ja arviointia ohjaavaksi prosessiksi. Kehittämisen lähtökohtana on tällöin 
toiminnan arviointi, joka voi olla myös kehittämisen keskeinen väline ja tavoite, 
jolloin se toimii kehittävänä arviointina (Vataja 2009), mutta myös ongelmien 
etnografiana (Engeström 1995, 128). Koulutuksen arviointivelvoite on sisältynyt 
jo vuosia perusopetuslakiin (Laki perusopetuslain muuttamisesta 1296/2013; 
Perusopetuslaki 628/1998). Koulujen toiminnan laadun jäsentämistä varten 
opetusministeriö julkaisi perusopetuksen laatukriteerit (OPM 2009), joihin 
myös sairaalaopetukselle laaditut laatukriteerit (Tilus ym. 2011) perustuvat. 
Sairaalaopetuksen laatukriteerit jäsensivät sairaalaopetuksen toimintaperiaat-
teita ja hyviä käytänteitä. Laatukriteerien jalkauttaminen tapahtui osana hanke-
toimintaa työ- ja koulutusseminaareissa sekä alueellisena ja opetusyksikkökoh-
taisena kehittämisenä. Laatukriteerien pohjalta toteutettiin sairaalaopetuksen 
laatukysely (Tilus 2015), jonka voi katsoa toimineen osana arvioivaa kehittämis-
tä (Vataja 2009, 52). 

Prosessikehittämiselle ovat tyypillisiä erilaiset vaihemallit, vuokaaviot ja 
riippuvuussuhteiden analyysit. Prosessikehittämisessä siirrytään toimintojen ja 
yksilötyön rajat ylittävään kollektiiviseen työskentelyyn, jonka lähtökohtana on 
prosessin jatkuva parantaminen. Kehittämisen alustana toimii vallitseva käsitys 
asiakkaan tarpeista ja käytettävistä olevista palveluista. (Virkkunen ym. 2007.) 
Sairaalaopetukseen kehittämisessä prosessikehittämisen suuntaus näkyi hanke-
toiminnan tuottamina yksittäisinä mallinnuksina ja työryhmätyöskentelynä, 
joiden lähtökohtaisena ajatuksena oli käytänteiden parantaminen. Käytännössä 
tämä tarkoitti sitä, että oppilaan ongelmiin vastataan olemassa olevien raken-
teiden ja tukitoimien suunnasta, joihin oppimisen ja koulunkäynnin tuen tar-
peet pyritään sopeuttamaan. Kehittämisote korostaa tällöin toimintakäytännön 
muutosta ja parantaa perusrutiineja, mutta kehittämistoiminta keskittyy uusien 
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toimintaperiaatteiden omaksumisen tai luomisen sijaan nykyisen toiminnan 
parantamiseen (Virkkunen ym. 2007). Toisaalta pitkäkestoisena ja toimijalähtöi-
senä sairaalaopetuksen kehittämistoimintaa voidaan pitää yhteistoiminnalle ja 
dialogisuudelle perustuvana prosessikehittämisenä (Seppänen-Järvelä 1999, 
196). Varsinaiseen prosessikehittämisen vaiheeseen päästiin Opinpolku-
hankkeen (2012–2014) aikana, jolloin pohdittiin oppilaaksitulon kriteereitä ja 
konsultatiivisen työotteen sekä ohjauksen roolia sairaalaopetusyksikön työnku-
vassa. 

Konseptikehittämiselle on keskeistä kohteen ja tarkoituksen uudenlainen 
käsitteellistäminen ja useiden, toisiaan täydentävien osaratkaisujen kehittämi-
nen. Konseptikehittäminen käyttää välineinään tarpeiden ja toiminnan histori-
allisten muutosten analyysia toiminnan uuden kohteen ja periaatteen mallinta-
miseksi. Tällöin toimintakonseptilla ei tarkoiteta yksittäistä ideaa tai suunni-
telmaa, vaan laajempaa uudenlaista käytännön toimintatapaa, jonka kehittämi-
sen lähtökohtana on toiminta-alueelle kohdistuvan kriisin uhkan voittaminen 
ekspansiivisella ratkaisulla. (Engeström 1995; 2004; Virkkunen ym. 2007, 26, 40, 
41.)  

Sairaalaopetuksella on ollut vuosikymmeniä erityiskoulun toimintakon-
septi, joka on toimintaympäristön muuttuessa ajautunut ristiriitaan toiminnan 
muuttuneiden tarpeiden ja mahdollisuuksien kanssa. Ristiriidan ratkaiseminen 
edellyttää uudenlaisen ekspansiivisen tarkastelutavan luomista toiminnan koh-
teen ja tarkoituksen tarkasteluun. Toiminnan kehittäminen osaamiskeskus-
tyyppiseksi merkitsisi siirtymistä instituutiokeskeisestä toimintaprosessien pa-
rantamisesta kohti kokonaisvaltaisempaa ratkaisua, jonka lähtökohtana toimi-
sivat oppilaan tarpeet. Lähtökohta yhdistäisi eri organisaatioiden eli hallin-
nonalojen osaamista ja voimavaroja. (Heinonen ym. 2018, 29; Virkkunen ym. 
2007, 23–26, 40,41.) Kehittämisessä keskitytään tällöin uuden toimintamuodon 
kehittämiseen, jossa kehittämisen kohteena on prosessia laajempi käsite. Kehit-
tämishaaste kohdentuu koko toiminta-alueeseen, jolloin kehittämisen tausta-
ajatuksena on perusoletus siitä, että vakiintuneesta toimintatavasta siirrytään 
kokonaan toiseen. Kehittävän työntutkimuksen lähestymistavassa tällä tarkoite-
taan työtoiminnan kohteen laajentumista. (Engeström 1995.) Sairaalaopetuksen 
kehittämisessä tämä merkitsee sitä, että kehittämisen tausta-ajatuksena on pe-
rusoletus toiminnan muuttamisesta kokonaan toiseksi eli erityiskoulusta kon-
sultoivaksi ja täydennyskoulutusta sekä avohoidossa oleville oppilaille opetusta 
järjestäväksi osaamiskeskukseksi. Uudessa toimintatavassa keskitetään tarkas-
telu oppilaiden erilaisiin tarpeisiin, jolloin synnytetään mahdollisuus tarkastella 
toimintaa monipuolisesti vallitsevien hallinnollisten ja toimialakohtaisten rajo-
jen yli (Virkkunen ym. 2007, 40, 41). Tämän tutkimuksen kehittämistehtävänä 
on myös kehittämishankkeiden aineistoja analysoimalla mallintaa osaamiskes-
kuksena toimimisen edellytykset ja käytänteet.  

Tähän tutkimukseen aineiston tuottamaa kehittämistoimintaa voidaan 
luonnehtia myös tutkimukselliseksi kehittämistoiminnaksi siinä mielessä, että 
tavoitteena oli alkuvaiheessa tutkimuksellista otetta käyttämällä luoda uutta 
tietoa käytännön toiminnasta (Toikko & Rantanen 2009, 22), mutta myös luoda 
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keskustelun avauksia laajemminkin sairaalaopetuksen toiminnasta, toiminnan 
perusperiaatteista ja roolista opetuksen kentässä. Kehittämistoiminnan suunnit-
telua ja etenemistä sekä interventioiden kehittämistä varten tuotettiin kuvaile-
vaa tietoa (ks. Toikko & Rantanen 2009, 19,20) toteuttamalla kyselytutkimus 
sairaalaopetuksen oppilaaksiottoalueiden kuntien opetustoimenjohtajille ja 
koulujen rehtoreille (Tilus & Vuorenmaa 2006). Lisäksi laadittiin hankkeen toi-
mintasuunnitelma ja haastattelusuunnitelma sairaalaopetuksen tilan ja menette-
lytapojen selvittämiseksi (Tilus 2005b) sekä raportoitiin hanketoiminnan etene-
misestä (Tilus 2006a; 2008a; 2010; 2015).  

Tämän tutkimuksen aineiston tuottanut sairaalaopetuksen kehittämistoi-
minta on sivunnut useita yleisiä kehittämissuuntauksia, joiden painottuminen 
on riippunut meneillään olleesta kehittämisen vaiheesta ja kunkin vaiheen ta-
voitteenasettelusta sekä toteutustavasta (taulukko 2). 

TAULUKKO 2   Sairaalaopetuksen kehittämisen yhtymäkohdat eräisiin kehittämissuun-
tauksiin eri hankevaiheissa Virkkusta ym. (2007) mukaillen 

Kehittämissuun-
taus 

Toiminnan 
kohde 

Toiminnan kohde sairaalaopetuksen 
kehittämisessä  

Yhtymäkohdat han-
kevaiheissa 

Funktionaalinen  hyvät käytän-
teet, normit 

hyvät käytänteet oppimisen ja koulun-
käynnin tuen välineinä ja ratkaisumal-
leina 

Saireke 1 ja 2 
Laatukriteerit 

Projektikehit-
täminen 

rajattu on-
gelma 

sairaalaopetuksen laadun ja työkäytän-
töjen kehittäminen 

ammatillisen osaamisen kehittäminen 

Saireke 1, 3 ja 4 
Laatukriteerit 
Sairaalaopetus laa-
dukkaan opinpolun 
tukena  

Prosessikehit-
täminen 

 

Kehittävä arvi-
ointi 

hyvän toimin-
nan malli, 
yhteinen 
käsitteistö ja 
työsuunni-
telmamalli 

osaprojektien tuottamat toimintamal-
lit, 
laatukriteereiden laadinta, opinpolku-
prosessin kehittäminen, oppilaaksiot-
tokriteerien kehittäminen, yhteistyö 
kumppanuuskoulujen kanssa, 
laatuarviointi 

Saireke 1–4 
Laatukriteerit 
 

Sairaalaopetus laa-
dukkaan opinpolun 
tukena 

Konseptikehit-
täminen 

uusi toimin-
taperiaate ja -
muoto  

konsultoiva työote, johtaminen, avo-
hoidossa olevien oppilaiden tulokäy-
tänteet, toimintakulttuurin käsitteellis-
täminen, osaamiskeskusajattelu, työn 
kohteen laajentuminen 

Sairaalaopetus laa-
dukkaan opinpolun 
tukena 

 
Sairaalaopetuksen kehittämistoiminnan kohteita tarkastellaan kehittämiseen 
liittyneiden oppimistekojen ja työyhteisön muutoskehityksen näkökulmasta 
tarkemmin luvussa 7. 

2.6.3 Yhteenveto sairaalaopetuksen kehittämisen kohteista 

Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen ja opetuksen järjestäminen ymmärre-
tään tässä tutkimuksessa organisatorisesta näkökulmasta sairaalaopetusyksikön 
toimintana ja sen toimintakulttuurin tuloksena ja sitä muokkaavana (kuvio 7). 
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Sairaalaopetuksen rooliin ja toimenkuvaan kohdistuneet odotukset ovat muut-
tuneet. Sairaalaopetusyksikön tarkastelun lähtökohtana on tässä tutkimuksessa 
organisaation muutoksen systeeminen näkökulma, ja sen mukaisesti jokaiselle 
organisaatiolle asetetut toiminnan lähtökohdat, jotka muodostavat organisaati-
olle käsikirjoituksen. Sairaalaopetuksen uudistettava toiminta edellyttää uutta 
toimintatapaa ja käytänteitä sekä osaamista, mutta kokonaisvaltainen käsikirja 
siitä, mitä, miten ja miksi, puuttui. Muutoshaasteisiin vastaaminen tapahtuu 
työtoiminnan kehittämisen kautta (Engeström 2004), joka edellyttää sairaala-
opetuksen toiminnan ja rakenteiden uudenlaista tulkintaa ja siitä johdettavia 
uusia toimintatapoja. Tällöin organisaation oppimisessa keskeiseksi kysymyk-
seksi muotoutuu totuttujen toimintatapojen ja rutiinien täyttämän toiminnan 
vaihtaminen aktiiviseen, vaihtoehtoja pohdiskelevaan ja kognitiivista työsken-
telyä edellyttävään toimintaan. Tässä tutkimuksessa toimintaa tarkastellaan 
sairaalaopetusyksikön toiminnan käsikirjoitusten tuloksena syntyvinä työorien-
taatiotapoina sekä strategisen ja operatiivisen toiminnan tasoilla tapahtuvana 
toimintana.  

Schatzkin (2012) mukaan organisaatiossa yksilöiden toiminta, toimintata-
vat (käytänteet) ja toimintatapojen yhdistelmät synnyttävät vakiintuneet käy-
tännöt, jotka ovat jatkuvassa kiinteässä yhteydessä ja muokkaavat toisiaan. 
Strategia voidaan ymmärtää vapaammin menetelmäkimppuina ts. tapoina teh-
dä työsuorite tavoitteen ja vision suunnassa. Strategia/menetelmä on suunnitte-
lutulos siitä, miten tehdään. (Helakorpi 2001.) Tältä kannalta tarkasteltuna stra-
tegia lähestyy opetusmenetelmällisiä ratkaisuja, mutta sairaalaopetuksessa se 
ulottuu kaikkeen tekemiseen ja tapaan toimia: miten ollaan vuorovaikutuksessa, 
miten ohjataan oppilasta, miten kohdataan vanhempia ja miten hoidetaan eri 
tahojen kanssa tapahtuva yhteistyö. Strategiaprosessitutkimuksen rinnalle on 
noussut strategiaa käytäntönä tutkiva suuntaus (Masalin 2013) ja strategian nä-
keminen johdon tekemisten lisäksi myös työkäytäntöinä ja toimija/työntekijä 
strategian tekijänä (Laine 2010). Tässä tutkimuksessa käsitetään strategia toi-
mintana vakiintuneina työtapoina, joissa yksilö ja työyhteisö nähdään strategi-
sina toimijoina.  

Toiminta koostuu teoista (ks. Engeström 1995; 2002), jotka toimivat toi-
minnan käsikirjoituksen elementteinä. Teot perustuvat yksilöllisiin ja yhteisöis-
sä muodostuviin ajatus- ja toimintamalleihin, joiden ymmärtäminen ja näky-
väksi tekeminen on muuttumisen ja kehittämisen edellytys. Ymmärtämällä 
koulun todellisuuden rakentuminen sosiaalisesti konstruoituneena auttaa myös 
näkemään koulun todellisuuden rakentumisen työyhteisön rakenteiden ja työ-
käytänteiden kautta. (Naukkarinen 1998.) Kehittäminen on siten uudelleenajat-
telun ja toisin toimimisen oppimista (Arnkil ym. 2000). Arvoista, käytänteistä ja 
toimintatavoista ja useaan suuntaan tapahtuvasta vuorovaikutuksesta riippuu, 
mitä opetus, kasvatus ja pedagoginen kuntoutus aidosti sisältävät ja millaiseksi 
opetusyksikön toiminta muodostuu. Kehittämiseen liittyvää oppimista tarkas-
tellaan tässä tutkimuksessa sosiokulttuurisen oppimiskäsityksen lähestymista-
van mukaisena, jolloin tiedonmuodostus ja oppiminen ymmärretään sosiaalisi-
na ilmiöinä. Oppimisen sosiaalisen luonteen ohella Vygotskin mukainen sosio-
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kulttuurinen oppiminen korostaa välineiden ja ympäristön välittävää roolia 
tiedonmuodostuksessa ja esittää, että oppiminen tapahtuu ensin sosiaalisella 
tasolla ja siirtyy myöhemmin yksilön psykologiselle tasolle. (Vygotsky 1978, 56–
57, 84–91; ks. myös Tynjälä 2004.) Keskeistä on toiminnan läpinäkyvyyttä ja 
konstruktiivista oppimista lisäävä käytänteiden analyysi (Engeström 2004; 
Naukkarinen 1998). Naukkarisen (1998) esittämän ”niin toimit kuin uskot” -
näkemys koulun kehittämisessä tarkoittaa subjektiivisten, toimintojen kannalta 
merkityksellisten uskomusten tiedostamista, jolloin luodaan alustaa uuden op-
pimiseen.  

Tiivistäen voi todeta, että toiminnan kehittäminen edellyttää kokonaisuu-
den kehittämistä. Kuviossa 7 kuvaan sairaalaopetusyksikön toimintakulttuuri-
sen muutoskehityksen edellyttämiä keskeisiä kehittämisen kohdealueita alun 
perin Fullanin (1990) ja Oldroydin ja Hallin (1991) sekä Hellströmin (2004) mal-
linnuksia mukaillen.  Olen tiivistänyt kuvioon sairaalaopetuksen keskeiset ta-
voitteet ja työtoiminnan rakenteet, jotka muodostavat myös sairaalaopetuksen 
keskeiset kehittämiskohteet. Olen sijoittanut kuvioon sairaalaopetuksen kehit-
tämishankkeiden tavoitteet ja ne kehittämisen kohdealueet, joissa tapahtuneet 
muutokset toimivat myös tämän tutkimuksen empiirisen analyysin kohteina. 

KUVIO 7  Sairaalaopetuksen kehittämistavoitteet ja -kohteet koulun kehittämisen viite-
kehyksessä (Fullan 1990; Oldroyd & Hall 1991; Hellström 2004 mukaillen)  

OPETUS, KASVATUS &  
PEDAGOGINEN KUNTOUTUS  

OPPILAAN OPPIMINEN  
KOKONAISVALTAINEN 

KASVU JA KEHITYS 

OPPIVA  
ORGANISAATIO 

HENKILÖSTÖN  
KEHITTYMINEN 

Yhteistoiminnallisuus Reflektiiviset 
 käytännöt 
 
 
Kohtaaminen Tiedonkulku 

OPETUSSUUNNITEL-
MAN KEHITTYMINEN 

JOHTAMINEN  
PERUSTEHTÄVÄN  
TIEDOSTAMINEN 

OPETUKSEN, KASVA-
TUKSEN, PEDAGOGI-
SEN KUNTOUTUKSEN 

KEHITTYMINEN 

Opinpolku: tulovaihe Opetusvaihe 
 

 
 
Paluuvaihe Yhteistyö 

KÄYTÄNTEET 

OPETTAJUUDEN  
KEHITTYMINEN  

OPETTAJA OPPIJANA 

Visio Yhteiset  
 päämäärät 

 
 
Sitoutuminen Yhteisöllisyys 

ARVOT 

OPETUSYKSIKÖN  
KEHITTYMINEN 

Toiminta-
kulttuuri 

VUOROVAIKUTUS 
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Sairaalaopetuksen työtoiminnan kohteena ovat oppilaan opetus, kasvatus ja 
pedagoginen kuntoutus yhteistyössä oppilaan opetukseen, kasvatukseen ja hoi-
toon osallistuvien tahojen kanssa. Pedagogisella kuntoutuksella tarkoitetaan 
tässä tutkimuksessa sairaalaopetuksen piirissä toteutettua, opetussuunnitel-
maan sisältyvää kasvatus- ja opetus- sekä tukitoimintaa, jonka tarkoituksena on 
tukea oppilaan kasvua, oppimista ja kokonaisvaltaista kehitystä siten, että oppi-
las pystyy sairaalaopetusjakson jälkeen integroitumaan omaan kouluunsa ak-
tiivisena oppijana. Oppivan organisaation käsitteeseen sisältyvät henkilöstön, 
opetussuunnitelman, johtamisen, opettajuuden ja koko opetusyksikön kehitty-
minen (kuvion reuna-alueille muodostuva kehä), jotka muokkaavat ja toisaalta 
ovat tulosta muiden toimintakulttuuriin liittyvien ominaispiirteiden (toiminnan 
arvot, vuorovaikutus ja käytänteet) kehittymisestä ja kehittämisestä. Yhteisön 
toimiessa oppivan organisaation tavoin toiminnan eri osa-alueet koostavat toi-
mintakulttuurin ja kietoutuvat toisiinsa kaikki vaikuttaa kaikkeen -periaatteella. 



  

3 TOIMINNASTA TOIMINNAN MUUTOKSEEN 

Tutkimukseni teoreettinen viitekehys pohjautuu kulttuurihistorialliseen toi-
minnan teoriaan ja siihen perustuvaan kehittävän työntutkimuksen lähestymis-
tapaan. Kehittävän työntutkimuksen toimintajärjestelmän käsite tarkoittaa toi-
minnan rakenteellista kuvausta ja mahdollistaa toiminnan historiallisen tarkas-
telun, yhdistää tutkimuksen, kehittämisen ja käytetyt kehittämisen menetelmät 
sekä koulutuksen (Engeström 1995; 1987, 9; Leontjev 1977; 1981; Vygotsky 1978). 
Tutkimuksen kohteena olevaan muutoskehitykseen pyrittiin toimintatutkimuk-
sen periaatteilla toteutetuilla kehittämishankkeilla, joiden aikana tuottamaani 
aineistoon kehittävän työntutkimuksen mukainen tarkastelu kohdentuu. Tar-
kastelen tässä luvussa kehittävän työntutkimuksen teoriaperustan rinnalla toi-
mintatutkimuksen teoreettisia perusteita myös siksi, että toimintatutkimus ja 
kehittävä työntutkimus esitetään metodikirjallisuudessa samaan tieteelliseen 
perheeseen kuuluviksi (ks. Heikkinen & Jyrkämä 1999, 54; Heikkinen 2001, 174; 
2007; Kuusela 2005, 21). Sosiaalipsykologi Kurt Lewinin (1898–1947) hahmotte-
leman toiminnan teoriaan perustuva toimintatutkimus (action research) on 
luonteeltaan vertailevaa tutkimusta, joka paitsi tutkii erilaisia yhteiskunnallisen 
toiminnan muotojen ehtoja ja vaikutuksia, myös samanaikaisesti johtaa yhteis-
kunnalliseen toimintaan (Lewin 1948; Engeström 1995). Lähestymistapa perus-
tuu käsityksiin sosiaalisen toiminnan rakentumisesta ja vuorovaikutuksesta, 
johon liittyvä toiminta on yhteisesti sovittua (Heikkinen 2007, 15). Heikkinen 
(2007) pitää kehittävää työntutkimusta toimintatutkimuksen suuntauksena 
osaksi siitä syystä, että kehittävässä työntutkimuksessa esitetään myös syklinen 
näkemys tutkimuksen etenemisestä ja kehittämistyön keskiössä on käytännöl-
listen ongelmien ratkaiseminen yhteistyössä tutkittavien kanssa. Yhtäläisyyttä 
lisää myös se, että toimintatutkimus yhdistää toimintatutkimuksellista ja kehit-
tävän työntutkimuksen perustana olevaa toimintateoreettista ajattelua (Kuusela 
2005, 21). 

Psykologisessa ja sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa toiminnan käsite si-
sältää intentionaalisen näkemyksen lajityypillisenä yksilön toimintana (Kuusela 
2005, 30) ja on siksi keskeinen käsite tarkasteltaessa ihmisen, sosiaalisten yhtei-
söjen tai yhteiskunnan toimintaa. Sosiaalitieteissä on olennaista, missä tilassa tai 
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millaisten rakenteellisten reunaehtojen vallitessa toiminta tapahtuu. Lisäksi tar-
kastelun kohteeksi tulevat taloudelliset, poliittiset, sosiaaliset ja kulttuuriset 
normit, jotka rakentuvat organisaation oman historian kuluessa. Tämän tutki-
muksen kohteena ovat sairaalaopetusta antavat työyhteisöt ja niissä tapahtuva 
toiminta, jota rajoittavat tietyt organisaatioiden toiminnalle tyypilliset raken-
teelliset seikat ja rajoitukset sekä organisaation oman historian kuluessa raken-
tuneet sosiaaliset ja kulttuuriset normit. (Engeström 1995; Huotari 2000; Juuti 
1999; Kuusela 2005, 32,33.) Tutkimukseni noudattaa organisaation muutoksen 
systeemistä näkökulmaa kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian ja kehittävän 
työntutkimuksen viitekehyksessä. Kuvaan ja pelkistän toiminnassa esiintyviä 
ristiriitoja kehittävän työntutkimuksen toimintajärjestelmämallin avulla ja tar-
kastelen näin toimintatutkimuksen periaattein edennyttä kehittämistyötä. Tut-
kimuksessani kuvaan sairaalaopetuksen kehityshistoriallisen ja aktuaaliempii-
risen analyysien tuloksena ilmeneviä muutostarpeita ja niihin vastaamista. Ke-
hittävässä työntutkimuksessa muutoksen lähtökohtana on toiminnan kriisiy-
tyminen. (Engeström 1985; 2004.) 

 Yhteys toimintatutkimuksen ja toiminnan käsitteen välille rakentuu tar-
kasteltaessa sosiaalista toimintaa, jonka Max Weber (1864–1920) määritteli yh-
deksi toiminnan muodoksi (Kuusela 2005, 31). Organisaatiokäyttäytyminen on 
useita psykologian, sosiologian, filosofian ja sosiaalipsykologian tieteitä sovel-
tava tieteenala, jonka tavoitteena on ymmärtää, miksi ihmiset toimivat organi-
saatiossa niin kuin toimivat (Juuti 1999, 9). Chris Argyris ja Donald A. Schön 
(1996) pyrkivät löytämään organisaatioiden toiminnan esteisiin ja vuorovaiku-
tuksen ongelmiin ratkaisuja psykologian ja sosiaalipsykologian piiristä. Erityi-
sesti Chris Argyris on kuvannut tuotannossaan toimintatieteen (action science) 
käsitteiden kautta yksilöiden toimintaa organisaatioissa ohjaavia hiljaisia käyt-
töteorioita.  (Kuusela 2005, 11.)  

Realistisen yhteiskuntateoreettisen näkemyksen mukaan tavoitteelliseen 
toimintaan yhdistetään toimijuuden (agency) käsite. Toimijuuden teoria näkee 
yksilön vapaana ja luovana, mutta yksilön toimintaa kehystävät erilaiset yh-
teiskunnalliset rakenteet. Sairaalaopetusyksikön työtä määrittävät perusopetus-
ta koskeva lainsäädäntö, opetussuunnitelmat, opetusalan virkaehtosopimuseh-
dot ja opetuksen järjestäjän määräykset ja linjaukset. Analyysien tuloksena saa-
tava realistinen kehys sisältää kuvauksen siitä, miten sosiaaliset käytännöt toi-
mivat, millaisessa suhteessa toimijat ovat ympäristöönsä ja miten toimijat uu-
sintavat sitä omalla toiminnallaan. Realistinen sosiaalitiede korostaa todelli-
suuden monikerroksisuutta ja monitasoisuutta liittäen siihen käytäntöjen, toi-
mijuuden ja rakenteiden välisten suhteiden tarkastelun ja vaikutukset toimijan 
toimintaan. (Kuusela 2005, 30, 31.) Toiminnan reunaehtojen tarkastelun lisäksi 
minua kiinnostaa organisaatiokäyttäytymistä selittävät yhteisölliset ja yksilölli-
set tekijät ja Kuuselan (2005, 30, 43) esittämä näkemys siitä, että toimijana yksi-
löllä on mahdollisuus toisin toimimiseen ja toiminnan olosuhteiden muuttami-
seen.  

Toiminnan teorian piiriin liittyvä tutkimus keskittyy yhteisöjen toimintaan 
ja niiden kehittämistarpeisiin (Argyris & Schön 1996), mutta näkökulmissa ei 
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voi välttää yksilöperustaisten näkemysten esiin tulemista. Siksi aloitan toimin-
nan tarkastelun (alaluku 3.1) yksilöperustaisena toiminnan tarkasteluna siitä 
huolimatta, että kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian kritiikki on kohdistu-
nut käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteelliseen selitystapaan tulkita yksilön käyt-
täytyminen sisäsyntyisenä ja löyhästi yhteiskunnallisiin tekijöihin sitoutuvana. 
Kuitenkaan kehittävässä työntutkimuksessa yksilöä ja toimintaa ei tarkastella 
abstraktina vaan toiminnallisena ja sisäisesti välittyneenä ja kontekstuaalisena. 
(Engeström 1995, 58.) Työn onnistuminen tavoitteen suunnassa on seurausta 
yksilön kyvystä olla vuorovaikutuksessa ja kasvattaa osaamistaan työn edellyt-
tämien vaatimusten mukaan. Toiminnan kohde ja toiminnalle asetettu tavoite 
luovat yhteistoiminnan motiivin ja siten kytkevät yksilöiden teot osaksi laajem-
paa kokonaisuutta. (Ruohotie & Honka 2003; Sarala & Sarala 2010; Virkkunen 
ym. 2001, 82.) Kuvaan toimintaa ja oppimista joidenkin psykologisten ja sosiaa-
litieteiden teorioiden valossa myös siitä syystä, että organisaatiot eivät itsessään 
tee valintoja käytänteiden ja menettelytapojen suhteen, vaan yksilöt ja yksilöistä 
koostuvat ryhmät ja työyhteisöt niissä. Yksilön psyykkiseen kehitykseen liitty-
viä tekijöitä on alettu ottaa aiempaa enemmän huomioon analysoitaessa organi-
saatioiden toimintaa, johtajuutta, menestystekijöitä tai vuorovaikutus- ja palau-
tekulttuuria (Juuti 1999; 1992; Järvinen 2000; Pohjanheimo 2012; Toskala 1992; 
Varis 2012). Ilman ymmärrystä siitä, miten ja miksi ihmiset toimivat niin kuin 
toimivat, ei ole mahdollisuutta ymmärtää organisaation kehittymistä (Sand-
ström & Ekholm 1984, 28). 

Alaluvussa 3.2 tarkastelen kulttuurihistorialliseen toiminnan teoriaan pe-
rustuvan kehittävän työntutkimuksen lähtökohtia ja keskeisiä peruskäsitteitä 
sekä lyhyesti toimintatutkimuksen lähtökohtia ja suuntauksia tässä tutkimuk-
sessa käytetyn aineiston tuottamisen näkökulmasta (alaluvut 3.2.1-3.2.4). Alalu-
vussa 3.2.5 tarkastelen kehittävän työntutkimuksen ja toimintatutkimuksen yh-
distämistä sairaalaopetuksen kehittämiseen ja alaluvussa 3.2.6 kuvaan kehittä-
mistoimintaan liittyvää muutoskehitystä ja oppimista ekspansiivisen oppimisen 
ja lähikehitysvyöhykkeen käsitteiden avulla. 

3.1 Toiminnan käsite joidenkin psykologisten teorioiden ja sosi-
aalitieteiden valossa  

Toimintaa ja toiminnan syitä tai siihen liittyviä tekijöitä tutkittaessa toiminnan 
psyykkisen säätelyn ymmärtämisellä on avainasema. Ihmisen psyykkinen toi-
minta on aina kohteellista. Kohteet ovat vastavuoroisessa suhteessa yksilön 
kanssa. Yksilön kehittyminen ja toiminta tapahtuvat vuorovaikutuksessa, ja 
vuorovaikutus syntyy toiminnan kautta. (Almqvist 2004b, 17–19; Hughes 2006, 
26; Juuti 1999.) Psykoanalyyttisen objektisuhdeteorian perusteesien mukaan 
yksilön minuus kehittyy ihmissuhteen varassa. Vuorovaikutuksen tuloksena 
muodostuneen varhaisen kiintymyssuhteen rakentumisen keskeinen tavoite on 
olemassaolon säilyttäminen ja turvallisuuden lisääminen. Vuorovaikutuksessa 
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käytävä vuoropuhelu alkaa ensimmäisissä objektisuhteissa ja jatkuu läpi elä-
män. Vasta kun ihmisellä on kokonainen Minä, hän voi asettua vuoropuheluun 
itsensä kanssa ja kehittää kykyä reflektoida omaa toimintaansa. Minätunne ke-
hittyy varhaisessa vaiheessa ja säilyttää asemansa yksilön elämänhistoriassa. 
(Archer 2000, 253–255; Hughes 2006, 26; ks. myös Kuusela 2005, 45.) Todellisen 
vastavuoroisen ja yksilöidenvälisyyden kokemuksen ehtona on tunnevirittäy-
tyminen. Yhteyden kautta yksilö oppii varhaisessa vuorovaikutuksessa sääte-
lemään tunnetilojaan vanhempansa tunnetilan kautta ja luomaan tilanteille 
merkityksiä. Vastavuoroisuuden edellytys siirtyy myöhempiin vuorovaikutus-
tilanteisiin. Vuoropuhelun luonne, tavat ja merkitys yksilölle säilyvät ja heijas-
tuvat myöhemmin eri objektisuhteissa, jolloin ne näkyvät esimerkiksi työtove-
reihin, työhön ja johtajaan kohdistettuina odotuksina. (Juuti 1999, 7; Ollila 2010.) 
Vuorovaikutus voi toimia lähentymisen sijaan etäännyttävänä. Yksilön käsitys 
itsestään ja tilannekokemukset säätelevät yksilön tapaa olla vuorovaikutuksessa 
ympäristön kanssa, kollegoihin luottamista ja kykyä tehdä yhteistyötä. Seura-
ukset yhteistoiminnan syventämiseen ja ylipäätään yhteistyön kokemiseen po-
sitiivisena ja kannatettavana toimintana voivat vaarantua, jos yksilö ei pysty 
hyödyntämään tilanteen tarjoamia keinoja, joilla hän voi oppia jotakin itsestään, 
muista ja työtoiminnan kehittämiseen liittyvistä ilmiöistä. Turvallisuuden ko-
kemuksella on merkittävä rooli paitsi psyykkisessä kehittymisessä myös inno-
vativiisuuden kehittymisessä. (Hughes 2006, 27, 28; Schore 2001.)  

 Yksilön henkilökohtainen kehityshistoria korostuu opettajan ammatillisen 
osaamisen kehittymisessä ja osana vuorovaikutustilanteita, ongelmanratkaisu-
tapoja ja yhteistyöosaamista erityisesti hankalissa tai haastavissa tilanteissa 
(Juuti 2001). Myös Archer (2003) selittää olennaisena sosiaalisen toiminnan 
edellytyksenä yksilön käsityksen itsestään ja muista yhteiskunnan jäsenistä. 
Archer korostaa, että Minä syntyy suhteessa luontoon jo ennen kielen oppimis-
ta. Näkemys kerrostuneesta subjektista kehityksellisenä prosessina tarkoittaa, 
että yksilön minätietoisuus ja persoonallinen identiteetti rakentavat pohjan yk-
silön toiminnalle järjestyneissä kollektiivissa yhteisöissä. Kehityksen lopputu-
lemana yksilö löytää itselleen sosiaalisen roolin, johon voi investoida ja sitoutua. 
(Archer 2003; Kuusela 2005, 45, 46.) Yksilöllistä sosiaalisen identiteetin näke-
mystä (ks. myös Harré 1991) voi verrata näkemykseen organisaation identitee-
tistä (Juuti 1995). 

Rylen (1982) kognitiiviseen psykologiaan perustuva käsitys yksilön toi-
minnasta suodattuu psykoanalyyttisia teorioita edustavien käsitteiden läpi. 
Kognitiivisen psykologian lähtökohdat ovat Immanuel Kantin filosofiassa. Yk-
silön ja maailman suhde todentuu yksilön sisäisinä representaatioina skemaat-
tisten rakenteiden välittäminä. (Kant 2016,11, 32.) Kantin näkemykseen perus-
tuen myös Ryle (1982) esitti näkemyksenään, että ihminen oppii suhtautumaan 
itseensä niiden päätelmien varassa, jotka hän on tehnyt vastavuoroisessa suh-
teessa ympäristönsä kanssa. Kantilainen näkökulma vaikutti Rylen esityksiin 
ihmisen toiminnan vaiheittaisesta eli sekventiaalisesta rakentumisesta, josta hän 
käytti käsitettä toimintatapa (procedural sequence). Ihminen ohjaa toimintaansa, 
itseään ja maailmaa koskevien representaatioiden eli skeemojen avulla. Skeemat 



72 
 

 

ovat luonteeltaan sisällöllisiä, tunnepitoisia ja toimintaa suuntaavia. Skeemojen 
yhdistelmistä muodostuu skriptejä eli käsikirjoituksia. (Ryle 1982; ks myös Ryle 
1978.) Käsikirjoitukset sisältävät merkityksiä ja oletuksia, joiden avulla yksilö 
suuntaa ja organisoi ja myös arvioi omaa toimintaansa (Engström 1995). Arvi-
ointi voi kohdistua suorituksiin, omaan kyvykkyyteen suhteessa vaadittavaan 
toimintaan ja toiminnan seurauksiin (Järvinen 2000).  

Kognitiivisen psykologian skeemateoria liittyy läheisesti oppimiseen. 
Skeema rakentuu yksilön kokemusten perusteella asiaan tai tapahtumaan liit-
tyvien olennaisten piirteiden perusteella ja toistuvien kokemusten kautta. (Ks. 
esim. Garner 1988, 5.) Oppimisen yhteydessä kohteena oleva tai tilanteeseen 
liittyvä informaatio jäsentyy uudella tavalla, aiemmat ja olemassa olevat skee-
mat rakentuvat uudelleen ja uusia skeemoja syntyy vähitellen (Rauste-von 
Wright ym. 1994, 39).  

Sosiaalitieteiden perinteessä sosiologinen toimintateoria on olennainen osa 
sosiologian ja sosiaalipsykologian perinnettä. Weberiläiseen sosiaalisen toimin-
nan käsitteeseen kuuluu kaksi piirrettä: suuntautuminen toisiin yksilöihin ja 
heidän toimintansa välille muodostuvat merkitykset. Weber edusti käsitystä, 
jonka mukaan sosiaalisesta toiminnasta voidaan puhua vain silloin, kun kahden 
toimijan toimintaa ohjaa jokin yhteinen merkitys ja toimijoilla on yhteinen nä-
kemys toiminnan tarkoituksesta. Sairaalaopetus tapahtuu monenkeskisenä yh-
teistyönä, jonka laatuun, intensiivisyyteen ja houkuttelevuuteen vaikuttavat 
yksilön vuorovaikutustaidot, osaaminen, mutta myös yhteistyölle annetut mer-
kitykset. Weberin käsityksiä kehittelivät eteenpäin Alfred Schutz ja Talcott Par-
sons. Schutz painotti ihmisten omalle tulkinnalle perustuvaa tutkimustapaa, 
jossa yksilön fenomenologinen elämismaailma nousi esille. Parsons oletti teo-
riassaan, että sosiaalinen järjestelmä oli kuvattavissa toiminnan teoriana. (Juuti 
2001, 23; Kuusela 2005, 31.) Schutzin ja Parsonsin kehittelyn tuloksena syntyi 
kaksi erilaista sosiologian perinnettä. Sosiaalipsykologian alueella toimintateo-
riaa kehitti G.H. Mead, joka toi kommunikatiivisen toiminnan käsitteen toimin-
nan tarkasteluun. Merkitykset kehittyvät sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja 
ovat sidoksissa sosiaaliseen toimintaan, jossa ratkaistaan toimintaan liittyviä 
ongelmia ajallisesti menneen ja tulevaisuuden välisessä jatkumossa kielen avul-
la. (Kuusela 2005, 31-32; Sutinen 2000, 190.) Tämän tutkimuksen keskiössä ole-
van sairaalaopetuksen työtoiminnan ja siinä tapahtuva muutoskehityksen nä-
kyväksi tekemiseen tarvitaan myös kuvausta siitä, millaisia merkityksiä ope-
tusyksikön sisäiselle ja ulospäin suuntautuvalle työtoiminnalle luotiin ja millai-
sin menetelmin toimintaa ylläpidettiin.  

3.2 Kulttuurihistoriallinen toiminnan teoria, kehittävä työntut-
kimus ja toimintatutkimus 

Kehittämisessä on kyse toiminnan muuttamisesta, jolloin toimijan, käytänteiden 
ja rakenteiden välisen suhteen tarkastelulla on erityinen merkitys haluttaessa 
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avata toiminnan tilaa ja muuttaa käytänteitä. Kulttuurihistoriallisen toiminnan 
teorian peruskäsite on kohteellinen, kulttuurisesti välittynyt toiminta. (Enge-
ström 2004, 9.) Kulttuurihistoriallinen toiminnan teoria rakentui Lew Se-
menovich Vygotskyn (1896–1934), Aleksei Nikolajevits Leontjevin (1903–1979) 
ja Aleksandr Romanovich Lurian (1902–1977) ajatuksille siitä, ettei yksilön käyt-
täytyminen määräydy välittömien ympäristön ärsykkeiden tai sisäisten biolo-
gisten tekijöiden tuloksena, vaan välittyy kulttuurellisten tuotteiden, kuten kie-
len ja työvälineiden, avulla. (Virkkunen & Ahonen 2001, 81.) Vygotsky (1978) 
korostaa yksilön ajattelun perustumista sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja ke-
hittymistä kielen kehittymiseen. Vygotskyn oivalluksena pidetään juuri kielen 
kehityksen korostamista työtoiminnan kehittymisessä ja perustan muovaamista 
sosiaalisen konstruktivismin rakenteelle. Oppiminen ja merkitysten muodos-
tuminen on tilanne- ja kulttuurisidonnaista, jota voidaan selventää lähikehitys-
vyöhykkeen käsitteellä (alaluku 3.2.6). (Vygotsky 1978.) Vygotsky toi psykolo-
giaan marxilaisen toiminnan käsitteen ja loi alun psykologiselle toiminnan teo-
rialle, jossa interiorisaation eli sisäistämisen kautta yksilö omaksuu yhteiskun-
nan tiedolliset, taidolliset ja esteettiset saavutukset oman toimintansa kautta 
(Arinen 1976, 8). Kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian ensimmäinen suku-
polvi keskittyi tutkimaan Vygotskyn kolmion muodossa esittämän välittyneen 
teon mallin pohjalta yksilöiden kulttuurisesti välittyneitä suorituksia (Enge-
ström 1995, 41; Virkkunen & Ahonen 2001, 82).  

Vygotskyn oppilas ja työtoveri Aleksei Leontjev eteni välittyneisyyden 
analyysissa erottamalla toisistaan toiminnan, teon ja operaation. Toiminnan 
kolmitasoisen rakenteen avulla Leontjev kuvaa toiminnan dynamiikkaa tekope-
rusteisena hierarkkisena järjestelmänä, jossa voidaan erottaa motiiveista mää-
räytyvät yksittäiset ja erityiset toiminnot ja toiseksi tietoisiin tavoitteisin perus-
tuvat teot ja kolmanneksi konkreettisen tavoitteen saavuttamisen ehdoista riip-
puvat teot. (Engeström 1995, 42.)  

Kulttuurihistorialliseen toiminnan teoriaan perustuvassa kehittävän työn-
tutkimuksen lähestymistavassa työ käsitetään kehittyvänä toimintajärjestelmä-
nä, jossa tunnetaan sen historiallinen kehitystausta ja sen sisältämät ristiriidat. 
Kehittävä työntutkimus luetaan modernin työntutkimuksen piiriin. (Engeström 
1985, 156; Kääriäinen ym. 1990.) Työnpsykologia tutkii tekoa, kun taas kehittä-
vä työntutkimus toimintajärjestelmää eli toimintaa. Teko tapahtuu operaatioi-
den avulla. (Engeström 1995, 40–41; 2004, 11.) Kehittävä työntutkimus syntyi 
Suomessa aikuiskoulutuksen ja oppimisen kehittämistarpeisiin, jotka johtuivat 
vallitsevan opetusteknologian ja behavioristisen koulukunnan pinnallisen op-
pimisen tarkastelutavasta ja suhtautumisesta siihen, mitä oppijoiden ajattelussa 
ja toiminnassa tapahtuu. Kehittävän työntutkimuksen lähestymistapaa voidaan 
luonnehtia kognitiivisen oppimispsykologian ja kulttuurihistoriallisen toimin-
nan teorian liitoksi, johon on lisätty ekspansiivisen oppimisen käsite kuvaa-
maan toiminnan laadullista muutosta. (Engeström 1995, 13–14.)  

Yrjö Engeström laajensi kohteellisen toiminnan käsitettä liittämällä siihen 
ajatuksen, että toiminnan kohde luo toiminnalle motiivin yhteiseen toimintaan ja 
siten kytkee yksilöiden teot osaksi laajempaa kokonaisuutta. Engeströmin ke-
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hittämä toimintajärjestelmän rakennemalli mahdollistaa toimintajärjestelmän 
eri osien ja niiden välisten yhteyksien visuaalisen tarkastelun ja siten yksi-
lön/yhteisön tekojen tarkastelun eri yhteyksissä. Toiminnan käsite edustaa 
toiminnan teorian kehityksen toista sukupolvea, jossa toiminnan kulttuurista 
välittyneisyyttä tarkastellaan rinnakkain sekä yksilön tekojen että historiallisesti 
muotoutuneen toimintajärjestelmän tasolla. (Virkkunen ym. 2001, 38, 82.)  

3.2.1 Kehittävän työntutkimuksen lähtökohdat  

Vygotskin näkemyksen mukaan toiminta käsitetään kulttuurisesti välittyneeksi 
teoksi. Työtoiminta voidaan pilkkoa toisiinsa suhteessa oleviksi osiksi ja erottaa 
toisistaan tekijä, väline ja kohde sekä tulos, jotka on esitetty seuraavassa kuvios-
sa (kuvio 8) työtoiminnan yksinkertaisen mallin mukaisesti. (Engeström 1987; 
1995, 45.) 

 

 

KUVIO 8  Työtoiminnan yksinkertainen malli (Engeström 1995, 45) 

Työtoiminnan käsitteellistäminen jäsentää työtä ja toimintaa ja luo pohjaa työn 
kehittämiselle, mutta jättää puutteelliseksi yksilön tekojen ja kollektiivin toi-
minnan välisten suhteiden kuvaamisen (Engeström 1985; 1995, 45; Toikko & 
Rantanen 2009, 131). 

Leontjev (1977) erotti rakennemallissaan (kuvio 9) toisistaan toiminnan, 
teon ja operaation (Engeström 1995, 42). Toiminnassa erotetaan ensinnäkin yk-
sittäiset (erityiset) toiminnot niitä virittävien motiivien perusteella ja toiseksi 
teot tietoisille tavoitteille alisteisina prosesseina ja kolmanneksi operaatiot, jotka 
riippuvat välittömästi konkreettisen tavoitteen saavuttamisen ehdoista (Leont-
jev 1977, 97). Teot ja operaatiot eroavat alkuperältään toisistaan, koska niillä on 
erilainen dynamiikka ja ”eri kohtalo”. Teon synty on toimintojen vaihtumisen 
suhteissa: jokainen operaatio sen sijaan on tulosta teon muuttumisesta sen seu-
rauksena, että se liitetään toiseen tekoon ja ajan myötä teknistyy. (Leontjev 1977, 
96.) Toiminnan kolmitasoisen rakennemallin kolmas taso on toiminta (activity), 
joka on kohteen ja toiminnan motiivin ohjaamaa. Kuviossa 9 esitetty toiminnan 
rakennemalli kuvaa motiivin suuntaamaa toimintaa, tavoitteiden suuntaamia 
tekoja ja toiminnan operaatioita. 

Leontjev (1977, 95) esittää, että yksilö ei aseta mielivaltaisesti tavoitteita, 
vaan ne ovat riippuvaisia objektiivisista olosuhteista eli teot viittaavat tavoittei-
siin ja operaatiot vallitseviin ehtoihin. Toiminta ja motiivit liittyvät yhteen. 
Leontjevin (1977) mukaan ei ole toimintaa ilman motiivia. Toimintojen raken-
neosasia ovat toimintaa realisoivat teot. Tavoite ja teko kuuluvat yhteen samoin 
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kuin motiivi ja toiminta. Leontjev tarkastelee konkreettista työtoiminnan ulkois-
ta ja sisäistä prosessia sen motiivin kannalta. Motiivi virittää toimintaa toteutta-
via tekoja, mutta toisaalta ne kohdistuvat konkreettiseen tavoitteeseen. Inhimil-
linen toiminta on olemassa vain teon ja teoista muodostuneen ketjun muodossa. 
Työtoiminta muodostuu siihen liittyvistä teoista aivan kuten oppimistoiminta 
oppimiseen liittyvistä teoista. Jos tarkastellaan konkreettista prosessia sen mo-
tiivin kannalta, se ilmenee inhimillisenä toimintana. Jos sitä sen sijaan tarkastel-
laan tavoitteelle alisteisena, se ilmenee tekona tai tekojen ketjuna tai kokonai-
suutena. Teot viittaavat tavoitteisiin ja operaatiot vallitseviin ehtoihin. Kun ta-
voite pysyy muuttumattomana mutta ehdot muuttuvat, silloin muuttuvat vain 
teon operaatiokomponentit. Aluksi jokainen operaatio muodostuu teoksi, joka 
on alisteinen juuri kyseessä olevalle tavoitteelle ja jolla on tietoinen orientaa-
tioperusta. (Leontjev 1977, 92–96.)  

 

 

KUVIO 9  Toiminnan kolmitasoinen rakenne Leontjevin mukaan (Engeström 1995, 43) 

Leontjev piti edellä kuvattuja inhimillisen toiminnan yksiköitä toiminnan mak-
rostruktuureina. Ne paljastavat toimintaa luonnehtivat sisäiset suhteet, joihin 
puolestaan kätkeytyvät toiminnan kehityskulussa havaittavat muutokset. Toi-
minnan tutkiminen edellyttää toiminnan järjestelmän sisäisten suhteiden ana-
lyysia. Toiminta ilmenee prosessina, jolle ovat tyypillisiä alinomaiset transfor-
maatiot. Jos toiminta menettää motiivinsa, se muuttuu teoksi, joka mahdollises-
ti realisoi aivan toisen suhteen maailmaan eli toisen toiminnan. (Leontjev 1977, 
97,98.) 

Mallissa teolla ja suunnitelmalla on intentionaalinen aspekti (mitä pitää 
saavuttaa) ja operatiivinen aspekti (miten ja millä tavalla voidaan saavuttaa). 
Ne eivät riitä työn analysoimisen tai kehittämisen perusyksiköksi, koska ne ei-
vät määräydy tavoitteesta sinänsä, vaan sen objektiivisista esineellisistä ehdois-
ta. Suoritettava teko vastaa tehtävää. Tehtävä on nimenomaan tiettyjen ehtojen 
vallitessa annettu tavoite. Teon muodostimina ovat keinot (operaatiot). (Leont-
jev 1977, 95.) Ratkaisevaa toiminnan laadun kannalta on se, miten toimijat tie-
dostavat toiminnan kohteen, joka määrittää toiminnan todellisen motiivin (En-
geström 1985, 158). Leontjev painottaa mielen ja merkityksen välistä eroa. Mer-
kitys tarkoittaa yleistymää todellisuudesta, joka omaksutaan yksilökehityksessä 
toiminnan avulla. Sen sijaan mieli on subjektiivinen ja toimii selittävänä tekijänä 
teon tavoitteen ja toiminnan motiivin välillä. Teon mieli muuttuu motiivin 
muuttuessa. (Arinen 1976, 9.)  
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Leontjevin toiminnan rakennemallia on pidetty johdonmukaisena. Motii-
vien erittelyyn liittyvästä puutteestaan huolimatta se tarjosi metodologisen 
vaihtoehdon länsimaista psykologiaa hallinneelle S-H-R-kaaviolle. (Arinen 1976, 
11,12.) Leontjev (1977) esitti, että skeemoista ja käsitteille annetuista merkityk-
sistä muodostuu työn tekemisen tapoja. Tekojen muodostumista koskevan teo-
rian sisältämä tarvetilan käsite esitetään tutkimuskirjallisuudessa myös Bratu-
sin ja Lishinin (1983) lisäämäksi. Bratusin ja Lishinin (1983) tarkoittama tarvetila 
viittaa toiminnassa esiintyvään katkosvaiheeseen, joka syntyy motiivien epä-
määräisyyksinä tai hämärtymisenä. Juuri katkosvaihe muodostaa otollisen vai-
heen motiivien muuttumiselle.  

Leontjevin esittämän kohteellisen toiminnan käsitteen pohjalta Yrjö Enge-
ström loi toiminnan käsitteelle toimintajärjestelmämallin (kuvio 10). Toiminta-
järjestelmän osatekijöiden keskinäisten ja välillisten suhteiden avulla voidaan 
toimintaa ja sen muutosta tarkastella analyyttisesti. (Engeström 1987, 9.)  

KUVIO 10  Toimintajärjestelmämalli (Engeström 1987) 

Toimintajärjestelmän yleistä mallia (kuvio 10) voidaan käyttää myös toiminnan 
periaatteen mallin muodostumisessa, jolloin voidaan tarkastella organisaation 
toimintakonseptia. Teoreettinen malli kuvaa inhimillisen toiminnan välttämät-
tömät osatekijät ja vuorovaikutussuhteet. Toimintajärjestelmällä ei tarkoiteta 
sosiaalisia suhteita sinänsä, vaan siihen sisältyvät toiminnan kohde, johon orga-
nisaatioiden henkilöstöjen toiminta suuntautuu, tekojen sisältö ja toteuttamis-
tapaan vaikuttavat tekniikat, joilla tuotos tuotetaan, ja noudatettava työnjako ja 
säännöt, jotka säätelevät toimintaan osallistujien keskinäistä vaihtoa, yhteistyötä 
ja yhteyksiä muihin osatekijöihin. (Virkkunen & Ahonen 2007, 45,46.)  

Engeström (1995,44) esittää Leontjeviin viitaten, että juuri tekojen irtautu-
minen toiminnasta synnyttää tiedostetut merkitykset, tavoitteet ja suunnitelmat, 
mutta luo myös perustan toiminnasta vieraantumiselle. Työnjaon ja erikoistu-
misen lisääntyminen vaikeuttavat kokonaisuuden hahmottamista. Irtautumisen 
ja vieraantumisen seurauksena yksittäinen toimija tiedostaa kyllä oman toimin-
tansa tavoitteet, mutta kokonaisuuden hahmottaminen hämärtyy. (Engeström 
1985, 158.) Koulussa edellä kuvatun kaltainen tilanne syntyy esimerkiksi silloin, 
kun yksittäinen opettaja tiedostaa oman opetusryhmänsä opetussuunnitelman 
tavoitteet ja sisällöt, mutta kokonaisnäkemys koulun toiminnan kohteena ole-
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vasta opetuksesta, kasvatuksesta ja tukitoimien toteuttamisesta yhteisön toi-
mintana jää hahmottumatta. Kokonaisvaltaisen näkemyksen (big picture) mer-
kitys ulottuu yksittäisen opettajan ja yksittäisen koulun toiminnasta kuntatason 
koulutusta koskevan päätöksenteon ja arvovalintojen tarkasteluun. (Fullan 
2005.) 

Kulttuurihistoriallista toiminnan teoriaa ja kehittävää työntutkimusta on 
käytetty laajasti työtoiminnan ja henkilöstön osaamisen kehittämisessä yrityk-
sissä ja opetusalalla (Ahonen 2008; Clarke & Fournillier 2011; Engeström & 
Sannino 2011) ja terveydenhuollon alueella (Saaren-Seppälä 2004; Engeström 
2009). Kehittävää työntutkimusta sovellettiin moniammatillisen yhteistyön ke-
hittämiseen ja palvelujen organisoinnin kehittämiseen pohdittaessa sitä, miten 
oppilaan integroitumista tukevat palvelut on organisoitu ja miten siihen sisäl-
tyvät toimintakäytänteet on määritetty inkluusiota edistävinä moniammatilli-
sessa yhteistyössä (Todd 2007, 93). Toddin (2007) mukaan suurin osa nykyisistä 
palveluista juontaa ajatuksesta, jonka mukaan lapsessa tai hänen perheessään 
on jotain ”korjattavaa” ja vähemmälle huomiolle jää sosiaalitoimen käytäntöjen 
ja institutionaalisten, poliittisten ja kulttuuristen vaikutusten kompleksinen 
vuorovaikutus. Engeströmin toimintajärjestelmään perustuvan mallin avulla 
oppilashuollollisessa tiimityöskentelyssä havainnollistettiin yksittäisen toimijan 
työtoimintojen sijaan yhteisön, sääntöjen ja työnjaon muodostamaa kokonaisuutta. 
Tekemällä näkyväksi keskustelussa esille nousevat tilanteen tai ongelman ele-
mentit edistettiin työntekijöiden mahdollisuuksia hahmottaa työtoiminnan ko-
konaisuus ja todellinen kohde sekä löytää uusia ratkaisuja. Toimintajärjestel-
män mallin avulla toimijat saattoivat hahmottaa ja reflektoida tehtävien päätös-
ten vaikutuksia järjestelmän eri osissa. (Todd 2007, 89,90.) Tässä tutkimuksessa 
tutkimustehtävänä on tarkastella sairaalaopetusyksiköiden työn sisältöä ja 
kohdetta opetusyksikön keskinäisessä ja ulospäin suuntautuvassa yhteistyössä 
sekä käytäntöjen muuttamisen ja toisin toimimisen edellytyksiä. 

3.2.2 Kehittävän työntutkimuksen ominaispiirteitä 

Toimintajärjestelmän tunnuspiirteitä ovat moniäänisyys ja ristiriidat, jotka voi-
vat ilmetä häiriöinä, katkoksina tai innovaatioina (Engeström 1995, 62,63). 
Työssä tapahtuvat häiriöt, innovaatiot ja muutokset voidaan ymmärtää toimin-
tajärjestelmän sisäisten jännitteiden ja vuorovaikutuksen tuloksina. Työssä 
esiintyvien ongelmien syiden ja uusien ratkaisujen etsintä on aloitettava tarkas-
telemalla toimintajärjestelmän eri osien välisiä suhteita, jolloin voidaan hahmot-
taa myös ratkaisut tai kehittämistarpeet. (Engeström 1995, 52.)  
 
Moniäänisyys 
Moniäänisyys viittaa työyhteisön jäsenten erilaisiin työtapoihin, taustoihin, 
mielipiteisiin ja näkökulmiin. Kyse ei kuitenkaan ole ainoastaan erilaisuudesta, 
vaan tavasta viestiä ja olla vuorovaikutuksessa. Analysoimalla työyhteisöjen 
parissa tehtyjä haastatteluaineistoja voidaan erottaa työyhteisössä vallitsevien 
käsitystyyppien kirjo. Yhdistämällä käsitystyypit muihin havaintoihin esimer-
kiksi työntekijän toiminta- ja ajattelutavoista, voidaan kuvata työyhteisössä val-



78 
 

 

litsevia vaihtoehtoisia työorientaatioita, joilla tarkoitetaan työtä ohjaavia ja 
säänteleviä kollektiivisia ja yksilöllisiä ajattelu- ja toimintamalleja. (Engeström 
1995, 49; 1985, 162.) Orientaatioperustaisen toiminnan ja oppimisen käsite on 
peräisin Galperinilta, jonka mukaan yksilön subjektiivisesta lähtökohdasta vuo-
rovaikutustilanteissa seuraa se, ettei yksilö näe tilannetta siinä olevien kappa-
leiden kenttänä, vaan mahdollisten omien toimintojensa kenttänä (Galperin 
1979). Orientoituminen on kaiken inhimillisen toiminnan ehto ja osatekijä ja 
sisältää ongelmatilanteen tai tehtävän selvittämisen, ajankohtaisen tarpeen koh-
teen erottamisen päämäärästä, keinojen ja toimintatavan valinnan sekä suori-
tuksen aikana tapahtuvan säätelyn ja tarvittavat korjaukset (Engeström 1995, 
105). Orientaatioperusta tarkoittaa kokonaisvaltaista laadullista kuvausta tavas-
ta, jolla jostakin asiasta (esim. työstä) voidaan ajatella tai jokin tehtävä tai pro-
sessi suorittaa (emt. 106). Käytännössä työntutkimuksen kannalta tämä tarkoit-
taa ajatteluun perustuvan toimintatavan eli käytänteen mallin avaamista ja uu-
den mallintamista eli pääkysymys on, miten asia tehdään nyt ja miten se teh-
dään uudella tavalla.  
 
Ristiriidat 
Kehittävässä työntutkimuksessa ristiriitoja jäljitetään tutkimuskohteen kehitys-
historiallisten ja nykytilaa koskevien analyysien kautta. Ristiriidat ilmenevät 
jännitteinä, häiriöinä, katkoksina tai innovaatioina. Toimintajärjestelmässä 
esiintyvät ristiriidat ovat seurausta muutoksesta, joka tapahtuu järjestelmän 
jonkin osatekijän muututtua. (Engeström 1995, 52.) Ensimmäisen asteen ristirii-
dasta on kysymys esimerkiksi silloin, kun oppimisen ja koulunkäynnin tuki-
toimia koskevat uudistukset koetaan oppilasta hyödyttävinä ja siten oikeutet-
tuina mutta työn toimenkuvaa rasittavina, esimerkiksi ”turhana paperityönä” 
(ks. Ahtiainen ym. 2012). Toisen asteen ristiriidasta on kysymys esimerkiksi 
silloin, kun oppilaan tuen tarve on muuttunut niin, etteivät käytänteet riitä vas-
taamaan muuttuneeseen tarpeeseen. Näin työn kohteen ja välineiden välille 
syntyy ristiriita, joka edellyttää ratkaisua. Ratkaisemattomana ristiriita synnyt-
tää käytänteitä (Engeström 1995), joiden tuloksena koulun tai opettajan toimin-
takulttuuria saattaa leimata poislähettämisen kulttuuri  (Rimpelä 2014). 

Häiriöt voivat olla teknisiä tai vuorovaikutukseen liittyviä erimielisyyksiä, 
ymmärtämiseen liittyviä vaikeuksia tai vastaväitteitä. Sekä häiriöt että innovaa-
tiot ovat poikkeamia toiminnan käsikirjoituksesta, ja niitä on usein vaikea erot-
taa toisistaan, koska joskus alun perin innovaatioksi tarkoitettu ratkaisu saate-
taan kokea työyhteisössä häiriöksi. Katkos ilmenee työyhteisön vuorovaikutus-
tilanteissa tiedonkulussa tai yhteisymmärryksessä esiintyvänä esteenä, kuiluna 
tai aukkona. Tässä tutkimuksessa katkoksia tarkasteltiin tiedonvälitykseen liit-
tyvinä ilmiöinä. (Engeström 1995, 65–66.)  

Innovaatiot syntyvät tietoisina tai tiedostamattomina aloitteina tai yrityk-
sinä löytää uusi ratkaisu tilanteesta selviämiseen. Työkäytänteiden kehittämi-
nen edellyttää usean tason innovaatioita, jotka voivat koskea nk. ratkaisuinno-
vaatioina yksittäisiä työmenetelmiä (sairaalaopetuksen kehittämishankkeessa 
kehitetyt käytänteet, neuvottelutavat, uudet lomakkeet). Tällöin huomio suun-
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tautuu toiminnan tuloksesta välineeseen, sääntöihin tai työnjakoon, jossa ilmenneitä 
virheitä tai puutteita pyritään korjaamaan. Prosessi-innovaatiolla tarkoitetaan 
huomion kiinnittämistä toiminnan kohteeseen ja toimintajärjestelmän osateki-
jöiden välisiin suhteisiin, jolloin innovaatio koskee esimerkiksi työvaiheita (sai-
raalaopetuksen nivelvaiheiden menettelyprosessin kehittäminen, kolmiportai-
sen tuen suunnittelu- ja toimeenpano). Järjestelmäinnovaatio koskee koko toi-
mintajärjestelmää, jolloin toiminnan kohde ja koko toimintajärjestelmä hahmo-
tetaan uudella tavalla (perustehtäväkäsityksen uusintaminen ja osaamiskeskus-
toiminta). Innovaatio voidaan kokea työyhteisössä häiriönä tai tervetulleena 
ratkaisuna. (Engeström 2004, 29,30.)  

3.2.3 Kehittävän työntutkimuksen toimintajärjestelmä tässä tutkimuksessa 

Toimintajärjestelmä on dynaaminen ja ristiriitainen ja historiallisesti kehittyvä. 
Ristiriitojen tunnistamiseksi tarvitaan kuvaus työn normaalista, suunnitelman 
mukaisesta kulusta eli käsikirjoituksesta. (Engeström 1995, 64.) Käsikirjoitus 
kuvaa kognitiivisen psykologian käsikirjoituskäsitettä muistuttavalla tavalla 
vaiheittain koko toiminnan tehden näkyväksi aiotun toiminnan, toiminnan ku-
lun ja saavutetun lopputuloksen. Tässä tutkimuksessa käsikirjoituksella tarkoi-
tetaan sairaalaopetuksen työtoiminnan näkyväksi tekemistä ja sairaalaopetuk-
sen työn kohteena olevan kokonaisprosessin jäsentämistä työyhteisön toimin-
nan ja sairaalaopetuksen piirissä olevan oppilaan opinpolun näkökulmasta. Jos 
sairaalaopetusta kuvattaisiin yksinkertaisella kolmiomallilla (vrt. kuvio 8), kol-
mion yläkärjen muodostaisi väline eli opetusmenetelmät ja -käytänteet ja ala-
kärjen sairaalaopettajat tekijöinä. Toiminnan kohteena olisi sairaalaopetuksen 
piirissä olevan oppilaan opettaminen, ja toiminnan tuloksena olisi oppilaan 
opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttaminen. Tarkastelun ulkopuolelle jäisi 
toimintaa määrittelevien sääntöjen, toimintaa toteuttavan työyhteisön ja työn 
jakamista koskevat vuorovaikutussuhteet.  

Tarkasteltaessa sairaalaopetusta Engeströmin (1995; 2004) toimintajärjes-
telmämallin (kuvio 11) avulla malliin lisätään säännöt (opetussuunnitelma, pe-
rusopetuslaki ja -asetus, erityisopetuksen periaatteet ja etiikka) ja yhteisö (sairaa-
laopetusyksikön henkilöstö) sekä työnjako (opettaja opettaa oman ryhmän-
sä/luokkansa oppilaita, kouluohjaajat avustavat, rehtori hallinnoi, keskinäinen 
ja ulospäin suuntautuva yhteistyö). Kehittävän työntutkimuksen toimintajärjes-
telmässä keskeistä on työn kohde, joka ei ole sama kuin tavoite. Kohde suuntaa 
ja motivoi toimintaa eli tässä tutkimuksessa sairaalaopetuksen järjestämistä op-
pilaan kasvua ja kehitystä tukevalla tavalla. Toiminta on siten monikerroksista 
sisältäen operaatioista muodostuvien tekojen sarjan. (Leontjev 1977; Engeström 
2004, 10,11.) Kehittävän työntutkimuksen toimintajärjestelmämalli kuvaa toi-
minnan välttämättömät osatekijät ja niiden vuorovaikutussuhteet. Toiminnan 
tuotos edellyttää useiden henkilöiden tekoja. Sairaalaopetuksessa tuotoksena 
muodostuva oppilaan opinpolku on usean eri henkilön ja eri ammattiryhmiä 
edustavien henkilöiden yhteiseen, samaan toiminnan kohteeseen suuntautuvi-
en tekojen muovaama. Tekojen sisältöä ja toteuttamistapaa määrittää se, millai-
sia sääntöjä ja työnjakoa noudatetaan ja millaista yhteistyötä tehdään. Tarkaste-
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lun tuloksena syntyy sairaalaopetuksen toimintakonsepti, ja se voidaan ymmär-
tää toiminnan kokonaisuutta jäsentäväksi periaatteeksi, jonka pohjalta toimin-
taan osallistuvien tekoja koordinoidaan. (Virkkunen & Ahonen 2007, 46.)  

Sairaalaopetuksen kohteena (kuvio 11) on opetussuunnitelman mukaisena 
työtoimintana kasvatus, opetus ja pedagoginen kuntoutus sekä uutena toimin-
tatapana konsultatiivinen työote siten, että tuloksena on oppilaan tervettä kas-
vua tukeva opinpolku ja oppilaan täysivaltainen integroituminen sairaalaope-
tusjakson jälkeen omaan kouluunsa. Tuloksena on toisin sanoen hyvinvoiva 
oppilas, joka on löytänyt sairaalaopetusjakson aikana oppimisen ilon ja pysty-
nyt saavuttamaan oman vuosiluokkatasonsa opetukselliset tavoitteet. Sairaala-
opetuksen toimintaa määrittävät säännöt, kuten perusopetuslaki, opetussuunni-
telmat ja lukuvuoden työn toimintasuunnitelmat ja työyhteisön toimintakult-
tuuriin sisältyvät sopimukset ja perinteet. 

KUVIO 11  Sairaalaopetuksen toimintajärjestelmämalli Engeströmiä (1995; 2004) mukaillen 

Yhteisöllä tarkoitetaan työtoiminnasta riippuen sairaalaopetusyksikön muodos-
tamaa työyhteisöä tai oppilaan kasvatukseen, opetukseen, hoitoon tai kuntou-
tukseen osallistuvien työntekijöiden muodostamia ryhmiä, jotka jakavat toi-
minnan kohteen. Työnjakoon sisältyvät toimenkuvien määrittelyt, johtajuus ja 
työnjako opetusyksikön sisällä ja sidosryhmäyhteistyössä. Työn suorittamiseksi 
käytetään kulttuurisesti ko. työhön liittyviä välineitä, joilla tarkoitetaan materi-
aalisia (välineet, menetelmät, työkalut) ja ajatuksellisia välineitä (opetusmene-
telmämallit ja toimintatavat sekä käytänteet). Työtoimintaan vaikuttavat siten 
opetusjärjestelyjen lisäksi opetusyksikön oman kehityshistorian aikana muotou-
tuneet ajattelu- ja toimintatavat. Toimintajärjestelmän osatekijöiden välisiä suh-
teita tarkastelemalla voidaan jäsentää sairaalaopetusta osatekijä kerrallaan ja 
pohtia, mitä yksittäinen osatekijä käytännössä tarkoittaa ja miten osatekijöiden 
väliset suhteet vaikuttavat eri osatekijöihin, toiminnan kohteeseen ja tulokseen. 
Näin voidaan lisätä työn historiallisen kehityksen ja nykytilanteesta nousevien 

Kohde 
- kasvatus, opetus ja 
  pedagoginen kuntoutus 
- konsultointi + ohjaus 
 

Ajatukselliset ja materiaaliset välineet 
- työtavat, käytänteet ja menetelmät 
- opetussuunnitelma 
- fyysiset puitteet 

Tulos 
oppilaan integroituminen 

omaan kouluun, oppilaan paras 

Työnjako 
- moniammatillinen ja sisäinen yhteistyö 
- johtajuus 
- toimenkuvat ja matriisit 

Yhteisö 
- sairaalaopetusyksikkö 

Tekijä 
- sairaalaopettaja 
- rehtori 

Säännöt 
- lait ja asetukset 
- opetussuunnitelma 
- toimintasuunnitelma 
- toimintaohjeet 
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vaatimusten välisen ristiriidan ymmärtämistä ja tiedostamista. (Engeström 
2004.) 

Toiminnan käsitteeseen perustuen yksilölliset toimintatavat ovat kollektii-
visessa toimintajärjestelmässä muovautumisen tulosta ja samanaikaisesti tulos-
ta muovaavia. Yksilöiden kehitys kietoutuu yhteisöjen ja kollektiivisten toimin-
tajärjestelmien kehitykseen. Kehittävän työntutkimuksen näkemys työtoimin-
nasta on systeeminen eikä suuntauksessa tarkastella työsuoritusta irrallisena, 
vaan kulttuurisina representaatioina osana laajempaa työ- ja organisaatiotyyp-
pien kulttuurihistoriallista kehitystaustaa. (Engeström 2004, 9–12.) Siten sairaa-
laopetuksen työtoimintaa, opettajuutta tai käytänteiden valintaa ei voi tutkia 
opettajayhteisöstä tai koulukulttuurista irrallisena. Sairaalaopetuksen työtoi-
minnan kehitysdynamiikan ja -mahdollisuuksien selvittämiseksi analysoidaan 
tässä tutkimuksessa sairaalaopetuksen työtoiminnan historiallista kehittymistä, 
jonka tuloksena muovautuneiden ristiriitojen ja jännitteiden ratkaiseminen on 
organisaation menestystekijöiden ja kehittämismahdollisuuksien kannalta tar-
peellista. (Luoma 2011.) Kehityshistoriallinen analyysi sisältää työn kehityksen 
kohdehistoriallisen analyysin, joka ilmaisee työn kohteena olevan toiminnan 
muutokset ja ongelmien aiheuttamat mahdolliset perusristiriidat. Kohteen 
muuttumisesta on kyse koulutuksen reformeissa, joita on toteutettu niin yleis-
opetusta kuin erityisopetustakin sekä myöhemmin perusopetusta koskevina. 
Teoriahistoriallinen analyysi kohdentuu työn pohjaksi muodostuneiden teorioi-
den tai säädösten muodostamien julkiteorioiden ja käsitteiden sekä mallien ke-
hityksen ja ristiriitojen erittelyyn. Toiminnan nykytilaa ja käytäntöjä sekä toimi-
joiden työorientaatiota kuvataan aktuaaliempiirisen analyysin avulla. Analyysi 
tekee näkyväksi sen, miten kehityshistorialliset ristiriidat käytännön työssä il-
menevät ja osoittaa siten kehittämistarpeet. (Engeström 1985, 159; 1995, 37.)  

3.2.4 Toimintatutkimuksen suuntauksien yhteys sairaalaopetuksen kehit-
tämistoimintaan 

Toiminnan tutkivaan kehittämiseen löytyy useita lähestymistapoja sen mukaan, 
millaisia suuntauksia luetaan toimintatutkimukseksi ja millaiseen tietoteoriaan 
tarkastelu perustuu (Heikkinen 2007, 39). Toimintatutkimuksen esittämistä laa-
dullisena tutkimuksena pidetään kiistanalaisena riippuen siitä, mihin tieteelli-
seen perustaan toimintatutkimus yhdistetään (Tuomi & Sarajärvi 2004). Poik-
keavia näkökulmia syntyy lähinnä sen mukaan, miten tutkimuksessa painottu-
vat osallisuus, tavoitteet, teorioiden rooli, oppimisen merkitys tai tutkimusme-
netelmien käyttö (Heikkinen 2007, 39–40; Kuusela 2005, 16). Näkemysten moni-
ulotteisuus on yhdistettävissä realistiseen tieteenfilosofiaan (Niiniluoto 2002). 
Toimintatutkimusta pidetään tutkimusstrategisena lähestymistapana, jonka 
päämääränä on muutosten aikaansaaminen ja niiden samanaikainen tutkimi-
nen (Heikkinen 2001) ottamalla tutkittavat, käytännöissä toimivat yksilöt aktii-
visiksi osallisiksi tutkimuksessa (Kuula 1999, 9). Jyrkämä (1999, 138) pitää toi-
mintatutkimusta sosiologisena, teoreettis-metodologisena lähestymistapana, 
jonka kohteena ovat sosiaaliset toimintakäytännöt ja niiden analysoiminen ja 
muuttaminen.  Heikkinen (2007) pitää toimintatutkimusta hermeneuttisena 
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prosessina tutkijan ymmärrystä ja tulkinnan etenemisprosessia lisäävien omi-
naisuuksiensa perusteella. Toiminnan logiikaltaan toimintatutkimus kuuluu 
sekä galileiseen että aristoteeliseen perinteeseen, kun tutkitaan kausaalisuhteita 
ja yksilön toimintaa hänen päämääriensä näkökulmasta (Heikkinen 2007, 21,22). 
Tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena olevan pääaineiston olen tuottanut 
toimintatutkimuksen periaattein edenneen sairaalaopetuksen kansallisen kehit-
tämistoiminnan aikana. Analysoin tuottamaani aineistoa kehittävän työntutki-
muksen lähestymistavan ja metodin avulla (Engeström 1995). 

Toimintatutkimuksen klassikot Wilfred Carr ja Stephen Kemmis yhdisti-
vät toimintatutkimuksen idean ja Habermasin tiedonintressiteorian ja jakavat 
toimintatutkimuksen tekniseen, praktiseen ja emansipatoriseen toimintatutki-
mukseen (Tuomi & Sarajärvi 2004, 40,41). Kuusela (2005, 23–27, 35) jakaa Grun-
dyn näkemyksiin perustuen toimintatutkimuksen perustyypit filosofis-
metodologisten perusoletusten perusteella ja Habermasin tiedonintressiteoriaan 
pohjautuvina. Olen koonnut toimintatutkimuksen perustyyppien kuvaukset 
seuraavaan taulukkoon ja lisännyt yhtymäkohdat tämän tutkimuksen aineiston 
tuottaneeseen sairaalaopetuksen kehittämistoimintaan (taulukko 3). 

TAULUKKO 3  Toimintatutkimuksen tyypit ja yhtymäkohdat sairaalaopetuksen kehit-
tämistoiminnassa Kuuselaa (2005, 23–27, 35) mukaillen 

Toimintatutkimuksen 
tyyppi 

 

Kuvaus Yhtymäkohdat sairaala-
opetuksen kehittämistoi-
minnassa 

Tekninen toimintatut-
kimus 
Liittyy behavioristi-
seen ja kokeelliseen 
perinteeseen 

Tutkijan rooli korostuu: intervention ideointi, 
toteutus ja tiedottaminen, usein erillisiä pro-
jekteja. 

Tutkija tuotti käytänteitä, 
malleja, kaavakkeita kehit-
tämishankkeiden eri vai-
heissa. 

Käytännöllinen toi-
mintatutkimus 
Liittyy subjektiivisiin 
merkityksiin ja her-
meneuttiseen perin-
teeseen liittyvään 
lähestymistapaan 

Kehittämistä ohjaava tekijä on osallistujayhtei-
sön tietoon perustuva käytännöllinen viisaus ja 
arviointikyky (phonesis). (Pronesis perustuu 
tietoon, mutta kyse ei ole niinkään toiminnasta 
vaan pyrkimyksestä hyvään.) 
Ongelmat tunnistetaan ja interventiot luodaan 
tutkijan ja tutkittavien yhteisessä dialogissa. 
Toimintaa tarkastellaan tilannesidonnaisena ja 
siinä otetaan huomioon persoonallisuus, sub-
jektiivisuus ja keskeneräisyys. 
(Käytännöllisessä arvioinnissa on kyse tekemi-
sestä ”doing” tai käytännöstä ”praxis”.) 

Työ- ja koulutusseminaarit 
Aluetyö 
Osahankkeet pilotteina 
Osallistujat tarkastelevat 
vuorovaikutuksessa inno-
vaatioita. 

Emansipatorinen 
toimintatutkimus 
perustuu Habermasin 
tiedonintressiteoriaan 

Toimintatutkimuksen lähtökohtana on kriitti-
sen tietoisuuden aikaansaaminen käyttämällä 
välineenä kriittisyyttä. 

Toiminnan arviointi, ref-
lektointi, palautteiden 
anto 
uudet ideat  

 
Sosiaalista konstruktionismia ja postmodernismia edustavien suuntausten kes-
kiössä tarkastellaan, miten sosiaalinen todellisuus tuotetaan vuorovaikutukses-
sa (Kuusela 2005, 37). Habermas ilmaisi tiedonintressi-käsitteellään elämismaa-
ilman rakentumista sosiaaliseksi tiedoksi (Niiniluoto 2002). Habermasin tiedon-
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intressiteorian mukaan tieto syntyy ihmisen toiminnassa erilaisten tarpeiden ja 
intressien motivoimana (Tuomi & Sarajärvi 2004, 39). 

Toimintatutkimuksellisen orientaation pääsuuntauksia on havainnollistet-
tu Kuuselan (2005) ja Kuulan (1999) sekä Toikon ja Rantasen (2009) esittämien 
näkemysten mukaisina seuraavassa taulukossa (taulukko 4). Olen lisännyt tau-
lukkoon näkemykseni sairaalaopetuksen kehittämistoiminnassa käytetyistä 
toimintatutkimuksellisista otteista. Tämän tutkimuksen pääaineiston tuottaman 
kehittämistoiminnan perustana ollut toimintatutkimus edusti erilaisia suunta-
uksia, joista mikään ei esiintynyt puhtaana, vaan sisälsi osia eri suuntauksista 
kehittämistoiminnan eri vaiheista riippuen. Taulukkoon olen koonnut väljästi 
luonnehdittavia yhtymäkohtia sairaalaopetuksen kehittämistoimintaan, tutki-
mustehtävään ja siinä käytettyyn kehittävän työntutkimuksen lähestymista-
paan sekä tutkimukseni kehittämistehtäviin. 

TAULUKKO 4  Toimintatutkimuksen suuntauksia, kehittäjiä ja perusperiaatteita sekä 
yhtymäkohdat kehittämistoimintaan ja tähän tutkimukseen (Kuusela 
2005, 10, 17–20, 54; Kuula 1999, 23 mukaillen; Toikko & Rantanen 2009) 

Pääsuun-
taukset 

Kehittäjä Perusperiaatteita Yhtymäkohdat sairaalaope-
tuksen kehittämisessä ja 
tässä tutkimuksessa 

Perintei-
nen toi-
mintatut-
kimus 

Kurt Lewin 
1948 
1930–1940 

Toimintatutkimuksen perusteet, yleinen 
luonne, rooli ja syklisyys. Todellisen 
elämän ongelmien tutkiminen, ryhmien 
toiminnan kehittäminen. Tutkijan rooli 
toimintaa havainnoiva. (Toikko 2009, 30) 

Hankkeen kehittävä toiminta-
periaate: 
käytännön kehittäminen 

Kriittinen 
toiminta-
tutkimus 

Kemmis 
2001 
Carr & 
Kemmis1986 
(G.H. Mea-
din perinne) 

Juuret Habermasin tiedonintressiteori-
assa ja kriittisessä teoriassa, jolla yhtey-
det marxilaiseen perinteeseen. 
Kohteina kasvatus ja koulutus instituuti-
oina ja käytäntöinä. 

Kehittämisen ja tarkastelun 
kohteina käytänteet ja toimin-
tatapamallit 
Tutkimusaiheen valinta ja 
konteksti: työtoiminnan muu-
toskehitys  

Toiminta-
tiede 
(action 
science) 

Argyris 
1997,  Ar-
gyris 
&Putnam j& 
McLain 
Smith 1990 

Psykologiaa soveltavaa sosiologiaa, tar-
kastelee yksilöiden ja ryhmän vuorovai-
kutusta, kohdistuu vuorovaikutuksen 
ongelmien ja oppimisen edellytysten 
tutkimiseen ja muuttamiseen. Tarkaste-
lee kognitiivisia prosesseja kahden käyt-
töteoriamallin avulla (mallit I ja II), joista 
I:n mallin yhteistoiminta perustuu kilpai-
luun, mallissa II tiedon testaamiseen ja 
yhteisöllisyyteen. 
Argyris: hiljaiset käyttöteoriat 

Tutkimuksen teoriataustan 
sovelluksia, oppiminen muu-
toskehityksenä 
 

Toiminta-
oppimi-
nen 

Revans 1980 Soveltaa toimintaoppimista työn ja or-
ganisaation ongelmaratkaisuun yhdis-
tämällä toiminnan ja oppimisen. 

Osaamisen kehittäminen 
valmiuksien luominen toisin 
toimimiseen, käytänteiden 
kokeilu 

Osallista-
va toimin-
tatutki-
mus 

White ym. 
2004  
Torbert, 
myös Lewin 

PAR, parcipatory action research, viita-
taan tutkijan tai sosiaalisen yhteisön 
osallistumiseen 
Sosiaaliset rakenteet ja prosessit 

Kehittämistoiminnan lähtö-
kohta 
Tutkimuskontekstina osallis-
tuminen, osallistujien ja tutki-
jan työ- ja koulutusseminaarit 
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TAULUKKO 4 JATKUU Toimintatutkimuksen suuntauksia… 
Sosioekolo-
ginen toi-
mintatut-
kimus 

Trist & Murray 
1985 
Tavisstock-
instituutti 
Työelämätut-
kimus 

Perustuu avoimen systeemin ideaan ja sys-
teemiseen ajatteluun, toimintaa tarkastel-
laan erilaisten systeemien ulottuvuuksien 
kautta, kohteena alueelliset yhteisöt. 

Kehittämiskonteksti: 
Sairaalaopetus toimija-
verkostona ja verkosto-
jen osana, tutkimus: 
työntutkimus 

Kommuni-
katiivinen 
toiminta-
tutkimus 

Gustavsen 
1992 
(G.H. Meadin 
perinne) 
Pålshaugen 
1998 

Kohdistuu vuorovaikutukseen ilman psyko-
logista ulottuvuutta. Suuntaus perustuu 
Habermasin näkemykseen kaikkien osalli-
suudesta ja demokratiasta ideaalisena va-
paaehtoisuuteen perustuvana puhetilan-
teena. Kohteena työelämän dialoginen 
kehittäminen. Keskeisinä keskustelu, dialogi 
ja kielen merkityksen korostaminen organi-
saation kehittämisessä. Muuttuminen yh-
teisen keskustelun kautta. 

Opetusyksiköiden audi-
tointi, 
(Elias 1- ja 2-kierrokset) 
Työ- ja koulutussemi-
naarit 
 
 
Tulevaisuusmuistelu 

Sosiaalinen 
konstruk-
tionismi 

Gergen 1999, 
Shotter 
1993 

Konstruktionistinen tietoperinne psykologi-
assa ja sosiaalitieteissä viittaa tarkasteluun, 
jolla tieteellinen tutkimus tuotetaan kielel-
listen kuvausten kautta. Toimintatutkimus 
pyrkii toiminnan muuttamiseen, konstruk-
tionistien mielenkiinto kohdistuu inhimilli-
sen vuorovaikutuksen taustalla olevien 
merkitysrakenteiden ja tulkintojen tarkaste-
luun. 

Kehittämistehtävä 
kokonaisuudessaan, 
organisaatioiden kehit-
täminen; tutkimus: 
sisällön analyysi, kehit-
tävän työntutkimuksen 
lähestymistapa  

Systeemi-
teoreetti-
nen toimin-
tatutkimus 

 Systeemisen ajattelun perustana kohteen 
tarkasteleminen monitasoisena järjestel-
mänä. Vaikutus toimintatutkimukseen tulee 
juuri siitä, että tutkimuskohdetta tarkastel-
laan monitasoisena kokonaisuutena. 

Tutkimus: Sairaalaope-
tuksen tarkastelu multi-
dimensionaalisena toi-
mintajärjestelmänä, 
kehittävän työntutki-
muksen lähestymistapa 

 
Kliininen 
tutkimus 

Schein 1987, 
2009 

Perustuu Scheinin ajatteluun organisaa-
tiokulttuurin ja johtamisen kehittämisestä 
auttamistyön ammattilaisten (psykologit, 
konsultit jne.) avulla. Keskeistä interventios-
sa on ammattilaisten auttava rooli. 

Kehittäminen: ohjaus, 
mallintaminen; Tutki-
muksen kehittämisteh-
tävä: 
Opinpolun vaiheiden 
käytänteiden mallinta-
minen, ohjaus 

Arvostava 
tutkimus 

Cooperrider& 
Srivastra 1987 

Sosiaalisen organisaation tai yhteisön vah-
vuuksia painottava lähestymistapa. Keskiös-
sä hyvin toimivat asiat. Lähestymistapa 
perustuu löytämisen (discover), unelmoin-
nin (dream), suunnittelun (design) ja kohta-
lon (destiny) periaatteisiin. Vaiheiden kautta 
etenevän prosessin tavoitteena on vahvis-
taa organisaatiota ja maksimoida positiivi-
set mahdollisuutensa.  

Opetusyksikön ja sairaa-
laopetuksen swotit; 
tulevaisuusmuistelu 
Kehittämistehtävä: 
Oppilaslähtöisyyden ja 
osallisuuden periaatteil-
le rakentuva Opinpolku-
malli 

Sosioekolo-
ginen toi-
mintatut-
kimus 

Trist 1985 
Tavisstock-
instituutti 
Työelämätut-
kimus 

Perustuu avoimen systeemin ideaan ja sys-
teemiseen ajatteluun, toimintaa tarkastel-
laan erilaisten systeemien ulottuvuuksien 
kautta, kohteena alueelliset yhteisöt. 

Kehittämiskonteksti: 
Sairaalaopetus toimija-
verkostona ja verkosto-
jen osana, tutkimus: 
työntutkimus 
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Lewiniläisestä toimintatutkimuksesta erottautuu osallistava toimintatutkimus 
(participatory action research), joka korostaa nimensä mukaisesti tutkimuskoh-
teen osallistujien osallistumista oman työnsä tutkimiseen (Heikkinen & Jyrkä-
mä 1999, 51). Sairaalaopetuksen kehittämistoiminnassa oli keskeisellä sijalla 
oman työn tutkiminen työ- ja koulutusseminaareissa toteutetuissa ryhmätöissä, 
työpajoissa ja alue- ja osaprojektitoimintana. Toimintatutkimuksen suuntauksia 
yhdistää ajatus tutkimuksen tavoitteesta muuttaa sosiaalisia käytäntöjä tutkijan 
ja osallistujien aktiivisessa vuorovaikutuksessa. Suuntausten välisiä eroja selit-
tää osin tutkimuksen kohteissa vallitsevat erot. Carr ja Kemmis (1986) edustavat 
kriittistä toimintatutkimusta, jonka kohteena ovat kasvatus ja koulutus instituu-
tioina ja käytäntöinä. Argyriksen (1996) luomaa toiminnan tiedettä voidaan pi-
tää psykologiaa soveltavana sosiologiana, jossa keskitytään vuorovaikutuksen 
ongelmiin sekä oppimisen edellytysten tutkimiseen ja muuttamiseen. Kommu-
nikatiivisessa toimintatutkimuksessa lähtökohtana on käsitys, jonka mukaan 
lisääntyvällä kommunikaatiolla luodaan positiiviset vaikutukset muutoksen 
aikaansaamiseen (Kuula 1999, 23).  

3.2.5 Toimintatutkimuksen ja kehittävän työntutkimuksen liitto tässä tut-
kimuksessa 

Toimintatutkimuksellinen sykli perustuu kehään, joka etenee toiminnan suun-
nittelusta toteutus- ja havainnointivaiheiden kautta reflektointiin (Heikkinen 
2007, 35). Toimintatutkimuksen kehämäisyys löytyy myös kehittävän työntut-
kimuksen ekspansiivisen oppimisen kuvauksesta (luku 3.2.6). Syklinä kuvatus-
sa vaiheittaisessa prosessissa edetään suunnitelman kautta toimintaan, jota ha-
vainnoidaan, arvioidaan ja muutetaan kokemusten ja reflektoinnin perusteella 
(Linnansaari 2004, 116; Toikko & Rantanen 2009). Kriittisen reflektion avulla 
pystytään työstämään nykyisen toiminnan ja toisaalta uusien vaatimusten välis-
tä muutostarvetta ja tunnistamaan omat mahdollisuudet vaikuttaa muutoksen 
kohteina oleviin toimintatapoihin (Syrjälä ym. 1994).  

Kehittävän työntutkimuksen ja toimintatutkimuksen tavoitteina oleva 
työn kehittäminen rakentuu konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, jota voi-
daan kuvata sykleittäin tapahtuvana yksilön ja yhteisön oppimisena (Aaltola & 
Syrjälä 1999, 15; Kemmis 1997; Toikko & Rantanen 2009;). Reflektiivisyyttä 
muuttumisen välineenä käsiteltiin tarkemmin oppimista ja tiedonmuodostusta 
tarkastelevassa luvussa 2.4. Kehittävän työntutkimuksen ja toimintatutkimuk-
sen ero on siinä, että kehittävä työntutkimus korostaa, ettei kehityksen arvo-
päämääriä voi ottaa ennalta annettuina, vaan ne johdetaan historiallisen ana-
lyysin kautta (Engeström 1995, 118–119). Kehittävä työntutkimus antaa mah-
dollisuuden tarkastella työtoimintaa sen historiallisen perspektiivin kautta 
(Aaltola & Syrjälä 1999, 53; Engeström 2004). 

Ekspansiivisesti hallittu työ – samoin kuin tiimi- ja verkostopohjaiseen se-
kä innovatiiviseen työtapaan perustuva työ – sisältää oppivan organisaation 
tunnusmerkkejä. Ekspansiivisesti hallitulla työllä tarkoitetaan työtä, jossa työ-
yhteisö analysoi työtoiminnan kokonaiskohdetta ja työtoiminnan tulosta, jolloin 
käynnistyy koko toimintajärjestelmän analysointi ja kehittäminen. (Engeström 
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1995, 32.) Tällaiseen kokonaiskohteen analysointiin luotiin edellytykset käyn-
nistämällä opetusyksikkökohtaiset osahankkeet. Osahankkeiden puitteissa oli 
opetusyksiköissä mahdollisuus kehittää ja tarkastella lähemmin tiimi- ja verkos-
tomaiseen työotteeseen perustuvaa työtä ja arvioida siihen mahdollisesti liitty-
viä uudistamistarpeita.  

Sairaalaopetuksen kehittämishankkeet toimivat interventioina, jotka koh-
dentuivat ammatillisen osaamisen vahvistamiseen koulutuksen, työseminaari-
en ja alueellisen työn sekä opetusyksikköjen pilottihankkeiden avulla. Ammatil-
lista osaamista nostamalla pyrittiin lisäämään toisin toimimisen valmiuksia ja 
kaventamaan vanhojen toimintatapojen ja uusien toimintatapavaatimusten vä-
listä kuilua. Tässä mielessä kehittävän työntutkimuksen ja toimintatutkimuksen 
lähestymistavat menevät yksiin. Kehittämisen tavoitteena oli muuttuvien työ-
tapojen ja -välineiden haltuunotto, uusi tapa toimia, joka merkitsee organisaa-
tiokulttuurin muuttamista (Seppänen-Järvelä 2009; Toikko & Rantanen 2009). 
Sosiaalisen toiminnan muuttamista tavoittelevan intervention vaiheita Kurt 
Lewin kuvaa termofysiikasta lainaamallaan metaforalla. Toiminnan sulatusvai-
heessa (infreezing) toimintaa tarkastellaan ja perusteita pohditaan tarkoitukse-
na pohjustaa yhteisön ilmapiiriä muutosmyönteiseksi. Muutosvaiheessa (chan-
ging) toteutetaan muutokset, joita kokeillaan ja harjoitellaan sujuviksi käytän-
teiksi. Pakastusvaiheessa (freezing the new level) kehitetyt käytänteet vakiinnu-
tetaan. (Heikkinen 2007, 28; ks. myös Lewin 1948.) 

Lewinin (1948) esittämä tavoiteorientoitunut muutosmalli on ollut myös 
Scheinin (2009, 132) esittämän kolmen vaiheen kautta etenevän muutosmallin 
taustalla: sulatusvaiheessa luodaan muutokselle motivaatio, toisen vaiheen 
muodostaa uusien käsitteiden ja vanhojen käsitteiden uusien merkityksien op-
piminen ja kolmannessa vaiheessa sisäistetään uudet käsitteet ja merkitykset. 
Vaiheesta toiselle siirtyminen edellyttää muutosta vastustavien tai niitä ehkäi-
sevien tekijöiden tunnistamista. Vastavoimatasapainoilun tai -kilpailun seura-
uksena tapahtuu muutos silloin, kun toisen voima on toista suurempi, toisin 
sanoen, kun vanha käyttäytyminen on havaittu epätyydyttäväksi ja uudesta 
käyttäytymisestä tai käytänteen käyttämisestä ollaan yhtä mieltä ja se on hy-
väksytty. (Lewin 1948.) Transformatiivisen muutoksen psykodynamiikan tar-
kastelu auttaa ymmärtämään muutoksen hitautta ja työläyttä. Muuttuakseen 
organisaation täytyy kehittää toteuttamiskelpoisia oletuksia siitä, mitä tehdään 
ja miten tehdään (Schein 2009, 44).  

Organisaation muutoskehityksen, uuden toimintatavan kehittelyn ja in-
novaatioiden käyttöönoton tarkastelu tapahtuu tässä tutkimuksessa kehittä-
mishankkeissa toimintatutkimuksella tuotetun aineiston kautta (kuvio 12). Ke-
hittävä työntutkimus on sekä konkreettista toimintojen empiiristä tutkimusta 
että toiminnan teorian kehittelyä (Engeström 1995, 7, 12). Analyysien tuloksena 
määritellään työn kehitysristiriidat, jotka ilmenevät toimintajärjestelmän osate-
kijöiden jännitteinä ja edellyttävät yhden tai useamman osatekijän muuttamista. 

Olen soveltanut kehittävän työntutkimuksen ja toimintatutkimuksen yh-
distävää mallia (Arnkil 1989; Kääriäinen ym. 1990, 87) havainnollistaakseni tä-
män tutkimuksen aineiston tuottaneen toimintatutkimuksen vaiheita ja kehittä-
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vän työntutkimuksen metodilla toteuttamaani tutkimus- ja kehittämistehtävää 
(kuvio 12). 

KUVIO 12  Toimintatutkimuksen ja kehittävän työntutkimuksen yhtymäkohdat tässä tut-
kimuksessa Kääriäistä ym. (1990, 87) mukaillen 

Tässä tutkimuksessa kehittävän työntutkimuksen teorian mukaiset kehityshis-
torialliset analyysit edustavat kuvion kohtaa yksi (1). Kehittämisen kohteena 
olevan työn nykyistä vaihetta selvitettiin kehityshistoriallisten ja aktuaaliempii-
risten analyysien avulla. Analyysin tarkoituksena oli selvittää sairaalaopetuk-
sen työtoiminnan luonnetta, työtapoja ja käytänteitä (2A), jotka hahmottavat 
sairaalaopetuksen työtoiminnan työorientaatiota (2B) ja sairaalaopetuksen edel-
lytyksiä toteuttaa opetussuunnitelman mukaista opetusta ja oppimisen ja kou-
lunkäynnin tukea (2C). Vaiheet 2A, 2B ja 2C tarkoittavat myös kehittävän työn-
tutkimuksen teoriassa tarkoitettua toiminnassa esiintyvien ristiriitojen ja työn-
hallinnan edellytysten näkyväksi tekemistä. Aktuaaliempiirinen, sairaalaope-
tuksen nykytilan analyysi osoittaa myös sairaalaopetuksen kehittämistarpeet, 
joihin vastattiin kehittämisinterventioilla (kuviossa 12 nro 3), joita olivat käytän-
teiden mallinnukset, työ- ja koulutusseminaarit sekä alue- ja osaprojektityö. 
Tuloksena on ammatillisen osaamisen kehittyminen ja toisin toimiminen. Vaihe 
neljä (4) sisältää kehittämistehtävänä opinpolun mallintamisen, työn kohteessa 
tapahtuneen muutoskehityksen ja sairaalaopetuksen toimintaedellytykset 
osaamiskeskuksena toimimiseen osana kunnallista oppimisen ja koulunkäyn-
nin tuen palvelujärjestelmää. 

3.2.6 Ekspansiivisen oppimisen ja lähikehitysvyöhykkeen nivoutuminen 
tässä tutkimuksessa 

Toiminnan uudistamista edellyttävää oppimista kuvataan kehittävässä työn-
tutkimuksessa ekspansiivisen oppimisen käsitteellä. Ekspansiivisen oppimisen 

 2 C Opetussuunnitel-
man, oppimisen ja 

koulunkäynnin tuen 
toteutumisen edellytyk-
set sairaalaopetuksessa 

 

  

 

2 B Sairaalaopetusyksi-
kön käytänteet ja mene-
telmät sekä työorientaa-

tiotavat 

4  
Kehittämisen kohteena oleva opinpolun kokonaispro-
sessi ja osaamiskeskustoiminta 

- työnjako/yhteistyö  
- työvälineet/käytänteet 
- osaamisen jakaminen 
- kohde > tulos  

2 A  
Sairaalaopetuksen tila kehittämistoiminnan alka-
essa 

- työnjako/yhteistyö 
- työvälineet/käytänteet 
- työn kohde > tulos 

1 
Sairaalaopetuksen 

kehitys 

3 Kehittämistoiminta, 
joka tuottaa uuden 
osaamisen ja toisin 
toimimisen 
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teoria tukeutuu dialektiseen ja kulttuurihistorialliseen tietokäsitykseen. Teoreet-
tisen tiedon, teoreettisten käsitteiden olomuotoa kuvataan abstraktista konk-
reettiseen kohoamisen prosessina, jolloin ilmiöitä lähestytään etsimällä niiden 
ulkoisten piirteiden takaa niiden historiallinen perusta. Tällöin ilmiöiden ja nii-
den välisten yhteyksien tarkastelu tulee mahdolliseksi. (Engeström 1995, 100.) 
Kehittävän työntutkimuksen tehtävänä on löytää tutkittavana olevan muutos-
tarpeen ristiriitainen alkusolu, josta voidaan kohota uuteen laadullisesti korke-
ampaan kehitysvaiheeseen pulmaan löytyneen käytännön ratkaisun avulla 
(Engeström 1995, 101).  

Ekspansiivinen oppiminen käynnistyy työn ristiriidoista, se on luonteel-
taan kollektiivista ja sen kohteena on kokonainen toimintajärjestelmä sekä sen 
laadullinen muutos. Toiminnan tavoitteena on uuden tiedon ja uudenlaisten 
toimintamallien tuottaminen. (Engeström 1995, 87; 2004; 2009,56) Ekspansiivi-
nen oppiminen on siten innovatiivista oppimista, jossa nykyisen toimintajärjes-
telmän käytänteiden sisäisiä ristiriitoja ratkotaan tulkitsemalla työn tarkoitus ja 
kohde uudella tavalla sekä uudistamalla koko toimintajärjestelmä uutta tulkin-
taa vastaavalla tavalla. Ekspansiivista oppimista ja uuden toimintatavan kehit-
tämistä Engeström (1985, 159; 1995, 92) kuvaa syklin avulla.  

Olen soveltanut syklimallia seuraavassa kuviossa (kuvio 13) kuvaamaan 
ekspansiivisen oppimisen vaiheita ja toteutetun kehittämistoiminnan sekä tä-
män tutkimuksen vaiheita. Kuvion ulkokehälle olen sijoittanut kehittävän työn-
tutkimuksen metodilla etenevän tutkimuksen vaiheet. Sykli toimii tässä tutki-
muksessa käsitteellisenä työvälineenä, joka jäsentää sairaalaopetuksen kehittä-
misen ja tämän tutkimuksen tutkimustoiminnan etenemisen kehittävän työn-
tutkimuksen lähestymistavan mukaisesti. Kuvio hahmottaa myös kehittämis-
toiminnan ja tutkimustoiminnan välistä keskinäistä liikettä. Kehittämishank-
keiden sisältämät tavoitteet ja kehittämistoiminnan kohteet on kuvattu yksi-
tyiskohtaisemmin luvussa 2.6.1 (kuvio 6) ja sairaalaopetuksen kehittämiskoh-
teet koulun kehittämisen viitekehyksessä on kuvattu luvussa 2.6.3 (kuvio 7). 

Ekspansiivisen syklin alkutilaa ja ensimmäistä vaihetta (kuvio 13) edustaa 
tässä tutkimusraportissa johdantoluvussa esitelty sairaalaopetuksen toimin-
taympäristön ja siinä tapahtuneiden muutosten kuvaus sekä sairaalaopetusyk-
siköiden rehtoreiden ja opettajien eri tilanteissa esittämät kehittämistarpeet ja 
kannanotot päättäjien suuntaan. Syklin ensimmäiselle vaiheelle ovat tyypillisiä 
hämmennys, epätietoisuus tai tyytymättömyys, joiden alkuperää ei vielä tiedos-
teta (”Tarttis jotain tehrä” -vaihe) (Engeström 1995). Syklin toisen vaiheen 
muodostivat kehittäjä-tutkijan suorittamat auditointikäynnit ja kartoitukset se-
kä työn kehityshistorialliset analyysit ja sairaalaopetuksen työtoiminnan nyky-
tilaa kuvaava aktuaaliempiirinen analyysi. Kehittävän työntutkimuksen sisäl-
tämä kehityshistoriallinen analyysi ei kuitenkaan merkinnyt menneisyyden 
penkomista ja sen itsetarkoituksellista kuvaamista, vaan ”kehityksen vaihtoehto-
jen paljastamista jäljittämällä nykytilanteen ristiriitojen synty”. (Engeström 1995, 34, 
130–135.) 
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KUVIO 13  Ekspansiivisen oppimisen sykli (Engeström 1995, 92; Virkkunen & Ahonen 
2007, 50), sairaalaopetuksen kehittämistoiminnan ja kehittävän työntutkimuk-
sen vaiheet ja työhypoteesit Engeströmiä (1995, 128) mukaillen 

Syklin ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa esiintyvää ristiriitaa Engeström 
(2004; 1995, 90) kuvaa Batesonin kaksoissidoksen käsitteellä. Tällöin toiminta-
järjestelmien joidenkin osatekijöiden välillä esiintyy kärjistyvä ristiriita. Esimer-
kiksi opetussuunnitelman uudistus (Opetushallitus 2011) edellyttää uusien työ-
tapojen käyttöönottoa, mutta jos oppimisen ja koulunkäynnin tuen käytäntöjä 
ei hallita, toimitaan kuten ennenkin. Kun yhteisöllisiä mekanismeja tunnetaan 
huonosti, kokonaisuuden – oppimisen ja koulunkäynnin tuen kokonaisproses-
sin – hahmottaminen ja työvaiheiden haltuunottaminen on vaikeaa. Tilanne voi 
edistää palvelujen pirstoutumista (Engeström 2004, 13; Heinonen ym. 2018; 
Rimpelä 2014) ja käytäntöjen ja menettelytapojen kirjavoitumista (Ahtiainen ym. 
2012). Toiminnan kehityshistorian ja nykyisten ristiriitojen analyysissa pyritään 
ristiriitojen tunnistamisen lisäksi löytämään ensimmäinen ratkaisuidea eli pon-
nahduslauta (Engeström 1995). Sairaalaopetuksen osalta syklin ensimmäistä 
vaihetta voisi kuvantaa kentän ilmaisemilla kehittämistarpeilla, jotka johtivat 
kehittämistoiminnan käynnistämiseen (ks. kuvio 6/luku 2.6.1) ja ratkaisujen 
etsimiseen suunnittelemalla kehittämisen kohdealueet. 

Tarkasteltaessa kehittämistoimintaa ekspansiivista oppimista kuvaavan 
syklin avulla, voidaan syklin kolmanneksi vaiheeksi hahmottaa uusien toimin-
tatapojen ja käytänteiden kehittely, oppiminen ja käyttöönotto, joka johtaa 
myös uuden toimintamallin perusteiden pohdintaan. Neljännessä vaiheessa 
tuettiin uusien työtapojen käyttöönoton muuntumista sovellusten ja edelleen 
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kehittämisen kautta uudeksi toimintatavaksi. Kehittävinä tehtävinä toimivat 
työ- ja koulutusseminaarit, osaprojektit ja aluetyö. Viidennessä vaiheessa uusi 
toimintatapa vakiinnutettiin ja arvioitiin käytänteiden käyttöön ottoa. Arvioin-
nin tulokset toimivat seuraavan kehittämissyklin pohjana. (Engeström 1985, 
160.) Jatkuva arviointi toimii paitsi toimintaa kehittävänä arviointina (Vataja 
ym. 2009, 96) niin myös uskonvahvistuksen tavoin ja auttaa korjaamaan mah-
dollisia valuvikoja paremmin työn sisältöjä ja tavoitteita vastaaviksi. Tässä esi-
tetty syklin kuvaus on kehittämistoimintaa havainnollistava. Todellisuudessa 
kehittämistoiminta koostui erilaisista päällekkäisistäkin vaiheista ja eri vaihei-
den välillä edestakaisin kulkemisesta. 

Ekspansiivisen oppimisen syklin mukaisesti työtä kehitetään aloitteellises-
ti. Batesonin tarkoittaman kolmannen asteen oppiminen tapahtuu yksilön ky-
seenalaistaessa ilmaantuneen ongelman tai tehtävänannon ja omat taiton-
sa/kykynsä/edellytyksensä selvitä siitä. Batesonin kolmannen asteen oppimi-
sen voi rinnastaa ekspansiivisen oppimisen käsitteeseen. (Engeström 1995, 
84,85.) 
 
Työhypoteesit 
Kehittävän työntutkimuksen dilemma (Engeström 1995, 120) liittyy työhypo-
teesien käsitteeseen. Työtoiminnan kehittämiselle asetetaan tavoite tapahtuneen 
kehityksen arvioimiseksi. Työhypoteesin käsite edustaa tässä hypoteesi-
käsitteen väljempää muotoa ja viittaa hypoteesin kehittymiseen prosessin aika-
na. Kehittyvässä työntutkimuksessa työhypoteesit muodostetaan toimintajärjes-
telmän kehityksen ja ristiriitojen historiallisen analyysin perusteella. Edellä esi-
tetyssä kuviossa (kuvio 13) on esitetty myös työhypoteesien kuvaukset. Tässä 
tutkimuksessa työhypoteesit muodostuivat seuraavasti: 

Ensimmäinen työhypoteesi muodostuu sairaalaopetuksen kehityshistori-
allisten analyysien tuloksena sairaalaopetuksen kehityksellisistä vaiheista ha-
vaittavista ristiriidoista. Sairaalaopetuksen aktuaaliempiirisen analyysin tulok-
sena paikantuvat sairaalaopetuksen nykyisen toiminnan ristiriidat, jotka ilme-
nevät toiminnan häiriöinä, jännitteinä ja katkoksina. Nykytilan analyysilla saa-
daan näkyväksi Engeströmin (2004) mukaan paitsi se, mitä tehdään, niin myös 
työtoiminnan moniulotteisuus. Toinen työhypoteesi sisältyy analyysien pohjal-
ta muodostuvaan kuvaan sairaalaopetuksen nykytilasta ja toimintajärjestelmän 
eri osien välisten ristiriitojen muodostamista kehittämistarpeista sekä niiden 
ratkaisemiseksi käynnistyneestä kehittämistoiminnasta. Toinen työhypoteesi on 
samalla sairaalaopetuksen lähikehitysvyöhykkeen kuvaus. Sen avulla jäsenne-
tään vaihtoehtoisten kehityssuuntien kenttä, jolla muutosta koskevat valinnat 
tehdään ja oppimisteot määritellään. Tässä vaiheessa mallinnetut ja kehitellyt 
innovaatiot uusiksi työvälineiksi ja -tavoiksi saattavat joutua ”hankauksiin” 
vanhojen käytäntöjen kanssa. Kolmas työhypoteesi on kuvaus ristiriitojen rat-
kaisemiseksi ja lähikehitysvyöhykkeellä etenemiseksi muodostetusta uudesta 
toimintamallista, joka sisältää konkreettiset ratkaisut ja työmenetelmät ja -
välineet. (Engeström 1995, 121.) 
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Lähikehitysvyöhyke 
Ekspansiivisen oppimisen sykliä kuvataan myös toiminnan lähikehityksen 
vyöhykkeen läpäisemiseksi, joka on kulttuurihistoriallisen toiminnan keskeinen 
käsite. Lähikehitysvyöhykkeen käsite perustuu Vygotskyn (1978) oppimisen 
teoriaan ja määritellään itsenäisen ongelmanratkaisun edellyttämän kehitysta-
son ja osaavamman henkilön kanssa yhteistyössä tapahtuvan ongelmanratkai-
sun määrittämän potentiaalisen kehitystason välille sijoittuvaksi välimatkaksi. 
(Engeström 1995, 93.) Kulttuurien tarjoamien ajatusmallien ja välineiden omak-
suminen merkitsee yksilön kehittymistä – oppimista, joka tapahtuu vuorovai-
kutuksessa ympäristön kanssa (Virkkunen & Ahonen 2001, 82). Kokonaisen 
kollektiivisen toimintajärjestelmän tasolla lähikehityksen vyöhyke on ”välimatka 
yksilöiden nykyisten jokapäiväisten tekojen ja sen yhteiskunnallisen toiminnan histori-
allisesti uuden muodon välillä, joka voidaan kollektiivisesti synnyttää ratkaisuna joka-
päiväisten tekojen potentiaalisesti sisältämään kaksoissidokseen” (Engeström 1995, 94). 
Kollektiivisesti syntyneellä uudella ratkaisulla tarkoitan tässä tutkimuksessa 
opetusyksikössä yhteisesti syntynyttä uutta kokonaisvaltaista näkemystä oppi-
laan opinpolusta ja uudesta työn kohteesta. Lähikehitysvyöhykkeellä tapahtu-
vasta kehityksestä ja tiedon kulttuurisesta välittyneisyydestä käytetyt käsitteet 
sivuavat Nonakan ja kumppaneiden (Nonaka ym. 2001) esittämän ban raken-
tumista.  

Omassa erityisopettajan työssäni käytin lähikehitysvyöhykkeen ideaa ku-
vaamalla lähikehitysvyöhykettä konkreettisina sisäkkäisinä ympyröinä, joista 
sisin ympyrä nimettiin ”Minä osaan”-, keskimmäinen ”Osaan aikuisen tuella”- 
ja ulommainen ”En osaa vielä” -vyöhykkeiksi. Lapsen tai nuoren kanssa kes-
kustellen oli helppo sijoittaa vyöhykkeille opettelun ja harjoittelun kohteita ja 
perustella, miksi, miten ja millaisten asioiden hallintaa yhdessä opeteltiin ja mi-
ten edettiin. Erityisopetuksen ja pedagogisen kuntoutuksen piirissä käytetty 
scaffolding -käsite (Wood ym. 1976) pohjaa Vygotskyn (1978) lähikehitys-
vyöhykkeen ideaan, ja sillä tarkoitetaan oppilaan ajattelu- ja oppimisprosessin 
ohjattua tukemista kohti itsenäisempää ongelmanratkaisua. Lähikehitys-
vyöhykkeen sisältämää tuetun ohjauksen käsitettä (Wood ym. 1976) edustivat 
kehittämistoiminnan aikana toteutetut auditointikierrokset (Elias 1- ja 2-
kierrokset), työ- ja koulutusseminaarit, käytänteiden mallinnukset sekä alue- ja 
osaprojektityö.  

Tässä tutkimuksessa lähikehitysvyöhyke muodostui sairaalaopetuksen 
kehityshistorian ja nykyisen toimintakulttuurin, sairaalaopetusta määrittävien 
säädösten ja toiminnalle asetettujen tavoitteiden sekä nykytoiminnassa ilmen-
neiden kehittämistarpeiden vaikuttaessa kehittämistoimintaan ja sen aikana 
muotoutuviin toimintamalleihin ja käytänteisiin (kuvio 14). Ylhäältä päin kehit-
tämistoimintaan ja syntyviin ratkaisuihin vaikuttivat sairaalaopetusta määrittä-
vät säädökset ja toiminnalle asetetut tavoitteet, joiden kuvausta Engeström 
(1995, 234) pitää välttämättömänä lähikehitysvyöhykkeen hahmottamisessa 
työn kehityshistorian ja nykyisen toiminnan sisäisten ristiriitojen jäsentämisen 
lisäksi. Vastakkaisesta suunnasta vaikuttivat nykytoiminnassa ilmenevät kehit-
tämistarpeet, jotka näkyivät häiriöinä ja niiden ratkaisuyrityksinä eli innovaati-
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oina. Hanketoiminnan tuloksena muodostuivat uudet toimintamallit ja käytän-
teet, joiden omaksumisen tuloksena sairaalaopetuksen perusperiaatteet ja mer-
kitykset muuttuivat. Eri suunnista tulevina ainekset kohtaavat kehittämistoi-
minnan muodostamalla alueella synnyttäen tuntemattoman muutosmahdolli-
suuksien alueen, jolla tarkoitetaan toiminnan nykyisten ristiriitojen tunnistami-
sen kautta rajattavissa olevaa aluetta, jolla kyseisten ristiriitojen ratkaisu tapah-
tuu (Engetröm 1995, 144).  Siinä uuden ja vanhan toiminnan ajautuessa ristirii-
taan ja toisaalta hanketoiminnassa toteutetut ohjaus-, työ- ja koulutusseminaarit, 
aluetyö ja osahanketoiminta muodostavat lähikehitysvyöhykettä kuvaavan alu-
een (värialue kuviossa 14), jonka kautta edetään yleisellä tasolla sairaalaopetuk-
sen toimintaperiaatteiden jäsentymiseen, yhteisten merkitysten luomiseen sekä 
konkreettisella toiminnan tasolla uusien käytänteiden oppimiseen ja käyttöön-
ottoon. Alue konstruoituu ja hahmottuu samalla, kun siinä edetään. (Engeström 
1995, 94.)  

KUVIO 14  Sairaalaopetuksen kehittämistoiminnan lähikehitysvyöhykkeen ainekset Enge-
strömiä (1995, 95) mukaillen  

Lähikehitysvyöhykkeen kuvaus sisältää yksilön ja työyhteisön muutoskehityk-
sen. Uusien toimintamallien ja käytänteiden oppimisen seurauksena myös sai-
raalaopetuksen perusperiaatteet ja sille annetut merkitykset muuttuvat. 
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Lainsäädäntö 
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dat, häiriöt ja inno-

vaatiot 



  

4 METODOLOGISET VALINNAT, TUTKIMUSPRO-
SESSI, AINEISTOT JA ANALYYSIT 

Tässä tutkimuksessa kuvaan sairaalaopetusta, sairaalaopetusorganisaatioiden 
toimintaa ja niissä toimintatutkimuksen periaattein toteutettujen kehittämis-
hankkeiden aikana tapahtunutta muutoskehitystä retrospektiivisesti kehittävän 
työntutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä ja siihen sisältyvällä metodilla. 
Retrospektiivisella tarkasteluotteella tarkoitan sitä, että kehittämishankkeiden 
aikana (2005–2014) tuottamani aineisto toimi hankkeiden päättymisen jälkeen 
tämän tutkimuksen pääaineistona. Kehittävän työntutkimuksen lähestymistapa 
perustuu kulttuurihistorialliseen toiminnan teoriaan, jossa toiminnan käsite 
ymmärretään yksilön ja yhteiskunnan yhdistävänä linkkinä. Yksilön teot 
muokkaantuvat kollektiivisessa toimintajärjestelmässä ja samanaikaisesti 
muokkaavat sitä. Toimintajärjestelmää tarkastellaan historiallisesti kehittyvänä, 
rsitiriitaisena ja dynaamisena. Tutkittavan työtoiminnan historiallinen analyysi 
luo perustan nykytilan tulkinnalle ja auttaa hahmottamaan työn kehittämis-
mahdollisuuksia. (Engeström 1995,11, 14.) Sairaalaopetuksen kehityshistoriallis-
ta tarkastelua varten kokosin sairaalaopetuksen järjestämisen perusteita ja sisäl-
töjä kuvaavia dokumentteja (liite1). Tutkimuksen aineistojen analysoinnissa 
käytin sisällönerittelyä ja sisällönanalyysia, jonka tuloksia tarkastelin kehittävän 
työntutkimuksen toimintajärjestelmämallin avulla (Engeström 1995). Siten ke-
hittävä työntutkimus tarjoaa tälle tutkimukselle teoreettisen viitekehyksen ja 
keskeiset käsitteet ja toimii metodina.  

Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, jolla tavoitellaan kontekstuaali-
suutta, ja johon kuuluu pyrkimys kuvata jotakin ilmiötä tai tapahtumaa, ym-
märtää tiettyä toimintaa ja antaa sille teoreettisesti mielekäs tulkinta (Hirsjärvi 
& Hurme 2008, 22; Tuomi & Sarajärvi 2004, 87). Laadullinen tutkimus on pro-
sessiorientoitunutta ja vähitellen tapahtuvaa tutkittavan ilmiön käsitteellistä-
mistä (Eskola & Suoranta 2008, 16). Menetelmällisesti tarkasteltuna tutkimuk-
sessani on kyseessä kehittävän työntutkimuksen viitekehykseen perustuva laa-
dullinen tutkimus, jolla on myös kollektiiviselle tapaustutkimukselle (Metsä-
muuronen 2006) ja toimintatutkimukselle ominaisia piirteitä. Tutkimus etenee 
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osin ilmiöpohjaisesti ja osin aineistoperustaisesti. Lähestymistapaa voi kuvata 
systeemisenä, johon liitetään analyyttiselle lähestymistavalle ominaisia piirteitä.  

Laadullisen tutkimuksen selkeää määrittelyä vaikeuttaa yhteneväisen se-
littävän teorian tai yksistään laadullisen tutkimuksen piiriin luettavien metodi-
en puute ja avoimuus (Metsämuuronen 2006, 83; Räsänen 2005, 4). Laadulliselle 
tutkimukselle tyypillisesti tutkimuksen näkökulmat ja tulkinnat täsmentyvät ja 
muotoutuvat tutkimuksen edetessä (Eskola & Suoranta 2008, 16). Laadullisen 
tutkimuksen aineistonvalinta ja -keruu, analyysi sekä tarkastelukulmat tapah-
tuvat tutkijan intressien ja esiymmärryksen sekä kohteen ominaispiirteiden va-
lossa ja samaistetaan aineiston työstämiseen ja jäsentämiseen (Kiviniemi 2001, 
68–72; Räsänen 2005, 94). 

Käsitykset tiedosta ja todellisuudesta liittyvät tutkimus- ja kehittämistoi-
minnan metodologisiin perustoihin, joiden varaan tutkija rakentaa tutkimuk-
sessa käyttämänsä strategiat, aineistonhankinta- ja analyysimenetelmät (Aaltola, 
2001, 17). Omat tieteenfilosofiset sitoumukseni nivoutuvat tutkimukseni viite-
kehyksenä olevan kulttuurihistorialliseen toiminnan teoriaan ja siihen perustu-
van kehittävän työntutkimuksen lähestymistapaan (luku 3.2) sisältyviin näkö-
kulmiin todellisuudesta ja tiedon muodostuksesta. Tutkimuksen toisen päälu-
vun (pääluku 2) alaluvuissa 2.3 ja 2.4 käsiteltiin myös toimimiseen ja oppimi-
seen liittyviä käsityksiä, jotka sivuavat käsitystä tiedosta ja tiedonmuodostuk-
sesta. Tämän pääluvun alaluvussa 4.1 tarkastelen tutkimuksen ontologisia ja 
epistemologisia kytkentöjä. Seuraavassa alaluvussa (alaluku 4.2) selvitän tutki-
musprosessin etenemistä, tutkimustehtävät ja tutkimuksessa käyttämäni aineis-
tot, joiden analyysien perusteella vastaan aiemmin luvussa 1.4 esittämiini tut-
kimuskysymyksiin. Yksityiskohtaiset aineiston tuottamisen ja osallistujien ku-
vaukset esitetään alaluvussa 4.3. Aineistojen järjestämistä ja analyysitapoja sel-
vitän alaluvussa 4.4 ja seuraavassa alaluvussa (alaluku 4.5) kuvaan sairaalaope-
tusyksiköitä tutkimuskenttänä ja omaa kehittäjä-tutkijarooliani alaluvussa 4.6. 
Tutkimuksen luotettavuutta arvioin alaluvussa 4.7. 

4.1 Tutkimuksen tieteenfilosofiset rajaukset  

Kehittävän työntutkimuksen toimintateoreettinen ja kognitiivinen lähtökohta 
kiinnittyy enemmän realistiseen ontologiaan, kun taas toimintatutkimukselli-
sessa paradigmassa todellisuus voidaan nähdä tulkinnallisemmasta näkökul-
masta. Tutkimus- ja kehittämisorientaationa realismi lähtee siitä, että on ole-
massa ihmisestä riippumaton objektiivinen todellisuus, kun taas konstruktio-
nismi korostaa todellisuuden sosiaalista rakentumista.  Sosiaalisen konstrukti-
vismin mukaan merkitys määrittyy juuri dialogin kautta ja käsitys todellisuu-
desta muodostuu sosiaalisten prosessien kautta monimutkaisena, dynaamisena 
ja täydentyvänä. (Ruohotie & Honka 2003, 31; Toikko & Rantanen 2009, 36, 37.) 
Vaikka tässä tutkimuksessa organisaation todellisuutta tarkastellaan ulkoisista 
faktoista (opetuksen järjestämistä ja toteuttamista koskevat määräykset ja oh-
jeistukset) käsin, tarkastelu tapahtuu myös tulkinnallisesti rakentuvana. Vuo-
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rovaikutuksellisen tiedon tuottamisen edellyttämää konstruktiivista todellisuu-
den näkemystä edustavat tässä tutkimuksessa tutkimuksen aineistoja tuottaneet 
vuorovaikutukselle rakentuneet kehittävät tehtävät (Engeström 1995) (ks. kuvio 
13/luku 3.2.6), joita tarkastellaan lähemmin pääluvussa seitsemän. 

Tämän tutkimuksen pääaineistot tuottaneella kehittämistoiminnalla pyrit-
tiin muuttamaan sairaalaopetusyksikön perinteistä toimintaa osaamiskeskus-
tyyppiseksi uudistamalla ja yhtenäistämällä käytänteitä. Kehittämisessä oli ta-
voitteena konkreettisiin työmenetelmiin vaikuttaminen, mutta myös ajatustapo-
jen ja asenteiden muuttaminen lisäämällä sairaalaopetusyksikön organisaa-
tiokulttuuriin reflektiivistä työotetta ja aktiivista omatoimista kehittämistä. Täl-
löin muutoskehityksen todentaminen edellyttää tulkinnallista näkökulmaa. 
(Toikko & Rantanen 2009, 38.) 

Realistisen yhteiskuntateorian piirissä kriittistä suuntausta edustavan 
Margaret S. Archerin toimijuuden ja rakenteiden välisen suhteen tarkastelun 
kautta suodattuvan näkemyksen mukaan todellisuus rakentuu kolmen keske-
nään vuorovaikutuksessa olevan luonnollisen, käytännöllisen ja sosiaalisen jär-
jestyksen tuloksena. Archer lähestyy näkemyksellään sosiaalisesta realismista 
(käsitys yksilön kehittymisestä ja käytännöstä) filosofiaa, neurotieteellistä tut-
kimusta ja fenomenologiaa. Margaret Archer tuo sosiaalisen realismin selityk-
seensä psykologitaustaista tutkijaa hivelevän näkemyksen emootioiden merki-
tyksellisestä roolista sisäisen elämän polttoaineena. Archerin mukaan emootiot 
toimivat huolien kommentaattoreina ja ovat ontologisessa mielessä olemisen 
perusulottuvuuksia. Persoonallisen ja sosiaalisen identiteetin ero paikantuu 
suhteessa edellä mainittuihin kolmeen järjestykseen (luonnolliseen, käytännöl-
liseen ja sosiaaliseen), joista käytännön järjestyksellä eli toiminnalla on keskei-
nen ja muita järjestyksiä ylläpitävä merkitys. Yksilö toimii suhteessa ympäris-
töön kausaalisena agenttina havaintojensa ja oman aktiivisuutensa tuloksena 
mutta rakenteiden kautta. Rakenteen ja toimijuuden välittäjänä toimivaan ref-
lektiivisyyteen eli sisäisen keskusteluun kuuluu (1) aito itsenäisyys, (2) ontolo-
ginen subjektiivisuus ja (3) kausaalisen vaikuttamisen piirteet. Yksilön suhde 
toimintaympäristöönsä on siten dialektisena kaksisuuntainen. (Kuusela 2005, 
43–45.)  

Archerin reflektiivisyyttä ”sisäisenä keskusteluna” korostava näkemys 
(Kuusela 2005, 45) lähestyy Piaget ’n (Piaget & Inhelder 1977) kehityspsykolo-
gista näkemystä yksilön kehityksestä. Reflektiivisyys sisältyy olennaisena op-
pimisen teoriaan (ks. luku 2.4) ja toiminnan kehittämiseen sekä muutoskehityk-
sen analysointiin, joista kaikista on tässä tutkimuksessa kysymys. Archerin nä-
kemys poikkeaa toimintatutkimuksen metodologiassa vallitsevasta voluntaris-
tisesta käsityksestä, jonka mukaan todellisuus rakentuu toiminnasta, ihmisten 
tavoitteista ja merkityksistä. Jyrkämä (1999) esittää, että toimintatutkimuksessa 
todellisuuden havaitsemisen tapa on realistinen konstruktivismi, jonka mukaan 
sosiaaliset käytännöt muodostuvat ihmisten toiminnassa eikä niinkään sosiaa-
listen rakenteiden kautta. (Jyrkämä 1999, 139.)  

Leontjevin (1977) mukaan merkitykset todellisuuden yleistyksinä ovat 
tärkeimpiä ihmisen tietoisuuden muodostamia. Merkitykset viittaavat olemas-
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saolon ja maailman hahmottamisen tapaan (Eskola & Suoranta 2008, 45). Merki-
tysten järjestelmän ydin muodostuu yhteiskunnallisista käsityksistä, sen tietees-
tä ja kielestä. Merkitykset ovat olemassa yksilöllisen tietoisuuden tosiasioi-
na: ”Merkitys välittää ihmisen maailman tiedostamista merkitysten hallitsemisen muo-
dossa ja rajoissa. Merkitys on siis se muoto, jossa yksilö hallitsee yleistettynä ja heijas-
tettuna inhimillisen kokemuksen. Tärkein psykologinen merkitystä koskeva ongelma 
koskee sitä, millainen reaalinen paikka ja osuus merkityksellä on yksilön elämässä. Mer-
kitys avaa ihmiselle todellisuuden, mutta erityisellä tavalla. Merkitys on todellisuuden 
heijastumaa riippumatta yksittäisen ihmisen yksilöllisestä suhteesta siihen. Ihminen 
löytää jo valmiin, historiallisesti muotoutuneen merkitysten systeemin ja hallitsee sitä, 
kuten hallitsee työvälinettä. Yksilö hallitsee tietyn merkityksen, se, missä määrin hallit-
sen sen ja mikä siitä tulee minulle, persoonallisuudelleni, riippuu siitä, millainen mieli 
tällä merkityksellä on minulle.” (Leontjev 1977, 113, 220–222.) 

Ahonen (1996) korostaa, ettei kvalitatiivisen tutkimuksen peruskäsite 
merkitys (meaning) ole ontologisesti eikä epistemologisesti sama kuin merkki 
(signification). Merkitys liittyy ihmiseen rationaalisena, tietoisuutta struktu-
roivana olentona, kun taas merkki ajatukseen ihmisestä kollaasina. Ahosen mu-
kaan merkitys tavoitetaan tutkimuksessa aineistoon pohjautuvan teoreettisen, 
kategorisoivan päättelyn avulla. Merkki tavoitetaan sen sijaan retoriikan sub-
jektiivisen intertekstuaalisen mieltämisen kautta. (Ahonen 1996, 194.)  

Tieteellinen tieto syntyy tutkijan ja tutkimuskohteen välisen vuorovaiku-
tuksen tuloksena. Tiedon ja todellisuuden luonteen kysymykset eroavat eri tie-
teenfilosofisissa suuntauksissa. Platon selittää tietoa hyvin perustultuna usko-
muksena. Kantilaisen näkemyksen mukaan tieto aina myös selittää jotakin. Se-
littämisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä tiedonalasta riippuen joko ulkoisten 
selittävien tekijöiden (explanans) osoittamista tai historiassa tai kvalitatiivisessa 
yhteiskuntatutkimuksessa käytetyssä teon tai ilmaisun merkityksen (meaning) 
tavoittamista rekonstruoimalla toimijan intentioita. (Ahonen 1996, 192.)  

Tutkimukseni tieteenfilosofinen tausta-ajatteluni pohjautuu eksistentiaali-
seen fenomenologiseen ihmiskäsitykseen (Rauhala 2009) ja hermeneuttiseen 
tiedonkäsitykseen (Habermas 1987). Fenomenologisessa tutkimuksessa ilmiötä 
tarkastellaan useasta näkökulmasta. Fenomenologia itsessään tarkoittaa ilmiön 
olemuksellisen merkitysrakenteen selvittämistä. (Laine 2001, 41.) Tässä tutki-
muksessa tarkastelen sairaalaopetuksen muodostumisen perusteita ja tarkaste-
len sitä useasta eri näkökulmasta. Fenomenologisen tutkimuksen kohteena on 
elämismaailma, jolloin ihminen on tutkimuksen kohteena ja tutkijana ja filosofi-
siksi ongelmiksi muodostuvat ihmiskäsitys (millainen ihminen tutkimuskoh-
teena) ja tiedonkäsitys. Löydän yhtymäkohtia fenomenologiseen näkökulmaan 
oman ajatteluni taustalta, vaikka fenomenologia ei edustakaan tässä tutkimuk-
sessa tutkimusmetodologista näkökulmaa. Fenomenologisessa ja hermeneutti-
sessa ihmiskäsityksessä keskeisiä ovat kokemus, merkitys ja yhteisöllisyys. Au-
ditointikierrokset (Elias 1- ja 2 -kierrokset) toteutettiin aidossa työympäristössä 
ja toteutetuissa teemahaastatteluissa tutkittavat ilmaisivat omia käsityksiään 
sairaalaopetuksesta, sen järjestämisestä ja toteutuksesta. Fenomenologinen 
merkitysteoria pohjautuu oletukseen, että ihmisen toiminta on intentionaalista 
ja merkityksillä varustettua ja yksilö on perustaltaan yhteisöllinen. (Laine 2001, 
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28; Tuomi & Sarajärvi 2004, 34.) Koen, että juuri tämä käsitys toiminnan inten-
tionaalisuudesta, merkityksellisyydestä ja yhteisöllisyydestä kuvaa myös oman 
ajatteluni lähtökohtia. Hermeneutiikalla tarkoitetaan yleisesti ymmärtämisen ja 
tulkinnan teoriaa, jossa pyritään etsimään tulkinnalle mahdollisia sääntöjä. 
Hermeneuttinen tutkimus kohdistuu kommunikoinnin maailmaan, mutta her-
meneuttinen ulottuvuus tulee tähänkin tutkimukseen tulkinnan tarpeen muka-
na. (Laine 2001, 29.) 

Fenomenologis-hermeneuttisessa tutkimuksessa pyritään tutkittavan il-
miön käsitteellistämiseen. Tavoitteena ”on nostaa tietoiseksi ja näkyväksi se, minkä 
tottumus on häivyttänyt huomaamattomaksi ja itsestään selväksi, tai se, mikä on koettu, 
mutta ei vielä tietoisesti ajateltu”. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 35.) Tietoiseksi nosta-
misen ajatus liittyy kehittämisen ideologiaan, joka taustoitti sairaalaopetuksen 
kansallista kehittämistä toimintatutkimuksellisin periaattein. Myös kehittävään 
työntutkimukseen sisältyvien sairaalaopetuksen kehityshistoriallisten analyysi-
en ja aktuaaliempiirisen eli nykytilan analyysin (Engeström 1995) tavoitteina on 
tehdä näkyväksi sairaalaopetuksen nykyisen toiminnan taustaa ja merkityssi-
sältöjä sekä niiden keskinäisiä yhteyksiä ja tuottaa siten tutkijan ymmärrystä 
lisäävää tietoa sairaalaopetuksen kehittämisprosesseihin liittyvien ilmiöiden 
tarkasteluun. Tulkinnallis-hermeneuttisen paradigman mukaan maailmaa pyri-
tään ymmärtämään sellaisena kuin se on. Omaa näkemystäni ohjaa myös käsi-
tys, jonka mukaan koulut ja opettajat ovat deterministisistä olosuhteista (ulkoi-
set rakenteelliset ehdot, kuten säädökset, resurssit tai valta- ja hallintarakenteet) 
huolimatta toimijoita, joilla on mahdollisuus omiin valintoihin (pedagoginen 
vapaus). Omien valintojen kautta syntyvä erilaistuva toiminta synnyttää erilai-
sia toimintakulttuureja, joiden seurauksena muodostuu erilaisia oppilaiden 
opinpolkuja. Jaan myös Kuuselan (2005, 32,33) esittämän näkökulman, jonka 
mukaan yksilöillä ja sosiaalisilla organisaatioilla olisi kykyä tai valmiutta tehdä 
paljon enemmän kuin mitä tekevät.  

Tiedon olemusperustan tarkastelussa on otettava huomioon sisäisen ja ul-
koisen tiedon vuorovaikutuksen lisäksi tiedonmuodostuksen tarkastelu. Kuten 
jo osaamisen kehittymistä koskevassa luvussa (luku 2.4) esitin, kognition tutki-
jat ovat painottaneet asiantuntijuuden tiedollista komponenttia, kun taas vuo-
rovaikutusta ja vuoropuhelua korostavat tutkijat esittävät, että tieto on jatku-
vassa liikkeessä ja muuntuu ihmisten välisen keskustelun ja ongelmien ratko-
misen prosesseina (Tynjälä 2008). Kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian mu-
kaan tieto on liikettä ulkoisten, aineellisten esineiden ja tekojen sekä sisäisten, 
mentaalisten mallien ja prosessien välillä. Kehittävän työntutkimuksen lähes-
tymistapa painottaa työhön ja toimintaan liittyvän tiedon ja oppimisen tarkaste-
lua useamman tiedon olomuodon ja ulottuvuuden näkökulmasta. Engeströmin 
(1995, 102) mielestä sisäisen ja ulkoisen vuorovaikutuksen (vrt. Nonaka & Ta-
keuchi 1995, 62) tarkastelun lisäksi olomuotoja on tarkasteltava ulkoisina ja si-
säisinä prosesseina ja rakenteina. Tarkastelu antaa toiminnan kuvaamiselle sy-
vyyttä ja mahdollisuuden tarkastella ulottuvuuksia dynaamisina siirtyminä 
(Engeström 1995, 103,104). Tässä tutkimuksessa tiedon olomuotojen sisäisiä ja 
ulkoisia prosesseja ja rakenteita edustavat kehittämisessä käytettyjen kehittävi-
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en tehtävien yhteydessä syntynyt vuorovaikutus, käytänteiden mallinnukset ja 
kaaviot ja sairaalaopetuksen visiointi sekä tutkijan vuoropuhelu analyysin koh-
teena olevan aineiston kanssa. 

Tieteenfilosofinen tiedon epistemologiaa koskeva peruskysymys pohtii, 
mistä ja miten tietoa hankitaan ja miten pätevää hankittu tieto on (Toikko & 
Rantanen 2009, 39). Tässä tutkimuksessa tietämisen muodostus rakentuu ku-
vaamalla tutkittavana olevan kohteen historiallista kehittymistä. Tämän tutki-
muksen tehtävänä on tarkastella sairaalaopetuksen muutosta kehittämisen ja 
oppimisen näkökulmasta ja tuottaa uusia näkökulmia oppilaan parasta tukevis-
ta hyvistä käytänteistä ja niiden siirtymisestä käytäntöön. Tiedonlähteinä ovat 
tutkijan ja osallistujien hiljainen tieto ja kokemustieto, joihin kietoutui ekspan-
siivisen oppimissyklin periaatteen mukaisena tarkasteluna täydennyskoulutuk-
sen, hanketoiminnan ja työ- ja koulutusseminaarien yhteydessä syntynyt uusi 
tieto.  

4.2 Tutkimusprosessin sisällöt ja eteneminen 

Tutkimukseni eteni kolmessa vaiheessa. Ryhmittelyn perusteena olivat erilaiset 
aineistot ja osin analyysitavat sekä kehittävään työntutkimukseen sisältyvä ete-
nemisjärjestys.   
 
I Tutkimusvaihe 
Historiallisen kehityksen ja nykytilanteen tarkastelut muodostivat tutkimukseni 
ensimmäisen vaiheen (kuvio 15), joka sisälsi kaksi toisiinsa nivoutuvaa tutki-
mustehtävää ja niistä muotoillut tutkimuskysymykset. Ensimmäisenä tutkimus-
tehtävänä oli tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimivan kehittävän 
työntutkimuksen paradigman mukaisesti tarkastella tutkimuksen kohteena 
olevaa sairaalaopetusta sen historiallisessa kontekstissa ja sairaalaopetuksen 
järjestämisen perusteissa ja muodoissa havaittavia kehitysvaiheita (kohdehisto-
riallinen analyysi) sekä toiminnan käsitteiden, mallien ja teorioiden kehitystä 
(teoriahistoriallinen analyysi) (Engeström 1995, 137-138). Tutkimustehtävästä 
muotoilemaani ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastasin yhdistämällä 
kehityshistorialliset analyysit. Kehityshistoriallisessa analyysissa käyttämäni 
aineisto koostui opetuksen järjestämistä määrittävästä lainsäädännöstä ja komi-
teanmietinnöistä sekä erityisopetuksen historiaa koskevasta kirjallisuudesta ja 
sairaalaopetusta koskevista opinnäytetöistä (liite 1). Halusin etsiä sairaalaope-
tuksen kehitysvaiheista, toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista ja 
opetusta määrittävistä säädöksistä ja niiden toimeenpanosta mahdollisesti seu-
raavia ristiriitoja, jotka eri suuntiin vetävinä toimintajärjestelmän osatekijöiden 
välisinä jännitteinä määrittäisivät sairaalaopetuksen työtoiminnan kohdetta 
(Engeström 1995, 136). Etsin niistä selittäviä tekijöitä suhteessa sairaalaopetuk-
sen toteutumiseen. Tavoitteena ei ollut kuvata yksityiskohtaisesti sairaalaope-
tuksen historiaa, vaan etsiä vastauksia sairaalaopetuksen työn kohdetta määrit-
täviin tekijöihin.  



99 
 

 

Tutkimuksen toisella tutkimuskysymyksellä hain vastauksia sairaalaope-
tuksessa juuri ennen kansallista kehittämistoimintaa vallinneeseen tilaan. Tut-
kimustehtävänä oli kuvata nykytila, käytänteet ja menettelytavat sekä työtoi-
minnassa mahdolllisesti ilmenevät jännitteet ja kehittämistarpeet sairaalaope-
tuksen piirissä olevan oppilaan opetuksen, kasvatuksen ja pedagogisen kuntou-
tuksen toteutumisen näkökulmasta. Analysoin ensin aineistolähtöisen sisällön-
analyysin avulla opetusyksiköiden auditoinnin (Elias 1 -kierros) yhteydessä 
toteutetut kysely- ja teemahaastatteluaineistot. Kehittävään työntutkimukseen 
sisältyvä aineiston aktuaaliempiirinen analyysi osoittaa, miten kehityshistorial-
lisen analyysin avulla esiin nousseet ristiriidat ilmenevät työtoiminnan nykyti-
lanteessa ja käytännön työssä. (Engeström 1995, 139.) Lisäaineistona käytin ope-
tusyksiköiden esitteitä, lukuvuosi- tai toimintasuunnitelmia ja opetussuunni-
telmia ja kenttäpäiväkirjani merkintöjä. Etsin kehittävän työntutkimuksen toi-
mintajärjestelmämallin avulla senhetkisen toiminnan ja toimintaa määrittävien 
säädösten välisiä pulmakohtia, jotka näyttäytyivät toiminnan kohdetta määrit-
tävinä tekijöinä ja toiminnan kehittämistarpeina. Säädösten ja toisaalta työn ar-
kikäytäntöjen kohdatessa syntyy nk. harmaa alue, jolla sairaalaopetusyhteisön 
arkityö murtaa virallisten normien ja annettujen ohjeiden sekä tehtyjen sopi-
musten rajoja. Kehittämisen ja kehittymisen kannalta tarkasteltuna juuri näin 
syntyvien ”poikkeamien tunnistaminen ja niiden teoreettinen tulkinta ovat kehittävän 
työntutkimuksen analyysien keskeinen tehtävä”. (Engeström 1995, 139–140; 1985, 
159.)   
 
II Tutkimusvaihe 
Tutkimuksen toisen vaiheen tutkimustehtävänä oli sairaalaopetuksen kansalli-
sen kehittämistoiminnan etenemisen ja muutoskehityksen kuvaus ekspansiivi-
sen oppimissyklin kuvauksen ja kehittävän työntutkimuksen vaihekuvauksen 
mukaisesti etenevänä prosessina (Engeström 1995, 128) (ks. kuvio 13/luku 
3.2.6). Tutkimustehtävästä muotoilemaani tutkimuskysymykseen vastasin ana-
lysoimalla ensimmäisen auditointikierroksen (Elias 1 -kierros) jälkeen opetus-
yksiköille laaditut palautteet, vuonna 2010 toteutetulla toisella auditointikier-
roksella (Elias 2-kierros) toteutetut kyselyt ja teemahaastattelut, alue- ja osa-
hankkeiden päättöraportit, työ- ja koulutusseminaarien ryhmätöiden tuotokset 
ja palautteet, välikyselyn käytänteiden käyttöönottoa koskevat tulokset ja väli- 
ja päättökyselyn vapaat vastaukset. Lisäaineistoina käytin kenttämuistiin-
panoina kirjaamiani havaintoja yksikkökohtaisista palavereista ja koulutus- ja 
työseminaareista.  

Tutkimuksen toisen vaiheen kehittämistehtävänä oli mallinnuksien laati-
minen sairaalaopetuksen työtoiminnan eri vaiheisiin. Mallinnukset edustavat 
toiminnan kehittämisessä välitason analyysivälineitä, jotka toimivat toiminnan 
peilauspintoina (Engeström 1995, 125). Halusin selvittää sairaalaopetuksen pii-
rissä olevan oppilaan opinpolkuprosessiin sisältyvät käytänteet ja ajattelutapa-
mallit, mutta myös tuottaa tutkimukseni avulla sairaalaopetuksen työtoimin-
nan kohdetta laajentavan mallin. Siten interventioiden kehittämisen ja käyt-



100 
 

 

töönoton kuvaus ulottuu tässä tutkimuksessa kahdelle tasolle. Kuvaus tapah-
tuu: 

1) sairaalaopetusyksikön kehityksellisenä opinpolkuna, joka sisältää yhtei-
sön sisäisen ja ulospäin suuntautuvan toiminnan ja sen kehittämisen ja 
siinä tapahtuvan kehityksen käytänteiden omaksumisen ja jalkautumi-
sen näkökulmasta ja 

2) sairaalaopetuksessa olevan oppilaan kasvatukseen, opetukseen ja peda-
gogiseen kuntoutukseen sisältyvän toiminnan muotoamana opinpolku-
na.  

 
III Tutkimusvaihe 
Tutkimuksen kolmannen vaiheen tutkimustehtävänä oli kuvata sairaalaopetuk-
sen toimintaosaamista ja osaamiskeskuksena toimimisen toimintaedellytyksiä. 
Tutkimustehtävästä muotoilemaani tutkimuskysymykseen vastasin analysoi-
malla ennakointidialogeihin perustuvalla tulevaisuusmuistelulla (Arnkil ym. 
2000) tuotetun haastatteluaineiston. Aineiston tulosten perusteella laadin osaa-
miskeskuksen toimintaedellytyksiä kuvaavan mallin.  

Seuraavaan kuvioon (kuvio 15) on koottu tutkimusvaiheisiin sisältyneet 
tutkimus- ja kehittämistehtävät, tutkimuskysymykset, aineistot ja menetelmälli-
set ratkaisut, joiden perusteella tutkimuskysymyksiin vastataan, sekä metodo-
logiset lähtökohdat. Kuvion viimeinen sarake ilmaisee tulosluvun numeron 
tässä raportissa. 

Aineistojen laajuuden vuoksi kuvaan seuraavissa luvuissa (luvut 4.3 ja 4.4) 
tarkemmin tutkimukseen sisällyttämiäni aineistoja, niiden määriä ja analysoin-
tia. 

Hahmotan tässä tutkimuksessa tutkimuksen kohteena olevan sairaalaope-
tuksen kehittämistoiminnan työyhteisön oppimisprosessina. Sairaalaopetuksen 
kehittämisen tutkimuksellinen tarkastelu tapahtuu kolmella tasolla. Tutkimuk-
sen makrotason tarkastelu ulottuu kansallista sairaalaopetusta määrittävän 
lainsäädännön, ohjeistusten ja työnjaon kysymyksiin. Makrotasoon sisällytin 
myös sairaalaopetuksen alueellisen kehittämistyön tarkastelun. Sairaalaopetus-
kenttä jaettiin kuudeksi alueeksi, joilla tapahtuva kehittämistyö toimi kansalli-
sen tason kehittämistyön jatkumona. Makrotasolla kehittämistyöhön sisältyivät 
yhteiskehittelyn ja oppimisen sekä arjen kokemukset ja teoreettisen tiedon yh-
distämisen mahdollistaneet työ- ja koulutusseminaarit. Mesotason tarkastelulla 
tarkoitan sairaalaopetusyksikön toiminnan tarkastelua opetuksen järjestäjäta-
son organisaationa osana opetuksen järjestäjätasoa ja kunnallista oppimisen ja 
koulunkäynnin tuen palvelujärjestelmää. Tutkimuksen mikrotasolla tarkastel-
laan opetusyksikköä työyhteisönä ja opetusyksikön työkäytänteitä ja työtapoja 
sekä interventioita, joiden tuloksena syntyy sairaalaopetuksen piirissä olevan 
oppilaan opinpolku. 
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I Tutkimusvaihe 
Tutkimustehtävät 
Tutkimuskysymykset  

Aineisto Aineiston  
analyysi 

Metodolo-
gia  
Pääteoreet-
tinen käsite 

Tulos-
luku 

Sairaalaopetuksen kehitysvaiheiden, jännit-
teiden ja ristiriitojen kuvaus 

 
1 Millaisia kehitysvaiheita sairaalaopetuksen 
kehityksessä on havaittavissa sen historialli-
sen kehityksen aikana? 
- Millaisia lainsäädännöllisiä ja organisatorisia 
muutoksia on kohdistunut sairaalaopetuksen 
järjestämiseen? 
 
Sairaalaopetuksen nykytilan ja käytänteiden, 
työtoiminnan jännitteiden ja ristiriitojen sekä 
kehittämistarpeiden kuvaus 
2 Millaisia ovat sairaalaopetuksen tehtävä, 
toiminta ja käytänteet? 
 - Millaisista tehtävistä ja käytänteistä sairaa-
laopetuksen työnkuva rakentuu? 
 - Miten oppilaan oikeus opetukseen ja tuki-
toimiin toteutuu? 
- Millaisia kehittämistarpeita ilmenee? 

säädökset, ohjeistukset 
komiteanmietinnöt 
sairaalaopetuksen historiaa 
sivuava kirjallisuus 
opinnäytetyöt 
sairaaloiden historiikit 
 
 
 
 
Sairaalaopetusyksiköiden 
auditointiaineistot: kyselyt 
ja teemahaastattelut 
2005–2006 (Elias 1 -
kierros) 
Lisäaineistot: opetusyksi-
kön esitteet, toiminta-
suunnitelmat, opetussuun-
nitelmat, kenttämuistiin-
panot 

sisällön erittely 
sisällönanalyysi 

 
 
Teoria- ja 
kohdehistorial-
linen analyysi 
 
 
Aineistolähtöi-
nen ja teo-
rialähtöinen 
sisällönanalyysi, 
Aktuaaliempii-
rinen analyysi 
(Engeström 
1985; 1995) 

 
 
Kehittävä  
työntutki-
mus (Enge-
ström 
1985; 
1995) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5 
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II Tutkimusvaihe 
Tutkimus- ja kehittämistehtävä 
Tutkimuskysymys 

 

Aineisto Aineiston  
analyysi  

Metodolo-
gia  
Pääteoreet-
tinen käsite 

Tulos-
luku 

Toiminnan kehittämisen ja muutoskehityksen 
kuvaus 
Opinpolun mallinnus 
3 Miten työtoimintojen muutoskehitys eteni 
kehittämishankkeiden aikana? 
- Millaisia käytänteitä ja menettelytapoja 
kehittämisen aikana tuotettiin sairaalaopetuk-
sen tulo-, opetus- ja lähtövaiheisiin? 
- Millaisia vaiheita muutoskehityksessä oli 
havaittavissa?  
- Millainen on sairaalaopetuksessa olevan 
oppilaan opinpolun rakennemalli ja millaisia 
ovat opinpolkuun liittyvät tekijät ja käytän-
teet? 

Sairaalaopetusyksiköiden 
auditointiaineistot: kyselyt 
ja teemahaastattelut 2010 
(Elias 2 -kierros)  
Yksikkökohtaiset palaut-
teet (Elias 1 -kierros) 
Työ- ja koulutusseminaa-
reihin osallistujien ryhmä-
työt ja palautteet 
Hankkeen välikysely, alue- 
ja osahankkeiden päättö-
raportit, väli- ja päättö-
kyselyn vapaat vastaukset 
Lisäaineisto: kenttämuis-
tiinpanot 

Aineisto- ja 
teorialähtöinen 
sisällönanalyysi   
 
 
 
Kehittävän 
työntutkimuk-
sen toimintajär-
jestelmä 
 

 
 
 
Ekspansii-
vinen 
oppiminen 

 
Kehittävä 
työntutki-
mus 
 
 

7 

III Tutkimusvaihe 
Tutkimustehtävä 
Tutkimuskysymys 

Aineisto Aineiston  
analyysi 

Metodolo-
gia  
Pääteoreet-
tinen  
käsite 

Tulok-
set 
rapor-
tin 
luvussa 

Osaamiskeskuksen toimintaedellytysten ja 
toimintaosaamisen kuvaus 
 
4 Millaiset toiminnalliset edellytykset sairaala-
opetuksella arvioidaan olevan osaamiskeskuk-
sena toimimiseen? 

 
Työseminaariin osallistu-
jien tulevaisuusmuiste-
lulla toteutettu 
teemahaastattelu 

Aineisto- ja teo-
rialähtöinen 
sisällönanalyysi 
Kehittävä työn-
tutkimuksen 
toimintajärjes-
telmä 

 
 
Kehittävä 
työntutki-
mus 

8 

KUVIO 15  Tutkimusprosessin vaiheet, aineistot ja analyysit sekä tulosluvut 
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Keskeiset käsitteet 
Sairaalaopetuksen historiallisen kehityksen alkuvaiheessa käytän sairaalle lap-
selle järjestetystä opetuksesta termiä sairaan lapsen opettaminen. Tässä tutki-
muksessa tarkoitan sillä hoidossa olevalle lapselle tai nuorelle järjestettävää 
opetusta, joka ei perustunut oppivelvollisuudesta säädettyyn lakiin, vaan järjes-
tettiin hoitotahon aloitteesta ja toteutettiin opetustoimintana hoidon ohella. Sai-
raalaopetus-käsitettä käytän erikoissairaanhoidon osasto- tai avohoidossa ole-
valle oppivelvolliselle oppilaalle opetuslainsäädännön perusteella järjestettä-
västä opetuksesta. 

Pedagogisella kuntoutuksella tarkoitan oppimisen ja koulunkäynnin tu-
kimuotoja ja sitä, että oppilaalle pedagogisin keinoin luodaan onnistumisen 
elämyksiä ja tuetaan oppilaan sosioemotionaalista kehitystä. Tässä mielessä 
pedagogisen kuntoutuksen raja hämärtyy, koska tutkimusajankohtana voimas-
sa olleiden opetussuunnitelmien ja myös nykyisissä perusopetuksen opetus-
suunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2004; 2014) edellä mainittujen omi-
naisuuksien edellytetään sisältyvän kaikkeen koulussa tapahtuvaan opetukseen 
ja toimintaan (Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010; Perusopetuslaki 
628/1998). Pedagogisen kuntoutuksen piiriin voidaan katsoa kuuluvan myös 
tehostetun ja erityisen tuen toimenpiteet (Opetushallitus 2004; 2011.) 

Tämän tutkimuksen tutkimuskontekstina on sairaalaopetus ja informant-
teina toimivat sairaalaopetusta vuosina 2005–2014 antaneiden sairaalakoulujen 
henkilöstö ja kehittämishankkeiden työ- ja koulutusseminaareihin osallistuneet 
opetusyksiköiden jäsenet. Sairaalakouluille vakiintui kehittämishankkeiden 
aikana sairaalaopetusyksikkö -nimitys, jota myös käytän tässä tutkimuksessa.  

Osaamiskeskuksella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sairaalaopetusyk-
sikköä, joka toimii kunnallisen erityiskoulustatuksen lisäksi osana kunnallista 
oppimisen ja koulunkäynnin tuen palvelujärjestelmää ja/tai järjestää opetusta 
myös erikoissairaanhoidon polikliinisessa tai muussa avohoidossa oleville op-
pilaille. Se toimii omalla oppilaaksiottoalueellaan myös ohjausta ja konsultaa-
tiota sekä täydennyskoulutusta järjestävänä yksikkönä. 

Palvelujärjestelmällä tarkoitetaan sairaalaopetusta koordinoivien ja toi-
meenpanevien organisaatioiden hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä menettelyjä, 
informaatio-ohjausta ja toimintakäytänteitä sekä käytänneketjujen toteuttamista. 

Hyvällä käytänteellä ei tarkoiteta tässä tutkimuksessa pelkästään teknistä 
välinettä, vaan se ymmärretään laajemmin käytänteeseen liittyvänä hiljaisesta 
tiedosta koostuvana viisaana toimintana (Arnkil, Spangar & Jokinen 2007, 22). 
Siten välineen – lomakkeen tai toimintamallin – muuntuminen käytänteeksi 
tapahtuu toiminnan rakentumisena erillisen kehitysprosessin kautta (Bèguin & 
Rabardell 2000). Organisaation osaamisen kehittämistä tarkastellaan kokonai-
suutena, johon sisältyvät välineiden ja järjestelmien kehittäminen, toimintakäy-
tänteiden dokumentointi ja tietotaidon kehittäminen kokonaisuutena (Virkku-
nen & Ahonen 2007, 26).  

Yhteistyöosaamisella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa aktiivista dynaa-
mista tietämistä, jossa yhdistyvät tiedon sisältö ja sen soveltaminen käytännös-
sä. Sairaalaopettaja toimii oppilaan kasvatukseen, opetukseen ja kuntoutukseen 
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osallistuvien toimijoiden muodostaman ammatillisen tiimin jäsenenä. Tiimi 
vaihtaa ja kokoaa tietoa konstruoidakseen sen oppilaan kokonaistilanteen pa-
rantamiseksi (Ryle 1982). 

4.3 Tutkimusaineistojen ja osallistujien kuvaukset 

Laadulliselle tutkimukselle tyypilliseen tapaan tämän tutkimuksen aineisto 
koostuu erityyppisistä aineistoista (Tuomi & Sarajärvi 2004, 73), kuten sairaala-
opetuksen historiaa ja järjestämistä käsittelevistä dokumenteista, teemahaastat-
teluista, kyselyistä, kenttämuistiinpanoista, kehittämishankkeisiin sisältyneiden 
työ- ja koulutusseminaarien ryhmätöistä ja palautteista sekä opetusyksikön 
toimintaa kuvaavista dokumenteista (ks. kuvio 15). Tutkimusaineistot koostu-
vat kehityshistoriallisessa (Engeström 1995) analyysissa käytettyä sairaalaope-
tuksen historiaa ja järjestämistä koskevaa dokumenttiaineistoa (liite 1) lukuun 
ottamatta sairaalaopetuksen kansallisen kehittämistoiminnan (2005–2014) aika-
na tuottamistani aineistoista (liite 2). Käytän kehittämishankkeiden aikana tuot-
tamani aineiston osalta tuottamiseen viittaavaa termiä erottamaan sen aineiston 
keräämisestä, jota ymmärrykseni mukaan käytetään silloin, kun tutkimusaineis-
to varta vasten kerätään suoritettavaa tutkimusta varten. Sairaalaopetuksen 
kehittämishankkeissa tuottamani aineisto toimi hankkeiden päättymisen jäl-
keen tämän tutkimuksen pääaineistona. Tuottamisella viittaan myös siihen, että 
kehittämishankkeen aikana toteutetut kartoitukset, haastattelut, kyselyt, hanke-
suunnitelmat, työ- ja koulutusseminaarit, raportit ja interventiot olivat tutkijan 
laatimia ja toteuttamia. Sairaalaopetuksen kehittämistoimintaa on selvitetty 
kansallisen kehittämisen aikana useissa laatimissani raporteissa teknisinä yh-
teenvetoina ja sisällön kuvauksina hanketoiminnan ylläpitäjien (Opetushallitus 
ja myöhemmin opetusministeriö) edellyttämällä tavalla ja koulutus- ja työsemi-
naarien pohjamateriaaleina käytettäväksi. Tekniset raportit toimivat tämän tut-
kimuksen taustamateriaaleina, joista tähän tutkimukseen otetut tiedot on selvi-
tetty jokaisen käytetyn tiedon osalta erikseen. Kehittämistoiminnan aikana tuo-
tetut, mutta analysoimatta jääneet aineistot on otettu tähän tutkimukseen lä-
hemmin tarkasteltaviksi.  Tässä luvussa selvitän tutkimusaineistot, niiden tuot-
tamistavat ja määrät sekä kuvaan sairaalaopetusyksiköitä tutkimuskenttänä. 

Sairaalaopetuksen kansallista kehittämistoimintaa ei käytännössä toteutet-
tu kehittävän työntutkimuksen lähestymistavalla, vaan toimintatutkimuksen 
periaattein, jolla on tosin yhtymäkohtia kehittävän työntutkimuksen lähesty-
mistapaan (ks. luku 3.2). Kehittämishankkeiden ajallinen eteneminen, tavoitteet 
ja hanketoiminta sekä kehittämistoiminnan aikana tuotetuista aineistoista tähän 
tutkimukseen mukaan otetut aineistot on esitetty tämän raportin liitteenä (liite 
2). Analysoin aineistoja tässä tutkimuksessa kehittävän työntutkimuksen lähes-
tymistavan ja metodin mukaisesti. 
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4.3.1 Haastattelut ja kyselyt 

Sairaalaopetuksen tilaa, opetusyksikön toimintaedellytyksiä ja kehittämistarpei-
ta kuvaava tutkimusaineisto koostui strukturoituja, puolistrukturoituja ja 
avoimia kysymyksiä sisältäneestä kyselystä ja teemahaastattelusta (liite 3), joka 
toteutettiin osana sairaalaopetusyksikköjen auditointia (Elias 1- ja 2-kierrokset) 
Saireke-hankkeen aloitusvaiheessa 2005–2006 ja toisen kerran 2009–2010.   

Kehittäjänä ja tutkijana minua kiinnosti, mitä käytänteitä ja työtapamalleja 
sairaalaopetusyksiköt käyttävät, millaisena työtoiminta näyttäytyy sairaalaope-
tuksen eri vaiheissa ja millainen käsitys työyhteisöllä on työtoiminnastaan. 
Toimintamallien ja käytänteiden tutkiminen edellyttää toimijoiden oman näkö-
kulman esille tuontia ja ikään kuin äänen antamista niille, joiden valintojen ja 
toimenpiteiden seurauksena muodostuu sairaalaopetuksen piirissä olevan op-
pilaan opinpolku. Auditointia (European committee for standardization 2011) 
käytettiin sovellettuna tiedonhankintamuotona. Auditointitilaisuuden tarkoi-
tuksena oli toimintatapojen selvittäminen ja kehityskohteiden tunnistaminen. 
Auditointitilaisuus toimi myös tutkimuksellisena tilanteena. Haastattelulla ja 
keskustelulla ja tilannetta havainnoimalla pyrittiin luomaan kuvaa myös siitä, 
millainen on todellisuuden ja tiedon luonne, millainen on vallitseva todelli-
suuskäsitys ja millaisia ristiriitoja vallitsee todellisen tilanteen ja tahtotilan vä-
lissä. Luontaisessa työympäristössä toteutettuna auditointi edusti siten opetus-
yksikön artefaktien, ilmaistujen arvojen ja toiminnan perusoletusten tarkastelua. 
Auditointiin sisältynyt kysely ja teemahaastattelu koski opetusyksiön artefakte-
ja, mutta havainnot ja kerätty materiaali (lukuvuosisuunnitelmat, esitteet, ope-
tussuunnitelmat) edustivat ilmaistuja arvoja. Käydyt keskustelut ilmaisivat 
opetusyksikössä vallitsevia oletuksia mutta myös todellisia käsityksiä toiminta-
tapojen perusteista. (Schein 2009.)  

Auditointitilaisuus koostui ryhmähaastatteluna toteutetusta teemahaastat-
telusta, etukäteen lähetetyn kyselylomakkeen tarkennuksista, keskusteluista ja 
akuuttien asioiden tiedonvaihdosta. Haastattelu tarjoaa kyselyyn verrattuna 
lisäetuina joustavuutta (kysymysten järjestys, kysymyksissä viipyminen) ja 
mahdollisuuden tehdä lisäkysymyksiä käsitteiden, sanamuotojen tai ilmausten 
tarkentamiseksi. Lisäksi haastattelutilanne tarjoaa mahdollisuuden havaintojen 
tekemiseen siitä, miten asia sanotaan. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 75,76.) Ryhmä-
haastattelua voi kuvata lomake- ja avoimen haastattelun väliin sijoittuvaksi 
teemahaastatteluksi. Teemahaastattelulle on tyypillistä, että haastattelussa esille 
otettavat asiat eli teemat ovat ennalta tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto 
ja järjestys puuttuvat. Teemahaastattelun etuna on lisäksi se, että se vapauttaa 
haastateltavien omat tulkinnat ja asioille annetut merkitykset syntyvät oman 
kokemustaustan ja tilanteessa tapahtuvan vuorovaikutuksen kautta. (Hirsjärvi 
& Hurme 2008, 48).  

Ryhmähaastatteluna toteutettu teemahaastattelu toteutui lomake- ja 
avoimen haastattelun välimuotona (Hirsjärvi & Hurme 2008) ja edusti siten 
puolistrukturoitua haastattelua tarjoten mahdollisuudet tarkentaviin ja lisäky-
symyksiin (Tuomi & Sarajärvi 2004, 77) sekä vapaaseen kommentointiin. Käsi-
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teltävästä aihealueesta saatiin siten esille useampia näkökulmia ja monipuolista 
tietoa (Hirsjärvi & Hurme 2008, 61). Tilanne loi mahdollisuuden myös oman 
toiminnan reflektointiin, vuorovaikutukseen ja sitä kautta oppimiseen (Enge-
ström 1995; 2004; Nonaka ym. 2001). Metodologisesti tarkasteltuna teemahaas-
tattelussa korostuvat Hirsjärven ja Hurmeen (2008) mielestä haastateltavan ja 
tutkijan asioista tekemät tulkinnat ja vuorovaikutuksessa syntyvät merkitykset.  

Havainnointi antaa tutkittavasta kohteesta tietoa sen oikeissa yhteyksis-
sään ja tässä tutkimuksessa auditointien yhteydessä myös oikeissa ympäristöis-
sään. Työ- ja koulutusseminaarit ja erilaiset ohjaustilanteet sivusivat myös osal-
listuvaa havainnointia, jossa kehittäjä-tutkijan rooli oli aktiivinen. (Tuomi & 
Sarajärvi 2004, 83-84.) Havainnot kirjasin kenttämuistiinpanoina Elias 1- ja 2-
kierroksilta ja työ- ja koulutusseminaareista. Kenttämuistiinpanot edustavat 
omia tulkintojani.   

Ennakointidialogiin perustuva tulevaisuusmuistelutekniikalla toteutettu 
haastattelutilanne sisälsi syvähaastattelun piirteitä, koska siinä käytettiin muu-
tamia tutkittavaan ilmiöön rajautuvia avoimia kysymyksiä (Tuomi & Sarajärvi 
2004, 78). Myös auditointia voi luonnehtia syvähaastatteluksi. Tutkija toimii 
tällöin tilanteen fasilitaattorina. 
 
Elias 1 -kierros 
Opetusyksiköihin lähetettiin etukäteen tutkijan laatima kyselylomake (liite 3), 
joka sisälsi strukturoituja ja puolistrukturoituja kysymyksiä sekä avoimia ky-
symyksiä opetuksen, kasvatuksen ja pedagogisen kuntoutuksen järjestämisestä 
ja toteutumisesta. Sisällytin haastattelurunkoon esiymmärrykseni ja ammatilli-
sen kokemukseni kerryttämän tiedon varassa kaikki sairaalaopetusyksikön 
toimintaa kuvaavat alueet. Strukturoidut kysymykset sisälsivät kysymyksiä 
sairaalaopetusyksikön hallinnosta ja käytettävistä tiloista, henkilöstöstä, oppi-
lasmääristä ja -ryhmittelystä, opetusjärjestelyistä, oppilaita lähettävistä tahoista 
ja opetuksen ja tukitoimien toteutumisesta (liite 3). Puolistrukturoitujen ja 
avoimien kysymysten tarkoituksena oli ohjata opetusyksiköitä tarkastelemaan 
opetusyksikön tilannetta opetukseen, työyhteisön toimintaan ja yhteistyöhön 
liittyvissä kysymyksissä. Opetuksen toteutumiseen ja toimintakulttuuriin liitty-
viin kysymyksiin haettiin vastauksia seuraavilla teemoilla: 

- opetussuunnitelman toteutuminen: opetuksen saatavuus, kohdentumi-
nen ja opetusjärjestelyt 

- opetuksen tukitoimien työkäytänteet ja mallit  
- henkilöstön erityisosaamisen alueet ja painottaminen opetuksen osana 
- toimintakulttuuriin sisältyvät yhteistyökäytänteet, työnjako ja tapakult-

tuuri 
- opetusyksikön ja hoidon välinen yhteistyö: oppilaan tulokäytänteet, tie-

donkulku oppilasasioissa, opetuksen asema ja rooli hoidon kentässä, yh-
teistyökäytänteet 

- yhteistyö oppilaan huoltajien, oman koulun ja muiden sidosryhmien 
kanssa 

- siirtymävaiheen ja jälkiseurannan käytänteet 
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- opetusyksikön mahdollisuudet täydennyskoulutuksen ja tuki- ja ohjaus-
palvelujen antamiseen ja omaan täydennyskoulutukseen sekä työnohja-
ukseen osallistumiseen 

- sairaalaopetusyksikön näkyvyys ja rooli osana kunnallista perusopetuk-
sen tukitoimijärjestelmää 

- käsitykset alueellisen erityisopetuksen toimivuudesta ja kehittämistar-
peista 

- käsitykset osaamiskeskustoiminnan edellytyksistä, haitoista ja hyödyistä 
- odotukset ja toiveet meneillään olevasta kehittämistoiminnasta. 

Kyselylomakkeen mukana seurasi lyhyt selvitys auditointikäynnin tarkoi-
tuksesta, sisällöstä ja valmistelevista toimenpiteistä (liite 3). Kyselylomakkeet 
palautettiin tutkijalle. Kyselylomakkeiden palautumisen jälkeen toteutin tie-
donkeruu- ja ohjausmatkan lukuvuonna 2005–2006 kaikkiin 33 sairaalaope-
tusyksikköön. Auditointikierros nimettiin Elias Lönnrotin mukaan Elias 1 -
kierrokseksi. Aineiston keruumetodina Elias 1 -kierros muistutti osin myös et-
nografista kenttätutkimusmenetelmää, jota käytetään, jos halutaan kuvata työn 
normaalia kulkua (Engeström 1995, 132) tai tutkija haluaa lisätä omaa ymmär-
rystään tutkittavasta aiheesta. Etnografisen ja kehittävän työntutkimuksen yh-
teisinä tekijöinä Engeström (1995, 132) esittää aineiston ja hankintamenetelmien 
moninaisuuden, työsuoritusten seuraamisen ja tallentamisen, luottamuksellisen 
suhteen luomisen, kiinnostuksen esineistöä ja välineitä kohtaan (toiminnan teo-
rian näkökulmasta työvälineet ovat avainasemassa työn ymmärtämiseksi) ja 
vertailujen suorituksen. Auditointitilanne ei kuitenkaan sisältänyt varsinaisen 
työtoiminnan havainnointia, vaan työtoiminnan kuvausta aidossa työn tekemi-
sen ympäristössä. Erona on myös, ettei etnografisen tutkimuksen tarkoituksena 
ole muutoksen aikaansaaminen, kun taas toimintatutkimuksessa ja kehittävässä 
työntutkimuksessa muutoksen ymmärtäminen, hallinta ja aikaansaaminen ovat 
keskeisiä. (Engeström 1995, 132–134; Heikkinen & Jyrkämä 1999.)  

Etukäteisohjeen mukaan täysin esitäytetyn lomakkeen palautti 33 sairaa-
laopetusyksiköstä 16. Vajaasti täytettyjä lomakkeita palautui 14. Näistä lomak-
keista puuttuivat avoimet vastaukset kokonaan ja myös osaan numerisia tietoja 
koskeneista kysymyksistä oli jätetty vastaamatta. Kolme opetusyksikköä ei ollut 
täyttänyt lomaketta etukäteen lainkaan. Osa vajaasti täytetyistä lomakkeista 
täytettiin numeeristen tietojen osalta ennen ryhmähaastattelua tai sen jälkeen 
yhdessä rehtorin/johtajan kanssa. Neljä täydentämistä kaipaavista lomakkeista 
palautui opetusyksikön aikataulusyistä jälkikäteen. Etukäteen tai jälkikäteen 
lähetettyjen lomakkeiden osalta en kuitenkaan voinut olla varma, olivatko lo-
makkeet täytetty avoimien kysymysten osalta opetusyksikön johtajan yksin 
tehdyn työn vai koko työyhteisön työskentelyn tuloksena.  

Esitäytetyt lomakkeet toimivat auditointitilaisuuden teemahaastattelun 
runkona. Pääpaino tilaisuudessa oli avoimien kysymyksien sisältämien teemo-
jen syventämisessä. Haastattelut nauhoitettiin. Auditointitilaisuuksiin osallistui 
kehittäjä-tutkijan lisäksi Saireke 1 -hankkeen ohjausryhmän sihteeri, joka valo-
kuvasi tilat ja osallistui keskusteluihin ja auditoinnista annettavan palautteen 
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laatimiseen. Tutkijan oman sairaalaopetusyksikön auditointitilaisuuden vas-
tuuhenkilöinä toimi kehittämishankkeen ohjausryhmän kaksi jäsentä.  

Opetusyksiköt saivat vapaasti päättää tilaisuuteen osallistujat. Toimin 
näin tietoisesti. Päätöksenteko tilaisuuden toteutustavasta ja mukaan kutsutuis-
ta osallistujista sekä heidän edustamiensa toimenkuvat ja taustatahot antoivat 
kokonaisvaltaista tietoa opetusyksikön tilanteesta ja toimintatavoista. Elias 1 -
tilaisuudet rakentuivat 33 opetusyksikössä hyvin eri tavoin. Pääosin tilaisuudet 
toteutuivat opetusyksikön oman henkilökunnan kesken. Tilaisuudessa saattoi 
olla osan aikaa henkilökunta kokonaisuudessaan, osan aikaa tai koko ajan vain 
1–2 henkilöstön edustajaa ja osan aikaa myös hoidon edustajia. Elias 1 -
kierrokseen osallistui 106 opettajaa, 39 koulunkäynnin ohjaajaa, 25 johtajaa, reh-
toria tai etärehtoria ja 16 hoitotahon edustajaa. Elias 1 -tilaisuuksien kesto vaih-
teli kahdesta neljään tuntiin. Yhteensä Elias 1 -kierroksen teemahaastatteluihin 
kului 98 tuntia (taulukko 5). 

Elias 1 -kierros oli luonteeltaan informaatiota keräävää mutta myös kon-
sultoivaa. Tilaisuuksissa välitin kehittäjä-tutkijana tietoa aloitetusta kehittämis-
hankkeesta (Saireke 1) ja ratkaisumalleja esille nousseista kysymyksistä. Tilai-
suudet toimivat siten paitsi informatiivisina myös työnohjauksellisina ja työta-
poja reflektoivina sekä kehittämiseen kannustavina. Sairaalaopetusyksiköiden 
vastaanotto oli pääosin innostunutta ”vihdoinkin meistäkin on joku kiinnostu-
nut ”(OpYks12/O2). Neljä opetusyksikköä ilmaisi haluavansa ”ottaa tilanteesta 
kaiken ilon irti” ja haluavansa perusteellisen työnohjauksellisen istunnon, joka 
näissä tapauksissa venyi kestoltaan yli nelituntiseksi. Kahta poikkeusta lukuun 
ottamatta tilaisuuksissa vallitsi tilaisuuden alusta alkaen avoin ja välitön tun-
nelma. On huomattava, että kaikille sairaalaopetusyksiköille näin laajana toteu-
tettu auditointi oli tilanteena ainutkertainen. Useista kierroksella syntyneistä 
kontakteista rakentui tiiviitä yhteistyö- ja ystävyyskontakteja, jotka jatkuivat 
kehittämishankkeiden päättymisen jälkeenkin.  

Auditointikäynnin jälkeen jokaiselle opetusyksiköille lähetettiin kirjallinen 
palaute yksikön toiminnan vahvuuksista ja kehittämistarpeista. Tätä tutkimusta 
varten luokittelin palautteista (n = 33) opetusyksikön kehittämistarpeita kuvaa-
vat maininnat, jotka on esitetty tämän tutkimusraportin liitteenä (liite 4). Palaut-
teet oli tarkoitettu opetusyksikön sisäiseen käyttöön ja tukemaan opetusyksikön 
sisäistä kehittämistyötä.  

Kokosin Elias 1 -kierroksen strukturoitujen kysymysten vastauksia rapor-
tiksi (Tilus 2006a), joita käytettiin kehittämistoiminnan työmateriaaleina. Kehit-
tämistyön koordinointiin liittyvät tehtävät ja omat virkatehtävät siirsivät aineis-
ton nauhoitusten litteroinnit ja analysoinnin tämän tutkimuksen aloittamiseen 
asti.  

 
Elias 2 -kierros 
Toteutin toisen auditointikierroksen (Elias 2 -kierros) 22 opetusyksikköön vuo-
sina 2009–2010. Opetusyksiköiden kokonaismäärä oli vähentynyt 25:een koulu-
jen hallinnollisten yhdistämisten tai lakkautusten seurauksena. Kolme opetus-
yksikköä jäi Elias 2 -kierroksen ulkopuolelle aikataulusyistä. Teemahaastattelun 
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pohjana käytin samaa Elias 1 -kierrokselle laatimaani lomaketta, johon kirjasin 
tapahtuneet muutokset. Haastattelun tarkoituksena oli tarkastella opetusyksi-
kön saaman palautteen sisältämien kehittämisehdotusten toteutumisen tilaa, 
mahdollisia muutoksia ja niihin johtaneita syitä ja perusteita. Tilaisuuden ta-
voitteena oli tukea yksikön muutoskehityksen hahmottamista ja rohkaista osal-
listumaan hanketoimintaan. Käytin haastattelussa tarkentavia kysymyksiä, ku-
ten ”Mikä on muuttunut, jos on muuttunut?” ja ”Mikä on vaikuttanut mieles-
tänne mahdolliseen muutokseen tai muuttumattomuuteen?”. Siten haastattelu-
tilanteet toimivat myös ohjaavina ja oppimistilanteina sekä mahdollisuuksina 
tiedon muodostamiseen oman ja yhteisön toiminnan reflektoinnin kautta. Elias 
2 -tilaisuuksien kokoonpano vaihteli yksiköittäin. Elias 2 -tilaisuuksiin osallistui 
21 rehtoria, johtajaa tai vastuuopettajaa, 64 opettajaa ja 9 hoidon edustajaa (tau-
lukko 5).  

TAULUKKO 5  Elias-kierrosten (Elias 1 ja 2) osallistujat ja kesto 

 
Tilaisuus 

Ope-
tus- 
yksiköt 

Rehtorit/ 
johtajat 

Opet-
tajat 

Koulun-
käynnin  
ohjaajat 

Lää-
kärit 

Hoita-
jat 

Kesto 

Elias 1 2005–2006 33 25 106 39 1 15 98 h 
Elias 2 2009–2010 22 21 64 23 3 6 65 h 

 
Elias 2 -kierroksen haastattelujen kestot vaihtelivat 1,5 tunnista kahteen tuntiin. 
Yhteensä Elias 2 -kierroksen haastatteluihin kului 65 tuntia. Keskusteluja ei 
nauhoitettu. Kirjasin keskustelut täydentäen ja tietoja muuttaen ensimmäisellä 
Elias-kierroksella täytettyyn lomakkeeseen. Tilaisuuden jälkeen kirjasin kent-
tämuistiinpanoihini tilaisuudessa heränneitä ajatuksia ja vaikutelmia. Kirjasin 
huomioitani muun muassa henkilöstön osallistumisesta tilanteeseen ja tilanteen 
yleisjärjestelyistä sekä lomakkeen etukäteisvalmisteluista. Kehittämishalukkuus 
ja organisaation toimintakulttuuri on pääteltävissä monista asioista (Juuti 1992, 
2011; Ollila 2010).  

Elias 1- ja 2-kierrosten tuottamat tutkimusaineistot on koottu seuraavaan 
taulukkoon (taulukko 6). Opetusyksiköistä keräämiäni esitteitä, tiedotteita, lo-
makkeita, opetussuunnitelmia ja lukuvuosi- tai toimintasuunnitelmia käytin 
lisämateriaalina tukemaan opetusyksikkökohtaisia päätelmiä sisäisen yhteis-
työn ja suunnittelun rakenteista, opetusjärjestelyjen luomista toimintaedellytyk-
sistä, opetuksen sisällöistä ja pedagogisen kuntoutuksen malleista ja tiedonväli-
tykseen käytettävistä materiaalisista valmiuksista. Sisällön erittely näiltä osin 
tapahtui on/ei-merkintöjen avulla. Elias 1 -kierroksen istuntojen nauhoitusten 
litterointia ja tutkimusaineiston analyyseja koskevia ratkaisuja selvitetään tar-
kemmin luvussa 4.4.2. 
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TAULUKKO 6  Elias 1- ja 2-kierrosten tuottamat tutkimusaineistot ja analyysit 

Auditointiaineistot Ajankohta Määrä ja sisältö Analyysi 
Elias 1 -kierros (33 opetusyksik-
köä) 
Kyselylomakkeet 
Teemahaastattelut  
 
Nauhoitusten litteroinnit (12 
opetusyksikköä) 
Kenttämuistiinpanot 
Palautteet 

8.11.2005–
23.11.2006  
 
 
helmi-
huhtikuu 
2015 
 
 

 
462 sivua 
nauhoitusten kesto  
34 h 45 min 
 
287 sivua (1,5 rv) 
66 sivua 
33 sivua 

 
Aineisto- ja teorialäh-
töinen 
sisällönanalyysi  
 

Elias 2 -kierros (22 opetusyksik-
köä) 
Kysely- ja teemahaastattelulo-
makkeet 
Kenttämuistiinpanot 

2009–2010 
huhti-
toukokuu 
2015 

 
 
312 sivua 
  48 sivua 

aineistolähtöinen ja 
teorialähtöinen sisäl-
lönanalyysi 

Opetusyksiköiden esitteet, tie-
dotteet, lomakkeet, opetussuun-
nitelmat, toiminta- tai lukuvuosi-
suunnitelmat  

2005–2013 
 

440 sivua 
 

käyttö lisäaineistona  
luokitus: on/ei ole  

 
Tulevaisuusmuistelumenetelmällä kerätty haastatteluaineisto  
Tässä tutkimuksessa tulevaisuusmuistelumenetelmällä toteutetun teemahaas-
tatteluaineiston analyysia käytettiin neljänteen tutkimuskysymykseen vastaa-
miseksi. Kysymys koski osaamiskeskustyyppisen toiminnan toimintaedellytys-
ten selvittämistä. Ennakointidialogeihin lukeutuvassa niin kutsutussa tulevai-
suusmuistelumenetelmässä käytävän vuoropuhelun tarkoituksena on saada 
kehittämiseen osallistujia tekemään näkyviksi tekijöitä, joilla pyritään suunnit-
telemaan yhteistä toimintaa ja löytämään ratkaisut sekä hyvät menettelytavat 
tavoitteisiin pääsemiseksi. Menetelmä muistuttaa teemahaastattelua ja on sovel-
lus ratkaisukeskeisestä haastattelusta, jossa haastattelun lähtökohtana on ny-
kyisyyden sijaan tulevaisuus. (Arnkil ym. 2000, 139.) Tulevaisuusmuistelu an-
taa jokaiselle työyhteisön jäsenelle mahdollisuuden paitsi pohtia omia näke-
myksiään myös kuulla toisten ajatuksia agendalla olevasta aiheesta, sen suun-
nittelusta, toteutuksesta, olemassa olevista hyvistä käytänteistä, kokemuksista, 
asiaan liittyvistä huolista ja niiden vähentämisen keinoista. Tulevaisuusmuiste-
lulla käsillä olevaa aihetta, huolia tai pulmia lähestytään retrospektiivisesti. Ke-
hittämisen kannalta katsottuna dialogin pohjalta syntyy yhteisen toiminnan 
suunnittelu, ja dialogin aikana jokaisen osallistujan näkökulmalla on mahdolli-
suus tulla esiin. 

Tulevaisuusmuistelumenetelmä esiteltiin ja teemahaastattelu toteutettiin 
osana hankkeen 3.9.2013 pidettyä valtakunnallista työseminaaria, johon osallis-
tui 43 edustajaa eri opetusyksiköistä. Osallistujille esiteltiin tulevaisuusmuiste-
lumenetelmän periaate ja prosessi sekä mallinnettiin menettelytapaa käyttökel-
poisena sovelluksena esimerkiksi oppilastyöhön. Menetelmän esittelyn jälkeen 
osallistujat jaettiin neljään ryhmään. Ryhmien puheenjohtajat olivat saaneet pi-
kakoulutuksen tulevaisuusmuistelutekniikkaan ennen tilaisuutta. Ryhmille ker-
rottiin, että sessiot nauhoitetaan ja dokumentoidaan tutkimuskäyttöön. Tutkija 
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toimi yhden ryhmän vetäjänä. Puheenjohtajat olivat saaneet ennakkoon luette-
lon ryhmän jäsenistä ja värillisille pahveille kirjoitetun ohjeistuksen session al-
kutoimista, aikataulusta ja osallistujille luettavan instruktion sekä erillisille vä-
rillisille pahvilapuille kirjoitetut kysymykset. Keskusteluaika oli rajattu 1 tuntiin 
15 minuuttiin. Instruktion ja kysymysten (taulukko 7) tavoitteena oli saada osal-
listujat kuvaamaan käsityksiään konsultaation ja ohjaustoiminnan edellytyksis-
tä sekä onnistuneen toimintaosaamisen piirteitä.  

TAULUKKO 7  Tulevaisuusmuistelun instruktio ja kysymykset (Arnkil ym. 2000) mu-
kaillen 

Instruktio Tulevaisuusmuistelukysymykset 
 
”Kuvitellaan, että tästä päivästä on kulunut 
kaksi vuotta ja maamme sairaalaopetusyksiköt 
ovat toimineet erikokoisina osaamiskeskuksina 
niin menestyksekkäästi, että EU on myöntänyt 
yksiköille lasten ja nuorten hyvinvoinnin, tasa-
arvon ja osallisuuden edistämisestä ”HYVÄN 
TOIMINTAOSAAMISEN” -palkinnon, joka tarkoit-
taa runsaasti kansainvälistä näkyvyyttä ja 0,5 
miljoonaa euroa.” 

1 Miten ”hyvä toimintaosaaminen” on mielestäsi 
rakentunut yksiköissä? Mitä olivat ne hyvät toi-
minnat ja käytänteet, jotka jo olivat arjen työka-
luina? Mitä kehitettiin lisää? 
 
2 Mitä itse teit myönteisen kehityksen aikaan-
saamiseksi ja mistä sait tukea? Millaista tukea 
sait? 
 
3 Mistä olit huolissasi 2 vuotta sitten? Mikä sai 
huolesi vähenemään? 
 
 

 
Ryhmäytymiset toteutuivat joustavasti. Alkuhämmennystä ei ryhmissä esiinty-
nyt, koska osallistujat olivat toisilleen tuttuja useita vuosia kestäneen kehittä-
mistoiminnan ajalta. Vain yhden ryhmän yksi osallistuja ihmetteli istunnon 
nauhoittamistarvetta. Äänityslaitteet toimitettiin koulutustilojen järjestäjän toi-
mesta kolmeen ryhmään. Omassa ryhmässä käytin omaa sanelulaitetta. Kahden 
ryhmän nauhoitukset olivat tasoltaan heikkoja. Käytin lopullisessa analyysissa 
kahden ryhmän nauhoituksia ja kolmannen ryhmän osalta puheenjohtajan te-
kemiä muistiinpanoja. Kuuntelin nauhoitukset useaan kertaan. Litteroin nauhat 
sanasta sanaan. Litteroitua tekstiä kertyi rivivälillä 1,5 kirjoitettuna 69 sivua 
(taulukko 8). Aineiston analyysia kuvataan tarkemmin luvussa 4.4.2.  

TAULUKKO 8  Tulevaisuusmuistelumenetelmällä toteutetun teemahaastattelun ajan-
kohta, aineiston määrä ja analyysitapa 

Aineisto Ajankohta Määrä ja sisältö Analyysi 
Teemahaastattelu  
Nauhoitusten litte-
rointi 

3.9.2013 
elo-syyskuu 
2015 

nauhoitusten kesto  
5 h 10 min 
69 sivua 

aineisto-  ja teorialähtöiset sisäl-
lönanalyysit 
toimintajärjestelmämalli/kehittävä 
työntutkimus 

 
Hankkeen etenemistä ja sairaalaopetuksen laatua koskeneet kyselyt 
Sairaalaopetuksen kehittämishankkeen etenemisen ja käytänteiden käyttöön-
oton arvioimiseksi toteutin välikyselyn keväällä 2008. Kysely lähetettiin sairaa-
laopetusyksiköiden henkilöstölle (n = 172). Kyselyyn vastaamisen aloitti 85 ar-
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vioijaa, ja sen teki loppuun 51 henkilöä, joten vastausprosentiksi tuli 29,7. Vas-
taajia pyydettiin arvioimaan hanketavoitteiden toteutumista, hankkeen johta-
mista ja koordinointia sekä hankkeen hyödyllisyyttä käytännön työhön. Lisäksi 
pyydettiin arvioimaan hankkeen mukanaan tuomia muutoksia omaan työhön 
tai hoitotahon kanssa tehtävään yhteistyöhön. Välikyselyn alustavat tulokset 
(frekvenssi- ja prosenttiosuudet) kokosin osaksi hankeraporttia. (Tilus 2008a.) 
Tässä tutkimuksessa käytin välikyselystä käytänteiden käyttöönottoa kuvaavia 
tuloksia ja teemoitin ja luokittelin kyselyn vapaat vastaukset. 
 
Päättökysely  
Sairaalaopetuksen kehittämistuloksia arvioitiin päättökyselyllä. Käytetty kyse-
lylomake pohjautui vuonna 2008 väliarviointina toteutettamaani kyselyyn, jon-
ka laajensin koskemaan kaikkia kehittämishankkeita (Saireke-, Laatukriteerit- ja 
Opinpolku-hankkeet). Päättökyselyssä vastaajat arvioivat omaa hanketunte-
mustaan, sairaalaopetuksen kehittämiselle asetettujen tavoitteiden merkitystä ja 
toteutumista, kehittämistoiminnan johtamista ja koordinointia, kehittämistoi-
mintaan sitoutumista ja käytännön hyötyä oman ammatillisuuden kehittämisen, 
oman yksikön osaamisen, alueellisen ja kansallisen kehittämisen kannalta. Vas-
taajat arvioivat myös käytänteiden käyttöönottoa ja kehittämistoiminnan ai-
kaansaamia käytännön muutoksia sekä hankkeita edistäneitä ja haitanneita te-
kijöitä. Lähetin kyselylomakkeen lokakuussa 2013 jokaisen opetusyksikön reh-
torille/johtajalle ja ohjeistin heitä jakamaan lomakkeet edelleen yksiköissään. 
Syyslukukautena 2013 opetusyksiköissä oli opetushenkilöstöön kuuluvia jäse-
niä yhteensä 290. Täytetyt lomakkeet pyysin palautettavaksi postitse tai 
15.11.2013 järjestettyjen sairaalaopetuspäivien yhteyteen varaamaani palautus-
laatikkoon. Täytettyjä lomakkeita palautui 147 (vastausprosentti 51). Päättö-
kyselyn tulokset on koottu raportiksi (Tilus 2015). Tätä tutkimusta varten tee-
moitin ja luokittelin kyselyn vapaat vastaukset.  

 Seuraavassa taulukossa (taulukko 9) olen eritellyt tässä tutkimuksessa 
hankkeen etenemistä koskeneet kyselyt ja niiden toteutusajankohdat, aineisto-
jen kokonaismäärät ja analyysitavat.  

TAULUKKO 9  Kyselylomakeaineistojen tuottamisen ajankohdat, määrät ja tässä tutki-
muksessa käytetyt sisällöt ja analyysitavat  

Aineistot Ajankoh-
ta 

Kyselyjen kokonais-
määrät 

Käytetyt sisällöt ja mää-
rät 

Analyysi 

Välikysely 
 
 
Päättö-
kysely 

4/2008 
 
 
11/2013 

51/172 täytettyä 
lomaketta 
 
 147/290 täytettyä 
lomaketta 

käytänteiden käyttöön-
otto, vapaat vastaukset   
11 sivua 
vapaat vastaukset    24 
sivua 

 

frekvenssit, prosentti-
jakaumat  
teemoittelu luokittelu 
teemoittelu luokittelu 
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4.3.2 Dokumenttiaineistot  

Kehityshistoriallista analyysia (Engeström 1995) varten kokosin suomalaista 
sairaalaopetusta ja erityisopetuksen historiaa käsittelevää kirjallisuutta ja lain-
säädäntöä sekä asiakirjoja, sairaalaopetusta käsitteleviä opinnäytetöitä ja sairaa-
loiden historiikkeja. Aineisto on koottu liitteeksi (liite 1). Valitsin aineistot nii-
den sisältämän sairaalaopetukseen ja oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjes-
tämisperusteisiin, -muotoihin tai toteutukseen liittyvän tiedon perusteella. 
Poimin teksteistä aihealueita ja mainintoja, joissa kuvattiin, milloin, miten, ke-
nelle ja millä perusteella sairaalaopetusta on järjestetty.   

Sisällytin dokumenttiaineistoihin kuuluviksi myös alue- ja osahankkeiden 
päättöraportit, työ- ja koulutusseminaarien ryhmätöiden tuotokset ja palautteet 
sekä kehittämishankkeiden aikana kokoamistani tilastoista tässä tutkimuksessa 
käytetyt aineistot.  

Työ- ja koulutusseminaareja järjestettiin hanketoiminnan aikana yhteensä 
84, joista suurin osa toteutettiin kaksipäiväisinä. Käytin muutoskehityksen ana-
lysoinnin tukena työ- ja koulutusseminaarien ryhmätöiden tuotoksia ja semi-
naareja koskevia palautteita sekä lisäaineistona kenttäpäiväkirjaan kirjaamiani 
muistiinpanoja. Seuraavassa taulukossa (taulukko 10) on esitetty dokumenttiai-
neistoiksi luokittelemani aineistot, niiden tuottamisajankohdat, määrät ja ana-
lyysitavat.  

TAULUKKO 10  Dokumenttiaineistot  

Aineistot Ajankohta Määrä ja sisältö Analyysi 
Osahankeraportit 
Osahankeraportit 
Osahankeraportit 
Aluetyön raportit 

2005–2006  
2007–2008 
2011–2013 
2008–2013 

91 sivua 
105 sivua 
72 sivua 
86 sivua 

 
teemoittelu 
luokittelu 

Työ- ja koulutusseminaarit 
84 kpl 
ryhmätöiden tuotokset 
 palautteet 
 kenttämuistiinpanot 

2005–2013  
28 sivua 
56 sivua 
25 sivua, lisäaineisto 

 
sisällön erittely 
teemoittelu 
luokittelu 

Oppilas-,henkilöstö- ja 
resursointitilastot 

2005–2014 16 sivua frekvenssi 
prosenttijakaumat 

Säädökset, komiteanmie-
tinnöt, opinnäytetyöt, 
kirjallisuus 

lähteet eri vuosi-
kymmeniltä 

kehityshistoriaa kuvaa-
via lähteitä  76 kpl 

sisällönerittely 
 

4.4 Aineistojen analysointi 

Laadullisessa tutkimuksessa monipuolisia aineistoja käytettäessä muodostuu 
keskeiseksi aineistojen käyttötapa. Aineiston analyysi, tulkinta ja ymmärtämi-
nen muodostavat suhteellisen erottamattoman kolmion. Yhden osan esille ot-
taminen kokonaisuudesta tuo vääjäämättä esille kaksi muuta. (Suoranta 1995, 
18.) Pietilän (1973) kuvaamassa sisällön erittelyssä on laadullisia piirteitä silloin, 
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kun aineisto on koottu avoimilla kysymyksillä ja tutkija tulkitsee vastaajien kä-
sitteitä, antaa niille merkityksiä ja päättää sisältöluokista. Sisällönanalyysilla 
nostetaan esiin, mitä aineistossa on ja mitä siinä ei ole (Mäkelä 1990). Teema-
haastatteluissa tarkastelin jo keskustelun aikana, mitä aihealueita kulloisestakin 
teemasta otettiin esille. Kiinnitin huomiota myös siihen, mitä aihealueita, työta-
poja, käytänteitä tai toimintaperiaatteita ei mainittu. Samoin havainnoin, mitä 
työn suunnittelua ja toteutusta edistäviä materiaaleja ei ollut esillä tai lainkaan 
käytössä.  

4.4.1 Dokumenttiaineistojen analysointi 

Sairaalaopetusta ja sen järjestämisen historiaa koskevien dokumenttien analyy-
sissa keskityin sellaisiin ilmauksiin ja ajatuksellisiin kokonaisuuksiin, jotka pai-
kantuisivat sairaalaopetuksen järjestämisen perusteisiin, periaatteisiin ja järjes-
tämistapoihin ja toimijoihin määrittäen näin sairaalaopetuksen työtoiminnan 
kohdetta. Edellä mainituista ilmauksista muodostuivat karkeat yläluokat. Jär-
jestin aineistoa ajankohtien mukaan. Voidaan sanoa, että päättelyni eteni tässä 
vaiheessa induktiivisesti. Alaluokiksi muodostui yläluokkien teemojen mukai-
set aihealueet, jotka koskivat oppilaan oikeutta opetukseen ja opetuksen toteu-
tumista, opetuksen sisältöjä ja tavoitteita, sairaalaopetuksen antoperusteita, hal-
linnon järjestämistä, hoidon ja opetuksen välistä työnjakoa sekä opettajan toi-
menkuvaa. Sain tietoa sairaalaopetuksesta ja sen kehityshistoriallisista vaiheista, 
joissa tapahtunutta muutosta tarkastelin kehittävän työntutkimuksen toiminta-
järjestelmän rakennemallilla ja sen osatekijöiden välisinä suhteina. Tässä vai-
heessa päättelyn voi katsoa edenneen abduktiivisesti. 

Muiden dokumenttiaineistojen analyysit alkoivat aineistolähtöisinä ja osin 
teorialähtöisinä, koska kehittävän työntutkimuksen lähestymistavan toiminta-
järjestelmän osatekijät ohjasivat analyysia. Etsin aineistoista ilmauksia ja ajatuk-
sellisia kokonaisuuksia, jotka paikantuisivat sairaalaopetusta antavan työyhtei-
sön työtapoihin ja -menetelmiin, käytänteisiin, työtä ohjaaviin sääntöihin, toimi-
joihin ja yhteistyöhön. Kehittävän työntutkimuksen toimintajärjestelmän osate-
kijät olivat siten luokittelun taustalla etsiessäni dokumenteista ilmaisuja ja lau-
sumia, jotka määrittäisivät eri osatekijöiden välisinä suhteina sairaalaopetuksen 
työtoiminnan kohdetta. Alue- ja osahanketoiminnan päättöraporteista teemoi-
tin kehittämistoimintaa ja muutoskehitystä edistäneet ja estäneet tekijät.  

4.4.2 Elias 1- ja 2-aineistojen analysointi 

Aineistojen analysointi eteni ensin aineistolähtöisesti ja myöhemmässä ana-
lyysivaiheessa teorialähtöisesti. Merkkejä teorialähtöisyydestä – tiedostamat-
tomana tosin – oli havaittavissa myös Elias 1 -kierrosta varten laatimassani 
haastattelurungossa (Tilus 2005b). Elias 1 -kierroksen tarkoituksena oli selvittää 
sairaalaopetuksen tilaa, sairaalaopetusyksikön toiminnan onnistuneita ratkaisu-
ja mutta myös pulmakohtia. Haastattelurunko sisälsi siten pelkistäen ajateltuna 
myös kehittävän työntutkimuksen toimintajärjestelmän osatekijöihin liittyviä 
merkityksiä, vaikka aineistolähtöisessä analyysissa teemat nousevatkin aineis-
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tosta. Oivalsin tämän vasta tämän tutkimuksen Elias 1 -kierroksen aineiston 
analyysivaiheessa aineiston jatkokäsittelyä helpottavana seikkana. Analyysin 
toisessa vaiheessa palasin sisällönanalyysivaiheessa tekemiini toimintajärjes-
telmän osatekijöitä koskeviin merkintöihin ja tarkastelin aineistoja toimintajär-
jestelmämallin avulla.   
 
Elias 1 -aineisto 
Elias 1 -kierroksen päätyttyä kokosin haastattelulomakkeiden vastaukset struk-
turoitujen kysymysten ja hoidon kanssa toteutuvan yhteistyön pääpirteiden 
osalta raportiksi (Tilus 2006a). Aineistoa käytettiin työ- ja koulutusseminaareis-
sa työmateriaalina. Tätä tutkimusta varten palasin auditointikierroksella tuot-
tamiini ja keräämiini aineistoihin uudestaan. Tein jokaisesta opetusyksiköstä 
kansion, johon kokosin kaikki hallussani olleet opetusyksikön toimintaa koske-
vat tiedot, tiedotteet ja esitteet, kysely- ja haastattelulomakkeet, lukuvuosi- ja 
opetussuunnitelmat, mahdolliset osahankeanomukset ja -raportit, ohjauskäyn-
nit ja Elias 1 -kierroksen opetusyksikkökohtaiset palautteet. Kansioita kootessa 
luin opetusyksikkökohtaista aineistoa useaan kertaan. Samalla kuuntelin haas-
tattelutilanteen nauhoitukset ensimmäiseen kertaan. Tässä vaiheessa päätin 
jättää litteroinnin ulkopuolelle lakkautetut opetusyksiköt (n = 6) ja neljä erittäin 
heikkolaatuista nauhoitusta. Jäljelle jääneistä 23 opetusyksiköstä valitsin 12 ope-
tusyksikköä koon ja alueellisen sijainnin mukaan. Mukaan otin neljä suurta 
(opettajia vähintään 5), neljä keskikokoista (opettajia 3–4) ja neljä pientä (1–2 
opettajaa) opetusyksikköä. Kuuntelin nauhat vielä kahteen kertaan. Nauhoitus-
ten yhteiskesto oli 34 tuntia 45 minuuttia. Litteroin nauhat kevään 2015 aikana. 
Litteroitua tekstiä oli rivivälillä 1,5 kirjoitettuna 287 sivua.  

Tässä analyysin vaiheessa opetusyksikkö toimi havaintoyksikkönä. Ai-
neistolähtöisen analyysin tuloksena sain tiedot opetusyksikön opetusjärjeste-
lyistä ja opetusyksikön henkilöstön omat näkemykset sairaalaopetuksen käy-
tännöistä, toimintaa ohjaavista periaatteista ja toimintamalleista. Luin opetus-
yksikkökohtaiset litteroinnit kahteen kertaan. Merkitsin litterointien vasempaan 
reunaan lausumien sisältämiä teemoja. Käytin luokitusyksikkönä lausumaa. 
Lausumalla tarkoitetaan ajatuksellista kokonaisuutta, joka voi olla virke tai vir-
kettä lyhyempi (Pietilä 1973, 111). Haastattelurungon teemat ohjasivat tässä 
vaiheessa alaluokkien muodostumista.  

Kirjasin litteroidun tekstin vasempaan laitaan lausuman pelkistyksen ja 
alaluokan. Samalla kirjasin litteroidun tekstin oikeaan laitaan, mistä sairaala-
opetuksen vaiheesta on kysymys (tulo-, olo-, paluuvaihe). Työtoiminnan ana-
lyysi kohdistui käytänteisiin ja menettelytapoihin opetusyksikön sisällä tapah-
tuvassa ja ulospäin suuntautuvassa toiminnassa. Selventääkseni työtoiminnan 
tapahtuma-alueita jaottelin ja nimikoin työtoiminnan alueet seuraavasti: 

- opetusyksikön työyhteisön sisäinen toiminta ja yhteistyö (SYT) 
- opetusyksikön ja hoidon välinen toiminta ja yhteistyö (HYT) 
- opetusyksikön ja oppilaan oman koulun välinen toiminta ja yhteistyö 

(KYT)  
- toiminta ja yhteistyö vanhempien kanssa (VYT) 
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- toiminta ja yhteistyö muiden tahojen, kuten opetuksen järjestäjän, kun-
takoulujen, sosiaalitoimen, perheneuvoloiden, seurakuntien ja järjestöjen, 
kanssa (MYT). 

Yhteistyöllä tarkoitan tässä yhteydessä opetusyksikön henkilön tai henki-
löstön suorittamaa sairaalaopetukseen liittyvään työtoimintaan sisältyvää kans-
sakäymistä, neuvottelua, keskustelua tai suunnittelua työyhteisöön tai sidos-
ryhmään kuuluvan henkilön kanssa.  

Seuraavaksi kokosin litteroidut tekstit taulukon muotoon opetusyksiköit-
täin. Jätin pois aiheeseen liittymättömät keskustelupätkät tai ilmaisut. Tulok-
seksi sain 12 opetusyksikön raakataulukot. Kirjasin taulukkoon opetusyksikön 
numeron (OpYks 1–12), numeroin vastaajat ammattinimikkeen mukaan (Opet-
tajat O/1–15, Hoidon edustajat H/1–4, Avustajat A/1–4), sairaalaopetusvai-
heen (tulo-, olo-, siirtymävaihe) ja toiminnan alueen (SYT, HYT, KYT, VYT, 
MYT) ja seuraavaksi lausuman ja kiteytyksen. Viereiseen sarakkeeseen kirjasin, 
mihin alaluokkaan kiteytys sijoittuu. Alaluokista muodostin yläluokkia. Ylä-
luokista muodostui neljä kokoavaa luokkaa: toimintastrategia, opetus, kasvatus 
ja pedagoginen kuntoutus, toimintaosaaminen ja osaamiskeskustoiminta. Kirja-
sin myös taulukon huomiot-sarakkeeseen, mihin toimintajärjestelmän osateki-
jään lausuma viittaa. Esimerkki aineiston luokituksesta on tämän raportin liit-
teenä (liite 5). Kirjoitin alustavia tuloksia kokoavien luokkien mukaan. 

Eräänlaisena välianalyysina laadin esimerkkikuvauksia toiminta-alueilla 
(SYT, HYT, KYT, VYT, MYT) käytössä olleista käytänteistä ja toimintatavoista. 
Merkitsin toiminnan kuvaukseen plusmerkin (+), kun toiminta kuvattiin onnis-
tuneeksi eli se sujui, ja miinusmerkin (-) silloin, kun se ei sujunut tai toiminta 
kuvattiin epämääräiseksi, heikoksi tai se koettiin tai se näyttäytyi puutteellisena 
tai se ilmaistiin kehittämistarpeeksi. Kokosin sairaalaopetuksen sisäisen yhteis-
työn (SYT) alueelle sisältyvän opetussuunnitelman toteutumisen kuvauksesta ja 
muilla toiminta-alueilla (HYT, KYT, VYT, MYT) tapahtuvan toiminnan kuvauk-
sista taulukot, jotka sisälsivät kuvauksen siitä, millaista toiminta on parhaim-
millaan ja miten se kuvataan silloin, kun se ei suju (liite 6). Kuvaukset auttoivat 
myöhemmin tulkintojen ja päätelmien tekemistä toiminnan kehittämistarpeista. 

Seuraavaksi tarkastelin opetusyksikkökohtaisia raakataulukoita uudes-
taan edellä luetelluilla toiminta-alueilla (SYT, HYT, KYT, VYT ja MYT). Luo-
vuin ajatuksesta kirjoittaa tulosraportti kaikkien kokoavien luokkien mukaisesti. 
Sen sijaan aloin etsiä kokoavista luokista menettelytapojen ja käytänteiden ku-
vauksia, joissa toiminta näytti tuottavan positiivisia tai negatiivisia jännitteitä, 
jotka ilmenivät ristiriitoina, häiriöinä tai uuden keksimisenä eli innovaatioina 
työtoiminnan kohteen näkökulmasta. Päätöstä tuki havainto, jonka mukaan 
opetusjärjestelyt, opetussuunnitelman toteuttaminen, tiedonvälitys, sidosryh-
mäyhteistyö ja opetusyksikön toimintakulttuuri näyttivät muodostuvan alueik-
si, joissa työtoiminta toiminnan kohteen kannalta näytti tuottavan eniten jännit-
teitä ja määrittävän työtoiminnan kohdetta. Lopulliseen tutkimusraporttiin kir-
joitin tulokset kehittävän työntutkimuksen toimintajärjestelmän lähestymista-
van mukaisesti sairaalaopetuksen työtoiminnan kohdetta määrittävien tekijöi-
den näkökulmasta (luku 6.1).  
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Analyysivaiheessa lausumien tulkintaan liittyi pulmia pohtiessani niiden 
sisältöä toimintajärjestelmän osatekijöiden (Engeström 1995) näkökulmasta. 
Yksi lausuma voitiin sijoittaa sisältönsä perusteella toimintajärjestelmän eri osa-
tekijöihin. Lausumat sisälsivät myös toimintaa kuvaavia tai toiminnan perus-
teina olevia arvoja. Esimerkiksi opetussuunnitelmien tavoitteita on noudatetta-
va, mutta kuitenkin pedagogiseen vapauteen sisältyy menetelmiä, aikaa, sisäl-
töjä ja toiminnan tapaa koskeva valinnanvapaus. Toisaalta ne saattoivat olla 
ajatuksellisia välineitä tai ilmaista toimintakulttuuriin sisältyviä sääntöjä. Päädyin 
sijoittamaan arvolatauksen sisältäneet lausumat ajatuksellisiin välineisiin. Huo-
masin siinä vaiheessa, kuinka tärkeää osatekijän määrittely on. 
 
Toimintajärjestelmän osatekijöiden tarkennetut määrittelyt 
Kohde tarkoittaa ilmiötä, henkilöä, materiaa tai toimintaa, johon pyritään vaikut-
tamaan. Tässä tutkimuksessa kohde tarkoitti opetusta, kasvatusta ja pedagogis-
ta kuntoutusta sairaalaopetuskontekstissa ja ohjausta, konsultaatiota sekä ope-
tuksen järjestämistä avohoidossa olevalle oppilaalle. Tulos on ilmaus siitä, miten 
oppilaan kokonaisvaltainen hyvä ja sairaalaopetuksen perustehtävän mukainen 
laadukas opinpolku kuvataan. Välineet jakaantuvat ajatuksellisiin ja materiaali-
siin välineisiin. Ajatuksellisia välineitä ovat käsitteet, mallit, teoriat ja toiminnot, 
joilla työtä hahmotetaan ja jäsennetään. Materiaalisiin välineisiin sisältyvät sai-
raalaopetusyksikön toiminnan rakenteet, opetuksessa, kasvatuksessa ja peda-
gogisessa kuntoutuksessa käytössä olevat työmenetelmät ja -käytänteet sairaa-
laopetuksen eri vaiheissa.  

Tekijänä on opetusyksikkö, rehtori, opettaja, ryhmä tai tiimi esimerkiksi 
oppilasneuvottelutilanteessa. Säännöt kuvaavat perusopetusta määrittäviä sää-
döksiä, paikallisia ohjeistuksia ja määräyksiä. Sääntöjä ovat myös yhteisesti 
laaditut lukuvuosisuunnitelmat, jotka määräävät opetusyksikön työtä silloin, 
kun niihin viitataan, ne on kirjattu ja ovat esillä tai saatavissa. Yhteisö koostuu 
sairaalaopetusyksikön henkilöstöstä, päätoimisesti sairaalaopetusyksikössä työ-
tä tekevistä tai hoidon ja opetusyksikön yhteistyöverkostosta tai sairaalaope-
tusyksikön ja oppilaan omasta verkostosta, jotka jakavat saman kohteen eli op-
pilaan opetuksen ja tuen tarpeet. Toimintajärjestelmän osatekijänä yhteisö sisäl-
tää myös yhteistyörakenteet ja -foorumit.  

Työnjakoon sisältyvät päätösvallan ja vastuiden jakamiseen ja toteuttami-
seen sekä etujen jakamiseen (opetuksen ylitunnit, lisäkorvaukset) liittyvät toi-
minnot ja ilmaukset opetusyksikön omassa ja sidosryhmien kanssa toteutuvas-
sa työssä. 

Ristiriidat merkitsin alustavasti nuolimerkinnällä (<->) myöhemmin tapah-
tuvaa yksityiskohtaisempaa analyysia varten. Analyysin keskeisenä tavoitteena 
oli saada esille kipukohdat, avata ne ja pohtia niitä sairaalaopetuksen kehittä-
mistarpeina (luku 6.3).  

Jatkoin analyysiä ottamalla mukaan kaikkien opetusyksiköiden aineisto-
kansiot. Annoin opetusyksiköille satunnaisessa järjestyksessä numeron (OpYks 
1–33). Laadin seinälle taulukon, jonka yläriville sijoitin opetusyksikölle anta-
mani numeron. Pystysuoraan sarakkeeseen liimasin teemahaastattelurungon 
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tiivistetyt kysymykset. Merkitsin taulukkoon kaikkien opetusyksiköiden vasta-
ukset strukturoitujen taustatietokysymysten (oppilas- ja henkilöstötiedot, ope-
tusresurssit ja hallintoa koskevat tiedot) mukaan. Puolistrukturoitujen kysy-
mysten osalta merkitsin, toteutuuko asia täysin (+), ei ihan (+/-) tai ei ollenkaan 
(-). Merkitsin taulukkoon, toteutuuko opetussuunnitelman tavoitteiden mukai-
nen opetus opetussuunnitelman sisältämien oppiaineiden, viikkotuntien ja väli-
tuntien sekä muiden opetussuunnitelman sisältöjen osalta. Jatkoin merkintöjen 
tekemistä kaikkien kysymysten osalta. Käytin tulkintani tukena myös Elias 1 -
kierroksella tekemiäni havaintoja, jotka olin kirjannut kenttäpäiväkirjaan ja 
koonnut jokaisen opetusyksikön kansioon.  

Tulokseksi syntyi jokaisesta opetusyksiköstä profiilikuvaus (n = 33), josta 
ilmeni opetusyksikön toiminnan keskeiset työtavat. Ristiriidat merkitsin isolla 
R-kirjaimella. Seuraavaksi etsin opetusyksiköistä samanlaisia ja erilaisia tapoja 
toimia suhteessa opetusjärjestelyihin, opetussuunnitelman toteutumiseen, tie-
donvälitykseen, rajapintayhteistyöhön, kehittämistoimintaan ja työyhteisön 
yhteistoimintarakenteisiin ja yhteisölliseen toimintaan osallistumiseen sekä nä-
kemyksiin konsultatiivisesta työotteesta sekä avohoidossa olevien oppilaiden 
opetuksen järjestämiseen. Tarkastelin työtoimintoja niitä määrittävien, rajaavien 
tai tukevien sääntöjen, käytössä olevien välineiden ja työtapamallien, toimin-
taan osallistujien ja yhteisön, työnjaon sekä työtoiminnan kohteen näkökulmas-
ta. 

Tuloksena muodostui neljä sairaalaopetusyksiköiden tilaa ja työorientaa-
tiota kuvaavaa ryhmää, joiden työtoimintaa näytti ohjaavan samankaltaiset 
piirteet. Tarkastelin syntyneiden ryhmien toimintatapoja kehittävän työntutki-
muksen toimintajärjestelmämallin avulla. Tässä vaiheessa kehittävän työntut-
kimuksen toimintajärjestelmä toimi analyysiyksikkönä. Tulokset on esitetty lu-
vussa 6.2. Kokosin myös analyysien tulosten mukaiset sairaalaopetustoimin-
nassa esiintyvät ristiriidat, jotka on esitetty sairaalaopetuksen kehittämistarpei-
na luvussa 6.3.  
 
Elias 2 -aineisto  
Elias 2 -kierroksella tapahtuneen keskustelun aikana päivitin strukturoitujen 
kysymysten osalta muuttuneet tiedot ensimmäisen kierroksen kysely- ja haas-
tattelulomakkeelle. Teemahaastattelun lähtökohtana ja pohjamateriaalina käy-
tin opetusyksikölle ensimmäisen Elias 1 -kierroksen jälkeen laadittuun palaut-
teeseen kirjattuja kehittämistarpeita ja kirjasin niissä tapahtuneet muutokset. 
Käynnin jälkeen kirjoitin auditointitilanteessa tekemäni havainnot ja heränneet 
tuntemukset kenttäpäiväkirjaan.  

Käytin Elias 2 -kierroksen tuloksia ilmaisemaan opetusyksiköissä mahdol-
lisesti tapahtunutta työtoimintojen muutoskehitystä. Jokaiseen teemahaastatte-
lun aineistosta koodattuun sisällönanalyysin alaluokkaan olin jo aiemmin Elias 
1 -kierrosten tulosten perusteella merkinnyt plusmerkin (+) silloin, kun alaluo-
kassa mainittu sisältö tai toiminta toteutuu tai se on määritelty, plus-
/miinusmerkinnän (+/-), jos kohta toteutuu tai on määritelty vain osittain, ja 
miinusmerkin (-), jos sisältö ei toteudu tai sitä ei ole määritelty. Kirjasin Elias 2 -
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kierroksen tulokset samoihin kohtiin, mutta eri värillä. Kohdat, jotka eivät tul-
leet esille, merkitsin E-kirjaimella ja kysymysmerkillä silloin, jos tilanne jäi osin 
epäselväksi vastaajien samasta asiasta esiintyneiden useiden tai ristiriitaisten 
näkemysten vuoksi. Laskin alaluokan merkinnöistä summittaisen keskiarvon, 
jonka merkitsin plussana (+) tai miinuksena (-) yläluokkaan. Kokoavaan luok-
kaan merkitsin plusmerkin (+), mikäli yläluokkien plusmerkkien määrä oli vä-
hintään puolet yläluokkien lukumäärästä. Ratkaisu perustui omaan harkintaani 
ja siten on tulosten kannalta vain suuntaa antava. Esimerkki opetusyksikkökoh-
taisesta työtoimintojen arvioinnista on tämän raportin liitteenä (liite 7). 

Korostin opetusyksikön muutoskehitystä merkitsemällä analyysirungon 
sisältöluokkaan M-kirjaimen (muutos) osoittamaan muutosta tai EM-kirjaimet 
(ei muutosta). Arvioin myös Elias 2 -kierroksen vastausten, opetusyksikön pa-
lautelomakkeiden, koulutus- ja työseminaareihin osallistujalistojen ja kenttä-
muistiinpanojen perusteella opetusyksiköissä ilmeneviä kehittämistarpeita ja -
halukkuutta. Kokosin opetusyksiköille Elias 1 -kierroksesta laadituista palaut-
teista myönteiset ja kehittämistä kaipaavat asiat yhdeksi tiedostoksi. Luokittelin 
kehittämistarvemaininnat ja laskin mainintojen lukumäärät (liite 4).  
 
Tulevaisuusmuistelulla kerätyn aineiston analysointi  
Analyysin ensimmäisessä vaiheessa etsin litteroidusta tekstistä keskusteluissa 
esiintyviä ajatuksellisia kokonaisuuksia jokaisesta toimintaosaamista, omaa 
osallistumista ja tukitahoja koskeneista kysymyksistä erikseen. Analyysiyksik-
könä oli lausuma eli ajatuksellinen kokonaisuus, josta tein kiteytyksen taulu-
kossa (taulukko 11) esitetyllä tavalla. Pyrin saamaan selville keskustelijoi-
den ”mikä” (merkitysulottuvuus, refential aspect) -näkökulman eli heidän käsi-
tyksensä aiheesta ja myös ”miten”–näkökulman (structural aspect), jonka kaut-
ta saatoin lähestyä sitä, millaisen ajatteluprosessin kautta käsitys aiheesta ilme-
nee (Huusko & Paloniemi 2006, 164). Lausumasta tehdyt kiteytykset kokosin 
alaluokiksi, jotka yhdistelin yläluokiksi (taulukko 11). 

Aineiston analyysi muistutti fenomenografista lähestymistapaa. Feno-
menografisen tutkimuksen kohteena ovat erilaiset käsitykset ilmiöistä sekä kä-
sitysten keskinäisistä suhteista. Fenomenografia perustuu Ference Martonin 
tutkimuksiin oppimiskäsityksistä. Suuntausta pidetään tutkimusprosessia oh-
jaavana tutkimussuuntauksena eikä pelkästään tutkimus- tai analyysimenetel-
mänä. (Huusko & Paloniemi 2006.) Yhtymäkohtia omaan aineiston käsittelyyni 
löytyy siitä, että fenomenografian tieteenfilosofiset taustaoletukset muistuttavat 
konstruktivismia. Yksilö rakentaa tulkintaa tilanteesta aikaisempien käsitysten-
sä, tietovarantonsa ja kokemustensa pohjalta. Fenomenografiassa käsitykset 
perustuvat yksilön merkityksenantoprosessiin, jolloin käsityksellä tarkoitetaan 
myös ymmärrystä tietystä ilmiöstä ilman, että todellisuudesta tehdään väitelau-
seita. Halusin tulevaisuusmuistelun avulla selvittää osallistujien erilaisia käsi-
tyksiä osaamiskeskusmaisen työotteen ja hyvän toimintaosaamisen perusedel-
lytyksistä. Empiiristä aineistoa käsitellään aineistolähtöisesti, ja analyysi etenee 
vaiheittain, mutta tulkinta ja merkitysten jäljittäminen tapahtuvat samanaikai-
sesti usealla tasolla. Aineiston analyysin tuottamien rakenteellisten erojen pe-
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rusteella muodostetaan erilaisia käsitteellisiä kuvauskategorioita. (Huusko & 
Paloniemi 2006, 163,164.) 

TAULUKKO 11  Tulevaisuusmuisteluaineiston analyysiesimerkki 

Lausuma/analyysiyksikkö  Kiteytys  Alaluokka Yläluokka 
”…päästiin uusiin tiloihin…meille tuli 
resurssiopettaja, tämä mahdollisti 
näiden konsultaatiokäyntien järjes-
tämisen jouhevammin, että paikalla 
on aina vakkarisijainen..” 
 

asianmukaiset, riit-
tävät tilat 
vakinainen resurs-
siopettaja toimii 
sijaisena 
 

tilat 
resursointi 
virkarakenne, 
henkilöstö 

toiminnan järjestä-
misen rakenteet 

”Ja sitten ne arjen käytänteet ja 
työkalut, mitä meillä oli, niin oli 
varmasti tämmönen konsultaatio ja 
just tää dialogi..näitten opette-
lu …/…/ että sitä kautta sitte kehi-
tettiin niinku lisää.” 
 

konsultaatio- ja 
ohjaustoiminnan 
määrittäminen ja 
yhteensovittaminen 
oman ja työyhteisön 
osaamisen kehittä-
minen 

konsultoinnin 
malli  
osaamisen ke-
hittäminen 

toimintaedellytykset 

”..sillä semmosella niinku visioinnilla 
tulevaa, ei jääty märehtimään vaan 
niitä ongelmia vaan yritettiin päästä 
eteenpäin…” 

tulevaisuuden tie-
toinen ennakointi ja 
visiointi 
 

suunnittelu- ja  
muutosvalmius 
ennakointi 

toiminnan jatkuva 
arviointi 

4.5 Sairaalaopetusyksiköt tutkimuskenttänä 

Sairaalaopetusyksiköt 
Kehittämistoiminnan alkaessa vuonna 2005 sairaalaopetusyksiköitä toimi 28 
kunnassa yhteensä 33. Opetusyksiköistä kymmenen sijaitsi Etelä-Suomen, seit-
semän Itä-Suomen, kolmetoista Länsi-Suomen ja kolme Pohjois-Suomen alueilla. 
Opetusyksikön oppilaaksiottoalue muodostui pääosin erikoissairaanhoidon 
sairaanhoitopiirien (n = 18) potilaaksiottoalueista. Kolmessa opetusyksikössä 
oppilaita saattoi olla koko maan alueelta erikoissairaanhoidon vastuualueiden 
mukaisesti. Opetusyksiköiden määrä vaihteli kehittämistoiminnan aikana lu-
kuvuosittain toisaalta opetustoimen ja toisaalta erikoissairaanhoidon hallinnol-
listen tai organisatoristen muutosten seurauksena. Opetusyksiköistä 12:lla oli 
päätoimipaikan lisäksi yksi tai useampia toimipisteitä. Lukuvuonna 2011–2012 
opetusyksiköitä oli 29 ja niissä yhteensä 47 toimipistettä. Yhden opettajan ope-
tusyksiköitä oli vuonna 2005 seitsemän ja lukuvuonna 2011–2012 enää kolme. 
Kehittämishankkeen päättyessä syksyllä 2014 opetusyksiköitä oli yhteensä 25 ja 
yksiopettajaisia opetusyksiköitä enää kaksi. (Tilus 2006a; 2008a; 2011a; 2015.) 
 
Tilat 
Sairaalaopetusyksiköiden tilat vaihtelivat osastojen viereen sisustetuista luok-
katiloista omiin koulurakennuksiin. Opetusta järjestettiin myös sairaalan tilois-
sa ja osastojen potilashuoneissa. Elias 1 -kierros osoitti, että opetusyksiköiden 
tilat olivat pääsääntöisesti tarkoituksenmukaiset ja viihtyisyyteen oli panostettu. 
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Ainoastaan yhdessä tapauksessa ilmeni opetustilojen osalta vakavia puutteita, 
ja kahden opetusyksikön osalta tilat olivat osittain puutteelliset ja epätarkoituk-
senmukaiset. 

Muutamissa sairaalaopetusyksiköissä oli omien järjestelyjen ja kekseliäi-
syyden tuloksena syntyneitä monitoimitiloina toimivia luokkahuoneratkaisuja. 
Luokkatilan työpisteet oli jaettu kolmeksi kokonaisuudeksi, jonka toiseen pää-
tyyn oli sijoitettu keittiötilat kotitalouden opetusta varten ja toiseen päätyyn 
atk-opetustilat pyöreän pöydän ympärille. Keskelle luokkatilaa oli sijoitettu 
oppilaiden omat työpöydät, joista saattoi muodostaa yhtenäisen ison työpöy-
dän kuvaamataidetta, käsitöitä tms. toimintoja varten.  
 
Hallinto ja henkilöstö 
Vuonna 2005 itsenäisiä virkarehtorin hallinnoimia opetusyksiköitä oli 12. Syk-
syllä 2014 virkarehtoreiden määrä oli vähentynyt kuuteen (taulukko 12) (Tilus 
2006a; 2008a; 2015). Vertailun vuoksi olen yhdistänyt taulukkoon vuoden 2016 
tilannetta kuvaavat luvut (Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä 2016).  

TAULUKKO 12  Sairaalaopetusyksiköiden henkilöstö vuosina 2005, 2014 ja 2016 (Tilus 
2006a; 2008a; 2015; Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä 2016) 

Henkilöstö 
 

2005–2006 29.10.2014 30.11.2016 

Erityisopettaja 29 29 28 
Erityisluokanopettajat 106 136 141 
Luokanop./aineenop. 14 11 - 
Päätoiminen tuntiopettaja 19 ei tilastoitu 10 
Sivutoiminen tuntiopettaja 25 ei tilastoitu 8 
Opettajia yhteensä 193 176 187 
Koulunkäyntiavustajat / kou-
lunkäynnin ohjaajat 

74 96 107 

Rehtorit 
Apulaisrehtorit 
(Johtajat)* 

12 
- 
(6)* 

6 
4 
(4)* 

5 
tieto puuttuu 
tieto puuttuu 

Opetushenkilöstö yhteensä 279 286 299 
Etärehtorit* 
Sairaalakouluja 

14 
33 

13 
25 

tieto puuttuu 
26 

*) johtajat tilastoitu opettajien lukumäärään 
 
Koulunjohtajat, joita oli lukuvuonna 2005–2006 kuusi, toimivat rehtoreina oman 
erityisopettajavirkansa ohella. Koulunjohtajana toimivan opettajan opetusvel-
vollisuutta oli huojennettu opetusryhmäperustaisesti (OVTES 2005). Tästä syys-
tä johtajat tilastoitiin opettajaresurssiin kuuluviksi (taulukko 12). Hallinnollises-
ti toisen perusopetusta antavan koulun alaisuudessa (nk. etärehtorin hallinnas-
sa oleva opetusyksikkö) toimi vuonna 2005 toimineista 33 opetusyksiköstä 14 ja 
syksyllä 2014 toimineista 25 opetusyksiköstä 13 sairaalaopetusyksikköä. Vuon-
na 2005 viidessä toimi etärehtorin lisäksi vastaava opettaja (nk. vastuuopettaja). 
Vastuuopettaja vastasi käytännössä yksikön operatiivisesta toiminnasta ja toimi 
yhteistyölinkkinä opetusviranomaisiin. Vain yhdessä sairaalaopetusyksikössä 
ei ollut vuonna 2005 nimettyä rehtoria tai johtajaa, vaan vastuuopettaja vastasi 
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yksin myös opetusyksikön hallinnosta. Opetusyksiköiden hallinnoinnin uudel-
leen järjestelyt näkyvät vuoden 2014 tilastossa yksiköiden määrän muutoksena, 
virkarehtoreiden määrän puoliintumisena ja uusina, apulaisrehtorin vir-
kanimikkeinä (taulukko 12). Sairaalaopetuksen opetusryhmät olivat pääsään-
töisesti yhdysluokkia. (Tilus 2006a; 2008a; 2015.) 

Vuonna 2005 keräämäni tilaston mukaan sairaalaopetuksen piirissä oli yh-
teensä 193 opettajaa (taulukko 12), joista erityisopettajan virassa toimi 29 ja eri-
tyisluokanopettajan viroissa 106 opettajaa. Lisäksi sairaalaopetusta antoi 14 
luokanopettajan tai aineenopettajan koulutuksen saanutta opettajaa ja 44 pää- 
tai sivutoimista tuntiopettajaa. Koulunkäynnin avustajia oli 74. Hankkeen päät-
tyessä syksyllä 2014 tilastoitiin vain päätoimisesti sairaalaopetusyksikössä työs-
kentelevät opettajat. Erityisopettajien lukumäärä oli pysynyt samana (29), mut-
ta erityisluokanopettajien määrä oli kasvanut 136:een ja luokan- tai aineenopet-
tajien määrä pudonnut 11:een. Koulunkäynnin avustajien tai ohjaajien määrä oli 
noussut tilastointiajanjaksona 96:een. 
 
Oppilaat 
Sairaalaopetuksen piirissä oleva lapsi tai nuori on ensisijaisesti hoidossa, joka 
kuuluu erikoissairaanhoidon vastuu- ja tulosalueelle. Oppilaan terveydentila 
määrittää päivittäisen opetusajan, muodon (yksilö- tai ryhmäopetus) ja toteu-
tuspaikan (sairaalaopetuksen luokka tai muu tila tai vuoteenvieriopetus). Ly-
himmillään oppilas voi olla päivittäin opetuksessa 1–1,5 tuntia terveydentilasta 
tai hoito- ja tutkimustoimenpiteistä riippuen. Pisimmillään lapsi tai nuori voi 
olla sairaalaopetuksen piirissä yhtäjaksoisesti tai hoidollisten intervallijaksojen 
seurauksena usean vuoden ajan. (Tilus 2006a; 2007; 2008a; Tilus ym. 2011.)  

Lasten- tai nuorisopsykiatriseen hoitoon ja neurologisiin tutkimuksiin tu-
levilla oppilailla vaikeudet heijastuvat usein oppimisvaikeuksina ja vuorovai-
kutustilanteiden hallintakyvyn puutteina. Häiriöiden seurauksena oppilailla 
voi olla emotionaalista, sosiaalista tai kognitiivista kehitystä hidastavia vaike-
uksia. Tyypillisiä oppimista ja sosiaalista sopeutumista haittaavia piirteitä ovat 
heikko pettymysten sietokyky, lyhytjännitteisyys, tarkkaavaisuuden suuntaa-
misen ja ylläpitämisen pulmat, tuskaisuus, arkuus, levottomuus, jännittynei-
syys, impulsiivisuus, rajattomuus ja regressiot. Tuloksena on tukitoimien tar-
vetta lisäävä laaja-alainen kirjo epäonnistumisen ja huonommuuden kokemuk-
sia, toimintakyvyn rajoittumista ja motivaation laskua sekä oppimis- ja koulun-
käyntitilanteista vetäytymistä. (Almqvist 2004c, 240–249; Lehto-Salo 2011; Lyy-
tinen 2004, 249–260; Moilanen 2004; Tilus 2008b.)  

Sairaalaopetuksen oppilaat on kirjattu lukuvuosittaisen kansallisen oppi-
lastilastoinnin yhteydessä vammaisopetuksen yhteyteen (Tilastokeskus). Sai-
raalaopetuksen kehittämishankkeen keräämän tilaston mukaan lukuvuonna 
2011–2012 sairaalaopetuksen piirissä oli yhteensä 2934 oppilasta (Tilus 2012). 
Luku on arvio, koska opetuksen järjestäjillä ei ollut yhtenäistä tilastointikäytän-
töä lukuvuosittain sairaalaopetuksen piirissä opiskelleista oppilaista. Kehittä-
mishankkeiden aikana siirryttiin vuonna 2012 lukuvuosiperusteisesta oppilasti-
lastoinnista yhden päivän tilastointikäytäntöön. Sairaalaopetuksen piirissä ol-
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leista oppilaista osastohoidossa olleiden oppilaiden osuus oli 62 prosenttia 
vuoden 2012 tilastointipäivänä (29.11.2012) ja 52 prosenttia vuoden 2014 tilas-
tointipäivänä (29.10.2014). Vuoden 2016 päiväkohtaisen tilaston (30.11.2016) 
mukaan osastohoidossa olleiden osuus oli laskenut 43 prosenttiin. Avohoidossa 
olleiden oppilaiden osuus nousi samana tarkkailuajanjaksona 38 prosentista 
(vuonna 2012) 48 prosenttiin (vuonna 2014) ja edelleen 57 prosenttiin (vuonna 
2016). (Tilus 2012; 2015; Vaativan erityisen tuen kehittämistyöryhmä 2016.)  
 
Opetus 
Sairaalaopetuksen tavoitteena on luoda oppimisen esteistä tai sairaudesta huo-
limatta oppilaalle mahdollisuudet edellytystensä mukaiseen oppimiseen ja op-
pilaan kokonaiskuntoutumista tukevaan kasvuun ja kehitykseen (Tilus 2006a; 
2008b). Opetus sairauden aikana jäsentää oppilaan päivää (Eiser, Davies & Ger-
rad 2003, 4) ja antaa toivoa paranemisesta ja paluusta normaaliin elämään (Tilus 
2008b; Tilus ym. 2011). Opettajat työskentelevät osana moniammatillista tiimiä, 
jonka tarkoituksena on löytää lapsen kuntoutumisen kannalta paras mahdolli-
nen suunnitelma ja työmalli. Opetuksen painopistealueet valikoituvat oppilaan 
sairauden laadun, hoidollisten indikaattoreiden ja hoitosuunnitelman sekä op-
pimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeiden mukaan ja voivat ulottua opetus-
suunnitelman tavoitteiden saavuttamista ylläpitävästä opetuksesta aina laaja-
alaisten oppimisvaikeuksien korjaamiseen tai tunne-elämän taitoja tukevaan 
opetukseen ja kasvatukseen. Sairaalaopetusyksiköissä oppilashuollollinen työ-
malli rakentuu oppilaan hoidosta vastaavan hoitotiimin ja sairaalaopettajan 
sekä vanhempien muodostaman ryhmän säännöllisestä yhteistyöstä. Erillisiä 
oppilashuoltoryhmiä oppilashuoltolain (Laki oppilas-opiskelijahuollosta 
1287/2013) tarkoittamassa merkityksessä ei sairaalaopetusyksiköissä ollut en-
nen lain voimaantuloa. Oppilashuollollisen työn katsottiin sisältyvän hoitotii-
min työhön, johon sairaalaopettaja osallistui hoitotiimin pedagogisena asian-
tuntijana. Opettaja arvioi oppilaiden työskentelyä ja tuen tarpeen alueita yksi-
löopetuksessa tai osana ryhmää. Hoitotiimissä ja yhteistyössä vanhempien 
kanssa arvioitiin ja suunniteltiin oppilaan tarvitsemia tukitoimia. (Tilus & Vuo-
renmaa 2005; Tilus 2008b; Tilus ym. 2011.)  

Neurologisiin tai foniatrisiin tutkimuksiin tai hoitoon tulevien lasten ja 
nuorten osalta voitiin käynnistää erikoissairaanhoidon pyynnöstä sairaalaopet-
tajan suorittama nk. kouluarvio, jonka tavoitteena oli saada kokonaiskuva lap-
sen oppimisvalmiuksista, sopivasta kouluratkaisusta, opetuksellisista tuen tar-
peista, oman opettajan ja koulun ohjauksen sekä seurannan tarpeista. Kouluar-
vio toteutettiin osana hoitotiimin työskentelyä. Kouluarvio saattoi käynnistyä 
myös vanhempien, koulun tai päivähoidon tai oppilashuollon aloitteesta lapsen 
päivähoitopaikassa tai omassa koulussa. Sairaalaopettajan toimenkuvaan sisäl-
tyi myös yhteydenpito kentän kouluihin tukitoimien järjestämiseksi ja niiden 
seuraamiseksi. (Kukkumäen koulun opetussuunnitelma 2007.) 
 
Kustannukset 
Perusopetusta antavana kouluna sairaalaopetusyksikkö kuuluu opetuksen jär-
jestäjän saaman valtionosuuden piiriin. Sairaalassa perusopetusta saavan oppi-
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laan opetuksesta laskutetaan kotikuntakorvauksena nk. koulupäivämaksu (Laki 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 635/21.8.1998; 1704/29.12.2009), joka 
lainuudistuksen jälkeen (Laki perusopetuslain muuttamisesta 1271/2013, voi-
maan 1.1.2014) kattaa myös avohoidossa olevien oppilaiden opetuksen järjes-
tämisestä ja seurannasta koituneet opetuspäivää kohti muodostuneet todelliset 
vuosikustannukset. Kustannusten piiriin lasketaan lakiuudistuksen jälkeen ni-
velvaiheen tukitoimista aiheutuneita kustannuksia vastaava korvaus tukea tar-
joavan sairaalan tai muun erikoissairaanhoidon toimintayksikön sijaintikunnal-
le.  

4.6 Tutkija-kehittäjän positio 

Kehittämistoiminnan alkaessa toimin toimintatutkimuksen lähestymistavan 
mukaisesti kehittäjä-tutkijan roolissa. Toimintatutkimus edustaa lähestymista-
paa, jossa kehittäjä-tutkija osallistuu tutkittavan yhteisön toimintaan ja pyrkii 
ratkaisemaan jotakin ongelmaa yhdessä yhteisön jäsenten kanssa. Tutkija toimii 
fasilitaattorina ja tukijana sekä tarpeenmukaan konsulttina, mutta myös toimin-
taa tiettyjen tavoitteiden suuntaan ohjaavana. Tavoitteena olevalla muutoksella 
pyritään parempaan toimintaan ja tulokseen. Vuorovaikutusta voi luonnehtia 
pysyväksi ja pitkäaikaiseksi, ja rooli muuttuu muutostyöntekijäksi siitä huoli-
matta, että toimintatutkimuksen tavoite on tilanteen parantaminen toimijoiden 
oman toiminnan avulla. (Eskola & Suoranta 2008, 127; Olin ym. 2016) Tutkijan 
roolin mukaisesti kehittäjä kerää aineistoa tutkimuksen kohteen tilasta ja toimii 
samalla osana interventiota. Osittain tämän tutkimuskohteeseen samaistumisen 
tai kiinteässä yhteydessä toimimisen vuoksi raportin kirjoittaminen toiminta-
tutkimuksen lähestymistavalla olisi ollut pulmallista. Lisäksi on huomattava, 
että kehittämisraporteista yleisesti kirjoitetaan onnistuneita muutoskuvauksia 
muun analyysin jäädessä vähemmälle huomiolle (Seppänen-Järvelä 1999; 2009; 
Toikko & Rantanen 2009). Ottamalla tietyllä tavalla retrospektiivisen tarkastelu-
tavan ja analyysin lähestymistavaksi kulttuurihistoriallisen toiminnan teoriaan 
perustuvan kehittävän työntutkimuksen saadaan edelleen relevanttia tietoa 
sairaalaopetuksen kehittämiseksi ja lisätään toimijoiden tietoisuutta omasta 
työstään. Kehittävän työntutkimuksen vaiheistuksen pohjana on käytetty eks-
pansiivisen oppimisen sykliä, jota sysätään eteenpäin interventioina toimivien 
oppimis- ja kehittävien tehtävien avulla (Arnkil ym. 2000, 84; Engeström 1995). 
Voidaan sanoa, että kehittämishankkeiden toteutus perustui kehittävän työn-
tutkimuksen näkökulman mukaisesti tarkasteltuna tutkijan kolmoisrooliin: 
toimin toimintatutkimuksen fasilitaattorina ja tukijana, tuotin osallistujille työ- 
ja koulutusseminaareihin havaintoaineistoa osallistujien omasta työstä ja mal-
linsin uusia käytänteitä kehittämistyön pohjaksi ja tutkin muutoskehitystä (En-
geström 1995, 126; Kuula 1999, 116–117; Platteel ym. 2016).  

Toimintatutkimuksellisen vaiheen ja kehittäjä-tutkijan moninaisen rooli-
tuksen vaikutusta on kuitenkin arvioitava myös aineiston tuottamisvaiheesta 
alkaen. Kehittäjä-tutkijan roolien moninaisuus näyttäytyi ensinnäkin auditointi-



124 
 

 

tilanteissa (Elias 1- ja 2-kierrokset). Tilaisuuksien suunnittelijana, vetäjänä ja 
haastattelijana vaikutin haastattelun kulkuun pysäyttäen, nostaen esille kysy-
myksiä tai pyytäessäni tarkennuksia. Tilaisuuden puheenvuoroissa esitetyt il-
maukset, määritykset, näkemykset ja toiveet toivat näkyväksi opetusyksikön 
yhteistä todellisuutta ja samalla uudelleen muokkasivat sitä (vrt. reflektiivisyys), 
mutta osallistujat olivat samalla tietoisia tutkimuskohteena olemisestaan (Van-
halakka-Ruoho 1999, 59). Haastattelutilanne oli vuorovaikutustilanteena myös 
interventiotilanne, jossa kerättiin tietoa (resurssit, lainsäädäntö, sairaalaopetuk-
sen periaatteet ja käytännöt) ja myös pyrittiin edistämään asioiden tiedostamis-
ta ja osaamista (kansalliset erityisopetusta koskevat määräykset ja ohjeet) ja sitä 
kautta ongelmatilanteisiin vaikuttamista. Tilaisuuden luonne edellytti kehittäjä-
tutkijalta tilanteen lukutaitoa ja herkkyyttä havainnoida kokonaistilannetta ja 
ohjailla sitä rakentavasti sisältöjen edellyttämässä suunnassa sekä tietoisesti 
jättää tilaa opetusyksiköiden omalle kehittämisprosessille välttämällä ekspert-
tiyden roolia (Eskola & Suoranta 2008, 59; Kuula 1999, 98). Katson, että vuosi-
kymmenten mittainen toimiminen sairaalaopetuksessa ja erityisopetuksen ke-
hittämisessä täytti omalta osaltani Kuulan (1999) tarkoittaman toimintatutkijan 
kompetenssivaatimuksen.  

Aineiston tuottamisen alkuvaiheissa oma ammatillinen roolini rehtorina, 
kehittämishankkeiden ohjausryhmän puheenjohtajana ja työ- ja koulutussemi-
naarien vetäjänä sekä hankkeiden koordinaattorina saattoivat vaikuttaa siihen, 
millaisia asioita auditointitilanteissa otettiin esille, ja vastavuoroisesti siihen, 
missä valossa asiat esitettiin. Roolini hanketoiminnan ideoijana ja interventioi-
den kehittäjänä eivät voineet olla vaikuttamatta omiin odotuksiini kehittämis-
työlle asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Rooliini kuului kehittämishank-
keiden suunnittelu, koordinointi ja koulutus- ja työseminaarien järjestäminen ja 
vetäminen, ohjausryhmän kokousten valmistelu, yhteydenpito, aluetyön ja 
osaprojektien ohjaus- ja konsultointi, kysely- ja haastatteluaineistojen yhteen-
vedot ja raportointi. Yhteenvedot toimivat informatiivisina työmateriaaleina ja 
selontekoina, eivät niinkään tieteelliselle tutkimukselle asetettujen kriteerien 
mukaisina, mutta edustivat myös omaa ammatillista ymmärrystäni siitä, miten 
asioiden tulisi olla. Luoman (2011) mielestä on tärkeää, että kehittäjä tunnistaa 
oman tulokulmansa, jolla kehitettävää organisaatiota lähestyy. Organisaatioi-
den kehittämissisällöistä on eroteltavissa 15 substanssialuetta, jotka edustavat 
organisaation rakenteen peruselementtejä ja liittyvät siten organisaatiotutki-
mukseen ja kehittämiseen (Luoma 2011, 43). Koin itse, että strategiseen ja val-
mentavaan johtamiseen ja vuorovaikutuksen kehittämiseen liittyvät substanssi-
alueet olivat omalle toiminnalleni luontaisia ja vaikuttivat siten myös näkemyk-
siini. 

Hanketoiminnan edetessä kehittämiseen aktivoitui enemmän osallistujia 
alueellisen ja osaprojekteina tapahtuvan kehittämisen kautta, joten saatoin su-
juvasti vaihtaa kehittäjä-tutkijan roolin tutkija-kehittäjän rooliin siitä huolimatta, 
että vastasin edelleen kehittämishankkeiden kansallisesta koordinoinnista yh-
dessä ohjausryhmän kanssa. Tutkijan roolin objektiivisuus liittyy kiinteästi tut-
kimuksen luotettavuuteen, jota arvioin tarkemmin seuraavassa luvussa. 
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4.7 Tutkimuksen luotettavuuden ja eettisyyden arviointia 

Laadullisen tutkimuksen piiristä ei ole löydettävissä yhtä yhtenäistä käsitystä 
tutkimuksen luotettavuuden arviointiin liittyvistä kysymyksistä tai yksiselittei-
siä ohjeita (Metsämuuronen 2006; Tynjälä 1991, 387). Puolimatka (2002) on esi-
tettänyt, että kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen erot perustuisivat 
paitsi erilaisiin tutkimusmenetelmiin niin myös erilaiseen näkemykseen luotet-
tavuuden arvioinnin taustaoletuksista, jotka liittyvät erilaisiin näkemyksiin laa-
dullisen tutkimuksen edustamasta tietokäsityksestä ja totuuskäsityksestä. Val-
tavirtaisten käsitysten mukaan kvantitatiivinen tutkimus kumpuaa realistisesta 
totuuskäsityksestä, jota edustaa muun muassa korrespondenssiteoria eli vas-
taavuusteoria. Vastaavasti kvalitatiiviselle tutkimukselle olisi ominaista epis-
teemisiin totuusteorioihin lukeutuva totuuskäsitys, kuten koherenssiteoria, 
praktinen totuusteoria tai konsensusteoria.  Näkemysten eroavaisuus on tulosta 
filosofisia taustaoletuksia koskevasta väärinkäsityksestä, jonka mukaan totuu-
den korrespondenssiteoria rajautuisi positivistiseen tutkimusotteeseen ja epis-
teemiset puolestaan fenomenologiseen ja hermeneuttiseen. (Puolimatka 2002, 
466.) Näkemyserot johtuvat myös kvalitatiivisen tutkimuksen käyttämien tie-
don hankkimiskeinojen ja totuuden merkityksen ja totuuden kriteerien välisestä 
sekaannuksesta. Kvalitatiivisen tutkimuksen piirissä käytetään dialogia, subjek-
tiivista osallistumista ja vuorovaikutusta, joiden ei katsota positivistisen tutki-
musotteen kannattajien näkemysten mukaan mahdollistavan tulosten tulkintaa 
kvalitatiivisessa tutkimuksessa korrespondenssiteorian pohjalta. Kvalitatiivi-
sessa tutkimuksessa ei kuitenkaan kannata luopua realistisen totuuden käsit-
teestä ja totuuden korrespondenssiteoriasta, sillä sekä kvantitatiivisessa että 
kvalitatiivisessa tutkimuksessa totuuskäsitys on sama huolimatta siitä, että luo-
tettavuuden kriteerejä sovelletaan eri tavoin. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 
vastaavuutta etsitään kulloinkin käsillä olevan tutkimuksen kohteena oleviin 
ihmisten käsityksiin, aikomuksiin ja sosiaalisiin vuorovaikutusprosesseihin. 
(Puolimatka 2002, 467.)  

Uskon relativismin mukaiseen näkemykseen, ettei yhtä ainutta totuutta 
ole, vaan jokaisella yksilöllä voi olla oma kokemuksensa ja totuutensa, jolloin 
tavoitetaan objektiivisen totuuden sijaan aina tietty näkökulma ilmiöstä. To-
tuuden koherenssi- ja pragmaattisen teorian ja idean sallima näkemys tarkaste-
lijan oman perspektiivin yhteydestä totuuteen sisältyy fenomenologiseen ja 
hermeneuttiseen filosofiaan. (Tynjälä 1991; ks. myös Kvale 1989.) 

Totuusarvon kriteerinä kvalitatiivisessa tutkimuksessa on alun perin Lin-
colnin ja Guban nimittämä vastaavuuden (credibility) käsite, jonka mukaan ”tut-
kimuksen tuottamat rekonstruktiot tutkittavien todellisuuksista vastaavat alkuperäisiä 
konstruktioita” (Tynjälä 1991, 390). Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvi-
oinnissa on kyse koko tutkimusprosessissa käytetyn menetelmän loogisuudesta. 
Tutkimuskäytänteiden, aineistonkeräyksen ja analyysin kuvaus koostuvat tutki-
mustekstiksi, joka rekonstruoidun logiikan mukaisesti pyrkii kuvaamaan tarkasti 
tutkimuksen kulkua ja samalla heijastamaan tutkittavana olevaa kohdetta touu-
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denmukaisesti. Realistinen luotettavuusnäkemys pitää tutkimustekstiä ikkunana 
todellisuuteen ja käyttää sisäisen ja ulkoisen validiteetin käsitteitä. (Eskola & 
Suoranta 2008, 212,213.) Tähän pyrin selvittämällä perusteellisesti tutkimuksen 
kulkua ja siihen liittyviä ilmiöitä.  

Kvantitatiivisen tutkimuksen piirissä perinteiset luotettavuuden arvioin-
nin kohteet, kuten sisäinen ja ulkoinen validiteetti, reliabiliteetti ja objektiivi-
suus, voidaan laadullisessa tutkimuksessa korvata arvioimalla tutkimuksen 
luotettavuutta tai uskottavuutta totuusarvon, sovellettavuuden, pysyvyyden ja 
neutraalisuuden käsittein (Metsämuuronen 2006, 200; Tuomi & Sarajärvi 2004, 
134; Tynjälä 1991, 388, 390). Käytettäessä edellä mainittuja arviointikriteereitä 
laadullisen tutkimuksen arviointiin niiden kriteerit määritellään taustalla ole-
vasta lähestymistavasta riippuen eri tavoin. Totuusarvon kriteerinä mainitaan 
juuri edellä mainittu vastaavuus, jonka mukaan laadullinen tutkimus on luotet-
tava tältä osin, jos voidaan osoittaa, että tutkijan kokemuksen voidaan ajatella 
vastaavan tutkittavan alkuperäistä kokemusta. (Eskola & Suoranta 2008, 213; 
Metsämuuronen 2006, 200.) Tämän tutkimuksen osalta uskon, että oma amma-
tillinen tietämykseni ja pitkäaikainen kokemukseni sairaalaopetuksesta auttoi-
vat minua tutkijana ymmärtämään sairaalaopetusyksiköiden henkilöstöjen ku-
vauksia työtoiminnastaan ja rakentamaan ymmärrettävän kokonaiskuvan ku-
vattavaan ilmiöön kohdennetuista muutospyrkimyksistä sekä niiden tuloksista.  

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi kohdistuu kysymyk-
seen koko tutkimusprosessin luotettavuudesta, jolloin pääasiallisin luotetta-
vuuden kriteeri on tutkija itse (Eskola & Suoranta 2008, 210; Tynjälä 1991, 388). 
Näin ajatellen tutkimukseni uskottavuus nivoutuu myös tutkijana tekemiini 
eettisiin ratkaisuihin ja niiden tarkasteluun. Uskottavuus perustuu hyvän tie-
teellisen käytännön noudattamiseen. (Kuula 2011; Tuomi & Sarajärvi 2004, 129.)  

 
Tutkimuksen vastaavuuden ja neutraalisuuden arviointi  
Luotettavuuden mittarina tutkimusprosessin arviointi nojaa tutkimusprosessin 
tarkkaan kuvaukseen sen lähtökohdista alkaen. Olen pyrkinyt lisäämään tut-
kimuksen luotettavuutta kuvaamalla yksityiskohtaisesti tutkimuksen perusläh-
tökohdat sekä aineistojen tuottamisen ja tutkimuksen etenemisen vaihe vaiheel-
ta. Hankkeiden aikana koostetut yhteenvedot ja raportit samoin kuin hankkee-
seen liittyneiden alue- ja osaprojektityötä koskeneet raportit koskivat julkisin 
varoin toteutettua kehittämistoimintaa, jolle oli opetuksen järjestäjän myöntä-
mät luvat. Tutkittavilta tuli lupa tutkimukseen osallistumiseen siten myös ke-
hittämishankkeisiin osallistumisen kautta, joka puolestaan perustui opetuksen 
järjestäjän päätökseen kehittämistoimintaan osallistumisesta. Kehittämiseen 
osallistujilla oli myös tieto siitä, että hankkeiden aikana kerättyä tutkimustietoa 
tullaan käyttämään sairaalaopetuksen tutkimukselliseen kehittämistoimintaan 
ja tekeillä oleviin opinnäytetöihin. Opetusyksiköiden auditointikierrokselta 
(Elias 1 -kierros) saamat palautteet oli tarkoitettu työyhteisön sisäiseen käyttöön 
ja opetuksen järjestäjän kanssa yhteistyössä tapahtuvaan toiminnan kehittämi-
seen. Palautteiden sisältämistä kehittämiskohteista laadittiin yleisluonteiset yh-
teenvedot työseminaarien käyttöön. Opetusyksikkökohtaiset palautteet toimi-
vat Elias 2 -kierroksen yhteydessä mahdollisen muutoskehityksen arviointipoh-
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jana. Tässä tutkimuksessa käytin palautteita niin ikään vertailuaineistona muu-
toskehityksen arvioimiseksi. Opetusyksikkökohtaiset tunnistetiedot samoin 
kuin ryhmähaastatteluihin ja kyselyihin osallistuneiden henkilökohtaiset ja 
taustaorganisaatioita koskevat alkuperäiset tiedot jäivät vain tutkijan käyttöön. 

Auditointitilanteet ja työseminaarityöskentelyt tapahtuivat vastavuoroi-
sessa vuorovaikutuksessa ja edustivat omalta osaltani osallistavaa havainnoin-
tia, joiden onnistumisen edellytyksenä on osallistujien luottamuksen saavutta-
minen. Psykologin ja erityisopettajakoulutukseeni liittyvät ammattieettiset pe-
riaatteet sekä pitkä työkokemukseni psykososiaalisten ongelmien parissa aut-
toivat haastattelu- ja työseminaarivaiheissa säilyttämään herkkyyden, jolla pys-
tyin havaitsemaan keskustelujen kääntymisen arkaluontoisille alueille tai muut-
tumisen yksilön anonymiteettiä tai itsemääräämisoikeutta uhkaavaksi ja kes-
kustelun suunnan muuttumisen. Ammatillinen etiikka ohjasi myös tulosten 
kirjoittamista siten, että haastateltujen anonymiteetin säilyttämiseksi häivytin 
tunnistettavuuteen liittyvät tekijät ja kuvasin opetusyksiköiden tiloja ja resurs-
seja yleisellä tasolla. Lisäksi muutin opetusyksiköiden järjestysnumerointia eri 
analyysivaiheissa. Hankkeiden päättökyselyn yhteydessä selvitettiin osallistujil-
le kyselyiden tulosten käyttökohteet. Samoin meneteltiin tulevaisuusmuistelu-
tekniikalla toteutettujen teemahaastattelujen osalta. 

Lähtökohtana tutkimukselleni ja kaikelle sen piiriin kuuluvalle toiminnal-
leni on ollut ihmistieteille ominainen kiinnostus ihmisen hyvästä (Lyotard 1985). 
Pidän toteuttamani kehittämistyön ja sen aikana tuottamani aineiston sekä sii-
hen perustuvan tutkimukseni lähtökohtina halua kiinnittää huomiota ja lisätä 
niitä tekijöitä, joilla toteutuu oppilaan paras sairaalaopetuksessa opetussuunni-
telman, opetuksen järjestäjän ja työyhteisön toiminnan luomina mahdollisuuk-
sina. Rajaan näkökulmani oppilaan parhaasta tässä yhteydessä koskemaan op-
pioikeuden ja opetussuunnitelman toteutumista lainsäätäjän tarkoittamassa 
hengessä. Tutkin oppioikeuden ja opetussuunnitelman toteutumista ja toteut-
tamisessa käytettyjä käytänteitä ja menettelytapoja sairaalaopetuskontekstissa, 
en arvioidakseni, mitä on hyvä opetus tai mikä on hyvä käytänne, vaan kuva-
takseni, millaista se voisi olla. Toisaalta hyvä opetus määrittyy kulloinkin voi-
massa olevissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa, joiden toteut-
taminen on opetuksen järjestäjän, koulun ja viimekädessä opettajan vastuualu-
eella. Kyse on työtoiminnan kohteen tutkimisesta, ei niinkään koulun työyhtei-
sön oikeasta tai väärästä toimintatavasta. Viimeksi mainitun kaltaisen arvotta-
misen tarve ei edes tullut koko kehittämis- ja tutkimusprosessin aikana vastaan, 
koska kaikkien tämän tutkimuksen aineiston tuottamiseen ja kehittämishank-
keisiin osallistuneiden työntekemisen henki ja tavoite oli pyrkimys toteuttaa 
lapsen ja nuoren paras.  

Tämän tutkimuksen kohteena olevan työtoiminnan kohteen muokkaan-
tumista ohjasivat organisaatioiden toimintajärjestelmiin liittyvät osatekijät (En-
geström 1995; 2004), joiden tuloksena muokkaantuvaa työn kohdetta pyrin tut-
kimuksessani kuvaamaan. Muokkautuvuuteen sisältyy muutoksen käsite. Us-
kon kaaosteorian taustalta löytyvän perhosefektin (Lorenz 1993) mukaiseen 
näkemykseen siitä, että pienikin muutos voi saada aikaan muutoksen toiminta-
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tavoissa, mikä johtaa muutokseen ajattelutavoissa ja muuttaa siten työtoimin-
nan kohdetta (Engeström 1995; Virkkunen & Ahonen 2007) ja liittyy nk. vaiku-
tuksen periaatteena organisaation rakenteita muuttavaan kehitykseen (Senge 
1990). Näen kehittämisen mahdollisuuden mutta myös kehittämistoiminnan 
arvioinnin tarpeen juuri tässä.  

Tutkimuskohteen valintaan vaikuttivat lisäksi kokemukseni ja tutkimuk-
sissa raportoidut heikot tulokset kehittämishankkeilla ja täydennyskoulutuksel-
la tavoiteltujen muutosten aikaansaamisesta (Ahtiainen ym. 2012; Hautamäki 
ym. 2013; Rimpelä & Bernelius 2010; Seppänen-Järvelä 1999; 2009; Varjo, Kala-
lahti & Silvennoinen 2015). Projektikehittämistä on vaivannut muutoskehityk-
sen hitaus ja heikohko pysyvyys (Engeström 1995; Sahlberg 1996; Seppänen-
Järvelä 1999; Virkkunen & Ahonen 2007). Halusin tutkia tarkemmin onnistunei-
siin kehittämishankkeisiin (Arnkil ym. 2000) liitettyjä piirteitä ja toisaalta muu-
toksen aikaansaamiseen liittyvää problematiikkaa. Kontekstiksi valikoitui luon-
taisesti sairaalaopetus ja sen piirissä toteutetut kehittämishankkeet sekä niiden 
aikana tuottamani aineisto. Sairaalaopetukselle oli asetettu kehittämistehtävä, 
jota toteutettiin toimintatutkimuksen periaattein.  

Kehittämisprosessin ymmärtäminen ja mahdollisen muutoksen aikaan-
saamisen tarkastelu edellyttivät kuitenkin tutkimuksen kohteena olevan ilmiön 
historian, toiminnan perusperiaatteiden ja käytänteiden selvittämistä. Tutkijana 
minua kiinnosti se, millaiseksi sairaalaopetuksen piirissä olevan oppilaan opin-
polku muodostuu ja millaiseksi se voisi muodostua sekä millaisia merkityksiä 
sairaalaopetusyksiköiden henkilöstöt antoivat työnsä sisällöille. Halusin selvit-
tää, miten työn kohteet ja annetut merkitykset muuntuivat auditointien yhtey-
dessä ja kehittämishankkeiden edetessä. Nämä kaikki edellä mainitut seikat 
ohjasivat tutkimuskysymysten laadintaa, joskin laadulliselle tutkimukselle tyy-
pilliseen tapaan tutkimuksen ongelmat ovat tarkentuneet tutkimuksen edetessä. 
Tutkimustoiminnan ymmärtäminen ja joustava muuntautuminen tilanteiden 
edellyttämällä tavalla on merkinnyt tutkijan kannalta oppimistapahtumaa, jossa 
ongelmanratkaisut ja päätöksenteot ovat kulkeneet nauhana paitsi jo kehittä-
mistoiminnan myös aineistoon kohdistuneen tutkimusprosessin ajan. Tutki-
mukseni teoreettisena viitekehyksenä toimineet organisaatioiden ja ammatilli-
sen osaamisen muutoskehitystä kuvantavat teoriat ja kulttuurishistoriallinen 
toiminnan teoria sekä siihen perustuva kehittävä työntutkimus antoivat tutki-
mukselle keskeiset käsitteet ja menetelmät, joilla tutkittavaa ilmiötä voitiin ku-
vata ja tutkimuskysymyksiin vastata. Tutkimuksen keskiössä on toiminta ja 
toiminnan käsite, joka toiminnan teoriaan perustuvana ymmärretään kohteelli-
sesti, välineellisesti ja sosiaalisesti suuntautuvana toimintana. Kulttuurihistori-
alliseen toiminnan teoriaan perustuva kehittävä työntutkimus kuvaa toimintaa 
toimintajärjestelmämallin avulla, jolloin voidaan tarkastella eri osatekijöitä ja 
niiden välisiä suhteita aivan eri tavalla kuin esimerkiksi kehittämistarpeita lis-
taamalla. (Engeström 1995; 2004.) Katsoin kehittävän työntutkimuksen soveltu-
van parhaiten toimintatutkimuksella toteutetun kehittämisprosessin tutkimi-
seen.  
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Havaintojen luotettavuus aineistonkoontivaiheessa 
Luotettavuuden arviointiin sisältyy kysymys objektiivisen tiedon mahdollisuu-
desta, jolloin on kyse myös havaintojen luotettavuudesta (Tuomi & Sarajärvi 
2004, 133). Ulotan havaintojen luotettavuuden arvioinnin tässä yhteydessä siksi 
myös aineiston tuottaneeseen kenttätyövaiheeseen. Kenttätyö edustaa naturalis-
tista otetta, jolla tavoitetaan tutkittavien oma näkökulma (Eskola & Suoranta 
2003, 16). Luotettavuuden ehtona voi pitää myös sitä, että tutkijana tavoitan 
haastateltujen ja keskustelijoiden puheenvuoroista heidän tarkoittamansa mer-
kitykset. Tässä minua auttoi tutkittavan ilmiön syvä tuntemus, joka on karttu-
nut vuosikymmeniä jatkuneen työuran tuloksena. Voi sanoa, että puhuin samaa 
kieltä tutkittavien kanssa. Kehittämishankkeita edeltänyt vuosien mittainen 
yhteistyö lisäsi keskinäistä samuuden syntymistä, jolla tarkoitan tässä saman 
kulttuurin piirissä toimivia ihmisiä yhdistävää yhteistä kulttuurista merkitys-
järjestelmää (Arnkil ym. 2000). Toisaalta liian lähellä oleminen voi vaikeuttaa 
oman ja tutkittavien kokemusten erottamista toisistaan ja vaarantaa välttämät-
tömän analyyttisen etäisyyden saavuttamista (Hoel 2000; Tynjälä 1991,393). 
Tässä tutkimuksessa tutkimusajankohdan ja analyysivaiheen välisen ajallisen 
eron voidaan sanoa toimineen osaltaan edellä mainittua uhkaa vähentävänä 
tekijänä.  

Otan tässä tutkimuksessa huomioon myös sen, että opetusyksiköiden 
henkilöstö ja kehittämishankkeisiin osallistujat näyttäytyvät myös tutkimusai-
neiston lähteinä ja muovaajina, jolloin luotettavuudesta tulee myös heidän ref-
lektiivisen toimintansa muokkaamaa (Eskola & Suoranta 2008, 222–223). Katson, 
että vastaajien ääni kuuluu aineiston läpi. Lisäksi otan huomioon havaintojen 
kohteena olevan toiminnan ja toimijoiden toiminnan moniulotteisuuden ja mo-
nisuhteisuuden. Tässä tutkimuksessa työtoiminta tapahtuu sekä yksilöllisenä 
että osana yhteisöä, joka jakaa työn kohteen vaikuttaen toiminnallaan itseensä 
ja toisiin.  
 
Havaintojen luotettavuus analyysivaiheessa 
Kvalitatiivisen analyysin voi katsoa alkavan jo aineistonkeruuvaiheessa ja jat-
kuvan raportin kirjoittamisen loppuvaiheeseen saakka. Aineiston analyysi on 
tutkijan ja aineiston välistä jatkuvaa vuoropuhelua. (Suoranta 1996, 457; Tynjälä 
1991.) Aineisto puhuu tutkijan kautta, jolloin kielen merkitys korostuu. Koska 
inhimillinen toiminta on kietoutunut kieleen, kvalitatiivisen aineiston analyysi 
on perusteiltaan merkitysten tulkintaa. Tällöin myös luotettavuuden kriteerit ja 
arviointiperusteet laajenevat. (Tynjälä 1991,395,396.) Lisäksi on huomattava, 
että tutkimukseni kohteena on toiminta laajasti ymmärrettynä. Toiminnan mer-
kitys kiinnittyy siihen, millaisessa kontekstissa toiminta tapahtuu. Kontekstuaa-
lisuuteen liittyy laajemminkin näkemys kielen ja tekstin merkityksestä sosiaali-
sen todellisuuden luonteen rakentumisessa. Korrespondenssiteorian mukainen 
realistinen tulkinta erottaa tietyin osin tekstin ja todellisuuden, mutta konteks-
tuaalisuuden mukaisessa tulkinnassa kieltä ja tekstiä ei eroteta muusta todelli-
suudesta. (Suoranta 1996, 458,459.) 
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Aineiston analyysilla en tavoitellut yhtä totuutta, vaan pyrin esittämään 
näkökulmia tutkittavasta ilmiöstä. Tiedostin omien kokemusteni ja taustaole-
tusteni vaikutukset sekä asemani kehittäjänä ja tutkijana aineiston tuottamisen 
vaiheissa ja myöhemmin aineiston analyysivaiheissa. Pidin kenttäpäiväkirjaa ja 
palasin aineistoon yhä uudestaan lisätäkseni reflektoivaa otetta omaan työhön. 
(Tynjälä 1991, 393.) Aineiston analyysissa laadullisessa tutkimuksessa on kyse 
keksimisen logiikasta, eikä yhtä sääntöä tai viisasten kiveä ole olemassa. Tutkija 
etsii ja löytää löytöretkeilijän tavoin teemoja oman ymmärryksensä avulla. 
(Tuomi & Sarajärvi 2004, 101–102.) Voi sanoa, että juuri nämä seikat tekivät ana-
lyysivaiheesta samanaikaisesti haastavan, kiehtovan ja mielenkiintoisen. 

Kehittävässä työntutkimuksessa työtoimintaa tulkitaan toimintajärjestel-
män rakennetta ja historiallista kehitystä vasten (Engeström 1995, 34). Tässä 
tutkimuksessa yhdistin tarkastelun auditointikierroksen (Elias 1 -kierros) tuot-
tamaan aineistoon ja sain tulokseksi työyhteisön toimintaa kuvaavia erilaisia 
työorientaatioita. Fenomenografista tutkimusotetta sivusin tulevaisuusmuiste-
lutekniikalla tuotetun aineiston analyysissa. Halusin löytää osallistujien käsi-
tykset ja luokittelun ulottuvuudet haastatteluaineistosta itsestään ilman enna-
kolta omaksuttua teoreettista kehystä, kuten tapahtuu kehittävän työntutki-
muksen käsitejärjestelmien rakennemalleja ja historiallisessa analyysissä löydet-
tyjä kehitysvaiheita hyödyntävässä tutkimusotteessa. Tulevaisuusmuisteluai-
neiston analysoin aineistolähtöisesti. 

 
Aineiston merkittävyys ja riittävyys  
Aineiston keräämisen ensimmäisen vaiheen eli auditoinnin (Elias 1 -kierros) 
toteuttamisen tavoitteena oli saada tietoa nykytilaan liittyvistä kehittämistar-
peista ja fokusoida ne kehittämisen tavoitteiksi. Koottua aineistoa käytetiin 
myös kehittämishankkeiden työ- ja tutkimusmateriaaleina. Näissä vaiheissa 
osallistujat tiesivät kehittämishankkeiden tarkoituksen ja työtavat sekä aineis-
ton keräämisen perusteet. Kehittämistoiminta koski koko sairaalaopetuskenttää, 
jolloin auditointikierroksen ulottaminen jokaiseen sairaalaopetusyksikköön oli 
perusteltua ja lisäsi opetusyksiköiden tasa-arvoista osallistumismahdollisuutta. 
Kaikki yksiköt olivat mukana auditoinnissa riippumatta koosta, sijainnista tai 
kulkuyhteyksistä. Kaikkia koskeva yhdenvertaisuus lisäsi luottamusta ja ma-
dalsi kehittämiseen osallistumiskynnystä jatkossa. Jokainen opetusyksikkö suh-
tautui myönteisesti kehittämishankkeiden käynnistymiseen ja tiedontuottami-
seen. Kerroin, että tulosten yhteenvedoissa esille tulleista kehittämistarpeista 
raportoidaan ja niitä käsitellään osana työseminaarien työskentelyä ja tutki-
musaineistoina opinnäytetöissä. Kerroin myös, että yksityiskohtaiset auditoin-
tien palautteet tulevat opetusyksiköiden sisäiseen käyttöön, mutta palautteista 
tehtäviä yhteenvetoja käytetään myös kehittämis- ja tutkimusmateriaaleina. 
Kentällä tunnettiin suurta mielenkiintoa yhteenvetoihin ja haluttiin tietää, mi-
ten sairaalaopetusta muualla toteutetaan. Tällaista jokaista sairaalaopetusyk-
sikköä koskevaa laajaa tiedonkeruuta ei ollut aikaisemmin toteutettu. Tiedon-
tuottamisen tuloksena syntynyttä aineistoa voi siten pitää merkittävänä.  
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Kuten aiemmin auditointien toimeenpanoa kuvaavassa luvussa (luku 4.3) 
totesin, tilaisuudet rakentuivat tiedonkeruun lisäksi sairaalaopetuksen käytän-
teitä koskevan työnohjauksellisen vuoropuhelun ympärille. Tilaisuuksiin osal-
listuminen rakentui viimekädessä kehittäjä-tutkijan kannalta katsottuna vapaa-
ehtoisuuteen. Henkilöstön ja sidosryhmien edustajien osallistumisesta päätti 
kunkin opetusyksikön rehtori, johtaja tai vastuuopettaja tai opettaja itse.  

Pitkäkestoinen toimintatutkimuksena edennyt kehittäminen tuotti riittä-
vän, osin valtavan määrän aineistoa, jonka järjestäminen tämän tutkimuksen 
kannalta tarkoituksenmukaisesti aiheutti hankaluuksia. Myös aineiston moni-
puolisuus tuotti jo alustavan tutkimussuunnitelman tekovaiheessa tutkijalle 
ongelmia. Aineistojen analyysivaiheessa aineistojen runsaus aiheutti rajaustar-
peita. Analyysivaiheessa huomasin tekeväni myös sivuanalyysejä, jotka olivat 
mielenkiintoisia, mutta ne oli jätettävä tämän tutkimusraportin ulkopuolelle. 
Myös dokumenttien pitäminen erillisinä aineistoina selkeytti analyysia, ja saa-
toin palata tarvittaessa vain osaan aineistoa.  
 
Triangulaatio luotettavuuden kriteerinä 
Triangulaation käyttö tutkimuksen validiteettikriteerinä on mahdollista, mutta 
ei yksiselitteistä. Metodikirjallisuudessa esitetään triangulaatiotyyppeinä tiedon 
kohteeseen (tietoa kerätään eri tiedonantajaryhmiltä), tutkijaan (useampi tutki-
ja), teoriaan (useita teoreettisia näkökulmia), useiden metodologioiden tai me-
todien käyttöön liittyvää triangulaatiota. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 144,145; Tyn-
jälä 1991, 392.) Metodologisen triangulaation käyttö ei ole perusteltua tulkinnal-
lisen tutkimuksen eikä hermeuttiseen traditioon nojaavassa kriittisen toiminta-
tutkimuksen perinteessä kuin osin siinä mielessä, että tutkimus voi vaikuttaa 
merkityksen muutokseen, emansipatioon (Tuomi & Sarajärvi 2004, 145). Tarkas-
telen tässä yhteydessä triangulaatioon liittyviä piirteitä tutkimukseni luotetta-
vuuden lisäämisen näkökulmasta. 

Tässä tutkimuksessa sivuttiin viitteenomaisesti kolmen eri triangulaation 
käyttöä. Toisen tutkijan käyttö tosin rajautui havaintojen keruun ensimmäiseen 
vaiheeseen (Elias 1 -kierros), jossa hankkeen ohjausryhmän edustaja osallistui 
myös tarkentavien kysymysten esittämiseen ja teki muistiinpanoja. Auditoinnin 
jälkeen käyty muistiinpanojen vertaileva keskustelu toimi opetusyksiköille laa-
dittavan palautteen pohjana. Näin varmistettiin, että havainnot ja syntyneet 
mielikuvat olivat yhdensuuntaisia. Aineiston analyysit suoritin yksin. Samoin 
Elias 2 -kierroksen tein kehittäjä-tutkijana yksin. Toiminnassa tapahtuneet muu-
tokset kirjasin teemahaastattelulomakkeelle opetusyksikön edustajan tai edus-
tajien kanssa käydyn keskustelun perusteella. Analyysivaiheissa toisen tutkijan 
käyttö ei ollut mahdollista aineiston laajuuden vuoksi.  

Triangulaatioon liittyvien piirteiden läsnäolo tutkimukseni luotettavuu-
den näkökulmasta tarkasteltuna liittyy lähinnä tiedonhankintaan ja tutkimuk-
sen teoreettisen osan monipuoliseen taustoittamiseen. Käytin tutkimuksessani 
erilaisia tiedonhankintatapoja (teemahaastattelut, kyselyt, nauhoitukset, ha-
vainnoinnit), joiden voidaan katsoa sivuavan metodista triangulaatiota ja tuo-
van tutkimukseeni leveyttä ja syvyyttä sekä siten luotettavuutta. En vertaile eri 
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metodeja, vaan käytin eri tiedonhankintatapoja tutkittavan ilmiön kokonaisuu-
den hahmottamiseen. Kyselylomakkeen käyttö oli perusteltua teemahaastatte-
lua edeltävänä toimenpiteenä. Lomake toimi samalla informaationa auditointi-
käynnin sisällöistä ja etukäteisvalmisteluista. Sisällytin lomakkeeseen koulun 
toimintaan, opetuksen järjestämiseen, toteuttamiseen ja käytäntöihin liittyvät 
seikat mahdollisimman kattavasti. Esiymmärrykseni ohjasi teemahaastattelu-
rungon laatimista. Teemarungossa operationaalistin joitakin tutkimustehtävän 
kannalta tärkeinä ja olennaisina pitämiäni asioita (Eskola & Suoranta 2008, 77). 
Kiinnitin huomiota kysymysten vastausvaihtoehtoihin ja pyrin laatimaan ne 
vastaamista helpottavaan muotoon. Lomakkeen haittapuolena oli sen pituus, 
mutta opetusyksiköillä oli viikkoja aikaa kerätä siihen liittyviä tietoja ja jakaa 
täyttäminen useammalle kerralle sekä sovittaa yhteispohdintaistuntoja soveltu-
vin osin arkityön lomaan. 

Kolmas käyttämäni triangulaatio liittyy tutkittavana olevan ilmiön tarkas-
teluun usean eri teorian näkökulmasta. Käytän teoreettiseen osaan liittyvää 
triangulaatiota ottamalla huomioon useita organisaation toimintakulttuuriin ja 
sen muuttamiseen liittyviä teoreettisia näkökulmia. Tällä pyrin lisäämään tut-
kimuksen kiinnostavuutta ja syvyyttä.  
 
Tulosten siirrettävyys ja pysyvyys 
Kvantitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuuden kriteerinä käytetyn tulosten 
yleistettävyyden sijaan kvaltitatiivisen tutkimuksen piirissä tulee Lincolnin ja 
Guban esittämänä puhua tulosten siirrettävyydestä (transferability) (Tynjälä 
1991, 390). Siirrettävyyden arvioinnin soveltuvuus laadulliseen tutkimukseen 
perustuu näkemykseen kokemuksellisuudesta ja siitä, onko siirrettävyyttä yli-
päätään mielekästä pitää tajunnallisten ilmiöiden laadullisen tutkimuksen luo-
tettavuuden kriteerinä. Samoin pysyvyyden arviointi on kiistanalaista niiltä 
osin, kun tutkimuksessa käsitteellinen ja teoreettinen malli muodostuvat aineis-
tolähtöisesti ja tutkimuskohteena on subjektiivinen kokemus. (Metsämuuronen 
2006, 201.) Tulosten siirrettävyyttä tässä tutkimuksessa lisäävät haastateltujen 
samanlaiset kokemus- ja koulutustaustat. Siirrettävyyttä olen pyrkinyt lisää-
mään myös kuvaamalla aineistoa ja tutkimusta tarkasti, jotta myös lukija voi 
tehdä omia johtopäätöksiään tämän tutkimuksen tulosten siirrettävyydestä 
muihin konteksteihin. Kuitenkin tiedon pätevyys on ajallisesta ja paikallisesta 
asiayhteydestään riippuvaa ja etenkin toimintatutkimuksellisessa osuudessa 
interventioiden avulla hankittu tieto on pätevää siinä ajan ja paikan määrittä-
mässä hetkessä, jossa se on saavutettu. (Huttunen, Kakkori & Heikkinen 1999, 
114; Tynjälä 1991, 390.) 

Sisällönanalyysi ymmärretään väljänä tulkintakehikkona, jonka sisällä 
voidaan käyttää erilaisia tutkimusaineiston sisältöä analysoivia menetelmiä. 
Tällöin katson riittävän, kun tutkijana esitän uskottavan kuvauksen aineiston-
analyysin tekemisen tavasta. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 142, 148.) Aineiston tuot-
tamisen vaiheet ja valikoidut metodit (teemahaastattelu, kysely) sekä aineiston 
käsittelyn metodit (sisällönanalyysi) olen kuvannut tarkasti luvuissa 4.3 ja 4.4. 
Aineiston analyysin arvioitavuutta olen pyrkinyt lisäämään aineiston monipuo-
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lisella analysoinnilla ja kuvaamalla tarkasti tekemiäni päätelmiä (Eskola & Suo-
ranta 2003, 216), selvittämällä tulkintasäännöt ja luokitteluperusteet sekä käyt-
tämällä aineistoesimerkkejä.  



  

5 ASKARRUTUKSESTA PERUSOPETUKSEKSI 

Tässä tutkimuksessa tutkimuksen kohteena on sairaalaopetus ja sen kehittämi-
nen, jota tavoiteltiin sairaalaopetuksen kansallisella kehittämistyöllä. Tarkaste-
len sairaalaopetuksen muutoskehitystä kehittävän työntutkimuksen lähesty-
mistavan ja metodin avulla. Kehittävässä työntukimuksessa työ ja toiminta 
nähdään historiallisesti kerrostuneena, kohteellisena ja välittyneenä. Muutok-
sen tutkimuksessa on keskeistä tarkastella käytänteiden ja työtapojen alkuperää. 
Kehittävään työntutkimukseen sisältyvät historialliset analyysit luovat perustan 
toiminnan nykytilanteen tulkinnalle lisäten siten mahdollisuuksia tunnistaa 
nykyisessä työssä havaittavat ristiriidat ja kehittää uusia ratkaisumalleja. (Enge-
ström 1995; 2004.) Tässä luvussa vastaan sairaalaopetuksen historiaa sivuavien 
dokumenttien (liite 1) tarkastelun pohjalta tutkimuksen ensimmäiseen tutki-
muskysymykseen siitä, millaisia kehitysvaiheita ja muutoksia sairaalaopetuk-
sessa ja sen järjestämisen perusteissa on havaittavissa sen historiallisen kehityk-
sen aikana. Tarkastelen sairaalaopetuksen kehityshistoriaa osana opetuksen ja 
erityisopetuksen järjestämisen perusteiden ja muotojen historiallista kehitystä. 

Sairaalaopetuksen historiallinen kehitys liittyy muualta Euroopasta saatu-
jen mallien mukaisesti erityiskasvatuksen ja vammaisopetuksen historiaan ja 
lastensuojelun kehitykseen, johon puolestaan on vaikuttanut terveydenhoidon, 
sosiaalitoimen ja opetustoimen piirissä tapahtunut kehitys. Vammaisopetus 
kuului vielä 1840-luvulla ensimmäisen vaivaishoitoasetuksen voimaantuloon 
asti lääkintäviranomaisten vastuulle, mikä näkyi vammaisten osalta vain silmä-
sairauksien hoitoon kohdistuvana huolena eikä ulottunut vammaisten opetus-
kysymyksiin (Vuolle 1996, 67, 69). 1800-luvun lopulla erityisopetus tuli viralli-
sesti suomalaisen koulujärjestelmän piiriin. Vuonna 1892 annetulla asetuksella 
säädettiin ”erinäisistä muutoksista Suomen kuuromykkäin- ja sokeainopetuslaitosten 
järjestämisessä sekä uusien sellaisten koulujen perustamisesta” (Tuunainen 1996, 14). 
Suomessa erityiskoulujen perustaminen vauhditti edelleen hoidon ja opetuksen 
eriytymistä ja kehittymistä omina alueina. Ensimmäinen kuurojen koulu perus-
tettiin Porvooseen vuonna 1846. Sokeiden opetus aloitettiin Helsingissä ruot-
sinkielisille vuonna 1865 ja suomenkielisille Kuopiossa vuonna 1871. (Auvinen 
2007, 3–4; Nygård 1996, 43, 52; Tuunainen 1989, 38–41.) 
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Sairaalaopetuksen kytkös vammaisopetukseen säilyi 2000-luvulle saakka 
Opetushallituksen oppilastilastointia koskevissa ohjeissa. Sairaalaopetuksen 
piirissä vuosittain olevat oppilaat tilastoitiin Tilastokeskuksen keräämien eri-
tyisopetustilastojen yhteydessä ja useassa opetuksen järjestäjinä toimivissa 
kunnissa taloustietojen osalta vammaisopetus-nimikkeen alle siitä huolimatta, 
kuuluiko sairaalassa hoidossa oleva pitkäaikaissairaiden tai akuutin sairaan-
hoidon piiriin.  

Erityisopetuksen juuret juontuvat 1800-luvulta alkaen lääketieteellisen pe-
rinteen mukaisesti diagnoosiperustaiselle toiminnalle (Kivirauma 2009, 14). 
Lääketiede mielletään korjaavana ja parantavana, joten termit heijastuivat myös 
alan opetukseen ja kasvatukseen. Suomessa ensimmäinen alalle vuonna 1948 
perustettu virkatuoli sijoitettiin suojelu- ja parantamiskasvatusoppiin. (Tuunai-
nen & Nevala 1989, 73.) Erityisopetuksessa pitkään käytetty korjaava opetus -
termi esiintyi myös sairaalaopetuksen piirissä ja sairaalakoulujen opetussuunni-
telmissa (Auroran koulun opetussuunnitelma 2005; Tilus 1998).  

Tarkastelen seuraavassa alaluvussa (alaluku 5.1) sairaanhoidossa olevan 
lapsen opetuksen kehittymisessä havaittavia vaiheita oman aikansa yhteiskun-
tapoliittisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin näkökulmiin sidoksisina ja sitä kautta 
aikansa lainsäädännön, määräysten ja normien heijastumina. Alaluvussa 5.2 
tarkastelen sairaalaopetusta ja sen historiallista kehitystä kehittävän työntutki-
muksen toimintajärjestelmämallin avulla. Tarkastelen sairaalaopetusta opetuk-
sen toteutumista määrittävien sääntöjen, tekijän, menettelytapojen (välineet), yh-
teisön ja työnjaon sekä kohteen välisinä jännitteinä opetuksen ja oppioikeuden 
toteutumisen näkökulmasta. Merkitsen toimintajärjestelmämalliin sisältyvät 
osatekijät kursiivilla luettavuuden helpottamiseksi. Vaikka lainsäädäntöä tar-
kastelemalla ei Huotarin (2000) mukaan selviä koulutusinstituutioiden todelli-
nen luonne eikä niitä liikuttavien sisäisten voimien dynamiikka, katson, että 
yhteiskunnan muutosta heijastelevan lainsäädännön tarkastelu osana sairaala-
opetuksen kehityshistoriallista analyysia on perusteltua. Tämä ensinnäkin siksi, 
että säädökset ilmaisevat yhteiskunnallisen tahtotilan koulutuksen sisällöistä ja 
tavoitteista, joiden todentuminen käytännössä ilmenee järjestelmän sisällä ta-
pahtuvien sosiaalisten transformaatioiden tarkastelun kautta (ks. Durkheim 
1956). Toiseksi kehityshistoriallinen tarkastelu sisältyy kehittävään työntutki-
mukselliseen lähestymistapaan, joka perustuu kulttuurihistorialliseen toimin-
nan teoriaan (Engeström 1995; 2004).  

5.1 Sairaalaopetuksen kehityshistorialliset vaiheet 

Suomalaisen sairaalaopetuksen kehittymisessä voidaan hahmottaa viisi erilaista 
vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa katsottiin lapsista huolehtimisen olevan osa 
yhteiskunnallista ja sosiaalista humanitaarista työtä. Myöhemmin koululaitok-
sen kehittymisen myötä heräsi huoli myös sairastuneiden lasten opillisesta si-
vistyksestä. Sairaalahoidon aikana tapahtuneen opetuksen toteuttamisen lähtö-
kohtina painottui kuitenkin terveydenhoidon näkökulmana hoidollisuuden 
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parantaminen ja parantumisen edistyminen. Hoidon aikana annettava opetus 
perustui hoitavan lääkärin aloitteellisuuteen ja näkemykseen opetuksen myön-
teisestä vaikutuksesta paranemiseen ja yleiseen huoleen lapsen ja nuoren tule-
vaisuuden rakentumisesta yhteiskunnassa ja työelämässä. Sairaalaopetuksen 
toisen vaiheen voidaan katsoa alkavan oppivelvollisuuden mukanaan tuomana 
oikeutena opetukseen myös hoidon aikana. Sairaaloiden yhteyteen perustetut 
koulut toimivat Kouluhallituksen alaisina yksityisinä kansakouluina. Peruskou-
luun siirtyminen vuonna 1971 muodostaa sairaalaopetuksen kehityksessä kol-
mannen vaiheen. Neljäs kehitysvaihe alkoi vuonna 1985, jolloin sairaalaopetus 
siirrettiin osaksi kuntien perusopetusta. Viidennen vaiheen voi katsoa alkaneen 
vuoden 2014 alusta, jolloin sairaalaopetuksen järjestämisvelvoite (Laki perus-
opetuslain muuttamisesta 1267/2013) laajentui koskemaan myös avohoidossa 
olevien oppilaiden opetuksen järjestämistä. 

5.1.1 Sairaan lapsen opettaminen osana huolenpitoa, kasvatusta ja sairaan-
hoitoa 

Sairaan lapsen opettamisen historia on liittynyt kirkolliseen toimintaan yleisesti 
Euroopassa kahdestakin syystä. Ensinnäkin vähäosaisista huolehtiminen ja sai-
raiden hoitaminen ovat kuuluneet sekä perheen ja suvun että kirkon vastuualu-
eille. Toiseksi papisto oli vuosisatoja vastannut lukemaan opettamisesta osana 
yleistä kirkollista toimintaa. (Nygård 1996; Välijärvi 2005, 12.) Lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin merkitystä tarkasteltiin lähinnä valtiollisen kehityksen ja työvoi-
man turvaamisen kannalta (Nygård 1996), ja toimenpiteet tilanteen parantami-
seksi liittyivät yleiseen lapsesta huolehtimisen lisääntymiseen ja köyhien ja vä-
häosaisten aseman ja elinoloja parantavaan humanitaariseen työhön (Tuunai-
nen & Ihatsu 1996, 7). Terveydentilan merkitykseen oppimisen tavoitteiden 
saavuttamisessa kiinnittivät huomiota tsekkiläinen pappi Komensky (1657) te-
oksessaan ”Didactica magna” (suom. Suuri opetusoppi) ja John Locke (1693) 
teoksessaan ”Some Thoughts concerning Education” (suom. Muutamia käsittei-
tä kasvatuksesta) (Forsius 2004).  

Suomessa 1300- ja 1400-luvuilla uskonnollisten yhteisöjen ylläpitämiä hoi-
tolaitoksia, hospitaaleja, perustettiin muusta asutuksesta etäälle spitaalisten 
eristämistä varten. Kaupunkeihin sijoitetuista Pyhän Hengen huoneiksi kutsu-
tuista hoitolaitoksista saattoivat köyhät hakea turvaa ja ruokaa. Terveydenhoi-
don ja sosiaalihuollon välisiä vastuualueita alettiin määritellä 1500- ja 1600-
luvulla säädetyillä lailla, joiden mukaan esimerkiksi vuoden 1533 hospitaali-
sääntö velvoitti seurakunnan huolehtimaan köyhistä ja hoidokeista erityisissä 
kruunun varoilla ylläpidetyissä köyhäintuvissa tai vaivaistaloissa. (Nygård 
1996.)  

Vuonna 1763 säädetyllä hospitaali- ja lastenhuoltoasetuksella kytkettiin 
lastenhuolto vaivaisten hoitoon tavoitteena työkykyisen väestön turvaaminen. 
Asetuksessa vaivaiset jaettiin kolmeen ryhmään, joista ensimmäiseen kuului-
vat ”vanhuudenheikot” ja kroonisesti sairaat sekä työkykyä ja huolehtivia 
omaisia vailla olevat vammaiset. Toisen ryhmän muodostivat mielisairaat ja 
parantumattomia tauteja sairastavat ja kolmanteen ryhmään luettiin köyhät ja 
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hoitoa tarvitsevat lapset. (Nygård 1996, 36–38.) Vuonna 1852 annetussa vaivais-
hoitoasetuksessa yhteiskunnan vähäosaiset jaettiin uudelleen viiteen ryhmään. 
Ensimmäiseen ryhmään kuuluvista mielisairaista ja heikkomielisistä huolehti-
minen jäi seurakunnan vastuualueelle. Toiseen ryhmään kuuluivat rammat, 
raihnaat ja heikot, jotka eivät pystyneet itse hankkimaan toimeentuloaan. Kol-
mannen ryhmän muodostivat jossain määrin työkykyiset vanhat sairaalloiset ja 
raihnaat. Neljänteen ryhmään kuuluivat sairauden tai vamman seurauksena 
vähäistä avustusta saaneet, ja viidenteen ryhmään sisällytettiin alle 16-vuotiaat 
turvattomat ja köyhät lapset. Käytännössä vaivaisten hoidon järjestäminen 
vaihteli eri kuntien välillä riippuen pappien ja alueellisten ja kunnallisten vir-
kamiesten henkilökohtaisesta mielenkiinnosta asiaa kohtaan. Vuonna 1866 an-
netulla vaivaishoidon asetuksella vahvistettiin kunnallista vastuuta vaivaisten 
hoidossa. Samaan aikaan esiintyi terveydenhoidollisten olojen kehittämispyr-
kimyksiä, ja lääkärijärjestelmässä piirilääkärien rinnalle alettiin palkata kunnan-
lääkäreitä. (Ala-Haavisto 2000, 17.) 

Ajan ja ajattelutavan muutokset heijastuivat yhteiskuntapoliittisina ja ra-
kenteellisina muutoksina, jotka edelleen heijastuivat erityisryhmistä käytettä-
viin nimikkeisiin ja niiden muutoksiin. Erilaiset syyt johtivat erilaiseen yhteis-
kunnallisen tuen tarpeeseen, ja erilaiset tuen tarpeet taustoittivat taas erilaisten 
hoitomuotojen kehittymistä turvattomille lapsille, vanhuksille, sairaille, vam-
maisille, alkoholisteille, normeihin sopeutumattomille tai taloudellisiin vaike-
uksiin joutuneille. (Nygård 1996, 42–43.) Näkökulmien muuttuminen heijastui 
myös lapsista ja nuorista huolehtimisen periaatteisiin ja toimenpiteisiin. Lasten 
ja nuorten osalta jako tapahtui kahteen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuu-
luneista turvattomista ja ”huonoista ja pahantapaisista” sekä epäsosiaalisista 
lapsista ja nuorista huolehtiminen alkoi Suomessa 1700-luvulla. Vasta 1840-
luvulta alkaen mielisairaanhoito liitettiin sairaalalaitoksen kehittämiseen ja irro-
tettiin valtiollisesta köyhäinhoidosta eli vaivaisten ja vammaisten huollosta. 
(Nygård 1996, 36–38.) Toinen ryhmä muodostui somaattisista sairauksista kär-
sivistä lapsista ja nuorista. Yhteiskunnallisten olojen epävakaisuus ja taloudelli-
nen niukkuus sekä hygieniataso lisäsivät tartuntariskejä. Yleisiä lastentauteja 
1800-luvun alussa olivat riisitauti, risatauti, vähäverisyys ja tuberkuloosi. Lää-
ketieteen kehittyminen sairauksien diagnosoinin ja hoidon osalta sekä sairau-
den ehkäisemiksi käynnistettävät toimet edistivät pitkäaikaissairaiden lasten 
parantamiseksi suunnattuja toimia ja muuttivat yleistä suhtautumista sairau-
teen. (Forsius 2004; Nygård 1996.) 

Yhteiskuntatieteellinen koulutuksen tutkimus tarkastelee kouluinstituuti-
on olemassaoloa, syntyä ja laajentumista funktionalistisen teoriaperinteen kaut-
ta, jossa perusopetuksen laajeneminen on seurausta yhteiskunnan modernisaa-
tion ja uusien työkvalifikaatioiden aiheuttamista muutospaineista. Konsensus-
teoreettista durkheimilaista teoriaperinnettä edustaa näkemys, joka selittää 
kouluinstituution tehtäväksi kollektiivisen moraalin, kiinnittymisen ja tasa-
arvon lujittamisen yhteiskunnassa. Koulutuksen konfliktiteoreettisen näkemyk-
sen mukaan massakoulutuksen synty liittyy yhteiskunnan valtaapitävien pyr-
kimyksiin ylläpitää valtarakenteita ja -suhteita, jolloin valtiolliseen kontrollipo-
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litiikkaan sisällytettiin sivistys- ja opetustehtävien lisäksi lastensuojelupolitiikka, 
palkkatyöläisyyteen kasvattaminen ja yhteiskuntarauhan ylläpitäminen. (Kivi-
rauma & Jauhiainen 1996, 153–154.) 

Vuonna 1866 säädetty kansakouluasetus merkitsi koulutusinstituution 
syntymistä ja koulutuksellisen vastuutahon siirtymistä opetussektorin hoidet-
tavaksi (Tuunainen & Ihatsu 1996; Numminen 2001). Kansakoulujen perusta-
minen eteni 1870–1890-luvuilla kunnissa kuitenkin eri tahtiin (Kivirauma & 
Jauhiainen 1996, 156). Useimmiten aloitteentekijöinä toimivat aktiiviset kirkko-
herrat, kartanonomistajat tai suurtalonpojat (Halila 1949, 35). Kansakouluasetus 
ei kuitenkaan kattanut sairaaloissa tai hoitolaitoksissa hoidettavina olevia tai 
vajaakuntoisiksi luokiteltuja lapsia. Kouluopetuksen järjestäminen, kuten hoi-
van ja huolehtimisen järjestäminenkin, riippuivat vastuuvirkamiehen mielen-
kiinnosta, opetusta kohtaan tunnetusta arvostuksesta tai lainkuuliaisuudesta. 
Esimerkiksi vuonna 1895 päätettiin Jämsään perustettuun vaivaistaloon perus-
taa lastenosasto ja palkata lastenopettaja, koska ”asetusta noudattaen Jämsän kun-
nan miehet halusivat pitää huolta köyhienkin lasten opetuksesta”. (Ala-Haavisto 2000, 
27.) 

Lapsen tai nuoren sairaanhoidon aikana toteutetun opetuksen järjestämi-
sen kehittymisessä on havaittavissa niin ikään kaksi linjaa riippuen hoitotar-
peiden syytekijöistä. Somaattisista syistä hoidossa olleita sairaita lapsia koske-
vat opetuksen järjestämisen lähtökohdat ja toteutusmallit ovat sisältäneet erilai-
sia piirteitä kuin ”turvattomien ja huonotapaisten” tai psyykkisistä syistä hoi-
dettavina olleiden lasten kokonaiskuntoutuksen ja sairaalaopetuksen toteutta-
misen periaatteet. (Auvinen 2007; Niemelä 1978; Nygård 1996.) Erot somaatti-
sessa ja psykiatrisessa hoidossa olevien oppilaiden opetuksen toteutumistavois-
sa ovat säilyneet sairaalaopetuksessa 2000-luvulle saakka. Hoidon ja koulun 
välisessä yhteistyössä, tiedonkulussa, sairaalaopettajan asemassa ja roolissa il-
menneitä eroja selvitetään tarkemmin luvussa kuusi (pääluku 6). Kaikkina ai-
koina yhteisenä kantavana huolena on kuitenkin ollut lapsista huolehtiminen ja 
heidän myönteisen kehityksen ja yhteiskuntaan integroitumisen turvaaminen.  
 
Somaattisessa hoidossa olevien lasten opetus 
Sveitsiin vuonna 1903 perustetussa ensimmäisessä luu- ja niveltuberkuloottisil-
le lapsille tarkoitetussa hoitolaitoksessa annettiin kouluopetusta yli viisivuoti-
aille lapsille kaksi tuntia päivässä. Isoon-Britanniaan perustetuissa sairaalakou-
luissa annettiin opetusta vuosisadan alusta lähtien lähinnä ortopedisessa ja iho- 
ja sydäntautien sekä reuman vuoksi sairaalahoidossa oleville lapsille. Ison-
Britannian sairaalaopetuksesta vastasivat kansakoulunopettajakoulutuksen 
saaneet opettajat, jotka ottivat myös askarrutuksen opetusohjelmaansa. Suo-
messa opetuksen järjestäminen sairauden vuoksi hoidossa oleville lapsille liit-
tyy 1800-luvun lopulle sijoittuneeseen yhteiskunnalliseen ja sosiaaliseen mur-
rokseen ja yleisiin pyrkimyksiin parantaa yhteiskunnallisia ja sosiaalisia oloja 
sekä lasten asemaa.  

Lastentarhojen toimintaan perustunut sairaiden lasten viihdyttäminen ja 
kasvattaminen sekä kouluopetuksen järjestäminen levisivät Saksasta osaksi 
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Bärbi Lutherin ja valistuneiden lääkäreiden vierailujen seurauksena Saksasta, 
Itävallasta ja Isosta-Britanniasta. (Lähteenmäki 1993, 15,16) 

Terveydenhoitosektori on ollut aloitteellinen hoitolaitoksissa, parantolois-
sa ja varsinaisissa sairaalalaitoksissa tapahtuvan opetuksen järjestämisessä. Las-
ten terveydenhoidon edistämiseksi perustettiin hyväntekeväisyysvaroilla Ten-
holaan vuonna 1901 ensimmäinen, aluksi kesäparantolana toiminut Högsandin 
parantola, jonka toiminta laajeni ympärivuotiseksi 1923. Vuonna 1906 perustet-
tiin Helsinkiin Diakonialaitoksen yhteyteen lastenosasto ja Suomussalmelle las-
tenparantola. Toiminnan käynnistymiseen vaikuttivat lääkärin henkilökohtai-
nen kiinnostus ja näkemys kasvatustekijöiden osuudesta lasten toipumiseen. 
Katsottiin, että opetuksen järjestämisellä oli myös hoito-osaston ilmapiiriä pa-
rantava vaikutus, mikä nopeutti toipumista ja edisti merkittävällä tavalla hoi-
don tuloksia. (Ala-Haavisto 2000; Lähteenmäki 1993, 5-9, 14.) Käsitys hoidonai-
kaisen opetuksen merkittävyydestä ei ole muuttunut vuosikymmenten aikana 
(Carstens 2004; Dekkers 2006; Steinke ym. 2016).  

Suomalaisen sairaalaopetuksen merkkipaaluna voidaan pitää opetuksen 
aloittamista vuonna 1906 Suomussalmella perustetussa lastenparantolassa, jossa 
opetus sisällytettiin parantolan päiväohjelmaan ensimmäistä kertaa. Parantola oli 
aiemmin toiminut lastenkotina, ja päiväohjelmaan oli kuulunut kansakouluai-
neiden opetusta. Toimintaa jatkettiin järjestämällä lapsille ”askarrutusta”, luke-
mista, laskemista ja kirjoittamista sekä opettamalla kuuliaisuuteen, järjestykseen 
ja puhtauteen. Opetus tapahtui aamupäivisin  9–11 ja iltapäivisin klo 12.30–14.00. 
Opetustunnit olivat 30 minuutin jaksoissa, joita seurasi 10 minuutin tauko. Ope-
tusta varten lapset jaettiin kahteen ryhmään: 6–7-vuotiaille opetettiin tavaamista, 
sisälukua ja kirjoitusta ja vanhemmille ”korkeamman” kansakoulun kursseja us-
konnosta, historiasta ja maantieteestä. Lisäksi opetusohjelmaan kuului laulua, 
voimistelua, veistoa ja käsitöitä. Iltapäivisin oli varattu aika läksyjen tekemiseen, 
jonka jälkeen oli vielä tunti varattu käsitöiden tekemistä varten. Opetuksen tu-
lokset näkyivät lapsipotilaiden lisääntyneenä hyvinvointina ja johtivat askarru-
tuksena alkaneen sairaalaopetuksen arvostukseen jopa niin, että ”sen katsottiin 
olevan lapsen kokonaishoidon tärkeä osa”. (Lähteenmäki 1993, 44–64.)  

Helsingin Kirurgisen sairaalan 30-paikkainen lastenosasto oli ensimmäi-
nen sairaala, jossa annettiin opetusta. Potilaat tulivat koko maan alueelta, ja hoi-
toajat saattoivat kestää jopa neljä vuotta. Lastenosastolla vuonna 1909 askarte-
lunohjauksena aloitettu opetus laajeni pian sairaalahoidon aikana tapahtuvaksi 
opetukseksi lastentarhanopettaja Barbara (Bärbi) Lutherin toimesta ja sairaalan 
ylihoitajattaren Sophie Mannerheimin myötävaikutuksella. Opetuksen tavoit-
teet laadittiin lapsen iän, kehitystason ja sairaalassa oloajan mukaan. Oppilaille 
annettiin alkeisopetusta kansakoulun perusaineissa: lukemisessa, kirjoituksessa, 
laskemisessa ja käsitöissä. Kirurgisesta sairaalasta ja Suomussalmen parantolas-
ta askarrutustoiminta levisi myös muihin lasten ja nuorten hoitolaitoksiin. Sai-
raalaopetus siirtyi lastentarhanopettajilta vähitellen 1930-luvulla kansakoulun- 
ja käsityönopettajille. Opetustoiminta levisi laajemmin vasta 1940-luvulla varsi-
naisiin sairaaloihin. (Lähteenmäki 1993, 58,59, 73.)  
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Lastensuojelun ja parantamiskasvatuksen tarpeessa olevien opetuksen järjestäminen  
Turvattomista lapsista huolehtiminen johti myös Suomessa lastensuojelullisen 
toiminnan kehittymiseen ja lasten ja nuorten sairaanhoidon järjestämiseen 1700-
luvun puolessa välissä, jolloin maahan perustettiin muutamia lastenkoteja. 
Turvattomia lapsia sijoitettiin 1700- ja 1800-luvuilla yleisesti spitaalisten ja mie-
lisairaiden erityislaitoksina toimiviin hospitaaleihin. (Auvinen 2007, 3.) 

Nälkävuosien seurauksena lisääntynyt avuntarve johti kaupungeissa 
1860- ja 1870-luvuilla myös lasten työtupien perustamiseen. Työtupien tarkoi-
tuksena oli tarjota lapsille ja nuorille työkasvatusta tarjotun ruuan vastineena. 
Senaatin päätöksellä vuonna 1870 perustetun Turvattomien lasten kasvatusyh-
distyksen toimesta perustettiin useita lastensuojelullisia laitoksia. 1880-luvulla 
virinneen hyväntekeväisyystoiminnan tuloksena perustettiin yksityisiä lasten-
koteja useisiin kaupunkeihin. Rikolliset ja ”pahantapaiset” lapset sijoitettiin 
1890-luvulta alkaen ”ojennuslaitoksiin”, jotka toimivat vankeinhoidon alaisina 
kasvatuslaitoksina. (Auvinen 2007, 3–4; Nygård 1996, 43, 52; Tuunainen & Ne-
vala 1989, 38–41.) 

Sairauksien ja pitkien hoitoaikojen vaikutukset lasten kasvuun ja kehityk-
seen herättivät huolta muun muassa Lastensuojelun keskusliitossa, joka totesi 
kirjelmässään seuraavasti: 

”Kouluikäisten kohdalla pitkän sairaalassaoloajan todettiin johtavan ajattelukyvyn ja 
muistin heikkenemiseen. Tämä saattoi näkyä tulevaisuudessa esim. heikkona kou-
lumenestymisenä, mikä taas aiheutti alemmuuden tuntoja, itseluottamuksen horju-
mista ja masentuneisuutta. Pahimmassa tapauksessa lapsi tai nuori saattoi vajota 
apatiaan.” (Lastensuojelun Keskusliitto 1951, 35.) 

Huoli työkyvystä ja syrjäytymisestä johti työkykyä ylläpitävän toiminnan järjes-
tämiseen hoidon osana. Kuntoutuksen periaatteita noudattavaksi katsottavan 
toiminnan tavoitteina oli auttaa mahdollisesti työkykynsä menettävää nuorta 
sopeutumaan tilanteeseen ja ylläpitämään ja edelleen kehittämään jäljellä olevia 
taitoja uuden ammatin oppimiseksi. (Vuolle 1996.) 

5.1.2 Oppivelvollisuuden aika 1921 

Vuonna 1921 voimaanastunut yleinen oppivelvollisuus lisäsi yhteiskunnallista 
tietoisuutta koulutuksen ja sivistyksen merkityksestä. Yleinen oppivelvollisuus 
ei kuitenkaan heti koskenut kaikkia eikä siten vielä taannut kaikkien osallistu-
mismahdollisuuksia opetukseen. Laki velvoitti väestömäärältään suurempia 
kuntia järjestämään apukouluopetusta. (Tuunainen & Ihatsu 1996, 7.) Ensim-
mäinen yhtenäinen opetussuunnitelma, Maalaiskansakoulun opetussuunnitel-
ma, otettiin käyttöön 1925 (Vitikka 2009, 23). Opetussuunnitelmasta eivät pääs-
seet nauttimaan kuitenkaan kaikki oppivelvollisuusikäiset. Vielä 1930-luvun 
alkupuolella 20 prosenttia ikäluokasta oli vapautettu oppivelvollisuudesta. 
(Auvinen 2007, 4; Tuunainen 1989, 45; Tuunainen & Nevala 1989, 72.) Opetusta 
järjestettiin myös erikoisluokilla, joille siirtämisen perusteita Hytönen (1947) on 
selvittänyt eräässä artikkelissaan seuraavasti:  
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”Kansakoulu koettaa mahdollisuuksiensa mukaan opetuksen ohessa ohjata jokaisen 
luonteen kehittymistä niin harmoniseksi ja yhteiskuntakelpoiseksi kuin suinkin. 
Mutta ponnisteluista huolimatta sen piirissä on aina yksilöitä, joiden kohdalla nor-
maalikansakoulun keinot eivät ole riittävät eivätkä johda tulokseen. Tällaiset lapset 
erottuvat joko psyykillisten tai psyko-fyysillisten ominaisuuksiensa puolesta muista. 
Milloin sielullinen tai ruumiillinen vamma on niin vaikea, että se vaatii oppilaan si-
joittamista erikoishoitoon, ei tämä enää kuulu varsinaiseen kansakouluun.” (Hytö-
nen 1947.) 

Yksittäisten parantoloiden ja sairaalaosastojen aktiivisuuden varaan perustu-
neesta lasten opillisen kasvun ja kehityksen ”huolehtimisesta” päästiin opetus-
toiminnan jäsentyneemmälle tasolle vasta vuonna 1944. Tähän vaikutti erityi-
sesti Vajaakykyisten lasten huoltokomitean mietintö (1944), jossa vaadittiin ope-
tuksen järjestämistä tuberkuloosin vuoksi pitkäaikaishoidossa oleville lapsille. 
Kouluopetuksen järjestäminen sairaalahoidossa oleville lapsille ei kuulunut 
vielä 1950-luvulla valtionavun piiriin. Sairaaloiden ylläpitäjät perustivat kui-
tenkin yksityisiä kansakouluja sairaaloiden yhteyteen. Opetuksen järjestäminen 
maassamme toteutui kuitenkin edelleen vaihtelevasti. Esimerkiksi Keski-
Suomeen vuonna 1955 perustetussa Ukonniemen lastenpsykiatrisessa hoitolai-
toksessa ei ollut mahdollisuutta koulunkäyntiin, koska lääkärin mielestä ”sosi-
aalisen tasapainon saavuttaminen oli lapsille tärkeämpää kuin uuden oppiminen”, mut-
ta hoidon loppuvaiheessa tapahtuva koulunkäynti edistäisi lapsen kehitystä. 
Ukonnimen hoitolaitoksen lapsilla oli mahdollisuus käydä terveydentilan salli-
essa hoitolaitoksesta käsin tavallista lähikoulua. (Ala-Haavisto 2000, 59.)  

Opetus muuttui järjestäytyneemmäksi toiminnaksi vuonna 1957, jolloin 
uuden kansakoululain (Kansakoululaki 247/1.7.1957 § 38) ja sitä täydentäneen 
asetuksen (Kansakouluasetus 321/1958) mukaisesti otettiin sairaaloissa olevat 
lapset oppivelvollisuuden piiriin. Valtion, kunnan tai kuntayhtymän sairaalassa 
pitkäaikaisessa hoidossa oleville oppivelvollisuusikäisille lapsille tuli järjestää 
sairaalan ylläpitäjän toimesta oppivelvollisuuden täyttämistä edistävää opetus-
ta siinä määrin kuin lasten terveys ja muut olosuhteet sallivat. Lain mukaan 
kansakoulu oli kuusivuotinen. (Kansakoululaki 247/1957.) Helsingin Lasten-
linnan sairaalan yhteyteen perustettiin sairaalakoulu vuonna 1957 (Messo 1987). 
Jyväskylään yksityistä kansakoulua vastaava sairaalakoulu perustettiin Hauk-
kalan neuropsykiatristen lasten hoitolaitoksen yhteyteen vuonna 1968 (Auvinen 
2007).  

Sairaalahoidon järjestäjinä valtio, kuntayhtymät ja kunnat toimivat eri ta-
voin ja omien säädöstensä mukaisesti. Erilaiset toteutustavat vaikuttivat myös 
sairaalakoulujen toiminnan erilaiseen muotoutumiseen. Hoitolaitoksissa ope-
tuksen aloittaminen ja asema olivat edelleen yhteydessä sairaalan johdon käsi-
tyksiin opetuksen positiivisista vaikutuksista lasten paranemisprosessiin tai 
hyvinvointiin. Kansakoululain (Kansakoululaki 247/1957) mukaan lapsi voitiin 
tarvittaessa vapauttaa oppivelvollisuudesta ”ruumiinvian, sairauden tai sielullisen 
poikkeavuuden vuoksi”. Näin ollen opetuksen toteuttaminen saattoi jäädä satun-
naiseksi tai se rajattiin vain koskemaan tiettyjä sairausryhmiä.  

”Lasta älköön pidettäkö kansakoulun oppilaana, jos hänen koulunkäyntinsä ruu-
miinvian, sairauden tai sielullisen poikkeavuuden vuoksi on katsottava vahingolli-
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seksi tai hyödyttömäksi. Tällainen lapsi on vapautettava oppivelvollisuudesta, mikäli 
hänelle ei ole järjestetty opetusta tämän lain mukaisessa erityiskoulussa.” (Kansakou-
lulaki 247/1957 § 44.)  

Kansakoululain (Kansakoululaki 247/1957 § 102) mukaan vapautus oppivelvol-
lisuudesta ruumiinvian tai sairauden perusteella oli myönnettävä, mikäli lääkä-
ri piti sitä tarpeellisena. Jos vapautuksen perusteena oli sielullinen poikkeavuus, 
johtokunnan vapauttamispäätös oli alistettava kansakouluntarkastajan vahvis-
tettavaksi. Niskanen (1968) kiinnittää huomiota ”sielullinen poikkeavuus” -
käsitteen epäselvyyteen ja siitä aiheutuvien toimenpiteiden perusteisiin. 

”…on helppo poistaa joukosta sellaiset lapset, jotka tarvitsivat erityistoimenpiteitä, 
erityistä huomiota, heille sovellettua opetusta, erityisiä opetusmenetelmiä, opetuksen 
ohella terapiaa jne. Voidaan sanoa, että jos lapselta puuttuu käsi, sitä toteamaan tar-
vitaan lääkäri, mutta jos lapsessa on jotakin muuta vähemmän näkyvää poik-
keavuutta, sen voi todeta kansakouluntarkastaja.” (Niskanen 1968, 148–149.) 

Opetustilat  
Sairaalakoulujen opetustilat sijaitsivat hoito-osastojen välittömässä yhteydessä. 
Opetuksen ja hoidon välinen yhteistyö oli esimerkiksi Haukkalan sairaalakou-
lussa niin tiivistä, että ”koulutoimi kokonaisuudessaan voitiin katsoa terapiaksi” 
(Auvinen 2007, 56). Haukkalan neuropsykiatrisen hoitolaitoksen yhteyteen 
vuonna 1968 perustetussa sairaalakoulussa pidettiin pedagogisesti tärkeinä nk. 
rikastuttamisaineiden käyttöä opetuksessa, millä tarkoitettiin niiden oppiainei-
den painottamista, joissa oppilaiden havaittiin olevan lahjakkaita. Hyvin suju-
vien oppiaineiden painottamisen katsottiin tukevan itsetuntoa ja vaikuttavan 
positiivisesti myös muihin oppiaineisiin, ja ”oppimismotivaation siirtovaikutus oli 
havaittavissa luokkaopetuksen lisäksi koko sosiaalistumisprosessiin” (Ala-Haavisto 
2000, 56, 62). Ongelmaksi tuli opetuksen ja hoidon rajapintojen hämärtyminen. 
Epäselvyyttä aiheutti, mikä osa miellettiin opetukseen ja mikä hoitoon kuulu-
vaksi etenkin tilanteissa, joissa sairaalaopetuksen kuten myös hoidonkin toteu-
tusmallit käytännössä liittyivät vahvasti henkilöihin ja heidän näkemyksiinsä 
tehokkaasta hoidosta, hoitotahon reviirirajoista tai sairaalaopetuksen roolista 
sairaanhoidon kentässä tai toiminnan perusperiaatteista. (Auvinen 2007; Huo-
tari 1998.) 

 
Opettajan toimenkuva  
Laitoksissa työskennelleet lääkärit suosittelivat opetustyön aloittamista ja tuki-
vat sairaalaopettajia, koska he pitivät työtä tärkeänä. Toiminnasta maksettiin 
palkkaa tai sitä tehtiin vapaaehtoisesti. Opetustyö oli uutta, ja opettajina toimi-
neet lastentarhanopettajat joutuivat luomaan omat toimintatapansa. Opettajan 
työtä kirurgisessa sairaalassa pidettiin vaativana ja sen katsottiin edellyttävän 
kasvatuksen, opetuksen ja lääketieteen sekä psykologian alueille ulottuvia tieto-
ja. Hoitohenkilökunnan kanssa tapahtuvaa yhteistyötä pidettiin välttämättö-
mänä. (Lastensuojelun Keskusliitto 1951, 14.) Toimenkuvan omintakeisuus ja 
poikkeaminen perinteisestä opettajan ja myöhemmin erityisopettajan toimen-
kuvasta näyttää olleen suhteellisen pysyvä ilmiö.  
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5.1.3 Perusopetuksen aika hoitolaitosten ”kytköksessä” 1970–1985 

Peruskouluun siirtyminen 1970-luvulla merkitsi rinnakkaiskoulujärjestelmästä 
luopumista ja koko ikäluokan kouluttamisvelvoitetta yhdessä. Peruskoulu-
uudistus oli osa laajempaa koulujärjestelmän kehittämistä, ja taloudelliset yh-
teiskuntapoliittiset tekijät loivat sille raamit. Peruskoulukomitean (1965) ja kou-
lunuudistustoimikunnan (1966) esityksissä sekä etenkin peruskoulun väliaikai-
sessa opetussuunnitelmassa (Kouluhallitus 1967) kiinnitettiin huomiota oppi-
misedellytysten huomioon ottamiseen, oppimisvalmiuksien kehittämiseen, tu-
kiopetuksen antamiseen ja opiskelun ohjauksen kehittämiseen. Näkemys tu-
kiopetuksesta oppilasta auttavana – ei rankaisevana – toimenpiteenä viittasi 
implisiittisesti oppimisvaikeuksien olemassaoloon ja toimenpiteisiin niiden 
voittamiseksi. (Kangasniemi 1997, 423.) Väliaikaisen opetussuunnitelman vas-
taanotto oli kuitenkin kirjavaa eikä johtanut laajaan pedagogiseen uudistami-
seen. Merkitys näkyi ennemminkin koulujärjestelmän rakenteiden kehittymise-
nä rinnakkaiskoulujärjestelmästä 9-vuotiseksi koko ikäluokan peruskouluksi. 
Muutos heijasteli yhteiskunnassa tapahtunutta hyvinvointiin ja sen takaami-
seen tähtäävää arvokeskustelua, joka näkyi myös opetussuunnitelmien erityis-
opetukseen liittyvissä painotuksissa. (Kangasniemi 1997, 462.) 

Valtakunnallinen opetussuunnitelma (Komiteanmietintö 1970a; 1970b) si-
sälsi opetussuunnitelmalle annetun määritelmän mukaisesti kaikki ne toimen-
piteet, joilla koululle asetetut tavoitteet pyrittiin toteuttamaan (Lahdes 1986, 82). 
Myöhemmin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (Kouluhallitus 
1985a) toimivat kuntakohtaisten opetussuunnitelmien laadinnan pohjana.  

Peruskouluun siirtymävaihe nosti esille poikkeavien lasten opetuksen jär-
jestämiseen liittyvät kysymykset. Ihmisoikeusjulistuksen hyväksymisen mukai-
set periaatteet kaikkien tasa-arvoisista oikeuksista alkoivat siirtyä – joskin hi-
taasti – eri maiden lainsäädäntöön. Lasten oikeuksien julistuksen (YK 1959) 5. 
artiklassa tunnustettiin eri tavoin vajaakykyisen lapsen oikeus saada erikoishoi-
toa, -kasvatusta ja -huolenpitoa. Koulutuksen järjestämisen lähtökohdaksi ase-
tettiin siten oppilaiden väliset yksilölliset erot ja vähemmistöjen oikeutettujen 
opetustarpeiden tyydyttäminen. (Niskanen 1968, 133.) Tämän voi tulkita oppi-
laiden yksilöllisen eroavuuden tunnustamisena ja vähemmistöjen oikeutettujen 
opetustarpeiden toteuttamisena. Erityisopetuksen suunnittelutoimikunnan 
(Komiteanmietintö 1970c) ensimmäisessä osamietinnössä kiinnitettiin huomiota 
sairaalaopetuksen kirjavaan toteutukseen maassamme. Mietinnössä puututtiin 
ensimmäistä kertaa yleisemminkin vajaakykyisten opetuksen järjestämiseen 
erityisopetuksena ja samalla määriteltiin erityisopetuksen sisältöalueita seuraa-
vasti:  

”Opetuksen tarve ja muoto tulee jokaisessa tapauksessa ratkaista erikseen. Usein tar-
vitaan monipuoliset psykologiset ja lääketieteelliset tutkimukset ratkaisun pohjaksi. 
Jokaisella opettajalla tulee olla mahdollisuus tarvittaessa toimittaa oppilas sopivaan 
tutkimukseen, jonka pohjalta erityisopetuksen tarve todetaan ja yksilöllinen opetus- 
ja kuntoutussuunnitelma laaditaan. Koulut ja opettajat tarvitsevat näissä kysymyk-
sissä yhteistoimintaa opinto-ohjaajien, koulupsykologien ja erilaista tutkimustoimin-
taa suorittavien klinikoiden kanssa.” (Komiteanmietintö 1970c, 149.)  
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Mietinnön kannanoton voi katsoa sisältävän ensimmäiset yhtenäiset velvoitteet 
moniammatillisen yhteistyön tuloksena järjestettävälle yksilölliselle oppimisen 
ja koulunkäynnin tuelle.  

Erityisopetus-nimikkeen käyttämisen merkityksestä ja oikeutuksesta pe-
ruskoulussa käytiin vilkasta keskustelua. Niskasen (1968) mielestä emotionaali-
sesti häiriintyneet ja sosiaalisesti sopeutumattomat oppilaat tarvitsevat opetus- 
ja kasvatustoimenpiteiden ohella terapeuttista hoitoa ja erityisohjausta. Heidän 
kohdallaan juuri terapian ja kasvatuksellisen avun tarve näkyy erityisen koros-
tuneena. Niskanen (1968) suomii silloista koulutusjärjestelmää toteamalla, että 
erityisiä tukitoimia tarvitsevat ”… oppilaat saavat nykyisessä koulussamme tulla 
toimeen suurelta osalta ilman erityistoimenpiteitä. Poikkeaviin yksilöihin kiinnitetään 
virallisemmin huomiota vain silloin, kun tulee kysymykseen oppivelvollisuudesta vapa-
uttaminen”. Niskasen (1968) mielestä erityisopetusta ei silloisessa koulutuksen 
toteuttamismallissa ollut tunnustettu erityistehtäväksi, vaan se oli organisoitu 
normaaliopetusta koskevien säädösten varassa toimivaksi ”eräänlaiseksi lilliput-
tikouluksi muun kansakoulun yhteyteen”. Suomalaisen koulun jälkeenjääneisyyttä 
Niskanen todistaa myös koulujärjestelmässä vallitsevasta terminologiasta käsin 
(kuurojen koulu, apukoulu, tarkkailukoulu jne.). Nimitykset kertovat kouluille 
osoitetusta käyttötarkoituksesta sen sijaan, että lähtökohtana olisi lasten ja 
nuorten tarpeisiin perustuva erityisopetus (special education, spesialundervis-
ning, Sondererziehung). Syynä vallitsevaan tilanteeseen Niskanen näkee koulu-
laitoksemme kokonaisvaltaisen johtamistavan, vaikutteiden puutteen ja ”maan-
tieteellisen ja kielellisen isolaation”. (Niskanen 1968, 133–135, 137.) 

Niskasen (1968) mukaan eri vammaisryhmien pedagogisia erityistarpeita 
kyettiin ottamaan huomioon rajallisesti, jolloin erityisopetus sai sattumanvarai-
sen luonteen. Niskanen purkaa turhautumistaan erityisopetuksen tilaan ja esit-
tää, että ”lainsäädännölliset ja organisatoriset vaikeudet ovat heikentäneet työn tulok-
sia. Työltä on puuttunut ja puuttuu kokonaisnäkemys ja kokonaistavoitteet”. (Niska-
nen 1968, 136,137.) Huomionarvoista on kuitenkin, että tähän aikaan Kouluhal-
lituksen ohjekirjeillä ohjattiin erityisopetuksen ja sairaalaopetuksen järjestämis-
tä yksityiskohtaisesti. Jostain syystä Kouluhallituksen, Lääkintöhallituksen ja 
Sosiaalihallituksen yhteistyönä laatimaa Kouluhallituksen yleiskirjettä (Yleiskir-
je 69/1985) ja sen liitteitä tunnettiin kentällä kuitenkin huonosti (Siimes & Tuu-
nainen 1989, 48). Päättäjillä oli tahto ja tietämys sekä lainsäädäntö opetussuun-
nitelmineen opetuksen järjestämiseksi, mutta käytännössä toteuttaminen jäi 
lainsäädännön sallimina vapausasteina opetuksen järjestäjille myös sairaalaope-
tuksen osalta. Niskasen (1968) kannanotot liittyivät myös kuntoutuksen rooliin 
ja merkitykseen erityisopetuksen osana. Ne ovat sairaalaopetuksenkin kannalta 
mielenkiintoisia siinä mielessä, että niissä korostetaan terapian ja muiden tuki-
toimien tarvetta, jonka tulisi johtaa niiden järjestämiseen. Voidaan sanoa, että 
kokonaisnäkemyksen ja -suunnittelun puuttuessa ei kunnalliselle eikä seutu-
kunnalliselle tasolle syntynyt kuvaa yhtenäisestä erityisopetuksen palvelujärjes-
telmästä, vaan erityisopetusta toteutettiin ja erityiskouluja perustettiin diag-
noosiperusteisina säädösten ja opetuksen järjestäjän määrittelemällä tavalla.  
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Lukuvuonna 1982–1983 sairaaloiden yhteydessä toimi 11 yksityistä eri-
tyiskoulua, joissa oli yhteensä 302 oppilasta (ala-asteella 192 ja yläasteella 110) 
ja 41 perusopetusryhmää. Opettajia oli yhteensä 42, joista päteviä oli 37. Sairaa-
laopetusta antoi lisäksi neljä päätoimista ja 10 tilapäistä tuntiopettajaa. Kahdes-
sa sairaalaopetusyksikössä järjestettiin opetusta myös avohoidon piirissä olleille 
oppilaille. (Kulhomäki & Mikkonen 1986, 14.) 

Erityisopetuksen rakenneuudistuksen tavoitteiksi asetettiin oppilaiden 
yksilöllisen erilaisuuden huomioon ottaminen ja opetuksen toteuttaminen oppi-
laan oppimisedellytysten mukaan. Erityisopetuksen suunnittelukomitean (Ko-
miteanmietintö 1970c) esityksen mukaan erityisopettaja laati oppilaalle kuntou-
tussuunnitelman yhdessä oppilasta tutkineiden viranomaisten kanssa (Komite-
anmietintö 1970c, 129). Kuntoutussuunnitelma-ajatusta toteutettiin 1980-luvun 
puolivälistä alkaen lähinnä harjaantumisopetuksen piirissä. Kuntoutussuunni-
telman ajatus pohjautui moniammatilliselle yhteistyölle, mutta käytännössä 
esimerkiksi tarkkailuluokkasiirtoa varten tarvittava lausunto toimitettiin kunta-
tasolla erityisopetussiirrosta vastaavalle virkamiehelle tai lautakunnalle. Toteu-
tunutta yhteistyötä voi tältä osin kuvata paremminkin eräänlaiseksi toimenpi-
teiden sarjaksi kuin Isoherrasen (2005) määrittelyn mukaiseksi moniammatilli-
seksi yhteistyöksi. 

Ajatus yksilöllisestä, henkilökohtaisesta suunnitelmasta levisi perusope-
tusta koskevien lakimuutosten ja opetussuunnitelmauudistusten seurauksena 
olennaiseksi osaksi oppimisen ja koulunkäynnin tukea vasta myöhemmin. Eri-
tyisopetuksen suunnittelukomitean mietinnössä (Komiteanmietintö 1970c, 129) 
mainittua kuntoutussuunnitelmaa voidaan kuitenkin pitää henkilökohtaisen 
opetussuunnitelman (HOPS), oppimissuunnitelmien ja henkilökohtaisen ope-
tuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) ja myöhemmin tehostet-
tuun tukeen sisältyvän oppimissuunnitelman (Laki perusopetuslain muuttami-
sesta 642/2010) esiäitinä.  

Erityisopetuksen suunnittelutoimikunnan toisessa osamietinnössä (Komi-
teanmietintö 1971) laajennettiin sairaalaopetukseen piiriin kuuluviksi myös ly-
hytaikaisessa psyykkisistä tai somaattisista syistä hoidossa olevat lapset. Toinen 
osamietintö (Komiteanmietintö 1971) sisälsi ensimmäistä kertaa myös ajatuksen 
nivelvaiheen ja avohoidossa oleville oppilaille toipilasaikana järjestettävästä 
kotiopetuksesta (Komiteanmietintö 1971, 153). Vuoden 1970 komiteanmietin-
nössä esitetään myös tavoite joustavasta organisaatiosta (Komiteanmietintö 
1970c, 149). Komiteanmietinnön esityksen voidaan tulkita sisältävän paitsi op-
pilashuollollisen toiminnan myös sairaalaopetuksen näkökulmasta katsottuna 
ajatuksen laajemmasta yhteistoiminnasta (vrt. Heinonen ym. 2018) ja yhteis-
työstä tavallisten koulujen kanssa. Sairaalaopetuksen ja oppilaan oman koulun 
välisestä yhteistyöstä tuli normatiivinen, lakisääteinen velvoite perusopetuksen 
lakimuutoksen myötä tosin vasta vuonna 2014 (Laki perusopetuslain muutta-
misesta 1267/2013). 

Sairaalaopetuksen historiallisen kehityksen pääpiirteet vuosien 1906–1985 
aikana voimassaolleista opetuksen järjestämisen perusteista, säädöksistä ja toi-
meenpanotahoista on koottu taulukkoon 13. Sairaalaopetuksen alkuvaiheissa 
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opetuksen järjestämistä hoidon aikana pidettiin lapsen kehityksen ja paranemi-
sen kannalta tarkoituksenmukaisena (taulukko 13). Myöhemmin järjestämisen 
perusteiksi liitettiin myös huoli työkykyisyyden säilyttämisestä (Ala-Haavisto 
2000; Auvinen 2007; Nygård 1996; Siimes & Tuunainen 1989) ja myöhemmästä 
sosiaalisesta selviytymisestä sekä lapsen tasa-arvoisuuden edistämisestä. Sit-
temmin sairaalaopetusta järjestettiin oppivelvollisuuslakiin perustuvana. Täl-
löin sairaalaopetuksen perustana oli oppivelvollisuuden lisäksi myös lapsen ja 
nuoren subjektiivinen oikeus käydä koulua sekä laajemmin opetuksen merki-
tyksen korostaminen osana kuntoutusta. (Teirikko 1985, 293; Huotari 1998; Ti-
lus 2008b.) 

TAULUKKO 13  Sairaalaopetuksen järjestämistä koskevat perusteet ja säädökset sekä 
toimeenpanotahot 1906–1985 

 
Erityisopetuksen suunnittelutoimikunnan linjaukset (Komiteanmietintö 1970c; 
1971) kertovat sairaalaopetuksen perusteiden muotoutumisesta ja tiiviistä kyt-

Aika Järjestämisen 
peruste 

Toiminta 
 

Toimeenpanotaho Opetushen-
kilöstö 

1906- Hyväntekeväisyys 
Auttaminen 
Hoidollinen hyöty 

askarrutus 
työtoiminta 

yksittäiset parantolat 
hoitolaitokset 

lastentar-
hanopetta-
jat 

1921 
 
 
 

Oppivelvollisuuslaki 1921 
vapaaehtoisuus 

askarrutus 
kansakouluaineita  
Maalaiskansakoulun ope-
tussuunnitelma 1925 

yksittäiset parantolat 
hoitolaitokset 
vapaaehtois- ja näke-
myspohjalta 

lastentar-
hanopetta-
jat 

1944 
 

Vajaakykyisten lasten huolto-
komitea 
 

kouluaineet 
harrastusohjaus 
ammattiopetus 

parantolat ja sairaalat 
vapaaehtois- ja näke-
myspohjalta 

kansakou-
lunopetta-
jat, käsi-
työnopetta-
jat 

1957 
 
 

Kansakoululaki 247/1.7.1957 
 
Kansakoulun opetussuunni-
telma 1952 

sairaalassa olevat lapset 
oppivelvollisuuden piiriin 
kouluaineet 

sairaalat, 
ensimmäiset yksityiset 
sairaalakoulut 
Kouluhallituksen alaisi-
na oppilaitoksina 

kansakou-
lunopettajat 
sairaala-
opettaja 

1970 
 
1970 
 
 
1971 
 

Peruskouluasetus 443/1970 
Erityisopetuksen 
suunnittelutoimikunnan mie-
tintö I ja  II (1971) 
Opetusministeriön työryhmä 
1971–1976 
Peruskoulun ops 1970 

peruskouluun siirtyminen: 
perusopetus 
sairaalaopetuksen järjes-
täminen myös toipilasai-
kana ja lyhytaikaisessa 
somaattisessa ja psykiatri-
sessa hoidossa oleville 
lapsille 
 

sairaalat 
harkinnanvarainen 
valtionapu + peruskun-
nat ja kuntainliitot 
 
Ehdotukset sairaala-
opetuksen järjestämis-
vastuun siirtämisestä 
sijaintikunnille 

peruskou-
lunopettajat 
erityisopet-
tajat 
erityisluo-
kanopetta-
jat 

1984 
 
 
 
1985 

PeruskouluL 476/1983  
OPM päätös 849/28.11.1984 
PoL 614/1985, PoA 718/1984 
POPS 1985 

Sairaalaopetuksen kunnal-
listaminen 
perusopetus 
erityisopetus 

Sairaalan sijaintikunnan 
koulutoimi 
Sairaalakoulu kunnan 
erityiskouluna 

erityisopet-
tajat 
erityisluo-
kanopetta-
jat 
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keytymisestä sairaanhoitoon, mikä saattaa olla osatekijänä sairaalaopetuksen 
toisista erityisopetuksen alueista poikkeavaan toimenkuvan ja tehtävien kehit-
tymiseen. Sairaalakoulut olivat toimineet Kouluhallituksen alaisina kouluina, 
joihin sovellettiin tarkkailuopetuksesta annettuja sääntöjä ja ohjeita (Opetusmi-
nisteriö 1984). Opetusministeriö asetti vuonna 25.11.1971 työryhmän selvittä-
mään sairaaloissa annettavan opetuksen ja sairaaloihin ja hoitolaitoksiin perus-
tettujen koulujen tilaa ja tarpeita. Työryhmän vuonna 1976 jättämän selvityksen 
kehittämisehdotusten mukaan sairaalakoulujen ja -opetuksen asema olisi tur-
vattava lainsäädännöllä siten, että sairaalaopetuksen järjestämisvastuu siirtyisi 
sairaalan tai hoitolaitoksen sijaintikunnalle ja sairaaloiden yhteyteen perustetut 
yksityiset koulut liitettäisiin sijaintikunnan koululaitokseen. Sijaintikunnalle 
osoitettaisiin 90 prosenttia valtionavustusta opetuksen järjestämisestä aiheutu-
viin kustannuksiin ja 95 prosenttia valtionavustusta koulun käyttömenoihin. 
(OPM 1976.) Sairaalaopetus toimi sairaalan sisällä ja yksityisissä sairaaloissa 
hoidon ehdoilla ja osin hoidon määrittämänä ja siten myös kontrolloimana 
vuonna 1985 tapahtuneeseen kunnallistamiseen saakka. 

5.1.4 Sairaalaopetus kunnallisen koululaitoksen hoiviin 1985 

Hoidon aikana tapahtuvan opetuksen järjestämisvelvoite siirtyi kunnan koulu-
toimen velvollisuudeksi 1.8.1985. Peruskoululain 11 §:n mukaan sairaalan si-
jaintikunnan tuli järjestää potilaana olevalle oppivelvollisuusikäiselle peruskou-
luopetusta siinä määrin kuin hänen terveytensä ja muut olosuhteensa huomi-
oon ottaen oli mahdollista (Peruskoululaki 476/1983). Siirtymävaihetta vauh-
ditti terveydenhoitosektoria koskenut rakenneuudistus, jonka mukaisesti yksi-
tyisinä toimintansa aloittaneet ja säätiöiden tai kannatusyhdistysten ylläpitämät 
lasten- ja nuorisopsykiatriset hoitolaitokset liitettiin osaksi keskussairaaloiden 
sairaanhoitopiirejä (Suomen asetuskokoelma 30/1978). 

Kansainväliset ihmisoikeussopimukset määrittivät ja linjasivat perustus-
lain säädöksiä ja koulutuksellisia oikeuksia ja velvoitteita, joista säädettiin myös 
Suomen vuoden 1999 perustuslaissa. Perustuslain 16 §:n 2 momentti sisältää 
ilmaisun yhtäläisestä mahdollisuudesta opetuksen saamiseen ja oikeudesta 
maksuttomaan perusopetukseen. (Suomen perustuslaki 731/1999.) Perusope-
tuksesta voitiin erottaa vain erittäin painavista syistä, esimerkiksi tilanteissa, 
joissa muiden oikeus vaarantuu tai häiriintyy, mutta näissäkin tapauksissa tilal-
le edellytettiin muuta samantasoista opetusta (ks. Arajärvi & Aalto-Setälä 2004, 
22). Perusopetuslain (Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 § 30) mu-
kaan opetukseen osallistuvalla oli työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman 
mukaista opetusta sekä oppilaanohjausta. Oppilas myös säilytti oman opiske-
lupaikkansa omassa koulussaan hoidossa oloajan (Arajärvi & Aalto-Setälä 2004, 
33). 

Oikeudesta opetukseen on kirjattu useissa pitkäaikaissairaiden ja vam-
maisten lasten ja nuorten oikeuksia määrittelevissä sopimuksissa ja laeissa. 
YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 28. artiklan mukaisesti lapsella on oikeus 
maksuttomaan perusopetukseen. Edelleen 29. artiklan mukaan koulutuksen on 
kehitettävä lapsen yksilöllisiä taitoja, ihmisoikeuksien sekä lapsen oman kielen 
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ja kulttuurin kunnioitusta, vastuullista kansalaisuutta, suvaitsevaisuutta sekä 
ympäristönsuojelua. (Unicef: Implementation Handbook for the Convention on 
the Rights of the Child, hyväksytty 1989 / Suomi liittyi sopimukseen 1991.) 
YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus on yleiskokouk-
sessa hyväksytty 13.12.2006. Sopimus velvoittaa takaamaan myös vammaisille 
henkilöille kaikki ne oikeudet, jotka on aiemmissa ihmisoikeussopimuksissa 
hyväksytty kuuluviksi kaikille yksilöille. 

Opetusministeriön päätökseen (Opetusministeriö 849/28.11.1984) perus-
tuvassa Kouluhallituksen yleiskirjeessä (Kouluhallitus 1984) linjattiin sairaala-
opetuksen järjestämisperusteita ja ohjeistettiin sairaalakoulun ylläpito-oikeuden 
siirtämiseen ja opettajavirkojen perustamiseen liittyviä toimenpiteitä. Yleiskir-
jeen (Kouluhallitus 1984) mukaan sairaalaopetus ”voi oppilaiden sairauden laadus-
ta ja tilasta riippuen olla joko peruskoulun yleisopetusta tai erityisopetusta. Opetus 
voidaan järjestää joko sairaalassa tai oppilas voidaan kuljettaa sairaalasta käsin sellai-
seen peruskouluun, jossa hän voi osallistua joko tavalliseen tai erityisluokalla annetta-
vaan peruskouluopetukseen”.  

Hallinnon muuttuminen sairaalan isännyydestä kunnalliseksi ei kuiten-
kaan sujunut kitkatta (Ala-Haavisto 2000; Huotari 1998; Kulhomäki & Mikko-
nen 1986). Kunnallisen opetuksen järjestäjän alaisuuteen siirtyminen selkeytti 
toisaalta opetuksen toteuttamista, resursseja ja henkilöstön virkaehtoja säätele-
viä normeja ja menettelytapoja. Koulua ja opetuksen pedagogista järjestämistä 
koskeva diskurssi tuli siten lähemmäksi sairaalaopettajien lukuvuosittaista työ-
tä toisella tavalla kuin aikaisemmin. Siirtymäuudistuksesta huolimatta sairaala-
opetus sijoittui edelleen kahden eri hallintokunnan rajapinnalle, koska opetus-
ministeriön päätöksen (Opetusministeriö 1984) mukaisesti ”Sairaalan potilaalle 
annettavan opetuksen ja potilaan hoidon tulee tukea toisiaan. Koulunkäynnin tulee pe-
rustua sairaalan lääkärin hoidon järjestämiseksi tekemään arvioon”.  

Sairaalakoulujen kunnallistamisen jälkeen opettajien työehdot paranivat, 
mutta erillisyys hoidosta lisääntyi ja moniammatillinen työ vaikeutui. Eri hal-
lintokuntaan kuuluvina opettajat toimivat erillisenä saarekkeena sairaalan sisäl-
lä. Erillisyydestä seurasi muun muassa se, että menetettiin aiempi automaatti-
nen lupa osallistua sairaalan järjestämään täydennyskoulutukseen. (Korte-
Heinonen 1992, 1.) Sairaalakoulut olivat olleet hallinnollisesti ja toiminnallisesti 
kiinteä osa sairaalaorganisaatiota ja hoidon toimintakulttuurin arkea. Sidos oli 
ollut kiinteä siitäkin huolimatta, että opetuksen tavoitteita ja sisältöjä säätelivät 
opetusministeriön säädökset ja Kouluhallituksen antamat opetussuunnitelmat 
ja ohjekirjeet. Sairaalaopetuksen käytännön toteutuksessa määräysvalta oli siir-
tymävaiheeseen asti ollut sairaalan ylilääkäreillä tai ylihoitajilla, joiden tuli 
kunnallistamisen yhteydessä luopua osasta omalle valta-alueelle kuuluvaksi 
koettua toiminta-aluetta. Oppilaan opetukseen osallistuminen perustui lääkärin 
arvioon, mutta sairaalaopetuksen vastuualueelle kuului opetuksen toteutus. 
Työnjakoon, tiedonsiirtoon ja yhteistyöhön liittyvät tekijät kangertelivat useassa 
sairaalaopetusyksikössä. Opettaja oli ollut aiemmin suoraan ylihoitajan alai-
suudessa, ja näin ollen oli ollut selvää, että hän noudattaa sairaalan yleisiä hoi-
don ja johdon periaatteita. (Korte-Heinonen 1992, 1.)  
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Sairaalaopetus ja sairaalaopettajat koettiin kuntakentässä ”kummajaisina” 
useastakin syystä. Sairaalaopettajille maksettiin erillistä sairaalaopetuslisää 
(Ala-Haavisto 2000), mikä lisäsi mielikuvaa ”spesiaaliporukasta” kunnan mui-
den erityisopettajien joukossa. Erilliskohtelu palkkauksen osalta ja sairaalaope-
tuksen mieltäminen sairaalan osaksi eivät myöskään lähentäneet sairaalaopetta-
jia muuhun kunnalliseen opettajajoukkoon. Samanlaisista heikoista yhteyksistä 
muuhun koulumaailmaan ja koulutoimen hallintoon oli raportoitu myös Ruot-
sissa, Ranskassa ja Englannissa. Erillisyyttä muusta opetuksen järjestämisestä 
lisäsi ensinnäkin sairaalaopetuksen poikkeaminen radikaalisti tavanomaisem-
mista opetusmuodoista ja toiseksi se, että sosiaalisissa yhteyksissä yleisesti väl-
tettiin sairauksiin liittyvien, vaikeiksi koettujen asioiden esille ottamista. (Korte-
Heinonen 1992, 91,92.) Sairaalaopetusta – erityisesti lasten- ja nuorisopsykiatri-
sessa hoidossa olevien oppilaiden opetusta – tunnettiin huonosti, ja oman lisän-
sä siihen toivat psykiatrisesta hoidosta heijastuvat ja paikkakunnittain intensi-
teetiltään vaihtelevat psykiatrian hoitoalueeseen kohdistuvat ennakkoluulot ja 
alan sisäsyntyinen mystifiointi, jota tehokkaasti ylläpitivät muun muassa salas-
sapitosäädökset.  

Yleiskirjeen (Kouluhallitus 1984) mukaan kunnan on opetusta järjestäessään 
ja ”olosuhteiden arvioinnissa otettava huomioon käytännölliset, taloudelliset ja opetuksen 
järjestämiseen liittyvät näkökohdat”. Tuntimäärien säätely tapahtui jatkossa kunta-
kohtaisen erityisopetuksen tuntikiintiön (Peruskouluasetus 718/1984 § 46) puit-
teissa. Sekä peruskoululain (Peruskoululaki 476/1983) että peruskouluasetuksen 
(Peruskouluasetus 718/1984) säädösten mukainen toiminta siirsivät kasvatuksel-
lisen ja opetuksellisen työn toteuttamiseen ja kehittämiseen liittyvää painopistettä 
paikalliseen suuntaan.  

Sairaalan sijaintikunnan vastuualueeseen kuului opetuksen järjestäminen 
sairaalassa potilaana oleville oppilaille, mutta opetuksen järjestäjä saattoi laa-
jentaa sairaalaopetusta koskemaan myös avohoidossa olevien oppilaiden ope-
tuksen järjestämistä määritellessään kuntakohtaista erityisopetuksen palvelujär-
jestelmää ja sairaalaopetusta sen osana (Nissinen & Tilus 1999). Kunnan opetus-
toimen mahdollisuus ratkaista erityisopetuksen käytännön järjestelyt valintansa 
mukaan (Arajärvi & Aalto-Setälä 2004, 30) johti muutamilla paikkakunnilla sii-
hen, että sairaalaopetuksen vastuualueelle hyväksyttiin opetuksen järjestäjän 
päätöksellä perustehtävän lisäksi avohoidossa olevien oppilaiden opetus ja oh-
jaustoiminnan toteuttaminen (Tilus 2008b).  

Seuraavaan taulukkoon (taulukko 14) olen koonnut vuosien 1984 – 2014 
aikana voimassa olleiden säädösten sairaalaopetuksen järjestämistä koskeneet 
muutokset.  
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TAULUKKO 14  Sairaalaopetuksen järjestämistä koskevat säädökset, muutokset sekä 
toimeenpanotahot ja opettajien virat 1985–2014 

 
Opettajat kahden isännän rajapinnalla 
Sairaalaopetuksen monimuotoisuuden kehityksessä voidaan erottaa normioh-
jauksen vaikutukset, erityisopetuksen tavoitteiden toteuttaminen ja toisaalta 
hallinnollisen isännän määrittelemät tavoitteet, sisällöt ja käytänteet. Sairaala-
opettajan toimenkuvan koettiin olleen monimuotoinen ja ristiriitainen. (Huotari 
1998; Korte-Heinonen 1992; Mikola 1998.) Opettajan ja sitä kautta opetukseen 
orientaatiota vaikeutti hallinnollinen muutos vuonna 1985 ja siitä seuranneet 
epäselvyydet (Korte-Heinonen 1992, 1).  

Sairaalaopetuksen keskeisinä tavoitteina ovat oppimisen turvaaminen ja 
oppivelvollisuuden suorittaminen ja siten syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen. 
Sairaalaopetuksen tavoitteena on toisaalta pedagoginen ja oppivelvollisuuden 
suorittamiseen tähtäävä ja toisaalta hoidollinen, hoitoa ja kuntoutusta tukeva 
tehtävä. (Teirikko 1987, 69; 1991; Tilus 1993; 2008a, 14.) Sairaalaopetuksen ta-
voitteet ilmaistiin erään sairaalakoulun omassa opetussuunnitelmassa seuraa-
vasti:  

1) lapsen ja nuoren kokonaispersoonallisuuden tukeminen hoidon ja kun-
touttavan erityisopetuksen tavoitteiden suunnassa,  

2) terveen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen kognitiivisella ja 
sosioemotionaalisella alueella, osallisuuden kokemusten lisääminen ja luotta-
muksen palauttaminen omiin kykyihin oppijana,  

3) koulunkäynnin jatkuvuuden turvaaminen. (Tilus 1993.)  

Vuosi Perusteet Muutokset Toimeenpanotaho Opettajien virat 
 
1984 
 
1985 

Peruskoululaki 476/1983 
Peruskouluasetus 
718/1984 
(voimaan 1.8.1985) 
OPM päätös 
849/28.11.1984 

Sairaalakoulun perus-
taminen 
Sairaalaopetuksen 
kunnallistaminen 

Sairaalan sijainti-
kunnan koulutoi-
mi 
 

erityisopettajat 
erityisluokanopetta-
jat 

1998 
 

Perusopetuslaki 
628/23.12.1998 
Perusopetusasetus 
852/1998 
(voimaan 1.1.1999) 

Perusopetus tervey-
dentila ja muut olosuh-
teet huomioon ottaen 

Sairaalan sijainti-
kunnan opetus-
toimi 

erityisopettajat 
erityisluokanopetta-
jat 

 
2007 

POPS 2004 
Erityisopetuksen strategia 

Kolmiportainen tuki 
Osaamiskeskusajatus 

Sairaalan sijainti-
kunnan opetus-
toimi 

erityisopettajat 
erityisluokanopetta-
jat 

2010 Laki perusopetuslain 
muuttamisesta 642/2010 
(voimaan 1.1.2011) 

Kolmiportainen tuki 
Osaamiskeskusajatus 
Ops muutokset 

Sairaalan sijainti-
kunnan opetus-
toimi 

 
erityisopettajat 
erityisluokanopetta-
jat 

2013 
 
2014 

Laki perusopetuslain 
muuttamisesta 
1267/11.2.2013 (voimaan 
1.1.2014) 

Avohoidossa olevat 
oppilaat sairaalaope-
tuksen piiriin, 
konsultaatio ja ohjaus 

Sairaalan sijainti-
kunnan opetus-
toimi 

erityisopettajat 
erityisluokanopetta-
jat 
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Kaikki sairaalaympäristöön liittyvät tekijät, kuten oppilaan tilanne, hoita-
van osaston päiväjärjestys, opetustila, ajankäyttö, opettajan päivittäiset yhteis-
työhenkilöt, määrittävät toisen instituution sisällä toimivaa sairaalaopetusta. 
Opetus- ja oppimistilanteet rakentuvat oppilaan terveyteen, kokonaishoitoon ja 
kuntoutukseen liittyvinä toimintoina, jotka viime kädessä määräytyvät erikois-
sairaanhoidon hoitoaluetta määrittävistä seikoista ja todellistuvat hoitoyksikön 
toiminnan kautta. (Mikola 1998.)  

Voidaan sanoa, että kunnallisen opetustoimen alaisuuteen siirtyminen 
selkeytti sairaalaopetuksen toteuttamista, yhtenäisti resurssien määräytymistä 
ja henkilöstöjen virkaehtoja. Sairaalaopetuksen asema, rooli ja näkyvyys lasten 
ja nuorten erikoissairaanhoidon osana oli kuitenkin edelleen opetuslainsäädän-
nön piiriin kuulumisesta huolimatta sidoksissa vallitsevaan hoitoideologiaan ja 
vastuualuelääkäreiden henkilökohtaiseen kantaan ja niiden perusteella toteutu-
vaan sairaalayhteisön toimintakulttuuriin (Huotari 1998). 
 
Oppilaan terveydentila järjestämisperusteena 
Sairaalaopetuksen järjestämisen perusteet ovat vaihdelleet tutkimusajankohdan 
aikana myös muilta osin kuin opetuksen ylläpitäjän tai opetussuunnitelmien 
muutosten osalta. Terveydentilan huomioon ottaminen sairaalaopetuksen jär-
jestämisen ainoana perusteena mainittiin vuoden 1983 peruskoululaissa (Perus-
koululaki 476/1983) (taulukko 15). Voidaan ajatella, että opetuksen järjestämi-
sen perustetta ilmaisevan lain sanamuodon ja sisällön lähtökohtana toteutui 
todellinen oppilaslähtöisyys. Kuitenkin vuoden 1998 perusopetuslaissa terve-
ysperustaiseen sairaalaopetuksen järjestämisvelvoitteeseen lisättiin, että opetus-
ta järjestetään siten kuin ”muut olosuhteet huomioon ottaen on mahdollista” (Perus-
opetuslaki 628/1998). Sanamuoto lisäsi kuntakohtaisia vapauksia erityisope-
tuksen käytännön järjestelyjen jäädessä kunnan ratkaistaviksi. Säännöksessä 
esitetty muita olosuhteita koskeva edellytys koskee Arajärven ja Aalto-Setälän 
(2004) mukaan lapsipotilaiden määrää, sairaalassa oleskelun lyhytaikaisuutta ja 
satunnaisuutta, käytännön opetustoiminnan järjestämismahdollisuuksia tai 
muita vastaavia seikkoja. Kuitenkaan esimerkiksi tilanahtauteen vedoten ei sai-
raalassa annettavan opetuksen antovelvoitetta voinut laiminlyödä, vaan ope-
tuksen järjestäjän oli ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin opetuksen 
mahdollistamiseksi (Arajärvi & Aalto-Setälä 2004, 30–31).  

Terveydentila palasi opetuksen ensisijaiseksi järjestämisen perusteeksi 
1.1.2014 voimaan tulleen perusopetuslain muutoksessa, jolloin säädöksestä 
poistettiin ”muut olosuhteet” sairaalaopetuksen järjestämisen perusteina (tau-
lukko 15). Samassa yhteydessä sairaalan sijaintikunnan opetuksen järjestämis-
velvoite laajeni kattamaan myös erikoissairaanhoidon avohoidossa olevat oppi-
velvollisuusikäiset. (Laki perusopetuslain muuttamisesta 1267/2013 § 4 a.)  
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TAULUKKO 15  Oppilaan terveydentila sairaalaopetuksen järjestämisen perusteena  

Laki Sairaalaopetuksen järjestämisperuste 
Kansakoululaki 
247/1.7.1957  

Lapsi voidaan tarvittaessa vapauttaa oppivelvollisuudesta ruumiinvian, sairauden 
tai sielullisen poikkeavuuden vuoksi. 

Peruskoululaki  
476/1983 § 11 
Opmin päätös § 2 
849/28.11.1984 

Potilaana olevalle oppivelvollisuusikäiselle annettava peruskouluopetus tulee jär-
jestää siten, että siinä otetaan huomioon oppilaan terveydentila ja hänen kykynsä 
ja edellytyksensä ottaa vastaan opetusta.  

 
PerusopetusL 
628/1998 § 4  
1288/23.12.1999 

Sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään sairaalassa potilaana olevalle 
oppilaalle opetusta siinä määrin kuin se hänen terveydentilansa ja muut olosuh-
teet huomioon ottaen on mahdollista. 

Perusopetuslaki 
1267/2013 § 4a 
1 mom 
Voimaan 
1.1.2014 

 
 

 
 

Perusopetuslaki 
1267/2013 § 4a 
2 mom 
 

Sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään potilaana olevalle oppilaalle 
opetusta siinä määrin kuin se hänen terveytensä huomioon ottaen on mahdollista. 
Hoidosta vastaavan sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään avohoidos-
sa olevalle oppilaalle sairaalaopetusta siinä määrin kuin se hänen terveytensä, 
pedagogiset erityistarpeensa ja erikoissairaanhoidon hoidolliset ja kuntoutukselli-
set toimenpiteet huomioon ottaen on perusteltua, jos opetuksen järjestäminen 
muutoin ei ole tämän tai muun lain mukaisista tukitoimista huolimatta oppilaan 
edun mukaista. 

 
Sairaalaopetuksen järjestäjä päättää sairaalaopetuksen käytännön järjestämisestä 
kuultuaan ensin oppilasta, tämän huoltajia tai laillista edustajaa, oppilaan opetuk-
sen järjestäjää sekä oppilaan oppilaanhuollosta ennen sairaalaopetusta ja sen 
aikana vastaavia henkilöitä.  

 
Työalueen laajeneminen  
Sairaalaopetuksen järjestämisvelvoite oli koskenut vain potilaana olevia oppi-
velvollisuusikäisiä (Perusopetuslaki 628/1998 § 4). Kuten aiemmin jo mainittiin, 
kunta saattoi myös laajentaa sairaalaopetuksen toimenkuvaa koskemaan myös 
avohoidossa olevia oppivelvollisuusikäisiä oppilaita. Oppilaspohjan laajenta-
minen oli seurausta erikoissairaanhoidossa tapahtuneista hoidollisista ja raken-
teellisista muutoksista, mutta myös yhteiskunnallisen, sosiaalisen ja taloudelli-
sen murroskehityksen mukanaan tuomasta lasten ja nuorten hoivan ja tuen tar-
peiden lisääntymisestä. Perusopetuslain sairaalaopetuksen järjestämistä koske-
valla muutoksella (Laki perusopetuslain muuttamisesta 1267/2013) pyrittiin 
parantamaan ja varhentamaan oppilaan tuen tarpeen tunnistamista ja ongelmi-
en ennaltaehkäisyä sekä parantamaan sairaalaopetuksen nivelvaiheiden järjes-
telyiden suunnitelmallisuutta ja hoitojakson tulosten pysyvyyttä sekä näin es-
tämään lapsen tai nuoren syrjäytymiskehitystä. (HE 66/2013.) 

Kuntakohtainen päätäntävalta opetusjärjestelyjen osalta saattoi toimia 
myös sairaalaopetusta supistavasti. Sairaalaopetuksen erityisluonteensa vuoksi 
tarvitsema resursointi saattoi jäädä sairaalaopetuksen erityistarpeiden heikon 
tuntemisen seurauksena puutteelliseksi. Sairaalaopetusta tarkasteltiin ja säädel-
tiin kuten muita kunnan kouluja. Koulun oppilastyöhön ja materiaaleihin tar-
vittavien resurssien määräytyminen tapahtui vuosittaisen 20.9. suoritetun oppi-
lastilastoinnin perusteella. Tällöin saattoi jäädä huomioon ottamatta sairaala-
opetuksen jatkuva oppilasvaihtuvuus ja oppilaiden ylikunnallinen oppilaak-
siottoalue opetuksen kustannuksia lisäävinä tekijöinä. Erikoissairaanhoidon 
potilaaksiottoalue kattoi yleensä koko maakunnan, jolloin oppilaita tuli maa-
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kunnan eri kunnista, eri kouluista ja erilaisista jaksojärjestelmistä eri oppikir-
jasarjoineen. (Tilus 2008a.) Samaan aikaan sijoittuva koulutussektorin hallinto-
kulttuurin siirtyminen keskusjohtoisesta paikalliseksi (Tuunainen & Ihatsu 1996, 
19) aiheutti muutoksia myös alueellisen hallinnon järjestämisen ja vastuualuei-
den osalta. Tarkastustoiminnasta luopuminen vaikutti valvonnan ja ohjauksen 
ohentumiseen. Kuntarajat ylittävää näkemystä kaivattiin eri kuntien ja eri kou-
lujen käytänteiden yhteensovittamiseksi esimerkiksi oppilassiirtoja ja oppi-
lasarviointia koskevissa tilanteissa.  

Oppilaan kotikuntaa ja sairaalaopetuksen järjestäjäkuntaa velvoitetaan 
sopimaan ja järjestämään moniammatillisessa yhteistyössä oppilaan tarvitsema 
välttämätön tuki hänen siirtyessään sairaalaopetukseen tai takaisin omaan kou-
luunsa. Nivelvaiheen tukitoimilla tarkoitetaan oppilaan opetuksen järjestämi-
seksi tarvittavia tukitoimia, joita ovat esimerkiksi opettajan suorittamat koulu-
käynnit oppilaan siirtyessä sairaalaopetukseen tai sieltä omaan kouluun. Tuki-
palveluilla tarkoitetaan sairaalaopetusyksikön järjestämää konsultaatiota, tuki-
toimien suunnittelua, opettajan tai kouluohjaajan jalkautumista oppilaan 
omaan kouluun tai oppilaan osallistumista sairaalakoulun järjestämälle tukijak-
solle. (HE 66/2013.) 

Hoidosta vastaavan sairaalan tai muun toimintayksikön toiminnasta vas-
taava sijaintikunta, opetuksen järjestäjäkunta ja oppilaan kotikunta sopivat ope-
tuksen järjestämisestä kuultuaan ensin oppilasta, tämän huoltajaa, oppilaan 
omaa koulua sekä oppilaan oppilashuollosta vastaavia henkilöitä (ks. taulukko 
15). Lisäksi säädöksessä (Laki perusopetuslain muuttamisesta 1267/2013 § 4a) 
todetaan, että jos sopimukseen ei päästä, päätöksen tekee hoidosta vastaavan 
sairaalan tai muun erikoissairaanhoidon toimiyksikön sijaintikunta. Viranomai-
syhteistyötä haluttiin tiivistää ja selkeyttää toimijatahojen vastuualueita oppi-
laaksiottovaiheessa ja myös oppilaan paluuvaiheen tukitoimia suunniteltaessa 
ja korjata paluuvaiheen takkuaminen säätämällä, että omaan koulun palaami-
nen katsotaan oppilaan ensisijaiseksi oikeudeksi (Laki perusopetuslain muut-
tamisesta 1267/2013). 

Kuten aiemmin on jo todettu, moniammatillisen yhteistyön velvoite ei 
ole uusi. Yksilöllisten tarpeiden huomioonottamisen periaate on laajentanut 
sairaalaopettajien kuten kaikkien muidenkin erityisopettajien työnkuvaa mo-
niammatilliseen suuntaan vuosikymmeniä. Sairaalassa tapahtuvan opetuksen 
kehittämisen rinnalle nousi siirtymä- eli nivelvaiheissa tapahtuvan työn kehit-
täminen ja tukitoimien suunnittelu yhteistyössä terveys- ja sosiaalipalveluiden 
tuottajien sekä perusopetuksen tukitoimista vastaavien kanssa. Voidaan sanoa, 
että lainsäädännön muutos 1.1.2014 alkaen selkeytti sairaalaopetuksen piiriin 
kuuluvan oppilaan käsitettä ja sairaalaopetuksen järjestämis- ja yhteistyövel-
voitetta.   
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5.2 Yhteenveto sairaalaopetuksen kehityshistoriallisista vaiheista  

Tässä alaluvussa tarkastelen yhteenvedonomaisesti sairaalaopetuksen järjestä-
miseen liittyneitä kehitysvaiheita kehittävän työntutkimuksen toimintajärjes-
telmämallin avulla (Engeström 1995, 2004). Alaluvussa 5.2.1 kuvaan sairaala-
opetuksen monisidoksisuutta ja alaluvussa 5.2.2 sairaalaopetuksen järjestämi-
sen perusteissa tapahtunutta muutosta. Alaluvussa 5.2.3 tarkastelen kehityshis-
toriallisen analyysin tuloksina esiin nousseita oppilaan tarpeenmukaisen ope-
tuksen toteutumiseen liittyviä ristiriitoja.  

5.2.1 Sairaalaopetuksen monisidoksisuus 

Sairaalaopetuksen sidosryhmät koostuvat sairaalaopetuksen ylläpitäjäkuntien 
ja oppilaaksiottoalueiden koulujen lisäksi lastensuojelullisten laitosten opetus-
yksiköistä ja perhe- ja koulukodeista sekä muista vaativan erityistason psykiat-
riseen hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvista tahoista (HE 66/2013). Monialai-
sena yhteistyönä toteutettava sairaalaopetus sijoittuu siten usean eri hallinto-
kunnan rajapinnalle ja sen lisäksi toimintaympäristö ulottuu usean eri kunnan, 
koulun ja opettajan toiminta-alueelle. Tulovaiheen käytänteet ja yhteistyön laa-
tu ja määrä ovat vaihdelleet ja vaihtelevat tulevaisuudessakin eri kunnissa ja 
sairaanhoitopiireissä riippuen meneillään olevista sosiaali- ja terveydenhuollon 
rakenneratkaisuista sekä koulujärjestelmän hallinnonalojen toimintasäännöistä 
ja -kulttuureista. Sairaalaopetusta voidaan kuvata dynaamisena, useista eri or-
ganisaatioiden toimintajärjestelmistä koostuvan verkoston osana (Engeström 
1995, 54). Seuraavassa kuviossa (kuvio 16) on kuvattu viitteenomaisesti sairaa-
laopetusta määrittäviä (opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus, opetuk-
sen järjestäjä) ja toiminnan mahdollistavia (opetuksen järjestäjä, yliopistojen 
opettajienkoulutuslaitokset) tahoja. Yhdessä sairaalaopetuksen yhteistyötahojen 
(erikoisairaanhoito, oma koulu, sosiaalitoimi) kanssa tahot määrittelevät osal-
taan sairaalaopetuksen kehittävän työntutkimuksen toimintajärjestelmämallin 
avulla tarkasteltuna sairaalaopetuksen sääntöjä, tekijää, välineitä, työyhteisöjä ja 
työnjakoa ja siten sairaalaopetuksen työtoiminnan kohdetta omien toimintajärjes-
telmiensä työtoiminnan kohteiden kautta. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen toimintakehykset ra-
kentuvat ja lainsäädännöllinen työ perustuu valtioneuvoston kansallisiin kou-
lutuspoliittisiin linjauksiin ja säädöksiin (kuvio 16). Sairaalaopetuksen järjestä-
jäkunnat määrittävät paikallisen opetuksen järjestämisen taloudelliset ja toi-
minnalliset perusteet perusopetusta säätelevien normien edellyttämällä tavalla. 
Yliopistojen kasvatustieteellisten tiedekuntien toiminnan kohteena on opetta-
jankoulutus ja erityisopettajien koulutus myös sairaalaopetuksen sektorille. 
Kytkennät paikallisiin ja alueellisiin kouluihin, erikoissairaanhoitoon, peruster-
veydenhuoltoon ja sosiaalitoimeen sekä muihin yhteistyökumppaneihin muo-
dostavat sairaalaopetuksen toimintajärjestelmien verkoston, jossa eri osapuol-
ten työtoiminnan kohteet määrittävät sairaalaopetusta ja työtoiminnan kohteen 
muodostumista ja sisältöjä. 
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KUVIO 16  Sairaalaopetuksen toimintaympäristön toimintajärjestelmien moniorganisato-
risen kentän kuvaus Engeströmiä (1995, 54) mukaillen 

Sairaalaopetuksen toimintajärjestelmä on siten sidoksissa erikoissairaanhoidon, 
oppilaan oman koulun ja muiden lasta kasvattavien tai kuntouttavien tahojen 
edustamiin käsite- ja toimintajärjestelmiin ja toiminnan kohteisiin. Perustervey-
denhoidon ja erikoissairaanhoidon kohteena on potilaan terveys, sosiaalitoimen 
kohteena on asiakkaan hyvinvointi ja integroituminen yhteiskuntaan. Oppilaan 
oman koulun työtoiminnan kohteina ovat oppilaan kasvatus ja opetus. Toiminta-
järjestelmien moniulotteinen kytkeytyminen toimintaympäristöönsä tarjoaa 
lukuisia mahdollisuuksia jännitteiden syntymiselle, jotka ilmenevät toiminnan 
ristiriitoina, häiriöinä tai innovaatioina. (Engeström 1995.) Systeemisten ristirii-
tojen syntyyn vaikuttavat organisaatioiden erilaiset arvolähtökohdat, käsitejär-
jestelmät ja tavat toimia. Jatkuvan keskinäisen vuorovaikutuksen tuloksena or-
ganisaatiot ja yksilöiden teot muokkaavat toinen toisiaan muodostaen helposti 
myös keskinäistä hankausta. (Engeström 2004, 11.)  

Ristiriitojen ja jännitteiden ytimeksi Engeström (2004) esittää kapitalistisel-
le yhteiskuntajärjestelmälle tyypillistä markkinoistumista ja käyttöarvon ja 
vaihtoarvon ristiriitaa. Toimintojen arvojen mittaamisesta hallintokuntien kus-
tannustehokkuuksina on tullut itsestään selvä oletusarvo. Tarkasteltaessa ny-
kypäivän koulutussuunnittelua koskevia päätöksiä näyttää siltä, että kustan-
nuslähtöisyys toimii kuntien kouluverkkojen muodostamisperiaatteina, vuosi-
luokkien tuntijaon minimien käyttöönottona tai rehtoreiden pedagogisen johta-
juuden muuttumisena talousarvion toteutumisen vartijoiksi.  

5.2.2 Sairaalaopetuksen järjestämisen perusteiden muutokset 

Tarkasteltaessa sairaalaopetuksen kehityshistoriaa lainsäädännön ja hallinnol-
listen määräysten valossa voidaan havaita sairaalaopetuksen perusteissa muu-
toksia, jotka määrittivät edelleen sairaalaopetuksen toiminnan kohteessa tapah-
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tuneita muutoksia. Kehityshistoriallisen analyysin tuloksena ilmenneet sairaa-
laopetuksen perusteita koskevat paradigmamuutokset olen tiivistänyt kuvioon 
17.  

  1865           1865 
1) opetus edistää paranemista ja tukee kehitystä 
2) oppilaan oikeus opetukseen 
3) oppivelvollisuuden suorittamisen turvaaminen 
4) opetus, kasvatus, pedagoginen kuntoutus osastohoidossa 
5) osasto- ja avohoito-opetus, osaamiskeskus ja verkostotyö 

  2014            2014  

KUVIO 17  Sairaalaopetuksen järjestämisen perusteiden paradigman muutos 1865–2014 

Sairaalassa annetun vapaamuotoisen opetuksen alkuvaiheissa opetuksen järjes-
tämistä pidettiin lapsen kehityksen ja paranemisen kannalta tarkoituksenmu-
kaisena (kuvio 17 vaihe 1). Koululaitoksen yleisen kehittymisen myötä heräsi 
huoli sairaiden lasten opillisesta sivistyksestä ja kouluttautumisen merkitykses-
tä tulevaisuuden kannalta. Myöhemmin järjestämisen perusteiksi liitettiin myös 
oikeus opetukseen, jolla pyrittiin edistämään lapsen tasa-arvoisuutta pitkäai-
kaisesta sairaudesta tai vammasta huolimatta (vaihe 2). Sittemmin sairaalaope-
tuksen järjestämisen perusteeksi nousi oppivelvollisuus (vaihe 3) mutta myös 
lapsen subjektiivinen oikeus käydä koulua sekä laajemmin opetuksen merki-
tyksen korostaminen osana kuntoutusta ja tulevaisuudessa selviytymistä sekä 
yhteiskuntaan integroitumista. Neljännessä vaiheessa (vaihe 4) sairaalaopetuk-
sen tehtävänä oli turvata oppilaan koulunkäynti osastohoidon aikana ja siten 
oppimisen ja koulunkäynnin jatkuminen kasvatukselle, opetukselle ja pedago-
giselle kuntoutukselle asetettujen tavoitteiden mukaan. Avohoidossa olevien 
oppilaiden opetuksen järjestämisvelvoite merkitsi sairaalaopetuksen työn koh-
teen laajentumista ja sairaalaopetuksen perustehtävän muuttumista ja siten vii-
dennen vaiheen (vaihe 5) alkamista. 

Tarkasteltaessa koulutuksen nykyistä 1990-luvulla alkanutta tilannetta 
voidaan todeta, että koulutuksen määräytymisen perusteissa korostuvat talou-
delliset indikaattorit. Sairaalaopetuksen järjestämisen perusteiden tarkastelussa 
voidaan karkeasti rajaten esittää, että sairaalaopetuksen järjestämisen perusteis-
sa ollaankin palaamassa kuviossa 17 esitettyyn toiseen (2) vaiheeseen ja on jou-
duttu 1900- luvun lopussa ja 2000-luvun alussa vetoamaan sairaalaopetuksen 
palveluja resursoitaessa oppilaan oikeuteen saada opetusta lakien ja säädösten 
edellyttämällä tavalla. Sairaalaopetuksen järjestämisessä kunta on voinut vedo-
ta vuoden 2013 loppuun asti ”muihin olosuhteisiin” (Arajärvi & Aalto-Setälä 
2004) esimerkiksi silloin, jos opetustunnit eivät ole riittäneet opetussuunnitel-
man mukaisen opetuksen järjestämiseen. Vuoden 2014 voimaan tullut lakiuu-
distus määrittää uudelleen oppilaan oikeuden opetukseen opetuksen järjestä-
misen ensisijaiseksi perusteeksi. Olen tiivistänyt taulukkoon 16 opetuksen jär-
jestämisessä ja työtoiminnan kohteissa tapahtuneet muutokset kehittävän työn-
tutkimuksen toimintajärjestelmän osatekijöiden näkökulmasta (Engeström 
1995). Olen ottanut ryhmittelyyn mukaan opetussuunnitelman muutokset 
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(Opetushallitus 2011) ja jättänyt vuoden 2014 alusta alkaneen sairaalaopetuksen 
5. vaiheen kehityshistoriallisen tarkastelun ulkopuolelle. 

TAULUKKO 16  Sairaalaopetuksen muutokset kehittävän työntutkimuksen toimintajär-
jestelmän osatekijöinä 

Toi-
minta-
järjes-
telmä 

Lasten oikeus 
oppimiseen 

Oppivelvolli-
suuden suo-
rittaminen 
1921- 

Opetus, kasvatus 
ja 
erityisopetus 
1970- 

Opetus, kasvatus ja eri-
tyisopetus 1985- 

Opetus, kasvatus ja 
pedagoginen kuntou-
tus 2010- 

Sään-
nöt 

Kansakoululaki 
247/1.7.1957 
ei kattanut sair. 
tai vammaisia 
lapsia  

Oppivelvolli-
suuslaki 
1921 
osa edell. 
ulkopuolella 
vuoteen 1957 

PeruskouluA 
443/1970 
erityisopetus 
 

OPM päätös 
849/28.11.1984 
PeruskouluL 476/1983 
PeruskouluA 718/1984 
PerusopetusL 628/1998 
POPS 1985 

Laki perusopetuslain 
muuttamisesta 
642/2010 
3-port. tuki 
Laki perusopetuslain 
muuttamisesta 
1267/2013 
OPS 2004; muutokset 
OPH 2011  

Kohde hyvinvoinnin 
lisääminen (pa-
rantumisen edis-
täminen) 
kansanterveys 
opillinen sivistys 

oppivelvolli-
suus 

oppivelvollisuus 
oppimisedellytys-
ten mukainen 
opetus 
pedagoginen 
kuntoutus  
jatko-
opintokelpoisuus 

koulunkäynnin turvaami-
nen 
syrjäytymisen ehkäisemi-
nen 
oppimisedellytysten mu-
kainen opetus 

oppimisen ja koulun-
käynnin turvaaminen 
oppimisen ilo 
osallisuus 
kokonaisvaltainen 
kuntoutus 
oppilaan paras/”hyvä” 

Väli-
neet 

askarrutus 
lukemaan, kirjoit-
tamaan ja laske-
maan opettami-
nen 
hyväntekeväisyys 

”opetussuun-
nitelma” 
vapaaehtoi-
suus 
segregaatio 

ops 
tukiopetus 
erityisopetussiir-
to 
mukautettu ops 
HOPS 
segregaatio 

ops 
tukiopetus 
erityisopetus 
HOJKS 
oppilashuolto 
segregaatio 
integraatio 

ops 2004, 2010 muu-
tokset 
osallistava opetus 
kolmiportainen tuki 
oppilashuolto 
verkostotyö 
inklusiivinen kasvatus 
ja opetus 

Tekijä kirkon työnteki-
jät, vapaaehtoi-
set, lastentar-
hanopettajat 

kansakoulun 
opettajat 
 

erityisopettaja 
erityisluokan-
opettaja 
 

erityisopettaja 
erityisluokanopettaja  
tuntiopettaja  
koulunkäynnin avustaja 

erityisopettaja 
erityisluokanopettaja  
aineenopettaja 
koulunkäynnin ohjaajat 

Yhtei-
sö 

parantolat, va-
paaehtoiset 

sairaalat 
vapaaeht. 
vuoteen 1957 

sairaalakoulut 
Kouluhallituksen 
alaisina 
osana opetus-
toimea 

sairaalakoulut 
kunnan erityiskouluina 

sairaalaopetusyksiköt 
”osaamiskeskustyöta-
pa” 

Työn-
jako 

ensisijaisesti 
hoito 
lastentarhan-
opettaja hoidon 
aloitteesta ja 
valvonnassa 

ensisijaisesti 
hoito 
opettaja 
osana sairaa-
laorganisaa-
tiota 

opettajat rehto-
rin hallinnoimas-
sa koulussa yh-
teistyössä hoidon 
kanssa  
johtokunta 

opettajat 
opetustoimi  
yhteistyötahoina erikois-
sairaanhoito, sosiaali- ja 
terveystoimi, oppilashuol-
to 

opettajat 
hoito, oppilashuolto, 
asiantuntijaverkostot 

Tulos paranemisen 
edistyminen, 
hyvinvointi, kan-
sansivistys 

koulunkäyn-
nin jatkuvuus 

apu oppimisvai-
keuksiin 
syrjäytymisen 
ehkäisy 
koulunkäynnin 
jatkuvuus 

ylläpitävä opetus 
pedagoginen kuntoutus 
osana hoidollista kuntou-
tusta 
omaan kouluun integroi-
tuminen 

opetus ja kasvatus, 
pedagoginen kuntou-
tus osana hoidollista 
kuntoutusta, omaan 
kouluun integroitumi-
nen 
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Sairaalaopetuksen osatekijöissä tapahtuneiden muutosten aiheuttamia ristipai-
neita käsittelen tarkemmin seuraavassa luvussa.  

5.2.3 Opetuksen järjestämisperusteiden solmukohtia kehityshistoriallisen 
analyysin pohjalta 

Sairaalaopetuksen toimintaympäristön muuttuessa uuden lain toimeenpanon 
edellyttämällä tavalla (Laki perusopetuslain muuttamisesta 1267/2013) ja kol-
miportaisen tuen käyttöönotto (Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010) 
aiheuttavat kehittävän työntutkimuksen toimintajärjestelmän näkökulmasta 
tarkasteltuna useita ristiriitoja, jotka edellyttävät ratkaisuja muutosten ulottues-
sa käytänteisiin ja työtapoihin, työnjakoon ja yhteisön toiminnan muutostarpei-
siin. Työyhteisön ulkopuolelta tulevat muutospaineet muuttuvat toimintajärjes-
telmän sisäisiksi jännitteiksi vanhan ja uuden toiminnan välille kuitenkin vasta 
sen jälkeen, kun toisesta toimintajärjestelmästä (vrt. kuvio 16, luku 5.2.1) peräi-
sin oleva tekijä tunkeutuu toimintajärjestelmään ja muuttuu sen sisäiseksi teki-
jäksi (Engeström 1995). Esimerkiksi uudelle säädökselle annetaan oma, yhteisö- 
tai yksilökohtainen tulkinta, jonka mukaan sitä sovelletaan tai muunnellaan 
työyhteisön sisäisenä sääntönä. Tuloksena oleva kolmannen asteen ristiriita 
syntyy muuttuneen ja entiselleen jääneen osatekijän välille. (Engeström 1995.)  

Osa sairaalaopetuksen kehittämistarpeista oli ollut tiedossa jo ennen kan-
sallisen kehittämistoiminnan aloittamista (OPM 1976; 2004; Sairaalaopetustyö-
ryhmä 2002). Graafisena mallina kehittävän työntutkimuksen toimintajärjes-
telmämalli tekee näkyviksi osatekijöiden välisiä suhteita ja paljastaen osateki-
jöiden välisistä ristiriidoista niiden alkusoluja (Engeström 1995). Kuvaan seu-
raavaksi kehittävän työntutkimuksen toimintajärjestelmää apuna käyttäen sai-
raalaopetuksen kehityshistoriallisen analyysin tuloksena esiin tulleita solmu-
kohtia osatekijöiden välisinä ristiriitoina (kuvio 18). Rajaan tässä yhteydessä 
tarkastelun osatekijöiden välisiin suhteisiin sairaalaopetuksen työtoiminnan 
kohteen, sääntöjen, yhteisön, välineiden ja tekijän näkökulmista. Tarkasteltavi-
na olevat osatekijöiden väliset ristiriidat olen merkinnyt seuraavaan kuvioon 
(kuvio 18) numeromerkinnöin (1–4).  

Tarkastelen kuvion 18 jälkeen kuvioon merkitsemiäni osatekijöiden välisiä 
jännitteitä ja niiden herättämiä kysymyksiä kuviossa esitetyn numeroinnin mu-
kaisessa järjestyksessä. 
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KUVIO 18  Sairaalaopetuksen ristiriidat kehityshistoriallisten analyysien tulosten valossa 
toimintajärjestelmänä Engeströmiä (1995) mukaillen 

(1) Sairaalaopetuksen sääntöjen ja kohteen väliset jännitteet  
 
Määrittääkö kohdetta oppilaan tarve, opetuksen järjestäjä vai OVTES?  
Sairaalaopetuksen kohteena on sairaalaopetukseen tulevan oppilaan opetus, 
kasvatus ja pedagoginen kuntoutus hoidollisten indikaattoreiden, opetussuun-
nitelman perusteiden, erityisopetuksen periaatteiden ja sairaalaopetukselle laa-
ditun opetussuunnitelman mukaisesti (säännöt). Pedagogisen kuntoutuksen 
tarpeen tulisi olla erityisopetuksen (myöhemmin kolmiportaisen tuen) kansal-
listen määräysten mukaisesti oppilaskohtaisen opetuksen suunnittelun ja toteu-
tuksen peruslähtökohta yhteistyössä hoidon ja muiden lapsen tai nuoren kasva-
tukseen, opetukseen tai kuntoutukseen osallistuvien tahojen kanssa. Opetuksen 
järjestämisperusteiden kehityshistoriallinen tarkastelu osoittaa kuitenkin, että 
sairaalaopetuksen kohdetta muovaavat useat toimintajärjestelmän muut osate-
kijät, joiden keskinäisen ja monenkeskisen vuorovaikutuksen tuloksena muo-
dostuu sairaalaopetuksen kohde ja valikoituvat välineet sekä määrittyvät tekijä ja 
työnjako.  

Sairaalaopetuksen toimintaedellytyksiä ja toimenkuvan liikkumatilaa 
(kohde) säätelevät oppilaiden tarpeiden sijasta opettajien virkaehtosopimuksen 
mukainen palkkausjärjestelmä (OVTES 2005) (säännöt) ja opetuksen järjestäjän 
hallinnoima virkarakenne ja resurssiperusteet (säännöt) sekä ”koulunpidon” 
periaatteet” (välineet) esimerkiksi silloin, kun neurologisiin tutkimuksiin tule-
van oppilaan opetuksen järjestäminen oppilaan arviointitapahtumana ja hoito-
ryhmiin osallistumisena ei pilkuntarkasti arvioituna ole täyttänyt opettajan 
palkkausperusteena olevaa opetustunnin määritelmää. Tällöin erityisopettajan 
suorittama oppilaan kouluarviointi osana neurologisia tutkimuksia sitoo opet-

Kohde 
- kasvatus 
- opetus 
- pedagoginen kuntoutus 
- konsultointi + ohjaus 
- yhteistyö 

Ajatukselliset ja materiaaliset 
välineet 
- työtavat ja menetelmät 
- opetussuunnitelma 

Tulos 
oppilaan integroituminen 

(hyvinvoiva oppilas) 

Työnjako 
- moniammatillinen ja sisäinen 
yhteistyö 
- johtajuus 
- toimenkuvien määrittelyt 

Yhteisö 
- sairaalaope-

tusyksikkö 

Tekijä 
- sairaalaopettaja 
- rehtori 

Säännöt 
- lait ja asetukset 
- opetussuunnitelma 
- toimintasuunnitelma 
- opetuksen järjestäjä 
- toimintaohjeet 
- OVTES 

(1) 

(2) 

(3) (4)

(3)(4) 

(3) (4)
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tajan työpanosta ja opetustunteja, mutta ei sovellu perinteiseen opettajan ope-
tustuntiperustaisen työn järjestämisperusteeksi (OVTES 2005) eikä työnkuvalle 
löydy siten edellä mainitulla tavalla tarkasteltuna legitiimiä oikeutta. 

Sairaalaopettajalla on ollut sairaalaopetuksen alkuajoista alkaen osaamista 
ja tahtotila laajempaan näkemykseen sairaalaopetuksen työn kohteesta, kuten 
tarpeenmukaiseen kasvatukseen, opetukseen ja pedagogiseen kuntoutukseen 
liittyvänä työtoimintana. Hallinnollinen ”isäntä” (erikoissairaanhoito) on mää-
rittänyt kuitenkin vuosikymmeniä opetukseen osallistumista, oppituntien mää-
riä ja sisältöjä (Huotari 1998). Elias 1 -kierroksen ajankohtana lukuvuonna 2005–
2006 sairaalaopetuksen isäntänä toimi kunnallinen opetustoimi. Opetuksen jär-
jestämisen perustana oppilaan terveydentilan lisäksi toimivat kuntakohtaiset 
opetuksen järjestäjän tekemät valinnat, jotka määrittivät sairaalaopetuksen koh-
teen näkökulmasta liikkumavaraa tilojen, resurssien, virkarakenteen, opetustun-
tien ja hallinnon järjestämisen osalta.  

Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet (säännöt) määrittävät op-
pimisen ja koulunkäynnin tuen tavoitteet ja muodot (OPH 2004; 2014). Opetus-
suunnitelman muutokset ovat edenneet ”tiikerinloikkina” (taulukko 16), mutta 
pedagogisen kuntoutuksen käsitteen määritteleminen ja konkretisoituminen 
välineiksi ja siten sairaalaopetuksen työn kohteiksi ovat olleet yhteydessä kunta-
tason strategisen ja operatiivisen tason ratkaisuihin ja laatuun. Toimintajärjes-
telmän osatekijöinä sääntöjen ja kohteen välinen ristiriita syntyy myös sitä, että 
vaikka opettaja näkisi ja tunnistaisi oppilastarpeet kokonaisvaltaisesti ja hänellä 
olisi valmiudet tarpeiden edellyttämään kasvatukseen, opetukseen ja pedagogi-
seen kuntoutukseen, työn kokonaisvaltainen kohde estyy osittain, koska opetta-
jan on pakko toimia kulloinkin voimassa olevien työehtosäädösten määrittä-
mässä ”kehikossa” ja ammattijärjestönsä linjaamalla tavalla.  

Kohteen tuloksellisen hoitamisen perusedellytykset, kuten pedagogista 
kuntoutusta määrittävä ideologia (inklusiivisen opetuksen järjestäminen) ja 
opettajan toimenkuvan määrittyminen sekä toimenkuvan edellyttämät työaika-
järjestelyt (kokonaistyöaika), ovat edelleen tämän tutkimusraportin kirjoittami-
sen ajankohtana vasta muovautumassa.  
 
(2) Sääntöjen ja yhteisön välinen jännite 
 
Sairaalaopetus irrallinen saareke vai osa opetustointa?  
Sairaalaopetuksen kannalta ”isännän” muuttuminen sairaalaorganisaatiosta 
kunnalliseen koulutoimeen vuonna 1985 aiheutti hämmennystä ja jännitteitä 
(Auvinen 2007; Huotari 1998). Toisaalta opetus tuli järjestää Kouluhallituksen 
ohjeiden ja määräysten mukaan, toisaalta kiinteä yhteys ja riippuvaisuus eri-
koissairaanhoidosta ylläpiti opetusjärjestelyjen osalta poikkeamia ja lisäsi erilli-
syyttä muusta erityisopetuksesta. Tilanne oli omiaan synnyttämään omaa sai-
raalaopetuskulttuuria. Erilliseksi saarekkeeksi erillistymistä kunnan opetusken-
tässä lisäsi sairaalaopettajien palkkausperusteiden ero (nk. vaativan työn lisä). 
Lisän tarkoituksena oli korvata yhteistyöhön kuluvaa aikaa (hoitoneuvottelut, 
yhteistyö oppilaiden omiin kouluihin). On huomattava kuitenkin, että 1980-
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luvulla hoitoajat saattoivat olla pitkiä. Hoitoaikojen keskiarvo eräässä hoitolai-
toksessa oli 10–18 kuukautta (Ala-Haavisto 2000, 63), joten oppilaiden vaihtu-
vuus ja siitä koituneen lisätyön määrä eivät olleet laajuudeltaan 2000-luvun ti-
lanteeseen verrattavissa. 

 
(3) Sääntöjen, ajatuksellisten välineiden ja kohteen välinen jännite  
 
Sairaalaopetuksen kohteen ja työtapojen ”etsikkovuodet”  
Sairaalaopetuksen monimuotoisuuden kehityksessä voidaan erottaa selkeästi 
normiohjauksen vaikutukset, erityisopetuksen tavoitteiden toteuttaminen ja 
toisaalta hallinnollisen isännän määrittelemät tavoitteet, sisällöt ja käytänteet. 
Opettajan ja sitä kautta opetukseen orientaatiota vaikeutti hallinnollinen muu-
tos vuonna 1985 ja siitä seuranneet epäselvyydet ja jännitteet sekä ristiriidat 
(Korte-Heinonen 1992). Sairaalaopetuksen alkuvaiheissa vallinnut luontainen 
sidos hoitoon ja tiivis yhteistyö hoidon kanssa julkilausuttiin tavallaan uudel-
leen koulujärjestelmää uudistettaessa ja erityisopetusta kehitettäessä 2000-
luvulla (Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010). Vuonna 1985 tapahtu-
neen sairaalakoulujen kunnallistamisen seurauksena sairaalaopetus organisaa-
tiona kiinnittyi tiukemmin kunnan perusopetusta ohjaaviin ja sääteleviin käy-
täntöihin sekä toimintatapoihin, joista useat olivat kuuluneet jo aiemmin sairaa-
laopetuksen olennaisiin työtapoihin. Näitä olivat esimerkiksi moniammatillinen 
yhteistyö, tiimi – ja verkostotyö, välitön tiedonvälitys, kuntoutussuunnitelma, 
opetuksen järjestäminen toisin ja poikkeamat tunti- tai työjärjestyksestä oppi-
laan terveydentilaan, laitoksen toimintaan tai oppilaan oppimisedellytyksiin 
liittyvistä syistä. Muutosajankohtana vuonna 1985 kyseessä olevat työtavat 
puuttuivat kokonaan tai ottivat vasta ensi askeleitaan kunnallisen muun eri-
tyisopetuksen työmalleina.  

Opetuksen järjestämisestä ja opetussuunnitelmien noudattamisesta juon-
tuneet erilaiset, sosiaali- ja terveystoimessa vallinneista työtavoista ja -
menetelmistä yleisesti tarkasteltuna poikenneet työtavat (tiiviit säännölliset 
seurantapalaverit, tiimityö) tuli ottaa käyttöön 2000-luvulla tehtyjen opetus-
suunnitelmauudistusten velvoitteina oppimisen ja koulunkäynnin tuen olen-
naisiksi työmenetelmiksi. Opetussuunnitelmaa ja lainsäädäntöä uudistettaessa 
(Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010) palattiin yleisesti kaikessa eri-
tyisopetuksessa ja oppilashuollossa toimintamalleihin, jotka olivat olleet luon-
taisia sairaalaopetukselle erikoissairaanhoidon kumppanina jo vuosia. Näin 
tarkasteltuna voidaan esittää, että palattiin sairaalaopetuksen alkuvaiheessa 
vallinneisiin työmalleihin (tiivis sidos erikoissairaanhoitoon, työtapoina mo-
nenkeskiset yhteistyöneuvottelut), jotka nyt saivat lainuudistusten myötä legi-
tiimin aseman ja velvoitteen. Siten sairaalaopetuksen historiallisesti kehittynyt, 
eri hallintokuntien rajapinnoilla tapahtuva työmalli tavallaan hukattiin kunnal-
listamisvaiheessa, mutta löydettiin uudelleen vuoden 2010 opetuslainsäädän-
nön uudistusten myötä. 
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(4) Sääntöjen, tekijän, työnjaon, välineen ja kohteen välinen jännite 
 
Sairaalaopetuksen työn kohde suodattuu tulkintojen kautta  
Toimintajärjestelmämallin mukainen tarkastelu antaa olettaa, että sääntöjen ja 
työnjaon välistä jännitettä ja sen heijastumista sairaalaopetuksen työtoiminnan 
kohteeseen ylläpiti lainsäädäntö tai paremminkin sen puuttuminen. Oppivelvol-
lisuuslaki (101/1921) ei vielä kattanut sairaalaopetusta, vaan opetuksen järjes-
täminen perustui lääkärin ja hoidon näkemykseen opetuksen myönteisestä vai-
kutuksesta terveydentilaan ja paranemiseen. 

Säädösten erilainen tulkinta johti erilaisiin ajatuksellisiin ja materialisiin vä-
lineisiin muokaten työn kohdetta. Erityisopetuksen tasa-arvoa edistävien periaat-
teiden mukaan oppilaalla on oikeus oppimisedellytysten mukaiseen opetuk-
seen (Perusopetuslaki 628/1998). Sairaalaopetuksen tavoitteina on oppilaan 
toimintakyvyn ja elämisen laadun parantaminen sekä tasa-arvoisten lähtökoh-
tien turvaaminen. Näistä johdattuvana työn tulisi rakentua oppilaslähtöiseen 
tavoitteen asetteluun ilman muista seikoista (eri toimijoiden kanssa tapahtuva 
yhteistyö, toimijoiden taustatahojen toimintakulttuurit ja työsuoritteet) suodat-
tuvia lähtökohtia toiminnan tavoitteiksi. 

Oppilaan oikeudet edellyttävät ja opetussuunnitelman tavoitteet ohjaavat 
opetuksen järjestämistä siten, että oppilaan kasvatuksellisiin, opetuksellisiin ja 
tuen tarpeisiin vastataan sairaalaopetuksessa kuten muussakin perusopetukses-
sa täysimääräisesti ihmisoikeussopimusten (Unesco 1994 / Salamancan sopi-
mus) ja Suomen perustuslain (Suomen Perustuslaki 731/1999) edellyttämällä 
tavalla. Opetustoimen lainsäädäntö ja opetussuunnitelma luovat toteutumisen 
perusedellytykset, mutta opetuksen järjestämistä ja toteutumista käytännössä 
säätelevät myös lain kuntakohtaiset tulkinnat ja opettajien työehtosopimus 
(OVTES 2005). Lain sallima kuntakohtainen vapaavalintaisuus johti erilaisiin 
paikallisiin ratkaisuihin, joiden seurausvaikutukset kantaa usein yksittäinen 
oppilas. 

Kehittävän työntutkimuksen toimintajärjestelmämallin avulla tarkasteltu-
na sairaalaopetuksen kohteen ja tuloksen ja toisaalta sääntöjen välisiä jännitteitä 
ylläpitävät opetuslainsäädännön määrittelemät opetuksen järjestämiseen ja 
opettajien (tekijä) palkkausperusteisiin liittyvät säännöt sekä näistä tehdyt tul-
kinnat (ajatukselliset välineet). Opettajan työ on käsitetty pitkälle jaoteltuna ope-
tustyönä, jolloin työ on kokonaisuudesta eristettyä ja yksin tapahtuvaa toimin-
taa. (Sahlberg 1996; Sarala & Sarala 2010, 22.)  

Tarkastelussa nousi esiin ristiriitaa opetusta määrittävien säädösten ja 
opetussuunnitelman luomien mahdollisuuksien ja toisaalta opettajien työaikaa 
säätelevien säännösten ja opetuksen järjestämistä koskevan tulkinnan välillä. 
Ristiriita paikantuu oppilaan oikeuden, tarvitsevuuden ja tuen osoittamisen 
mahdollisuuksien ja tulkinnan sekä toteutuman välille. Oppilaan oikeudet, tar-
vitsevuus ja tuen mahdollisuudet näyttäisivät olevan ristiriidassa säädöksistä 
tehtävien tulkintojen, opettajien työajan määrittelyn ja virkaehtosopimusten 
sekä niistä tehtyjen tulkintojen kanssa.  



  

6 SAIRAALAOPETUKSEN KOHDE, KONSTIT JA 
SOLMUKOHDAT 

Edellisessä luvussa (pääluku 5) vastasin ensimmäiseen tutkimuskysymykseen 
siitä, millaisia historiallisia vaiheita sairaalaopetuksen järjestämisen perusteissa 
ja toteutuksessa oli havaittavissa. Tarkastelin sairaalaopetuksen kehittymisen 
vaiheita kehittävään työntutkimukseen sisältyvien kehityshistoriallisten ana-
lyysien avulla (Engeström 1995). Kehittävän työntutkimuksen menetelmään 
kuuluu tarkastelun ja kehittämisen kohteena olevan toiminnan kehityshistorian 
ja nykyisten ristiriitojen analyysi. Tässä pääluvussa vastaan toiseen tutkimus-
kysymykseen siitä, millaista sairaalaopetuksen työtoiminta oli juuri ennen kan-
sallisen kehittämistoiminnan aloittamista. Kehittävään työntutkimukseen sisäl-
tyvä aktuaaliempiirinen analyysi osoittaa, miten kehityshistoriallisen analyysin 
tuloksina havaitut ristiriidat ilmenevät käytännön työssä (Engeström 1995, 139). 
Sairaalaopetuksessa vallinnutta tilaa, käytänteitä ja menettelytapoja selvitän 
analysoimalla kaikkiin opetusyksiköihin ulottuneen auditointikierroksen (Elias 
1-kierros) tuottamia aineistoja.  Elias 1 -kierrokseen sisältyi sairaalaopetusyksi-
kön opetusjärjestelyihin, resursseihin ja hallinnon järjestämiseen liittyvä kysely
ja opetuksen toteuttamiseen liittyvä teemahaastattelu (liite 3). Teemahaastattelu
koostui kysymyksistä, jotka koskivat opetusjärjestelyjä, opetussuunnitelman
toteutusta, pedagogisia tukitoimia ja sairaalaopetuksen eri vaiheissa tapahtuvaa
opetusyksikön sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa yhteistyötä.

Tarkastelen aktuaaliempiirisen analyysin tuloksia sairaalaopetuksen työ-
toiminnan kohdetta määrittävien tekijöiden näkökulmasta (Engeström 1995). 
Kuvaan seuraavissa alaluvuissa opetusjärjestelyihin ja opetussuunnitelman to-
teuttamiseen liittyviä työtapoja ja työprosesseja, jotka ovat määrittämässä kol-
lektiivisena toimintana käytänteitä ja menettelytapoja ja siten opetussuunnitel-
man mukaisen opetuksen ja tuen toteutumista sekä sairaalaopetuksen piirissä 
olevan oppilaan opinpolun muotoutumista. Tarkastelen työtoiminnan toteutu-
mista tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen ja metodin (Engeström 1995) mu-
kaisesti tutkimusajankohtana voimassa olleen lainsäädännön ja perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteiden valossa (Opetushallitus 2004). Alaluvussa 6.1. 
tarkastelen opetusjärjestelyjä (alaluku 6.1.1), opetussuunnitelman toteutumista 
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(alaluku 6.1.2), tiedonvälitystä (alaluku 6.1.3), rajapintayhteistyötä (alaluku 6.1.4) 
ja sairaalaopetuksen toimintakulttuuria (alaluku 6.1.5) ja sairaalaopetuksen työ-
toiminnan kohdetta määrittävinä tekijöinä. Alaluvussa 6.2 tarkastelen opetus-
yksiköiden toiminnassa havaittavia työorientaatiotyyppejä ja työtoiminnan 
kiertymiä. Alaluvussa 6.3 tiivistän aktuaaliempiirisen analyysin tulokset sairaa-
laopetuksen kehittämistarpeiksi. Olen merkinnyt kursivoinnilla kehittävän 
työntutkimuksen toimintajärjestelmän osatekijöitä kuvaavat käsitteet. 

6.1 Sairaalaopetuksen työtoiminnan kohdetta määrittävät tekijät 

Sairaalaopetuksen toimintaan sidoksissa olevien moniorganisatorista kenttää 
(Engeström 1995, 54) edustavien ”ulkojäsenten” (ks. kuvio 16, luku 5.2.1) lisäksi 
työtoiminnan kohdetta muokkaavat sairaalaopetusyksikön omiin opetusjärjeste-
lyihin ja opetuksen toteuttamiseen, toimintakulttuuriin ja yhteistoimintaan sekä 
tiedon välitykseen liittyvät käytänteet (ajatukselliset ja materiaaliset välineet).  

Opetuksen järjestäjän vastuu- ja päätäntävalta kattaa koulutuksen kansal-
lisen strategisen suunnittelun linjausten mukaisesti kunnallisen kouluverkon ja 
opetusjärjestelyjen toteutukseen liittyvän suunnittelun ja toimeenpanon. Ope-
tusjärjestelyihin sisältyvät opetukseen tarvittavat tilat ja henkilöstö- ja materiaa-
liset resurssit perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 
2004) mukaisen opetuksen järjestämiseksi. Opetuksen järjestäjän päätökset lin-
jaavat siten sairaalaopetuksen toimintaedellytykset talouden, tilojen ja henkilös-
tö- sekä opetusresurssin osalta määrittäen siten myös opetusyksikön tason stra-
tegista ja operatiivista toimintaa (Helakorpi 2001, 14). Tämä toiminta puolestaan 
muokkaa sairaalaopetuksen kasvatuksen ja opetuksen ja pedagogisen kuntou-
tuksen toteutumisedellytyksiä ja siten kehittävän työntutkimuksen toimintajär-
jestelmän käsittein tarkasteltuna sairaalaopetusyksikön työtoiminnan kohdetta. 
Menetelmät ja käytänteet liittyvät siten osaksi opetuksen järjestäjän edellyttä-
miin toimintavelvoitteisiin (säännöt), lukuvuoden työnsuunnitteluun ja toteu-
tukseen sekä niiden dokumentointiin, mutta myös opetusyksikön omiin välinei-
siin, sääntöihin, yhteisöön ja työnjakoon liittyviin tekijöihin.  

6.1.1 Opetusjärjestelyt sairaalaopetuksen työtoiminnan kohteen määrittäji-
nä 

Tilat materiaalisina välineinä 
Elias 1 -kierroksen tulokset osoittivat, etteivät perusopetuksen opetussuunni-
telman perusteiden (Opetushallitus 2004) mukaiset oppiaineet sisältyneet itses-
tään selvänä jokaisen opetusyksikön oppiainepalettiin. Opetusyksiköissä, joissa 
ei kaikkia opetussuunnitelman mukaisia oppiaineita voitu opettaa asianmukai-
sella tavalla, esitettiin usein syyksi opetusresurssin niukkuus tai tilojen ahtaus 
tai täydellinen puuttuminen. Useimmiten puuttuivat taito- ja taideaineiden 
opettamiseen tarkoitetut tilat (tekninen työ, kotitalous, liikunta, musiikki). Tek-
nisen työn ja liikunnan tilojen puuttumista korvattiin käyttämällä naapurikou-
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lun tiloja, liikuntakeskuksia tai sairaalan hallinnoimia tiloja tai jätettiin kyseessä 
olevien oppiaineiden opetus kokonaan pois. Neljässä opetusyksikössä (4/33) 
mainittiin musiikki- ja liikuntatilojen puutteen olevan kyseessä olevien oppiai-
neiden opetuksen järjestämisen esteenä. Haastattelun kuluessa ilmeni, että eri-
koissairaanhoidon hallinnoimia, musiikin ja liikunnan opetukseen soveltuvia 
tiloja sijaitsi sairaala-alueella, naapurirakennuksessa tai yhdessä tapauksessa 
samassa rakennuksessa mutta eri kerroksessa.  

Muualla sijaitsevien tilojen käyttöä rajoittivat siirtymiin tarvittava aika 
ja/tai henkilöstöresurssi sekä työjärjestyksen suunnitteluun ja toteutukseen liit-
tyvät tekijät. Mikäli oppilas ei voinut osallistua esimerkiksi liikuntatunnille ter-
veyteen liittyvistä syistä, olisi oppilaalle pitänyt järjestää korvaavaa opetusta, 
mikä ei ollut mahdollista yksiopettajaisessa yksikössä ilman sijaisen palkkaa-
mista. Useamman opettajan yksikössä korvaavan opetuksen järjestäminen to-
teutui silloin, kun toiminnan rakenteisiin sisältyi opetuksen yhteissuunnittelu, 
yhteinen viikkolukujärjestys ja ristiinopettaminen ja selkeä tiedonkulku sekä 
työn jakaminen. Haastatteluaineiston perusteella näytti usein myös siltä, että 
tila- tai resurssikysymys liittyi laajempana järjestely- tai yhteistyökysymyksenä 
opetusyksikön toimintakulttuuriin. Opetuksen järjestäjä on viime kädessä vas-
tuussa tilojen riittävyydestä, tarkoituksenmukaisuudesta ja turvallisuudesta, 
mutta toimiessaan etäällä se tarvitsee ajantasaista tietoa ja opetusyksikön johta-
jan aktiivista ja rakentavaa yhteistyötä sekä opetustoimen että tiloja hallitsevan 
erikoissairaanhoidon johdon suuntaan. 
 
Opetusresurssit materiaalisina välineinä 
Opetukseen osoitetut resurssit toimivat kehittävän työntutkimuksen toimintajär-
jestelmän mukaisesti tarkasteltuna materiaalisina välineinä opetussuunnitelman 
mukaisen opetuksen järjestämiseksi (Engeström 1995). Perusopetuslain (Perus-
opetuslaki 628/1998 § 14, 1 mom) mukaan valtioneuvosto päättää perusopetus-
laissa tarkoitetun opetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista sekä perus-
opetukseen käytettävän ajan jakamisesta eri oppiaineiden ja oppiaineryhmien 
opetukseen sekä oppilaanohjaukseen (ks. Valtioneuvosto 1435/2001; 422/2012).  

Sairaalaopetuksessa opetuksen osallistumiseen ja siten oppilaskohtaiseen 
viikkotuntimäärään vaikuttaa aina ensisijaisesti oppilaan terveys. Käytännös-
sä näytti kuitenkin siltä, että opetukseen osoitetut resurssit määrittelivät myös 
opetuksen toteutumista. Perusopetuksen 1.–6. vuosiluokkien viikkotuntimää-
rä vaihtelee 19–25 tuntiin. Ylemmillä vuosiluokilla (vuosiluokat 7–9) tunti-
määrä on keskimäärin 30 viikkotuntia. (Perusopetusasetus 852/1998 § 3) Re-
surssien (materiaaliset välineet) ja oppilaan oikeuksien (säännöt) välisenä ristirii-
tana tilanne näyttäytyi tulosten mukaan silloin, kun opettajan palkkausperus-
teena olleiden viikkotuntien määrä oli sama kuin viran tutkimusajankohtana 
voimassa olleen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukainen 
(OVTES 2005) opetusvelvollisuustuntien määrä. Erityisluokanopettajan ope-
tusvelvollisuus on 22 tuntia ja erityisopettajan opetusvelvollisuus 24 tuntia 
(OVTES 2005; 2017), jolloin sairaalaopetukseen varattu tuntikiintiö viikossa 
saattoi olla opettajan virkanimikkeestä riippuen joko 22 tai 24 tuntia siitä huo-
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limatta, että vuosiluokkien 7–9 edellyttämä viikkotuntimäärä olisi edellyttänyt 
30 opetustuntia. 
 
Työn organisointi ja työnkäsitys ajatuksellisena välineenä 
Haastattelujen tulosten perusteella opetukseen käytettävissä olevaan oppilas-
kohtaiseen viikkotuntimäärään vaikutti myös opetusyksikön tekemät omat rat-
kaisut (ajatuksellinen väline) opetuksen painotuksista. 

”…kyllä meillä on sellainen tilanne, että nyt varsinkin kun on ollut ala-asteen oppi-
laita ja kun on toi sitte ihan näitä alkuopetuksen oppilaita, niin kyllä meidän aika 
menee ihan näiden perustaitojen opettamiseen …että kyllä taitoaineiden opettami-
nen jää hyvin vähään, sitte on taitoaineita otettu niiden kohdalla, kun on nähty, että 
se kokonaiskuntoutuksen kannalta olis hirveen tärkeetä, että tämä pääsis johki käsi-
töihin ja pääsis tekemään jotakin käsillään ja saamaan sitä kautta jotai uusia onnis-
tumisia tai elämyksiä, mutta hyvin sillai valikoiden on käytetty, että kyllä taitoaineet 
meillä jää vähiin, kyllä se on ihan tosi…”(OpYks3/o1) 

Oppilaan vuosiluokan edellyttämä viikkotuntimäärä saattoi jäädä vajaaksi 
myös toiminnan työnkäsitykseen (ajatuksellinen väline) tai työn organisointiin 
(työnjako) liittyvistä syistä. Esimerkiksi opettaja saattoi kokea merkittävää aika-
pulaa siitä huolimatta, että palkkauksen perusteena oli 30–31 opetustuntia ja 
vuosiluokkia 1–6 käyvien oppilaiden viikkotuntimäärä 19–25 tuntia (Perusope-
tusasetus 852/1998 § 3). Koetun aikapulan seurauksena oppilaiden viikkotun-
timäärän edellyttämiä opetustunteja ei voitu toteuttaa.  

Välineen, työnjaon ja yhteisön välisestä ristiriidasta näytti olevan kyse myös 
tapauksissa, joissa oppilaat oli jaettu esimerkiksi kolmiopettajaisessa opetusyk-
sikössä vuosiluokkien mukaan kolmeen opetusryhmään. Kunkin opettajan ope-
tustunnit käytettiin oman opetusryhmän opetukseen. Jos opetusyksikön työta-
poihin ei kuulunut yhteisöllisenä toimintana työviikon säännöllinen yhteis-
suunnittelu eikä sen tuloksena toteutettu esimerkiksi ristiinopettamista, oppi-
laan viikkotuntitarjotin jäi automaattisesti vajaaksi opettajan palkkauksen pe-
rusteena olevien opetustuntien määrän vuoksi tai opettajan osallistuessa oppi-
tuntien aikana oppilaspalaveriin tai hoitoneuvotteluun. Yhteissuunnittelu- ja 
johtajuus- sekä työnkäsityskysymyksenä tilanne näyttäytyi myös silloin, kun 
esimerkiksi kolmi- tai neliopettajaisessa opetusyksikössä oppilaille ei voitu tar-
jota 15 opetustuntia enempää viikossa, koska opettajien työmallina oli yhden tai 
korkeintaan kahden oppilaan opettaminen samanaikaisesti.  
 
Opetuksen ja hoidon yhteistyö ajatuksellisena ja materiaalisena välineenä 
Opetuksen mahdollistaminen lähes täysimääräisenä saatiin aikaan niin opetuk-
sen järjestäjän kuin erikoissairaanhoidonkin suuntiin tapahtuneella aktiivisella 
ja rakentavalla yhteistyöllä. Yhdessä hoidon ja/tai hallinnollisen isäntäkoulun 
kanssa suunnitellen ”kaavittiin” kaikki mahdolliset keinot opetuksen järjestä-
miseksi täysimääräisenä myös yksiopettajaisessa opetusyksikössä, kuten seu-
raava ote tutkijan kenttäpäiväkirjasta osoittaa:  

Opetusyksikössä voidaan tarjota oppilaille 29 viikkotunnin tarjotin yhteistyöllä ja yh-
teisesti puhutuilla ja toimivilla rakenteilla, hyvällä suunnittelulla sekä säännöllisellä 
toiminnan arvioinnilla siitä huolimatta, että opettajalla on palkkauksen perusteena 
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vain 23 viikkotuntia. Kolmelta vuosiluokalta olevat yläkoulun oppilaat (yhteensä 10–
12) ovat opetuksen piirissä täydet päivät ja paikalla yhtä aikaa. Hallinnollinen isän-
täkoulu hoitaa teknisen työn ja oppilaanohjauksen ja sairaalan liikunnan ohjaaja lii-
kuntatunnit. Kuljetukset toiselle koululle hoituvat osaston voimin. Koulunkäyn-
tiavustaja toimii opettajan työparina vastaten myös oppilasluetteloista, atk-tuntien 
yleissuunnittelusta, kotitaloustarvikkeiden hankinnasta ja kokeiden puhtaaksikirjoit-
tamisesta. Kenttäpvk/24 

Opetusyksikön toiminnassa korostui opetuksen järjestämisen merkitys oppi-
laan oman oppimisen ja jatkoselviytymisen kannalta. Luottamus hoito- ja ope-
tushenkilöstön välillä oli molemminpuolista. Saumattomalla yhteistyöllä pys-
tyttiin toteuttamaan sellaiset opetusjärjestelyt, jotka turvasivat oppilaan oikeu-
den opetukseen. Edellä kuvatulla mallilla hoidettiin opetus oppiaineineen, väli-
tunteineen ja kasvatus sekä pedagoginen kuntoutus erikoissairaanhoidon osas-
tohoidossa oleville oppilaille. Opetusyksikön työn lähtökohdat ja toteutumiseen 
tähtäävä ja yhteistyöhön perustuva työn suunnittelu toimivat myös opettajan 
oman työnkuvan määrittäjinä. 

” …selvitän omasta koulusta oppilastiedot ja tilaan sieltä ohjeet, missä mennään ja 
mitä ja mihin pitäs edetä. Oppilas käy tutustumassa koululla, ja osastolta tulee etukä-
teisinfo ennen koulun aloittamista valmiustilasta ja huomion arvoisista seikoista… 
Vois sanoo, että saa olla tyytyväinen… koulun rooli nähään erityisen tärkeenä… 
kaikki aikuiset on siitä yhtä mieltä ja yhteiset sopimukset pittää. Jos jostain syystä 
oppilaan jaksaminen tunnilla loppuu, osastolta tullee hoitaja tai oppilas menee sin-
ne… asia selvitettään, ja oppilas voi tulla vaikka tunnin päästä takaisin ja jatkaa sii-
tä…mihin jäi.” (OpYks24/O1) 

Opetuksen toteuttamisen lähtökohtien ja omien voimavarojen tiedostaminen 
toimivat myös työnkuvan rajaajina. 

”…näitten (oppilaiden) asioihin menee täyet päivät…oon koululla aamusta myöhään 
iltapäivään...minkään sortin konsultaatioon tai apua antamaan muille kun omille 
oppilaille tai kouluille en pysty reppeemään...” (OpYks24/O1)  

Yhteenvetona voi todeta, että opetusjärjestelyihin liittyvien osatekijöiden (työn-
jako, tekijä, ajatukselliset ja materiaaliset välineet, säännöt, yhteisö) ja työtoiminnan 
kohteen väliset ristiriidat ilmenivät tilanteissa, joissa oppilas olisi voinut tervey-
dentilansa puolesta osallistua enemmän opetukseen kuin opetusjärjestelyistä 
johtuvista syistä oli mahdollista. Toisin sanoen ristiriita syntyi oppioikeuden ja 
opetuksen toteutumisen välille opetusjärjestelyjen osalta silloin, kun oppilaan 
terveydentila ei välttämättä olisi rajoittanut opetukseen osallistumista. Ristirii-
dan osatekijöiden lähempi tarkastelu osoitti opetusta määrittävien sääntöjen 
johdattuvan myös tekijän (opettaja) ja työyhteisön (yhteisö) tulkinnan ja toteu-
tuksen kautta ajatuksellisiksi ja materiaalisiksi välineiksi, jotka edelleen muokkaan-
tuivat rutiineiksi, työtavoiksi ja menetelmiksi muokaten siten työtoiminnan 
kohdetta.  
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6.1.2 Opetussuunnitelman toteutuminen pedagogisen kuntoutuksen näkö-
kulmasta 

Opetussuunnitelma määrittää erityisopetuksen antamisen perusteet (Opetus-
hallitus 2004) ja toimii koulun toimintasuunnitelmana konkretisoiden opetuk-
sen tavoitteet (Arajärvi & Aalto-Setälä 2004, 93). Kuten muidenkin perusopetus-
ta antavien koulujen opetussuunnitelmat, myös sairaalaopetusyksikön oma 
opetussuunnitelma perustui tutkimusajankohtana voimassa olleeseen perus-
opetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (Opetushallitus 2004) ja opetuksen 
järjestäjän laatimaan paikalliseen opetussuunnitelmaan.  

Elias 1 -kierroksen tulosten mukaan lukuvuonna 2005–2006 oli kuusi 
(6/33) opetusyksikköä laatinut oman opetussuunnitelman. Sairaalaopetusyksi-
kön omassa opetussuunnitelmassa ilmaistaan opetuksessa huomioon otettavat 
sairaalaopetuksen erityisyys, oppilaiden kasvatukselliset, opetukselliset ja pe-
dagogisen kuntoutuksen tarpeet (Tilus & Vuorenmaa 2005). Tulosten mukaan 
opetussuunnitelmat vaihtelivat laajasta satasivuisesta suppeampiin, muutaman 
sivun sisältäviin dokumentteihin. Laajoissa opetussuunnitelmissa selkeytettiin 
sairaalaopetuksen tehtäväalueet, toimintaperiaatteet, toiminnan arvot, yhteis-
työn tavoitteet ja osapuolet sekä yhteistyön menetelmät. Näissä opetussuunni-
telmissa ilmaistiin myös oppilaan tulo-, opetus- ja siirtymävaiheisiin liittyvät 
menettelytavat ja -käytänteet. Opetussuunnitelmat toimivat näissä opetusyksi-
köissä myös näkyvinä lukuvuoden työsuunnitelmien (Perusopetusasetus 
852/1998 §9) perusteina. Myös lukuvuosi- tai työsuunnitelmat vaihtelivat kun-
takohtaisista ohjeistuksista riippuen laajuudeltaan ja sisällöiltään. Sairaalaope-
tusyksiköistä suurin osa (27/33) käytti opetuksen pohjana oppilaan oman kou-
lun opetussuunnitelmaa tai erityisopetukseen siirretyn (Perusopetuslaki 
628/1998 § 17) oppilaan tapauksissa oppilaalle laadittua henkilökohtaista ope-
tuksen järjestämistä koskevaa suunnitelmaa (HOJKS). 

Opetussuunnitelmalla on opetuksen ohjausvälineenä pedagoginen tehtävä. 
Muuttuvien ja uudistuvien opetussuunnitelmien avulla pyritään tuomaan jo-
kaisen opettajan tietoisuuteen uusimmat käsitykset oppimisesta ja opetuksesta 
ja erilaiset mahdollisuudet opetuksen toteuttamiseen. (Vitikka 2004; 2009, 69.) 
Auditointien perusteella näytti siltä, että yksiköissä, joissa oli käytössä oma 
opetussuunnitelma ja siitä johdettu lukuvuosisuunnitelma, toiminnan rakenteet 
olivat selkeät ja näkyvät ja päinvastoin. Opetussuunnitelmatyö ja viikoittaista 
työtä ohjaava lukuvuosisuunnitelma eheyttivät vastaajien mukaan koulun toi-
mintaa. Laajan ja koko toimintaa kattavan opetussuunnitelman laatineissa yksi-
köissä opetus ja koulun toiminta rakentuivat lukuvuoden toimintaa ohjaaville 
teemoille, joiden suunnittelu ”toi porukan yhteen” ja antoi opetukselle ”raamit ja 
ryhdin”. Teemat perustuivat vuonna 2004 voimassa olleen opetussuunnitelman 
(Opetushallitus 2004) kokonaisopetusajatukseen opetusta eheyttävinä ja tulivat 
uudestaan opetussuunnitelmaan vuonna 2016 käyttöön otetussa perusopetuk-
sen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2014). Rakenteet, foorumit, 
suunnittelu ja yhtenäiset käytänteet toimivat yhteisöllisyyden sidosnaruina ja 
ammatillista ja toimintaosaamista lisäävinä. Selkeän toiminnan struktuurin ko-
ettiin vastaavan suoraan oppilaiden kasvatuksellisiin ja kehityksellisiin tarpei-
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siin, joiden kohtaaminen korostui erityisesti lasten- ja nuorisopsykiatrisessa 
hoidossa olevien oppilaiden opetusyksiköissä.  

Lukuvuonna 2004–2005 voimassa olleen perusopetuksen opetussuunni-
telman perusteissa (Opetushallitus 2004) määrättiin perusopetuslain (Perusope-
tuslaki 628/1998 § 17) mukaisesti, että opetussuunnitelman sisällöistä tai tunti-
määristä poikkeaminen aiheuttaa erityisopetuksen tukitoimien käynnistymisen. 
Oppilas siirretään erityisopetukseen ja hänelle laaditaan HOJKS. Sairaalaope-
tuksessa olevan oppilaan täysimääräiseen opetukseen osallistuminen estyi 
usein terveydentilaan tai hoitoon tai opetusjärjestelyihin liittyvistä syistä, jolloin 
käytännössä poikettiin opetussuunnitelman perusteiden edellyttämistä oppi-
määristä, oppiaineiden tavoitteista tai opetukseen käytettävästä ajasta. Suurin 
osa 2000-luvulla somaattisen erikoissairaanhoidon piiristä sairaalaopetukseen 
tulleista oppilaista, on ollut kuitenkin yleisopetuksen oppilaita, jolloin heitä oli-
si koskenut sääntö erityisopetukseen siirtämisestä.  

Kuntakohtaiset ohjeistukset opetussuunnitelmauudistuksen (Opetushalli-
tus 2004) mukanaan tuomista muutoksista olivat vielä lukuvuonna 2005–2006 
toteutetun auditointikierroksen ajankohtana yleisemminkin vasta rakentumassa 
ja opettajien täydennyskoulutus käynnistymässä. Epäselvyyksiä esiintyi erityis-
opetuksen siirtoperusteiden ja nimikkeiden tuntemuksessa ja käytänteissä.  

”…onhan meillä sit tää yks emu kans...kaikki muut on yleisopetuksen, että yks on 
niinkun tarpees siirtää erityisopetukseen, mutta sitä muotoo ei vielä tiedetä tää mei-
dän ekaluokkalainen, että hänkin on yleisopetuksen oppilas ja opiskelee…, ehkä 
2 …sitten meillä on… mulle ei oo ainakaan selvinny tämän kolmasluokkalaisen osal-
ta, että onks hän esy vai ei …” (OpYks14/O2) 

Oppilaan opetus voitiin järjestää myös toisin oppilaan terveydentilaan, osaami-
seen tai oppilaan kokonaistilanteeseen liittyvin perustein (Perusopetuslaki 
628/1998; Laki perusopetuslain muuttamisesta 477/2003 § 18). Toisin järjestä-
minen edellytti kuitenkin opinto-ohjelman laatimista, joka oli mahdollista, jos 
se oli sisällytetty opetuksen järjestäjän hyväksymään paikalliseen opetussuun-
nitelmaan. Oppilas saattoi edetä eri oppiaineiden opinnoissaan vuosiluokkiin 
jaetun oppimäärän sijasta oppilaan oman opinto-ohjelman mukaisesti. (Arajärvi 
& Aalto-Setälä 2004, 97.) Opinto-ohjelman mukainen opinnoissa eteneminen ei 
edellyttänyt teemahaastattelun suorittamisen ajankohtana voimassa olleen 
vuoden 2004 opetussuunnitelman mukaan erityisopetuspäätöstä (Opetushalli-
tus 2004). Opinto-ohjelman käyttömahdollisuutta tunnettiin kuntakentällä kui-
tenkin vähän. Opinto-ohjelma oli käytössä vain kahdessa (2/33) opetusyksikös-
sä.  

Opetussuunnitelmaa koskevien säännösten ja käyttömahdollisuuksien 
tuntemus määritti sairaalaopetuksen kohteena olevan työtoiminnan sisältöjä ja 
toteuttamistapoja. Oppilaan oikeuksien mukaisen opetuksen järjestämisen nä-
kökulma avautui kuitenkin toisenlaisena, jos tarkasteltiin opetussuunnitelman 
edellyttämän viikkotuntimäärän täyttymistä pedagogisen kuntoutuksen näkö-
kulmasta. Tilanne näyttäytyi pedagogisen kuntoutuksen periaatteiden huomi-
oon ottamisena ja oppilaslähtöisen opetuksen järjestämisenä tapauksissa, joissa 
oppiaineiden rajaaminen ja opetuksen painoalueisiin/ydinaineisiin keskittymi-



170 
 

 

nen toimivat oppilaan oppimissuunnitelman mukaisena ja oppilaan tilannetta 
selkeyttävinä sekä oppimista ja koulunkäyntiä motivoivina. Oppiaineiden ra-
jaamisen koettiin eheyttävän opetustuokioita ja antavan oppilaalle paremmat 
mahdollisuudet muodostaa asioista sirpaleisuuden sijaan eheytynyt kuva ja 
kokonaisuus ja auttaa oppilasta löytämään koulunkäynnille ehkä kadoksissa 
ollut motiivi.  

”…mää ainakin lähen niiden kanssa …sellasella oppilaalla, jolla ei oo sellasta nor-
maali-koulukulttuuria tai se on hävinny ihan täysin tai on saanu kotiopetusta tai 
muita erityisjärjestelyitä on tarvittu sen koulunkäynnin huolehtimiseen, niin kyl mää 
lähen sen kanssa aika varovasti liikkeelle…” (OpYks3/o1) 

” …kaks tosiaan on semmosta - mä nyt vielä siitä – jotka on kotiopetusta saanu tai 
kotiin on järjestetty opetusta, eli se peli on menny niin totaalisesti poikki ja nyt ollaan 
vasta niitä saatu sellasiin peruskoulurutiineihin takasi …siinä on semmonen pitkä 
prosessi, joka täytyy käydä sillee hyvin varovasti tunnustellen ja että löytää se uudes-
taan…” (OpYks3/o1) 

Pedagogisen kuntoutuksen kannalta oppilaan oma kokemus opetuksen järjes-
tämisestä ja saamisesta poikkeustilanteessa koettiin erityisen tärkeänä, kuten 
seuraava oppilaan mielipide Sylva ry:n (2001) toimittamasta oppaasta osoittaa: 

”Opetusta oli päivittäin tunnista kahteen tuntiin ja menimme pari ainetta läpi kerral-
laan. Opetusta sain ns. minun ehdoillani. ../../.. Mielestäni opetus oli paljon tehok-
kaampaa sairaalassa kuin koulussa. Opetus oli yksilöllistä, eli pystyimme paneutu-
maan niihin aineisiin, jotka olivat minulle vaikeita…/” (Sylva ry 2001) 

Auditointiaineiston tulosten perusteella näytti siltä, että sairaalaopetus tuki hoi-
toa silloin, kun opetusjärjestelyjä, opetussuunnitelman toteutusta ja materiaali-
en valintaa ohjasi ajan tasalla oleva ammatillinen osaaminen. Hoidon tukemi-
sena näyttäytyivät myös tilanteet, joissa oppilaan vimmaista suorittamis- ja 
opiskeluintoa jouduttiin terveydentilaan liittyvistä syistä rajoittamaan.  

Opetussuunnitelmaa käytettiin suunnitelmallisesti kasvatuksen ja peda-
gogisen kuntoutuksen tukena useammin opetusyksikössä, joissa oli pitkäaikai-
sessa lasten- tai nuorisopsykiatrisessa hoidossa olevia oppilaita. Kahdessa ope-
tusyksikössä (2/33) oli linjattu, että kaikille yli kuusi viikkoa sairaalaopetukses-
sa oleville oppilaille laaditaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
mahdollistama oppimissuunnitelma (Opetushallitus 2004). Opetussuunnitel-
maan perustuva toiminta täydennettynä opettajan taidoilla ja kokemuksilla an-
taa mahdollisuuden saavuttaa koulun tavoitteet sekä järjestää koulun opetus ja 
muu toiminta siten kuin on edellytetty (Arajärvi & Aalto-Setälä 2004, 93). Sai-
raalaopetuksessa oppiaineiden tavoitteissa pysyminen edustaa oppilaalle nor-
maaliutta ja oppioikeuden toteutumista (Huotari 1998, 74). 

Opetussuunnitelman mukaan opetukseen tulee käyttää tuntia kohti vähin-
tään 45 minuuttia (Perusopetusasetus 852/1998 § 3). Useassa tapauksessa ope-
tusyksikön käyttöön ei ollut osoitettu erillistä ulkovälitunnin viettopaikkaa. 
Oppitunteja pidettiin ”putkeen”, ja niiden jälkeen oppilaat menivät osastolle 
tauolle. 
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”…täällä ei ole varsinaista välituntitilaa ollenkaan, on pidetty kyllä välitunteja tossa 
asfalttipihalla ja puistopihanurmella, nyt me ollaan jouduttu siihen, että me ei pidetä 
välitunteja lainkaan, vaan ne pidetään sisällä, siinä on hyvin paljon tuollasta liiken-
nettä, kuorma-autoliikennettä, joka tuo sitten aika suurena vaaratekijänä, eikä se oo 
millään tavalla rajattu alue, siinä ei oo mitään tällasia aktiviteettejä mahdollisuus täl-
lä hetkellä, ja sitten tämä meilläkin on suunnitelma, että tuodaan ihan meitä varten 
suunniteltu semmonen ulkoilutila, aidattu tila järjestetäs, mut kun nää sitte menee 
suunnitelmat suunnitelmien päälle, ettei sitä nyt voidakaan tehdä, kun muutetaan 
vallan toiseen paikkaan, että tällaisia oli toki suunnitteilla, että olis saatu kunnon vä-
lituntitilat, mutta eli käytännössä sitä ei ole, mutta ennen oli ja silloin oli meiltä hen-
kilökuntaa yks sieltä, ja osastolta tuli yks hoitaja ja pidettiin tossa pihalla…” 
(OpYks14/O1) 

Pedagogisen kuntoutuksen kannalta tarkasteltuna välituntien puuttumisen ko-
ettiin johtavan myös välituntikäyttäytymisen harjoittelun rapautumiseen. Har-
joittelu nähtiin tärkeänä varsinkin tapauksissa, joissa juuri koulun siirtymä- ja 
nk. vapaat tilanteet olivat aiheuttaneet oppilaalle epäonnistumisen kokemuksia 
puutteellisten sosiaalisten taitojen vuoksi. Pikkuvälituntien pitäminen on kuu-
lunut opettajien pedagogiseen keinovalikoimaan vuosikausia (ks. Salo 1946). 
Pikkuvälituntien merkitys pedagogisen kuntoutuksen ja oppilaan jaksamisen 
näkökulmista korostui, jos opetusjaksosta muodostui kahden ja puolen tunnin 
mittainen akateemisten oppiaineiden (matematiikka, äidinkieli, kielet) kirjalli-
seen työotteeseen perustuva jakso. 

”…välitunnilla annetaan pikkasen löysiä, saa vähän enemmän peuhata tossa sohval-
la ja tehdä, tehdä erilaisii asioita, kunhan kohtuudessa pysytään, mutta eihän se tie-
tysti korvaa raitista ilmaa ja ulkoilua että ja varsinkin näillä, niin kyllähän se ilman 
muuta raskaammaksi tulee se päivä ilman muuta tekis pääsis irti hetkeksi, mutta se 
kun ei ole sellasia tiloja eikä välineitä tuolla, niin että se olisi mielekästä hoitaa, siinä 
on niin paljon riskitekijöitä mukana ..” (OpYks14/O1) 

Vain akateemisista aineista koostuvan koulupäivän todellista merkitystä voi 
pohtia. Perustuiko koulutyö tällöin enemmän suoriutumiseen oppilaan oman 
koulun sanelemista sisällöistä vai todelliseen oppimiseen ja asioiden haltuunot-
toon?  
 
Oppilasarviointi  
Oppilaan arviointi oli keskeinen sairaalaopetuksen ja oppilaan oman koulun 
välisen yhteistyön käynnistäjä ja ylläpitäjä. Yksiköistä kolmasosalla oman kou-
lun kanssa käytävä yhteistyö rajoittui lukukausi- tai lukuvuosiarvioinnin yhtey-
teen. Toisella kolmanneksella oli yhteistyö oppilaan oman opettajan kanssa 
melko säännöllistä, ja viimeisellä kolmanneksella yhteistyö sisälsi aktiivista, 
vastavuoroista tiedonvaihtoa ja tapaamisten järjestämisiä. 

Oppilaan edistymisen arviointi on kuulunut yleisesti opettajan työn ”must”-
osastoon ja koettiin sairaalaopetusyksiköissä tärkeänä. Epävarmuutta aiheutti 
kuitenkin arvioinnin perusperiaatteiden tunteminen ja menettelytavat silloin, 
kun oppilaalla oli koulukäynnissään katkoja tai suurta tuen tarvetta. 

”…aina niitä joskus tulee niitä semmosia tosi hankalia tilanteita on tosi harvoin mut-
ta kuitenkin on, että itse asiassa on aivan mieletöntä lähtee heittään numeroita silloin, 
kun näyttö on tota luokkaa ja asianomainen voi tosi huonosti, niin mitä ituu siinä sit-
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te, se täytyy lähtee hänen edellisestä arvioinnista ja pitää sitä pohjana ja vääntää sille 
kuvitellulle tasolle ...”(OpYks14/O1) 

Epäselvänä tai vähemmän tunnettuina näyttäytyivät juuri arvioinnin joustavat 
ja monipuoliset käyttömahdollisuudet, kuten sanallisen arvioinnin käyttäminen 
edistymisen osoittajana tai oppilaan ohjaaminen kannustavaan ja oppimisen 
iloa palauttavaan omaan arviointiin. Puutteelliseksi koettu valtakunnallinen 
ohjaus esimerkiksi arviointikäytänteisiin liittyvistä erityiskysymyksistä aiheutti 
epäselviä tai monimerkityksellisiä tulkintoja, jotka näkyivät oppilasarvioinnin 
erilaisina käytänteinä.  

”…kun oph:sta (Opetushallitus) tivattiin, että mitä sen (oppiaineen) hyväksyttävä 
suoritus merkitsisi, sain vastaukseksi, että sen hyväksyttävä mitta olisi kakskytviis 
prosenttia ja sitte koulut … toisessa paikassa istuu oppilas turpa tukossa, niin saa vii-
tosen, tai jos on oikein hankala oppilas, nii vaikka ei olis paikallakaan, niin saa viito-
sen, että päästäisiin siitä eroon…” (OpYks4/O4) 

Edistymisen arviointiin liittyen esiintyi epätietoisuutta myös vuosiluokalta toi-
selle siirtymisen vaihtoehdoista tilanteissa, joissa oppilaalle oli kertynyt paljon 
poissaoloja. Tavallinen menettelytapa oli vuosiluokalle jättäminen ja luokan 
kertaaminen. Perusopetuslain asetus (Perusopetusasetus 852/1998 § 11) antoi 
kuitenkin mahdollisuuden määritellä oppilaan opinnoissa etenemisen kahta eri 
menettelyä noudattamalla. Tavanomainen menettely oli vuosiluokalta toiselle 
siirtyminen lukuvuoden päätyttyä. Toinen mahdollisuus oli määrätä paikalli-
sessa opetussuunnitelmassa, että eri oppiaineiden opinnoissa voidaan edetä 
vuosiluokkiin jaetun oppimäärän asemesta oppilaan oman opinto-ohjelman 
mukaisesti. (Opetushallitus 2004.) Opintokokonaisuuksien suorittaminen hy-
väksytysti oli edellytyksenä opinnoissa etenemiseen asianomaisessa aineessa, 
jolloin oppilas siirtyy seuraavalle vuosiluokalle lukuvuoden työn päätyttyä 
(Arajärvi & Aalto-Setälä 2004, 97).  

Arvioinnilla on erityinen merkitys tukea tarvitsevalle oppilaalle motivaa-
tion ja oppimiseen ja koulunkäyntiin sitoutumisen kannalta (Opetushallitus 
2004). Onnistuminen ja palautteen saaminen toimivat oppimisen motivaation 
herättäjinä ja minäpystyvyyden kehittäjinä (Aro ym. 2014). Arvioinnin periaat-
teet oli selkeästi esitetty opetussuunnitelman perusteissa, joissa myös korostet-
tiin arvioinnin tukea antavaa luonnetta (Opetushallitus 2004). 

Yhteenvetona voi tulosten perusteella todeta, että kansallista ohjausta 
edustavien normien ja määräysten (säännöt) tuntemuksen puute yhdistettynä 
asioiden yhteisen näkemyksen (ajatuksellinen väline, yhteisö, työnjako) puuttumi-
seen kunta-, koulu- ja opettajatasolla näytti johtavan tilanteisiin, joissa opetus-
suunnitelman sisältämät tukitoimet ja esimerkiksi oppilasarvioinnin mahdolli-
suudet ja käytänteet osana oppilaan pedagogista kuntoutusta (kohde) jäivät ko-
konaan tai osin käyttämättä. Työnhallinnan puutteet (tekijä) sekä puutteellinen 
opetussuunnitelman reunaehtojen (säännöt) ja erityisopetuksen käsitteiden ja 
menettelytapojen (välineet) tuntemus olivat siten yhteydessä sairaalaopetuksen 
toiminnan kohteen (opetus, kasvatus ja pedagoginen kuntoutus) muotoutumi-
seen. Jos toimintaosaaminen (tekijä) opetuksen toteutuksessa, oppilasarvioinnis-
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sa tai oppimisen ongelmiin liittyvissä erityiskysymyksissä oli puutteellista, 
näytti se lisäävän jännitettä eri tahojen kanssa tehtävän yhteistyön vaatimusten 
ja siihen kohdistuvien odotusten sekä oman osaamisen välille. Yksilöllisen ja 
toisaalta koko organisaation työtoiminnan kohdetta tarkasteltaessa osaamiskes-
kustoiminnan näkökulmasta tuloksena saattoivat lähtökohdat olla tällöin heikot 
toimia oman alueen asiantuntijana yhteistyöverkostoissa ja konsultatiivista työ-
otetta edellyttävissä tilanteissa.  

6.1.3 Tiedonvälitys sairaalaopetuksen kohteen määrittäjänä 

Tässä tutkimuksessa sairaalaopetuksen oppilastietojen ja opetuksessa tarvitta-
vien tietojen välitysprosessit jaettiin erikseen siirtymätietoihin ja tuntemustie-
toihin tulosten käsittelyn helpottamiseksi ja kehittämistarpeiden yksilöimiseksi.  

Siirtymätiedoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä oppilaan omasta koulusta 
saatavia virallisia oppilastietoja ja oppilaan opetusta, edistymistä ja oppimisen 
tukea koskevia tietoja ja hoidosta saatavia oppilaan oppimisedellytyksiin vai-
kuttavia tietoja. Siirtymätieto sisältää kirjoitetun tiedon (dokumentit) lisäksi 
puhutun tiedon, jolla tarkoitan kaikkea sitä oppilaan olemiseen, opetukseen, 
kasvuun ja kehittymiseen vaikuttavaa tietoa, joka siirretään keskusteluissa hoi-
dosta sairaalaopetukseen, sairaalaopetuksesta omaan kouluun, vanhemmille ja 
lapselle tai nuorelle itselleen. Siirtymätietoa välitetään tulovaiheen palavereissa, 
opetusvaiheen hoitoneuvotteluissa, oppilas- tai koulupalavereissa sekä verkos-
tokokouksissa. Tulosten perusteella siirtymätiedon välittäminen edellytti yhtei-
söiltä rakenteita ja yhteistyötä, jonka muotoutumiseen vaikuttivat yhteistyön 
osapuolten tiedonvälitykselle antamat merkitykset (Nonaka & Takeuchi 1995). 

Tuntemustiedot muodostuivat kaikesta siitä, mitä sairaalaopetusvaiheessa 
oppilaasta kertyi opettajan pedagogisen osaamisen ja oppimisen tukitarpeita 
kartoittavien käytänteiden kautta. Sekä siirtymä- että tuntemustieto toimivat 
opetuksen, kasvatuksen ja pedagogisen kuntoutuksen perustana. Käsitys oppi-
laan tilanteesta, oppimisedellytyksistä ja tuen tarpeista rakentui konstruktiivi-
sesti opettajan ja opetusyksikön ammatillisen toiminnan tuloksena (Tynjälä 
2004; Senge 1990). Tuntemustieto muuntui puheen kautta edelleen toisille väli-
tettäväksi siirtymätiedoksi (vrt. Nonaka & Takeuchi 1995).  
 
Tulovaiheen tiedonvälitys 
Sairaalaopetukseen tulovaihe muodostui sarjasta erilaisia käytänteitä, joihin 
vaikuttivat hoitoideologia ja hoitotahon yhteistyörakenteet ja -käytänteet, sai-
raalaopetusyksikön ja oppilaiden omien koulujen toimintakulttuurit, historian 
saatossa muodostuneet yhteiset menettelytavat sekä yhteistyökanavat ja vuoro-
vaikutussuhteiden laatu. Opetuksen aloittamista edelsi siirtymätiedon hankinta 
ja saanti hoidosta, oppilaan omalta koululta, vanhemmilta ja muilta lapsen tai 
nuoren kasvatukseen tai kuntoutukseen osallistuvilta tahoilta. Tiedonhankin-
nan käytänteet vaihtelivat yksiköstä toiseen ja myös saman sairaalan sisällä 
osastosta tai poliklinikasta toiseen. Tyypillisimmällään tieto uudesta oppilaasta 
kulki seuraavan aineistolainauksen osoittamalla tavalla: 
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”…osasto ilmoittaa osastolle tulleesta oppilaasta eli puhelinkäytänne, siinä sovitaan 
esittelypalaverista, jossa mukana vaihtelevasti ja osastosta riippuen väkeä eri tahoilta. 
Voi olla niinkin, että omaksi hoitajaksi nimetty hoitaja tulee kertomaan meidän pala-
veriin oppilaasta, tai sellainen tilanne, että tulee hoitajan mukana oppilas itse, tai sel-
lainen tilanne, että esittelypalaveri yhdistetään siihen tulopalaveriin, jolloin van-
hemmatkin on mukana, eli versioita on monta… siinä välissä saadaan jaettua esitteet 
ja kerrottua, miten meidän koulu toimii, ja sovittua luvat koulutietojen hankkimisek-
si...”(OpYks4/O1) 

Ongelmaksi koettiin tilanteet, joissa hoitoon tulleista ja hoidossa pitkäänkin ol-
leista oppilaista ei ollut välittynyt mitään tietoa opetusyksikköön. Kuitenkin 
oppilaan kirjautuessa erikoissairaanhoidon osastohoidon potilaaksi opetusvas-
tuu siirtyi sairaalaopetukselle. Joissakin tapauksissa oppilaan omassa koulussa 
oli tieto oppilaan siirtymisestä sairaalahoitoon, jolloin oma koulu katsoi velvol-
lisuudekseen hoitaa opetukseen liittyviä tehtäviä suoraan osastolle sairaalaope-
tusyksikön tietämättä. Roolien ja vastuiden epäselvyys ja menettelyjen määritte-
lemättömyys (tekijä, säännöt, työnjako ja yhteisö) sekä puutteellinen tieto (väline) 
sairaalaopetuksesta loivat osatekijöiden välisiä jännitteitä vaikuttaen oppilaan 
opetuksen toteutumiseen (kohde). Myös opetuksen periaatteiden ja opetukselle 
annettujen merkitysten kannalta tilanne koettiin usein hämmentävänä. 

”...kun tulee tieto siitä, että nuori on osastolla…tietysti ei varmaan oo syytä kyseen-
alaistaa sitä, etteikö nuori oo huonossa kunnossa ja etteikö oo järkevää, että se on sai-
raslomalla, mutta voihan sairaalakoululla olla yhtälailla jotakin annettavaa sille nuo-
relle siinä alkuvaiheessa esimerkiksi hyvää päivää ja niin edelleen eli alkukontaktin 
luominen ja jossain vaiheessa, jos se jää pitemmäksi aikaa, on se tulossa kou-
luun…”(OpYks4/O3)  

Erikoissairaanhoidon henkilöstö toimi oman salassapitoa koskevan säännöstön 
(Potilaslaki 785/1992 § 13) mukaisesti, ja toiminta tapahtui niin sanotusti hoito 
edellä, mutta samanaikaisesti oppilaalla oli oppivelvollisuus ja oikeus opetuk-
seen. Mitä luottamuksellisemmat ja toimivammat olivat yhteistyösuhteet ja -
rakenteet hoitotahon ja sairaalaopetusyksikön välillä, sitä tehokkaammin tieto 
kulki myös oppilaista. Potilaslait ja salassapitosäädökset koskivat kaikkia eri-
koissairaanhoidon alueita ja henkilöitä, mutta käytänteissä näytti olevan jyrkkiä 
eroja riippuen siitä, oliko oppilas psykiatrisessa vai somaattisessa hoidossa. 
Somaattisessa hoidossa olevien lasten ja nuorten osalta koettiin tiedon kulkevan 
jouhevasti.  

”…kyllä sairaala ilmoittaa sairaalaopettajalle esimerkiksi oppilaasta, joka on teholle 
tullu, niin siinä vaiheessa opettaja käy moikkaamassa ja auttaa siinä kohtaa pinniste-
lemään normaaliutta kohti, mikä on hirveen hyvä.” (OpYks20/O2) 

Lääkärin toiminnan ulkoisen luotettavuuden säilyttäminen nähdään tärkeänä, 
mutta salassapitosäännökset eivät ole arvo sinänsä. Salassapidolla on välinear-
vo, kun pyritään suojaamaan yksityisyyttä ja edistämään lapsen ja nuoren etua. 
Yhteistyön esteiden muotoutumista vähentää, kun toimijoiden erilaiset lähtö-
kohdat ja toiminnan tavoitteet selvitetään ja tiedostetaan. (Piha & Kaivosoja 
2004, 458.) Työhön liittyvät epäkohdat tai ongelmatilanteet aiheuttavat väärin-
käsityksiä, jotka käsittelemättöminä synnyttävät jännitteitä ja ristiriitoja. Niillä 
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on taipumus kärjistyä ihmissuhde- ja ilmapiiriongelmiksi ja heijastua toiminnan 
tuloksellisuuteen romuttaen samalla mahdolliset uudistus- tai kehittämispyr-
kimykset. (Järvinen 2000, 48-49.) 

 
Tiedon välittyminen opetusvaiheessa  
Oppilaan opinpolun vaiheiden tiedonvälitystä selkeytti, mikäli neuvotteluja 
koskevat yhteistyörakenteet ja -käytänteet oli määritelty ja ne olivat opetusyk-
sikön jäsenten tiedossa. 

”…tässä oikeestaan viisi vaihetta, ensin on kouluneuvottelu, sitten verkostoneuvotte-
lu, jonka jälkeen konkreettinen siirtyminen, sitten on seurantapalaveri ja viidentenä 
mahdollisesti myöhempi palaveri verkostoneuvottelussa on moniammatillinen tii-
mi..siinä hahmotetaan kokonaisvaltainen kuva oppilaasta..siis kaikki puolet, elämän-
tilanne, perhetilanne..siihen osallistuu kaikki..siis huoltajat, hoito, kuntoutus ja ope-
tuksen porukka ja tarvittaessa sosiaalipuoli, koulun rooli on tässä niinku kokonais-
kuvan täydentäjänä.”(OpYks10/O1) 

Teemahaastattelun tulokset osoittivat, että yhteistyökäytänteiden määrittely 
sisälsi samalla sairaalaopetuksen merkityksen määrittelyn hoidon kentässä, jol-
loin myös yhteistyöhön liittyvät toiminnot näyttäytyivät selkeinä.  

”… työnjako koulun ja hoitotahon välillä on selkeä: koulu on pedagoginen yksikkö ja 
hoitotaho huolehtii omasta tontistaan. Sairaalakoulu hoitaa kaikki koulunkäyntiin 
liittyvät yhteydet.” (OpYks1/O1)  

”…käytänteistä yhdessä sovittu ja rakenteet (kokoukset) ovat säännölliset ja olennai-
nen osa arkea.” (OpYks4/O1)  

Vain osassa opetusyksiköitä oli tehty oppilasneuvotteluihin osallistumisesta 
selkeä ja kaikkien tiedossa oleva rajaus, joka näytti vapauttavan energiaa kulut-
tavista turhautumisen tunteista.  

”Me halutaan, että koulun väki osallistuu siihen osaan, missä käsitellään kouluun 
liittyviä… puhutaan nimenomaan kouluun liittyvistä tavoitteista, sosiaaliseen elä-
mään ja hallinnollisista…, hirveen rajatusti ne osat, missä puhutaan hoidollisista ..tai 
terapian suunnittelua, lastensuojelullista tai huostaanottoja koskevia päätöksiä, me 
halutaan rajata nämä ulos ja osallistua vain siltä osin…me ei voida tunkeutua siihen, 
vaan siihen osaan perhettä, mikä koskettaa koulua, se lähtee siitä, että on normatiivi-
nen psykiatrinen hoito ja koulu tukee psykiatrista hoitoa, koulun osuuden rajaami-
nen eli tarkat rajat, nämä perustuu filosofiaan…”(OpYks1/O1) 

Käytänteet saattoivat olla hoitohenkilöstön sanelemia, tai ne oli sovittu yhdessä 
koulun kanssa ja muotoutuneet vuosien yhteistyön tuloksena. Näytti vahvasti 
siltä, että mikäli opetusyksiköllä ei ollut selkeitä oman toiminnan linjauksia, 
otettiin toisen hallintokunnan luomat rakenteet vastaan sen tarkemmin perus-
teita pohtimatta. 

Haastateltava: ”Osasto-oppilaiden vanhempia tavataan harvoin, lastenpsykiatrian 
puolella osasto järjestää kouluneuvottelut…”  
Tutkija: ”Mites tää menettelytapana? Miten te koette sen? Mikä tässä on taustalla… 
että on tällainen käytäntö? 
Haastateltava: ”No, se on sellaiseksi muodostunu…niin se oli, kun tänne tulin ja siitä 
on jatkettu…” (OpYks10/O2) 
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Hoitoyhteisön luomiin rakenteisiin ja yhteistyömuotoihin oli helppo sujahtaa 
siitäkin huolimatta, että ne koettiin joissakin tapauksissa epätyydyttäviksi oman 
työn kannalta. Toimintaan eivät kuuluneet näissä tapauksissa yhteisiä suuria tai 
pieniä neuvotteluja, joissa olisi avattu sairaalaopetuksen ja opetuksen sisältöjä 
ja mietitty yhteistä rajapintaa, esimerkiksi juuri siirtymätiedon merkitystä opin-
polun eri vaiheille. 

Haastateltava: ”Nyt kun aattelen sitä, että viisi vuotta on tehty nuorten puolen kans-
sa työtä ja rakentelemaa ja muuta, nii nyt tuntuu siltä, että tää alkaa mennä, 
nii …viisi vuotta.” 
Tutkija: ”Mitkä oli ne suurimmat väännöt?” 
Haastateltava: ”No, ne oli ne, ett’ tuolla mulla on sellanen olo, että …hoitopuolen 
neuvottelussa käydään vaan ensin nää koulun asiat..ja sitte sanotaan ’nyt koulu voi 
poistua’ ihan suoraan…Se vaihe oli kyllä minusta se kova, mutta sekin saatiin saman 
lääkärin aikana kyllä ihan tasoteltua…eihän se voi olla sellasta, että kouluasiat on 
erikseen ja muut asiat, tuleehan se elämä sinne kouluun mukana..asuu se lapsi sai-
raalakoulussakin, ettei ne sinne oven taakse jääneet..kyllä me päästiin jotenkin 
eteenpäin…mutta nyt on vaihtunu lääkäri ja me haukkana heti ensimmäisenä että 
oisko sulla aikaa ja niin edelleen tulla…ja esittää mikä meillä on toiveena ja sillai…” 
(OpYks12/O1) 

Toisaalta edellä kuvattuun tilanteeseen näytti vaikuttavan se, että sairaalaope-
tus tapahtui luontaisesti erikoissairaanhoidon ehdoilla, jolle myös kuului vas-
tuu potilaasta. Lääkäri päätti hoidon aloittamisesta ja päättämisestä sekä hoi-
tomuodoista, joten hoitoyhteisö oli siten usein myös aloitteellinen palaverin 
järjestämisessä. Opetusyksiköissä koettiin, että sairaalaopettaja saattoi olla kui-
tenkin aktiivinen osapuoli käytänteiden luomisessa ja esittää toiveita tai kehit-
tämisehdotuksia, varsinkin silloin, kun tiedon saamiselle koettiin olleen vankat 
perusteet ja se koettiin olennaiseksi työturvallisuuden ja oppilaan oman turval-
lisuuden vuoksi. 

”…jos on sakset luokassa eikä yhtään tiiä, että nuori on juuri hoidossa siks’, että on 
iskenyt sakset väärään paikkaan...” (OpYks4/O4) 

”…oppilaan oli mahdotonta osallistua liikuntaan, kun sillä oli se läppävika…eikä me 
tiedetty siitä mitään...”(OpYks4/O2) 

Siirtymätiedon välittämisen käytänteisiin vaikutti myös se, oliko opetusyksiköl-
lä omia sisäisiä yhteistyö- tai suunnittelukäytänteitä, joissa yhteinen tilanteen 
avaaminen olisi ollut mahdollista (vrt. ba-tila, Nonaka ym. 2001). Myös use-
ammista opettajista muodostuva työyhteisö saattoi näyttäytyä yksinäisten rat-
sastajien kouluna niissä vallinneen yksintekemisen kulttuurin seurauksena 
(Sahlberg 1996; Välijärvi 2005). Pääsääntöiset yhteistyökumppanit saattoivat 
muodostua hoito-osastojen henkilökunnasta, jolloin opetusyksikköön ei muo-
dostunut luontaisia tilaisuuksia keskinäisen yhteisöllisen toimintakulttuurin 
rakentamiseen, opetusyksikön toiminnan reflektointiin, pedagogisen vastuun 
jakamiseen tai yhteisten toimintalinjojen tai käytänteiden suunnitteluun.  
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Tuntemustiedon hankinta  
Oppilaskohtaisen tuen tarpeen toteamisessa oli toimintatapojen ja välineiden 
osalta suurta vaihtelua. Osalla opetusyksiköistä ei ollut yhtenäisiä tai yhdessä 
suunniteltuja käytänteitä oppilaan oppimisen ongelmien kartoittamiseen, vaan 
käytössä olivat opettajakohtaiset normaalit pedagogiset välineet, oppilaan suo-
riutumisen seuranta ja kokeet. Osalla oli edellisten lisäksi käytössään erityis-
opetuksessa yleisesti käytössä olleet testit lukemisen, kirjoittamisen tai matema-
tiikan oppimisvaikeuksien kartoittamiseksi. Osassa yksiköitä oli sairaalaope-
tuksen eri vaiheisiin käytössä yhteiset käytänteet, joiden toimivuutta arvioitiin 
ja kehiteltiin osana opetuksen normaalia kehittämistä. Osa yksiköistä työskente-
li tiiviisti muiden lasta tai nuorta tutkivien asiantuntijoiden, esimerkiksi psyko-
login, toimintaterapeutin tai sosiaalityöntekijän kanssa. Tällöin toiminta loi 
luontaiset puitteet ammatillisen osaamisen kasvulle. 

Palavereissa välitettävän tiedon saannin tapa vaihteli niin ikään nyhdettä-
västä tiedosta avoimeen tiedon saantiin. Tiedon nyhtämiseksi eli nyhtötiedoksi 
voi luonnehtia seuraavassa aineistolainauksessa kuvattua tilannetta: 

”meidän on osattava kysyä oikeita kysymyksiä, automaattisesti emme saa mitään tie-
toa, psykologi tekee tutkimuksia, niistä tietoa saa jos kysyy, psykologi kertoo, kos-
kaan ei ole kielletty, mutta pitää osata kysyä, jos kysyy, voi saada tiedon, että ne on 
kesken, ja on osattava itse arvioida, milloin ne on valmiita, että osaa kysyä…” 
(OpYks4/O2) 

Kuten jo aiemmin todettiin, salassapitoa säätelevät lait ja asetukset (Potilaslaki 
785/1992) olivat samat kaikelle terveydenhuollolle ja erikoissairaanhoidolle, 
mutta käytänteet vaihtelivat erikoissairaanhoidon eri alueilla ja lääkäristä toi-
seen myös saman sairaalan sisällä. Avointa tiedonkulkua ilmeni eniten neuro-
logi-sessa tutkimuksessa tai hoidossa ja somaattisessa hoidossa olevien oppilai-
den palavereissa, joissa sairaalaopettaja toimi pedagogisena asiantuntijana osa-
na hoitotiimiä. Psykiatrian piirissä käytänteet vaihtelivat voimakkaasti, ja 
enemmistössä opetusyksiköitä koettiin tietoa tulevan vähän tai ei juuri lainkaan. 
Syynä tilanteeseen nähtiin usein lääkärin tai osaston toiminnassa tapahtuneet 
muutokset. 

”…tässä takavuosina, kun osaston toimintakulttuuri oli ehyempi…oli viikkopalaverit 
ja yhteiset koulutukset ja suunnittelukokoukset ja tuotiin esille sitä, että koulu on 
olennainen osa nuorten arkea, se oli näkyvä osa siellä…sillon se toimi…” 
(OpYks4/O4). 

Siirtymä- ja tuntemustiedon merkitykset korostuivat edelleen oppilaan omaan 
kouluun paluuvaiheessa, jolloin ne yhdessä muotoutuivat välitettäviksi tiedoik-
si ja kohtasivat oman koulun odotukset. 

”…tulee aika absurdi olo, kun vie oppilasta omaan kouluun ja neuvottelussa tietää 
oman koulun odotukset, jos et sä tiedä, miten nuori voi, tai se tilanne, että on hoidon 
puolelta ihminen mukana, mut se istuu tuppisuuna, ja jos siltä kysytään, se sanoo, 
ettei voi kertoa mitään...” (OpYks5/O1) 
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Yhteenvetona tiedonvälityksen merkityksestä sairaalaopetuksen työkohteen 
määrittymiseen voi todeta, että oppilaskohtaisen tiedon muodostus ja tiedon 
välittäminen oppilaan osaamisesta tai tukitarpeista on sairaalaopetuksen eri 
vaiheisiin liittyvää olennaista toimintaa ja monenkeskisessä yhteistyössä tapah-
tuvaa dialogia, joka edellyttää yhteistyön rakenteita ja pelisääntöjen tuntemusta 
sekä herkkyyttä havaita mahdolliset häiriötekijät. Tietojen kokoamisen ja siir-
tämisen merkitys kasvoi oppilaiden osastohoitoaikojen lyhentyessä ja avohoi-
tomallien lisääntyessä. Sairaalaopettajan oli kyettävä muodostamaan entistä 
lyhyemmässä ajassa kokonaiskäsitys oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin ti-
lanteesta, tuen tarpeista sekä toimenpide-ehdotuksista, joilla oppilaan oppimi-
seen tai koulunkäyntiin liittyviin tarpeisiin pystytään vastaamaan sairaalaope-
tuksessa ja sen jälkeen oppilaan omassa koulussa. Sekä oppilaan opettajalla, 
rehtorilla ja perusopetuslain mukaisesta opetuksesta ja toiminnasta vastaavalla 
viranomaisella on oikeus saada oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämi-
sen edellyttämät välttämättömät tiedot (Laki perusopetuslain muuttamisesta 
642/2010 § 40, § 41).  

6.1.4 Sairaalaopetuksen rajapintayhteistyö kohteen määrittäjänä 

Sairaalaopetuksella on kollektiivinen kasvatuksesta, opetuksesta ja kuntoutuk-
sesta muodostuva tehtävä, joka edellyttää opetuksesta vastaavan yhteisön ja 
oppilaan ympärille muodostuvien ryhmien jäsenten tietämyksen yhdistämistä 
ja yhteistyötä oppilaan yksilöllisten tuentarpeiden tunnistamiseksi ja niiden 
kohtaamiseksi. Sairaalaopetus toimii siten usean toimijan keskiössä. Oppilaan 
oma koulu, kuntapalvelut, muut asiantuntijapalvelut, erikoissairaanhoito muo-
dostavat omat toimintajärjestelmänsä ja kaikki edellä mainitut toistensa kanssa 
muodostamissa verkostoissa muodostavat oman toimintajärjestelmänsä (vrt. 
kuvio 16, luku 5.2.1). Opetussektoreilla tiedostetaan yhteistyökumppaneiden 
olemassaolo, mutta itse opetuksen aikana yhteistyökumppanit voidaan siirtää 
hetkeksi taustalle. Sairaalaopetuksessa yhteistyökumppanit ovat läsnä koko 
ajan. 

”Sairaalaopetus on moniammatillista työtä vasaran ja alasimen välissä. Yhteistyöstä 
ei voi hetkeksikään hellittää niin kuin muulla erityisopetuksen sektorilla eikä sitä voi 
työntää taka-alalle, vaan eletään sen keskiössä koko ajan.”(OpYks04/04)  

Eri toimijatahojen kanssa käytävän yhteistyön luomat rajapinnat toimivat herk-
känä jännitteiden kasvualustana. Rajavyöhykkeellä tarkoitetaan eri toimintajär-
jestelmien välille muodostuvaa aluetta, jolla aktiivinen vuorovaikutus, yhteinen 
suunnittelu tai työhön liittyvä tietojen vaihto tapahtuu. (Engeström 2004, 86.) 
Potilaan, asiakkaan tai avuntarvitsijan polun ylittäessä organisaatioiden rajoja 
tai paikantuessa eri toimijoiden tai sektoreiden toiminnan muodostamille yh-
dyspinnoille, yhteistyön suunnittelu ja verkostoituminen on tärkeää mutta 
usein ongelmallista. (Heinonen ym. 2018.) Ongelmat paikantuvat usein profes-
sionaalis-kulttuurisiin, resursseihin tai tietosuojaan liittyviin ongelmiin (Isoher-
ranen 2005, 80). Kuitenkin yhteistyön sujumisen edellytyksenä on, että työssä 



179 
 

 

käytettävä tieto on avointa ja kaikkien saatavilla (Engeström 1992). Opetuksen 
ja hoitotahon yhteistyöhön liittyvä solmukohta tuli esille kaikissa yksiköissä 
opetuksen ja hoidon välistä rajankäyntiä koskevina ilmauksina. Maininnat yh-
teistyöstä sekä hyvässä että pahassa näyttivät nousevan vaikuttaviksi tekijöiksi 
niin perustehtäväkäsitykseen, opetuksen järjestämiseen, opetuksen toteutumi-
seen kuin tiedonkulkuun, tiloihin ja yhteistyökäytänteisiin liittyvissä tilanteissa. 
Hoidon ja opetuksen välisen yhteistyön rakenteet ja käytänteet määrittivät yh-
teistyötä vanhempiin, oppilaan omaan kouluun ja muihin oppilaan kasvatuk-
seen tai kuntoutukseen osallistuviin tahoihin määrittäen samalla sairaalaope-
tustoiminnan kohdetta.  

Sairaalaopetuksen ja eri sidosryhmien välillä vallitsevaa yhteistyön tilaa 
voidaan hahmottaa seuraavan kuvion (kuvio 19) avulla. Sairaalaopetuksen työn 
kohteena (A) on oppilaan kasvatus, opetus ja pedagoginen kuntoutus ja hoidon 
työtoiminnan kohteena erikoissairaanhoidon piiriin tulevan potilaan hoito (B1). 
Hoidon ja opetuksen yhteisenä työn kohteena on hoidossa olevan poti-
laan/oppilaan kokonaistilanteen parantaminen hoidollisen, kasvatuksen, ope-
tuksen ja pedagogisen kuntoutuksen yhteistyönä. Yhteinen työn kohde muodos-
tuu alueelle (C), joka toimii yhteistyön rajavyöhykkeenä (Engeström 1995; 2009) 
tai yhdyspintana (Heinonen ym. 2018). Rajapinnalle muodostuvalla alueella (C) 
sairaalaopetus todentaa hoidollisia tavoitteita oman toimintansa kautta. Toi-
minnan ehtoina toimivat rajapintayhteistyö, tiedonvälitys ja yhteistoiminta, joi-
den tuloksena sairaalaopetuksen piirissä olevan oppilaan opinpolku muodos-
tuu (kuvio 19).  

Vanhempien (B2) työn kohteella tarkoitetaan tässä lapsen koululaiseksi 
kasvun tukemista. Opetuksen ja vanhempien yhteistyö (A + B2) todentuu myös 
alueella C. Oppilaan oman koulun (B3) työn kohteena on opetussuunnitelman 
mukainen opetus, oppilaan tarvitsemat tukitoimet ja oppilashuollollinen työ, 
jotka yhdessä sairaalaopetuksen kanssa (A+B3) muodostavat jälleen alueen C. 
Muut toimijatahot määräytyvät asiakkaan tarpeen mukaisina sosiaali- ja terve-
ystoimen perustason toimijoiden palveluina (B4), joiden kanssa tapahtuva yh-
teistyö (A+B4) paikantuu vuorollaan alueelle C. Tiedonsiirron, yhteissuunnitte-
lun ja -toiminnan tila, laatu ja määrä muokkaavat yhteistyön rajapinta-aluetta 
(C).  

Kuviossa 19 alue C edustaa aluetta, jolla eri organisaatioiden toimintajär-
jestelmät muokkaavat yhdessä oppilaan hoitoon, opetukseen, kasvatukseen ja 
kuntoutukseen liittämiään merkityksiä ja konstruoivat uusia. Yhteisvaikutuk-
sena syntyvät uudet merkitykset juontuvat ja samalla luovat uutta pohjaa toi-
mintaa määrittäville rakenteille ja valikoituville toimintatavoille ja työvälineille.  

Kaikkien toimijatahojen työn kohde muodostuu kunkin toimijatahon pe-
rustehtävästä käsin ja oppilaan/potilaan/lapsen/asiakkaan tarpeiden mukaan. 
Oman profession kautta syntyvä tieto ja kokemus varastoituvat mielen skee-
moiksi eli mielen malleiksi, jotka ohjaavat uuden tiedon vastaanottamista, käsit-
telyä ja tulkintaa. Sisäiset mallit ovat kulttuurisesti välittyneitä heijastaen yksi-
lön omassa toimintaympäristössä käytössä olevaa kieltä ja kulttuuria. (Enge-
ström 1995; Nonaka & Takeuchi 1995.) Jokainen asiantuntija hahmottaa näin 
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ollen tilannetta omista kokemuksistaan, taustaoletuksistaan ja tieteenalastaan 
käsin, mistä voi aiheutua yhteistyön kehittämisen esteitä (Isoherranen 2005, 81). 
Tarkastelen seuraavaksi yhteistyön tilaa ja rakenteita eri yhteistyöosapuolten 
osalta erikseen. 

 

KUVIO 19  Sairaalaopetuksen ja yhteistyökumppaneiden työn kohteina ja yhteistyön raja-
pintoina muodostuva oppilaan opinpolku (Engeströmiä 2009,56) mukaillen 

Erikoissairaanhoidon ja opetuksen rajapintayhteistyömallit 
Lapset ja nuoret tulevat ensisijaisesti erikoissairaanhoitoon ja kuuluvat hoidosta 
vastaavan lääkärin vastuualueelle. Haastattelujen perusteella kaikissa opetus-
yksiköissä järjestystä pidettiin itsestäänselvyytenä ja toiminnan luonteeseen 
kuuluvana eikä sitä koettu alisteisena suhteena, vaan roolien ja toimintojen sel-
keyttäjänä. 

”…mutta perusperiaate, et he hoitaa ja me täällä opetetaan… mut sitte on tietyissä 
asioissa selkeet rajat, että tämä kuuluu koululle ja tuo kuuluu osastolle … /…/ …että 
tämä (koulu) ei oo kiinnipitopaikka, meillä ei oo siihen tarvittavia tiloja ja tota noin, 
et sitte kyllä soitetaan osastolle, jos näyttää siltä, että kiinnipitoon mennään...” 
(OpYks33/O2) 

Analyysien perusteella näytti siltä, että mitä selkeämmät toimintalinjaukset hoi-
toyhteisössä oli, sitä helpompaa sairaalaopetusyksikön henkilöstön oli hahmot-
taa hoidon ja opetuksen roolit ja vastuualueet sekä jäsentää omaa toimenku-
vaansa ja vastuualueitaan. Pulmaksi näytti muodostuvan hoitoyhteisöissä val-
litsevien näkökulmien ja toimintatapojen kirjavuus ja vaihtelu sairaalasta, lää-
käristä ja hoitohenkilökunnan jäsenestä toiseen. Monenkirjavuuteen saattoi yk-
sinkertaisesti vaikuttaa se, että useimmiten osaston johdon – ylilääkärin tai 
osastonhoitajan – suhtautuminen ja henkilökohtainen näkemys määrittivät ope-
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tuksen merkitystä ja roolia hoidon kentässä. Luottamuksen syntymisen edelly-
tyksenä mainittiin hoitohenkilöstön pysyvyys.  

”…osastonhoitaja on ollu pitkään, lääkärit on vaihtunu… hän on ollut varmaan 
semmonen merkittävä lenkki yhteistyön kasvamisen kanssa tässä… hän on pitänyt 
sellasta osaston ja koulun välissä, hän ollut niinku sellanen antenni silloin, kun sitä 
koeteltu…”(OpYks3/A1) 

Myös sairaalaopetusyksiköiden omat yhteistyöhön orientoitumistavat vaihteli-
vat opetusyksiköittäin. Aineiston perusteella muodostui kolme yhteistoiminta-
mallia: täysin hoitovetoinen eli sisäkkäisen yhteistyön malli, irrallinen ja vasta-
vuoroinen malli (Tilus 2006a).  

Hoitovetoisessa eli sisäkkäisessä mallissa sairaalaopetusyksikön ja hoito-
henkilöstön päivittäinen yhteistyö saattoi alkaa osastojohtoisesta päivänaloituk-
sesta ja ulottua opetuksen aikataulutukseen.  

”8.55–14.15 on meidän virallinen kouluaika, ja se on osaston sanelema aika, ja klo 9 
sen takia, että siellä osastolla on aamupala, että se aamuryhmä, me keräännytään 
kaikki piiriin ja katotaan mikä päivä, ja kenen nimipäivä ja kuunnellaan aamumu-
siikkia, milloin mitäkin mihinkä kellonaikaa, sitte tiedotetaan, että kenellä on mikä-
kin meno sinä päivänä, ett kelloaika ja ...”(OpYks33/O1) 

Aamukokouksen koettiin toimivan toisaalta hyvänä tiedonvälitysareenana op-
pilaiden koulunkäyntikykyisyydestä (Puustjärvi 2017, 38-39) ja päiväohjelman 
kertaajana silloin, jos käytänteeseen kuului myös opettajan osallistuminen. Aa-
mukokous toimi myös oppilaan päivää eheyttävänä ja koostavana ja opettajan 
kannalta konkreettisena saattaen vaihdettava -tilanteena. Aamukokouskäytän-
ne oli esimerkki siitä, miten hoitohenkilöstö otti opetuksen mukaan päivittäi-
seen ohjelmaansa ja sitoi sen säännöllisten palavereiden ja tiiviin yhteistyön 
avulla osaksi hoitoa. Yhteistyötä luonnehti avoimuus, säännöllisyys, johdon-
mukaisuus ja määritellyt roolit.  

Mitä pienempi sairaalaopetusyksikkö oli, sitä suurempana voimavarana 
koettiin tiivis yhteistyö kaikkiin niihin tahoihin, jotka osallistuivat lapsen tai 
nuoren opetukseen, kasvatukseen, hoitoon ja kuntoutukseen. Suuremmassa 
opetusyksikössä löyhiä yhteistyösidoksia saattoi korvata osittain opetusyksikön 
omalla yhteisöllisyydellä, joka sisälsi foorumit ja tilaa yhteiselle keskustelulle, 
toimintatapojen reflektoinnille ja keskinäiselle tukemiselle.  

Hoitohenkilöstön ja opetusyksikön yhteistyö näyttäytyi sisäkkäisenä sil-
loin, kun opetusyksikön henkilöstö samaistui enemmän hoito- kuin opetushen-
kilökuntaan mieltäen toimintansa sairaalan erityistyöntekijän roolin mukaisesti. 
Opettajan työ ja toiminta rajautuivat vain sairaalassa tapahtuvaan työhön. Op-
pilaan oman koulun toivomista tai tarvitsemista konsultaatio- tai tukipalveluis-
ta ja yhteydenpidosta kouluun ja huoltajiin vastasi hoitohenkilöstö. Sisäkkäisen 
rajapintayhteistyön tilaan näytti liittyvän saumaton tiedonkulku, yhteiset tilat ja 
tavarat (kahvinkeitin) ja koulutukset. Opettaja koki hoitotiimin jäsenenä tunte-
vansa toiset ja toisten työtavat. Tiivis yhteistyö lisäsi luottamusta ja teki työs-
kentelystä luontevaa. Tutkijan havaintojen ja analyysin tulosten perusteella si-
säkkäiseksi luonnehdittavan rajapintayhteistyön haittoina näyttäytyi muun 
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muassa se, että työtoiminnan rajapinnat ja työnjako sekä vastuiden rajat katosi-
vat, jolloin opetustoimintaa saatettiin ohjata enemmän hoidollisesta kuin peda-
gogisen asiantuntemuksen näkökulmasta. Myös opetusyksikön johtajuus oli 
tällöin opetuksen organisatorisesta näkökulmasta katsottuna tavallaan väärässä 
paikassa. Keskittyminen oppilaan hoidollisiin asioihin näytti vähentävän ope-
tusyksikön opetuksellisen diskurssin tai yhteisöllisyyden rakentumisen tilaa. 
Toisaalta sairaalaopetusyksikön omat määrittelemättömät yhteistyörakenteet 
näyttivät lisäävän hoitoyhteisöön kuulumisen vetovoimaa ja rapauttavan yksi-
kön oman yhteisöllisyyden rakentumisen mahdollisuuksia. Hoidollisuuden 
dominoivuus opetusyksikön työotteessa ja diskurssissa näytti muokkaavan 
opetusta eräänlaiseksi hoito-opetukseksi, jolloin opetukselliselle valmennuksel-
le opetuksen edustamassa kasvatuksellisessa mielessä ja pedagogisin keinoin jäi 
vähemmän tilaa. Opettajan diskurssin ja tilan saattoi täyttää myös asioiden 
psykologisointi, ja työhön asemoituminen näyttäytyi enemmän terapeuttina 
kuin opettajana (vrt. Huotari 1998, 12–13). Työtoiminnan kohde näyttäytyi hoito- 
ja terapialähtöisenä hoitoyhteisössä tehtävänä työnä, jolloin esimerkiksi oppi-
laan oman koulun todellisuuteen valmentaminen pedagogisin keinoin näytti 
olevan sivuosassa. Myös opetusyksikön osaamiskeskustyön kehittämistä ei 
nähty mahdollisuutena eikä myöskään tarpeellisena.  

Irralliseksi tai löyhäksi rajapintayhteistyötä voitiin luonnehtia silloin, kun 
kumpikaan taho ei tarkkaan tuntenut toistensa työn kuvaa tai toimijoita (Tilus 
2006a). Jos sairaalaopetusyksiköllä ei ollut selkeää käsitystä tai tunnetta siitä, 
että hoito pitäisi koulua tärkeänä yhteistyökumppanina, näytti siltä, että myös 
yhteistyörakenteet ja -rutiinit puuttuivat. Sairaalaopetus ei myöskään kokenut 
toimivansa osana hoitoa, vaan hoidosta erillisenä saarekkeena. Opetusyksikön 
toiminta rajoittui opetuspalvelujen tuottamiseen hoidossa olevalle oppilaalle, 
mikä tarkoitti käytännössä oppituntien pitoa. Yhteistyö rajoittui oppilaan il-
moittamiseen opetukseen tai ilmoitukseen hoidon päättymisestä. Löyhää tai 
olematonta yhteistyötä kuvasi puutteellinen siirtymätiedon saanti, jolloin ope-
tuksen suunnittelun perustana olevan tuntemustiedon saattoi olettaa karttuvan 
hitaasti. Tiedonkulku oli myös usein oppilaiden varassa. Oppilaat kantoivat 
tietoa osastolta opettajalle esimerkiksi uusista, osastolle tulleista oppilaista tai 
osaston tapahtumista. Yhteistyön osapuolilta jäi puuttumaan myös mahdolli-
suus osaamisen ja tietotaidon vaihtamiseen, jolloin opetuksellisen ja hoidollisen 
osaamisen ja tietotaidon täysimääräinen yhdistäminen kokonaiskuntoutuksen 
hyväksi jäi hyödyntämättä. Irrallisen tai löyhän rajapintayhteistyön etuna voi-
daan karrikoidusti nähdä tietynlainen itsenäinen toimintamahdollisuus, jolloin 
yhteistyön hoitamiseen ei kulunut voimavaroja ja yhteentörmäykset tai hie-
rarkkiset tilanteet tai kommunikaation vääristymät vältettiin. 

Vastavuoroiseksi rajapintayhteistyöksi voitiin kuvata yhteistyön tilaa, jos-
sa keskeisenä näyttäytyi molempien osapuolten perustehtävän, roolien ja yh-
teistyön rakenteiden määrittely ja avoin tiedonkulku (Tilus 2006a). Opetusyksi-
kölle oli muodostunut kokemus siitä, että koulun osuutta pidettiin tärkeänä 
osana lapsen tai nuoren kokonaiskuntoutusta. Yhteistyön rajapinnalla oli selke-
ästi ilmaistu, että hoidossa on osa koulua.  Oppilaan tilanteesta vaihdettava tie-
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to kulki ajantasaisena, ja yhteistyö perustui luottamukseen ja keskinäiseen kun-
nioitukseen sekä avoimuuteen.  

Lasten- ja nuorisopsykiatrisessa hoidossa olevia oppilaita opettavan sai-
raalaopettajan ja sairaalaopetuksen sisältöjen suhdetta hoidollisiin indikaatto-
reihin tarkastellut Huotari (1998) tuo esille opetuksen ja hoidon yhteistyöalueel-
le sijoittuvia ristipaineita sairaalaopetuksen roolien näkökulmasta. Huotari 
(1998) tarkastelee ristipaineita opetussuunnitelman terapeuttisiksi luonnehdit-
tujen oppisisältöjen, kuten musiikin tai kuvataiteen, kiinnittymisinä hoidollisiin 
terapiamuotoihin (kuvataideterapia, musiikkiterapia). Myös yksilöopetus ja 
ryhmä opetuksellisena ryhmänä ja siihen sisältyvä ryhmädynamiikka sisältävät 
samankaltaisia terapeuttisia kokemuksia kuin hoidon toteuttamat yksilö- ja/tai 
ryhmäterapiat. Huotari (1998) pitää sairaalaopetusta tässä mielessä kiinteänä 
osana kokonaiskuntoutukseen tähtäävää yhteistyötä, eikä sairaalaopetusta tuli-
si nähdä selkeästi erilliseksi, itsenäisiä tavoitteita asettavaksi toiminnaksi. Opet-
taja työskentelee terapiapainotteisesti työskentelevässä tiimissä, mikä aiheuttaa 
puolestaan sen, että opettaja voi kokea toimenkuvansa epäselvänä ja ristiriitai-
sena. (Huotari 1998, 12–13.)  

Yhteistyötilan muodostuminen oli yhteydessä opettajan omaan kokemuk-
seen yhteistyöstä, mikä vaikutti myös osallistumishakuisuuteen. Jos yhteistyö 
oli satunnaista, epäsäännöllistä ja ilman rakenteita, opettajat kokivat itsensä 
ulkopuolisiksi. Opettajan osallistumisen luonteessa ilmeni vaihtuvuutta riippu-
en siitä, osallistuiko opettaja hoidon järjestämiin palavereihin vain tiedontuoja-
na. 

”…opettajalle annetaan vaan pieni siivu ..eli kertoa miten koulussa menee, ja sit sa-
notaan, että sulla on varmaan kiire..” (OpYks4/O3) 

Osallistuminen saattoi tapahtua myös täyden jäsenyyden omaavana pedagogi-
sena asiantuntijana tai ulkopuolisena kummajaisena, jolla ei ollut osallistumis-
oikeutta ollenkaan, tai vain hyvin harvoin. 

”…nuorten puolella ei opettaja pääse niihin ’juhliin’ ollenkaan, missä päätetään tai 
linjataan nuorten hoitoa…”(OpYks4/O4) 

Täyden jäsenyyden koettiin merkitsevän tunnustettua roolia hoitotiimin jäse-
nenä, ja se edusti vastavuoroisen dialogin sävyttämää yhteistyön mallia. Sen 
sijaan tiedontuoja ja kummajainen edustivat irrallista yhteistyömallia. Oma 
merkityksensä yhteistyön laadulliselle ja osallisuuden kokemiselle oli myös sil-
lä, kumpi yhteistyön osapuoli teki rajauksen osallistumisesta. Hoitohenkilöstö 
saattoi rajata tietoisesti opettajan osallistumismahdollisuutta, jolloin opettajalle 
muodostui selkeä käsitys vallitsevasta marssijärjestyksestä ja seurauksista. 

”…kun opettaja on kertonut Maijan koulukuulumiset, opettaja voi läh-
tee…”(OpYks4/O4) 

  ”… kun sä oot kertonu, sää voit lähteä, ja yhteinen pohdiskelu jää toteutumat-
ta…”(OpYks4/O1)  
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Rajaus osallistumisesta saattoi perustua myös työyhteisön yhteiseen tai opetta-
jan itsensä tekemään linjaukseen siitä, milloin kouluun tai oppimiseen liittyvien 
asioiden käsittelyn katsottiin loppuvan ja sairaalaopettajan osuuden päättyvän.  

”…yhteistyö sujuu ja on mutkaton lastenosaston kanssa, siinä on sillai, että on yh-
teisneuvottelut, mutta kumpikin hoitaa oman tonttinsa…/…/…tieto kulkee, käy-
dään melkein päivittäin…siinä mielessä hyvä tehdä töitä..kun vuoropuhelu toimii, 
arvostetaan toisten työtä…”(OpYks10/O1) 

”…sitte kun alkaa olla ihan puhtaasti kotiasioita, niin mä sanon, että nyt mä läh-
den…” (OpYks4/O2) 

Koulunkäyntikyvyn arviointi rajapintayhteistyönä 
Opetusta järjestetään oppilaan terveydentilan sallimissa rajoissa. Haastattelujen 
perusteella koulunkäyntikyvyn (Puustjärvi 2017, 39) toteaminen ja opetukseen 
osallistumisesta päättäminen tapahtuivat pääosin kolmella tavalla. Lääkäri tai 
hoitaja päätti yksin tai hoito ja opetus arvioivat tilannetta yhdessä tai sairaala-
opettaja päätti. Somaattisessa hoidossa olevan oppilaan terveydentilan arviointi 
koulunkäynnin kannalta näyttäytyi selkeämpänä ja avoimempana kuin psyki-
atrisen hoitoalueen osalta siitä huolimatta, vaikka molempien sairaustaustojen 
koettiin murentavan koulunkäyntikykyä yhtä lailla. Sairaalaopettajan oli mah-
dotonta tehdä rajanylitystä lääketieteen puolelle, ja hänen oli jäätävä usein lää-
kärin tekemän arvion varaan. Hoito koettiin lääkärin luontaiseksi vastuualu-
eeksi, mutta pedagogisen tiedon ja hoitotyön yhdistäminen koettiin hyödyllise-
nä ja lisäävän molempien osapuolien ymmärrystä oppilaan tilanteesta. Yhteis-
työnä arvioitava koulunkäyntikyky ottaa mukaan myös pedagogisen osaami-
sen (Puustjärvi 2017) ja nostaa siten sairaalaopetuksen roolia hoitoa tukevana 
(HE 66/2013).  

Aineiston analyysin perusteella näytti siltä, että hyvän yhteistyön tila lisä-
si luottamusta ja luottamus edelleen keskinäistä kunnioitusta. 

”Kyllä meillä toimii hyvin… vastavuoroisesti kylläkin kummankin talon aikuiset 
luottaa siihen, että jos koululta soitetaan, että nyt on tilanne semmonen…ei siellä ky-
seenalaisteta, että mitenkäs te sellaisen päätelmän teitte. (OpYks4/O3)  

Vain muutamassa tapauksessa esiintyi ristiriitaisia tunteita hoitohenkilöstön ja 
sairaalaopetusyksikön henkilöstön välisessä vuorovaikutuksessa. Vuorovaiku-
tus koettiin kielteisenä, ulkopuolelle sulkemisena, mitätöintinä ja kohtaamat-
tomuutena, joista seurasi epäluottamuksen kokemuksia ja entisestään muren-
tuvaa yhteistyötä. Ristiriitainen tai paremminkin konfliktinen suhtautuminen 
profiloitui usein vain yhteen tai kahteen kaikista paikallisen erikoissairaanhoi-
don osastoista ja oli voimakkaasti henkilösidonnaista. 

Haastateltava: ”…monesti lähtökohta on ollut se nyt viimeisissä (opetuksen ja hoi-
don suunnittelupalaveri), että tietyllä tavalla haluttiin puuttua meidän toimintamal-
leihin ja haluttiin tiettyjä toimintamalleja tänne, ja me ei voida… ne tulee meidän ton-
tille, sanoo meille miten pitäs…” 
Tutkija: ”..esimerkiksi mihin?” 
Haastateltava: ”…opetusmenetelmiin, että saako hoitajan luokkaan, kun ollaan yksi-
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lötilanteessa eli …miten näitä pitäisi opettaa näitä lapsia, millaisia välineitä…, mitä 
meiltä puuttuu... miten pitäisi opettaa…”(OpYks9/O1) 

Opetuksen toteutusta koskeva keskustelu saatettiin kokea rajanylityksenä ja 
omalle tontille tunkeutumisena ammatillisen ja rakentavan tarkastelun sijaan. 
Konfliktiin ajautunut yhteistyötilanne vaikuttaa tilanteesta tehtäviin tulkintoi-
hin. Tulkinnat värittyvät tunteiden noustessa pintaan ja estävät ratkaisukeskei-
sen yhteistyön. (Juuti 1999; Järvinen 2000.) Työ moniongelmaisten ja psyykki-
sesti oirehtivien lasten ja nuorten ja usein heitä hoitavien aikuisten kanssa on 
erityisen altis vuorovaikutuksen häiriöille ja väärinymmärryksille (Arnkil & 
Eriksson 1995). 

Puutteellisesti toimivasta keskinäisestä yhteistyöstä ja tarpeesta pitää kou-
lua alisteisessa asemassa oli kyse silloin, jos myös koulunkäyntikyvyn määritte-
lyn oikeutta käytettiin vallan välineenä. 

 ”…tullaan koulun puolelle ojentamaan opettajaa, ettei sinulla ole oikeutta poistaa 
oppilasta koulusta.” (OpYks4/O1)  

Tällöin oli usein kysymyksessä vuosien ajan solmuun mennyt yhteistyö, ja 
kaikkea toimintaa tulkittiin uhkana omalle toiminnalle ja tilannetta tarkasteltiin 
jäätävien silmälasien läpi. Engeström (1995) esittää tiimi- ja verkostopohjaisen 
organisaation ratkaiseviksi tuntomerkeiksi yhteistyön ja rajat ylittävän avunan-
non, joiden tuloksena saavutetaan myös korkea innovatiivisuus ja aloitteinen 
oppiminen. Tällöin myös vastavuoroisuuden ja luottamuksen merkitys koros-
tuvat (Engeström 1995, 29). Juuti (1995) painottaa keskinäisen luottamuksen 
merkitystä, koska ”sillä ei ole ongelmia, joka luottaa, vaan sillä, joka epäilee”. Em-
paattinen suhtautuminen on hyvän vuorovaikutuksen perusehto. Pyrkimys 
asettua toisen yksilön asemaan vasta mahdollistaa oman näkökulman kypsymi-
sen. Empaattinen suhtautuminen poistaa rajoja itsen ja muiden väliltä sekä va-
pauttaa itsen alkeellisten puolustusmekanismien käytöstä. Yksilön kiinnittymi-
nen organisaation kulttuuriin ja kulttuurin kypsyminen yksilön oman kasvun 
kautta tulevat mahdollisiksi. (Juuti 1999, 16.)  

 
Vanhempien kanssa tapahtuva yhteistyö (VYT) 
Sairaalaopetuksessa vanhempien kanssa tapahtuvalla yhteistyöllä koettiin ole-
van lapsen kasvun, opetussuunnitelman toteutumisen ja pedagogisen kuntou-
tuksen kannalta erityistä merkitystä silloin, kun oli tarvetta tukea oppilaan kou-
lulaiseksi kasvua ja sosiaalisia taitoja. Yhteistyöllä koettiin olevan paljon annet-
tavaa myös silloin, kun rakennettiin uudelleen kodin ja oppilaan oman koulun 
välisiä, mahdollisesti tulehtuneita suhteita. Molemminpuolinen luottamus ker-
tautui oppilaan ja perheen lisääntyneenä luottamuksena koulua ja oppimista 
kohtaan lisäten oppimisen ja koulunkäynnin motivaatiota (Äärelä ym. 2016b).  
Sairaalaopetuksen alkuvaiheista asti sairaalaopettajan tehtävänä oli sairaalaope-
tusorganisaatioon kuuluvana erityistyöntekijänä yhteydenpito lasten vanhem-
piin (Lähteenmäki 1993). Tutkimusajankohtana voimassa olleen perusopetus-
lain (Perusopetuslaki 628/1998 § 3) mukaan opetuksessa tulee olla yhteistyössä 
kotien kanssa. Koulu tukee huoltajia kasvatustyössä (Opetushallitus 2004). 
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Tiedonkulku ja tiedottaminen vanhempien suuntaan sairaalaopetuksen 
luonteesta koettiin tarpeellisena ja tärkeänä. 

”…huoltajien on vaikea nähdä se, ettei hoito ja koulu ole sama asia, ne olettaa helpos-
ti, että asiat, mitkä menee osastolle, ei mene koululle, ja että minkä osasto tietää, niin 
koulukin sen tietää...” (OpYks4/O1).  

Elias 1 -kierroksen tuottaman aineiston tulosten perusteella ilmeni, että hallin-
non muutoksesta huolimatta vanhempien kanssa tapahtuvasta yhteistyöstä 
päätti useissa tapauksissa hoitohenkilöstö esimerkiksi seuraavaan tapaan:  

”…me (hoito) annetaan koulun numero, johon ne voi soittaa…meillä on tää huoltaji-
en kanssa yhteistyö rakennettu tällasiin perhetapaamisiin …ne pyritään pitämään 
pienimuotoisina, jotta siinä saatais luottamus syntymään ja siinä on yleensä työnteki-
jäpari ja sit perhe, yleensä osastonlääkäri tai joku hoitajista…” (OpYks5/H2).  

Hoidollisten ja sairaalaopetuksen roolien ja työnjakoon liittyvien kysymysten 
määrittelemättömyydestä seurasi usein, että sairaalaopettaja tapasi vanhempia 
yleensä vain hoitohenkilöstön järjestämissä palavereissa. Sairaalaopetus rajau-
tui itsenäisenä toimijana vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön ulkopuolelle 
etenkin tilanteissa, joissa hoitohenkilöstö otti ikään kuin huoltajan roolin sairaa-
laopetukseen päin suuntautuneessa yhteistyössä.  

Edellä kuvatuissa tilanteissa erikoissairaanhoito toimi yhtenä perhetyötä 
tekevänä instituutiona. Hoitosuhteen luominen edellyttää hoidolta varsinkin 
psyykkisessä hoidossa pitkäjänteistä ja intensiivistä työtä, jota ei haluta vaaran-
taa, ja siksi saatetaan joissakin tilanteissa rajata yhteistyön tilaa, paikkaa ja osal-
listujia. (Vuori & Nätkin 2007.) Salassapitosäännösten 2000-luvulla tapahtunut 
uudistumisen koettiin hankaloittaneen tiedonkulkua entisestään (Henkilötieto-
laki 523/1999; Julkisuuslaki 1.12.1999; Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 
785/1992). Lisäksi salassapitosäännösten tulkinnat vaihtelivat hoitoalasta, sai-
raalasta ja lääkäristä toiseen. Hoitoideologian ja -tapojen muuttuessa tai tiedon-
kulun säännösten kiristyessä saattoi myös opettajan työpanos ”loitontua” hoi-
don piiristä ja opettajan asema suhteessa vanhempiin muuttua. 

Haastattelujen perusteella näytti siltä, että huoltajien kanssa tapahtuva yh-
teistyö syventyi niissä yksiköissä, joissa koulun rooli ja merkitys olivat hoito-
henkilöstön tai hoitoyhteisön ääneen tunnustamia. Yhteistyökäytänteet olivat 
niin ikään selkeät yksiköissä, joissa oli kokemuksia avohoidossa olevien oppi-
laiden opetuksen järjestämisestä. Niissä järjestettiin vanhempainiltoja ja tapaa-
misia sekä vanhempainryhmiä päivittäin tapahtuvan yhteistyön lisäksi. Van-
hempainryhmissä tapahtuvan vanhemmuuden tukemisen voi katsoa sisältä-
neen perhetyön piirteitä (Vuori & Nätkin 2007) niissä kehittämishankkeen osa-
projekteissa, joiden toimintasuunnitelmat sisälsivät tietoisesti kehittämisen koh-
teeksi valittua vanhemmuutta tukevaa toimintaa. Perhetyö kuului erikoissai-
raanhoidon ja/tai sosiaalitoimen sektoreiden vastuualueille, mutta sairaala-
opettajan ja vanhempien välille kehittyvän luottamuksellisen suhteen koettiin 
toimivan vanhemmuutta voimaannuttavana ja kiertyvän siten lapsen tai nuo-
ren hyvinvointia lisääväksi ja koululaiseksi kasvua tukevaksi. 
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Osa yksiköistä oli tyytyväisiä hoitovetoiseen yhteistyömalliin, ja niissä ko-
ettiin hoitohenkilöstön hoitamien vanhempaintapaamisten lisäävän vanhempi-
en sitoutumista hoitoon.  

”…en mä nää sitä kauheena hirveenä puutteena suoranaisesti, mä nään sen niin, että 
he näkee hoidollinen ja tutkimuksellinen funktio on tärkeempi kuin tämä koulu, ja se 
tulee sillai toissijaisena sitte, eli mää nään sen informaatiokulunkin osaston kautta 
semmosena asiana, että vanhemmatkin tajuaa, mikä tässä tilanteessa nyt on tärkein 
asia, että se on tutkimuksellinen ja hoidollinen puoli, ja koulua toki kyllä käydään, 
silläkin merkityksensä toki on.” (OpYks3O1) 

Yhteistyö vanhempien kanssa värittyi myös oppilaan koulunkäynnin tilanteen 
ja sairauden sekä hoidollisen tilanteen ja tavoitteiden mukaan. Opettajan ja 
vanhempien yhteistyöllä koettiin olevan erityistä merkitystä silloin, kun van-
hempien huolenaiheina olivat koulunkäynnin jatkuminen ja sairauden vuoksi 
keskeytyneen opiskelun vaikutukset oppilaan koulumenestykseen. 

”…kun vanhemmilla on paljon huolia lapsensa sairaudesta, niin me huolehditaan 
niistä kouluasioista, nii vanhemmat saa keskittyä siihen rumpaan, mikä siihen liit-
tyy.” (OpYks9/O1)  

Erityisesti somaattisessa hoidossa olevien lasten osalta vanhempien tukeminen 
toimi usein huolikuorman keventäjänä. Yhteistyötä ja tukea tarvittiin myös sil-
loin, kun vanhemmilla oli epärealistisia odotuksia tai vaatimuksia koulunkäyn-
nistä. 

”…vakuuttamalla vanhemmat siitä, että koulu hoituu sairaalaopettajan ja oman kou-
lun yhteistyöllä, on usein vanhemmille helpottava tieto, murhetta ja ajateltavaa riit-
tää muutenkin. Samalla se ylläpitää jatkumoa normaalin, terveen elämisen jatkumi-
sen suuntaan.”(OpYks2/01)  

Yhteistyö rakentui vastuullisen vanhemmuuden kehittämiseen ja jaksamisen 
lisäämiseen sekä lapsen koululaiseksi kasvamisen tukemiseen yhteistyössä 
opettajan kanssa yksiköissä, joissa sairaalaopetuksen omaa opetussuunnitelmaa 
käytettiin kasvatuksen, opetuksen ja pedagogisen kuntoutuksen perustyökalu-
na. 
 
Sairaalaopetusyksikön ja oppilaan oman koulun välisen yhteistyön rajapinnat (KYT) 
Sairaalaopetusyksiköiden tavat toimia yhteistyössä oppilaan oman koulun 
kanssa vaihtelivat yksiköstä toiseen ja saman yksikön sisällä opettajasta toiseen. 
Pääsääntöinen oman koulun kanssa tapahtuva yhteistyö virisi oppilasarvioin-
tiin ja opetuksen sisältöihin liittyvien asioiden kautta. Kuten aiemmin jo todet-
tiin, näytti oppilasarviointi toimivan pääasiallisimpana yhteistyön käynnistäjä-
nä ja ylläpitäjänä. Käytänteet vaihtelivat riippuen oppilaan sairaalajakson pi-
tuudesta ja omaan kouluun suuntautuvan yhteistyön laajuudesta, mutta myös 
siitä, olivatko opetusyksikön arviointikäytänteet yhteisesti luotuja ja kaikkien 
tiedossa vai rakentuiko oppilasarvioinnin menettelymallit opettajakohtaisesti. 

”…arviointi yhteistyössä oman koulun kanssa, kokeet menee omaan kouluun ja siel-
lä aineenopet ne kattoo ja sitte istutaan nokat vastakkain, että teillä on se numeerinen 
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puoli, ja minä kerron, mitä muuta siihen liittyy, hoitojakso pitää ottaa huomioon ar-
vioinnissa...” (OpYks4/O2) 

Yhteistyön siltaa rakentavien käytänteiden puuttuessa oppilaan oma koulu eli 
omaa elämäänsä. Radiohiljaisuuteen verrattavan yhteistyön tilassa ilmeni myös 
ylilyöntejä niin sairaalaopetusjaksoon kohdistuvien odotusten kuin oppilaiden 
oppilasarvioinnin periaatteiden toteutumisenkin suhteen.  

”…on ollu muutamia kouluja, joissa ope ei osannu ottaa sairausnäkökulmaa huomi-
oon, vaan jolle piti vääntää rautalangasta ja korostaa, ettei olennaista oo se, missä 
opetus ja oppiminen on tapahtunu, vaan se miten siinä on edistytty...eikä sanoo, että 
kun se ei oo omassa koulussa tehny, ei voi antaa seiskaa enempää…tää on juuri se 
ongelma, tämä kohta, että hirvee tarve että siihen pitää verrata kaikki...kaikkien 
muiden tekeminen...”(OpYks4/O1) 

Arviointia ohjaavien periaatteiden ja käytänteiden määrittämisen, ohjauksen ja 
seurannan tila näytti heijastuvan kuntatasolle ja sitä kautta kouluille ja siitä 
edelleen opettajan arviointiperiaatteiksi ja -käytänteiksi, kuten arviointia peda-
gogisena kuntoutuksena käsittelevässä luvussa (luku 1.2.2) mainittiin. 

Ennakoivaa yhteistyötä ilmeni vain kahdessa opetusyksikössä. Kyseessä 
oli hoitotahon luoma menettelytapa, jonka mukaan sairaalaopetusyksikkö sai 
oppilaasta tiedot ennen hoitojaksolle tuloa. Opettaja saattoi käydä viikkoa en-
nen hoitojakson alkua seuraamassa oppilasta omalla koululla, seurata oppitun-
tia ja nähdä koulun arkipäivää ja saada toisentyyppistä autenttista tietoa kuin 
puhelimitse kerrottuna tai hoitoontulokokouksessa välitetyn siirtymätiedon 
varassa olisi muodostunut. Oppilaalla nähtiin olevan oma toimintaympäristön-
sä kotona, koulussa ja vapaa-ajalla. Niillä on omat merkityksensä, ja myös nii-
den osuus pyrittiin saamaan näkyväksi ja oppilaan kokonaistilannetta parem-
min hahmottavaksi verkostokokouksissa.  

Opetuksen aikana tapahtuva yhteistyö oli kirjavaa ja opettajasidonnaista 
niissä yksiköissä, joissa yhteistyön muotoja ja rakenteita ei ollut luotu yhteisten 
periaatteiden ja menettelytapamallinnusten kautta. Sen sijaan yksiköissä, joissa 
oli selkeästi määritellyt yhteistyörakenteet, niitä myös pidettiin olennaisina, 
ettei  yhteys omaan kouluun katkeaisi. 

”…se kannattaakin pitää sellasena...kerran kuussa...sen huomaa siitä, että jos kerran 
jää väliin, kun on nää koulujen jaksojärjestelmät ja muut, alkaa olla ihan kuutamolla, 
missä mennään, koulujen jaksojärjestelmät on määräävät, tulee samalla jonkinlaista 
arviointiakin, sen kyllä huomaa, että jos jää yks kuukausi pois, se alkaa heti nilkuttaa, 
toki voi hoitaa puhelimella tai muuten, mutta parasta on se naamat vastakkain istu-
minen…” (OpYks4/O2) 

Sujuvan ja avoimen yhteistyön koettiin myös turvaavan pedagogisen kuntou-
tuksen jatkuvuutta esimerkiksi tapauksissa, joissa sairaalaopetuksessa oloaika-
na oppilasta oli ohjattu reflektoimaan omaa toimintaa osana sosiaalisten taitojen 
tavoiteohjelmaa. Alkuun saadun myönteisen kehityksen koettiin kuitenkin vaa-
rantuvan, jos menettelytavat muuttuivat omassa koulussa. 

”…koulu on lähteny sujumaan, ja jos sitten omasta koulusta puuttuukin sellaset rakenteet, 
niin siltä putoo pohja pois…” (OpYks4/O1) 
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”…monelle oppilaalle on ihan sellainen tuki riittävää, jos se sinne reissuvihkoon lai-
tetaan se sama malli, jota täällä tahkottu, ja se kulkee omalle koululle ja sanotaan, että 
nyt hoidat, että ne tulee plussaksi, ne tietää, mitä se tarkoittaa, että miten ne tulee 
plussaksi ja opet merkkaa…” (OpYks4/O3) 

Yhteistyön tila heijastui myös siirtymävaiheen valmisteluun, jossa oppilaan 
oman koulun asenteen ja mielen maailman tunnistaminen oli ensimmäinen teh-
tävä.  

”Jos koululla on sellanen pelonsekainen vastaanottotunnelma, niin silloin panoste-
taan siihen siirtymiseen enemmän, koulukokeilupäivät sovitaan, ope tulee tänne kat-
somaan luokkatilannetta…” (OpYks4/O5) 

Oppilaan oman koulun asennoitumista oppilaan tarvitsevuuteen pidettiin siir-
tymävaiheen onnistumisen ensimmäisenä edellytyksenä. 

”On tuurista kiinni, kuka sattuu olemaan siellä toisessa päässä.../.../...jos koulussa 
suhtaudutaan yleensäkin positiivisesti erilaisuuteen, niin joustavuutta löytyy heti, 
koska se millaista poikkeavuutta tahansa, jotkut koulut sanoo, että meille vaan, ja 
jotkut on ihan hepulissa, ja mitenkä saisi sen aikajänteen (siirtymä) pitemmäksi, että 
saisivat sen oppilaan paluun siirtymään mahdollisimman pitkälle…” (OpYks4/O2) 

Hallinnollisten isäntäkoulujen kanssa yhteistyö (yhteiset kokoukset, koulutuk-
set) olivat hyvin harvinaisia. Analyysin tulosten perusteella näytti siltä, että 
opetusyksikön löyhä yhteisöllisyys (Huusko 1999) oli yhteydessä löyhiin – 
usein lähes olemattomiin – suhteisiin niin hallinnollisen isäntäkoulun kuin 
myös oppilaaksiottoalueen muiden koulujen kanssa. Tavallista silloin oli, ettei 
sairaalaopetusyksikön väki osallistunut lukuvuoden aikana isäntäkoulunsa ti-
laisuuksiin pakollista veso-päivää lukuun ottamatta. 

Sairaalaopetuksen rajapintayhteistyötä koskevia tuloksia tiivistäen voi to-
deta, että työtoimintaan sisältyvä eri toimijatahojen kanssa tapahtuva yhteistyö 
määritti toiminnan kohdetta, joka värittyi toimintajärjestelmän osatekijöiden si-
säisten ja toimintajärjestelmien välisten jännitteiden kautta. Haastatteluissa tuli 
esille rajapintayhteistyön toiveina ja laadullisina kriteereinä yhteisen näkemyk-
sen muodostaminen asioista, yhteiset tavoitteet, koulun huomioon ottaminen ja 
kuuleminen, vastavuoroinen palaute, joustavuuden kehittäminen ja selkeä 
työnjako sekä asioiden jäsentymiseksi tarvittava jatkuva dialogi (Järvinen 2000; 
Seikkula & Arnkil 2005). Hyvän yhteistyökokemuksen ja yhteistyötilan synty-
misen perusedellytyksenä haastateltavat mainitsivat yhteisen toimintakulttuu-
rin ja siihen sisältyvän keskinäisen kunnioituksen, jonka avaimena on dialogin 
kautta syntyvä luottamus. 

”...me on opeteltu tekemään yhteistyötä ja nimenomaan opettelun kautta, on opeteltu 
asioista puhumaan…se on sellanen tärkee pointti…kaikennäköisistä asioista..sillon 
se on helppoa ja suuri tekijä on ihmisen persoona../../ .. nii ja on sellanen tunne, että 
pystyy sanomaan, koulun maailma ja arvot voi olla joskus erilainen...tavallaan puo-
lin ja toisin voi sanoa ääneen, että tämä kohtaa ja nämä ei kohtaa…” (OpYks1/O1) 
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6.1.5 Sairaalaopetusyksikön toimintakulttuuri työn kohteen määrittäjänä 

Sairaalaopetusyksikön sisäisellä toiminnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä yksi-
kön toimintakulttuuriin vaikuttavia ja siitä muodostuvia toimintoja, kuten toi-
mintaa ohjaavia perusperiaatteita, vuorovaikutusta ja käytänteitä sekä toiminta-
tapoja, jotka muodostavat kehykset organisaation tavalle toimia, oppia ja kehit-
tyä sekä toiminnan tavoitteiden toteutumiselle (vrt. kuvio 7, luku 2.6.3).  

Toiminnalle annetaan tietty merkitys ja arvo (toimintafilosofia). Toimintaa 
ohjaavat arvot heijastuvat koko toimintaan (Fullan 2003; Schein 2009), ja niiden 
merkitys toiminnan perusteina heijastuu aikuisten erilaisuutta tasapainottavana 
ja siten toiminnan tuloksellisuutena sekä yhteytenä koko työyhteisön jaksami-
seen.  

”..ilman tätä yhteisöllisyyden tilaa, missä meidän talo porskuttaa….ja mikä meillä on 
nyt, me ei varmaan selvittäis tästä…” (OpYks4/O2) 

Tulosten mukaan vain viidessä yksikössä kolmestakymmenestäkolmesta (5/33) 
oli yhdessä käsitelty ja muodostettu käsitys ”millä jaloilla tää systeemi seisoo…” 
(OpYks4/O3) ja yhteiset toimintaperiaatteet oli keskusteltu ja avattu niiden 
merkitykset. Yhteiset merkitykset oli kahdessa opetusyksikössä kirjattu opetus-
suunnitelman alkuun ja lukuvuosittaiseen toimintasuunnitelmaan, joka oli 
kaikkien näkyvillä ja johon säännöllisissä kokouksissa palattiin. Joissakin yksi-
köissä yhteiset periaatteet oli kyllä kirjattu lukuvuosisuunnitelmaan tai kunta-
kohtaiseen opetussuunnitelmaan sairaalaopetuksen osiona, mutta tutkijalle ei 
selvinnyt, miten yhteisesti ne oli tehty ja olivatko ne kaikkien tiedossa. Yleisim-
pänä näyttäytyi tilanne, jossa yhteisöllisyyttä lujittavista toimintaperiaatteista ei 
ollut keskusteltu tietoisesti ja olennaisena osana toimintaa ohjaavina periaattei-
na eikä luotu niihin perustuvia käytänteitä.  

”Yhteistä toimintaperiaatetta ei ole, jokainen (opettaja) hoitaa oman tonttinsa, ei voi 
täällä puhua mistään yhteisestä toimintakulttuurista, koska sitä ei vielä ole…” (Op-
sYks10/O2)  

Eri tahojen kanssa käytävän yhteistyön rajapinnoilla tapahtuva toiminta heijas-
tui myös omaan toimintaan periaatteita luovana ja toiminnan arvottamisena. 

”…vaikka sää oot yksin opena omassa yksikössä, jaat oppilaat jonkun muun kans-
sa …hoito, vanhemmat ja niin edelleen..., jolloin ei oo samantekevää, mitä tehdään ja 
miten tehdään…” (OpYks4/O4)  

Toimintakulttuuri tarkastelukulmana viittaa toiminnan laadulliseen arviointiin 
ja tarkasteluun (Helakorpi 2001). Sairaalaopetuksen laadulla tarkoitan tässä sai-
raalaopetusyksiköiden kykyä toteuttaa sairaalaopetuksen piirissä olevien pe-
rusopetusikäisten oppilaiden kasvatukselliset, opetukselliset ja pedagogisen 
kuntoutuksen tarpeet säädösten, määräysten ja sopimusten mukaan. Sairaala-
opetusyksikön toimintaa säätelevät lait, normit, säädökset ja sopimukset muo-
dostavat toiminnan ulkoiset reunaehdot. Toiminta todentuu toimintakulttuuri-
na muodostaen toiminnan sisärajat. Toiminnan tarkastelu, arviointi ja yhteinen 
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keskustelu tekevät näkyviksi toiminnan todellisen ulottuvuuden ulkoisten reu-
naehtojen muodostamassa kentässä sekä näiden väliin sijoittuvan rajapinnan. 
(Helakorpi 2001.) Toiminnan määrittely yhdessä on osa organisaation strategis-
ta ja operatiivista suunnittelua (Helakorpi 2001; Mintzberg 1994). Yksiköissä, 
joissa lukuvuosisuunnitelma oli jatkuvassa ja toimintaa ohjaavassa käytössä 
koettiin, että viikko- ja päivittäisen työn suunnittelu oli välttämätöntä kaootti-
sessa ja alati liikkeessä olevassa työympäristössä. Lasten- ja nuorisopsykiatri-
sessa hoidossa olevien lasten terveydentila ja toimintakyky saattoivat vaihdella 
oppitunneittain ja jopa hetkittäin. Opettaja ja työyhteisö tarvitsivat vara- ja B- 
sekä opettajan ”essutaskusuunnitelmia”. Opettajalta ja opetusyksiköltä edelly-
tettiin valmiutta joustoon ja varasuunnitelmiin niin, että pystytään turvaamaan 
turvallisuuden ja luottamuksen tunteiden säilyminen aikuisten vahvuudesta ja 
tilanteiden hallintakyvystä, mikä todentui eheyttävänä opetuksena ja näkyvänä 
pedagogisena kuntoutuksena. Suunnittelu loi toiminnan raamit ja jäsensi arkea 
säännöllisenä rakenteena. Määriteltyjen rakenteiden puuttuessa tilanne näyttäy-
tyi lähinnä päivittäisenä selviytymisenä tavoitteellisen ja pitkäjänteisen toimin-
tamallin sijaan. Sattumanvaraisesti toteutuva yhteistyö koettiin myös epävar-
muutta lisääväksi.  

”…lennossa hoidetaan…sellasta lennossa suunniteltua, yhteistä keskustelua kahvilla, 
lähinnä nyt aamupäivisin ja iltapäivisin…se toimii samalla meidän omana työnohja-
uksena. (OpYks10/O2) 

Viidellä sairaalaopetusyksiköllä kolmestakymmenestäkolmesta (5/33) oli ope-
tuksen toteutus kirjattu selkeäksi kaikkien opettajien opetustunnit sisältäväksi 
viikkotyöjärjestykseksi, joka oli selkeästi näkyvillä opettajainhuoneessa tai il-
moitustaululla. Sama lukujärjestys jaettiin osastoille. Yleisempää oli, että opetta-
jat laativat itselleen vain omaa opetusryhmäänsä koskevan viikkolukujärjestyk-
sen. Näissä tapauksissa koulupäivän sisällöistä näytti välittyvän niukasti tietoa 
muille opettajille. Työajoista saatava informaatio saattoi myös rajautua yksi-
köissä yhteisten tilojen seinällä olevaan laadittuun lukujärjestyspohjaan, johon 
oli kirjattu vain yksikön opetustuntien ajankohdat. 

Tutkija (kysyy seinällä olevasta A3-kokoisesta paperiarkista): ”Onko tuo sellanen 
päivää ohjaava vai mikä tuo on?” 
Haastateltava: ”No se on sellanen ohjeellinen, johon nyt ollaan pyritty... ja osasto tie-
tää ainakin milloin tulla, jos hän on koulukuntoinen tai hänelle ei ole mitään estettä 
tulla..se on ihan osastoa varten tehty...et hoitaja tietää, ketä tuo ja koska tuo…” 
(OpYks3/A1) 
Tutkija: ”Tehdäänkö tuo aina viikottain?” 
Haastateltava: ”Ei, kun se on nyt syksyllä tehty, nyt se on eläny paljon…” 
(OpYks3/A1) 

Useissa opetusyksiköissä viikkotyöjärjestyksen laatimisen koettiin kuuluvan 
opetusyksikön toiminnasta vastaavalle ja työjärjestystä tarkennettiin yhteisen 
suunnittelupäivän osana. Yhteinen tekeminen edellytti kuitenkin yhteisen ajan 
ja tekemisen järjestämistä ja koordinoimista, jonka myös katsottiin kuuluvan 
johtajan vastuualueelle. 
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”Johtaja luo rakenteet ja foorumit ja on vastuussa niistä, vaikka työyhteisö muodos-
tuisikin tiimeistä, tiimi pitää olla johtajan hyppysissä ja tiimissä selkeä johtajuus, 
vaikkei johtaja olisikaan paikalla. Suora raportointi ja kuuma linja…johtajuudessa jo-
kaisen tiimin vetäjä on mukana… selkeästi delegoitu jaettu vastuu ja kun tiimin vetä-
jä on pois… niin selkeä tieto siinä ketjussa…tulee turvaton tilanne, jos ei tie-
dä…vastuu on ketjutettu…se on jakamaton vastuu...päätöksen voi tehdä ja jälkeen-
päin arvioidaan ja voidaan tukea sen päätöstä…” (OpYks1/O1) 

Yksiköissä, joissa yhdessä tekemisen koettiin olevan olennainen osa arkea, yh-
dessä tekeminen ulottui yhteissuunnittelun lisäksi opetussuunnitelman jatku-
vaan laadintaan, toiminnan arviointiin ja opetus- tai koulutusmateriaalien val-
mistamiseen. Samalla tilaisuudet toimivat osaamisen kartuttajina, ajankohtais-
ten asioiden pureskelemisena ja oman toiminnan reflektointina (Senge 1990). 

”…mietitään mitäs tää mun työhön kuuluu…mitäs tämä pykälä nyt meillä tarkoit-
taa…” (OpYks4/O1) 

Samansuuntaisia tuloksia nousi esille Nymanin (2009) nuoren vieraan kielen 
opettajan asiantuntijuuden rakentumista koskevassa tutkimuksessa. Tutkimuk-
sen mukaan opettajan asiantuntijuutta ohjasi opettajien välinen yhteistyö. 
Nuorten aloittelevien opettajien ensivaikutelma perusopetuksen kouluista oli 
positiivinen. Kuitenkin vähitellen epäkohdat koulun yhteistyökulttuurissa tuli-
vat esille. Epäkohtien puheeksiottaminen olisi vaatinut aikaa, eikä satunnaiset 
lennossa tapahtuneet viestivaihdot olleet riittäviä. Asiantuntijuuden kehittymi-
nen riippui siitä, millaiseen asiantuntijaverkkoon opettaja tunsi kuuluvansa. 
(Nyman 2009, 325.) 

Päivittäinen, jatkuva keskustelu toiminnan perusteista yhteisöllisenä pro-
sessina toimi arjessa työtä jäsentävänä ja siten myös työnohjauksellisena. 

”…meillä on täällä…erityisopettajan työ…me ollaan sairaalassa, jolla on erityistehtä-
vä. Meillä sairaalaopetustehtävä, jolla on omia painoalueita ja mahdollisuus yksilölli-
seen opetukseen ja oppilaan tukemiseen…kun oppilaalla on päällimmäisenä psyyk-
kisiä ongelmia näinkin paljon kuin meidän oppilailla on ja se on täynnä hankalaa ti-
lannetta, niin tavallaan se tuo sen näyttämönsä meille, opettajana sen ammatillisuu-
den ydin puoli on se, että osataan kohdata se lapsi … Ja lapsi ei tavallaan peity sen 
taakkansa ja sairautensa alle, niitä ei tavallaan ohiteta siksi, että niillä on se, vaan 
nähdään ja kaivetaan se terve puoli siitä lapsesta ja tuetaan sitä, siellä on tervettä 
puolta… kaikilla on…sairaalakoulun tehtävän oikeestaan näkisin tässä…on jo ole-
massa sellaista osaamista ..ja sitte opetussuunnitelma kaikkinensa on meidän työvä-
line…” (OpYks1/O1) 

Jatkuva keskustelu toi näkyväksi yhteiset toimintatavat ja arvot, joihin toiminta-
tavat perustuivat. Yhteinen keskustelu nähtiin siten kantavaksi voimaksi koko 
perustehtävän määrittelyn ja toteutumisen kannalta. 

”…jos ei ole yhteisiä arvoja, menetetään se yhteisön ja aikuisuuden voima tukea lasta, 
tää on ihan peruskauraa…jos tätä ei oo…ei se yhteisökään toimi niinku se on tarko-
tettu… tulee vaan puuhastelua ja näpertelyä ja sellasta… mukamas lasten auttamis-
ta.” (OpYks4/O1) 

Keskustelu tekee merkitykset näkyviksi, jolloin ne ikään kuin seiniin kiinnitty-
neinä auttavat toimijoita orientoitumaan työn perusteisiin ja vapauttavat yksin-
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pohtimiselta. Yhteinen keskustelu edellyttää vuorovaikutustaitoja, yhteisen pu-
humisen opettelua, asioiden esille ottamista, niiden tarkastelua erilaisten näkö-
kulmien valossa ja päätöksen tekemistä, jotka eivät ole myötäsyntyisiä proses-
seja ja harvemmin opettajakoulutuksen tulosta vaan työssä opittua. (Juuti 1992; 
Ollila 2010.) Yksiköissä, joissa yhteiset keskustelut toimivat toiminnan raken-
nuspuina, keskusteluissa huomio kiinnitettiin tekemisen tapaan, ei toimijan 
persoonallisuuteen eikä persoonallisiin piirteisiin. 

”…se ei ole sitä, mitä arvioidaan .. onko se vetäytyvä vai joku muu..sillä ei oo väliä, 
vaan sillä, että pystynkö mä vaatimaan itseltäni vai olenko mä sellainen, että vaadin 
työyhteisöltä, jos ajatellaan, että tässä ympäristössä on sairaita lapsia, psykoottisia 
ja … niin aiheuttaa ristiriitoja../” (OpYks1/O1)  

Yhteisöllinen toimintakulttuuri pedagogisen kuntoutuksen kannalta 
Yksikön määrittelemätön kokonaiskuva ja toimintaperiaatteet näyttäytyivät 
murentuneena tai heikkona yhteisöllisyytenä, joka taas haittasi perustehtävän 
eli lapsen aidon kohtaamisen toteutumista. Rakenteiden selkeyden koettiin taas 
tekevän opetusyksikön toiminnasta luottamusta ja turvallisuutta ja siten peda-
gogista kuntoutusta edistävää. 

”Kun kaikilla on selkeät tiedot ja toimintatavat...jos yksi silmäpari pettää, niin yhtei-
sen silmäparin on korvattava se, ja se balansoi yksittäisen työntekijän mahdollisuu-
den dominoida…” (OpYks1/O1)  

Aikuisten välinen saumaton, säännöllinen päivittäinen yhteistyö ja yhteisesti 
puhutut toimintamallit heijastuivat keskinäistä luottamusta kasvattavina lap-
siin ja nuoriin, joiden ei tarvinnut selkeiden ja tiedossa olevien toimintamallien 
viitoittamalla koulupolulla enää etsiä aukkoja aikuisten kasvatusperiaatteiden, 
huolehtimisen tai sääntöjen verkosta. Oppilaat tiesivät, että tieto kulkee eikä 
välistä vetämiselle jäänyt tilaa. Rajat ja seurausten selvyys selättivät rauhatto-
muutta ja mahdollistivat tervettä ja koululaiseksi kasvua tukevien kokemusten 
syntymistä.  

”Käytänteet tekee arjesta sellaisen, että lapsi kuntoutuu …/… tietyllä tavalla se (lapsi) 
tietää että tämä ...ja sitten korjaava opetus...että sanotetaan lapselle asioi-
ta...sanotetaan mistä on kysymys ja käsitellään ja pohditaan niitä…pientäkään arvi-
ointia ei saa ohittaa…täällä pidetään lapsi koko ajan siinä mukana…” (OpYks1/O1)  

”Otetaan nyt esimerkiksi opetussuunnitelman kohdat osallisuuden lisäämisestä. Mi-
ten? Jokainen pedagogi tietää, että yhdessä tekemisestä syntyy kokemus ja sille anne-
taan merkitys. Kuinka perataan koulun tasolla se, että kuinka itse asiassa loppujen 
lopuksi tehdään yhdessä muulloinkin kun joulu- ja/tai kevätjuhlien yhteydessä. Mi-
ten oppilaiden tekeminen otetaan vastaan?” (OpYks4/O1) 

Yhteisön aikuisten toteuttama yhteisöllinen toimintakulttuuri näytti siirtyvän 
opettajan ja oppilaiden välisen vuorovaikutuksen perusperiaatteeksi (ks.Välijärvi 
2007,68). Opetussuunnitelman sisältämät yhdessä suunnitellut lukuvuoden aihe-
kokonaisuudet eheyttivät arkea ja auttoivat lasta ja nuorta muodostamaan repa-
leisesta kokonaista.  Yksittäiset toimintaa eheyttävät käytänteet ja toimintatavat 
tukevat siten organisaation eheytymistä (Juuti 2011, 201). Mitä vaikeampaa lasten 
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oireilu oli, sitä tärkeämpään asemaan Järvisen (2000) tarkoittamat yhteisön toi-
mintaa strukturoivat rakenteet näyttivät nousevan.  

”…aina, kun joku asia nousee tai on vaikee tilanne, niin työpäivän jälkeen aina 
yleensä pyritään purkamaan se pois… Tää on sovittu meidän hyvinvointisuunnitel-
massa...se on työtuoli-istunto” (OpYks1/O2) tai ”korituoliterapia tai yhteinen kriisi-
kokous tuntien jälkeen.” (OpYks4/O1)  

Yhteisöllisyys toimii myös aikuisuutta korjaavana ja opettajan jaksamista tuke-
vana. 

Tutkija: ”Mikä se on se teidän voima ja vahvuus, mistä se tulee…?” 
Haastateltava: ”Kyllä voi ajatella, että se on yhteisöllinen…yhteisöllisyys…, tää vaatii 
että tietää että se hoito mikä on, niin se kantaa, yhdessä tekeminen ja yhdessä olemi-
nen ja sitte tietää, että aina on se esimies, jolla on…esimiehellä on aikaa, jos tuntuu, 
että pitää päästää höyryä ulos, pääsee heti kertomaan, sitte on työnohjaus…” 
(OpYks1/O5) 

Yhteisöllisyyden rakentuminen ja ylläpito eivät synny yhden suunnittelupäivän 
tuloksena, vaan rakentuvat useiden tekijöiden kautta (Juuti 1992). Sairaalaope-
tusyksikössä rakenteita pidettiin yhteisöllisyyden taimilaatikoina ja keskustelun 
mahdollistajina. 

”…tää on hirveen haavoittuva järjestelmä, siksi se jatkuva keskustelu, silloin kun on 
ihan väsyksissä, silloin rakenteet tulee niinku… avuksi, silloin pitää palata rakentei-
siin, ottaa tavallaan ne sovitut rakenteet.” (OpYks1/O1) 

Yhdessä tekeminen virittyi myös muun yhteisen toiminnan kautta. 

”…paljon satsataan yhteiseen tekemiseen, istutaan iltapäivää, iltaa ja hohtokeilataan, 
reissataan…nii asiat sujuu arjessa niin hyvin, ettei niistä pienistä kivistä tule isoja jut-
tuja, matkat ja jatkuva pohdinta, työparikeskustelut…siihen on satsattu paljon…” 
(OpYks4/O1) 

Oppivan organisaation perusedellytyksenä toimii organisaation jäsenten ryh-
mätietoisuus ja yhteisesti jaettu visio (Senge 1990). Voisi olettaa, että silloin, kun 
organisaatiolla on lakisääteinen tehtävä, siitä pitäisi seurata yhteinen tietoisuus 
visiosta ja yhdessä auki puhuttu toimintastrategia. Nämä puolestaan toimisivat 
yhteisenä toiminnan kehyksenä. Merkitykset syntyvät kuitenkin tulkintojen 
kautta (Leontjev 1977). Jaettu visio syntyy, kun yksilön ja organisaation visiot 
ovat samansuuntaiset (Senge 1990, 211).  

Yhteenvetona sairaalaopetusyksikön toimintakulttuuriin liittyvien tekijöi-
den yhteydestä sairaalaopetuksen työtoiminnan kohteen määrittymiseen voi to-
deta, että sairaalaopetuksen roolin määrittelemättömyys omassa organisaatios-
sa (säännöt ja yhteisö) ja hoito- sekä muiden toimijatahojen kentässä (työnjako) 
ilmeni oman kokonaiskuvan ja identiteetin puutteellisuutena (ajatuksellinen vä-
line), joka heijastui edelleen toimintajärjestelmän eri osatekijöiden välisinä risti-
riitoina (yhteisö, työnjako, ajatukselliset ja materiaaliset välineet). Ristiriidat ilmeni-
vät jännitteinä ja saattoivat ilmetä epävarmuuden kokemuksina ja vaikuttaa 
edelleen toiminnan yhteisten rakenteiden puuttumiseen, toimintojen suunnitte-
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lemattomuuteen ja tavoitteellisen työotteen hämärtymiseen. Selkeä roolin mää-
rittely, suunnitelmallista toimintaa ylläpitävät rakenteet ja yhteiseksi mielletty 
tekeminen heijastuivat puolestaan toimintajärjestelmän osatekijöiden välillä 
positiivisina jännitteinä vaikuttaen työtoiminnan kohteen muotoutumiseen.  

Toimintajärjestelmän osatekijöiden keskinäiset ja toimintajärjestelmien vä-
liset jännitteet muokkasivat sairaalaopetusyksikön työn kohdetta ja vaikuttivat 
siten sairaalaopetuksen työtoiminnan tulokseen. Seuraava aineistoesimerkki 
osoittaa, miten kuntatason erityisopetuksen järjestämisen, strategisen suunnitte-
lun ja paikallisen opetusyksikön toiminnan toteutuksen kautta muovautui sai-
raalaopetuksen työn kohteeksi monipuolisia tukitoimia sisältävän sairaalaope-
tusjakson sijaan moniongelmaisten nuorten säilytyspaikka. 

”Nyt näyttää siltä, että polikliinisesta luokasta on muodostumassa loppusijoitus-
paikka nuorille, joilla ei oo edellytyksiä tai …oletetaan, että niillä ei oo edellytyksiä 
opiskella muualla, luokkaan on sijoitettu oppilaita, joilla ei oo mitään suunnitelmaa 
jakson pituudesta tai tavoitteista, siis oppilaat on sijoitettu niinku aika pysyvästi, 
aloittamista tai siirtymistä takasin on harkittu aika harvoin..sitten on niitä huonosti 
onnistuneita yrityksiä nii paljon, ettei ne oo kannustanu kehittämään siirtymi-
siä..Yhtä lukukautta pitemmälle jaksolle sairaalaopetuksessa pitäisi olla hyvät perus-
teet…” (OpYks10/O1) 

Sairaalaopetuksen monisidoksisuutta käsittelevässä luvussa (alaluku 5.2.1) to-
dettiin sairaalaopetuksen toimintaympäristön sijoittuvan moniorganisatoriseen 
kenttään (Engeström 1995, 54) ja olevan siten monenkeskisessä yhteistyössä 
tapahtuvaa ja siitä syntyvää sekä siitä vaikuttuvaa (Tilus ym. 2011; Äärelä ym. 
2016a). Toimijoiden kentän keskiössä toimiva opetusyksikkö muodostaa oman 
organisaationsa ja oman työyhteisönsä, jonka toiminta ilmenee osin osoitetun ja 
osin valitun tehtävän sekä toimintakulttuurin vuorovaikutuksen kautta muok-
kautuvina arvoina, toiminta-ajatuksina, menestystekijöinä, rakenteina ja johta-
misena (Juuti 1992; Schein 2009).  

6.2 Opetusyksiköiden työorientaatiotyypit 

Opetusyksiköiden auditointikierroksen (Elias 1 -kierros) tulosten analyysi osoit-
ti, millaisista ilmiöistä sairaalaopetus muodostuu ja millaisia ristiriitoja, jännit-
teitä ja häiriöitä sairaalaopetuksen toiminnassa esiintyi sekä niiden ratkaisuyri-
tykset. Säädösten ja käytäntöjen kohtaamisen muodostamalla nk. harmaalla 
alueella arjen käytänteet ja toimintamallit mursivat virallisten normien ja annet-
tujen ohjeiden säätelemät rajat ja aiheuttivat hankauksia tai tyytymättömyyttä 
(Engeström 1995, 140). Erilaiset ratkaisuyritykset johtivat toisin toimimisen ta-
poihin. Opetusyksiköt näyttivät toimivan hyvinkin eri tavoin siitä huolimatta, 
että jokaisen yksikön toiminnan kohteena oli säädöstön, ohjeiden ja määräysten 
velvoittama sairaalaopetuksen piirissä olevan oppilaan kasvatus, opetus ja pe-
dagoginen kuntoutus. Samalle säädöspohjalle rakentui kuitenkin erilaiset toi-
minnan käsikirjoitukset eli toimintakonseptit. Erilaisuus johtuu toimintajärjes-
telmän erilaisista osatekijöistä ja toiminnan erilaisista historioista, joka muuttuu 
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sen historian kuluessa. Toimintakonseptien kuvaus sinänsä voi toimia tehok-
kaana toiminnan uudistamisen välineenä. Yhteinen toimintakonseptin tarkaste-
lu tekee siitä yhtä aikaa sekä kehittämisen kohteen että sen välineen. (Virkkunen 
& Ahonen 2007, 44–46.) Tässä tutkimuksessa käytän sairaalaopetuksen toimin-
takonseptien tarkastelua muutoskehityksen ja kehittämistoiminnan tarkastelun 
osana. 

Auditointikierroksen (Elias 1 -kierros) perusteella näytti siltä, että opetus-
yksikön toimintatavat eivät näyttäneet olevan riippuvaisia yksikön koosta, 
henkilömäärästä, resursoinnista tai tiloista. Myös yhteisön historia on otettava 
huomioon. Jos toimintaa ohjaa aina toimittu näin -periaate, kukaan ei kyseen-
alaista sitä ja esitä miksi-kysymystä. Kuten edellä sairaalaopetustoiminnan koh-
teen määräytymistä opetusjärjestelyjen kautta käsittelevässä luvussa (luku 6.1.1) 
esitettiin, työyhteisö löysi omasta mielestään ulospääsytien hankalasta kysy-
myksestä kiertämällä sen esimerkiksi tila- tai resurssikysymykseksi silloinkin, 
kun se ei sitä ollut.  

Tulosten perusteella näytti siltä, että opetusyksiköiden toiminnassa oli ha-
vaittavissa piirteitä, jotka määrittivät erilaisia käytänteitä ja ulottuisivat opetus-
yksikön näkemykseen sairaalaopetuksen roolista ja tehtäväkuvasta. Opetusyk-
siköiden perusperiaatteissa ja toimintatavoissa oli havaittavissa erilaisia ja sa-
mankaltaisia piirteitä suhteessa opetusjärjestelyihin, opetussuunnitelman toteu-
tumiseen, tiedonvälitykseen, rajapintayhteistyöhön, opetusyksikön sisäiseen ja 
ulospäin suuntautuvaan yhteistyöhön ja toiminnan kehittämiseen, jotka näytti-
vät määrittävän siten sairaalaopetuksen työn kohdetta. Näytti siltä, että käytän-
teiden vaihtelu oli suurta yksiköissä, jotka toimivat eristyneinä ja sisäisesti sul-
keutuneina. Mitä vähemmän yksiköissä oli havaittavissa yhteisöllisyyttä syn-
nyttäviä ja ylläpitäviä käytänteitä ja toimintatapoja tai mitä ”ohuempaa” yhteis-
työ oli yksikön rehtoriin tai opetuksen järjestäjään, sitä vähemmän liikkumava-
raa oli opetusyksikön palvelutarjottimella. Löyhäsidonnaisessa (Huusko 1999) 
yhteisössä yksittäisen opettajan omalle toimintamallille jää liikaa tilaa eli liikaa 
vapausasteita ja väljyyttä, jolloin toiminta rutinoituu omista tilanteiden tulkin-
noista ja merkityksenannoista lähtien sekä mukavuusalueesta määräytyvin pe-
rustein. 

Opetusyksikköjen toimintakulttuurin kautta näytti suodattuvan esimer-
kiksi näkemykset siitä, millaisille oppilaille sairaalaopetusta voitiin järjestää. 
Näkökulma nivoutuu näkökulmaan sairaalaopetuksen toiminta-ajatuksesta ja 
perusperiaatteista, jotka ohjaavat käytännön ratkaisuja, mutta myös asemoivat 
työtoiminnan kohdetta. Elias 1 -kierroksen ajankohtana (2005–2006) perinteisestä 
sairaalaopetuksesta poikkeavaa opetuksen järjestämistä avohoidossa oleville 
oppilaille toteutettiin vain neljässä opetusyksikössä. Avohoidossa olevien oppi-
laiden opetuksen järjestämiseen yhdessä osastohoidossa olevien oppilaiden 
kanssa suhtauduttiin valtaosassa yksiköitä torjuvasti. Tilakysymys ja ruokailun 
järjestäminen nähtiin usein pääasiallisimpina esteinä. Hoidossa olevien oppilai-
den intimiteettisuojan heikkeneminen koettiin myös uhkana. Tilojen, ruokailun 
tai kuljetuskysymysten ratkaisemisen aiheuttaman lisätyön lisäksi avohoidossa 
olevien oppilaiden opetuksen järjestäminen edellytti yksiköltä myös opetus-
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suunnitelman toteutumisen, työnjaon ja yhteistyön uudenlaista tarkastelua kai-
kilta osin. Avohoidossa oleva oppilas oli koulun tiloissa koko koulupäivän ajan. 
Jos oppilaan koulunkäyntikyky (Puustjärvi 2017) heikentyisi kesken koulupäi-
vän, oppilasta ei voinut siirtää osastolle, koska hoito-osastolla ei ollut velvoitet-
ta ottaa osastolle sairaalan potilaaksi kirjaamatonta oppilasta. Avohoidossa ole-
vien oppilaiden oppilaaksioton torjunnan taustalla ei niinkään ollut halutto-
muus auttaa oppilaita, vaan uuden tilanteen kohtaaminen ja menettelytapojen 
sekä -kokemuksen puuttuminen koulumaisen työpäivän järjestämisestä.  

Analyysin tuloksena alkoi hahmottua myös opetusyksiköiden toiminta-
konsepteissa erilaisina ja samankaltaisina toistuvia piirteitä. Samanlaisia piirtei-
tä omaavia opetusyksiköitä yhdistämällä hahmottui neljä erilaista työorientaa-
tiotapaa: ”mennään kirjoista eteenpäin”, ”opetus ja erityisopetus”, ”opetus, 
kasvatus ja pedagoginen kuntoutus” ja ”osaamiskeskustyyppinen toiminta”. 
Viimeksi mainittuun työorientaatiotapaan kuuluivat myös ohjaus, konsultaatio, 
tukijaksot ja täydennyskoulutus. Havaitsin ryhmissä samankaltaisuuksia paitsi 
opetusyksikön toimintatavoissa myös yleisessä suhtautumisessa yhteistoimin-
taan ja toimintaan virittymiseen (Helakorpi 2001; Varila 1991).  Kuviossa 20 ku-
vataan työorientaatioryhmät ja niiden sijoittuminen työtoimintaan suhtautu-
mista, toimintatapaa ja toimintatasoa kuvaaville muuttujille (Helakorpi 2001). 

Suhtautuminen yhteistoimintaan sisältää suhtautumisen yhteistoiminnan 
suunnitteluun ja -toimintaan sekä työtapojen yhteisen kehittelyyn. Toimintataso 
sisältää yhteistoimintaan ja suunnitelmallisuuteen perustuvan konkreettisen 
toiminnan, työtavat ja välineet. Toimintatason tarkastelu kohdentuu konkreetti-
sen toiminnan yhteydessä havaittavaan toiminnan viretasoon, jota voi luonneh-
tia vähäiseksi silloin, kun ei aktiivisesti etsitä tai kehitetä työtoiminnan käytän-
teitä tai menettelytapoja, vaikka ne koetaan epätyydyttäviksi.  
 

KUVIO 20  Työorientaatiotyyppien sijoittuminen toimintaan suhtautumiseen, toimintata-
paan ja -tasoon Varilaa (1991) ja Helakorpea (2001) mukaillen 
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Toimintatapa-ulottuvuudelle sijoittuvalla reaktiivisella toimintatavalla tarkoite-
taan tässä yhteydessä tulipalotekniikkaa muistuttavaa toimintatapaa, jolla tar-
koitetaan henkilöstön reagoimista esiin tuleviin pulmatilanteisiin, haasteisiin tai 
toiminnalle asetettuihin vaatimuksiin vasta niiden ilmaannuttua. Tilanteet, jot-
ka tulivat pyytämättä, tilaamatta ja täysin yllättäen, ratkaistiin yksi kerrallaan -
periaatteella ilman yhteisesti sovittua toimintamallia siitä, miten vastaavassa 
tilanteessa seuraavalla kerralla voitaisiin menetellä. Aktiivisella toimintatavalla 
tarkoitetaan sitä, että työyhteisö tekee suunnitelmat esimerkiksi lukukauden 
työn sisältöjen osalta, sopii pääpiirteissään toimintamalleista (veso-päivä), mut-
ta niiden jatkuva arviointi, kertaaminen ja näkyväksi tekeminen on satunnaista 
tai puuttuu kokonaan. Ennakointiin pyrkivä toimintatapa tarkoittaa olemassa 
olevien suunnitelmien, toimintamallien ja menettelytapojen jatkuvaa esillä oloa, 
päivitystä ja tarpeenmukaista muuttamista siten, että työyhteisön tilanteenhal-
linta paitsi pysyy ajan tasalla myös luo valmiudet ennakoida tilanteita ja vie 
kehitystä eteenpäin.  

6.2.1 Mennään kirjoista eteenpäin 

”Mennään kirjoista eteenpäin” -työorientaatiotyypissä työn kohteena oli oppi-
laan opetus, jota voi luonnehtia läksyjen tekemisen ohjaamiseksi ja kirjoista 
eteenpäin menemiseksi. Opetusyksikön työyhteisö ei muodostanut kokonai-
suutta (Burrell & Morgan 2008; vrt. Juuti 1992; Järvinen 2000;), jolloin yhteisölli-
sen toimintakulttuurin kannalta se näyttäytyi niin vahvana kuin sen heikoin 
lenkki (Ollila 2010). Toiminnalle oli tyypillistä yksin tekemisen kulttuuri myös 
useamman opettajan työyhteisöissä. Yksiköissä näytti vallitsevan yhteisöllisyys- 
ja johtajuusvaje (yhteisö, työnjako). Opetusyksikössä ei ollut yhteissuunnittelun 
mahdollistavia rakenteita eikä käytänteitä (välineet). Johtajuus näyttäytyi näky-
mättömänä (henkilöstö ei tiedä, onko johtaja paikalla) tai osallistumattomana 
(johtaja ei osallistu haastavien oppilastilanteiden hoitamiseen). Opetustilat saat-
toivat olla epätarkoituksenmukaiset, sijaita hajallaan eri rakennuksissa tai eri 
kerroksissa. Leontjevin (1977) toiminnan rakennemallia soveltaen voi todeta 
opetusyksikön harhailevan tilassa, jossa teon intentionaalinen aspekti (mitä pi-
täisi saavuttaa) ja toisaalta teon operationaalinen aspekti (miten ja millä tavalla 
se voidaan saavuttaa) jäävät irralleen toisistaan, jolloin teko jäi muodostumatta 
tai syntymättä sellaisena kuin se toiminnan kokonaistavoitteen tai toimintaa 
määrittävien tekijöiden kannalta olisi ollut tarkoituksenmukaisempaa. (Ks. 
Leontjev 1977, 95.) 

Hoidon ja opetuksen rajapintayhteistyön malli vaihteli tiiviistä, sisäkkäi-
sestä hoidon ehdoilla tapahtuvasta irralliseen. Konfliktitilanteissa oppilas toimi-
tettiin yleensä osastolle, eikä opettaja osallistunut solmuun menneen vuorovai-
kutuksen selvittämiseen opetustiloissa. Oppitunnit pidettiin koulujaksoina, ei-
vätkä välitunnit kuuluneet koulupäivään. Oppilaan oman koulun kanssa tapah-
tuva yhteistyö oli joko hyvin tiivistä tai satunnaista. Tiivistä yhteistyötä luon-
nehti se, että oma koulu lähetti tehtävät, opintojakson tavoitteet, oppimissuun-
nitelmat, HOJKS:t sekä kokeet ja oma koulu myös tarkasti ne. Satunnaisen neu-
votteluyhteyden muodostivat useimmiten lukukausi- tai lukuvuoden oppi-
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lasarviointiin liittyvät tarpeet. Vanhempien kanssa tapahtuva yhteistyö oli vä-
häistä, ja se toteutettiin hoitohenkilöstön kautta. Hoitohenkilöstö jakoi koulua 
koskevat tiedotteet, järjesti koulupalaverit ja välitti koulua koskevat kuulumiset 
vanhemmille. Opettaja tapasi vanhempia hoidon järjestämissä tulo- tai lähtöpa-
lavereissa, eikä vanhempainiltoja pidetty. 

Tähän ryhmään sijoitin myös yksiköt, joiden työotetta saattoi kuvata 
enemmän erityistyöntekijämäisenä kuin koulumaisena. Erityistyöntekijämäi-
seen työotteeseen kuului oppilaiden kahdenkeskinen vastaanottaminen ja opet-
taminen tunniksi tai kahdeksi ja työpäivän täyttyminen tiimipalavereissa tai 
lausuntojen teossa.  

Seuraavassa kuviossa (kuvio 21) on havainnollistettu kehittävän työntut-
kimuksen toimintajärjestelmämallin avulla ”mennään kirjoista eteenpäin” -
orientaatiomallissa esiintyviä toimintajärjestelmän osatekijöiden välisiä ristirii-
toja. ”Mennään kirjoista eteenpäin” -työorientaatiomallia kuvaavaa toimintajär-
jestelmää voidaan luonnehtia kauttaaltaan ristiriitaisena, mikä näkyi toiminnan 
jännitteinä tai häiriöinä (punaiset nuolet) ja työtoiminnan kohdetta määrittävänä. 
Työtoiminnan tulosta määritti myös se, että toiminnan kohteena olivat vain aka-
teemiset oppiaineet. Opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ulkopuolelle 
jäivät taito- ja taideaineet, jotka olisivat saattaneet toimia myös terapeuttisina 
oppiaineina (Huotari 1998) ja osana oppilaan tarvitsemaa pedagogista kuntou-
tusta. Opetuksen tavoitteena oli oppilaan pysyminen vuosiluokkansa tavoitteis-
sa akateemisten oppiaineiden osalta. Toiminta ei täyttänyt kuin osin sairaala-
opetuksen periaatteen mukaisen tavoitteen opetuksen jatkuvuuden turvaami-
sesta hoidon aikana. Myös sairaalaopetusta koskeva perusopetuksen opetus-
suunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2004) mukainen tavoite oppimisen ja 
koulunkäynnin tukemisesta ei korostunut peruslähtökohtana sairaalaopetusyk-
sikön toiminnassa sitä ohjaavana ja siitä konstruoituvana.  
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KUVIO 21  ”Mennään kirjoista eteenpäin” -työorientaatiotavan kuvaus toimintajärjestel-
mänä Engeströmiä (1995) mukaillen  

6.2.2 Opetus ja erityisopetus -työorientaatiotyyppi 

”Opetus ja erityisopetus” -työorientaatiotyypissä opetusyksikön toimintaorien-
taation perusta oli yleisopetus–erityisopetus -akselilla siten, että yleisopetus 
pedagogisine sisältöineen (koulumainen toiminta) toimi opetuksen ja koulun-
pidon lähtökohtana ja ulkoisena raamina. Koulunpitoon kuuluvat kysymykset 
välitunteineen, valvontavastuineen ja kokouksineen olivat valmiiksi määritelty-
jä osana opetuksen normaalia suunnittelua (veso–päivä) ja toteuttamista. Hen-
kilöstökokouksia pidettiin harvoin ja vain tarvittaessa. Oppimisvaikeuksien 
diagnosointiin käytettiin erityisopetuksen materiaaleja ja testejä. Suunnitelmal-
linen tavoitteiden laatiminen diagnosointien pohjalta ja oppimisen tukimene-
telmien käyttö opetuksen osana olivat yksittäisen opettajan aktiivisuuden ja 
omaksumien työtapojen varassa. Seuraavassa kuviossa (kuvio 22) on havain-
nollistettu ”opetus ja erityisopetus” -työorientaatiotyyppiä toimintajärjestel-
mämallin avulla ja sen osatekijöiden välisiä suhteita työn kohdetta määrittävinä 
tekijöinä. 

Kohde 
- opetustuokiot / tuntien pito 
- akateemiset aineet 
- vain osastohoidossa olevia oppilaita 

Ajatukselliset ja materiaaliset välineet  
- halu auttaa ja paneutua yksittäisen oppilaan asiaan  
- työnkäsitys: omien tuntien hoito 
- tehtävät, kokeet oppilaan omasta koulusta  
- ei yksikön omaa opetussuunnitelmaa 
- ei yhteistä viikkosuunnitelmaa 
- välitunnit, satunnaisesti, tilanteesta riippuen, oppilaat usein osastol-
la välitunnit 

 

Tulos 
mennään kirjoista eteenpäin/ 

läksyjen luvun ohjaus 
Työnjako 
- rakenteet, vastuualueiden määrittä-
minen ja yhteinen puhe ja tekeminen 
puuttuvat 
- johtajuus näkymätöntä 
- hoito määrittää myös kouluasiat, 
yhteistyön vanhempiin ja omaan kou-
luun ja osin koulupäivän sisällöt 
- yhteistyö vanhempien suuntaan 
hoitoneuvottelujen kautta, ei van-
hempainiltoja 

Yhteisö 
- irrallisuus, eristyneisyys 
opetuskenttään 
- löyhäsidonnaisuus 
- sisäisen yhteistyön raken-
teet ja yhteinen puhe puut-
tuvat 
- yhteistyö hoitoon vaihte-
lee tiiviistä löyhään 

Tekijä 
- opetusyksikkö 
- sairaalaopettaja 
- rehtori/koulunjohtaja 
- vastuuopettaja 

Säännöt 
- lait, asetukset 
- opetussuunnitelma 
- OVTES 
- hoidon rakenteet ja 
linjaukset yhteistyön 
laajuudesta, määrästä 
ja rajoista 
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KUVIO 22  ”Opetus ja erityisopetus” -työorientaatiotyypin kuvaus toimintajärjestelmänä 
Engeströmiä (1995) mukaillen 

”Opetus ja erityisopetus” -orientaatiotyypissä yksikön toiminta ei rakentunut 
aitoon yhteisöllisyyteen (Hargreaves 1994), vaan pikemminkin rinnakkain toi-
mimiseen samassa osoitteessa. Yhteisöllisyyttä lisäävien säännöllisten kokous-
ten täydellinen tai osittainen puuttuminen vähensi yhteisöllisyyden käyttövoi-
maa opettajan jaksamisen ja oppilaan kasvun tukijana sekä koululaisen taitojen 
harjoittelumahdollisuuksia omaan kouluun sopeutumista varten. Suhtautumi-
nen työn kehittämiseen tai opetuksen suunnitteluun, samoin kuin konkreetti-
nen toiminta ja opetuksen toteutus sekä aktiivisuus täydennyskouluttautumi-
seen olivat yksittäisten opettajien aktiivisuuden varassa. Koulutuksiin osallis-
tumisen kokemuksia ei jaettu yhteisesti. (Vrt. Hargreaves 1994.) Yksittäisten 
opettajien toiminnan, työnkäsityksen ja työorientaation perusteissa näytti ko-
rostuvan opetushenkilöstön työ- ja virkaehtosopimus (OVTES 2005), johon vii-
tattiin usein työtä ja toimintaa koskevassa puheessa. 

Kohde 
- opetustuokiot / tuntien pito 
- akateemiset aineet 
- vain osastohoidossa olevia oppilaita 

Ajatukselliset ja materiaaliset välineet  
- ”koulumainen” työtapa: oppitunnit ja välitunnit 
- perinteinen erityisopetus: Makeko, lu-ki 
- tehtävät, kokeet oppilaan omasta koulusta  
- ei yksikön omaa opetussuunnitelmaa 
- välitunnit pääosin koulun vastuualueella 
- ”halu auttaa ja paneutua” 
- ”koulua pidetään”, ”tunnit hoidetaan” 

Tulos 
opetus ja erityisopetus 

Työnjako 
- jokainen valitsee omat työ- ja menette-
lytavat 
- johtajuus vahvaa, dominoivaa tai näky-
mättömissä 
- suhde hoitoon vahvasti sidoksissa osas-
tojen toimintakulttuuriin tai lääkärin 
näkemykseen koulun roolista  

Yhteisö 
- lukuvuoden suunnitelma laadi-
taan veso-päivänä  
- suunnitelman arviointi tai seu-
ranta puuttuvat 
- henkilöstökokoukset harvoin  
tai tarvittaessa 
- yhteisöllisyys hajanaista työhön 
liittyvissä asioissa, ei yhteistä 
visiointia tai yhteissuunnittelua 

Tekijä 
- opetusyksikkö 
- sairaalaopettaja 
- rehtori/ 
koulunjohtaja 
- vastuuopettaja 

Säännöt 
- lait, asetukset 
- opetussuunnitelma 
- OVTES 
- hoidon rakenteet ja 
linjaukset  
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6.2.3 ”Kasvatus-opetus-pedagoginen kuntoutus” työorientaationa 

”Kasvatus, opetus ja pedagoginen kuntoutus” -orientoituneessa opetusyksikös-
sä noudatettiin oppilaan oman koulun opetussuunnitelman lisäksi koulun ope-
tusyksikölle laadittua opetussuunnitelmaa, jossa oli määritelty opetuksen, kas-
vatuksen ja pedagogisen kuntoutuksen toimintaperiaatteet ja opetuksen paino-
alueet. Oppilaan koululaiseksi kasvun taitoja pyrittiin tukemaan suunnitelmal-
lisesti, yhteisöllisesti ja yksilöllisesti. Opetusyksikön toimintaa leimasivat yhtei-
set toimintamallit, joiden toimivuutta arvioitiin säännöllisesti työyhteisön ko-
kouksissa. Toiminta rakentui koulumaisten rakenteiden (YT/YS-tunnit, oppi-
tunnit, välitunnit, valvonnat, juhlat) muodostamaan kehykseen. Säännöllisesti 
pidetyissä henkilöstökokouksissa laadittiin viikkosuunnitelmat ja arvioitiin to-
teutunutta toimintaa. Opettajainkokoukset valmisteltiin ja niistä laadittiin muis-
tiot. Yhteisöllisyys toimi jaksamisen voimavarana ja toiminnan generaattorina. 
Työyhteisön omat palaverit toimivat työn suunnittelun lisäksi työnohjaukselli-
sina ja yhteisöllisyyden ”lannoitusistuntoina”. Työn kehittämiseen suhtaudut-
tiin myönteisesti, osaamista ja koulutustilaisuuksista saatuja kokemuksia jaet-
tiin. Joissakin tapauksissa näytti siltä, että yhteisten toimintojen suunnittelu ja 
kehittäminen oli yksittäisen aktiivisen opettajan varassa, jonka toiminnalle oli 
hyväksytty vallankäyttö ja johtajuus. Opetusyksikön johtajuus näyttäytyi läsnä-
olevana, osallistuvana ja toimintaa tukevana.  

Koululaiseksi kasvua tuettiin opetussuunnitelmallisin keinoin ja yksilöllis-
ten tarpeiden mukaan. Oppilaille laadittiin oppimissuunnitelmat tavoitteineen 
ja sisältöineen, joiden toteutumista seurattiin säännöllisesti yhteistyössä hoidon, 
vanhempien ja oppilaan oman koulun väen kanssa. Oppilaan omia kouluja py-
rittiin tukemaan tiiviillä nivelvaiheyhteistyöllä. Seuraavassa kuviossa (kuvio 23) 
on havainnollistettu toimintajärjestelmän osatekijöiden välisiä suhteita, jotka 
näyttäytyivät pääosin positiivisina (vihreät nuolet).  

Jännitettä (punainen nuoli) näytti tuottavan puutteellinen työnjako niissä 
tilanteissa, joissa yksittäinen opettaja tai opettajaryhmä toimi opetusyksikön 
epävirallisena vallankäyttäjänä tai henkisenä johtajana tai toiminnasta vastaa-
vana ilman yhteisesti hyväksyttyä legitiimiä asemaa. 
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KUVIO 23  ”Opetus, kasvatus ja pedagoginen kuntoutus” -työorientaatiotyypin kuvaus 
toimintajärjestelmänä Engeström (1995) mukaillen 

6.2.4 Osaamiskeskus työorientaationa 

Osaamiskeskus-toimintamallille näytti olevan tyypillistä pääosin samat sisällöt 
ja toiminnan lähtökohdat kuin edellä kuviossa 23 kuvatulle ”opetus, kasvatus ja 
pedagoginen kuntoutus”-orientaatiotyypillekin. Työorientaation lähtökohtina 
toimivat opetuksen, kasvatuksen ja pedagogisen kuntoutuksen lisäksi avohoi-
dossa olevien oppilaiden opetuksen järjestäminen ja oppilaaksiottoalueen kou-
luille tarjottu ohjaus- ja konsultaatio- sekä koulutustoiminta. Toiminta oli yhtei-
sesti suunniteltua ja sitä arvioitiin säännöllisesti. Toimintaa kehitettiin luontai-
sena osana arjen työtä. Johtajuus näytti rakentuvan osaamisen johtamiselle ja 
läpinäkyvään päätöksentekoon. Pääsääntöisesti opetusyksikön toiminnan pal-
velutarjotin toimi sairaalaopetukseen tulevan tai sieltä siirtyvän oppilaan asi-
oissa, mutta työnkuvaan sisältyi myös opetusyksikön järjestämiä koulutuksia ja 
muiden koulujen tukipalvelutoimintaa. Toimintaa voi luonnehtia siten osaa-
miskeskustyyppiseksi, ja se ulottui siten kaikille sairaalaopetusta sivuaville ta-
soille (oppilas, vanhemmat, omat koulut, sosiaalitoimi, opetuksen järjestäjä, 

Kohde 
- oppilaan oppimisedellytysten mukainen opetus, 
kasvun tukeminen oppilaslähtöisesti, avo- ja osasto-
hoidossa olevien oppilaiden opetus 

Ajatukselliset ja materiaaliset välineet 
- oma opetussuunnitelma: opetuksen, kasvatuksen ja pedagogisen kuntoutuksen paino-
alueet ja toimintaperiaatteet määritelty 
- työjärjestyksessä kaikki oppiaineet 
- oppilaiden yksilöllisten oppimissuunnitelmien säännöllinen seuranta ja arviointi 

Tulos 
opetus, kasvatus ja pedagoginen kuntoutus 

Työnjako 
- johtajuus läsnäolevaa, opettajuutta tuke-
vaa, valmentavaa 
- yhteistyö hoitoon vastavuoroista, osin 
määriteltyä ja suunnittelukokouksissa 
tarkennettavaa 
- neuvottelut jakautuvat oppilas-, hoito- ja 
kouluneuvotteluihin, joiden järjestämisvas-
tuut määritelty 
- opetusyksikkö hoitaa yhteydenpidon 
oppilaan kouluun, ”saattaen vaihto” -
periaate mahdollinen 
- vanhempia tuetaan tukemaan koululai-
seksi kasvua vanhempainilloissa ja oppilas-
neuvotteluissa 

Yhteisö 
- lukuvuoden suunnitelma palasteltu 
yhteiseen viikkosuunnitelmaan 
- suunnitelman arviointi tai seuranta 
säännöllistä 
- henkilöstökokoukset säännöllisesti 
- yhteisöllisyys työtapa 
- yhteiset käytänteet kaikkien tiedossa ja 
saatavilla 
- pääosin keskusteleva, omaa toimintaa 
reflektoiva toimintakulttuuri 
- joissakin tapauksissa päävastuu toimin-
tojen suunnittelusta ja kehittämisestä 
yksittäisen aktiivisen opettajan varassa 

Tekijä 
- opetusyksikkö 
- sairaalaopettaja 
- rehtori/ 
koulunjohtaja 
- vastuuopettaja 

Säännöt 
- lait, asetuk-
set 
- opetus-
suunnitelma 
- lukuvuosi-
suunnitelma 
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oppilaaksiottoalue). Opetusyksikkö toimi määriteltynä ja ”tunnustettuna” sekä 
tunnettuna osana kunnallista opetuksen palvelujärjestelmää. 

Sairaalaopetuksen antamalla ohjaus- ja tukipalvelulla pyrittiin myös li-
säämään oppilaan huoltajien ja oman koulun valmiuksia löytää kasvua, kehi-
tystä ja pedagogista kuntoutusta tukevia voimavaroja ja toimintatapoja. Toi-
minta ulottui siirtymävaiheisiin, jälkihuoltoon ja seurantaan.  

6.2.5 Toiminnan kiertymät  

Tarkastelen seuraavaksi kehittävän työntutkimuksen toimintajärjestelmän avul-
la opetusyksikön toimintojen välisiä suhteita asioiden kiertymisien näkökul-
masta. Toiminta on kohteellista ja historiallisesti välittynyttä, jolloin tapahtumat 
kytkeytyvät toisiinsa toimintajärjestelmän kokonaisuuden kautta (Engeström 
1995, 49). Toimintajärjestelmämallin avulla ja osatekijöitä apuna käyttäen kuva-
sin yksiköiden toiminnassa esiintyviä ristiriitoja, jotka liittyivät opetusjärjestely-
jen, opetussuunnitelman, resurssien ja tuntijaon mukaisen opetuksen toteutta-
miseen. Opetussuunnitelma edustaa sääntöjä mutta myös välinettä. Säädös kier-
tyy toimijan (tekijä) kautta tapahtuvana tulkintana toimintatavaksi (ajatukselli-
nen väline) ja käytännöksi (materiaalinen väline) kiertyen edelleen pedagogisena 
toimintana ja välineenä kasvatuksen, opetuksen ja pedagogisen kuntoutustoi-
minnan kohteeksi (kuvio 24). 

Kuvaus perustuu opetusyksikköjen profiilikuvauksista laadittuun karke-
aan tiivistelmään. Kuvauksella jäsennän käsitystäni siitä, miten organisaation 
työtavat, vuorovaikutussuhteet, tulkinnat, näkyvät ja piiloiset arvot konstruoi-
vat tilan, joissa ratkaisut kristallisoituivat sairaalaopetusyksiköille tyypilliseksi 
työorientaatiotavaksi ja vaikuttivat työtoiminnan kohteen muokkaantumiseen 
(Vartiainen ym. 2013). 

Sairaalaopetuksessa opetussuunnitelma edustaa sääntöjä mutta myös vä-
linettä. Säädös kiertyy tekijän kautta tapahtuvana tulkintana toimintatavaksi ja 
käytännöksi (välineet) kiertyen edelleen pedagogisena toimintana ja välineenä 
kasvatuksen, opetuksen ja pedagogisen kuntoutustoiminnan kohteeksi (kuvio 
24). Työtoiminnassa asiat kiertyvät usein työnjohdollisiksi (työnjako) tai työn 
tekemistä ohjaavista arvoista ajatuksellisiksi välineiksi eli ajatusmalleiksi ja toi-
minnan taustalla oleviksi arvoiksi esimerkiksi silloin, jos omaa aktiivisuutta 
(tekijä) ei riitä aloitteiden tekemiseen, yhteistyön käynnistämiseen tai vuoropu-
helun aloittamiseen siitä, miten kyseessä oleva ongelma ratkaistaisiin. Kierty-
mät näyttäytyvät osatekijöiden välisinä suhteina ja ristiriitoina, jotka ilmenevät 
jännitteinä, häiriöinä tai katkoina ja edelleen hämmennyksenä tai tyytymättö-
myytenä, jonka alkuperää on vaikea jäljittää (Engeström 1995; 2004). Edelleen 
kiertyessään tyytymättömyys näyttäytyy tulkintojen kautta korvaavina selityk-
sinä tai syntipukki-ajatteluna (Juuti 1992; Järvinen 2000). Olen kuvannut sairaa-
laopetuksen työtoimintaa pelkistettynä toimintajärjestelmänä seuraavassa ku-
viossa (kuvio 24) ja havainnollistanut osatekijöiden välisiä kiertymiä punaisilla 
aaltonuolilla.  

Kiertymisillä voidaan kuvata myös hyvinvoivaa organisaatiota, jolloin 
osatekijöiden väliset ristiriidat näyttäytyvät positiivisina jännitteinä ja tuottavat 
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hyvää pöhinää, hyvinvointia, työtyytyväisyyttä, osaamisen jakautumista kaik-
kien käyttöön, tarkoituksenmukaisia käytänteitä ja siten kohteena olevan toi-
minnan toteutumista täysimääräisenä.  

KUVIO 24  Opetusyksikön toiminnan kiertymien kuvaus toimintajärjestelmässä Enge-
strömiä (1995) mukaillen  

6.3 Sairaalaopetuksen ristiriidoista kehittämistarpeiksi 

6.3.1 Sairaalaopetustoiminnan ristiriidat  

Sairaalaopetuksen kehityshistoriallisen analyysin perusteella ilmenneet jännit-
teet voidaan tiivistää ensimmäisen, toisen, kolmannen ja neljännen asteen risti-
riidoiksi (Engeström 1995, 62). Sairaalaopetuksen ensimmäinen asteen ristiriita 
ilmenee jännitteinä, mutta tilanne ei näyttäydy kriisinä. Osittain siitä syystä, 
että ristiriidan lähteen alkujuuret paikantuvat osin sairaalaopetusyksikön ulko-
puolelle. Lähinnä ristiriita näyttäytyi oppilaan oikeuksien toteutumisen eli toi-
mintaa ohjaavien sääntöjen ja sairaalaopetuksen työtoiminnan kohteen välille. 
Ristiriita ilmenee tilanteissa, joissa säädösten mukainen sairaalaopetus tulee 
järjestää oppilaan oikeutena opetukseen, mutta järjestämisestä aiheutuvat lisä-
kustannukset vältetään valitsemalla lainsäädännön sallima menettelytapa, jon-
ka mukaan kunnat saivat itse päättää erityisopetuksen järjestämisestä ja kus-
tannusrakenteesta (ks. Arajärvi & Aalto-Setälä 2004). Sairaalaopetus määriteltiin 
ja miellettiin osaksi kunnallista opetusta, mikä oli vaikuttamassa sairaalaope-
tuksen olemuksen muotoutumiseen ja toteutumiseen. Ensimmäisen asteen risti-
riita paikantuu myös erityisopetuksen yksilölähtöisen järjestämisperiaatteen 
(sääntö) ja toiminnan kohteen välille siinä mielessä, että erityisopetusta ja oppi-

Tekijä 
- sairaalaopettaja 
- rehtori 

Kohde 
- kasvatus 
- opetus 
- pedagoginen kuntoutus 
- konsultointi + ohjaus 
- yhteistyö 

Ajatukselliset ja aineelliset välineet 
- opetussuunnitelmaan sisältyvät käytänteet, työtavat ja menetelmät 

Tulos 
oppilaan integroituminen (hyvinvoiva oppilas) 

Työnjako 
- moniammatillinen ja sisäinen yhteistyö, 
osaamisen jakaminen 
- johtajuus 
- toimenkuvien määrittelyt 

Yhteisö 
- sairaalaopetusyksikkö 
työyhteisönä 

Säännöt 
- lait ja asetukset 
- opetussuunnitelma 
- toimintasuunnitelma 
- toimintaohjeet 
- OVTES 
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misen ja koulunkäynnin tukea ohjaavat uudistukset koetaan hyödyllisiksi ja 
oikeutetuiksi opetuksen perustavoitteiden kannalta mutta ylimääräistä kirjallis-
ta työtä aiheuttavana ja siten opettajan toimenkuvaa rasittavina (ks. myös Ahti-
ainen ym. 2012). 

Toisen asteen ristiriita syntyy tilanteessa, jossa organisaation ulkopuolelta 
tulee uusia aineksia, jotka aiheuttavat jännitteitä toimintajärjestelmän joidenkin 
osatekijöiden välillä (Engeström 1995, 62). Toisen asteen ristiriidan voidaan ke-
hityshistoriallisen analyysin perusteella katsoa liittyneen sairaalaopetuksen 
kunnallistamiseen, jonka aikana sairaalaopetus organisoitiin hallinnollisesti 
uudelleen osaksi kunnallista koulujärjestelmää. Toisen asteen ristiriidan mah-
dollisuudesta oli kysymys myös silloin, kun kehittämistoimintaan osallistuvalta 
sairaalaopetusyksiköltä edellytettiin hankkeessa kehitettyjen uusien käytäntei-
den käyttöön ottamista. 

Uusi hallinnon toimintamalli ei siirtynyt helposti uudistuneeksi arjen toi-
minnaksi, vaan muuntui kolmannen asteen ristiriidaksi, jolla tarkoitetaan jänni-
tettä suunnitellun uuden toimintatavan ja vanhan käytännön välillä (Engeström 
1995, 63). Kolmannen asteen ristiriitaan ajaudutaan esimerkiksi silloin, kun uut-
ta käytännettä puserretaan vanhaan tapaan toimia, jolloin uusi malli ajautuu 
ristiriitaan vanhan mallin kanssa. Kolmannen asteen ristiriidan mahdollisuu-
desta on kysymys myös silloin, kun opetuslainsäädäntöuudistusten seuraukse-
na sairaalaopetusyksiköiltä edellytetään opetuksen järjestämistä myös erikois-
sairaanhoidon avohoidon piirissä oleville oppilaille. Avo-opetus järjestetään, 
mutta opetusyksikkö ei muuta muilta osin toimintatapojaan. 

Neljännen asteen ristiriita syntyy tilanteessa, jossa organisaatio ajautuu 
ristiriitaan toimintaansa ohjaavien, säätävien tai olennaisesti työtoimintaan liit-
tyvien muiden toimintajärjestelmien kanssa. Tämän tutkimuksen tuloksissa 
neljännen asteen ristiriidat näkyivät tyytymättömyytenä yleisiin olosuhteisiin 
tai yhteistyötahojen toimintaan. 

6.3.2  Yhteenveto sairaalaopetuksen kehittämistarpeista 

Sairaalaopetuksen rooliin, opettajien työnkuvaan ja opettajien palkkausjärjes-
telmään sisältyviin ehtoihin liittyvät kehittämistarpeet olivat olleet tiedossa 
vuosia (Huotari 1998; Merimaa 2009; OPM 2004; Sairaalaopetuksen työryhmä 
2002; Tilus 2006a; 2008a). Tämän tutkimuksen toisen tutkimuskysymyksen 
avulla etsittiin vastauksia sairaalaopetuksen nykytilan käytänteisiin ja menette-
lytapoihin ja niistä nouseviin kehittämistarpeisiin, joita tarkastelin kehittävän 
työntutkimuksen toimintajärjestelmämallin avulla. Kehittävään työntutkimuk-
seen sisältyvät kehityshistoriallinen ja aktuaaliempiirinen analyysi toivat esille 
myös uusia, sairaalaopetustoiminnan strategisen ja operatiivisen toiminnan ta-
son ristiriitoja, jotka ilmenivät toiminnan häiriöinä, jännitteinä, innovaatioina. 
(Engeström 1995.) Strateginen taso luo edellytykset toiminnalle (Helakorpi 
2001). Sairaalaopetuksen strategisen tason toiminnalla tarkoitan ensinnäkin 
kansallisen (sairaalaopetuksen periaatteiden, toimintaedellytysten ja asemoin-
nin määrittely) ja toiseksi opetuksen järjestäjätason suunnittelua ja toimintaa. 
Sairaalaopetuksen roolin ja asemoinnin määrittäminen tapahtuu suhteessa kun-
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takohtaiseen oppimisen ja koulunkäynnin palvelujärjestelmään. Kolmas strate-
ginen taso sijoittuu sairaalaopetusyksikön oman hallinnon tasolle (opetusjärjes-
telyt, johtaminen, yhteistyö, työnjako).  

Haastatteluaineiston analyysin tulokset osoittivat, että kehittämistarpeita 
ilmeni strategisen tason toimintana tarkasteltuna järjestelmätason säädösten ja 
toimintastrategian jalkautumisessa opetuksenjärjestäjätasolle ja edelleen ope-
tusyksikön toiminnan tasolle. Ristiriitoja oli havaittavissa opettajien työehtoso-
pimuksen sisältöjen suhteesta sairaalaopetuksen perusperiaatteisiin, työnku-
vaan, opetukseen käytettävään aikaan ja resursseihin sekä koulutusjärjestelmän 
rakenteita ylläpitävien sidosten suhteista oppimisen ja koulunkäynnin tukitoi-
mien tarpeisin. Näytti myös siltä, että hallinnon eri tasoilla haastateltavien ko-
kema ohjauksen, valvonnan ja seurannan vähäisyys lisäsivät jännitteitä sairaa-
laopetuksen työtoiminnan eri osatekijöissä muokaten siten työn kohdetta. 

Strateginen ja operatiivinen taso liittyvät toisiinsa. Operatiivisen toimin-
nan taso toteuttaa strategian, joka ilmaistaan opetussuunnitelmissa, opetuksen 
järjestäjän määräyksissä ja ohjeissa ja opetusyksikön toimintasuunnitelmissa. 
Molempien toiminnan tasojen tuloksena on oppilaan hyvinvointi, oppimisen ja 
omaan kouluun sekä yhteiskuntaan integroitumisen tukeminen eli oppilaan 
paras. Molemmilla on myös organisaation toiminnan kehitystehtävä. (Helakor-
pi 2001,17.) 

Operatiivisen tason toiminnan kohteena on sairaalaopetukselle määritellyt 
tehtävät ja käytänteiden ja toimintamallien toteuttaminen siten, että sairaala-
opetuksen piirissä olevan oppilaan opetukselle ja kasvatukselle asetetut tavoit-
teet saavutetaan ja pedagogisiin kuntoutustarpeisiin vastataan. Opetusjärjeste-
lyt toimivat opetusyksikössä operatiivisella tasolla toiminnan kohdetta muok-
kaavina välineinä, mutta strategisella tasolla opetusjärjestelyt toimivat toimin-
nan kohteena. Operatiivisen tason toimintana sairaalaopetusyksikön työtoimin-
taa tarkasteltiin sairaalaopetuksen työtoiminnan kohteen ja sitä määrittävien ja 
muokkaavien osatekijöiden näkökulmasta. Työtoiminnan kohde realisoituu sai-
raalaopetuksen piirissä olevan oppilaan opinpolkuna ja sen sisältäminä käytän-
teinä, työtapoina, tuen muotoina ja menetelminä. (kuvio 25). Toimintajärjestel-
mämallin avulla kuvattiin sairaalaopetuksen piirissä olevan oppilaan opinpo-
lun sisältämiä käytänteitä, menetelmiä ja opetusyksikön työtoiminnassaan te-
kemiä valintoja ja niiden välisiin suhteisiin paikantuvia työtoiminnan ristiriitoja 
(luvut 6.1 ja 6.2).  

Vastauksena tutkimukseni ensimmäiseen tutkimuskysymykseen sisälty-
neeseen alaongelmaan tiivistän tässä sairaalaopetuksen opetusyksikkötasolla 
esiintyneet toiminnan ristiriidat sairaalaopetuksen kehittämistarpeiksi, joita 
kuvaan kehittävän työntutkimuksen toimintajärjestelmämallin avulla seuraa-
vassa kuviossa (kuvio 25). Kuvauksessa toteutuu Engeströmin (1995, 139) aktu-
aaliempiiriselle analyysille määrittelemä tehtävä siitä, miten historiallisesti ke-
hittyneet ristiriidat ilmenevät nykyisessä työtoiminnassa. Tässä yhteydessä olen 
kääntänyt toimintajärjestelmän eri osatekijöiden kuvauksissa työtoiminnassa 
ilmenneet jännitteet  ja ristiriidat kehittämistarpeiksi toiston välttämiseksi. 
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Opetusyksikön operatiivisen toiminnan tason kohteena on kasvatus, opetus ja 
pedagoginen kuntoutus, joista muodostuu oppilaan opinpolku. Opetusyksikön 
strategisen tason toiminnan kohteena on osaamiskeskustoiminnan kehittämiseen 
ja johtamiseen liittyvä toiminta yhteistyössä opetuksen järjestäjän ja muiden 
hallintokuntien kanssa.  

 

KUVIO 25  Sairaalaopetuksen kehittämistarpeet opetusyksikön toiminnan tasolla toimin-
tajärjestelmänä Engeströmiä (1995) mukaillen 

Kohde 
- kasvatus, opetus ja pedagoginen kuntoutus oppi-
laan opinpolkuna 
- osallistuminen lasten ja nuorten kokonaisvaltai-
sen hyvinvoinnin tukemiseen muuttamalla toimin-
tastrategiaa yhteistyössä muiden hallintokuntien 
kanssa joustavasti, tavoitteellisesti ja tuloksellisesti 
oppilaan parhaaksi 

Ajatukselliset välineet 
- toiminnan periaatteiden ja perustehtävän määrittely, arvojen tiedostaminen 
- opetussuunnitelman toteuttamisen perusteet työorientaation perusteina 
- opetuksen, kasvatuksen ja pedagogisen kuntoutuksen ”näkyväksi tekeminen” kokonaisvaltaisena 
prosessina 
- tulkintojen aukipuhuminen ja työnkuvan määrittäminen 
Materiaaliset välineet 
- yhdenmukaiset menetelmät ja käytänteet eri vaiheisiin 
- siirtymä- ja tuntemustiedon konstruointi pedagogisen tuen käyttöön 
- opetuksen, kasvatuksen ja pedagogisen kuntoutuksen edellyttämät menetelmät ja välineet 
- yhtenäiset, yhdessä sovitut palaveri- ja konsultointimallit  

Tulos 
Oppilaan integroituminen omaan 
kouluunsa sen täysivaltaisena jäse-
nenä, oppioikeuden toteutuminen, 
opetussuunnitelman mukaisten 
tavoitteiden saavuttaminen. 
Tasalaatuinen kasvatus, opetus ja 
pedagoginen kuntoutus 

Työnjako 
- johtajuus toiminnasta vastaava-
na esimiehenä näkyväksi 
- toimenkuvien ja vastuualueiden 
määrittäminen ja rajaaminen 
yksikkötasolla ja verkostoissa 

Yhteisö 
- yhteisöllisyyttä tukevat rakenteet, 
johtajuus, avoin vuorovaikutus, 
yhteistyö 
- yhteisöllisyyteen sitoutuminen ja 
sitouttaminen 
- verkostotyötapa 
- jakaminen 
- toiminnan jatkuva reflektointi 

Tekijä 
- sairaalaopettaja 
- rehtori/koulunjohtaja 
- vastuuopettaja 

Säännöt 
- oma  
opetussuunnitelma  
- operationaalisen tason-
suunnittelun rakenteet 
käyttöön 
-ohjeistuksen, seurannan 
ja arvioinnin lisääminen 
-yhteisöllisyyttä tukevien 
rakenteiden luominen 



  

7 ONGELMIEN VIIDAKOSTA RATKAISUJEN VAL-
TATIELLE  

Tässä luvussa vastaan kolmanteen tutkimuskysymykseen siitä, miten työtoi-
mintojen kehittäminen ja muutoskehitys etenivät sairaalaopetuksen kansallisen 
kehittämistoiminnan aikana. Tutkimuskysymykseen liitin kolme tarkentavaa 
apukysymystä, jotka koskivat kehittämisen aikana tuotettuja käytänteitä ja me-
nettelytapoja, toisin toimimisen edellytyksiä ja sairaalaopetuksen piirissä ole-
van oppilaan opinpolun rakennetta. Vastaan tutkimuskysymyksiin kuvaamalla 
kehittämistoimintaa ja sen tuottamia käytänteitä sekä analysoimalla kehittämis-
toiminnan yhteydessä toteutettuja kyselyjä, alue- ja osaprojektiraportteja, työ- ja 
koulutusseminaarien palautteita sekä kenttämuistiinpanoja. Tarkastelen muu-
toskehitystä ratkaisuyrityksinä kehittämistarpeisiin ja kuvaan työtoimintojen 
kehittämistä ja kehittymistä eri hankevaiheiden kehittämisen kohteissa tapah-
tuneen muutoksen mukaisessa järjestyksessä. Sairaalaopetuksen kehittämis-
hankkeet muodostivat sairaalaopetuksen kehittämissyklin ja jokainen erillinen 
hanke oman kehittämissyklinsä (ks. kuvio 6, luku 2.6.1). Syklit toimivat myös 
ekspansiivisen oppimisen sykleinä (Engeström 1995) (ks. kuvio 13, luku 3.2.6).  

Kehittämistoiminnan apuvälineinä käytettiin työ- ja koulutusseminaareja, 
opettajien tukikoulutuksia, osa- ja alueprojektitoimintaa, mallinnettuja ja edel-
leen kehitettyjä käytänteitä, jotka toimivat kehittävän työntutkimuksen lähes-
tymistavan mukaan tarkasteltuna kehittämisen käsitteellisinä välineinä ja kehittä-
vinä sekä välittävinä tehtävinä (Engeström 1995, 126).  

 Kehittämistoiminnan aikana tuotettuja käytänteitä ja menettelytapoja se-
kä toisin toimimisen edellytyksiä koskeviin tutkimuskysymyksiin vastataan 
kahdessa alaluvussa (alaluvut 7.1 ja 7.2) tarkastelemalla käytänteitä, menettely-
tapoja ja kehittämistoiminnan aikana havaittavaa oppimista. Kahteen alalukuun 
jakamisen perusteena on kehittämisen kohdealueissa tapahtunut muutos. Ala-
luvussa 7.1 tarkastelen kansallisen kehittämistoiminnan alkuvaiheessa kehittä-
misen kohteena ollutta käytänteiden mallintamista, kehittämistä ja oppimista 
kehittävien tehtävien ja työ- ja koulutusseminaareihin osallistuneiden keskinäi-
sessä vuorovaikutuksessa tapahtuneen muutoksen näkökulmista. Alaluvussa 
7.1.1 tarkastelen kehittäviä tehtäviä oppimisen välineinä ja alaluvussa 7.1.2 tar-
kastelen kehittämistoiminnan alkuvaiheen etenemistä ja toisin toimimisen edel-



210 
 

 

lytysten kehittymistä kehittävän työntutkimuksen toimintajärjestelmämallin 
avulla.  

Alaluvussa 7.2 tarkastelen kehittämisen kohteena ollutta oman toiminnan 
reflektointia kehittämistoiminnassa käytettyjen kehittävien tehtävien kuvauk-
sen kautta. Kuvaan alaluvussa 7.2.1 oman työn arvioinnissa käytettyjä ja arvi-
oinnin kehittämiseksi kehitettyjä välineitä.  Tässä yhteydessä selvitän myös tut-
kimuksen kehittämistehtävänä laatimaani oman työn arviointimallia.  Malli 
syntyi aktuaaliempiirisen analyysin tulosten perusteella ja konkretisoi Kääriäi-
sen ja kumppaneiden (1990) esittämää työn arvioinnin mallia (ks. kuvio 12, lu-
ku 3.2.5). Alaluvussa 7.2.2 tarkastelen kehittämistä tukevan oppimisen muutos-
kehitystä työyhteisön oppimisen ja työtoiminnan kohteen laajenemisen näkö-
kulmasta. Sairaalaopetuksen piirissä olevan oppilaan opinpolun rakennemallia 
koskeneeseen apukysymykseen vastaan kuvantamalla välitason välineeksi (En-
geström 1995, 125) ja kehittäväksi tehtäväksi laatimaani opinpolkuprosessimal-
lia. Tarkastelen opinpolkuprosessimallia tässä yhteydessä oppimista välittävä-
nä tehtävänä opetusyksikön ammatillisen osaamisen ja käytänteiden kehittymi-
sen sekä työn kohteen laajentumisen näkökulmasta. 

Alaluvussa 7.3 tarkastelen yhteenvetona kansallista kehittämistoimintaa 
kehittävän työntutkimuksen toimintajärjestelmämallin avulla. Kuvaan kehittä-
mistoiminnassa ja muutoskehityksessä ilmenneitä ristiriitoja, jotka paikantuivat 
kehittämistoiminnassa käytettyjen välineiden ja toimintamallien sekä osallistu-
jien ja kehittämissuunnitelmien välisiksi jännitteiksi määrittäen muutoskehit-
tämisen kohdetta ja tulosta. (Engeström 1995.) Lisäksi tarkastelen alue- ja osapro-
jektitoiminnan onnistumisia ja epäonnistumisia selittäviä tekijöitä toimintajär-
jestelmänä ja sen osatekijöiden välisinä suhteina. Toimintajärjestelmämalliin 
sisältyvät osatekijät olen kirjoittanut kursiivilla. 

7.1 Kehittämisen kohteeksi käytänteiden mallintaminen, kehit-
täminen ja oppiminen 

Sairaalaopetuksen kehittämisen ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa vai-
heessa (Saireke 1-, 2- ja 3-vaiheet) kehittämisen kohteina olivat sairaalaopetuk-
sen yksittäisten käytänteiden mallintaminen, käyttöönotto ja käytänteiden edel-
leen kehittämisen kautta tapahtuva toisin toimimisen oppiminen. Kehittämises-
sä käytettiin kehittävän työntutkimuksen lähestymistavan mukaisesti tarkastel-
tuna kehittävinä tehtävinä seminaareissa ja koulutuksissa tapahtuvaa työsken-
telyä, osaprojektitoimintaa ja aluetyötä sekä valmiita käytännemalleja. Sairaala-
opetuksen kansallisen kehittämisen alkaessa laadin sairaalaopetuksen eri vai-
heita kuvaavan yksinkertaisen vaihekaavion (Tilus 2006a). Pelkistettyyn viisi-
vaiheiseen kaavioon oli nimetty jono-, opetukseen tulo-, opetuksessa olo- ja siir-
tymävaihe sekä oppilas omassa koulussa -vaihe. Vaihekaavion tarkoituksena 
oli toimia sairaalaopetuksen jäsentäjänä ja kehitettävien käytänteiden paikallis-
tamisen apuna. Vaihekaaviolla oli kehittämistoiminnan alkuvaiheessa kuiten-
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kin lähinnä informatiivinen merkitys, eikä sitä osattu vielä käyttää kehittämistä 
ja oppimista edistävänä välitason analyysivälineenä tai kehittävänä tehtävänä 
(Engeström 1995, 126, 141). Vaihekaavion myöhempää kehittymistä opinpolkua 
kuvaavaksi prosessimalliksi ja opetusyksikön toisin toimimista edistäväksi ke-
hittäväksi tehtäväksi kuvataan tarkemmin alaluvussa 7.2.3.  

7.1.1 Kehittävät tehtävät 

Työseminaarit ja koulutukset kehittävinä tehtävinä 
Kehittämistoiminnan alkuvaiheen työseminaarit tarjosivat ohjatun foorumin 
sairaalaopetuksen kentän hahmottamiseen ja kiireettömään ajatusten vaihtoon. 
Työseminaareja voi siten luonnehtia oppimistilanteiksi, joissa oli mahdollisuus 
vaihtaa näkemyksiä osallistavassa vuorovaikutuksessa (Lave & Wenger 1991; 
Tynjälä 1999) sairaalaopetuksen perustehtävästä ja rooleista sekä luoda yhteisiä 
merkityksiä avaamalla keskeisiä sairaalaopetukseen liittyviä käsitteitä (Nonaka 
ym. 2001). Tarkoituksena oli opetusyksiköiden työtapoihin ja -tilanteisiin tutus-
tuminen vertaisoppimisen periaatteella. Saireke 1- ja 2-vaiheiden työ- ja sidos-
ryhmäseminaareissa tuotiin esille näkökulmia sairaalaopetuksen roolista ja teh-
täväkentästä sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä (liite 8). 
Kehittämistoiminnan alkuvaiheessa osallistujat tarkastelivat kehittämistoimin-
nan kohdetta oman näkökulmansa kautta ilman yhteisestä kehittämisen kohtees-
ta luotua näkemystä. Agendaa koskevat puheenvuorot esiintyivät usein peräk-
käisinä puheenvuoroina tai kannanottoina ja muistuttivat koordinaatiotason 
vuorovaikutusta. (Engeström 2004, 107.) Kehittämistoiminnan alkuvaiheen työ-
seminaareissa esiintyi myös negatiivissävyisiä kannanottoja (ks. Schegloff 2005), 
jotka kohdistuivat oman työympäristön resursseihin tai olosuhteisiin, työmää-
rään tai opetusyksikön ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden toimintaan. Siltä 
osin vuorovaikutusta voi luonnehtia myös nk. kehittämishätänä, jolla tarkoite-
taan tässä odotuksia keskeisten asioiden pikaisesta kuntoon laittamisesta. Kent-
tämuistiinpanojen mukaan keskusteluissa keskeisinä asioina pidettiin opettajien 
palkkaukseen, työaikoihin ja toiminnan resursointiin sekä erikoissairaanhoidon 
salassapitoa koskevan lainsäädännön seurauksina koettuja tiedonvälitykseen ja 
yhteistyöhön liittyviä pulmia.  

Yhteisten näkemysten muokkaaminen kokonaisuudeksi näytti jääneen 
kunkin osallistujan varaiseksi ja tilanteissa tapahtuvan oppimisen voi sanoa 
edustaneen single-loop-oppimista (Argyris & Schön 1978). Työseminaareissa 
tapahtuva keskustelu ja tiedonvaihto eivät johtaneet välttämättä opetusyksi-
köiden toiminnan muuttumiseen. Muuttuminen perustuu monitahoiseen kol-
lektiiviseen oppimiseen ja kokemusten vaihtoon (Engeström 1995; 2004), eikä 
sellaista vuorovaikutuksen tilaa kenttäpäiväkirjan muistiinpanojen mukaan 
vielä tässä vaiheessa saavutettu. Osallistujien heterogeenisuus, erilaiset taustat 
ja kokemukset sekä tarpeet loivat paitsi toiveikkuudesta mutta myös turhau-
tumisesta täyttyvän vuorovaikutuksen tilan, jonka jäsentyminen ja muuttumi-
nen positiiviseksi aktiivisuudeksi tapahtui vasta keskinäisen luottamuksen ker-
tymisen kautta.  
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Saireke 2 -vaiheen (2007–2008) työseminaareissa korostui sidosryhmien 
kanssa tehtävä yhteistyö (liite 8). Sidosryhmien puheenvuorot ja alustukset aut-
toivat sairaalaopetuksen kokonaiskuvan hahmottamista ja sairaalaopetuksen 
roolin täsmentymistä. Sidosryhmien mukana ololla rohkaistiin tiivistämään 
keskusteluyhteyttä ja yhteistyötä myös paikallisten sidosryhmien kanssa ja si-
ten jäsentämään omaa roolia toimijoiden kentässä. Sidosryhmien mukanaolon 
ja työseminaarien aihealueiden painottumisen yleisiin lasten ja nuorten hyvin-
vointikysymyksiin ja palveluiden järjestämiseen voi sanoa edistäneen ammatil-
lisen tietämyksen päivittämistä kehittämisen kohteena. Varsinainen käytäntei-
den omaksumisen ja siirtovaikutuksen tukeminen opetusyksiköissä näytti jää-
vän osittain varjoon huolimatta siitä, että Elias 1 -kierros oli osoittanut yksikkö-
kohtaiset työyhteisön rakenteita ja toimintaa koskevat kehittämistarpeet (vrt. 
luku 6.3). 

Saireke-hankkeen toisen vaiheen (Saireke 2 -vaihe) alkaessa työseminaari-
en osallistujat arvioivat nk. laajennettua swot-analyysia käyttäen (Lahti 1988, 26; 
Opetushallitus 2012) sairaalaopetuksen eri vaiheiden onnistumisia ja pahimpia 
sudenkuoppia. Swot-työskentelyn tuloksissa (liite 9) korostuivat samat sisällöt 
kuin Elias 1 -kierroksella oli jo aiemmin tullut esiin. Opettajilla oli aito huoli 
oppilaasta ja yksilöllisyyden huomioon ottamisen mahdollisuuden takaamises-
ta, mutta toimintojen tai toimintakulttuurin kehittämistä ei esiintynyt suorina 
mainintoina. Rehtorit ja johtajat sekä vastuuopettajat esittivät ratkaisuina uhki-
en poistamiseksi riittävien resurssien osoittamista, mutta korostivat myös yh-
teisen keskustelun ja työkäytänteiden merkitystä. Omassa opetusyksikössä käy-
tävien keskustelujen ja informaation lisäämisen tarve kyllä tiedostettiin, mutta 
ratkaisujen vieminen konkreettisten menettelytapojen tasolle jäi vielä hauraaksi, 
kuten välikyselyn tulokset (Tilus 2008a) käytänteiden käyttöönotosta myö-
hemmin osoittivat.  

Swot-analyysissa toteutuva dialogi tukee oppimista ja jäsentää omia aja-
tuksia agendalla olevasta aiheesta tai käsitteestä (Seikkula & Arnkil 2005). Yksi-
lön tajuntaan jää ituja, jotka lisäävät todennäköisyyttä reflektoida omia menet-
telytapoja (Mezirow 1996), aktiivisuutta toimia toisin, ottaa uusi tapa käyttöön, 
mutta myös ottaa puheeksi seminaarissa käsitellyt asiat omassa yksikössä. Pro-
sessi liittyy tiedonmuodostukseen ja siirtovaikutukseen (Engeström 1995), mut-
ta kuvaa myös sitoutumisen prosessia (Cambra-Fierro ym. 2013; Murto 2000).  

Elias 1 -kierroksesta opetusyksiköille laadittujen yksikkökohtaisten pa-
lautteiden (liite 4) analyysin tulokset tukivat aktuaaliempiirisestä analyysista 
saamiani tuloksia (pääluku 6). Tulosten mukaan akuutit kehittämistarpeet pai-
kantuivat työyhteisöjen suunnittelu- ja yhteistyörakenteisiin, käytänteiden yh-
tenäistämiseen ja roolin määrittämiseen suhteessa hoitoon, oppilaan omaan 
kouluun ja nivelvaiheiden parempaan tiedonvälitykseen ja strukturoidumpaan 
dokumentointiin sekä opetuksen kehittämiseen opetussuunnitelman edellyttä-
mällä tavalla. Sen sijaan yhteisiin toimintatapoihin sitoutumisesta kehittämis-
tarpeena oli vain kolme mainintaa. Palautteiden tarkastelusta saatu tulos tukee 
Elias 1 -kierroksen tuottamia havaintoja siitä, opetusyksikköjen henkilöstö oli 
sitoutunut olemassa olevaan työ- ja toimintakulttuuriin eli siihen mitä oli. 
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Kehittämistoiminnan tehostamiseksi ja kohteen kirkastamiseksi seminaarit 
toteutettiin Saireke-hankkeen kolmannessa vaiheessa (Saireke 3-vaihe) sekä sai-
raalaopetuksen omina työ- ja koulutusseminaareina että erillisinä sidosryhmien 
kanssa yhdessä pidettyinä koulutusseminaareina. Tarve oman väen kesken ta-
pahtuvaan keskusteluun koettiin tärkeäksi ja hanketavoitteita konkretisoivaksi. 
Kehittämisessä haluttiin lisätä mahdollisuuksia tiedon luomiseen, jakamiseen ja 
hyödyntämiseen. (Heino 2006, 179.) Moniammatillisen yhteistyön on todettu 
lisäävän jännitteitä jo sinänsä varsinkin tilanteissa, joissa tilanne koetaan eri 
syistä epätyydyttäväksi (Isoherranen 2007, 8). 

Saireke-hankkeen kolmannessa ja neljännessä vaiheessa (2008–2010) työ-
seminaarien vuorovaikutuksen luonne alkoi muuttua työkonferenssi-idean 
suuntaan (Engeström 1995). Työkonferenssi on yhteistoiminnallisen kehittä-
mismetodin ydin ja perustuu demokraattisen dialogin (Gustavsen 1992) ajatus-
rakennelmaan. Työkonferenssille on tyypillistä, että laaja osallistujajoukko tuo 
mukanaan omat kokemuksensa, tietotaitonsa, tulkintansa ja kielensä ja käy kie-
len avulla tasavertaisen vuoropuhelun jäsentääkseen toimintaympäristöään 
(Engeström 1995; Lehtonen 2004) ja tehdäkseen suunnitelmia toiminnastaan 
(Juuti 2011, 201). Suunnitelma toteutuu sellaisissa työorganisaatioissa, jotka op-
pivat ammatillisesti, kommunikatiivisesti ja sosiaalisesti ja luovat samalla kult-
tuurista ymmärrystä (Lehtonen 2004, 18).  

Työseminaareihin osallistujista oli muokkautunut vakiintunut ryhmä, 
jonka tiheät tapaamiset edistivät keskinäisen luottamuksen syntymistä. Kent-
tämuistiinpanojen analyysin tulosten perusteella näytti siltä, että työ- ja koulu-
tusseminaarien vuorovaikutuksessa tapahtui laadullinen muutos koordinaa-
tiosta ja kooperaatioksi (liite 8). Kooperaatiossa osallistujat kohdistavat huomi-
onsa yhteiseen kohteeseen ja sen jäsentämiseen ja muokkaamiseen sen sijaan, 
että ”jokainen keskittyisi vain oman valmiiksi rajatun roolinsa esittämiseen ja intres-
sinsä ajamiseen”. (Engeström 2004, 108.) Työseminaareissa aika riitti usein vain 
epäkohtien, kehittämisvaihtoehtojen ja -mallien esille tuomiseen, mutta tarkas-
telu oman opetusyksikön toiminnan kannalta ja ratkaisuvaihtoehtojen vieminen 
omaan opetusyksikköön jäi osallistujien oman jatkotyöskentelyn varaan. Han-
kekoordinaattorina laadin työyksiköiden toimintaa ja kehittämistarpeiden kar-
toittamista varten kaksi välitason välineiksi (Engeström 1995) luonnehdittavaa 
työkalua työyhteisön toimivuuden ja opetusyksikön käytänteiden ja tilanne-
kohtaisten menetelmien arviointia varten (Karjalainen 2006, 197, 202). Molem-
mat menettelytavat oli tarkoitettu virittämään työyhteisössä tapahtuvaa keskus-
telua työyhteisön tilasta ja toiminnan kehittämistarpeista. Kysymykset olisivat 
auttaneet avaamaan työyhteisön toiminnan peruslähtökohtia, toiminnan taus-
talla olevaa oppimis- ja ihmiskäsitystä sekä kirjoitettuja ja kirjoittamattomia 
sääntöjä. (Kirjonen 2006, 121; Schein 2009.) Yksikään opetusyksikkö kehittäjä-
tutkijan omaa opetusyksikköä lukuunottamatta ei ilmoittanut ottaneensa käyt-
töön ko. menettelytapoja. 

Välikyselyn tulokset (Tilus 2008a) osoittivat, että vain harvassa opetusyk-
sikössä oli koko henkilöstö kiinnittynyt kehittämistoimintaan Saireke 1 -
vaiheessa. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voi todeta, että opetusyksi-
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köiden tilanne yhteisöllistä toimintaa kuvaavassa mielessä oli tiedonsaannin ja 
opetusyksikön oman kehittämisen käynnistämisen osalta hyvin erilainen riip-
puen siitä, miten tieto kulki työseminaareista, millainen asema kehittämiselle 
annettiin, miten osallistuttiin ja mahdollistettiin opetusyksikön muiden jäsenten 
osallistuminen työ- ja koulutusseminaareihin. Projektikehittäminen rakentuu 
usein projektiorganisoidulle työtavalle, jolle on tyypillistä etukäteen määritellyt 
tavoitteet, kesto ja erilliset projektiryhmät. Tällöin osa henkilöstöstä jää usein 
ulkopuolelle. (Virkkunen ym. 2007.) Järvinen (2000) painottaa osallisuudesta 
saatavan kokemuksen merkitystä. Kokemus osallisuudesta syntyy, kun toimi-
jan itsemääräämispyrkimys otetaan huomioon ja muutoksen toteutusta edeltää 
ideointi- ja luonnosteluvaihe siitäkin huolimatta, että se on jo hahmottunut joh-
tajalle tai muutosagenttina toimivalle (Järvinen 2000, 59). Vasta jatkuva ja sään-
nöllinen osallistuminen omaa työyhteisöä koskevien asioiden käsittelyyn johtaa 
vähitellen henkilöstön jäsenten sitoutumiseen yhteisiin tavoitteisiin ja menette-
lytapoihin (Murto 2000).  

Työseminaareihin osallistuneiden palautteet olivat välikyselyn vapaiden 
vastausten valossa myönteisiä. Palautteiden analyysin tulosten mukaan kehit-
tämishankkeen koettiin selkeyttäneen työn kuvaa ja luoneen uusia näkökulmia. 

”Valtakunnallinen näkyvyys on auttanut myös seutukunnallisesti toiminnan suun-
nittelua ja projektista konkretiaksi etenemistä.” (Vk08) 

”Suhtautuminen eri sidosryhmiin on tehostunut, kun olen oppinut ymmärtämään eri 
organisaatioita.” (Vk08) 

Kehittämistoiminnalla näyttikin muodostueen suuri painoarvo juuri henkilö-
kohtaisella tasolla. Hanke oli antanut osallistujille uudenlaisia merkityksiä ko-
konaisuuden hahmottamiseen, ammatti-identiteetin kehittymiseen ja yhteen-
kuuluvaisuuden lisääntymiseen. Kohtaamisten ja dialogin koettiin toimineen 
sairaalaopetuksen kenttää edustavien osallistujien yhteistyön lisääjinä ja ver-
kostoitumisen ”liimoina”. 

”Kontaktien luominen on erityisen tärkeää: hyväksi todetut asiat lähtevät leviämään 
verkostoitumisen myötä, myös seminaarien virallisissa osioissa on tullut hyvää tietoa. 
Ilman seminaareja ja kaikkea muutakin, mitä Sairekkeeseen on liittynyt, olisimme 
tehneet monesti saman työn eri puolilla Suomea.” (Vk08) 

Kyselyn vapaissa vastauksissa tuotiin edelleen esille vaatimukset palkkauksen 
kehittämiseksi työnkuvaa vastaaviksi ja muut opettajien virkaehtosopimukseen 
liittyvät pulmat. Hankkeen merkitystä oman työyhteisön työlle käsiteltiin vain 
yhdessä vapaassa vastauksessa: 

”…meillä on jäsennellympi menettelytapa, toimivampia lomakkeita, saatu panostet-
tua nivelvaiheeseen, pystytty tukemaan sairaalakoulun jälkeisessä elämässä…” 
(Vk08) 

Opettajien tukikoulutukset kehittävinä tehtävinä 
Käytänteiden siirtovaikutusta (Engeström 1995, 23) tuettiin rehtoreille, johtajille 
ja vastuuopettajille järjestettyjen työ- ja koulutusseminaarien lisäksi opettajille 
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järjestetyissä tukikoulutuksissa. Koulutusaiheiden valinnalla ja työseminaarien 
työtavoilla tuettiin ammatillisen osaamisen kehittymistä, mutta myös sairaala-
opetuksen toiminnan taustalla olevien periaatteiden jäsentymistä. Sairaalaope-
tukselle luotuja merkityksiä ja roolia peilattiin omaan toimintaan uusien käy-
tänteiden kautta ja opetusyksikön toimintaan kunnallisen erityisopetusta 
(myöhemmin erityistä tukea) tarvitsevien lasten ja nuorten palvelujärjestelmän 
osana. Koulutuksissa korostettiin työyhteisön toimintakulttuurin merkitystä. 
Aihealueiden ja keskustelujen tavoitteena oli suuntautua oman toiminnan tar-
kasteluun, uusien toimintatapojen kokeiluun ja kehittämiseen, edistää yhteisen 
tietoperustan muodostumista sairaalaopetuksen tilasta, muutostarpeista ja kei-
noista. Koulutuksiin osallistujat edustivat kuitenkin yksittäisinä jäseninä eri 
opetusyksiköitä. Ekspansiivisesti hallittu organisaation työorientaatio ei kui-
tenkaan synny ilman yhdessä muodostettua käsitystä vallitsevasta tilanteesta, 
tulevaisuuden visioinnista ja tavoitteisiin johtavista keinoista (Engeström 1995, 
32). Koulutustilaisuuksissa muodostuneiden yhteisten merkitysten siirtyminen omaan 
opetusyksikköön jäi kouluttautujan oman aktiivisuuden varaan. Siirtovaikutusta pyrit-
tiin tukemaan tukikoulutuksiin sisältyneillä välitehtävillä (Tynjälä 1999). Lisäksi ko-
kemuksellista oppimista tuettiin laatimalla välitehtävistä henkilökohtaiset pa-
lautteet. Palautteiden tarkoituksena oli antaa omakohtainen kokemus palaut-
teen vastaanottamisesta ja siten lisätä aktiivista palautteen antamista omana 
työtapana.  
 
Osaprojektit kehittävinä tehtävinä 
Opetusyksiköille oli kehittämistoiminnan alkaessa (Saireke 1) tarjottu mahdolli-
suutta käynnistää oman opetusyksikön kehittämistyö osana kokonaishankkeen 
rahoitusta. Osaprojekti käynnistyi Sairekkeen ensimmäisessä vaiheessa seitse-
mässä (7) opetusyksikössä, toisessa vaiheessa (Saireke 2) 12 opetusyksikössä ja 
kolmannessa vaiheessa (Saireke 3) kahdeksassa (8) opetusyksikössä (Tilus 
2015,29). Pilotteina toimivien osaprojektien tavoitteina oli sairaalaopetuksen eri 
vaiheisiin liittyvien hyviksi koettujen käytänteiden mallintaminen, käyttöönotto 
sekä raportointi kaikkien käyttöön. Osaprojektityölle oli asetettu myös työyh-
teisön toimintaa kehittävä merkitys, jolloin sen voidaan katsoa toimineen op-
pimista edistävänä kehittävänä tehtävänä (Engeström 1995). Käynnistyneet 
osaprojektit noudattivat hankkeen kokonaistavoitteita ja painottuivat paitsi pe-
dagogisen kuntoutuksen käytänteiden myös sairaalaopetuksen nivelvaiheiden 
käytänteiden ja menettelytapojen kehittämiseen osana alueen koulujen erityisen 
tuen ja oppilashuollon kehittämistä ja suuntautuivat siten sairaalaopetusyksi-
kön yhdyspinnoilla tapahtuvaan työhön. Osaprojektien kehittämät ratkaisumal-
leja ja niiden muutosta on kuvattu tämän raportin liitteessä (liite 10).  
 
Käytänteiden käyttöönotto kehittävänä tehtävänä 
Kehittämistoiminnan kantavuus ja näkyvyys sairaalaopetusyksiköissä näytti 
olevan työseminaareihin osallistuneista muodostuneen ydinjoukon välittämän 
tiedon ja innostuksen varassa. Työ- ja koulutusseminaareissa tapahtuneen käy-
tänteiden mallintamisessa käytettiin olemassa olevien mallien markkinointia 
valmiina ratkaisuina ilmenneisiin ongelmiin ja kehittämistarpeisin. Käytäntei-
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den käyttöönoton ja yhtenäistymisen ajateltiin tapahtuvan mallioppimisen ja 
vertaistuen avulla sekä opetusyksikön johdon aktiivisella työotteella. Työ- ja 
koulutusseminaarien osallistujalistojen tarkastelu osoitti, että osallistujissa ei 
juurikaan ollut vaihtuvuutta. Kehittämishanketta, työseminaarien aiheita ja 
käytänteiden mallinnuksia koskevan tiedon levittäminen ja leviäminen jäi siten 
työ- ja koulutusseminaareihin osallistujien aktiivisuuden ja opetusyksikön si-
säisen toiminnan rakenteiden sekä yhteisöllisen toimintakulttuurin varaan. Vä-
likyselyn vapaiden vastausten mukaan työseminaareihin osallistujat kokivat 
saaneensa uusia ideoita, mutta käytänteiden käyttöönottoa kuvaavat tulokset 
(Tilus 2008a) osoittivat, että yksilöllisen kokemuksen siirtyminen työyhteisöjen 
tasolle eteni heikosti ja jäi yksittäisen opettajan varaan. Käytänteiden käyttöön-
ottoa koskevat numeeriset tulokset on esitetty tämän raportin liitteenä (liite 11). 

Kehittämistoiminnan ensimmäisen, toisen ja kolmannen vaiheen aikana 
(Saireke 1, 2 ja 3) toimineiden osaprojektien hankkeen ohjausyhmälle laatimien 
päättöraporttien (Osahankkeiden päättöraportit 2006; 2008; 2010) analyysit ja 
Elias 2-kierroksen teemahaastattelut osoittivat, että suurin osa osaprojekteista 
oli vasta alkuvaiheissa tai niissä esitetystä kehittämistyöstä ei ollut muodostu-
nut koko työyhteisöä koskettavaa toimintaa. Näissä tapauksissa kehittämistoi-
minta oli käytännössä jäänyt yhden vastuuhenkilön tai vain muutaman kehit-
tämisestä innostuneen vastuulle tai osaprojektin sisältämä kehittämistyö liittyi 
henkilöstön jäsenen opinnäytetyöhön. Myös välikyselyn vapaiden vastausten 
analyysin tulosten mukaan osaprojekteissa ja koulutuksissa ja työseminaareissa 
esillä olleet hyvät käytänteet olivat osalle vieraita. 

”Oman alueen osaprojekteista ei minulla ollut mitään tietoa ja muiden alueiden pro-
jekteista olen kuullut vain täällä päivillä (kansalliset sairaalaopetuspäivät), joten nii-
den toimintamallien ym. hyöty on jäänyt käyttämättä.” (Vk08) 

Uudistaminen sisältää uuden innovaation, jonka eteneminen osaksi arjen työtä 
edellyttää spesifioidun innovaatioprosessin tiedostamista ja sen eri vaiheisiin 
paneutumista. Innovaatioprosessin yleisin reitti etenee ongelman tunnistami-
sesta ratkaisun kehittämiseen. Desouza ja kumppanit (2009) esittävät onnistu-
neen innovaatio-ohjelman etenevän kehittämisen (generation) ja mobilisoinnin 
(mobilization) vaiheesta kannattamisen (advocacy) ja seulonnan (screening) 
vaiheeseen, jonka jälkeen edetään kokeilun (experimentation) kautta kaupallis-
tamisen vaiheeseen ja siitä edelleen juurruttamisen (diffusion) vaiheeseen. Kou-
lutusorganisaatioissa kaupallistamisella voidaan ymmärtää idean markkinoi-
mista työyhteisölle myönteisen puheen ja kannusteiden avulla (Cambra-Fierro 
ym. 2013). Prosessi muistuttaa Nonakan ja Takeuchin (1995) tiedon muodostuk-
sen prosessia julkisesta edelleen yhteisesti käsiteltäväksi siltä osin, että se edel-
lyttää myös mallin luomista, jota yhteisesti koetellaan ja puolustetaan organi-
saation sisällä (Virkkunen & Ahonen 2007, 20). Opetusyksikköjen kehittämises-
sä ja käytänteiden käyttöönotossa edellä kuvattu prosessi olisi tarkoittanut yh-
dessä ihmettelemisen ja ratkaisun haarukoinnin kautta etenemistä mallien ke-
hittelyyn ja punnitsemiseen, valitun mallin myymiseen vielä epäröiville ja käyt-
töön oton jatkuvaa arviointia. Prosessin kaikista vaiheista huolehtiminen johtaa 
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toiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, joka sisältää kyvykkyysalueina 
oppimis-, kehittymis- ja uudistumisosaamisen ja nostaa kehittämisen koko toi-
minnan läpäiseväksi perusarvoksi. (Juuti 2011; Sarala & Sarala 2003, 32.) 

Järvinen (2000) esittää myönteisyyden lisääntyvän muutosta kohtaan, mi-
käli muutoksen työstämisessä on mahdollisuus myönteisten selviytymiskeino-
jen käyttöön, joihin yhteisötasolla kuuluvat osallistuminen, valmistautuminen, 
keskustelu, tiedotus ja koulutus. Yksilötasolla muutoksen työstäminen edellyt-
tää aktiivista osallistumista, faktojen selvittämistä, mahdollisuutta kysymysten 
esittämiseen ja huolen jakamiseen (Hargreaves 1994; Järvinen 2000, 56).  

Saireke-hankkeen ensimmäistä ja toista vaihetta (Saireke 1 ja 2) sekä kol-
mannen vaiheen (Saireke 3) alkua voi kuvata yksilöoppimisen vaiheeksi, jolle 
oli tyypillistä mekanistinen oppiminen eli tässä tapauksessa yhden uuden lo-
makkeen käyttöönotto. Nonakan ja Takeuchin (1995) termein hiljainen tieto 
karttui, mutta ei kehittynyt eksplisiittiseksi tiedoksi eikä siten edistänyt vielä 
tässä kehittämisvaiheessa koko työyhteisön toisin toimimisen muutoskehitystä.  

Kirjonen (2006) esittää kehittämisen tarkoittavan toimintaperiaatteiden ja 
toimintojen tarkoituksellista muuttamista. Kehittämisen kohteiksi nousevat se-
kä henkilön osaaminen että työtehtävissä tarvittavat käytänteet, jolloin kehit-
täminen koskettaa koko organisaatiota. Uutta luovaa oppimista varten työn 
laatua on tarkasteltava kuitenkin laajemmalla tasolla kuin tarjolla olevan tiedon 
ja kokemuksen omaksumisena. Siksi yksittäisen uuden lomakemallin käyttöön-
otto merkitsee joltain osin myös hyppyä tuntemattomaan. (Sarala & Sarala 2010, 
33.) Työyhteisössä käytettävät tekniikat ja niiden käyttöä koskevat sopimukset 
muuttuvat, jolloin tulokseksi saadaan jotakin aikaisemmasta parempaa tai te-
hokkaampaa (Kirjonen 2006, 117,118). Ekspansiivinen, kollektiivinen osaaminen 
syntyy vuorovaikutteisen oppimisprosessin tuloksena (Engeström 1995). Käy-
tänne muotoutuu ja omaksutaan osana arjen työtä ja sitä koskevassa puheessa, 
josta rakentuvat Wengerin (1998) tarkoittamat merkitysneuvottelut. Miten uusi 
käytänne leviää moniopettajaisessa työyhteisössä käytettäväksi yhteiseksi käy-
tänteeksi, ellei sitä yhdessä avata, käsitteellistetä, muodosteta yhteistä merkitys-
tä ja kokeilla sitä siinä toimintaympäristössä, mihin se on tarkoitettu?  

7.1.2 Kehittämistoiminta toimintajärjestelmänä  

Kehittämisen tasojen välinen ristiriita 
Kehittämistoiminta keskittyi Saireke-hankkeen ensimmäisessä ja toisessa vai-
heessa ja kolmannen vaiheen alussa sairaalaopetuksesta omaan kouluun siir-
tymisen muodostamaan nivelvaiheeseen sillä seurauksella, että opetusyksikkö-
kohtainen sisäinen (käytänteiden käyttöönotto ja yhtenäistäminen) kehittämis-
työ jäi vähemmälle huomiolle. Valtakunnallisen ja opetusyksikkötason toimin-
nan kehittämisen välillä tilanne näyttäytyi ristiriitana silloin, kun valtakunnalli-
sen tason työ korostui paikallisen tason kehittämistyön kustannuksella. Mo-
lemmille tasoille oli asetettu tavoitteeksi sairaalaopetuksen laadun parantami-
nen. Työseminaarien osallistujat työskentelivät seminaareissa aktiivisesti, mutta 
siirtovaikutukset opetusyksikkötasolle näyttivät jäävät vähäisiksi. Hanketavoit-
teena ollut oppilaan integraation tukeminen sijoitti kehittämistoiminnan ”koh-
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devalon” (Engeström 1995) sairaalaopetusyksikön ja oppilaan oman koulun 
välimaastoon (kuvio 26). Tästä oli seurauksena se, että kehittämiseen aktivoi-
tuivat ne opetusyksiköt, joiden työnkuvaan oli jo aiemminkin kuulunut aktiivi-
nen yhteistoiminta oppilaan oman koulun kanssa. Lisäksi valtakunnallisen ta-
son kehittämistavoitteisiin kuuluivat nk. nopeina tulosodotuksina konkreettis-
ten keinojen tuottaminen psyykkisesti oireilevien oppilaiden tilanteen paran-
tamiseksi ja sitouttamiseksi kouluun (ks. Virtanen 2016) ja omaan oppimiseen. 
 
Hanketoiminnan sisällölliset ristiriidat 
Hanketoiminnassa esiintyviä ristiriitoja voi tarkastella toisaalta kehittämis-
hankkeen toiminnan ja toisaalta opetusyksiköissä tapahtuneen kehityksen nä-
kökulmista. Tarkasteltaessa ensin hanketoimintaa voi todeta, että sairaalaope-
tuksen kehittämishankkeen kolme ensimmäistä hankevaihetta (Saireke 1, 2, 3) 
edustivat funktionaalista ja projektimaista kehittämissuuntaa (Virkkunen ym. 
2007). Hanketoiminnan alussa kehittäjä-tutkija ja seitsemän osaprojektia mallin-
sivat käytänteitä, joiden oletettiin siirtyvän opetusyksikön toiminnan kehitty-
misen myötä opetusyksikkötason toiminnaksi. Hankkeen toisessa ja kolman-
nessa vaiheessa alkoi aiemmin mallinnettujen käytänteiden jalostaminen ja uu-
sien kehittäminen. Kehittävän työntutkimuksen toimintajärjestelmän avulla 
tarkasteltuna näyttää ristiriita kehittyvän siitä, että kehittäminen toimintana 
kohdentui vain yhteen tai osaan toimintajärjestelmän osatekijöistä. Kehittämis-
toiminnan näkökulma painottui toimintajärjestelmän yhteen osatekijään eli vä-
lineisiin (kuvio 26), jolloin oppiminen opetusyksikön oppimisen ja muutoskehi-
tyksen kannalta tarkasteltuna edusti oppimisen lajina ratkaisuinnovaatiota, jota 
leimaa hetkellinen, ohimenevä innostus (Engeström 2004, 28). Tässä vaiheessa 
kehittämistoimintaa voidaan luonnehtia kehittävän työntutkimuksen toiminta-
järjestelmämallin avulla tarkasteltuna kokeilevaksi ja reflektoivaksi liikkumi-
seksi tekijän, välineiden ja kohteen välillä. Kuviossa 26 olen kuvannut näin tapah-
tunutta kehittämistoimintaa vihreillä nuolilla ja painopistealuetta ”kohdevalol-
la”. Vihreät nuolet edustavat sinänsä myönteisenä pidettävää kehittämistoimin-
taa, jos kohteeksi on asetettu opettajan ammatillisen osaamisen kehittäminen yh-
den tai kahden uuden käytänteen avulla. Sinänsä alkuvaiheen kehittämisen 
positiivisena ja todellisena tuloksena voidaan pitää kehittämistoiminnan käyn-
nistymistä, sairaalaopetuskentän yhtenäistymistä ja sairaalaopetuksen tunnet-
tuuden lisääntymistä. Sairaalaopetusyksiköt alkoivat mieltää itsensä yhtenäi-
seksi joukoksi, jonka työ koetaan tärkeäksi osaksi erityisopetusta (nykyisin vaa-
tivaa erityistä tukea) ja lasten ja nuorten kuntoutustoimintaa.  



219 
 

 

Hanketoiminnan paikantuessa tekijän, välineiden ja kohteen väliseksi ope-
tusyksikkötasolla kehittämistoiminnan vuorovaikutus ei Sairekkeen ensimmäi-
sessä ja toisessa vaiheessa eikä kolmannen vaiheen alussa yltänyt kuitenkaan 
opetusyksiköiden toiminnan tasolla sääntöihin, jotka olisivat yhteisinä sopimuk-
sina sitouttaneet työyhteisöjä ja johtaneet yhteisönä sovittuun työnjakoon ja ke-
hittämisen kohteena olevaan käytänteiden käyttöönottoon. Kuvaan toimintajär-
jestelmän osatekijöiden välisiin suhteisiin paikantuvia ristiriitoja punaisilla nuo-
lilla kuviossa 26.  

 

KUVIO 26  Kehittämistoiminnan ristiriitojen kuvaus toimintajärjestelmänä Saireke 1–3-
vaiheiden aikana Engeströmiä (1995) mukaillen  

Osatekijöiden rajautumista tapahtui varsinkin niissä opetusyksiköissä, joissa 
kehittämis- ja koulutusantia ei jaettu koko yhteisön käyttöön tai kehittämistoi-
minta tai työseminaariin osallistuminen koettiin vain yhden etuoikeudeksi tai 
kehittäminen ymmärrettiin vain työ- ja koulutusseminaareihin osallistumisena 
tai osaprojektitoiminta jäi yhden vastuuhenkilön varaan, näyttäytyi paperiver-
siona eikä käynnistynyt käytännössä ollenkaan. Käytänteitä kehittäneissä tai 
käyttöön ottaneissa opetusyksiköissä tapahtui kehittämistoiminnan terävöity-
mistä ja innostusta myös uusien kehittelyyn. Näissä yksiköissä kehittämistoi-
minta oli jo ennestään kaikkia toimintajärjestelmän osatekijöitä koskevaa toi-
mintaa, eikä havaittavia ristiriitoja osatekijöiden välillä ilmennyt aikapulaa lu-
kuun ottamatta.  

Osaamisen johtamista käsittelevässä tutkimuskirjallisuudessa todetaan, et-
tä johtaja voi vain luoda edellytyksiä uuden tiedon synnylle ja tukea sitä (ks. 
Desouza ym. 2009), mutta ei voi suoranaisesti suunnitella tai ohjata sitä. Työyh-
teisössä uuden tiedon luomisen edellytys on, että työyhteisö tutkii yhdessä toi-
mintansa muutosta ja siihen liittyviä oppimishaasteita sekä kehittävät uuden-

Tekijä 
- tutkija-
kehittäjä  

- opetusyksikkö 
- osaprojektit 
 

Kohde 
- Käytänteiden mallintaminen (Saireke 1) 
- Käytänteiden käyttöönotto (Saireke 2–3) 

Välineet 
- käytännemallit 
- koulutus 
- työseminaarit 
- osaprojektit 

 

Odotettu tulos 
Käytänteiden yhtenäistyminen  
Todelliset tulokset  
Kehittämisen käynnistyminen  
Kentän yhtenäistyminen  
Sairaalaopetuksen tunnettuus 

 
(Työnjako) (Yhteisö) (Säännöt) 
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laisia vaatimuksiin vastaavia käsitteitä, välineitä ja toimintakäytänteitä (Juuti 
2011; Virkkunen & Ahonen 2007, 20–21; Virtainlahti 2011). Murron (1992, 63) 
esittämä työn kehittämistä kuvaava malli perustuu Jonesin (1968; 1976) esittä-
mään elämällä oppimisen -malliin (learning by living). Malliin sisältyy säännöl-
linen, askelittain pysähtyminen, jossa tarkastellaan aikaisempaa menettelytapaa. 
Kehittämisen edellytyksenä on, että työyhteisö sitoutuu yhdessä tapahtuvaan 
oman toiminnan arvioimiseen. Sitoutumisessa on kyse myös sitouttamisen me-
netelmistä. Sitouttamisen edellytyksinä toimivat yhteyden luominen, osallistu-
minen ja osallistaminen toimintaan, lojaalius työtä ja työpaikkaa kohtaan, jotka 
kiinnittävät työyhteisön työtoimintaan. Sitouttamisen käsite sisältää sitoutumi-
sen, lojaalisuuden ja positiivisen diskurssin, jotka puolestaan perustuvat tyyty-
väisyyden kokemukseen ja vaikuttavat suoritukseen. (Cambra-Fierro ym. 2013.) 

Sääntöjen ja kohteen välistä jännitettä (kuvio 26) selittänee osaksi myös se, 
että opetussuunnitelman sisältämien mahdollisuuksien vaihtoehtojen tuntemus 
oli joko vähäistä tai opetussuunnitelmaa ei ollut mahdollista muuten toteuttaa 
täysimääräisenä tai opetusyksikössä ei koettu tarvetta kehittämiseen tai toimin-
tojen muuttamiseen tai työyhteisöllä ei ollut käytössään yhteisiä sopimuksia 
(säännöt) ja rakenteita (väline), jotka olisivat mahdollistaneet paneutumisen ke-
hittämisen kohteeseen eli käytänteiden käyttöönottoon. 

Sääntöjen ja tekijän välisenä ristiriitana tilanne näyttäytyi silloin, kun kehit-
tämistoiminnan ei katsottu kuuluvan opettajan perustehtävään ilman lisäresur-
sointia tai kehittämistä ei ollut sisällytetty opetusyksikön lukuvuosi- tai toimin-
tasuunnitelmaan. Tekijän, välineiden ja kohteen välisenä ristiriitana tilanne näyt-
täytyi silloin, jos resurssia pidettiin liian vähäisenä, aikaa toimintojen muutta-
misen pohtimiseen ei koettu olevan tai opetusyksiköllä ei ollut aiempaa koke-
musta kehittämistoiminnasta tai välineen merkitys ja yhteys työn tekemiseen jäi 
vieraaksi. Tekijän ja kohteen välinen katkos oli kyseessä silloin, kun käytännettä 
ei otettu käyttöön. Yhteisön, työnjaon ja kohteen välistä ristiriitaa piti yllä se, että 
yhteisöstä puuttuivat yhteissuunnittelun ja -toiminnan tai toimintaa arvioivat 
rakenteet. Yhteisö ei toiminut yhteisönä eikä siten ollut kehittämistoiminnassa-
kaan mukana työyhteisönä. Kehittämisen kohdetta ei ollut määritelty eikä siitä 
ollut sovittu yhteisesti tai vastuita ei ollut jaettu, jolloin yhteisöstä puuttui vas-
tuualueiden ja toimenkuvien yhteinen, kaikilla tiedossa oleva määritys tai ke-
hittämishanketta koskeva tieto oli vain johtajalla ja muutamalla rehtorin luotto-
henkilöllä.  

7.2 Kehittämisen kohteeksi oman toiminnan reflektointi 

Elias 1 -kierroksella tehdyistä havainnoista, välikyselyn tuloksista (Tilus 2008a) 
ja osa- ja aluehankkeiden raporteista tutkijalle välittyi opetusyksiköiden toimin-
takulttuuriin liittyviä tekijöitä, jotka eivät tulleet esille johtajien ja rehtoreiden 
työseminaareissa, ryhmätöissä tai palautteissa. Tällaisia toimintakulttuuriin 
painottuvia tekijöitä olivat työyhteisön toimintaan, yhteistyön ja toiminnan 
suunnittelun rakenteisiin liittyvät tekijät ja työyhteisön vuorovaikutuksen 
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avoimuuteen, työnjakoon ja johtajuuteen liittyvät käytänteet ja menettelytavat. 
Havainnot suuntasivat kehittämistoiminnan tavoitteenasettelua ja sisältöjen 
suunnittelua enemmän oman toiminnan reflektointia tukeviksi. Oman toimin-
nan arvioinnin tavoitteena on kokonaisnäkemyksen muodostaminen nykytilan-
teen hallinnasta ja kehitettävien eli uusien opittavien alueiden näkyviksi teke-
minen. Arviointiprosessiin osallistuminen edistää oppimista tarjoamalla vuoro-
vaikutuksellisen foorumin näkemysten ja kokemusten vaihtoon. Samanaikai-
sesti määritellään myös poisopittavat alueet ja käytänteet. Arviointi edellyttää 
arviointiosaamista tukevia organisaatiokulttuuriin sisältyviä toimintatapoja, 
kuten avointa vuorovaikutusta ja analyyttiseen ajatteluun ohjaavia työskente-
lymenetelmiä. (Fullan 2003; Järvinen 2000; Vataja 2009, 52.) 

7.2.1 Oman työn arvioinnin välineet  

Työseminaarit työkonferensseiksi 
Saireke-hankkeen neljännen vaiheen (2009–2010) aikana jatkui työseminaarien 
työskentelytavan muuttuminen työkonferenssien suuntaisiksi (Engeström 1995; 
Lehtonen 2004) sovelluksiksi. Osaprojektien ja aluetyön etenemisen ja tulosten 
yhdessä tapahtuvalla tarkastelulla pyrittiin vastuullisen kehittämisen ja oman 
toiminnan arvioinnin lisäämiseen (ks. liite 8). Saireke -hankkeen neljännen vai-
heen päättyessä käynnistyi Laatukriteerit -hanke vuonna 2011. Työkonferens-
seihin sisällytettiin koulutusosioita, joilla pyrittiin tukemaan ammatillista 
osaamista ja edistämään toimintaympäristössä jo tapahtuneiden ja tulossa ole-
vien opetussuunnitelmauudistusten ja lainsäädännöllisten muutosten merkitys-
ten kiinnittymistä sairaalaopetuksen toimintaan ja rooliin. 
 
Laatukriteerit kehittävinä tehtävinä 
Oman toiminnan arviointia lisäävien laatukriteerien laadinta oli sisältynyt jo 
aiempiin hankesuunnitelmiin, mutta toteutus onnistui vasta erillisen Laatukri-
teerit-hankkeen käynnistyessä. Laatukriteerien tehtävänä oli syventää edelleen 
toiminnan miten-kysymystä ja toimia opetusyksikkökohtaisen kehittämistyön 
apuna ja työyhteisön toimintakulttuurin muutosta edistävänä välineenä. Sairaa-
laopetuksen laatukriteerit toimivat kehittävinä tehtävinä määriteltäessä ja rajat-
taessa sairaalaopetuksen ja oman sekä opetusyksikön työn peruselementtejä, 
toimintaperiaatteita ja käytänteitä sekä roolia verkostomaisessa työympäristös-
sä. Sairaalaopetuskenttä sitoutettiin laatukriteerityöhön järjestämällä jokaisella 
kuudella alueella alueseminaarit, joissa tarkasteltiin yksityiskohtaisesti laatukri-
teeriehdotuksia, määrityksiä ja työtapamalleja. Opetusyksiköiden johdon tehtä-
väksi jäi ylläpitää mahdollisuuksia toimia tavoitellun laadun edellyttämällä ta-
valla, seurata ja tukea henkilöstöä kehityskeskusteluin sekä palaute- ja ”lannoi-
tusistunnoin”. Työn tukemiseksi järjestettiin opetusyksiköiden rehtoreille ja 
johtajille sekä alue- ja osaprojektivastaaville kolme työseminaaria. 

Kehittäminen on laadun muuttamista (Lillrank 1998, 11). Engeströmin 
(1995) näkemys laadusta paikantuu tuottajan ja asiakkaan väliseen vuorovaiku-
tukseen ja dialogiin (ks. myös Larson & Wikström 2007). Sairaalaopetuksen ke-
hittämisessä kuunneltiin kenttää (bottom-up) eli hankkeen ylläpitäjän ja osallis-
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tujien välinen vuorovaikutus oli kiinteää. Laatukriteerit-hankkeen aikana kehit-
tämisessä alkoi painottua myös toisenlainen tulokulma, jolla tarkoitan tässä yh-
teydessä työyhteisölähtöisen kehittämisen korostamista. Kehittäminen saa pro-
sessikehittämisen piirteitä silloin, kun peruslähtökohtana toimii arviointi, jolla 
tarkoitetaan tässä toiminnan tilan määrittämistä sen ihannetilan kuvaamisen 
kautta. Ihannetilan ja nykytilan vertaaminen toimii välineenä toiminnan lä-
pinäkyvyyden, tuloksellisuuden, tehokkuuden ja laadun lisäämiseksi sekä or-
ganisatorisen oppimisen ja kehittymisen tukemiseksi. (Vataja 2009, 51.)  

Laatukriteerien laadinta pohjautuu laatusertifikaattimalliin (ISO 9000 -
järjestelmä) (ks. Garvin 1991), jossa kuvataan hyvän toiminnan malli. Sairaala-
opetuksen laatukriteerit kuvansivat sairaalaopetuksen toiminnan perusteet ja 
toimintakäytänteet ja samalla ihannetilan. Laatukriteerit noudattivat perusope-
tukselle laadittujen laatukriteereiden rakennetta (OPM 2009) jakautuen raken-
teita ja oppilaan kohtaamaa toimintaa kuvaaviin laatukriteereihin. Sairaalaope-
tuksen erityisluonteesta ja usean hallintokunnan rajapinnoille paikantuvasta 
toiminnasta johtuen laatukriteereihin sisällytettiin erityispiirteitä sairaalaope-
tuksen näkökulmina. Rakenteiden ja oppilaan kohtaaman toiminnan laatuteki-
jöissä määriteltiin toiminnan perustat ja mallinnettiin käytänteitä, joiden avulla 
lisätään opetuksen ja tukitoimien tasalaatuisuutta sekä työyhteisön valmiuksia 
kohdata oppilaiden erilaiset oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät tuen tarpeet. 
(Tilus ym. 2011, 10.) Sairaalaopetuksen laatua arvioitiin kehittäjä-tutkijan laati-
malla laatukyselyllä syksyllä 2013. Laatukyselyn tulokset sairaalaopetuksen 
tilan analysoinnin välineenä on esitetty osana sairaalaopetuksen kansallisen 
kehittämistoiminnan päättöraporttia (Tilus 2015). Laatukriteerien käyttö uutena 
kehittämisen välitason välineenä (Engeström 1995) jäi jokaisen opetusyksikön 
oman toiminnan varaan. Tässä tutkimuksessa laatukriteereitä tarkastellaan vain 
muutoskehityksen osana toimineina kehittävinä tehtävinä (Engeström 1995). 
 
Toiminnan arviointimalli 
Tämän tutkimuksen aineiston analysoinnin yhteydessä kehitin oman toiminnan 
arviointia tukevan mallin, jonka sisältö perustui Elias 1 -kierroksen aineiston 
opetussuunnitelman toteutumista, sairaalaopetusyksikön sisäistä ja ulospäin 
suuntautuvaa yhteistyötä koskeviin tuloksiin. Malli koostuu onnistunutta ja ei-
onnistunutta toimintaa kuvaavista esimerkeistä (liite 6). Malli toimi tämän tut-
kimuksen aineiston analyysin välineenä, mutta sitä voi pitää myös tämän tut-
kimuksen kehittämistehtävän mukaisena tuotoksena. Toiminnan arviointimalli 
edustaa Vygotskyn (1971) kaksoisärsytyksen periaatetta. Kaksoisärsytyksenä 
toimivan mallikäytänteen tavoitteena on saada aikaan uutta ekspansiivista op-
pimista (Engeström 2007) ja toimia kehittämisessä Engeströmin (1995, 169) tar-
koittamana välitason välineenä. Toiminnan arviointia varten tuotettu malli 
myös käsitteellistää aiemmin luvussa 3.2.5 (kuvio 12) esitettyä kehittävän työn-
tutkimuksen ja toimintatutkimuksen yhdistävää mallia (Kääriäinen ym. 1990, 
87), jota olen käyttänyt tässä tutkimuksessa toimintatutkimuksellisen kehittä-
mistoiminnan ja kehittävään työntutkimukseen perustuvan metodin kuvanta-
miseen.  
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Työyhteisön toiminnan hallinnassa ja oppimisessa erotetaan suorituksen 
hallinnan, toiminnan jatkuvan parantamisen hallinnan ja uudistamisen hallin-
nan tasot. Suorituksen hallintaa kuvaavat tarkasteluhetkellä käytössä olevat 
menettelytavat ja käytänteet. Jatkuvan parantamisen hallinnalla tarkoitetaan 
tavoiteltujen menettelytapojen kuvaamista erilaisten kuvausjärjestelmien avulla, 
joihin nykyistä toimintatapaa vertaamalla löydetään kehittämistarpeet. (Virk-
kunen & Ahonen 2007.) Kuvausjärjestelmät toimivat siten konkreettisina mal-
leina ja kehittävinä tehtävinä (Vataja 2009), joita tässä tutkimuksessa edustivat 
kehittämistoiminnan aikana mallinnetut käytänteet, laatukriteerit ja opinpol-
kumalli. Uudistamisen hallinta rakentuu toistuvien häiriöiden aiheuttamien 
muutosten tunnistamiselle toimintajärjestelmän eri osissa ja eri osien välisissä 
suhteissa. Toimintakonseptin uudistamiseen edetään kuvaamalla häiriöiden 
sisäiset ristiriidat ja niiden ylittämiseksi kehitetään uusi toiminnan kohteen kä-
site ja sen perustana olevan periaatteen malli. (Virkkunen & Ahonen 2007, 51.) 
Prosessi muistuttaa Engeströmin (2004) kuvaamaa toiminnan kohteessa tapah-
tuvaa muutosta ratkaisuinnovaatiosta prosessi-innovaation kautta järjestel-
mäinnovaatioksi.  

Edellä kuvatun kaltaiseen toimintakonseptin uudistamisen vaiheeseen ei 
sairaalaopetuksen kehittämishankkeiden aikana vielä täysin päästy. Jatkuvan 
parantamisen hallintaan osoitettiin kehittämiseen osallistuneille välineitä ja työ- 
ja koulutusseminaareissa korostettiin oman toiminnan arvioinnin merkitystä 
työtapojen muutoksen keinoina.  Työyhteisön toiminnan arvioimiseksi mallin-
nettin kaksi työyhteisön toimintaa kuvaavaa työvälinettä. Niiden käyttöönotto 
jäi, kuten luvussa 7.1.1 jo aiemmin esitettiin, opetusyksikön johtajan päätöksen 
varaiseksi.  

7.2.2 Kehittämistä tukeva oppiminen  

Saireke-hankkeen neljännen vaiheen (2009–2010) jälkeen kehittämistä tukevan 
oppimisen tilanne alkoi näyttää samalta, mihin Engeström (2004) viittaa. Ky-
seessä ei ollut oppiminen, johon riittää kokemusten karttuminen ja välittömien 
virheiden korjaaminen, ts. tietojen päivitys ja lomakkeiston ajantasaistaminen, 
vaan kyseessä oli oppimishaaste. Oppimishaaste merkitsee työtoiminnan koh-
teen näkemistä uudessa valossa. Oppimishaasteena ei ollutkaan, kuten aiem-
min on jo todettu, ratkaisuinnovaation tapaan lineaarisesti etenevä innovaatio 
(Alasoini 2006, 42), vaan jotakin syvempää, jota ei ollut vielä mallinnettu eikä 
siitä siten ollut kokonaisnäkemystä. Kaikilla työseminaareihin osallistujilla oli 
omien näkemysten mukaiset käsitteet, jotka kohdentuivat sairaalaopetuksen eri 
vaiheiden työtoimintaan ja siten oppilaan opinpolkuprosessin näkökulmasta 
katsottuna sen johonkin osaan. Osaprojektit ja aluetyö tukivat toisiaan, lisäsivät 
yksittäisten koulutuksiin ja työseminaareihin osallistujien osaamista, mutta Eli-
as 2 -kierroksen tulosten mukaan jätti suhteellisen vähän jälkiä opetusyksiköi-
den yhteisöllisten toimintatapojen tai rakenteiden muuttumisesta tai käytäntei-
den käyttöönotosta. Käyttöönotto ja käytänteiden edelleen kehittäminen toteu-
tuivat opetusyksiköissä, joille oli jo hanketoiminnan alkaessa ollut tyypillistä 
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selkeät rakenteet ja työnjako, avoin vuorovaikutus ja toimintaa tukeva johtajuus 
(Järvinen 2000). 

Uusi oppiminen syntyy vain douple-learningin avulla, jolloin muutos 
koskee organisaation arvoja, normeja, toimintastrategiaa ja menettelytapoja 
(Argyris & Schön 1996). Muutos edellyttää olemassa olevan toimintatavan tie-
dostamista ja näkyväksi tekemistä sekä yhteisen käsityksen luomista (Juuti 2011; 
Luoma 2011; Schein 2009), johon voi pyrkiä käyttämällä konkreettisia työväli-
neitä. Alaluvun 7.1 alussa kuvatun sairaalaopetuksen vaiheita havainnollista-
maan tarkoitetun vaihekaavion merkitystä voi tarkastella Engeströmin (1995, 
169,170) kehittävän työntutkimuksen käsitteisiin liittyvänä välitason välineenä 
ja ratkaisuna kaksoissidostilanteita muistuttaviin tilanteisiin, joissa toiminnan 
tilaa olisi peilattu ja analysoitu välineen avulla. Tällöin yksikössä käytössä olleet 
ja kehittämishankkeessa tuotetut irralliset innovaatiot olisivat rakentuneet pa-
remmin hahmotettavaksi kokonaisuudeksi ja siirtyneet kollektiivisen oppimi-
sen tuloksena osaksi arjen työtä. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Käytännössä 
sivuun jäänyt vaihekaavio ja sen sisältämät uudet työvälineet aiheuttivat han-
kausta uusina, tuntemattomina elementteinä sairaalaopetuksen työtoimintaa 
kuvaavan toimintajärjestelmän eri osissa (Engeström 1987). Pelkistetyn vaihe-
kaavion hyöty jäi etenkin niissä opetusyksiköissä olemattomaksi, joissa sen 
käyttöön ei kytketty pohdintoja omista menettelytavoista ja siitä, miten toimin-
tatapa siihen sisältyvine käytänteineen konkretisoi opetussuunnitelmassa kas-
vatukselle, opetukselle ja tukitoimille laadittuja määräyksiä ja tavoitteita. Tällai-
sen toteuttaminen olisi edellyttänyt opetusyksikkökohtaista ohjaamista ja val-
mentamista, mikä tämän kehittämishankkeen puitteissa oli mahdollista toteut-
taa vain viidessä opetusyksikössä. 

Välitason välineeksi laatimani vaihekaavio ei siten ollut tarpeeksi konk-
reettinen eikä toiminut kaksoisärsytyksenä (Vygotsky 1971) eikä siten tukenut 
edellä kuvattua oppimisen prosessia. Organisaation kehittäminen oppivaksi 
organisaatioksi tapahtuu sosiaalisissa prosesseissa muodostuvien yhteisten 
merkityksien kautta (ks. Toikko & Rantanen 2009, 36,37). Yhteisön kehittymi-
nen edellyttää yhteistyön ja vuorovaikutuksen mahdollistavia rakenteita ja työ-
kaluja. Vuorovaikutustilanteessa syntyvä yhteinen ymmärrys aukeaa tilantees-
sa mukana oleville vasta nimenomaisen meneillään olevan vuorovaikutuksen 
aikana, jolloin asian merkitys voidaan tietää vain vuorovaikutuksen sisältä 
(Arnkil & Erikson 1995, 128). Vuorovaikutustilanteet – tässä tapauksessa työyh-
teisön kehittymisen mahdollistavat yhteiset pohdinnat nykyisestä toiminnasta 
suhteessa ideaalitilaan, mahdollistavat jokaisen työyhteisön jäsenen omien 
merkitysrakenteiden pohtimisen ja sitä kautta merkitysrakenteen muuttamisen.  

Yhteisen toiminnan merkitysrakenteita koskevan pohdinnan tuloksena 
muuttuu se, miten toimitaan, mutta se ei välttämättä riitä toimintakulttuurin 
muuttamiseen. Transformaatio uutta organisaation toimintakulttuuria kohti 
edellyttää mahdollisuutta tarkastella ja kehittää myös omaa minäkuvaa. Työn-
tekijät pystyvät transformoitumaan uuteen organisaation toimintakulttuuriin 
vain, mikäli he pystyvät tarkastelemaan ja kehittämään omaa minäkuvaansa. 
Pätevyyden ja hallinnan tunne syntyy yksilöllisen kasvuprosessin ja luottamuk-
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sen kehittymisen kautta (ks. luku 3.1), joissa reflektion avulla vertaillaan todel-
lista minää ihanneminään asetettuihin arvoihin, ihanteisiin, tavoitteisiin ja odo-
tuksiin. (Peltokorpi 1997, 223.) Samaan tapaan syntyy kuva organisaation mi-
näkuvasta (Juuti 1992). Opetusyksiköiden oman minäkuvan arviointi oli määrä 
tehdä ennen Elias 1 -kierrosta. Swot-analyysi toteutui kuitenkin vaihtelevasti 
joko kyselylomakkeeseen vastaajan omana arviointina tai ohjeistuksen mukai-
sena yhteisöllisenä arviointina. Vasta kehittämistoiminnan edettyä laatukritee-
rien laadinnan vaiheeseen, laatukriteerien käsittely ja käyttöönotto konkretisoi-
vat todellisen ja ihanneminän niissä opetusyksiköissä, joissa se sisällytettiin 
luontaiseksi osaksi lukuvuoden työn arviointia.  
 
Opinpolkuprosessi välittäväksi tehtäväksi 
Sairaalaopetuksen jatkumoa havainnollistavaa pelkistettyä vaihekaaviota käy-
tettiin sairaalaopetuksen työtoimintaa jäsentävänä informaationa lähinnä sidos-
ryhmäyhteistyössä, eikä se kiinnittynyt muutamaa poikkeusta lukuun ottamat-
ta opetusyksiköiden työtoimintaa ohjaavaksi ja kehittäväksi työkaluksi. Joten 
voi todeta, että se ei saavuttanut, kuten jo aiemmin on mainittu, kehittämisessä 
välitason välineen asemaa Engeströmin (1995) tarkoittamassa merkityksessä. 
Työtoiminnan kuvaaminen prosessina ja prosessin osien avaaminen ja kuvaa-
minen yksityiskohtaisesti muodostavat toiminnan käsikirjoituksen eli skriptin 
(Engeström 1995). Työtoiminnan prosessimaisen luonteen korostamiseksi ja 
työyhteisön työtoiminnan ohjaamiseksi oppivan organisaation periaatteita 
noudattavaan suuntaan laadin sairaalaopetuksen piirissä olevan oppilaan 
opinpolun vaiheita, sisältöjä ja odotettua tulosta kuvaavan uuden prosessiku-
vauksen (Tilus 2007), jota käsitteellistin edelleen tätä tutkimusta varten kuvios-
sa 27 esitetyllä tavalla. Opinpolun laajaan prosessikuvaukseen sisältyvät hallin-
non, tehostetun ja erityisen tuen, oppilashuollon toiminnan periaatteet ja konk-
reettiset käytänteet ja niiden edellytykset on kuvattu yksityiskohtaisesti tämän 
raportin liitteenä (liite 12). 

Kuviossa 27 kuvatun opinpolkuprosessin lähtökohtana on huoli herää -
vaihe, joka tarkoittaa nimensä mukaisesti huolen heräämistä oppimista, kasvua 
ja kehitystä uhkaavista tekijöistä ja toimii signaalina oppimisen ja koulunkäyn-
nin tukitoimien käynnistämiseksi. Huolen heräämisen vaiheessa oppilas on 
oman koulun tukitoimien ja oppilashuollon ja tarvittaessa sosiaali- ja tervey-
denhuollon perustason toimenpiteiden varassa. Huoli herää -vaiheen sisällöt 
koskevat siten kaikkea perusopetusta ja lapsen tai nuoren kasvatukseen, ope-
tukseen ja kuntoutukseen osallistuvia tahoja. Sisällöt on tarkoitettu työkaluiksi 
koulujen ohjaus- ja konsultointitilanteisiin.  

Sairaalaopetusvaihe sisältää opetukseen tulovaiheen, opetuksessa olo- ja 
omaan kouluun siirtymisen valmisteluvaiheen. Seurantavaiheessa tuetaan op-
pilaan integroitumista omaan kouluun sairaalaopetuksen ja oman koulun yh-
teistyönä (kuvio 27). 
 

 



226 
 

 

KUVIO 27  Opinpolkuprosessin vaiheet, sisällöt ja odotetut tulokset  

Opinpolkuprosessi työkäytänteineen painottaa oppilaan opinpolkua sairaala-
opetusvaiheessa työyhteisön toimenpiteinä ja toimijan työtoimintana. Toimin-
nan tuloksena on oppilaan paras. Oppilaan paras -käsitettä on aukaistu esimer-
kinomaisesti liittämällä siihen piirteitä, joita oppilaan parhaalla tässä yhteydes-
sä tarkoitetaan. Toimijatahon toimenpiteiden tuloksena syntyvällä oppilaan 
parhaalla tarkoitetaan auttamista ja tukemista oppimisen ja koulunkäynnin tu-
en piiriin. Oppilaan näkökulmasta paras tarkoittaa toiminnan tuloksena synty-
viä kokemuksia onnistumisesta ja osallisuudesta sekä luottamuksesta omiin 
kykyihin, jotka johtavat koulunkäyntiin kiinnittymiseen (ks. Virtanen 2016) ja 
aktiiviseen osallistumiseen. Opinpolkuprosessi kuvaa toimintaa toimijan ja työ-
yhteisön tekoina suunnaten toiminnan lähtökohtaa pois oppilaslähtöisestä on-
gelmanasettelusta ja sen perusteella valituista toimenpiteistä.  

Kuvioon 27 tiivistetty kuvaus opinpolusta yhdessä liitteessä 12 kuvatun 
yksityiskohtaisen opinpolkuprosessin kanssa konkretisoi oppimisen ja koulun-
käynnin tuen kuvausta (kuvio 1, luku 1.2.2).  Lisäksi halusin tehdä näkyväksi 

Huoli herää -vaihe 
perustason tukitoimet (oman 
koulun tukitoimet)  
ennakointitiedon keruu ja 
käytänteet 
toimenpiteiden suunnittelu 
 
Tulos: oppilas saa todellista 
tukea, 
oppilaan asiaa viedään aktii-
visesti eteenpäin sen sijaan, 
että ”arvioidaan” ja ”seura-
taan tilannetta” 

Opetusyksikön toimintana 
 
Tulovaihe tuntemustiedon kartuttami-
nen 
siirtotiedon välittäminen 
Opetusvaihe 
opetus, kasvatus ja pedagoginen kun-
toutuksen suunnittelu ja toteutus 
Siirtymävaihe 
valmistelu 
toteuttaminen  
yhteistyö 
tiedonsiirto 
 

Toimijan toimintana 
Tulovaihe 
havaitseminen ja tunnistaminen 
kohtaaminen ja tarttuminen 
sitoutuminen 
osaamisen jakaminen 
Opetusvaihe 
suunnittelu ja toteuttaminen 
palautteen antaminen 
arviointi ja seuranta 
Siirtymävaihe 
tietojen kokoaminen 
tietojen välittäminen 
ohjaus ja konsultointi 

Sairaalaopetusvaihe 

Tulos  Oppilaan paras    

- auttaminen, tukeminen 
oppimisen ja 
koulunkäynnin tuen piiriin 
(vastakohta heitteillejättö) 

- eheytyminen, 
kuntoutuminen, 
onnistuminen, 
edistyminen, 
kiinnittyminen ja korjaavat 
kokemukset 

- voimaantuminen, 
luottaminen, osaaminen ja 
osallistuminen 

Seurantavaihe 
käytänteet, palave-
rit ja yhteistyö 
Tulos: selkeä sitout-
taminen ja vastuu-
alueet sen sijaan, 
että jää irralliseksi 
”seurataan”-
vaiheeksi 
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toiminnan taustalla vaikuttavia tekijöitä liittämällä opinpolkuprosessin koko-
naiskuvaukseen ja työtoimintojen vaiheisiin työtoimintaa ohjaavat arvot, peri-
aatteet ja konkreettiset menettelytapaohjeistukset (Schein 2009). Prosessikuvaus 
toimi eräänlaisena toimenpidekarttana, jonka runkona olivat perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteista (Opetushallitus 2004), opetussuunnitelman 
muutoksista (Opetushallitus 2011) ja sairaalaopetusyksikön opetussuunnitel-
masta (Tilus & Vuorenmaa 2005) johdetut toiminnan periaatteet ja oppilaan 
tarpeiden edellyttämät tuen muodot. Liitin prosessiin sisältyviin käytänteisiin ja 
menettelytapoihin Saireke-hankkeen ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa 
vaiheessa mallinnettuja ja kehitettyjä käytänteitä. Kuvasin myös sairaalaope-
tuksen yhteistyökäytänteet ja -periaatteet tuki- ja ohjauspalvelujen järjestämi-
seen liittyvinä toimenpiteinä. Työtoiminnan vaiheissa on keskeistä ”oikeiden” 
kysymysten esittäminen ja reflektointi, jolloin yksilöllinen ja yhteisön yhteinen 
todellisuuskäsitys tulee näkyväksi (Engeström 1995).  

Kehittämistä tukevan oppimisen kannalta tarkasteltuna tukitoimien 
suunnitteluprosessin ja toiminnan ketjun purkamisella osiin muodostuu uuden-
lainen, kulttuurisesti ja yksilöllisesti vaikuttava motiivi ja perspektiivi, joka an-
taa työntekijälle mahdollisuuden itse asettaa ja muovata toiminnan tavoitteita ja 
suunnitelmaa. Muutoskehitys ymmärretään ja sitä tarkastellaan tässä tutkimuk-
sessa oppimisena, joka realisoituu toiminnan peruskäsitteen laajentumisena 
(Engeström 1995) ja uudella tasolla toimimisena, jossa työyhteisön jäsenten ke-
hitys kietoutuu sairaalaopetuksen toimintajärjestelmän kehitykseen. Oppimi-
nen raivaa tietä kehitykselle, jolla pyritään ratkaisemaan sairaalaopetuksessa 
koettuja ristiriitoja ja luomaan sairaalaopetustoimintaa eheyttävä uusi toimin-
tamalli. 

Opinpolkuprosessin kuvaus edusti välittävänä tehtävänä ponnahduslau-
taa, joka auttoi hahmottamaan oppilaan opinpolun kokonaisprosessia vaihei-
den muodostamana jatkumona. Työtoiminnan hahmottaminen kokonaisuutena 
merkitsee ekspansiivisen oppimisen tuloksena syntyvää uutta käsitystä työn 
kohteesta eli sairaalaopetuksen perustehtävästä ja -toiminnasta. (Engeström 
1987; Virkkunen & Ahonen 2007, 48, 49.) Vasta toiminnan kulun luonteen 
muuttuessa oleellisella tavalla siirrytään oppimisessa Engeströmin (2004, 28) 
esittämälle prosessi-innovaation tasolle. Prosessi-innovaation tasolla huomio 
suuntautuu uudelleen työtoiminnan kohteeseen. Oppimisen seurauksena toimi-
jat hahmottavat kohdetta yhteisönä monivaiheisesti ja vuorovaikutteisesti muo-
vautuvana prosessina. Opetusyksikön työtoiminnan lähtökohdaksi ja oppimis-
haasteeksi tulee kokonaisuuden hahmottaminen oppilaan näkökulmasta. Tästä 
näkökulmasta tarkasteltuna työskennellessään uudella tavalla – ohjaten, kon-
sultoiden, järjestäessään avohoidossa olevien oppilaiden opetuksen ja käyttäen 
uusia välineitä – opetusyksikkö vetää mukaan myös muut toimijat ja kehittävän 
työntutkimuksen lähestymistavan mukaisesti myös niiden toimintajärjestelmät. 
Oppilaan opinpolku ymmärretään kokonaisprosessina yksittäisten tekojen tai 
välineiden sijaan. Työtoimintaa ei nähdä vain yksittäisenä tunnin pitona, oppi-
mistaitojen arviointina tai oppimissuunnitelman asiakirjan laadintana.  
Työtoiminnan kohteen laajeneminen 
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Opinpolun mallintaminen kokonaisprosessina edusti oppimisen tekoa. Mallin 
muuttuminen ja muotoutuminen uudeksi, laajemmaksi edellyttää muiden op-
pimistekojen (kyseenalaistamisen, oman toiminnan analyysien ja reflektoinnin) 
toteutumista dialogin ja vuoropuhelun avulla. Vuoropuhelu mahdollistaa mo-
niäänisyyden esiin tulemisen. Oppimista (ekspansiota) ei mittaa kuitenkaan 
vuoropuhelun yksimielisyys, vaan jokainen esille tuleva näkökulma muovaa 
uutta toimintatapaa synnyttävää näkökulmaa. (Engeström 2004, 62.) Kun sai-
raalaopettajat hahmottivat oppilaansa kasvatukselliset, opetukselliset ja peda-
gogisen kuntoutuksen tarpeet kokonaisprosessina eli kokonaisvaltaisena opin-
polkuna, oli kyse ekspansiosta (Engeström 2004, 13). Ajattelun muuttuminen 
kohti kokonaisajattelua merkitsi sairaalaopetuksen laajenemista kolmella ulot-
tuvuudella (Engeström 2004, 60). Aikaulottuvuudella laajeneminen tapahtui 
oppilaan odottaessa tukitoimia jonovaiheessa sairaalaopettajan ja perustason 
terveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon tai sosiaalitoimen väliintulona tai 
sairaalaopetuksessa olemisen ja oppilaan siirtymävaiheen seurantatoimina 
omaan kouluun siirtymisen jälkeen. Näin sairaalaopetus ulottui lainmuutoksen 
(Laki perusopetuslain muuttamisesta 1267/2013) edellyttämällä tavalla ajalli-
sesti käsitettynä sairaalaopetusta edeltävään ja sitä seuraavaan aikaan. Vastuun 
ja moraalin ulottuvuuden laajentuminen toteutui opettajan tai sairaalaope-
tusyksikön pohtiessa, mitä minä/me olemme valmiit tekemään, että oppilaan 
tilanne jatkuu positiivisena myös omassa koulussa. Kolmas oppimisen ulottu-
vuuksista koski kehityksellistä ulottuvuutta, jonka laajeneminen tarkoitti sitä, 
että jokapäiväiset ratkaisut uudella polulla vaikuttavat uuden toimintamallin 
kehittymiseen. (Engeström 2004, 60; Virkkunen & Ahonen 2007, 23.)  

Työ- ja koulutusseminaareissa ja Elias 2 -kierroksen työvälineenä käytetty 
Opinpolku-malli (liite 12) edusti myös uutta käsitetteellistä välinettä (Enge-
ström 1995, 126), jota sairaalaopetuksessa työtoimintojen ja käytänteiden muo-
dostamana kokonaisuutena ei ollut aiemmin olemassa. Samoin osaamiskeskus-
toimintamalli edusti uutta käsitettä, joka esiintyi puheessa ja johon työ- ja kou-
lutusseminaareissa sekä osahanke- ja aluetyössä usein viitattiin, mutta sitä ei 
ollut vielä kehittämistoiminnan aikana konkreettiseti mallinnettu.  

Opetusyksiköissä, joissa opinpolkuprosessin mukainen työtoiminta juur-
tui, myös sairaalaopetuksen toiminnan kohde laajeni ekspansiivisen oppimisen 
tuloksena ja mahdollisti myös esimerkiksi työorientaatiotavan muuttumisen. 
Ekspansiivisen oppimisen sykli kuvaa sairaalaopetusyksikön perustehtävän 
avaamista ja kehittymistä uusia toimenkuvia vastaaviksi. (Engeström 1995.) 
Laajentuessaan työtoiminnan kohde ulottui myös toisten toimijoiden tontille, 
mikä helposti saatettiin kokea yhteistyön laadullisesta etumerkistä riippuen 
joko laittomana rajanylityksenä ja varpaille astumisena ja siten omaa toimintaa 
uhkaavana tai tervetulleena avauksena kohti uutta toimintatapaa.  

Opinpolku-mallissa kuvasin sairaalaopetuksen piirissä olevan oppilaan 
opinpolkua sellaisena kuin se voisi olla ja sitä, millaisilla edellytyksillä se voisi 
toteutua. Siten se edusti Engeströmin (1995, 144–146) kritisoimaa ihannemallin 
kuvausta, jossa esitetään nykyiset ristiriidat ratkaistuina jättäen siten vaihtoeh-
toisten kehityssuuntien kentät pimentoon.  
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Työtoiminnan kohteen laajentumisen kuvaus lähikehitysvyöhykkeen avulla  
Sairaalaopetusyksikön uutta luovaa ja uutta tutkivaa oppimis- ja toimintatapaa 
voi luonnehtia tulevaisuusorientoituneeksi organisaation toimintatavaksi, johon 
Engeström (1995, 97–99) viittaa ekspansiivisen oppimisen käsitteen yhteydessä. 
Ekspansiiviseen oppimiseen liittyvää lähikehitysvyöhykkeen käsitettä käyte-
tään tässä tutkimuksessa kahdella tavalla. Ensiksi sitä käytettiin sairaalaopetuk-
sen oppimista kuvaavassa merkityksessä (kuvio 14, luku 3.2.6) tarkoittamaan 
kehittämishankkeiden aikana tapahtuvan uusien toimintamallien ja käytäntei-
den kehittymistä. Lähikehitysvyöhykkeellä kuvattiin sairaalaopetuksen kehit-
tymisen aluetta, joka muodostui sairaalaopetusta määrittelevän säädöstön ja 
sairaalaopetukselle asetettujen tavoitteiden ja toisaalta sairaalaopetuksen kehi-
tyshistoriallisista vaiheista ja nykytilanteesta nousevien muutospaineiden väliin.  

Toisena lähikehitysvyöhykkeen käyttötapana tarkastelen aktuaaliempiiri-
sen analyysin tuloksena muodostamiani sairaalaopetusyksiköiden työorientaa-
tiotyyppejä kehittävän työntutkimuksen toimintajärjestelmämallin avulla. Van-
han toimintamallin mukaiset työtoiminnan kohteet etenevät kohti uutta toimin-
tamallia (kuvio 28) muodostaen samalla opetusyksikön työtoiminnan kehitty-
misen lähikehitysvyöhykkeen (Engeström 2004, 89). Kuvio 28 havainnollistaa 
siten lähikehitysvyöhykkeen käsitteellä tarkasteltuna myös kehittämis- ja kehit-
tymistoiminnan kohteena ja haasteena olevaa matkaa, joka opetusyksiköllä oli 
kuljettavanaan kohti uuden toimintamallin kohdetta eli kohti osaamiskes-
kusorientoitunutta työtapaa. Tässä tutkimuksessa käyttämääni lähikehityksen 
vyöhykkeen sovellusta voi siten pitää myös toiminnan ideaalimallin kuvaami-
seen liittyvänä ratkaisuna. 

KUVIO 28  Opetusyksiköiden työorientaatiotyyppien muutoskehityksen kuvaus lähikehi-
tysvyöhykkeinä Engeströmiä (1995) mukaillen 

Opetusyksikön toimintatavan muuttuminen edellytti opetusyksikön sisäistä 
oppimista, jolla tarkoitan tässä yhteydessä sitä, miten työyhteisön jäsenet vaih-
toivat osaamista, kerryttivät sitä ja voisivat sen jälkeen esimerkiksi konsultaa-

vanha toimintamalli uusi toimintamalli 

m
ennään 

kirjoista eteenpäin 

opetus ja erityisopetus 

kasvatus, opetus, pedagoginen 
kuntoutus 

osaam
iskeskus 

kohde kohde 
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tiotilanteissa siirtää osaamistaan eteenpäin. Engeström (2004) kuvaa tätä siirto-
vaikutuksen eli transformaation käsitteellä. Perinteinen siirtovaikutus tarkoittaa 
saman tiedon siirtymistä yksilön omassa päässä tehtävästä toiseen. Seuraamuk-
sellisen siirtymisen mallissa yksilö siirtyykin toimintakontekstista toiseen. Kol-
mantena vaiheena siirtovaikutuksen etenemisprosessissa toimintajärjestelmät 
kehittävät yhdessä uutta, jolloin tietoa hybridisoituu niiden välisessä vuorovai-
kutuksessa. Siirtovaikutuksen avainprosessi on juuri moniääninen neuvottelu 
(Engeström 2004, 89–94), joihin kehittämishankkeissa pyrittiin eri kehittämisen 
tasoilla (kansallinen, alueellinen, paikallinen ja yksikkökohtainen) ja eri kehit-
tävien tehtävien avulla tapahtuvana toimintana.  

Kehittävän työntutkimuksen periaatteiden mukaan organisaation kehit-
tymisen perusedellytyksenä on sen toiminnan syvällinen ymmärtäminen kehit-
tyvänä toimintajärjestelmänä, jolle organisaatiossa tapahtuva kehittämistyö ra-
kentuu (Engeström 1995). Näiltä osin kehittävän työntutkimuksen periaatteet 
edustavat oppivaa organisaatiota (Mintzberg ym. 1998) kuvaavia esityksiä. Or-
ganisaation oppimista voidaan kuvata usealla eri tavalla alkaen kantapään 
kautta oppimisena, itseohjautuvana oppimisena, ongelmanratkaisuna tai yh-
teistyönä tapahtuvana toiminnan kehittämisenä (Sarala & Sarala 2010, 55). Täs-
sä tutkimuksessa rajasin oppivan organisaation tarkoittamaan yhteisön toimin-
nan muutoskehitystä.  

Sairaalaopetuksen kehittämistoiminnan aloitusvaiheessa kerättiin alkutie-
toja Elias 1 -kierroksen avulla. Välikyselyn käytänteiden käyttöönottoa kuvaa-
vien prosenttiosuuksien (liite 11) ja kyselyn vapaiden vastausten perusteella 
kehittämishankkeeseen mukaan lähteminen oli sairaalaopetuskentällä vielä al-
kutekijöissään Saireke-hankkeen kolmannen vaiheen aikana. Muutokseen tar-
vittavan motiivin löytymisen kannalta tarkasteltuna alkutietoja olisi pitänyt 
voida käsitellä opetusyksikkökohtaisesti pelkkien työ- ja koulutuseminaareissa 
esitettyjen yhteenvetojen ja raporttien sijaan. Transformatiivinen muutos lähtee 
nykyisen toimintamallin kyseenalaistamisesta. Informaationa tuleva tai arvioin-
tien kautta kertynyt tieto edistää muutokseen tarvittavan motiivin löytymistä. 
(Schein 2009, 137.) Transformatiivinen muutos edellyttää, että muutoshalu ylit-
tää oppimisahdistuksen ja esillä olevat seikat vähentävät mahdollisuutta syylli-
syyskokemusten syntymiseen, välttelyyn tai vastuunsiirtoon (Schein 2009, 137). 
Muuttumattomuuden syyt voivat liittyä organisaation omiin sisäisiin tekijöihin 
tai ulkoisiin, esimerkiksi järjestelmärakenteeseen liittyviin, syihin.  

Kompleksisuusajattelu (Vartiainen ym. 2015) korostaa menneisyyden tie-
dostamista uudistamisen lähtökohtana. Mikäli menneisyys jää katveeseen, syn-
tyy helposti uudistamista estävä negatiivinen palauteprosessi. Vuorovaikutuk-
sen tilaan ja vallankäyttöön liittyvistä seikoista on kyse silloin, kun organisaati-
oon on muodostunut alakulttuureja heikon johtajuuden synnyttäminä klikkeinä 
tai erivapauksien sallimisen seurauksena tai uudistus koetaan liian uhkaavana. 
Organisaatio on historiansa vanki tilanteissa, joissa pitkäaikainen toimintakult-
tuuri on vakiinnuttanut polkuriippuvuutta ja systeemin kehitys ruokkii itse 
itseään. (Aula 1999; Juuti 2011; Järvinen 2000; Vartiainen ym. 2015.) 
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Sarala ja Sarala (2010, 32) esittävät, että organisaation toiminnan kehittä-
mistä tulisi tarkastella henkilöstön oppimis-, kehittymis- ja uudistumiskyvyk-
kyyden kautta. Toimintakyvykkyys rakentuu oppimisen ja osaamisen tekijöistä, 
joiden hyöty organisaation toiminnan kannalta saavutetaan vain osaamisen 
vahvistavien toimintaedellytysten toteutumisen kautta ja mikäli organisaation 
jäsenillä on tahtotila (motivaatio ja kannusteet) osaamisen kerryttämiseen ja 
käyttämiseen. Siten organisaation toimintakulttuuri luo puitteet toimintaky-
vykkyyden kehittämiselle ja hyödyntämiselle. Sarala ja Sarala (2010) painotta-
vat tässä yhteydessä uhkaa osaamisen hukkaamisesta, johon ajaudutaan, ellei 
henkilöstön oppimiskykyä ja johdon osuutta lisääviä sekä tulevan toiminnan 
edellytyksiä pohdita olennaisina osina organisaation toimintaa. Saralan ja Sara-
lan (2010, 35) kuvaamaa ydinosaamisen ja sen kehittämisen muuntumista tuot-
teiksi ja palveluiksi tapahtui Elias 2 -kierroksen tulosten perusteella vain viides-
sä opetusyksikössä. Näissä muuntuminen tapahtui lähikehitysvyöhykettä 
muistuttavana toimintana osaamisen hyödyntämisen mahdollistavien toimin-
taprosessien ja kannusteiden kautta.  

7.3 Kehittämistoiminnan kuvaus toimintajärjestelmänä 

Sairaalaopetuksen kehittämistoiminta toteutettiin valtakunnallisella, alueellisel-
la ja opetusyksikkökohtaisilla tasoilla. Kehittävän työntutkimuksen lähestymis-
tavan mukaan tarkasteltuna hanketoiminta muodosti hankkeiden ja sairaala-
opetusyksikön välimaastoon kehittämisalustana toimivan rajavyöhykkeen (En-
geström 2004), jossa uudet käytänteet, toimintamallit ja sairaalaopetuksen toi-
minnan käsitteet syntyivät mallintamisen ja kehittämiseen osallistuneiden yh-
teisen toiminnan, dialogin ja vuorovaikutuksen tuloksena. Seuraavassa kuvios-
sa (kuvio 29) olen hahmottanut yhteenvedon omaisesti kehittämistoiminnan 
opetusyksiköiden ja hankkeiden välimaastoon sijoittuvana yhteisenä alueena eli 
rajavyöhykkeenä (Tuomi-Gröhn 2001), jonne astumisen ja osallistumisen aste 
perustui vapaaehtoisuuteen, motivaatioon ja kehittämisen tahtotilaan sekä 
osaamiseen. Hanketoiminnalla rakennettiin kehittämistoiminnan ja opetusyksi-
kön toiminnan välille siltaa, jota pitkin opetusyksikkö saattoi turvallisesti liik-
kua kohti kehittämisaluetta (rajavyöhykettä) siten, että kehittämisen välineiden 
(hankesuunnitelma ja -organisaatio, työ- ja koulutusseminaareissa tapahtuva 
peilimäinen työskentely, mallintamiset, käytetyt materiaalit ja yhteenvedot) 
tuloksena syntyvä toiminta tulee yhteiseksi toiminnan kohteeksi (kuvio 29).  

Toiminnan tuloksena syntyy uusia käytänteitä ja toimintatapoja, jotka 
puolestaan tilannetekijöiden ja toiminnan muututtua johtavat uusien haastei-
den ja tarpeiden mutta myös mahdollisuuksien syntymiseen. Kehittämisen 
mieltäminen oppimissyklinä muistuttaa rajanylityksen perusajatusta (Enge-
ström 1995, 99), joka tapahtuu toiminnan kohteen ja motiivin laajentuessa, jolloin 
työn ajattelumalli ja tekemisen malli sekä innostus muuttuvat. Kehittämisen 
tuloksena sairaalaopetus mielletään, kuten aiemmin esitettiin, uudenlaisena ko-
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konaisvaltaisena oppilaan tarpeista lähtevänä opinpolkuna, joka muodostuu 
verkostomaisessa yhteistyössä.  

KUVIO 29  Sairaalaopetuksen kehittämistoiminnan kokonaiskuvaus toimintajärjestelmänä 
Engeströmiä (1995; 2009) mukaillen  

Elias 2 -kierroksen, päättökyselyn ja osaprojekti- sekä aluetyön päättöraporttien 
tulosten mukaan kohteen laajeneminen merkitsi vain osalle opetusyksiköistä 
kehittämistoimintamuodon muuttumista projektikehittämisestä kohti konsepti-
kehittämistä (Virkkunen ym. 2007) ja oppimismuodon muutosta ratkaisuinno-
vaatiosta kohti järjestelmäinnovaatiota (Engeström 1995; 2004). Tarkastelen seu-
raavaksi aluetyön ja osaprojektien kehittämistoiminnan onnistumisia ja epäon-
nistumisia toimintajärjestelmänä ja sen osatekijöiden välisinä suhteina.  
 
Aluetyön kehittämisen positiiviset ja negatiiviset jännitteet 
Saireke-hankkeen toisessa vaiheessa (2007–2008) kehittämistyötä syvennettiin 
jakamalla sairaalaopetuskenttä kuuteen alueeseen. Jokaisella alueella oli kehit-
tämisessä sama toiminnan kohde, mutta käytännössä toiminnalle rakentuivat 
erilaiset toimintakonseptit. Alueilla toteutetun kehittämistyön tarkoituksena oli 
aktivoida alueilla sijaitsevien opetusyksiköiden henkilöstö kokonaisuudessaan 
kehittämistyöhön aluekokoontumisten ja -koulutusten avulla. Aluetyön tarkoi-
tuksena oli alueellisten erityiskysymysten käsittelymahdollisuuksien lisäämi-
nen, käytänteiden käyttöönotto ja yhtenäistäminen, osaamisen päivittäminen ja 
opetussuunnitelman ja tukitoimien monipuolisen käytön tehostaminen. Alueil-
le nimetyt aluevastaavat työskentelivät yhteistyössä hankekoordinaattorina 
toimineen kehittäjä-tutkijan ja kansallisen ohjausryhmän kanssa. Kehittäjä-

Kehittämishankkeet 
2005 - 2014 Sairaalaopetus 

Väline 
- Elias 1 -kierroksen palaute 
- hankeyhteenvedot ja 
raportit 
- käytännemallit 
- osaprojektitoiminta 
- aluetyö 

Tekijä 
sairaala-
opetusyksi-
köt 

Säännöt 
- opetussuunnitelma 
- lukuvuosisuunnitelma 
- toimintasuunnitelma 
- osaprojektisuunni-
telma 

Yhteisö 
- sairaalaope-
tusyksikkö ja 
sidosryhmät 

Työnjako 
- työyhteisö 
- johtaja 
- vastuuhen-
kilöt 

Tulos 
- luo uusia toimintaa muuttavia 
käytänteitä 
- uusia haasteita ja tarpeita - 
uusia mahdollisuuksia = muut-
tuminen eli toisin toimiminen 
- työtoiminnan laajeneminen 

Väline 
- hankesuunnitelma ja organi-
sointi   
- koulutus- ja työseminaarit 
- peilityöskentely 
- täydennyskoulutus 
- auditointi (Elias 1 ja 2) 
- osaproj. ja aluetyön ohjaus 
- yhteenvedot, raportit 

Tekijä 
- tutkija-kehittäjä 
- ohjausryhmä 

Työnjako 
- valtakun-
nallinen työ 
- aluetyö 
- osaprojek-
tit 

Yhteisö 
- sairaala-
opetuskent-
tä 
- hanketoi-
mijat 

Säännöt 
- opetus-
suunnitel-
ma 
- hanke-
suunnitel-
ma 

Kohde 
- välineitä ja käsitteitä tuottava 
toiminta 
- sairaalaopetuksen toiminta-
periaatteet, -käsitteet, -roolit 
- toiminnan reflektointi 
- toisin toimimisen harjoittelu 
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tutkijana laadin aluetyön suunnitelman ja ohjeistuksen alueellisen kehittämis-
työn käynnistämiseksi. Suunnitelma sisälsi valmiita kysymyksiä alueellisista 
kehittämistarpeista ja vaikuttamiskohteista (Mihin voidaan vaikuttaa?), omista 
koulutustarpeista (Mitä tietotaitoa tulee syventää?) ja materiaalitarpeita (Mitä 
tarvitaan?). Aluetyön vetäjiä ohjattiin käyttämään hankkeessa mallinnettuja ja 
kehiteltyjä aineistoja opetusyksiköiden sisäisen ja rajapintayhteistyön syventä-
miseksi sekä ohjaamaan opetusyksiköitä reflektoimaan omaa toimintaansa. 
Aluetyö toi mukaan kehittämiseen uuden välitason (Engeström 1995).  

 Aluetyön päättöraporttien (2008-2013) mukaan aluetyötä edistivät mo-
niammatillisen ohjausryhmän toiminta, henkilökohtaisten kontaktien tuttuus, 
realistiset tavoitteet ja toiminnan sujuvuus sekä hyvä yhteishenki. Aluetyötä 
heikentäväksi koettiin alueen opetusyksikköjen eritasoinen motivoituminen ja 
sitoutuminen sekä aikataulujen tiukkuus. Aluetyötä edistäneet ja heikentäneet 
seikat on esitetty tämän raportin liitteenä (liite 13).  

Jäsennän kuviossa 30 kehittävän työntutkimuksen toimintajärjestelmän 
avulla aluetyöraporttien, Elias 2 -kierroksen haastattelujen ja työ- ja koulutusse-
minaareissa tekemieni kenttämuistiinpanojen analyysien pohjalta alueilla toteu-
tunutta kehittämistyötä ja käytänteiden käyttöönottoa. Rajaan tässä yhteydessä 
tarkastelun ulkopuolelle aluetyön muut kehittämiskohteet, kuten alueen opetus-
yksiköiden verkostoitumisen, konsultatiivisen työotteen omaksumisen ja mo-
niammatillisen työn kehittämisen. Kuvaan osatekijöissä vallinnutta tilaa tiiviste-
tysti kahden ääripään (positiivinen – negatiivinen) ulottuvuuksilla. Osatekijöissä 
havaittavissa ollut positiivinen lataus näytti olevan suhteessa muiden osatekijöi-
den positiiviseen tilaan (kuvio 30). Vastaavasti osatekijän puuttuminen tai epä-
onnistuminen näytti heijastuvan negatiivisina jännitteinä toimintajärjestelmän 
muihin osatekijöihin. Jos aluetyössä ei ollut yksityiskohtaista, tavoitteet konkreti-
soivaa kokonaissuunnitelmaa (väline), aluetyö saattoi rajautua yksittäisiksi ta-
paamisiksi, joiden kantavuus kehittämishankkeen kokonaistavoitteiden kannalta 
jäi epäselväksi. Tällöin aluetapaamisia pidettiin vain ”breikkinä” arkeen, alueen 
opetusyksiköiden osallistuminen oli niukkaa tai muutaman avainosallistujaksi 
määritellyn osallistujan varassa. Alueellisen kehittämistoiminnan koettiin palve-
levan osallistujien keskinäistä verkottumista ja osaamisen kehittymistä silloin, 
kun osallistuminen oli laajapohjaista, tavoitteellisesti suunniteltua ja opetusyksi-
köiden johdon kannustamaa ja aktiivisella läsnäololla tukemaa. 

Aluetyön kokonaissuunnitelman (väline) sisällyttäminen koulun luku-
vuosisuunnitelmaan (säännöt) antoi kehittämistoiminnalle opetuksen järjestä-
jän hyväksynnän kautta legitiimin aseman, jota myös johdettiin (työnjako). 
Tämä puolestaan näytti vaikuttavan opetusyksikön osallistumiseen aluetyö-
hön yhteisönä ja sitä kautta olennaisesti aluetyön kohteen muodostumiseen ja 
tulokseen. 
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KUVIO 30  Aluetyön kehittämistoiminnan positiiviset ja negatiiviset jännitteet toimintajär-
jestelmänä Engeströmiä (1995) mukaillen 

Osaprojektitoiminnan positiiviset ja negatiiviset jännitteet 
Hanketoiminnan aikana osaprojekti-innostus kasvoi vähitellen. Saireke-
hankkeen ensimmäisessä vaiheessa opetusyksiköistä 21 prosentilla oli oma 
osaprojekti, toisessa vaiheessa 38 prosentilla ja neljännessä hankevaiheessa (Sai-
reke 4) 33 prosentilla. Opinpolku-hankkeen aikana (2012–2014) osaprojekteja oli 
58 prosentilla opetusyksiköistä. Opinpolku-hankkeen osaprojektit painottuivat 
ammatillisen osaamisen syventämiseen benchmarking-toiminnan avulla ja ke-
hittämällä oppilaaksiottokriteerit. Benchmarking-toimintaa varten laadin toi-
minta- ja tiedonkeruuohjeistuksen, jolla pyrittiin maksimoimaan benchmarking 
-toiminnasta koituva hyöty. Benchmarking-toiminta toimii ulkopuolisen tiedon 
ja osaamisen lähteinä samoin kuin konsulttiohjauksen hankinta. Hyöty perus-
tuu huolelliseen etukäteissuunnitelman laatimiseen, havaintojen kirjaamiseen ja 
niiden analysointiin arvioinnin päätyttyä. (Sulavuori 2007.)  

Osaprojektien työstämiä käytänteitä mallinnettiin työseminaareissa ja työ-
konferensseissa työpajatyöskentelynä, infoiskuin ja esittein. Osaprojektit toimi-
vat edelläkävijäyksiköinä (Virkkunen & Ahonen 2007, 72), joissa hankekehittä-
misen kokonaissuunnitelman mukaista teemaa, käytännettä tai toimintatapaa 
pyrittiin juurruttamaan ja jalostamaan edelleen oman yksikön toiminnan kehit-
tämiseksi ja raportoimaan kehittämistulokset muiden yksiköiden käyttöön.  

 Osaprojektien päättöraporttien (2008–2013) mukaan kehittämistä edistivät 
motivaatio ja kaikkien sitoutuminen, selkeät osaprojektin rakenteet ja kehittä-
misteemojen ajakohtaisuus sekä johdon tuki. Kehittämistä heikentävinä seik-
koina koettiin ajan puute, henkilöstön vaihtuvuus ja vapaaehtoisuudesta seu-
raava vaihteleva sitoutumisen aste ja yhteistyön takkuaminen sidosryhmien 
kanssa (liite 14). Osaprojektityö oli sovitettava sairaalaopetusyksiköiden hekti-

Kohde 
kansallisen kehittämistyön jalkauttaminen, 
yksiköiden osallistaminen ja aktivointi, käytän-
teiden käyttöönotto ja yhtenäistäminen, am-
matillinen osaaminen vs. kokoontumiset otet-
tiin tapaamisina ja ”arjen breikkinä”

Väline: jokaisella alueella oma suunnitelma vs. toimintasuunnitelma hajanainen, ei kaikkien tiedossa 

Tulos 
käytänteet yhtenäistyivät  

vs. yksilöt/yksiköt eivät sitoutuneet  
uusiin käytänteisiin 

Työnjako 
alueseminaarit rakentuivat yhteissuun-
nittelun tuloksena vs. aluevetäjän oma-
na päätöksenä  
opetusyksiköiden johto osallistui vs. ei 
osallistunut aluetyöhön  

Yhteisö 
opetusyksiköiden osallistu-
minen vaihteli  
koko henkilöstön osallistu-
misesta täydelliseen osallis-
tumattomuuteen tai vain 
muutaman mukanaoloon  

Tekijä 
vetäjä aktiivinen, sitoutunut 
vs. sitoutuminen vaihtelevaa 

Säännöt 
aluetyö sisällytetty alu-
een opetusyksiköiden 
lukuvuosisuunnitelmaan 
vs. ei sisältynyt eikä ollut 
näkyvänä opetusyksikön 
työssä 
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seen arkeen. Käytännössä osaprojektin vetämisestä vastasi yksikön johtaja tai 
hänen nimeänsä henkilö tai kehittämisryhmä. Osaprojektin näkyvyys työyhtei-
sön työssä näytti riippuvan opetusyksikön toimintakulttuurista, yhdessä teke-
misen rakenteista ja johtajuuteen liittyvistä tekijöistä. Opinpolku-hankkeen 
(2012–2014) aikana toimineiden osaprojektien toiminnasta laadittiin palautteet. 
Palautteen hyödyntäminen toiminnan reflektointina tai kehittävänä arviointina 
(Vataja 2009) jäi kuitenkin opetusyksikön oman työkulttuurin ja johtajuuden 
varaan.  

Seuraavassa kuviossa (kuvio 31) kuvaan osaprojektien kehittämistoimin-
taa toimintajärjestelmänä ja osatekijöiden välisinä suhteina osaprojektien päät-
töraporttien (2006;2008;2010;2013) ja Elias 2 -kierroksen tulosten pohjalta. Tiivis-
tän kehittämistoiminnan kohteet tässä yhteydessä koskemaan sairaalaopetuksen 
työkäytänteiden yhtenäistämistä ja kehittämistä. Rajaan tarkastelun ulkopuolel-
le osaprojektien muun toiminnan kuvaukset, jotka on sisällytetty Opinpolku-
hankkeen päättöraporttiin (Tilus 2015). Kuvaan osatekijöissä vallinnutta tilaa 
tiivistetysti kahden ääripään (positiivinen – negatiivinen) ulottuvuuksilla sa-
maan tapaan kuin edellä esitetyssä aluetyön jännitteitä koskevassa kuvauksessa. 
 

KUVIO 31  Osaprojektien kehittämistoiminnan jännitteet toimintajärjestelmänä Engeströ-
miä (1995) mukaillen 

Toimintajärjestelmän osatekijöiden välisiin suhteisiin näytti muodostuvan näin 
tarkasteltuna positiivinen tai negatiivinen lataus. Positiivinen jännite kohteen ja 
muiden osatekijöiden välillä syntyi esimerkiksi silloin, kun aiempaa kokemusta 
kehittämisestä (väline) omaava opetusyksikkö (tekijä) osallistui kokonaisuudes-
saan (yhteisö) yhteisesti suunnitellun (työnjako) ja opetuksen järjestäjän hyväk-

Kohde 
sairaalaopetuksen työkäytänteiden  
yhtenäistäminen ja kehittäminen 

Väline kehittämiseen oli käytettävissä kokemus ja tarkoituksenmukaiset välineet ja toimin-
tamallit vs. kehittämisen käytänteet ja osaaminen puuttuivat, yhdessä tekemisen malli ja 
yhteinen käsitys tai merkityssisältö kehittämisen tavoitteista puuttuivat 

Tulos 
käytänteet otettiin käyttöön, uusia in-

novoitiin vs. osaprojekti ei käynnistynyt 
tai jäi pelkäksi raportiksi 

Työnjako 
johtajan tuki ja yhdessä 
tehty suunnitelma vs. ei 
yhteistä tekemisen suunni-
telmaa, jota olisi voitu 
jakaa, ei johdon tukea 

Yhteisö 
opetusyksiköiden osallistu-
minen vaihteli  
koko henkilöstön osallistu-
misesta täydelliseen osallis-
tumattomuuteen tai vain 
muutaman mukanaoloon  

Tekijä 
opetusyksikkö kokonai-
suudessaan vs. osahank-
keen vastuuhenkilö työs-
kenteli yksin  

Säännöt 
kehittämistoiminta tavoittei-
neen ja suunnitelmineen oli 
vs. ei ollut ”manifestoitu” 
lukuvuoden työsuunnitel-
massa, ainoastaan opetuksen 
järjestäjältä oli lupa kehittä-
miseen 
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symän suunnitelman (säännöt) mukaiseen kehittämiseen (kohde). Tällöin myös 
tuloksena oli käytänteiden käyttöönotto ja uusien innovointi.  

Toimintakonseptin uudistaminen edellyttää henkilöstön laajapohjaista ke-
hittelyyn osallistumista ja periaatemallin kiteyttämisen ja käytännön kokeilujen 
välistä jatkuvaa vuorovaikutusta. Periaatemallin kiteyttämisen tekee mahdolli-
seksi nk. osallistava kehittäminen, jossa työyhteisölle varataan aikaa ja tilaa ar-
vioida ja tutkia organisaationsa toiminnan kehittämistarpeita ja etsiä yhdessä 
niihin ratkaisumalleja. (Nonaka ym. 2001; Virkkunen & Ahonen 2007, 72.) Osal-
listuminen on ensimmäinen edellytys ekspansiivisen oppimistoiminnan käyn-
nistymiselle, joka etenee oppimistekojen sarjana kyseenalaistamisesta erittely-
tekojen kautta mallin muodostamisen tekoihin, jota seuraa uuden mallin tutki-
minen ja kokeiluteot päätyen uuden mallin kokeilujen arviointitekoihin (Enge-
ström 1999) (ks. luku 3.2.6). 



  

8 SAIRAALAOPETUSYKSIKKÖ OSAAMISKESKUK-
SENA  

Tässä luvussa vastaan neljänteen tutkimuskysymykseen siitä, millaiset toimin-
taedellytykset mahdollistavat osaamiskeskustoiminnan. Kysymykseen vastaan 
analysoimalla tulevaisuusmuistelulla sairaalaopetusyksiköiden johtamiskoulu-
tukseen osallistuneilta kerättyä aineistoa. Tulevaisuusmuistelua käytettiin hy-
vän toimintaosaamisen ja -edellytysten käsitteellistämiseksi ja mallin luomiseen 
siitä, millaista hyvän toimintaosaamisen omaava sairaalaopetus voisi olla.  

Sairaalaopetuksen kehittämisen kohteina oli sairaalaopetuksen työkäytän-
teiden ja -mallien uusintaminen sekä laadun parantaminen siten, että sairaala-
opetusyksiköllä olisi edellytykset laajentua perinteisestä sairaalaopetuksen jär-
jestämisyksiköstä kunnallisen oppimisen ja koulunkäynnin palvelujärjestelmän 
osana toimivaksi osaamiskeskukseksi. Työtoiminnan uuteen palveluvalikkoon 
sisältyisivät kasvatuksen, opetuksen ja pedagogisen kuntoutuksen lisäksi alu-
een kouluille suuntautuva ohjaus- ja konsultaatiotyö sekä koulutus. Sairaala-
opetuksen uudistaminen edellytti oman toiminnan reflektointia ja sairaalaope-
tuksen laadullista, toiminnallista ja rakenteellista jäsentämistä uudella tavalla, 
johon pyrittiin kehittämistoimintaan sisältyvän ekspansiivisen oppimisen sykli-
en kautta. Kehittämisen aloitusvaiheessa ajatuksena oli, että työseminaareissa 
osallistujat vievät käytänteet mennessään ja soveltavat niitä opetusyksikkökoh-
taisessa työssä. Kehittämishankkeiden eri vaiheiden kehittämistoiminnan koh-
teiden kautta voitiin olettaa muutostarpeen määrittymistä (Schein 2009, 149), 
toisin tekemisen todentumista ja siten toimintakulttuurin muuttumista. Lisäksi 
sairaalaopetusyksiköissä, joissa oli käynnissä osaprojektihanke, toimi kehittä-
misen edistäjänä vetovastuullinen projektiryhmä, joka muodosti organisaation 
sisälle Scheinin (2009, 148) tarkoittaman rinnakkaisjärjestelmän. Projektiryhmät 
toimivat valtakunnallisen ohjausryhmän, kehittäjä-tutkijan ja aluetyön vetäjien 
muodostamina muutosryhminä. Muutosryhmien toiminnan edellytyksinä näyt-
ti olevan näkyvä johdon tuki ja oma oppiminen sekä osallistuminen rinnakkais-
järjestelmän työskentelyyn (Schein 2009, 148). Johdon sitouttamiseksi toteutet-
tiin pitkäkestoinen johtajuuskoulutus (2012–2013) osana Opinpolku-hankkeen 
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(2012–2014) työ- ja koulutusseminaareja. Johtajuuskoulutuksen seminaarityös-
kentelyn osana toteutettiin tulevaisuusmuisteluistunnot.  

Toimintakulttuurin muuttuminen merkitsee sairaalaopetusyksikön työyh-
teisön toimintaa säätelevän ”koodin” muuttamista (Arfwedson & Lundman 
1984; Berg 1987), joka on osoittautunut koulutuksen kehittämistoiminnan pit-
kään tunnustetuksi pulmakohdaksi (Sahlberg 1996). Schein (2009) esittää, että 
organisaation perusoletusten muuttumiseen kuluu 5–15 vuotta. Muutos edellyt-
tää uusien oletusten oppimista tukevien prosessien suunnittelua ja toteuttamis-
ta, joiden kautta uudet oletukset juurtuvat organisaatioon (Schein 2009, 148). 
Transformatiivisen muutoksen mallia (Lewin 1948; Schein 2009, 132) mukaillen 
kehittämistoiminta oli edennyt motivaation luomisen vaiheesta uusien käsittei-
den ja vanhojen käsitteiden uusien merkitysten oppimisen vaiheeseen, mutta 
juuttunut uuden toiminnan edellyttämään roolimalleihin samaistumiseen tai 
paremminkin sen puutteellisuuteen. Samaistumisen vaiheesta vasta siirrytään 
muutoksen kolmanteen eli uusien käsitteiden ja merkitysten sisäistämiseen, 
johon Schein (2009, 132) sisällyttää käsitteiden yhdistämisen identiteettiin ja 
käsitykseen omasta itsestä sekä vallitseviin olosuhteisiin yhdistämisen. Tulevai-
suusmuistelun tarkoituksena oli johdattaa osallistujat pohtimaan hyvää toimin-
taosaamista ja sen rakentumisen perusedellytyksiä. Ennakointidialogissa kään-
netään tulevaisuus menneisyydeksi, jota perataan reflektoiden. (Arnkil ym. 
2000, 86.) Tulevaisuusmuistelu vuorovaikutuksellisena tapahtumana edusti 
paitsi kehittävää tehtävää (Engeström 1995) myös transformatiivista muutosta 
edistävän rinnakkaisjärjestelmän syntymistä, joka kattoi kaikkien opetusyksi-
köiden johdon riippumatta siitä, oliko opetusyksiköllä osaprojektitoimintaa vai 
ei. Siten tulevaisuusmuisteluun sisältyvän vuorovaikutuksen aikana syntyneet 
käsitykset hyvästä toimintaosaamisesta ja toiminnan perusedellytyksistä toimi-
vat kuvitteellisen rinnakkaisjärjestelmän rakentamisena, jota Schein (2009, 148) 
pitää organisaation perusoletusten muuttumisen ehtona. 

Tulevaisuusmuistelun avulla tuotettiin sairaalaopetuksen toiminnasta ja 
toimintaedellytyksistä ihannemalli, jossa avataan ne toimintaa haittaavat tekijät, 
jotka on selätetty, ja kuvataan sairaalaopetusta hyvin suunniteltuna, toteutettu-
na ja johdettuna ja siten hyvin toimivana osana lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
palvelujärjestelmää. Tulevaisuusmuistelun aineiston analyysin perusteella hyvä 
toimintaosaaminen ja toiminnan mahdollistavat edellytykset koostuivat sairaa-
laopetuksen roolin, toimintamallien, toimintaa ohjaavien arvojen ja työyhteisön 
rakenteiden määrittelystä sekä johtajuutta, yhteistyötä, yhteisöllisyyttä, työnja-
koa, osaamista ja vuorovaikutusta koskeneista kuvauskategorioista. Osaamis-
keskustoimintaedellytyksiä ja hyvää toimintaosaamista kuvaavat merkitysyksi-
köt on esitetty tämän raportin liitteenä (liite 15).  

Kehittävän työntutkimuksen näkemyksen mukainen työtoiminnan tarkas-
telu systeemisenä tarkoittaa työtoiminnan muodostumista työntekijän, ajatuk-
sellisten ja materiaalisten työvälineiden sekä työn kohteen välisen vuorovaiku-
tuksen ja jännitteen yhteistuloksena, johon on lisättävä vielä työyhteisön sään-
töjä, työyhteisön laatua sekä työnjakoon liittyvien kysymysten tarkastelu (En-
geström 1985; 1995; Kääriäinen ym. 1990, 87–88). Tarkastelen toimintaosaami-
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sen ja toiminnan perusedellytysten toteutumisen ehtoja kehittävän työntutki-
muksen toimintajärjestelmän avulla kahdella toiminnan tasolla tapahtuvana 
toimintana (alaluvut 8.1 ja 8.2). Jaoin toimintaosaamisen ja -edellytysten kuva-
uskategoriat strategisen ja operatiivisen tason kuvauksiksi sen mukaan, edusti-
ko kuvaus koulutuksen järjestelmätasoa (valtakunnallinen, alueellinen ja ope-
tuksen järjestäjätaso) vai opetusyksikkö- ja opettajatasoa. Jako on hahmottamis-
ta helpottava mutta osin keinotekoinen, koska myös operatiivisella tasolla esiin-
tyy strategista suunnittelua ja toimintaa ja päinvastoin (Helakorpi 2001). Alalu-
vussa 8.3 tiivistän osaamiskeskustoiminnan toimintaedellytykset alueelliseen 
lasten ja nuorten hyvinvointisopimukseen perustuvana osaamiskeskuksena. 

8.1 Toimintaedellytykset strategisen tason toimintajärjestelmänä 

Sairaalaopetus osana oppimisen ja koulunkäynnin tuen palvelujärjestelmää 
Sairaalaopetuksen toiminta nivoutui kiinteästi kuntatason oppimisen ja kou-
lunkäynnin tuen rakenteisiin. Tarvittiin rakennettavan palvelurakenteen taus-
talla olevien ilmaistujen arvojen sekä pohjimmaisten perusoletusten läpinäky-
vyyttä. Ilman toiminnan taustalla olevien perusolettamusten läpinäkyvyyttä 
pidettiin vaarana sitä, että sairaalaopetuksesta muodostuu uusi oppilaiden seg-
regoitumista ylläpitävä ja rinnakkaiskoulujärjestelmää muistuttava instituutio, 
johon siivotaan oppilaat, jotka jäävät koulun oppimisen ja koulunkäynnin tuki-
toimien sekä hoidollisten toimenpiteiden ulottumattomiin.  

”Synnyttämällä itse rakenteita kaukana kolmiportaisen tuen perusfilosofiasta ajau-
dutaan nk. helppojen mallien kehittämiseen pohtimatta rakenteen vaikutuksia oppi-
laiden integroitumisen ja kokonaiskehityksen kannalta. Luomalla hoidosta irrallaan 
olevia, huonosti suunniteltuja ja huonosti toimivia nivelluokkia säästetään erikoissai-
raanhoidon ja kuntien menoissa vailla ymmärrystä lapsista ja tukemisen kehitys-
suunnasta.” (R1/O1) 

Toimintaa ohjaavien arvojen ja yhteiskunnallisen toimintakehyksen tiedostami-
nen ja näkyväksi tekeminen koettiin tärkeäksi.  

”…että nähtäisiin se huoli niistä nuorista, tehdään hirveen hienoja päätöksiä ehkä 
isoissa saleissa, mut’ sitten käytännössä valitettavan harvoin se käytännön toteutus 
jää jotenkin vajavaiseksi tai sitä ei tuu ollenkaan…” (R3/O7)  

Sairaalaopetuksen merkitys ja rooli 
Ratkaisevana pidettiin hallinnon rajat ylittävää yhteistoimintaa, jonka avulla 
rakennettiin tämän päivän haasteisiin vastaavat avohoitopalvelut ja sairaala-
opetuspalvelut. Se edellytti myös tiedon ja ymmärryksen viemistä kehyskuntiin 
sairaalaopetuksen tarjoamasta lisäarvosta ja hoidosta päättävien henkilöiden 
mukana olemista. Osaamiskeskustoiminta asemoitui perusopetuksen ja erikois-
sairaanhoidon väliin seutukunnallisena palveluna, jolloin kaikkien tahojen yh-
teistoiminta näytti olevan ainoa avain. 
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Sairaalaopetuksen aluetyöllä katsottiin olleen iso rooli yhteisten merkitys-
ten muodostumisessa, joka edelleen heijastui laajemmalle yhtenäistäen koko 
sairaalaopetuskenttää ja yhteisiä perusperiaatteita. Perusteiden yhtenäistämi-
nen edisti tasa-arvoisuuden toteutumista ja opetuksen saatavuutta sairaanhoi-
topiirien, sairaaloiden ja kuntien erilaisuudesta huolimatta. Sairaalaopetuksen 
käsite hahmottui ja jäsentyi eri hallinnonalojen toimintaan ja puheeseen yhte-
näisellä tavalla parantaen sairaalaopetuksen työn merkitystä lasten ja nuorten 
kokonaiskuntoutuksen yhtenä osana. 
 
Sairaalaopetuksen toiminta ja kehittyminen organisaationa 
Tulevaisuusmuisteluun osallistujien mukaan tulevaisuuden visiointi kuului 
organisaation toiminnan kehittämisen peruspalikoihin kaikilla toiminnan ta-
soilla. Yhteisen puheen ja yhteisten mallien aikaansaaminen oli olennaista val-
takunnallisella, alueellisella ja opetuksen järjestäjätasolla. Toiminnan määrittä-
minen kansallisella tasolla loi edellytykset toiminnan ohjeistuksen näkyvyydel-
le ja siihen sitoutumiselle, joita pidettiin osaamiskeskustoiminnan hyvän toi-
mintaosaamisen kehittämisen ja myös tuloksellisen toiminnan perusedellytyk-
sinä. Niiden avulla päästiin pois ennen vallinneesta tilasta, joka oli seurausta 
toiminnan ohjeistusten ja toteuttamisen seurannan välisestä löyhäsidoksisuu-
desta ja johti monenkirjaviin toteutusmalleihin, joiden seurauksena syntyi eri-
laisia ja eriarvoisia palvelurakenteita kuntiin ja eri lailla oppilaiden tarvitsevuu-
teen suhtautuvia kouluja.  

Sairaalaopetuksen toimivuuden ehtona pidettiin esteetöntä tiedonkulkua 
joka suuntaan ja toimivaa palautejärjestelmää (Aula 1999, 103; ks. myös Stacey 
1991). Sujuva ja ajantasainen tieto toimi myös opetusyksikön oman toimintaku-
van rakentumisen ja jatkuvan kehittymisen ehtona.  
  
Osaamiskeskustyön reunaehdot 
Kokonaistyöaika ja puhe ylimääräisestä työstä toimivat rajanvetona yksiköiden 
asenteiden asettumisessa osaamiskeskustyötä vastaan tai puolesta. Kuntatason 
opetuksen järjestäjältä odotettiin reunaehtojen kuntoon saattamista. 

”…koska kunnat ovat heränneet tajuamaan, että tää osaamiskeskustoiminta on hyvä 
homma ja resursseja laitetaan lisää…” (R2/O1) 

Konsultatiivinen työote edellytti resursseja, mutta myös aktiivisuutta työehtoso-
pimuksista päättävien suuntaan.  

”…siinä on semmonen vanha asenne, minkä olen havainnut, että opettajalle makse-
taan vain pidetyistä tunneista, ja se on yks semmonen hallinnollinen este olemassa, 
jolle täytyis tehdä jotakin, mutta riviopettaja ei ole siinä asemassa, että se voi määri-
tellä työehtosopimusasioita.” (R2/O4) 

Toiminnan perusedellytyksiksi näytti muodostuvan sairaalaopetuksen toimin-
nan perusperiaatteiden ja asemoitumisen määrittäminen opetuspalvelujen mut-
ta myös muiden hallintokuntien kentässä. Sairaalaopetuksen perustehtävän ja 
roolin määrittyminen on yhteydessä toisaalta koulun toimintaa säätelevien ta-
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hojen toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin ja toisaalta kaikkiin niihin reunaeh-
toihin, jotka säätelevät organisaation strategista ja operatiivista toimintaa (ks. 
Berg 1985; Engeström 1995; 2004; ks. myös Heinonen ym. 2018; Helakorpi 2001). 
Oppilaan saaman oppimisen ja koulunkäynnin tuen tasa-arvoinen saatavuus 
määräytyi analyysin tulosten mukaan yhtenäisyyttä, toiminnan jatkuvaa arvi-
ointia ylläpitävän hallinnon tason toiminnan kautta, jolle lisäksi olivat tyypilli-
siä avoin tiedonkulku, tiedonvaihto ja sitä kautta mahdollistuva yhdessä suun-
niteltu tulevaisuuden ennakointi. Muutosherkän organisaation piirteiden lisäk-
si mukaan tulevat johtajuuteen ja vallankäyttöön (Juuti 1992; 2011; Ollila 2010; 
Varis 2012) liittyvät kysymykset ja hallinnon pirstaleisuuden seurannaisvaiku-
tuksen näkyminen palveluiden pirstaleisuutena (Rimpelä 2014). 
 
Toimintaedellytysten kuvaus toimintajärjestelmänä ja osatekijöiden välisinä suhteina 
Tulevaisuusmuistelulla toteutetun teemahaastattelun analyysien tarkastelu 
strategisen toiminnan tason ja kehittävän työntutkimuksen toimintajärjestel-
mämallin avulla osoittaa, että sairaalaopetuksen osaamiskeskustoiminnan 
mahdollistava toimintastrategian laadinta on hallintokuntien yhteisen toimin-
nan kohde.  Strategisen tason toimintajärjestelmän osatekijät ja niiden väliset 
suhteet on havainnollistettu seuraavassa kuviossa (kuvio 32).  

Suunnittelun ja toimeenpanon velvoitteina toimivat sääntöjä edustavat 
lainsäädäntö, toimintaohjeistukset ja sopimukset, joiden perusteella kuntiin on 
laadittu lasten ja nuorten hyvinvointia koskevat suunnitelmat. Hyvinvointiso-
pimus kattaa eri hallintokuntien tarjoamat palvelut. Hyvinvointisopimuksen 
laadinnan perusteina olevat arvot toimivat strategisen suunnittelun ja toteutuk-
sen tasolla työn toteuttamisen ajatuksellisina välineinä ja yhteistoiminnan raken-
teet ja menetelmät sekä vuorovaikutus materiaalisina välineinä. Tekijöinä ovat 
asiayhteydestä riippuen kansallisen tason, aluetason ja opetuksen järjestäjäta-
son toimijat eri hallintokunnista. Yhteisöt muodostuvat niin ikään tekijätason 
toimijoista ja asiayhteydestä riippuen.  

Työnjako muodostuu osaamiskeskuksen oppilasliikenteen ja oppilaan tar-
vitsemien tukitoimien toteuttamisen osalta eri hallintokuntien perustason toi-
minnan, osaamiskeskuksen ja erikoissairaanhoidon sektoreiden välillä tapahtu-
vaksi. Tulevaisuusmuistelun sisällönanalyysin tulosten mukaan oppilaat saivat 
parhaan mahdollisen ja tuloksellisen tuen (tulos) silloin, kun tukitoimien anta-
misen perusperiaatteet ja rakenteet olivat ennalta sovitut ja sisältyivät esimer-
kiksi erikoissairaanhoidon polikliiniseen työhön (ks. myös Piha 2004, 441). Pe-
rusperiaatteiden ja sopimusten pohjalta voitiin räätälöidä kunkin oppilaan tuki 
tarpeen mukaan eikä hoidon tuen sisältymistä luontaisena sairaalaopetuksen 
osana tarvinnut joka kerta erikseen perustella. Kukin hallintokunta siivutti 
omasta toiminnastaan tukitoimien edellyttämän toiminnan, josta muodostuivat 
opetuksellisen ja hoidollisen sekä kuntouttavan toiminnan työtoiminnan muo-
dot ja käytänteet.  
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KUVIO 32  Sairaalaopetuksen strategisen tason toimintaedellytykset toimintajärjestelmänä 
Engeströmiä (1995) mukaillen 

8.2 Hyvän toimintaosaamisen ja toiminnan edellytykset operatii-
visen tason toimintajärjestelmänä 

Opetusyksikkökohtaisen operatiivisen toiminnan tasolle sisältyy myös toimin-
nan strategisen tason suunnittelua ja toteutusta, mutta painotan tässä yhteydes-
sä tulevaisuusmuistelun analyysin tuloksia opetusyksikön ja opettajan tasoilla 
tapahtuvana operatiivisena toimintana. Seuraavaksi esittelen tulevaisuusmuis-
telun sisällönanalyysin perusteella kootut hyvän toimintaosaamisen ja toimin-
nan perusedellytysten kuvaukset. Luvun lopussa tiivistän kuvaukset ja tarkas-
telen toimintaosaamisen ja toiminnan edellytyksiä operatiivisen tason toiminta-
järjestelmänä. 

Toiminnan lähtökohtien läpinäkyvyyttä pidettiin tärkeänä strategisen 
toiminnan tason lisäksi myös operatiivisella tasolla. Ylisuuret ja epärealistiset 
odotukset oppilaan edistymisestä oppiaineissa sairaalaopetusjaksolla viestivät 

Kohde 
Toimintastrategia: sairaalaopetuksen järjestämi-
sen ja toimintaedellytysten, rakenteiden ja re-
surssien määrittäminen, oppilaspolut ja palvelut, 
yhteistyön perusteet ja toimintamallit, yhteis-
toiminta-alueet, yhteistyökäytänteet ja tiedon-
siirtotavat  

Väline 
Alueellisen lasten ja nuorten hyvin-
vointisopimuksen arvot ja periaatteet 
Strateginen ja operatiivinen suunnitte-
lu 
Hallintokuntien rajat ylittävä yhteis-
toiminta, avoin dialogi 
Esteetön tiedonkulku 
 

Tulos  
Yhtenäinen, tasalaatuinen sairaalaopetuksen 
osaamiskeskus osana oppimisen ja koulun-
käynnin tuen palvelujärjestelmää opetuksen 
järjestäjän ja shp:n kuntien toimialueella tai 
sote-alueilla 

Työnjako 
Oppilasliikenne: avo-oppilaiden hoidol-
linen tarve  
<-> hoidollinen tuki 

Yhteisö 
opetustoimi 
peruspalvelut 
erikoissairaanhoito 

Tekijä 
OPH 
Hallintokunnat: 
Opetus-, terveys- 
ja sosiaalitoimi 
Opetuksen jär-
jestäjä 

Säännöt 
Sairaalaopetusta määrittä-
vät lait ja asetukset 
Alueellinen lasten ja nuor-
ten hyvinvointisopimus 
Opetuksen järjestäjän joh-
tosäännöt ja päätökset 
Oppimisen ja koulunkäyn-
nin tuen palvelujärjestelmä 
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oppilaan oman koulun opettajan omasta oppimis- ja ihmiskäsityksestä, mutta 
myös työyhteisön toimintakulttuurin perusoletuksista.  

”… sen asian tajuaminen, että se ei todellakaan oo aina se, että meidän pitää keretä 
päästä biologiassa nämä ja nämä kappaleet läpi ja saaha siitä kokkeesta kasi. Vaan se, 
mitä se lapsi eniten tarvii.” (R2/O6)  

Opetusyksikkökohtaisen toiminnan määrittely ja suunnittelu 
Toimintaosaaminen edellytti tietoisuutta perustehtävästä ja toiminnan kehyk-
sen tiedostamista. Sairaalaopetustyö oli jäsennelty ja ymmärretty niin, että se 
muodostui sekä perustyöstä että kehittämistyöstä. Tämä edellytti toiminnan 
määrittelyä ja yhteistä näkemystä toiminnasta sekä toiminnan tavoitteista. Ke-
hittämissuunnitelman laadinnan kautta hahmottui kokonaiskuva työyhteisön 
työstä. Suunnitelman teko auttoi strategisen ja operatiivisen toiminnan hahmot-
tamista ja samalla toimi toiminnan reflektoinnin välineenä. 

” …ikään kuin ne ideat, jotka täällä oli pilvenä pään päällä, ne sitte, kun ne tarken-
tu…piti tarkkaan miettiä ja pilkkoa, et silloon aateltiin, että hyvää kohti oltiin men-
ty…” (R2/O3) 

Kokonaissuunnitelman jälkeen hahmotettiin työnjaon merkitys ja tarkoitus. Eri 
toiminnat vastuunjakoineen muodostivat toimenkuvamatriisit, joihin oli helppo 
sitoutua. Konsultatiivisen työotteen edellytyksiä olivat työyhteisön selkeät, yh-
teissuunnitteluun perustuvat rakenteet. Yhteisissä kokouksissa sovittiin toiminnan 
perusperiaatteet ja -linjaukset, joita konkretisoitiin säännöllisesti koko luku-
vuoden aikana. Konsultatiivisen työotteen lisääminen osaksi arjen työtä merkit-
si myös uuden näköalan ja toiminnan avautumista. 

”…päästiin pikkusen irti siitä pelkästään erikoissairaanhoidon piirissä olevien oppi-
laiden työn...niinkuin oppilashuoltotoimien tukemisessa.” (R1/O4)  

Konsultaatiomallin rakentaminen ja näkyväksi tekeminen ennakolta koettiin 
ensiarvoisen tärkeänä. Konsultaatiotoiminnan suunnittelulla ja pureskelulla 
vältettiin negatiiviset kokemukset ja turhautumisen tunteet, jotka saattoivat 
aiemmin lamauttaa omasta tai opetusyksikön työotteesta siihen luontaisesti 
sisältyneen jatkuvan kehittämisen. Opettajan työnkuva määriteltiin uudelleen ja 
työnkuvalla oli myös hyväksytty ja legitiimi asema. Parhaana mallina koettiin 
opetustyön ja konsultointityön yhdistäminen. Mallin, jossa konsultointiin osoi-
tettu lisäresurssi ohjattiin yhdelle vain konsultointiin keskittyvälle opettajalle, 
koettiin toimineen epätyydyttävästi. Konsultoiva opettaja toimi työyhteisöstä 
irrallisena ja vieraantui todellisesta lasten ja nuorten kanssa tehtävästä työstä. 
Ammatillisen osaamisen koettiin karttuvan ja uusiutuvan juuri sairaalaopetta-
jan päivittäisen monipuolisen työnkuvan ansiosta. Varsinaisen perustyön rajau-
tuminen irti oppilaiden kanssa tehtävästä työstä heikensi sellaista ammatillista 
osaamista ja uskottavuutta, jota konsultatiivinen työote edellytti. Konsultaatios-
sa edetään asiakkaan ehdoilla ja odotukset kartoittamalla, jonka jälkeen pohdi-
taan etenemistapaa (Soini, Rantanen & Suorsa 2012; Soini & Mäenpää 2012).  
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Roolien määrittäminen ja prosessin rakenteiden luominen edellyttivät en-
nakkovalmistautumista. Onnistuneen konsultaatiosta oppimisen kulmakiviä 
olivat reflektointitaidot ja turvalliseksi koettu vuorovaikutus, osallistuminen 
sekä sitoutuminen (Soini, Rantanen & Suorsa 2012). Ryhmässä syntyvä keskus-
telu paitsi tekee tietoa ja kokemista sekä osaamista näkyväksi myös mahdollis-
taa tilassa esille tulleen tiedon jakamisen ja uudelleen muotoilun (Nonaka ym. 
2001). 

Konsultatiivinen työote oli lisännyt tietoisuutta yhteistyökunnissa työta-
voista ja mahdollisuuksista, mikä puolestaan oli johtanut oman toiminnan ke-
hittämiseen. 

”…on myöskin tuonut sellaista halua kehittää siellä koulun omalla tasolla sitä oppi-
laiden tukemista ja just sitä toisenlaista näkemystä siihen kouluun, kuinka ei-tärkeetä 
on sen tiedon kaataminen ja kuinka tärkeää erilaisten keinojen löytäminen…” 
(R1/O7) 

Kokemusten mukaan mitä tehokkaammin omien koulujen keinot purevat ja 
mitä enemmän erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen miettimiseen ja toteuttamiseen 
panostetaan oppilaiden omien koulujen tasolla ja mitä tehokkaammin tietotaito-
osaamista kentälle jaetaan, ”sitä tarpeettomammaksi sairaalaopetus itsestään tekee” 
(RI/O1). 
 
Yhteiset pelisäännöt 
Käytäntöjen yhtenäistäminen syntyi jäsentämällä ja merkityksiä avaamalla. Jä-
sentäminen edisti kiinnittymistä ja siten pysyvyyttä. Pysyvyys ja jatkuvuus lisä-
sivät luottamusta, ja sitä kautta syntyi mahdollisuus ennakoida tulevaa. Tämän 
koettiin rauhoittavan toimintaa ja luovan pohjaa kasvatuksen, opetuksen ja pe-
dagogisen kuntoutuksen eheytymiselle kokonaisvaltaiseksi toiminnaksi. Avo-
hoidon piirissä olevat oppilaat olivat usein pitkäaikaisia, joten heidän tulonsa 
opetuksen piiriin lisäsi myös pysyvyyttä, jota oli tiuhaan vaihtuvien osastohoi-
dossa olevien oppilaiden kanssa usein mahdotonta saavuttaa.  

Hyvä yhteistyö oman työyhteisön sisällä ja hoidon kanssa auttoi yhteisten 
linjojen ja avoimen dialogin kautta hahmottamaan, mitkä asiat toimivat ja mi-
hin tarvitaan parannusta. Vahva keskusteluyhteys hoidon ja koulun välillä 
edellytti toimivia ja säännöllisiä rakenteita niin, ”että siihen on annettu tila ja on 
ihan suunniteltu rakenteet.” (R2/O7) Toimintamallien pysyminen ajan tasalla, 
niiden hahmottaminen toimintaympäristön aktiivisena osana edellytti, 
tä ”keskustelu ja luottamus toimii myöskin koulun ja sen kunnan hallinnon välillä, 
koska se kunta mahdollistaa sen sairaalakoulun toiminnan.” (R1/O9) Työyhteisön 
toiminnan vahvuuden koettiin syntyneen omaksutuista työmalleista silloin, 
kun ne perustuivat tiimityöskentelyyn. Tiimeissä toimimisen perinteen koettiin 
lisänneen vahvuutta oppilaan kohtaamiseen ja valmiutta toimia oppilaslähtöi-
sesti. 
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Johtajuus 
Toiminnan ja osaamisen kehittymisen edellytyksinä pidettiin esimieheltä saata-
vaa tukea. Tukea saatiin niin lähi- kuin etäämmällä opetuksen järjestäjätasolla 
olevalta esimieheltä. 

”…kyllä tarvittiin esimiehen tuki ja oman esimiehen ymmärrys sen sairaalaopetuk-
sen erityispiirteiden hahmottamisessa siellä virastossa.” (R1/O7)  

Johtajan tehtäviin katsottiin kuuluvan selkeä päätösten tekeminen ja esimies-
vastuun oivaltaminen ja sietäminen. Kielteisenä johtajuuden mallina pidettiin 
johtajan pakenemista, jolla tarkoitettiin epämieluisten päätösten tekemättä jät-
tämistä, epäröintiä tai niiden vierittämistä kollektiiviseksi konsensukseksi. 
Oman toiminnan ja jaetun johtajuuden tiedostaminen ja asemointi yhdessä te-
kemisen kentässä auttoi kehittämään omaa johtajuutta. 

”…mitä enemmän uskallat antaa vastuuta ja kun se vastuu kantaa, niin sitä enem-
män niin kuin sitä kautta tapahtuu myönteistä sitoutumista myös siihen muutok-
seen.” (R2/O1) 

Johtajuus nähtiin olennaisena osana onnistumista. Jaetun johtajuuden kautta 
lisättiin jaksamista ja ”tulipalokohtiin” ehtimistä, jolloin niistä ei kasvanut suu-
ria kynnyskysymyksiä eivätkä yhteistyösuhteet päässeet tulehdustilaan työyh-
teisössä eikä sidosryhmäyhteistyössä. Etärehtorimalli toimi hyvin silloin, kun 
isäntäkoulu toimi inklusiivisen lähikouluperiaatteen mukaisesti. Tämä oli li-
sännyt opettajakunnan ja rehtorin ymmärrystä ja sitä kautta antanut vahvaa 
tukea sairaalaopetukseen. Oppilaiden tarvitsevuudesta lähtevä toimintamalli 
säteili asenteisiin ja sitä kautta tapaan toimia.  

 
Dialogi työtapana ja avoin vuorovaikutus 
Toimintaosaamisen lähtökohtana oli työyhteisössä vallitseva avoin dialogi, joka 
lähtee avoimuudesta toisia kohtaan ja tuottaa luottamusta. Avoin dialogi ja 
avoin vuorovaikutus lisäsivät hankaliksikin koettujen asioiden esille ottamista.  

”…että uskalletaan heittää asioita pöytään ja puhua niistä avoimesti.” (R2/O5) 

Avoimuuden seurauksena oltiin valmiita jakamaan osaamista myös muille. 
Osaamista kerryttivät olemassa olevat rakenteet jatkuvan oman toiminnan tar-
kastelemiseksi. Oman toiminnan jatkuva reflektointi kasvatti herkkyyttä enna-
koida toimintaa. 

”…aistimaan niitä merkkejä, esimerkiksi mitä meidän yhteistyökumppaneilta tulee, 
ja ne tulee yleensä ennakoiden, mitä tulee tapahtumaan, ja että pysyttäisiin vastaa-
maan siihen…siis saadaan ensimmäiset signaalit ja pystytään ottamaan niistä heti 
koppi.” (R1/O1) 

Osaaminen 
Toimintaosaaminen kasvoi dialogin, avoimuuden ja toimintaherkkyyden kautta. 
Yhteisten koulutusten koordinointi oman ammatillisen kehityksen, vertaistuen 
ja reflektoinnin sekä mentoroinnin mahdollistajana nähtiin tärkeäksi.  
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Vastavuoroinen tuki 
Työyhteisön taholta osoitettu tuki koettiin merkittävimmäksi. Tuen ymmärret-
tiin tulevan yhteisen suunnittelun ja sopimisen kautta, jolloin tekemiselle ”saa-
daan se pohjakin ja todellinen voima”. Työyhteisön tuki koettiin vastavuoroiseksi. 

”…minä tuin… pyrin tukemaan niitä konsultointiopettajaa siinä työssä, sen kehittä-
misessä antamalla sellaista keskusteluaikaa, ja aloittamisessa on paljon pohtimista…” 
(R2/O9)  

Vastavuoroisuutta lisäävä keskustelu auttoi myös lisäämään tietoisuutta ja ko-
kemusta työn perusperiaatteista ja pitkäjänteisyydestä.  

”… kyllähän järkevät ihmiset ymmärtää, mistä on kysymys, ettei se tämän hetken 
euro ole, vaan pikemminkin pitkän aikavälin säästö.” (R2/O11) 

Myös hoidon tukeminen koettiin tärkeänä, mikä näkyi jo aiemmissakin ana-
lyyseissa puheen muuttumisena yhteistyöhön ja yhteiseen tekemiseen painot-
tuvaksi entisen valitustäytteisen puheen sijaan. 
 
Yhteistyö sidosryhmien kanssa 
Oppilaan opinpolun eri vaiheiden eri käytänteiden tunteminen, mutta myös 
niiden miettiminen yhdessä sidosryhmien kanssa kuuluivat hyvän yhteistyön 
edellytyksiin.  

”…niiden yhdessä miettiminen, mitkä ne on ne prosessit, jotka tapahtuu, ja nimen-
omaan myöskin yhdessä mietitään niitä.” (R2/O3) 

Jatkuvat muutokset loivat toimintatilanteille ja toimivalle sidosryhmäyhteis-
työlle haasteita. Tähän vaihtuvuuden haasteeseen oli löydetty lääkkeiksi perus-
asioiden jatkuvasta kertaamisesta ja tiedottamisesta huolehtiminen.  

”…että se yhteistyö pysyy tänä lähikumppanin kanssa aika hyvänä koko ajan ja jak-
setaan veivata niitä asioita, ja jos siellä tulee jotakin erimielisyyttä tai eri linjauksia, et 
jaksetaan istua...” (R1/O3) 

Toiminnan jatkuva arviointi 
Kehittämisvalmius rakentui toiminnan jatkuvalle arvioinnille. Arviointi sisältyi 
muutosvalmiiseen toimintakulttuuriin, jonka kasvualustana puolestaan toimi-
vat selkeät rakenteet.  

”…siihen, että milloin sitä keskustelua käydään, ei sillä tavalla, että me tässä nyt ope-
tetaan ja samalla keskustellaan, vaan se on niin kuin opekokouksissa ja henkilökun-
nan kokouksissa, nii tehdään sitä kehittämistyötä.” (R1/O4) 

Muutosvalmius ja muutosherkkyys kasvoivat reagointivalmiudeksi, josta tuli 
luontainen osa toimintakulttuuria. Muutosherkkyys merkitsi myös muiden si-
dosryhmien työssä tapahtuvien muutosten kuuntelemista. 

”…sun pitää reagoida myös hoidossa tapahtuvia muutoksia ja sitä kehittymistä myös 
tapahtuu koko ajan, että sitä on paljon sitä osaamista ja hyviä käytäntöjä siinä, ja kyl-
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lä sairaalakoulut on aika etuoikeutettuja ollu, koska ollaan saatu tehä koko ajan yh-
teistyötä erikoissairaanhoidon kanssa, on päästy koulutuksiin ja saadaan…ollaan 
semmosen tiedon äärellä, mitä sitten pelkästään opetustoimessa ei yksinään syn-
tyis…” (R1/O4) 

Kehittämisvalmiuden katsottiin edellyttäneen myös omaa aloitteellisuutta ja aktii-
vista yhteydenottoa sekä ajan tasalla olevaa tiedottamista. Visiointi suuntasi kehi-
tystä eteenpäin sen sijaan, että olisi jääty kieriskelemään silloisen tilanteen on-
gelmissa. 

 ”...sillä semmosella niinku visioinnilla tulevaa eikä jääty niitä märehtimään...” 
(R1/O2)  

Omien toimintatapojen tarkastelu johti koulun sisäiseen keskusteluun, joka hei-
jastui paitsi oman työyhteisön tapaan tehdä töitä myös kaikkien sidosryhmien 
kanssa tehtävään työhön. Herkkyys havaita kasvatti myös muutossietoisuutta. 

”vaikka koko ajan oli oltu tilanteessa, jossa jouduttu tarkastelemaan omia toiminta-
tapoja, miten ympäristö muuttuu, miten muuttu hoitoympäristö ja mitä muutoksia 
valtakunnan tasolla lainsäädännössä tai muussa normiohjauksessa tulee, niin ei oo 
ollu vaikea lähteä miettimään taas uutta ja kehittämään omia toimintoja eli tavallaan 
oli jo rutiinia, ettei olla staattisia vaan enemmänkin dynaamisia.” (R2/O1) 

Oman toiminnan arviointi koettiin helpoksi yhteisöissä, joissa oli laadittu en-
nakkoon työtehtäviä, työnkuvaa ja työnjakoa selkeyttävät toimenkuvamatriisit. 
Oman toiminnan arviointi toimi työtoimintaa määrittävänä, rajaavana ja kehit-
tävänä. Toiminnan positiivisena lähtökohtana pidettiin tulevaisuuteen suuntau-
tumista, jolloin työyhteisö saattoi toimia joustavasti ja ennakoiden.  

”…sillä tavalla että toisaalta pohditaan…valmistellaan muutoksia toimintatapohin ja 
niitä käytänteitä oikeestaan toisaalta niin kuin ideoidaan ja myllytetään vähän villis-
tikin ja sitten toisaalta pyritään rajaamaan ja tuomaan niitä arkeen, mikä on oikeesti 
mahollista ja mikä ei oo mahollista…” (R1/O4) 

Tulevaisuuden muistelulla luoduissa toimintaedellytyksissä ja toimintaosaami-
sen edellytyksissä kietoutuivat osaamiskeskustoiminnan toimintaedellytykset ja 
toiminnan kehittämisedellytykset yhteen. Työtoiminnan ja kehittämisen sidok-
sisuus tässä yhteydessä selittynee tulevaisuusmuistelun toteuttamisena osana 
kehittämishanketta ja siten konkreettisesti kehittämisen keskiössä tapahtuneena 
sekä osallistujien ammatillisena näkemyksenä opettajan ja asiantuntijan työhön. 
Tarkastelen edellä esitettyjä osaamiskeskustoiminnan toimintaedellytyksiä ja 
hyvän toimintaosaamisen määrityksiä operatiivisen tason toimintajärjestelmänä 
ja sen osatekijöiden välisinä suhteina seuraavassa kuviossa (kuvio 33). Opera-
tiivisen tason toiminnan kohteena on strategisella tasolla laaditun toimintastra-
tegian mukainen työtoiminta: kasvatus, opetus ja pedagoginen kuntoutus, op-
pimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut, opetuksen ohjaus ja konsultointi, täy-
dennyskoulutuksen järjestäminen sekä materiaalien kehittäminen (vrt. myös 
kuvio 25).  

Toimintaa säätelevät ja määräävät säännöt realisoituvat ajatuksellisina ja 
materiaalisina välineinä tekijän kautta kohteen toiminnaksi. Yhteisönä on asiayh-
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teydestä riippuen koko yhteisö, tiimi tai verkosto, mutta myös yhteisöä ylläpi-
tävä yhteisöllisyyden toimintakulttuuri, johon liittyy työnjakoon sisältyvät tekijät 
ja niiden osalta tehdyt ratkaisut. Toiminnan tuloksena on oppilaan oppimista ja 
kasvua tukeva opinpolku osaamiskeskustyömallilla toimivassa sairaalaopetuk-
sessa. 

 

 

KUVIO 33  Sairaalaopetusyksikön operatiivisen toiminnan tason toimintaedellytykset 
(Engeström 1995) mukaillen 

8.3 Yhteenveto osaamiskeskustoiminnan toimintaedellytyksistä 

Toimintaedellytysten tiedostaminen edellyttää sairaalaopetuksen työtoiminnan 
kohteen määrittämistä kansallisella, alueellisella ja kuntatasolla (strateginen 
taso). Strategisella tasolla tapahtuva määrittely ohjaa työtoiminnan määritty-
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mistä edelleen opetusyksikkötasolla (operatiivinen taso). Kansallisen tason ja 
alueellisten hallintokuntien välisellä yhteistyöllä ja opetuksen järjestäjätasolla 
määritetään sairaalaopetuksen toiminnan todellinen kohde. Strategisen tason 
toiminnan kohteena on sairaalaopetuksen järjestämisen määrittäminen. Sillä 
tarkoitetaan tässä sairaalaopetuksen funktion ja toimintaympäristön sekä toi-
mintatavan määrittämistä. Sairaalaopetuksen järjestäminen on lakisääteinen 
tehtävä, mutta se, miten se tapahtuu käytännössä, mikä arvo ja merkitys sille 
annetaan, on eri asia kuin tuntiresurssin lohkaiseminen, tilojen osoittaminen tai 
perusvarusteiden tilaaminen. Määrittämisen tuloksena syntyy yhteinen käsitys 
sairaalaopetuksen toimintafilosofiasta, perustehtävästä ja toiminnan asemoitu-
misesta kunnissa ja myöhemmin maakunta- ja sote-alueilla. 

Seuraavaan taulukkoon (taulukko 17) olen koonnut aineistojen analyysien 
pohjalta pelkistetyn kuvauksen sairaalaopetuksen osaamiskeskustoiminnan 
toimintaedellytyksistä sairaalaopetuksen toimintaympäristön muodostamassa 
kokonaisuudessa. Toimintaedellytysten kuvauksessa on yhdistetty kaikilla toi-
minnan tasoilla tapahtuva toiminta. Toimintaedellytykset olen sijoittannut tau-
lukkoon kehittävän työntutkimuksen toimintajärjestelmämallin mukaisina osa-
tekijöinä.  

Tutkimuksen tulosten perusteella laatimani toimintaedellytysten koko-
naiskuvaus (taulukko 17) antaa viitteitä siitä, että sairaalaopetuksen kehittämi-
sen kohteet ja toimintaedellytykset eivät rajoitu vain opetusyksikön toiminta-
kulttuurin kehittämiseen, kuten sairaalaopetuksen kehittämisen kohteita tarkas-
televassa kuviossa (kuvio 7, luku 2.6.3) kuvattiin. Sen sijaan kehittävän työntut-
kimuksen ja toimintatutkimuksen yhdistävä malli (Kääriäinen ym. 1990, 87) 
(kuvio 12, luku 3.2.5) ottaa huomioon kokonaiskehitykselliset ehdot silloin, kun 
kehittämisen kohteena oleva opinpolun kokonaisprosessi ja osaamiskeskustoi-
minta sidotaan toiminnan yhteiskunnallisesti kehittyneempään muotoon. 
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TAULUKKO 17  Sairaalaopetuksen osaamiskeskustoiminnan toimintaedellytykset 

TOIMINTATAHOT JA 
TEHTÄVÄALUEET 

TEHTÄVÄALUEET JA -SISÄLLÖT TOI-
MINTA-
JÄRJES-
TELMÄ 

Opetus ja sosiaali- ja 
terveyshuolto 

Alueellinen lasten ja nuorten hyvinvointisopimus Säännöt 

Sairaalaopetuksen 
toimintafilosofia 
ja asemointi opetuksen 
järjestäjän ja shp:n 
kuntien toimialueella 
 
oikeus opetukseen 
 
 
kuntoutus 
 
syrjäytymisen ehkäise-
minen 

Sairaalaopetuksen järjestämisen määrittäminen, mikä funktio, missä 
toimintaympäristössä ja miten (järjestäminen on lakisääteinen tehtävä, 
mutta miten se tapahtuu käytännössä, mikä arvo ja merkitys sille anne-
taan, on eri asia kuin tuntiresurssin lohkaiseminen, tilojen osoittaminen ja 
perusvarusteiden tilaaminen)  
Toimintastrategian laatiminen, oppilaspolut ja palvelut, yhteistyön määrit-
täminen, yhteistoiminta-alueet, yhteistyökäytänteet ja tiedonsiirtotavat  
Hoidollisen tuen muodot ja käytänteet  
avo-oppilaiden hoidollinen tarve <-> hoidollinen tuki (hallintokuntien 
johtajien neuvottelemat ja päättämät -> tieto kaikille hoitoon ja opetuk-
seen; opettajaa tai rehtoria ei voi jättää tämän tekijäksi yksin) 
Arviointi, seuranta ja ohjaus 
Oppilaan oppivelvollisuuden suorittaminen 
oppilaan koulunkäynnin turvaaminen iästä riippumatta 

Säännöt 
 
 
 
 
Säännöt 
 
 
 
Säännöt 
 
 
Tulos 

Opetuksen järjestäjä Oppimisen ja koulunkäynnin tuen palvelujärjestelmä Säännöt 
sairaalaopetusyksikön 
rooli ja asemointi kun-
takentässä 

opetusyksikkö toimii erityisopetuksen palvelujärjestelmän osana 
palvelumalli, oppilaaksiottokriteerit, velvoitteet ja vastuut 

säännöt 
kohde 
tekijä 
työnjako 

Opetusyksikkötaso Kasvatus, opetus ja pedagoginen kuntoutus -> osaamiskeskus Kohde 
Ihmis-, oppimiskäsitys 
 
Oikeus opetukseen 
 
Opetussuunnitelman 
toteutuminen 
 
 
Pedagoginen kuntoutus 
/ yleinen tuki 
tehostettu tuki 
erityinen tuki 
 

Työntekemisen käsitys (ovtes vai oppilastyö?) 
Resurssit/vuosiluokkatuntitarjotin toteutuu, jos: 
Opetus/rakenteet 
lukuvuosisuunnitelma, toimintasuunnitelma, yhteissuunnittelu vko-
suunnittelu -> vko-lukujärjestys 
yhteispurku / oman toiminnan reflektointi 
työnjako, vahvuusalueet 
oppilasjaon perusteet ja vastuu johtajalla 
Opetuksen painoalueet/ops ja opetuksen eheyttäminen/ops 
Yksilöllisten tarpeiden kohtaaminen 
siirtymätieto, tuntemustiedon hankinta, käyttö ja välittäminen 
vuorovaikutus 
Yksilöllisen tuen toteuttaminen, tavoitteet, palaute, seuranta 
menetelmät: pulpetti-hoppi, oppimissuunnitelma, hojks 
Opettajan sitouttaminen, osaamisen valmentaminen ja tukeminen, täy-
dennyskoulutuksen velvoite, oman ammatillisuuden kehittäminen 
Yhteisöllinen toiminta, yhteisöllisyyden vastuu, sitoutuminen sopimuksiin, 
aikuisuus 
Palvelutarjottimen konkretisointi 
työmallien jäsentäminen, aikataulutus, suunnittelu, palaverimallin ja 
käytänteiden mallintaminen 
Ohjaus, konsultointi, työnohjaus, materiaalit, koulujen oman osaamisen 
kehittäminen, luottamus omaan osaamiseen 
erilaisten tarpeiden kohtaamisen valmius 
ennakoivien tukimallien käyttöönotto 
Oppilaan saattaminen omaan kouluun, luetaan vastaanottavan tunteita 
tukeva, kantava kokeilujakso 
Kumppanuuskoulujen osaamisen lisääminen ja käytänteiden yhdenmu-
kaistaminen = koulukummitoiminta: koulutus, mallintaminen, yhteisölli-
syyden löytäminen 
 

henkiset 
välineet 
ma-
ter.väl. 
 
säännöt 
 
kohde 
 
 
 
Tekijä 
Yhteisö 
Välineet 
 
 
kohde 
 
 
välineet 
työnjako 
yhteisö 
 
 
 
 
kohde 
välineet 

Opettajataso 
 
Johtajataso 
 
Sairaalaopetuksen 
profiilin kehittäminen 
 
konsultointimallin 
kehittäminen 
 
ohjaus 
koulutus 
tukitoimimallit 



  

9 POHDINTA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 

Tässä tutkimuksessa olen lähestynyt sairaalaopetusta koulutuspoliittisten, eri-
tyisopetuksen lainsäädännöllisen muutoskehityksen ja oppimisen ja koulun-
käynnin tuen toteutumisen näkökulmista. Tutkimustehtävänä oli kuvata sairaa-
laopetuksen tilaa, kehittämishaasteita ja muutoskehitystä sekä kehittämistehtä-
vänä mallintaa työtoimintaa selkeyttäviä käytänteitä ja toiminnan perusteita. 
Retrospektiivinen kehittämistoiminnan tarkastelu perustui kulttuurihistorialli-
sesta toiminnan teoriasta juurensa saavan kehittävän työntutkimuksen lähes-
tymistapaan ja metodiin. Kehittävä työntutkimus tutkii työn kehitysmahdolli-
suuksia ja kehitysehtoja ja tarkastelee toimintaa historiallisesti orientoituneena 
(Engeström 1995, 123–125). Tässä tutkimuksessa historiallista analyysia käytet-
tiin sairaalaopetuksessa ennen kansallista kehittämistä vallinneen tilan jäsen-
tämiseen ja tulkintaan sekä muutostarpeiden tarkasteluun. Visuaalinen toimin-
tajärjestelmän rakennemalli mahdollistaa toiminnan tarkastelun eri osatekijöistä 
muodostuvana kokonaisuutena ja osatekijöiden välisinä suhteina paljastaen 
toiminnassa esiintyvät kehittämistarpeet.  

Tutkimus eteni kolmessa vaiheessa. Tutkimuksen ensimmäinen vaihe si-
sälsi kaksi tutkimuskysymystä, joista ensimmäisellä haettiin vastausta sairaala-
opetuksen järjestämisen perusteiden ja muotojen historialliseen kehitykseen. 
Toisen tutkimuskysymyksen avulla selvitettiin, millaisessa tilanteessa sairaala-
opetus toimi sairaalaopetuksen kansallisen kehittämistoiminnan aloitusvai-
heessa ja miten kehityshistoriallisen analyysin avulla ilmenneet ristiriidat nä-
kyivät sairaalaopetuksen käytänteissä ja työtavoissa sekä millaisia kehittämis-
tarpeita oli havaittavissa. Tutkimuksen toiseen vaiheeseen sisältyneeseen tut-
kimuskysymykseen ja siihen liitettyihin apukysymyksiin vastattiin tarkastele-
malla kehittämistoiminnan aikana havaittavissa olevaa muutoskehitystä käy-
tänteiden kehittämisen ja käyttöönoton sekä toisin toimimisen edellytysten nä-
kökulmista.  Tutkimuksen kolmanteen vaiheeseen sisältyneellä tutkimuskysy-
myksellä haettiin vastauksia osaamiskeskustyyppisesti toimivan sairaalaope-
tuksen toimintaedellytyksiin.  

Tutkimuksessa käytetyt aineistot olivat kehityshistoriallisessa analyysissa 
käytettyjä dokumentteja (ensimmäinen tutkimuskysymys) lukuun ottamatta 
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tuotettu vuosina 2005–2014 jatkuneen sairaalaopetuksen kansallisen kehittämis-
toiminnan aikana. Tutkimuksen pääaineistoina käytin sairaalaopetuksen audi-
tointikierroksilla (Elias 1- ja 2-kierros) tuottamiani kysely- ja teemahaastattelu-
aineistoja, yksikkökohtaisia palautteita, kehittämistoimintaan sisältyneissä kou-
lutus- ja työseminaareissa tuotettua aineistoa ja alue- ja osahankeraportteja sekä 
tulevaisuusmuistelutekniikalla tuotettua haastatteluaineistoa.  

Käytin aineistojen analysoinnissa aineisto- ja teorialähtöistä sisällönana-
lyysia. Sairaalaopetuksen työtoiminnan analyysi (toinen tutkimuskysymys) 
kohdistui käytänteisiin ja työtapoihin opetusyksikön sisäisessä ja ulospäin 
suuntautuvassa yhteistoiminnassa sekä siihen, miten opetus ja pedagoginen 
kuntoutus toteutuivat. Analyysin seuraavassa vaiheessa tarkastelin aineistoa 
kehittävän työntutkimuksen lähestymistavan mukaisesti toimintajärjestelmä-
mallin (Engeström 1995) avulla sairaalaopetuksen kehittämistarpeiden selvit-
tämiseksi. Kehittämistoimintaa (kolmas tutkimuskysymys) tarkastelin kehittä-
misen kohteiden ja kehittävien tehtävien avulla tapahtuvana muutoskehitykse-
nä työyhteisön oppimisen ja sairaalaopetuksen piirissä olevan oppilaan opinpo-
lun muotoutumisen kautta. Kuvasin toimintajärjestelmän rakennemallilla kehit-
tämistoiminnassa ilmenneitä ristiriitoja, jotka paikantuivat osatekijöiden väli-
siksi jännitteiksi määrittäen kehittämistoiminnan kohdetta ja tulosta. Osaamis-
keskustoiminnan toimintaedellytyksiä (neljäs tutkimuskysymys) vastasin ana-
lysoimalla työseminaarien osallistujien haasstatteluaineiston aineistolähtöisellä 
sisällönanalyysilla, jonka tuloksia tarkastelin toimintatutkimuksen rakennemal-
lin avulla. 

Sairaalaopetuksen kansallinen kehittäminen oli toteutettu toimintatutki-
muksen periaattein. Kehittämisellä pyrittiin tuottamaan työyhteisön kollektii-
vista oppimista, joka johtaisi uusien käytänteiden käyttöönottoon ja konsulta-
tiivisen työotteen käyttövalmiuden lisääntymiseen. Tavoitteena oli sairaalaope-
tusyksiköiden kehittäminen oppiviksi organisaatioiksi, jotka osaaamiskeskuk-
sina linkittyisivät osaksi toiminta-alueensa oppimisen ja koulunkäynnin tuen 
palvelujärjestelmää. Kehittämisen näkökulmasta tarkasteltuna voi todeta, että 
toimintatutkimuksen sykli ja tämän tutkimuksen teoreettisen lähestymistavan 
mukainen kehittävän työntutkimuksen ekspansiivisen oppimisen sykli ovat 
lähellä toisiaan.   

Tutkimuksen lähtökohtana oli näkemys siitä, että historiallisesti muotou-
tuneet sairaalaopetuksen toimintatavat, käytänteiden valinta ja tavat toimia 
työyhteisön sisäisessä ja ulospäin suuntautuvassa toiminnassa vaikuttavat op-
pilaan opinpolun muotoutumiseen ja toteutumiseen sekä uusien työtapojen 
käyttöönottoon. Näin ymmärrettynä sairaalaopetusyksikön muutoskehitys 
suodattuu oman kehityshistoriansa aikana omaksuttujen ja muovautuneiden 
työkäytänteiden ja -menetelmien kehityksen tuloksena (Engeström 1995). Muu-
toskehityksen perusajatus perustui käsitykseen siitä, että sairaalaopetusyksikkö 
on omin voimavaroin kehittyvä instituutio, organisaatio ja työyhteisö, jonka 
tietoperustana ovat opetussuunnitelma ja erityisopetuksen periaatteet. Tarkas-
telussani on kuitenkin läsnä myös käsitys koulua koskevien ratkaisujen sidos-
teisuudesta toimintaympäristöönsä ja siellä tehtäviin ratkaisuihin.  
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Tässä luvussa tarkastelen tutkimuksen tuloksia ja esitän kehittämisehdo-
tuksia sekä jatkotutkimusaiheita. Etenen tulosten tarkastelussa sairaalaopetuk-
sen järjestelmätasolta (alaluku 9.1) opetusyksikkötasolle (alaluku 9.2). Alalu-
vussa 9.1 tarkastelen kehittävän työntutkimuksen kehityshistorialliseen analyy-
siin ja aktuaaliempiiriseen analyysiin perustuvia opetuksen järjestelmätasolle 
paikantuvia tuloksia (alaluvut 9.1.1 ja 9.1.2). Tuloksia ja niiden perusteella 
muodostamiani johtopäätöksiä ja kehittämisehdotuksia esitän alaluvussa 9.1.3 
koulutuksen rakenneratkaisuihin liittyvinä kysymyksinä oppilaan oikeusturvan 
ja mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumisen näkökulmasta. 

Alaluvussa 9.2 tarkastelen sairaalaopetuksen työtoimintaa ja muutoskehi-
tystä koskevia tutkimustuloksia opetusyksikkötasolle paikantuvana toimintana. 
Tarkastelen alaluvussa 9.2.1 aktuaaliempiirisen analyysin ja kehittämistoimin-
taan kohdentuneen analyysin tuloksia kehittämisen ja kehittymisen näkökul-
mista. Alaluvussa 9.2.2 tarkastelen muutoskehityksessä käytettyjen välineiden 
ja toimintaosaamisen välistä suhdetta.  

Alaluvussa 9.3 esitän tutkimukseni johtopäätöksinä joitakin kehittämiseh-
dotuksia ja menettelytapamalleja koulutusjärjestelmän eri tasoilla toteutetta-
vaan kehittämistyöhön. Alaluvussa 9.4 tarkastelen tutkimuksen tulosten pohjal-
ta syntyneitä näkemyksiäni sairaalaopetuksen toimintaedellytyksistä toimia 
osaamiskeskuksena. Tiivistän näkemykset sairaalaopetuksen toimintaedelly-
tyksiä kuvaavaksi malliksi. 

9.1 Sairaalaopetuksen järjestelmätason rakenteet ja toiminta 

9.1.1 Sairaalaopetuksen viisi vaihetta 

Tutkimuksen ensimmäisellä tutkimuskysymyksellä haettiin vastausta tutki-
mustehtävän mukaisesti sairaalaopetuksen historialliseen kehitykseen. Sairaa-
laopetuksen historiallisissa kehitysvaiheissa oli erotettavissa opetuksen toteut-
tamisen ja opetuksen saatavuuden kannalta viisi vaihetta, joista ensimmäisen 
muodosti köyhäinhoitoon ja armeliaisuuteen perustunut opetuksen järjestämi-
nen. Opetuksen järjestämisen taustalla oli huoli lasten ja nuorten opillisesta si-
vistyksestä, mutta myös tarve säilyttää työvoiman saatavuus. Toisessa vaihees-
sa tasa-arvoon perustuvan opetuksen toteuttamisen keskiössä olivat lapsen oi-
keudet opetukseen sairaudesta tai vammasta huolimatta. Kolmannessa vaihees-
sa järjestämisen perusteena oli oppivelvollisuus. Sairaalaopetuksen kehityksen 
neljäs vaihe alkoi vuonna 1985 sairaalaopetuksen siirryttyä osaksi kunnallista 
koulutointa. Neljännessä vaiheessa korostui uudelleen vaatimus oppilaan oike-
uksien toteutumisesta täysimääräisinä, opetussuunnitelmaan perustuvana ope-
tuksena terveydentilan niin salliessa. Sairaalaopetuksen tehtävänä oli turvata 
oppilaan koulunkäynti osastohoidon aikana ja siten oppimisen ja koulunkäyn-
nin jatkuminen. Sairaalaopetuksen säädösperustan mukaan opetuksen järjes-
tämisen perusteina olivat oppilaan terveys ja muut olosuhteet. ”Muut olosuh-
teet” jätti järjestämiseen myös tulkinnanvaraa, joka heijastui myös sairaalaope-
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tuksen resursointiin, virkarakenteisiin ja opetusyksikön työnkäsitykseen sekä 
opetuksen toteuttamiseen silloinkin, kun oppilaan viikkotuntien määrän rajaa-
miseen ei ollut terveydentilaan liittyviä perusteita. Muuallakin kuin sairaala-
opetuksessa on alettu kiinnittää huomiota oppimisen ja koulunkäynnin tuen 
järjestämiseen liittyvien toiminnan vapausasteisiin (Misukka 2014). 

Sairaalaopetuksen kehityksen viides vaihe ajoittuu vuoden 2014 alkuun, 
jolloin voimaan tulleesta säädösperustasta (Laki perusopetuslain muuttamises-
ta 1267/2013 § 4 a) poistui ”muut olosuteet” opetuksen järjestämisen perusteina 
ja sairaalaopetuksen järjestämisen velvoite laajeni koskemaan myös erikoissai-
raanhoidon avohoidon piirissä olevien oppilaiden opetuksen järjestämistä. Sa-
malla oppilaan oikeus opetuksen tasa-arvoiseen saatavuuteen ja toteutukseen 
vahvistui. Huoli perusopetuksen yleisestä tasa-arvoisesta saatavuudesta ja to-
teutumisesta on hallinnut laajemminkin yleistä meneillään olevaa koulutuskes-
kustelua (Ahtiainen ym. 2012; Ouakrim-Soivio ym. 2015).  

Suomalaisen sairaalaopetuksen historiallinen kehitys on osa yhteiskunnal-
lista sairaista ja vammaisista lapsista huolehtimisen historiaa ja erityisopetuk-
sen historiallista kehitystä. Kehitysvaiheet peilautuvat oman aikansa yhteiskun-
ta- ja sosiaalipoliittisen arvopohjan ja kansainvälisten sitoumusten ratifiointien 
mukaisina ratkaisuina. Merkille pantavaa sairaalaopetuksen historiallista kehi-
tystä tarkasteltaessa on sairaalaopetuksen sijoittuminen toisen instituution si-
sään hoidosta ohjautuvana ja hoidon kautta määrittyvänä toimintana. Oppivel-
vollisuuden ulottaminen sairaalahoidossa oleviin lapsiin ja nuoriin merkitsi 
aikanaan koulutoimen näkyvyyden lisääntymistä sairaalaopetuksen järjestämi-
sestä vastaavana hallintokuntana. Hoidosta vastaavan organisaation asema op-
pilaan opetukseen osallistumisesta päättävänä tahona on säilynyt edelleen ja 
ilmaistaan nykyisin voimassa olevassa perusopetuslaissa oppilaan terveydenti-
lan ehdoilla tapahtuvana opetuksen järjestämisvelvoitteena (Laki perusopetus-
lain muuttamisesta 1267/2013 § 4 a; Opetushallitus 2014). 

9.1.2 Mahdollisuuksien ja toimintaedellytysten ristiriita 

Sairaalaopetuksen kehityshistoriallisesta ja aktuaaliempiirisesta analyysista 
saamieni tulosten perusteella näyttää siltä, että sairaalaopetukselle asetettujen 
tavoitteiden ja toisaalta työtoiminnan mahdollisuuksien välille paikantuva risti-
riita muokkaa sairaalaopetuksen työn kohdetta ja määrittää siten sairaalaopetuk-
sen tulosta. Edelleen kehittävän työntutkimuksen toimintajärjestelmän osateki-
jöiden avulla tarkasteltuna sääntöjen ja kohteen välinen ristiriita näytti syntyvän 
sitä, että vaikka opettaja tunnistaisi oppilaan tuentarpeet kokonaisvaltaisesti ja 
hänellä olisi valmiudet tarpeiden edellyttämään kasvatukseen, opetukseen ja 
pedagogiseen kuntoutukseen, työn toteutuminen estyy osittain siksi, että opet-
tajan on toimittava kulloinkin voimassa olevien virka- ja työehtosäädösten 
määrittämässä kehikossa ja ammattijärjestönsä linjaamalla tavalla. Tällaisena 
pakotetun toimintamallin mukaisena toimintana sairaalaopetuksen kohteeksi 
rajautuu vain osa toisaalta toiminnalle mahdollisesta ja toisaalta asetetusta ko-
konaistavoitteesta. Oppilaiden opetuksen, kasvatuksen ja pedagogisen kuntou-
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tuksen sekä tukitoimien toteutumisen kannalta tarkasteltuna sairaalaopetuksen 
tulokseksi jää enemmän sijasta vähemmän (kuvio 34). 

 

 

KUVIO 34  Sairaalaopetuksen toiminnan kohteen kapeutumisen kuvaus 

Sairaalaopetustoiminnalle asetettujen kokonaistavoitteiden toteutumisen näkö-
kulmasta tarkasteltuna voi oppilaan tarvitsema tuki jäädä toteutumatta virka- ja 
työehtosopimukseen liittyvistä syistä ja olla lisäämässä oppilaan mahdollisuuk-
sia syrjäytyä omista oppimismahdollisuuksistaan ja koulunkäynnistään. Sairaa-
laopetuksen näkökulmasta tarkasteltuna mahdollisuuksien ja toimintaedelly-
tysten välinen ristiriita merkitsee myös osaamisen hukkaamista ja oppilaiden 
kannalta tarkasteltuna syrjäytymiskehityksen lisääntymistä (kuvio 34). Sairaa-
laopettajan työnkuvan kannalta tarkasteltuna näyttää myös siltä, että sairaala-
opetuksen ekspertiys eri tieteenaloista rakentuvana ja myös vahvuutensa am-
mentavana on ikään kuin joutunut pakottautumaan ja mukautumaan yhden 
koulukunnan – pedagogiikan – opetus- ja oppimiskäsityksiä muovaamaan 
muottiin niin, että tuloksena oleva rajautunut toimenkuva ja sen mukainen työn 
kohteen muotoutuminen hukkaavat mahdollisuuksia vastata lasten ja nuorten 
tukitarpeisiin.  

Sairaalaopetuksen järjestäminen on siivilöitynyt koululainsäädännöstä 
johdetun koulutusjärjestelmän rakenteita koskevien linjausten, koulunpito- ja 
opetuksen toteutustavan sekä opettajan työaikajärjestelyjen mukaan, jotka mää-
räytyvät kulloinkin voimassa olevan opetusalan henkilöstön virka- ja työehto-
sopimuksen säännösten perusteella. Opetusvelvollisuus määritellään edelleen 
opettajan työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisina opetustunteina (OVTES 2017). 
Opettajan pirstoutunut työ- ja virkaehtosopimus opetusvelvollisuuksineen ja 
yli- ja yhteissuunnittelutunteineen ja kolmine veso-suunnittelupäivineen ei ole 
muuttunut neljäänkymmeneen vuoteen, vaikka koulun opetus- ja oppimisym-
päristö sekä opettajien työnkuvat ovat muuttuneet rajusti. Vaatimus opettajien 
kokonaistyöaikaan siirtymisestä ei ole uusi, mutta se on kariutunut opettajien 
edunvalvontakysymykseksi. Säännöt eivät luo mahdollisuuksia muuttaa toi-
mintatapoja yhteisöllistä suunnittelua (yhteisö) ja työnjakoa korostavaan suun-
taan. Kentällä (tekijä) ole myöskään syntynyt riittävästi vetovoimaa (ajatukselli-
nen väline) opettajan kokonaistyöaikaan siirtymisen vauhdittamiseksi. Nk. Talis-
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tutkimuksen tulokset työajasta osoittivat, että opettajan viikoittaiseen työhön 
käyttämä aika oli Talis-tutkimukseen osallistuneissa maissa 37 tuntia viikossa. 
Suomessa viikkotyöhön sisällytettyyn opetukseen, suunnitteluun, suoritusten 
arviointiin, yhteistyöhön muiden opettajien kanssa, henkilöstön kokouksiin ja 
muuhun opettajan työhön sisältyneihin tehtäviin kului aikaa 31 tuntia viikossa. 
(Taajamo ym. 2015, 32.)  

Elias 1 ja 2-kierroksiin sisältyneet haastattelujen tulokset osoittivat myös, 
että laajapohjaisella työorientaatiolla (osaamiskeskusmainen työote) toimivissa 
sairaalaopetusyksiköissä koettiin, että oikea-aikaisesti oppilaan omalle koululle 
välitetty tieto siitä, millä konsteilla sairaalaopetuksessa on onnistuttu, miten 
selviydytään jatkossa tai mistä saadaan tarvittaessa apua, paransi oppilaan in-
tegroitumista omaan kouluun ja syvensi sairaalaopetuksen ja muiden koulujen 
välistä yhteistyötä. Konsultatiivisen työotteen, koulutuksien järjestämisen ja 
oppilaan koulunkäyntikykyä tukevien ja pulmatilanteiden ratkaisemista koske-
vien konkreettisten ohjeiden koettiin hyödyntävän myös muiden kuin juuri sai-
raalaopetuksesta palaavan oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tukemista. 
Sairaalaopettaja toimii osana moniammatillista oppilaan hoitoon ja kuntoutuk-
seen erikoistunutta työryhmää, jossa ammatillinen osaaminen kehittyi luontai-
sena osana omaa työnkuvaa, jonka jakamisesta konsultatiivisella työotteella 
hyötyivät myös muut alueen koulut. Laajapohjainen opetusyksikön toiminta 
näytti edellyttävän kuitenkin järjestelmätasolle paikantuvana toimintana toi-
minnan määrittelyä, opetuksen järjestäjän hyväksyntää ja toimintaedellytykset 
turvaavia päätöksiä ja opetusyksikkötasolla tahtotilaa ja valmiutta toimia perin-
teistä toimenkuvaa laajemmin sekä toimintamallin suunnittelua ja määrittämis-
tä. 

9.1.3 Koulutuksen rakenneratkaisut ja mahdollisuuksien tasa-arvo 

Sairaalaopetuksen kehittämiseen osallistuneiden haastatteluaineistojen tulosten 
mukaan kaikissa kouluissa tarvitaan osaamista ja koulun opetus- ja kasvatus-
työtä tukevia ratkaisuja, joiden tuloksena oppimisen ja koulunkäynnin tukitoi-
met rakentuvat toimivaksi osaksi koulun omaa toimintakulttuuria siten, että 
tuki on läsnä arjessa ja opettajat voivat luottaa tuen saatavuuteen. Lasten ja 
nuorten sairauksien kirjossa lasten- ja nuorisopsykiatrista hoitoa saavien ja sitä 
tarvitsevien osuus ja koulun mahdollisuudet tarjota korjaavia kokemuksia on 
edelleen merkittävä (Lehto-Salo 2011; Piha 2004, 441). Tämän voi sanoa merkit-
sevän opetussuunnitelman ja oppimisen sekä koulunkäynnin tuen muotojen ja 
sisältöjen painottumista kaikessa perusopetuksessa. Kaikki aggressiivisesti, uh-
kaavasti tai häiritseväsi käyttäytyvät lapset ja nuoret eivät ole psyykkisesti sai-
raita, minkä vuoksi heidät tulisi ohjata jonnekin muualle. Heidän oirehtimisen-
sa kohtaaminen haastaa järjestelmätason rakenteelliset ratkaisut, koulun toi-
mintakulttuuriset tekijät, työtavat ja toimenpidemallit sekä ammatillisen toi-
mintaosaamisen. Vaikka kaikki eivät tarvitsekaan erityisopetusta, useimmat 
oppilaat hyötyvät erityisestä opetuksesta (Keil, Miller & Cobb 2006).  

Tarkasteltaessa sairaalaopetuksen erityisosaamisen mahdollisuuksien 
käyttämättömyyttä (ks. kuvio 34) sairaalaopetuksen merkitys, rooli ja järjestä-
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misen perusteet laajenevat paikalliselta tasolta koulutuksen järjestelmätasolle. 
Ensinnäkin on otettava huomioon kysymys siitä, tuottaako nykyinen erityis-
kouluja koskeva koulutuksen rakennemalli jo sinänsä oppimisen ja koulun-
käynnin tuen osalta eriarvoisuutta. Valtion erityiskoulujen rahoituspohja eroaa 
kunnallisten erityiskoulujen rahoituksen perusteista (Laki kunnan peruspalve-
lujen valtionosuudesta 1704/2009; Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoitukses-
ta 1705/2009). Voidaan olettaa, että käytännössä erilainen kustannusperusta luo 
erilaiset lähtökohdat opetusjärjestelyille ja siten oppimisen ja koulunkäynnin 
tuen saatavuudelle. Tukea tarvitsevan oppilaan näkökulmasta tarkasteltuna on 
kyse epätasa-arvoisesta tilanteesta. Oppilaan diagnoosiperustasta riippuu, saa-
ko hän tarvitsemansa tukitoimet valtionvaroin ylläpidetyistä erityiskouluista 
vai kiristyvän kuntatalouden ylläpitämistä erityiskouluista, joiden opetuksen ja 
tukitoimien sekä oppilashuollollisten toimien resursointi on sidottu kunnallisen 
opetustoimen kokonaisuuteen. Valtion erityiskoulujen palvelut ja oppilaiden 
tukijaksot perustuvat maksusitoumuksiin, jotka saattavat muodostua kynnys-
kysymyksiksi oppilaan omassa kunnassa oppilaan tukipalveluja suunniteltaes-
sa.  

Haasteeksi muodostuu yleinen koulun muutoskehityksen järjestelmätason 
tarkastelu, jossa tukeudun Huotarin (2000, 258) esittämiin ajatuksiin koulutuk-
sen muutoskehityksen tarkasteluehdoista. Huotari (2000) esittää, että koulun 
muutoskehityksessä kaaosteoreettisen lähestymistavan (ks. myös Aula 1999; 
Vartiainen ym. 2013) mukaisesti suuntauduttaessa jostakin pois orientoidutaan 
samalla jotakin kohti. Kohdassa, jossa ”negatiivinen kasvavasti poissaolevana kyt-
keytyy positiiviseen vahvistuvasti läsnä olevaan, tapahtuu kiteytyminen institutionaa-
liseksi ominaisluonteeksi tai identiteetiksi kutsuttu” (Huotari 2000). Kehitystendens-
si toteutuu tai jää toteutumatta tiettyjen rakenteellisten ehtojen tuloksena. Huo-
tari (2000) korostaa näkökulman laajentamista suomalaista koulutusjärjestelmää 
koskevassa tutkimuksessa enemmän eriytymisen/eheytymisen dynamiikkaan 
ja painottaa pedagogis-sosiaalisen rakenteen käsitteellistämistä suhteiden järjes-
telmän ja merkitysjärjestelmän leikkauskohtana. Mahdollisuuksia koulun ja 
koulutuksen uudelleen organisointiin tulisi tarkastella tätä rakennetta vasten. 
Pedagogis-sosiaalisella rakenteella viitataan suhteiden ja merkitysten yhteen 
kietoutumisien kautta muodostuneeseen historialliseen kokonaisuuteen, josta 
Huotari (2000) käyttää nimitystä koulutuksen järjestelmärakenne. Institutionaa-
lisista suhteista ja merkitysten kokonaisuuksista koostuva koulutuksen järjes-
telmärakenne määrittää toiminnan järjestämismahdollisuuksia koulutuksessa ja 
koulussa. Koulutuksen järjestelmärakenteen määrittyminen eli se, miten sen 
toimintamahdollisuudet rajautuvat ja millaiset intressit tulevat rakenteellisesti 
annetuiksi, edellyttää sisällöllistä kuvausta merkitysten logiikasta ja suhteiden 
dynamiikasta. (Huotari 2000, 258.) 

Sairaalaopetusta antavan yksikön muutoskehityksessä ja hahmottumises-
sa koulutuksen kartalla on kyse juuri tästä. Erityiskouluna toimivalle sairaala-
koululle muotoutunut historiallinen asema rattaana rattaiden joukossa on 
muuttuneessa toimintaympäristössä liian ahdas, jotta liikkumavara innovaati-
oiden heräämiselle, kypsyttämiselle ja vakiintumiselle olisi mahdollinen. Siksi 
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tarvitaan sekä rakenteellisen että hallinnollisen järjestelmätason avaamista ja 
koulun palvelurakenteiden sisällön, dynamiikan ja välttämättömien ehtojen 
tarkastelua, jotta koulun ja koulutuksen järjestämismahdollisuuksia ehdollista-
va (rajaava ja resursoiva) rakenne konstituoituu (Huotari 2000).  

Osaamiskeskustoimeksiannon (ks. Perusopetuslaki 628/21.8.1998, § 39) ja 
valtion rahoituksen piirissä olevissa kouluissa täydennyskoulutuksen palvelu-
tarjotin kattaa kaiken oppimisen ja koulunkäynnin ongelmiin liittyvän kirjon, 
mutta oppilaspohja on käsittänyt vain tietyt vammaisryhmät. Haastavasti käyt-
täytyvät oppilaat eivät kuulu kuntakentän kokemusten mukaan oppilaiksi otet-
tavien oppilaiden joukkoon. Tilanne on johtanut siihen, että toiset (valtion eri-
tyiskoulut) kouluttaisivat, miten haastavasti käyttäytyvät kohdataan, kun toiset 
(kunnalliset koulut) taas käytännössä kohtaavat ja hoitavat ”koko paketin”. 
Tarvitaan keskustelun käynnistämistä siitä, mitkä ovat koulutusjärjestelmääm-
me sisältyvien tukitoimien välttämättömät sisällölliset olettamukset sekä toi-
minnalliset perusedellytykset, ettei käy niin, että osaamista hukkaantuu ja pide-
tään yllä eriarvoista tilannetta tukipalvelujen saatavuudessa ja uskomuksia 
ammatillisen osaamisen paikkasidonnaisuudesta.  

Tutkimuksen neljännellä tutkimuskysymyksellä haettiin vastausta juuri 
siihen, mitkä ovat sairaalaopetusyksikön yhteisölliset ja toiminnalliset edelly-
tykset toimia osaamiskeskuksena uudistuvan työtoiminnan kohteen (Enge-
ström 1995; 2004) mukaisesti. Toiminnallisia edellytyksiä tarkasteltiin strategi-
sen ja operatiivisen toiminnan tasoilla tapahtuvan suunnittelun ja toteuttamisen 
kannalta tiedostaen olemassa olevien rakenteiden toimintaa toisaalta määräävä 
ja toisaalta ehdollistava vaikutus (Huotari 2000, 254, 255). Tulosten mukaan 
näyttää siltä, että sairaalaopetuksen järjestelmätason eli valtakunnalliset kehit-
tämistarpeet nivoutuvat laajemmin lasten ja nuorten palvelujen kehittämiseen. 
Palvelujen irrallisuus ja tukiverkostojen löyhäsidoksisuus sekä vastuualueiden 
hajautuminen usean eri toimijasektorin vastuu- ja toiminta-alueille ilmeni tässä 
tutkimuksessa tyytymättömyytenä ja turhautumisen ilmauksina erityisesti kos-
kien ohjausta ja yhtenäisiä käytänteitä. Mitä vähäisempänä hallintorajojen ylit-
tävä yhteistyö, suunnittelu ja yhteisiin toimintamalleihin pyrkiminen näyttäytyi, 
sitä pirstoutuneempina palvelujen koettiin toimivan ja jättävän avun hakemisen, 
tukitoimien käynnistämisen ja niiden toteuttamisen yksittäisen opettajan tai 
opetusyksikön oman aktiivisuuden varaan. Analyysien tulokset osoittivat myös 
kehittämistarpeita sairaalaopetusta ja muuta opetustointa määrittävien säädös-
ten (perusopetuslaki, -asetus, oppilashuolto, opetussuunnitelma) tarkentami-
sessa ohjeistuksen ja tunnettuuden (tiedotus) osalta sekä täydennyskoulutuksen 
sisällön ja muotojen toteuttamiseen. Opetussuunnitelman mallintaminen ja oh-
jaava sisältö lisäävät tiedonmuodostusta siitä, miten tavoitteisiin päästään (Vi-
tikka 2009, 92). Toiminnan eheyttäminen puolestaan edellyttää organisaatiomal-
lien perusteellista rakenteellista uudistamista yhteisestä toimintafilosofiasta 
kumpuavan toimintakulttuurin suuntaan (Heinonen ym. 2018; Rimpelä 2014).  

Valtakunnallisen järjestelmätason tila ja kehittämistarpeet suodattuvat 
opetuksen järjestäjätason toimintaan. Kunta toimii opetuksen järjestäjänä val-
tiovallan velvoitteiden täytäntöönpanijana, mutta toimii myös paikallisen kou-
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lutuspoliittisen tahdon näkyväksi tekijänä (Suomen Kuntaliitto 2001). Toimin-
nan strategisen tason puutteet näyttävät heijastuvan säädösten ja ohjeistusten 
monitulkintaisuutena ja perustehtävän määrittelemättömyytenä. Oppilaiden 
opetuksellisen tasa-arvon ja tasalaatuisuuden vaatimuksista huolimatta tuki-
toimien saatavuudessa ja toteutumisessa on edelleen kunta- ja koulukohtaisia 
eroja (Ahtiainen ym. 2012; Simola ym. 2015). Opetuksen järjestäjän vastuulla on 
peruspalveluiden tuottaminen myös muuttuvissa olosuhteissa, mikä tarkoittaa 
reagoimista toimintaympäristön muutoksiin uusia toimintamuotoja kehittämäl-
lä, mutta myös omaa toimintaa arvioimalla. 
 
Kuntakohtaisia rakenteita koskevien päätösten heijastumat sairaalaopetuksen piirissä 
olevan oppilaan opinpolkuun 
Tutkimuksen tulokset osoittavat, että on perusteltua tarkastella järjestelmätason 
ratkaisuvaihtoehtoja myös opetuksen järjestäjätason näkökulmasta. Sairaala-
opetukseen pääsyä odottavan tai sieltä palaavan oppilaan koettiin tarvitsevan 
tukitoimia, jotka perinteisesti ovat kuuluneet erityisopetuksen ja oppilashuollon 
ja nykyisin tehostetun ja erityisen tuen sekä oppilashuollollisen toiminnan vas-
tuualueille. Kehittämistoiminnan alkuvaiheessa sairaalaopetukseen tuleva op-
pilas saattoi kulkea oman koulun erityisopetuksen ja oppilashuollon tukitoimi-
en kautta nk. nivelluokkiin odottamaan sairaalaopetusjaksolle pääsyä tai pa-
laamaan omaan kouluun nivelluokan edustaman valmentavan vaiheen kautta. 
Nivelluokka-mallia pienryhmäratkaisuina toteutettiin kuitenkin suhteellisen 
harvassa kunnassa osana kuntakohtaista erityisopetuksen järjestämisen koko-
naissuunnitelmaa. Toiminta-ajatus oli oppilasta tukeva, mutta toteutustapa 
huonosti hoidettuna näytti johtaneen pysyviin oppilassijoituksiin. Huonolla 
hoitamisella tarkoitan tässä yhteydessä opetuksen järjestäjätason opetuksen 
rakenteiden, johtamisen ja koulujen osaamisen tukemiseen liittyvää puutteellis-
ta suunnittelua ja toteutusta. 

Tulosten mukaan sairaalaopetuksen rooli kunnan koulukentässä on muut-
tunut voimakkaasti 2010-luvulta alkaen. Erikoissairaanhoidon kenttää ravistel-
leet ja parhaillaan ravistelevat rakenteelliset ja hoitoideologiset muutokset ovat 
paineistaneet kuntakohtaisten oppimisen ja koulunkäynnin tuen palvelujärjes-
telmien uudelleensuunnittelua. Kehitys on johtanut myös muutamien sairaala-
opetusyksiköiden roolin uudelleen arviointiin. Avohoidossa olevien oppilaiden 
opetuksen järjestämisestä on ollut seurauksena, että osasta sairaalaopetusyksi-
köitä on tullut ”puolisairaalakouluja”. Sairaalan osastohoitojakso voi kestää 
kaksi vuorokautta, jolloin oppilas ei siirry sairaalaopetusyksikön piiriin ollen-
kaan, tai oppilas ”piipahtaa” sairaalaopetuksessa viikon tai kaksi ja palaa 
omaan kouluunsa. Joissakin tapauksissa oppilas voi olla avohoidon piiriin kuu-
luvana oppilaana sairaalaopetuksessa vuosia, jolloin sairaalaopetuksesta muo-
dostuu oppilaalle pitkäaikaisena sijoituksena inkluusion periaatteiden vastai-
sesti toimiva ratkaisu. 

Mitä vähemmän tukea on saatavilla omasta koulusta, sitä todennäköisem-
pänä tulosten mukaan pidettiin sitä, että sairaalakouluista alkaa muodostua 
oireilevien oppilaiden sijoituspaikkoja, jolloin ylläpidetään edelleen piiloista 
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rinnakkaiskoulujärjestelmää. Prosessien avaaminen ja yksityiskohtainen ana-
lyysi voi olla laajemminkin avain viranomaistoiminnan toimivuutta, tukitoimi-
en tarkoituksenmukaisuutta ja kohdentumista kehitettäessä. 

9.2 Sairaalaopetusyksikön toiminta ja muutoskehitys 

9.2.1 Muutoskehityksen visioista todelliseen toisin toimimiseen 

Erilaiset työorientaatiotavat 
Tutkimuksen ensimmäiseen vaiheeseen sisältyneellä toisella tutkimuskysymyk-
sellä haettiin vastausta sairaalaopetusyksiköissä ennen sairaalaopetuksen kan-
sallista kehittämistoimintaa vallinneeseen tilanteeseen. Auditointikierroksella 
(Elias 1-kierros) tuotetun aineiston aktuaaliempiirisen analyysin avulla saatiin 
myös kuva siitä, miten kehityshistorialliset ristiriidat näkyivät käytännön työ-
toiminnassa (Engeström 1995). Yhteiskunnallisten, sosiaalisten ja taloudellisten 
sekä opetus- ja terveydenhoitosektoreilla tapahtuneiden muutosten aiheuttamat 
muutospaineet ja terveydenhuoltosektorin erilaiset toimintatavat näkyivät sai-
raalaopetusyksiköiden tehtäväalueiden erilaisena painotuksena ja erilaisina 
toteutusmalleina. Ryhmittelemällä työtoiminnassa ilmenevät samanlaisuudet ja 
erilaisuudet muodostui neljä erilaista työorientaatiotapaa, jotka näyttäytyivät 
Engeströmin (1995) tarkoittamien vaihtoehtoisten kehityssuuntien kenttänä. 
Toimintajärjestelmämallin avulla tarkasteltuna näytti siltä, että osatekijöiden 
väliset suhteet muokkasivat työorientaatiomalleissa eri tavoin sairaalaopetuk-
sen työtoiminnan kohdetta määrittäen siten myös tulosta. Vakiintumaton yhteis-
työ opetuksen järjestäjään ja opetusyksikön etärehtoriin sekä omien yhteis-
suunnittelurakenteiden puute juurruttivat toimintatavat omaksi, osin rajautu-
neella tavalla toimivaksi toimintakulttuuriksi. Vastaavasti selkeät yhteisölli-
syyttä tukevat rakenteet, toimivaksi koettu vuorovaikutus ja yhteistyö ja osaa-
mista tukeva johtajuus sekä toiminnan jatkuva arviointi (ks. myös Järvinen 2000) 
näyttivät liittyvän laajapohjaiseen työorientaatiomalliin.  

Erilaiset käytänteille annetut merkitykset ylläpitävät erilaisia uskomuksia 
ja asenteita, jotka ylläpitävät erilaisia toimintakulttuureja ja johtavat työtoimin-
nan kohteiden erilaistumiseen ja sitä kautta erilaisiin tuloksiin (Schein 1987; 
2009; Juuti 2001). Sairaalaopetusyksiköiden toiminnassa tämä näytti tarkoitta-
van sitä, että paineistetussa toimintaympäristössä tai epätyydyttäväksi koetussa 
tilanteessa syntyi ratkaisuja, joista kehittyi yhteisesti sovitun vision, strategian 
ja merkitysjärjestelmän puuttuessa omia tapoja toimia. Tämä näkyi sairaalaope-
tuksen työtoiminnan kohteiden erilaisuutena muokaten myös sairaalaopetuksen 
tulosta. 
 
Kehittämiselläkö muutokseen? 
Toisen tutkimusvaiheen tutkimustehtävänä oli tarkastella vuosina 2005–2014 
toteutetun sairaalaopetuksen kansallisen kehittämistoiminnan etenemistä ja 
opetusyksikköjen käytänteiden ja menettelytapojen muutoskehitystä. Sairaala-
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opetuksen pitkäkestoista kehittämistoimintaa voi luonnehtia eri hankevaiheista 
muodostuneeksi ketjuksi, jonka tavoitteenasettelu tarkentui toimintatutkimuk-
selle tyypilliseen tapaan kehittämistoiminnan aikana. Kehittävän työntutki-
muksen lähestymistavan mukaisesti tarkasteltuna kehittämistoiminnan kohteena 
oli Saireke -hankkeen eri vaiheiden (Saireke 1-4 -vaiheet) aikana käytänteiden 
mallintaminen ja juurruttaminen sekä kehittäminen ja ammatillisen osaamisen 
päivittäminen. Hanketoiminnan edetessä (Laatukriteerit – ja Opinpolkuhanke) 
osallistavan toimintatutkimuksen tavoitteiksi nousivat myös johtajuuden kehit-
täminen, valmiuksien parantaminen konsultatiivisen työotteen käyttöön ja 
osaamiskeskusmaiseen toimintaan. Kehittävän työntutkimuksen lähestymista-
van mukaan tarkasteltuna kehittämisen kohteeksi nousi hanketoiminnan edetes-
sä oman toiminnan reflektointi ja sitä kautta toisin toimimisen edellytysten pa-
rantaminen.  

Kehittämisen voidaan katsoa toteutuneen kaksoisärsytyksen periaatetta 
noudattavana kehittävien tehtävien sarjana (Engeström 1995). Ensimmäisen 
ärsykkeen muodosti kipupisteiden etsintä työ- ja koulutusseminaareissa tapah-
tuvana työskentelynä ja Elias 1 -kierrokselta tiivistetyt tulokset. Toisena ärsyk-
keenä toimivat kehittäjä-tutkijan laatimat ja pilotteina toimineiden osahankkei-
den kehittämät käytänteiden mallinnukset. Hanketoiminnan aikana työsemi-
naarityöskentelyn vuorovaikutuksessa näytti tapahtuneen muutos koordinaa-
tiosta kooperaatioksi (Engeström 2004, 108) ja seminaarityöskentely alkoi muis-
tuttaa työkonferenssityöskentelyä (Engeström 1995, 123–125; Lehtonen 2004, 15, 
18–19), jossa osallistujat asetettiin kuvainnollisesti peilin ääreen tarkastelemaan 
sairaalaopetuksen keskeisiä ongelmakohtia ja muutostarpeita. Peileinä toimivat 
auditointikierroksen (Elias 1 -kierros) yhteenvetojen lisäksi osaprojektien ja 
aluetyön raportoinnit, joita työstämällä luotiin uusia ratkaisumalleja.  

Työkäytänteiden muuttuminen ymmärrettiin tässä tutkimuksessa systee-
misenä koulun kehittymisenä, jolloin se kattaisi kaiken opetuksen, kasvatuksen 
ja pedagogisen kuntoutuksen toteuttamiseen ja koulun toimintakulttuuriin liit-
tyvät tekijät pääluvussa kaksi (kuvio 7, luku 2.6.3) esitetyllä tavalla. Kehittämis-
toiminta oli suuntautunut koulun kehittämiseen kokonaisuutena ja toiminnan 
taustalla olevaan toimintakulttuuriin niin, että vaikutukset ulottuisivat johtajan 
tai vastuuhenkilön kautta koko yhteisöön.  

Muutoskehitystä koskevien tulosten osalta näytti siltä, että kehittäminen 
käynnistyi ja eteni yksiköissä, joissa oli 
1)  jo valmiina laajapohjaista henkilöstön ja työyhteisön oppimista ja yhteis-

suunnittelua sekä arviointia tukevat toimintakulttuuriset rakenteet, 
2) havaittavissa kehittämismyönteisyyttä osoittavaa aktiivisuutta, joka näkyi 

auditointikierroksilla ja työ- ja koulutusseminaareissa aktiivisena osallistu-
misena ja pyrkimyksenä mahdollistaa työyhteisön jäsenien vaihtuva osallis-
tuminen, 

3) kokemuksia konsultoivasta työotteesta ja opetuksen järjestämisestä avohoi-
dossa oleville oppilaille. Laajentunut toimenkuva opetusyksikössä oli kas-
vattanut sairaalaopetuksen roolia ja merkitystä siten, että sairaalaopetuksel-
la oli alueellinen ja kansallinen ulottuvuus. 
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Kollegiaalisen verkoston anti 
Kehittämisen kärki oli kohdennettu opetusyksikön johtajan ja kehittämistoi-
minnasta vastaavien opettajien muodostaman tiimin kautta tapahtuvana toi-
mintana koko työyhteisöön. Kehittämisen innostus ja hankkeiden tuntemus 
näyttivät kuitenkin osaprojektien ja aluetyön raporttien sekä väli- ja päättö-
kyselyn tulosten perusteella vaihtelevan yksikön toimintakulttuurista riippuen 
löyhästä mukana roikkumisesta innokkaaseen koko työyhteisöä ravistelleeseen 
muutoskehitykseen. Keskeisin muutoskehitys näytti paikantuvan työ- ja koulu-
tusseminaareihin osallistujien muodostamaan vakiintuneeseen joukkoon, josta 
muodostui kollegiaalinen verkosto. Tulosten valossa voi sanoa, että sairaala-
opetuksen organisaatioiden edustajien muodostama oppimisverkosto tuotti 
oppimistapahtumia. (Alasoini 2007, 14.) Verkostosta muodostui kiinteä, aktiivi-
sesti ja vastavuoroisesti tietoa ja keskinäistä tukea jakava toimijoiden joukko, 
jonka toiminta on jatkunut hanketoiminnan päättymisen jälkeen yhtä kiinteänä 
ja oletettavasti siten jatkossa ammatillista osaamista kerryttävänä.  

Kollegiaalisen verkoston syntymisen edellytyksinä toimivat työseminaa-
reissa käydyt keskustelut ja peilityöskentelyn sovellukset, jotka muodostivat 
vuorovaikutusprosessien kautta osallistujille ba-tilana (Nonaka ym. 2001) ken-
tän, jossa merkitysten aukaiseminen ja uusien muodostaminen oli mahdollista, 
mutta ei välttämättä siirtynyt suoraan omassa työyhteisössä tapahtuvaksi. Työ-
seminaarit ja hankkeen pitkäkestoisuus edistivät yhteisten merkitysten muo-
dostumista sairaalaopetuksen toimintaperiaatteista ja roolista. Merkitysten siir-
tymisen laajuus ja yleisyys osallistujien omiin työyhteisöihin jäi tutkijalta pii-
loon.  

Muutoksen avaimet piilevät projektien verkostojen relationaalisissa vuo-
rovaikutusprosesseissa, jotka muuntuvat ajan kuluessa vaihdellen samaa mieltä 
olemisen ja eri mieltä olemisen / suostumattomuuden välimaastossa (Larson & 
Wikström 2007). Työseminaarien osallistujajoukko kävi läpi suotuisan ja hyö-
dylliseksi koetun verkostoitumiskehityksen, jonka todellisten kehittämistoi-
minnalle asetettujen hyötyvaikutusten arviointi jäi olettamusten varaan. Kehit-
tämistoiminnalle oli asetettu tavoitteeksi sairaalaopetuksen laadullinen kehit-
täminen, jonka ymmärrän tarkoittavan”oppilaan parasta” (kuvio 35). Siihen 
pyrittiin yhtenäisten ja laadukkaiden käytänteiden kautta, joiden tuloksena ole-
valla ammatillisen osaamisen kehittymisellä olisi vaikutuksia myös toiminta-
kulttuurin kehittymiseen ja sitä kautta sairaalaopetuksen laadun parantumiseen. 
Tulosten valossa näyttää siltä, että kehittämistoiminnan todellisiksi tuloksiksi 
saatiin, kuten aiemmin jo mainittiin, vuorovaikutuksen laadullinen muutos 
koordinaatiosta kooperaatioksi (Engeström 2004, 108) ja sairaalaopetuksen ver-
kostoituminen ja osaallistujista muodostuneen kollegiaalisen verkoston synty-
minen (kuvio 35). Muiden kehittämistä ja tavoitteiden toteutumista koskevien 
tulosten arviointi on pulmallista ja jää tämän tutkimuksen aineistojen perusteel-
la oletusten varaan.  Osallistujien henkilökohtaisella kokemuksella verkoston 
hyvästä me-hengestä voidaan olettaa olevan heijastusvaikutuksia oman toi-
minnan ja johtajuuden kehittymiseen, työn merkityskuvan laajenemiseen ja 
työroolien selkiytymiseen ja sitä kautta ammatillisuuden kehittymiseen, jolla 
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olisi edelleen vaikutuksia toimintakulttuurin kehittymiseen ja sairaalaopetuk-
sen laadun parantumiseen. Kehittämisen tavoitteen mukaista etenemistä ku-
vaavaa polkua ja todellisuudessa mahdollisesti aikaansaatua polkua olen ha-
vainnollistanut seuraavan kuvion avulla (kuvio 35).  

 

 

KUVIO 35  Sairaalaopetuksen kehittämistoiminnan tavoite- ja todellisuusprosessin hah-
motelma kohti ”oppilaan parasta” 

Toisin toimimisen muutosedellytyksiä 
Opetusyksikkökohtaista muutoskehitystä tarkasteltaessa näytti siltä, että audi-
tointikierroksista (Elias 1- ja 2 -kierros) hyötyivät ja uusiin käytänteihin tarttui-
vat hanakammin opetusyksiköt, joissa koko henkilöstö oli auditoinnissa paikal-
la ja niissä oli aistittavissa utelias, myönteinen ja kehittämiseen innokas ilmapii-
ri. Opetusyksiköissä, joissa oli vain muutama henkilöstön edustaja paikalla tai 
muusta työyhteisöstä irrallaan toimiva projektivastaava tai pieni, pysyvä ryhmä, 
löyhäsidoksinen työyhteisö (Huusko 1999), puutteelliset yhteistyörakenteet 
(Järvinen 2000), puutteellinen esimiehen mielenkiinto tai tuki (Pynnönen 2015, 
56), jäi muutoskehitys hauraaksi puuhasteluksi. Oppivan organisaation toimin-
tatapa lähestyy koulua systeemisenä, jolloin varsinaisten muutosten avaimet 
löytyvät vuorovaikutuksen ja siihen sisältyvien asenteiden, normien ja valtara-
kenteiden muutoksesta (Fullan 2003; Sahlberg 1996, 56). Kehittämisen tarkoi-
tuksena oli ohjata työntekijää ja työyhteisöä oppimaan oppimista (Otala 1997) ja 
auttaa henkilöstöä auttamaan itse itseään etsimään ratkaisuja uusiin tilanteisiin 
(Schein 1990). Oppimisprosessin syventäminen edellyttää kehittämistarpeen 
tiedostamisen lisäksi sytykkeitä, virikkeitä ja jatkuvaa ohjausta sekä seurantaa.  

Päättökyselyn avoimet vastaukset osoittivat, että pitkäkestoinen, ohjattu ja 
tiivis hanketoiminta synnytti näkymätöntä, aineetonta pääomaa (Virtainlahti 
2011, 40), jota ei ollut kirjattu hankkeen tavoitteisiin, vaan se myötäsyntyi han-
ketoiminnan kautta, ohella ja sisällä, mutta jonka kokoaminen ja käyttö jäivät 
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opetusyksikön johtajan vapaaehtoisuuden ja opetusyksikön yhteistyörakentei-
den varassa jaettaviksi. Siirtymän tukeminen työyhteisötasolla tapahtuvaksi 
osoittautui kehittämistoiminnan kynnyskysymykseksi ja tukee johtopäätöksiä 
siitä, että organisaation vuorovaikutuksen ja toimintakulttuurin muutokseen 
tarvitaan työyhteisön kaikkien jäsenten osallisuus ja vaikuttaminen yksilöiden 
omia orientaatioperustoja luoviin uskomuksiin, arvostuksiin ja mielikuviin 
(Schein 2009). Sairaalaopetuksen kehittämisessä oli kyse oppimishaasteesta, 
jossa työseminaareissa muodostunut oppimisverkosto edisti osallistujien eks-
pansiivista oppimista, jota koskeva malli soveltui tässä tutkimuksessa oppimis-
haasteen käsitteellistämiseen ja analysoimiseen (Engeström 1995). Todellisen 
muutoskehityksen ehtona toimivat kuitenkin yhteisten merkitysten muodos-
tuminen ja sisäistäminen, jotka edeltävät uusinnettavana olevan käytänteen tai 
menetelmän oppimisprosessia. Engeström (1995, 100) kutsuu tätä abstraktisesta 
konkretiaan nousemiseksi ja Fullan (2003) merkityksien ymmärtämiseksi. Voi-
daan siis olettaa, että koulun muutoskehitys tapahtuu luentosalien sijaan yhtei-
söllisenä koulukohtaisena kehittämistyönä (Beckhard 1969; Sahlberg 1996). 

Kehittämistoiminnan kannalta tarkasteltuna tilanteeseen liittyy jännite, jo-
ka vallitsee kehittämisen prosessiluonteen ja projektiorganisoidun toteuttami-
sen välillä. Kehittämiseen tarvitaan aikaa, eikä se etene lineaarisesti ongelmasta 
kohti ratkaisua, kun taas projektin odotetaan etenevän määräaikaiseen aikatau-
luun sidottuna, ennakoitavissa olevana ja välittömästi tulokset saavuttavana 
prosessina. (Seppänen-Järvelä 2009, 75.) Tämän tutkimuksen kohteena ollut ke-
hittämistoiminta jatkui kymmenen vuotta. Aikapulaa ei siten esiintynyt, joskin 
hanketoiminta eteni rahoituksellista syistä jaksoissa. Organisaation toiminta-
kulttuurin tasolla todellisen muutoksen arvioiminen edellyttäisi pitkän aikavä-
lin seurantatutkimusta selkeästi ilmaistujen hanketoiminnan tavoitteiden suun-
nassa. Organisaatioiden laadullinen muutos eli transformaatio ei muutenkaan 
etene suoraviivaisesti eikä valmiiseen kaavaan puristettuna, vaan on täynnä 
ennakoimattomuutta ja yllätyksiä (Engeström 2004, 64; Fullan 2003). 

Olin rakentanut hankesuunnitelman (Tilus 2005a) keskeisten käytänteiden 
mallintamisen ja kehittämisen varaan. Menettelytapa edusti kuitenkin ratkai-
suinnovaatioiden tasoa (Engeström 1995), ja jouduin pohtimaan välikyselyn 
(Tilus 2008a) jälkeen käytänteiden käyttöönottoa ja hanketuntemusta osoittavi-
en tulosten heikkoa tasoa. Sahlberg (1996, 57) esitti, että koulun muutoskehit-
tämisessä on vallinnut reduktionistista lähestymistapaa edustava muutosopti-
mismi, jonka seurauksena kehittäminen toteutetaan lyhytkestoisina projekteina 
ja/tai täydennyskoulutuksena. Hyvin toteutetut hankkeet perustuvat usein 
pienen, energisen joukon aktiivisuuden varaan, jolloin hankkeiden ja ylikuor-
mittuneen arjen väliin jäävä kitka estää käytäntöjä uudistumasta (Sipilä & Ös-
terbacka 2013, 63) ja tulokset jäävät heikoiksi (Ahtiainen ym. 2012; Johnson 2006; 
Taajamo ym. 2015). Tätä ”tämä on vain lyhyt projekti” -ajatusta pyrin tietoisesti 
välttämään toteuttamalla hanketoiminnan alkaessa ja puolivälissä auditointi-
kierrokset (Elias 1- ja 2-kierrokset), joiden tarkoituksena oli sitouttaa työyhteisöt 
kokonaisuudessaan niiden omalla toimintakentällä tapahtuvan käynnin avulla 
kehittämistoimintaan. Sairaalaopetuksen kehittämishankkeissa toteutetut audi-
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toinnit (Elias 1- ja 2-kierrokset) edustivat perusopetuksen piirissä toteutetuissa 
projektikehittämiseen ja täydennyskoulutukseen perustuneissa hankkeissa uut-
ta toimintamuotoa, jota ei ollut toteutettu aiemmin näin laajamittaisena koulu-
jen piirissä Suomessa.  

Kehittämisen todellisiin tuloksiin saattoi vaikuttaa myös se, että kehittä-
missuunnitelma oli eksplikoitu kaikilla tasoilla tapahtuvaksi sairaalaopetuksen 
laadulliseksi kehittämiseksi. Kehittävän työntutkimuksen toimintajärjestelmä-
mallin avulla suoritettu tarkastelu osoitti myös, että kehittämistoiminnan pai-
nopiste sijoittui kuitenkin käytännössä sairaalaopetusyksiköstä ulospäin suun-
tautuvaan työtoimintaan ja nivelvaiheissa tarvittavien käytänteiden kehittämi-
seen. Samalla huomio siirtyi sairaalaopetusyksikön työyhteisön sisäisen toi-
minnan kehittämistarpeista eli käytänteiden epätasalaatuisuudesta, yksilöllisen 
ja yhteisöllisen osaamisen päivittämistarpeesta tai johtajuuteen tai toiminnan 
rakenteisiin liittyvistä pulmista työyhteisön rajapinnoilla tapahtuvaan toimin-
taan. Tässä mielessä voidaan ymmärtää Fullanin (2003) painottaman kehittä-
mistavoitteiden selkeän muotoilun ensisijaisuus. Kyse on siitä, miten kehittä-
mismaailma kohtaa työyhteisön maailman, sen tarpeet ja työyhteisön kehittä-
misestään luomat merkitykset (Fullan 2003). Samoin on aihetta tarkastella kou-
lutusjärjestelmän eri tasojen maailmojen kohtaamista. Ovatko järjestelmätasoilla 
vallitsevat käsitykset yhdenmukaisia kentällä vallitsevien kehittämistä koskevi-
en käsitysten, tahtotilan ja todellisen toimintaosaamisen kanssa? 

Kehittämiseen osallistuneiden osaprojektien ja aluetyön päättöraporttien, 
Elias 2 -kierroksen ja päättökyselyn vapaiden vastausten analyysien tulosten 
perusteella saattoi päätellä, miten sairaalaopetusyksiköt suhtautuivat annettui-
hin kehittäviin tehtäviin, miten niitä käyttivät ja miten kehittämisen lähikehi-
tysvyöhyke hahmottui (Engeström 1995, 124). Projektien hyötyjen arviointi ja 
tulosten yleistäminen todellisen muutoskehityksen näkökulmasta on kuitenkin 
vaikeaa, jos muutoskehityksen arvoinnissa pitäydytään projektien omaan tu-
losarviointiin. Projektit raportoidaan yleisesti suoritus-, osallistumis- ja tilai-
suuksien järjestämislukuina ja kehittämisvarojen käyttönä ja onnistuneena 
muutoskehityksenä. (Seppänen-Järvelä 2009; Sulavuori 2007.) Itsearvioinnin 
pulmat ovat seurausta usein siitä, että käyttäytyminen ohjautuu samassa tilan-
teessa sovellettujen tiedostettujen eksplisiittisten ja tiedostamattomien implisiit-
tisten mallien kautta. Tilanteissa voi olla eroa siinä, mitä on sanottu suoritetuksi 
ja mitä on todella tehty. (Ks. Stacey 1991.) Vasta viime vuosina koulun kehittä-
miseen tähtäävien hankkeiden tuloksia on tarkasteltu laajempina kansallisina 
tutkimuksina (Ahtiainen 2017; Ahtiainen ym. 2012; Kontu ym. 2017). Kehittä-
misehdotuksena voi myös tämän tutkimuksen perusteella esittää, että projekti-
kehittämisen tulosten arviointina käytettyjen ja kehittämishankkeiden päättö-
raporteissa ilmaistujen osallistujien itsearviointiin perustuvien mallien rinnalle 
tarvitaan uusia menetelmiä (Karjalainen 2006, 198). 

Kehittämisen kohteena olleen muutoskehityksen tulos käytänteiden käyt-
töönoton osalta muistutti Kartuke-ohjelman tuloksia arvioineen Aurora-
hankkeen (2005–2006) tuloksia (Arnkil, Spangar & Jokinen 2007, 18–19). Vaikka 
hankkeessa oli tunnistettavissa hyviä tulevaisuuden haasteiden kohtaamiseen 
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soveltuvia käytänteitä, niiden levittäminen juuttui heikkoon kuntien sisäiseen ja 
väliseen vertaisoppimiseen. Kehittämisehdotuksina esitettiin kohtaamisfooru-
meiden ja käytäntöpankkien kehittämistä ja kartoittamista sekä keskinäisen op-
pimisen vahvistamista. Sairaalaopetuksen kehittämishankkeessa työ- ja koulu-
tusseminaarit edustivat kohtaamisfoorumeita ja hyvät käytänteet koottiin ensin 
edu.fi -sivuille ja myöhemmin sairaalaopetuksen omille sivuille. Hyvien käy-
tänteiden siirtämisen ongelmat näyttivät tässäkin kehittämishankkeessa kui-
tenkin liittyvän samaan kuin Kartuke-ohjelmaa arvioitaessa oli havaittu. Hyvä 
käytänne sisälsi useimmiten toimintaan ja menettelytapoihin sitoutunutta hil-
jaista tietoa, joka oli kiinnittynyt paikalliseen sitä soveltavaan käytäntöyhtei-
söön eräänlaisena sosiaalisena innovaationa. Tästä syystä toiminnan siirtämi-
nen kontekstista toiseen edellyttää monimuotoista, kompleksista oppimispro-
sessia. (Arnkil, Spangar & Jokinen 2007, 22.) Myös käytänteiden juurruttaminen 
käytäntöön ilman paikallisten toimijoiden intressiä on vaikeaa ja edellyttää tut-
kimuksen laajapohjaista osallistumista kehittämisprosesseihin (Seikkula & Arn-
kil 2005, 157).  

9.2.2 Muutoskehityksen välitason välineet ja toimintaosaaminen 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kolmanteen tutkimuskysymykseen sisälty-
neen tutkimustehtävän mukaisesti sairaalaopetuksen piirissä olevan oppilaan 
opinpolkua työyhteisön valitsemina käytänteinä ja niiden kehittämisenä. Kehit-
tämistoiminnan aikana muokkaantui pelkistetystä sairaalaopetuksen vaiheku-
vauksesta käytänteet sisältävä oppilaan opinpolkumalli ja -prosessin kuvaus. 
Prosessikuvauksesta jäi kuitenkin puuttumaan sen yhdistäminen teoreettiseen 
tutkimukseen eli siihen, millaisiin muutosteorioihin toimintatavat, kehittämisen 
työmenetelmät ja välineet perustuivat. Prosessikuvaus sitoi kuitenkin käytän-
teet yhteen ja selkeytti opinpolkuprosessin etenemistä mahdollistaen samalla 
välitason välineenä työyhteisön käytänteiden analyysin ja kehittävänä tehtävä-
nä sairaalaopetuksen laatua parantavan ja yhteistoiminnalliseen suuntaan oh-
jautuvan kehityksen (Engeström 1995, 140-141). Laajennetun opinpolkumallin 
käsitteellistäminen toimi siten myös tämän tutkimuksen tuloksena. 

Sairaalaopetuksen uuden työtoiminnan kohteen mukainen toiminta edel-
lyttää kokonaisnäkemystä oppilaalle muodostuvasta opinpolusta yhteisölliseen 
ja sidosryhmäyhteistyöhön perustuvana työtapana. Oppilaan opinpolkuun si-
sältyvien toimintaa koskevien kysymysten järjestyksellä on Engeströmin (1995, 
39) mukaan erityinen merkitys: analyysin lähtökohtana ovat ”miksi”- ja ”missä 
yhteydessä” -kysymykset, joiden jälkeen vasta seuraa ”miten”-kysymys. Ajatus 
kysymysten järjestyksen merkityksestä on olennainen esimerkiksi pohdittaessa 
oppilaan tukitoimien tarvetta ja niiden toteuttamista. Kysymykset ”miksi oppi-
las tarvitsee” ja ”missä yhteydessä tukitoimet annetaan” sisältävät oppimisen ja 
koulunkäynnin tukitoimien suunnittelun lähtökohdan eli oppilaan erityiset tar-
peet mutta myös opettajan ja työyhteisön tekemisen konkreettisen tason. Jääkö 
ajatus kysymysten oikeaoppisesta järjestyksestä käytännössä usein resurssien, 
rakenteellisten tai tottumuksen ohjaamien tai niistä johtuvien ratkaisujen jal-
koihin?  
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Oppimisen ja koulunkäynnin tuentarpeisiin vastaamisen tilanne muistut-
taa työn organisoinnin kehityskulun historiassa käytettyä juuri oikeaan tarpee-
seen -käsitettä (JOT) (Järvinen, Kivistö & Poikela 2000). Käsite syntyi japanilais-
ten 1980-luvulla tapahtuneen tuotannonohjauksen totaalisen parantamiskehi-
tyksen aikana. Lainaan siitä toiminnan lähtökohtaa siltä osin, että juuri oikeaan 
tarpeeseen perustuva toimintamalli käynnistyy asiakkaan eli tässä tapauksessa 
oppilaan tarpeen mukaan ja oikeaan aikaan. Sille on tyypillistä virheetön tie-
donkulku, yksinkertainen tuotannon eli toimenpiteiden ja käytänteiden ohjaus 
ja visualisointi sekä systemaattinen laadunvarmistus prosessin jokaisessa työ-
vaiheessa. Laadunvarmistus tarkoittaa opinpolkumallissa jatkuvaa arviointia, 
ongelmatonta tiedonsiirtoa ja toiminnan ohjausta.  Lisäksi JOT- työotteen perus-
tuminen ryhmätyöskentelyyn, työkiertoon ja tuotesuunnitteluun sekä koulu-
tukseen käytettyyn aikaa (Järvinen, Koivisto & Poikela 2000, 37, 38) on sovellet-
tavissa myös opinpolkumallin sisältämään työtapaan. 

Oppilaan opinpolkuun sisältyvien prosessien hallinta edellyttää toiminta-
osaamista, jonka määrittely sisältyi neljänteen tutkimuskysymykseen osaamis-
keskuksena toimimisen edellytyksistä. Tulosten mukaan toimintaosaaminen 
edellytti jatkuvaa päivitystä, johon tarvittiin osallistumisen mahdollistavat ul-
koiset ja sisäiset puitteet. Moniammatillinen tiivis yhteistyö hoitotahon kanssa 
oli sairaalaopettajan ammatillista osaamista syventävää. Sairaalaopettajan työ-
ympäristön koettiin olevan erityisen otollinen ammatillisen osaamisen kehitty-
miselle, mikäli työntekijältä löytyy halua/motivaatiota tarttua tilaisuuteen ja 
herkkyyttä havaita  eteen tarjottu mahdollisuus. 

Osaamisen kehityksen edellytyksenä on, kuten aiemmin on jo todettu, että 
koko organisaatio tuntee vision ja konkreettisesti kuvatut tavoitteet sekä ottaa 
ne yhteiseksi tavoitteeksi (Otala 1997, 155). Jos esimerkiksi koulussa osa opetta-
jista on sitä mieltä, että tehostetun tai erityisen tuen edellyttämät tehtävät kuu-
luvat jonkun muun hoidettaviksi, oppimisen tukeminen ei muunnu merkitys-
järjestelmäksi, asenteeksi eikä siten työtavoiksi, joilla voitaisiin kohdata avoi-
mesti tuen tarvitsijat ja suunnata tukitoimet ajoissa ja tarkoituksenmukaisesti. 
Visio tarjoaa organisaation jäsenille mahdollisuuden sitoutumiseen keskustelun 
ja tiedonkäsittelyn kautta. (Otala 1997.) 

Täydennyskoulutusta käytettiin tämän tutkimuksen kohteena olleessa ke-
hittämistoiminnassa keskeisenä muutoskehityksen aikaansaajana (Engeström 
1995). Kehittämishankkeiden ja täydennyskoulutuspäivien koulutustarjonnassa 
on keskitytty useimmiten oppilaslähtöiseen problematiikkaan yhteisöllisyysnä-
kökulman jäädessä sivuun. Koulutuksen on kuitenkin todettu vastaavan yksit-
täisen opettajan yksittäisiin ongelmakohtiin, mutta vähemmän koulutustarjon-
taa on ollut koulun kehittämisestä yhteisöllisyyden näkökulmasta ja työtehtä-
viin liittyvien käsitteiden avaamisesta ja yhteisten merkitysrakenteiden luomi-
sesta osana oman ja yhteisön osaamisen vahvistamista. (Välijärvi 2011.) Yksit-
täisellä koulutusiltapäivällä saavutetaan uutta luova merkitys ainoastaan tar-
kastelemalla opittavaa ainesta koko toimintajärjestelmän osana (Engeström 
1995, 97). Tässä mielessä tarkasteltuna opitun aukaiseminen, prosessointi ja 
merkityksen avaaminen oman tai yhteisön käyttäytymisen tai toimintatapojen 
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kannalta jäi tämän tutkimuksen tulosten mukaan koulun johtajuuden ja toimin-
takulttuurin varaan.  

Samoin täydennyskoulutuksen perustuminen vapaaehtoisuuteen toimialal-
la, jonka tuloksellinen toiminta perustuu muutosherkkyyteen ja -ketteryyteen, 
ansaitsisi perusteiden uudelleen tarkastelua. Miten voidaan tukea henkilökohtai-
sen kehittymisen motiivin ja pyrkimyksen säilyminen koko työuran ajan alkaen 
opettajasitoutumislomakkeen allekirjoittamishetkestä? Ghoshal ja Bartlett (1994) 
tarjoavat perinteisen työsopimuksen tilalle nk. eettistä sopimista, jossa työntekijä 
ottaa vastuun oman osaamisalueensa parhaan suorituskyvyn tarjoamisesta ja 
johtaja luo tilaisuuden jatkuvaan oppimiseen ja ammatillisen osaamisen terän 
pysymisen huippukunnossa. Työntekijä sitoutuu jatkuvaan koulutukseen var-
mistaen tietojensa ja taitojensa ajantasaisuuden luoden kouluorganisaatiolle ar-
voa (Hope & Hope 1998, 106). Täydennyskoulutuksen rakennetta ja toteutusta-
poja voisi muuttaa niin, että opettajan täydennyskoulutus muuttuneiden säädös-
ten ja opetussuunnitelmien sekä muun nk. kehystiedon osalta voisi tapahtua yk-
silöllisenä nettikurssina. Tällöin yhteisten kokousten kärkeä voisi suunnata yhtei-
seen keskusteluun ja toiminnan arviointiin. 

Projektikehittämiseen yhdistetyn täydennyskoulutuksen yhteydessä vä-
hemmälle huomiolle on jäänyt täydennyskouluttautujan taustaorganisaation 
toiminnan peruslähtökohtien ja toiminnan kehityshistorian avaaminen Enge-
strömin (2004) tarkoittamalla tavalla. Järjestettäessä laajamittaista koulutusta 
esimerkiksi uusien säädösten käyttöön ottamiseksi analysoidaan harvemmin 
työtoimintaa tai työorganisaation toimintaa ennen koulutusta tai koulutuksen 
jälkeen. Koulutuksen vaikuttavuus ja toiminnan uusiutuminen jäänee aktiivis-
ten oppijoiden henkilökohtaisen toiminnan varaan (Ahtiainen ym. 2012). 

9.3 Kehittämisehdotuksia muutoskehitykseen 

Tutkimukseni tulosten perusteella esitän joitakin kehittämisehdotuksia ja me-
nettelytapamalleja koulutusjärjestelmän eri tasoilla tapahtuvaan kehittämistyö-
hön. 

9.3.1 Kehittämisen yhteydet muutosteorioihin 

Tämän tutkimuksen aineistossa työseminaareihin osallistujat edustivat yksiköi-
den johtajia, jotka olivat jo vuosia käsitelleet rehtoritapaamisissa sairaalaope-
tuksen kehittämistarpeita ja esittäneet kannanottoja ja lausuntoja päättäjille. Voi 
sanoa, että kehittämiseen oli tarve ja halu, mutta kehittämiselle oli luotu erilai-
sia merkityksiä. Yleisellä tasolla kehittämisen merkitys sijoitettiin sairaalaope-
tuksen toimintaedellytysten ja rahoitusaseman parantamiseen, kun taas kehittä-
jä-tutkijan näkökulmasta kyse oli myös sairaalaopetuksen sisäisestä kehittämi-
sestä eli toiminnan laadun parantamisesta. Lisäksi voi todeta, että kehittämis-
toiminnasta puuttui selkeästi ilmaistu ja läpinäkyvä sidos muutosteorioihin.  
Käyttämällä esimerkiksi kehittävään työntutkimukseen sisältyvää lähestymis-
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tapaa jo kehittämistoiminnan aikana olisi voitu toiminnan kohteen ja toiminta-
järjestelmän muiden osatekijöiden välillä ilmenevät kehitysristiriidat tehdä nä-
kyviksi kaikilla kehittämisen tasoilla. Graafinen malli (toimintajärjestelmämalli) 
olisi voinut toimia myös opetusyksikkökohtaisena kehittämissuunnitelman 
laadinnan ja toteutumisen etenemisen tarkastelun mallina. 

Suomessa toteutettuja koulutuksen kehittämishankkeita on kritisoitu nii-
den väljästä tai olemattomasta sitoutumisesta muutosteorioihin (Ahtiainen 
2017). Ahtiainen (2017) analysoi väitöstutkimuksessaan Fullanin ja Hargreave-
sin esittämiä koulutuksen muutosteorioita ja muodosti niistä yhtenäisen muu-
tosteorian. Tarkastellessaan muutosteorioiden valossa Suomessa toteutettua 
erityisopetusreformia Ahtiainen (2017) kiinnitti huomiota siihen, että kyseessä 
olevista teorioista puuttui suomalaisessa erityisopetusreformissa toteutunut 
esivalmistelun vaihe.  Esivalmisteluun rinnastettava vaihe esiintyy yleisesti yri-
tysmaailmassa tunnetuissa innovaatioteorioissa (Desouza 2009; Frishammar ym. 
2016). Muutoskehitystä edistävät (Geer-Frazier 2014; Kotter 1996; Luoma 2011; 
Senge 1990) ja estävät tekijät (Vartiainen ym. 2013) sekä kehittämistyön sub-
stanssialueet (Luoma 2011, 42–43) tunnetaan. Mutta mistä kiikastaa muutosteo-
ria-avusteinen koulun muutoskehittäminen? 

Virkkunen ja Ahonen (2007) viittaavat muutoksen johtamista koskevaan 
kahteen teoriaan (ks. Beer ja Nohria 2000), joista ensimmäinen eli E (Economy) 
keskittyy strategioiden ja muodollisten rakenteiden muutoksiin top-down-
suunnassa ja suosimalla taloudellisia kannustimia sekä ulkopuolisia konsultteja. 
Toinen teoriasuuntaus O (Organization) korostaa organisaation sisäsyntyisesti 
vedettävää oppimista, jossa keskitytään toimintakulttuuria ja -käytänteitä kos-
kevaan muutokseen. Mitä laajemmasta muutoksesta on kysymys, sitä tärkeäm-
pään asemaan nousee henkilöstön laajapohjaisen osallistumisen merkitys. 
(Virkkunen & Ahonen 2007, 69–70.) Ajatus tukee sellaista koulukohtaista kehit-
tämistä, jossa lähtökohdat tehdään näkyviksi koulun sisällä ja vasta sen jälkeen 
hakeudutaan kehittämistoimintaan. Sisäisen kehttämisen juuret perustuvat kol-
legoiden kanssaa tapahtuvaan jatkuvaan dialogiin, keskustelufoorumeihin ja 
osallistumismahdollisuuksien luomiseen, henkilökohtaisiin kehittämissuunni-
telmiin sekä mentorointijärjestelmään (Forsman ym. 2014).  

9.3.2 Muutoskehitys työyhteisön ohjauksena 

Engeströmin (1995; 2004) ajatukset työyhteisön toiminnan kehitysedellytyksistä 
lähtevät tarkasta nykytilan analyysista siten, että toiminnan kehityshistoria on 
mahdollista tehdä näkyväksi. Tätä taustaa vasten on perusteltua todeta, että 
toimintakulttuuriin ulottuva muutoskehitys ei etene kansallisilla projekteilla tai 
neuvottelupäivillä, vaan ohjatulla ja tuetulla työyhteisössä elämisellä. Kehittä-
mistoiminnan rakenteiden tulee jatkossa perustua opetusyksikkökohtaiseen 
ohjaustyöhön ja johtajuutta arvioivaan sekä toimintaa tukevaan jatkuvaan pa-
lautteenantoon.  

Käytännössä koulutuksen reformitilanteessa tarvitaan vankan pedagogi-
sen ja käytännön kokemuksen sekä teoriatietämyksen hallitsevien kehittäjä-
ohjaajien joukko, joka vie oma koulu -vastuuperiaatteella muutoskehityksen 
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läpi. Koulukummien tehtävänä on aloittaa muutoskehitys toimintakulttuuriin 
perehtymällä ja johtajuuden ja työyhteisön työntekemisen kyvyn (vrt. koulun-
käyntikyvyn käsite, Puustjärvi 2017) tarkastelulla, jonka perusteella koulukoh-
tainen kehittymissuunnitelma laaditaan.  

Muutoskehitys turvataan kolmiportaisesti etenevään ohjaukseen perustu-
van mallin mukaisesti (kuvio 36). Yleinen ohjaus etenee työyhteisön toiminta-
kulttuurin kartoituksesta kehittämissuunnitelman laadintaan, toteutukseen ja 
toteutuksen seurantaan ja jatkuvaan arviointiin. Malli perustuu Opetushallituk-
sen (2011) esittämään oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolmiportaisena etene-
vään tukijärjestelmämalliin (kuvio 1, luku 1.2.2) ja keskittyy toimijoiden val-
miuksien parantamiseen toimia varsinaisen työtoiminnan kohteen mukaisesti, 
jolloin toiminnan tuloksena on entistä parempi oppilaan paras (vrt. Child focus -
periaate, Gilbert ym. 2011). Mikäli yleinen ohjaus ei asetetussa aikataulussa tuo-
ta tulosta, siirrytään tehostettuun ohjaukseen ja edelleen erityiseen ohjaukseen 
kuviossa 36 hahmotetulla tavalla. 

 

KUVIO 36  Kolmiportainen koulun muutoskehitystä tukeva toimintamalli  

Kehittämistoiminnan alkuvaiheessa jokainen työyhteisö tarvitsee ohjatun ja 
turvalliseksi koetun työnohjauksellisen prosessin, jolla voidaan aukipuhua 
muutoksen herättämät uhkakuvat ja merkitykset. Tiivistetyllä työnohjauksella 
aikaansaatavaa muutoskehitystä ohjataan ja ylläpidetään sitouttamista tukevilla 
menetelmillä (Cambra-Fierro ym. 2013). Johtajuus ymmärretään koulutusjärjes-
telmän kaikille tasoille ulottuvana ja vuorovaikutukseltaan avoimena, jolloin on 
mahdollista puhua auki mahdolliset koulun sisäiseen muutoskehitykseen tai 

Erityinen ohjaus:  
intensiivinen  

kolmivuotinen  
työnohjaus johtajalla 
ja työyhteisöllä, ellei 
muutosta tapahdu 
 -> johtaja vaihtoon 

Tehostettu ohjaus:  
työyhteisön klikkien diagnosointi, jarruttajien ja jarruttavien tekijöi-

den kartoitus ja ohjaus, johtajuuden tehostettu tuki, opettajien men-
torointijärjestelmä 

Yleinen ohjaus:  
kehittämisen visio ja rakenne, laajapohjaisuus kunnassa, viritys, vuoropuhelu henkilöstön 

kanssa, yleismittarit: toimintakulttuurin ja ilmapiirin sekä työhyvinvoinnin kartoitukset, 
arviot oppimisen ja koulunkäynnin tuen todellisesta tilanteesta -> osaamisen ja yhteisölli-

syyden kehittämissuunnitelma, seuranta, valvonta, jatkuva palaute 
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kuntatason opetustoimen rakenteisiin ja toimintakulttuuriin puuttumisesta 
nousevat toimijoiden autonomiaa, johtajuutta ja valtarakenteita uhkaavat mie-
likuvat. Väljäkytkentäiset työyhteisöt (Huusko 1999) ja heikosti toteutuvat yh-
teistyörakenteet, määrittelemätön ja siten jäsentymätön toiminta, epäselvä työn-
jako, klikkiytynyt vuorovaikutus ja näkymätön johtajuus (Järvinen 2000) huk-
kaavat mahdollisuudet hiljaisen tiedon näkyväksi tekemiseen ja jakamiseen, 
mutta sarkastisesti ajateltuna tuottavat myös etuja. Muutosherkkyys ja -kehitys 
rajautuvat pienelle joukolle eivätkä ole siten muille koulun toimijoille tai muul-
le koulun toiminnalle häiriöksi. 

Kolmiportaisessa mallissa keskeinen merkitys on vuorovaikutuksella ja 
henkilökohtaisella palautteella, joilla on merkittävä rooli opetusmenetelmien 
ja -käytänteiden kehittymisessä (Taajamo, Puhakka & Välijärvi 2015, 30). TA-
LIS-tutkimuksen tulosten mukaan Suomessa opettajien palautteen saanti oli 
heikompaa kuin tutkimuksessa mukana olleissa maissa keskimäärin. Enemmän 
opettajat saivat palautetta kollegoiltaan (57 % opettajista) kuin rehtoriltaan 
(55 % opettajista). Kokonaan ilman palautetta oli jäänyt 24 prosenttia suomalai-
sista opettajista. TALIS-tutkimuksen tulosten mukaan Suomessa rehtoreista 
vain 32 prosenttia ilmoitti laativansa kouluilleen ammatillisen osaamisen kehit-
tämissuunnitelman. (Taajamo, Puhakka & Välijärvi 2015, 30.) Voikin sanoa, että 
esittämässäni mallissa (kuvio 36) yleisen ohjauksen vaiheessa vuosittain tehtävä 
ammatillisen osaamisen kehittämissuunnitelman tekeminen on velvoite – ei 
suositus. 

Sosiokulttuurisen oppimisen teoria painottaa vuorovaikutusta oppimisen 
kontekstina. Lähestymistavan mukaan kieli ymmärretään kulttuurisena ja psy-
kologisena välineenä. Oppiminen tapahtuu yhteistoiminnassa konstruoitavien 
merkitysten ja ongelmien ratkaisuna. (Vehviläinen ym. 2008, 418–419.) Tässä 
tutkimuksessa työseminaarit, työpajat ja tulevaisuusmuistelutilaisuus sekä kou-
lutukset edustivat juuri sosiokulttuurista oppimisen näkemystä tarjoten fooru-
mit ja ban (Nonaka ym. 2001). Niissä puheenvuoroilla (kielellä) oli suuri merki-
tys reflektion kautta oman yksikön toiminnan tilanteen jäsentäjänä ja uuden 
tiedon vastaanottamisena. Työpajojen ja -seminaarien vuorovaikutustilanteita ei 
kuitenkaan nauhoitettu muuten kuin tulevaisuusmuistelun osalta. Nauhoituk-
set purettiin tässä tutkimuksessa vain tutkimuskäyttöön. Nauhoitusten käyttöä 
varsinaisina kehittämisen työvälineinä tulisi kuitenkin edistää ja hyväksyttää 
niiden käyttö osana omaa ja työyhteisön kehittymistä, jolloin vuorovaikutusta 
voidaan tarkastella tarkemmin oppimisen ja muutoskehityksen konteksteina.  

9.3.3 Muutoskehityksen yksilöllinen näkökulma 

Muutos- tai uudistuspyrkimykset koettelevat työyhteisön jäsenten minän pe-
rusrakenteita: mielekkyyskokemusta (Mistä on kysymys?), itsemääräämispyr-
kimystä (Voinko minä vaikuttaa?) ja ammatillista identiteettiä (Mikä on arvoni? 
Osaanko?). Vasta kun itsetunnon muodostumisen jälkeen syntyy uskallus tar-
kastella Itseä ja syntyy kyky nähdä Itse ja Itsen suhde Toisiin, alkaa käsittää, 
miten teen nyt ja miten voin tehdä toisin. Ratkaisemattomana tilanne koettelee 
mielentasapainoa ja jaksamista. Tila edustaa väljässä mielessä Shaw’n ja kump-
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paneiden (1991) esittämää kaaosteoreettista näkemystä (Aula 1999; Vartiainen 
ym. 2013) sivuavaa käsitystä ongelmatilanteen mahdollisuuksien ja häiriöteki-
jöiden välisestä tasapainoilusta. Ongelmatilanteen olemassaololla, sen tunnis-
tamisella ja määrittelyllä sekä tilanteen häiriötekijöillä on olennainen vaikutus 
onnistuneen innovaation ja muutoksen aikaansaamisessa (Desouza ym. 2009). 
Muina edellytyksinä toimivat tahtotila tilanteen muuttamiseksi ja näkemys 
muutoksen tavoitteesta sekä valmius laatia tavoitetilaa kohti etenevä suunni-
telma (Shaw ym. 1991). Muutoksessa on kyse tällöin työhön liittyvän ammatilli-
sen identiteetin muuttumisesta (Juuti 2011; Kirpal 2004). 

Menettelytapoihin sitoutuminen edellyttää vastavuoroisuuden kokemusta 
(Cambra-Fierro ym. 2013) (vrt. luku 3.1). Vastavuoroisuuden kokemuksen syn-
tymisen edellytyksenä puolestaan on, että toimijalla on tuntemus asiakkaan 
tarpeista ja asiakas kokee tulleensa kohdatuksi, kuulluksi ja huomioon otetuksi, 
jolloin vastavuoroisuus ilmenee lojaaliutena työyhteisöä/kehitystyötä kohtaan. 
Sitoutuminen näkyy positiivisena puheena kehittämisen kohteesta tai siihen 
liittyvästä työtoiminnasta. (Cambra-Fierro ym. 2013, 329.) Mielestäni sitoutumi-
sen käsitteellinen malli sopii myös toiminnan kehykseksi suunniteltaessa vaati-
vaa erityistä tukea yhdessä oppilaan ja/tai muiden sidosryhmätyöskentelyyn 
osallistujien kanssa.  

Organisaation muutosta tukevista piirteistä keskeinen on organisaation 
välittämä turvallisuuden kokemus, joka lisää henkilökohtaista vastuunottoa ja 
kokeilevaa oppimista (Varila 1991). Organisaation kokeminen turvattomana 
käynnistää yksilössä defensiivisen eli puolustautuvan tai suojautuvan käyttäy-
tymisen, joka murentaa organisaation oppimisen mahdollisuuksia. Seuraukset 
organisaatioon ja organisaation asiakaskohtaamiseen kiertyvät yksilön käyttäy-
tymisen kautta taulukossa 18 kuvatuilla tavoilla. (Ashford & Lee 1990.) 

TAULUKKO 18  Yksilön defensiivisen käyttäytymisen vaikutukset organisaatioon ja asi-
akkaan kohtaamiseen Ashfordia ja Leetä (1990) mukaillen 

Yksilön defensiivinen käyttäytyminen Vaikutukset asiakkaa-
seen/oppilaaseen Vaikutukset organisaatioon 

Lyhyen aikavälin vaikutukset 
Toiminnan ja muutoksen välttäminen 
epäonnistumisen pelon vuoksi Tarpeita ei kohdata Viivyttää ja ehkäisee päätöksiä ja 

tehtäviä 

Roolin ja kasvojen säilyttäminen kokee organisaation ja  
viranomaisen vieraana 

Lisää yksilön ja ryhmän jännittei-
tä 

Heikentynyt työsuoriutuminen 
Palvelut on haettava muu-
alta -> 
poislähettäminen 

Toimintatodellisuudesta vieraan-
nutaan 

Pitkän aikavälin vaikutukset 

Ehkäisee yksilön oppimista Palvelujen taso heikkoa Jäykkyys, pysähtyneisyys, työmo-
raalin heikkous 

Suojaavat rutiinit Palveluvalikko rajautunut Leimaa organisaation toiminnan 
byrokraattiseksi 

 
Kun yksilön persoonallisuus ymmärretään psyykkisen itsesäätelyn välineeksi, 
on tietty jatkuvuus, pysyvyys ja sitä kautta syntyvä ennakoitavuus onnistuneen 
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itsesäätelyn ehto (vrt. itsesäätely ja oppiminen Tynjälä 2008, kuvio 5, luku 2.4). 
Uuden oppiminen merkitsee uhkaa psyykkiselle itsesäätelylle yksilön ottaessa 
vastaan informaatiota, joka saattaa muuttaa häntä ennakoimattomasti (Varila 
1991). Tässä mielessä organisaatioiden kehittämisen taustaoletuksiin on perus-
teltua lisätä kehittämisen kohteena olevan työyhteisön jäsenten psyykkiseen 
turvallisuushakuisuuteen ja -kokemusten syntymiseen liittyvät tekijät ja niiden 
huomioon ottaminen. 

Ratkaisevaa muutoskehityksen taustalla olevan oppimisen kannalta on, 
etteivät toiminnan julkiteoria ja käyttöteoria eriydy toisistaan liikaa (Wenger 
2003). Eriytymisen seurauksena ei kokemuksia kyetä hyödyntämään, jolloin 
organisaation sopeutuminen ympäristön muutoksiin ja vaatimuksiin heikkenee 
(Varila 1991). Osaamisen kehittyminen tulee synkronoida muutosten nopeuteen. 
Kuitenkin organisaation oppiminen riippuu sen hitaimman lenkin oppimisno-
peudesta. (Otala 1997, 26.) Miten vaikutetaan niihin, jotka eivät osallistu aktiivi-
sina oppijoina esimerkiksi täydennyskoulutukseen? Miten ylipäätään hoidetaan 
niin kutsuttujen vapaamatkustajien sitouttaminen työn kehittämiseen? 

Lanaksen ja Kiilakosken (2013) tapaustutkimus osoitti, että opettajan 
transformaatio mukautuvasta transformatiiviseksi edellytti vapautta työyhtei-
sön paineesta, tukea oman työn reflektointiin, mahdollisuutta rakentaa muu-
tospolku itse (bottom-up) ja henkilökohtaisia emotionaalisia resursseja käsitellä 
haasteellisiksi koettuja tilanteita. Transformaation mahdollistavien edellytysten 
toteutuessa opettajan oli mahdollista tunnistaa muutoksen tarve ja oma muu-
toshalukkuutensa. Edellytysten puuttuessa opettajan koulutuksen kautta opittu 
sekoittuu työyhteisön kulttuurin ja selviytymisstrategioiden edustamaan olemi-
sen tapaan. (ks. myös Furlong 2013; Lanas & Kiilakoski 2013.) 

Muutoskehityksen onnistuminen on sidoksissa johtamistapoihin, organi-
satoristen ja henkilöstöhallinnollisten periaatteiden ja käytäntöjen järjestelmään, 
jonka kehitys on ankkuroitunut historiallisesti muotoutuneeseen yhteiskunnal-
liseen ja sosiokulttuuriseen kontekstiinsa. Kehittämisessä tulee ottaa tarkastel-
tavaksi koko toiminta- ja toimijaketju. Johtajuuden merkitys korostuu entises-
tään osaamisen johtamisena (Kouzes & Posner 2001; Varis 2012, 50; Vuorinen 
2008) ja tarpeen tullen myös työnjohdollisena johtajuutena, vaikka johtajuus on 
muuttunut kollegiaaliseksi ja jaetuksi johtajuudeksi (Haapakorpi & Onnismaa 
2014). Pitäisikö kouluissa paneutua rehtoreiden toimenkuvien uudelleen muo-
toilemiseen kolmannen aallon huippujohtajien tapaan eli kirvoitettaisiin asiansa 
osaavien ammattilaisten osaamisen pääoma tai kompetenssi ja vapautettaisiin 
heidät kustannusvalvonnaksi muuttuneesta perustehtävästä ja palautettaisiin 
heille pedagoginen johtajuus? 
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9.4 Pirstaleisesta palvelujärjestelmästä kokonaisvaltaiseen aut-
tamiseen  

Nykypäivänä lapsen ja lapsiperheiden aseman tarkastelussa nostetaan usein 
esille Kaufmanin 1990-luvulla esittämä rakenteellisen välinpitämättömyyden 
käsite, jonka mukaan kyse ei ole yksittäisen toimijan tai päätöksentekijän tietä-
mättömyydestä, vaan kollektiivisesta rakenteellisesta ilmiöstä. Poliittinen kes-
kustelu ja sitä seuraava päätöksenteko on talouspainotteista ja organisaatioiden 
rakenteisiin painottuvaa jättäen ulkopuolelle päätösten seurauksia tarkastele-
van keskustelun. Rakenteellinen välinpitämättömyys näyttäytyy paradoksina, 
jossa päätöksentekijöiden "huolestunut puhe lapsista on yleistä, mutta se ei kuiten-
kaan muutu poliittiseksi toiminnaksi ja voimavarojen jakamiseksi". (Salmi ym. 2004, 
30.) Yhteisten tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden puuttuminen palveluket-
juun osallisten välillä tekee toiminnan tavoitteista palvelulähtöisiä sen sijaan, 
että tavoitteet rakentuisivat asiakaslähtöisinä kokonaisvaltaisesti (Perälä ym. 
2011, 20). Auttamisjärjestelmien pitkälle eriytynyt työnjako ja toimenkuvat luo-
vat helposti pohjan poislähettämisen -kulttuurille, joka koituu heikommin eväin 
opinpolkuaan aloittavan tai viimeistään toisella asteella epäonnistuvan nuoren 
kohtaloksi (Rimpelä 2014). Omaa elämäänsä elävänä palvelurakenne toimii 
Matteus-efektin tavoin suhtautumalla käänteisesti tuen tarpeeseen: se, joka tar-
vitsi pisimpään ja eniten, saa kaikkein vähiten (ks. myös Harrikari 2011; Rimpe-
lä 2014, 565).  

Työn kehittäminen tapahtuu alati liikkeessä olevissa toimintaympäristöis-
sä. Sairaalaopetusta kuten muutakin perusopetusta säätelevien lakien ja opetus-
suunnitelmien muutos on jatkuvaa. Sairaalaopetusta antavien koulujen sidos-
ryhmien (kuntien opetustoimen, oppilaiden omien koulujen, sosiaali- ja terve-
yshuollon) edustamat organisaatiot ovat niin ikään jatkuvan rakenteellisen ja 
toiminnallisen muutoksen pyörteissä. Muutosten ennakoiminen ja todellisten 
seurausvaikutusten ennustaminen on yhä vaikeampaa. Kehittäminen edellyttää 
jatkuvaa vuorovaikutusta toimintaympäristön toimijoiden kanssa, ja se myös 
syntyy vuorovaikutuksen tuloksena. Kehittämisen yhdistäminen tutkimukseen 
ja taustateorioihin on olennaista, mutta yhtä olennaista on myös näkemys siitä, 
mihin kehitetään eli millaisista merkityksistä, olettamuksista ja rakenteista toi-
minta koostuu nyt ja millaiseksi sen halutaan muuttuvan. Sairaalaopetusta an-
tavan yksikön oman strategisen ja operatiivisen tason suunnittelu ja toiminnan 
toteutus eivät yksin riitä organisaatiokohtaisen toiminnan näkyväksi tekemi-
seen, vaan tulee aukaista koko toiminnan ja toimintaketjujen perusolettamukset. 
(Huotari 2000; Schein 2009.) Voidaankin esittää, että toiminnan kehittämiseksi 
ja eheyttämiseksi tarvitaan tutkimusta ymmärryksen lisäämiseen oppimisen ja 
koulunkäynnin tukitoimien perusprosesseista, käytänteistä ja niihin vaikutta-
vista tekijöistä sekä käytänteiden käyttöönotosta ja vaikuttavuudesta. Tämä 
edellyttää koulun toiminnan avaamista: mitä koulussa tapahtuu, mitä ja miten 
on tehty ja millä tuloksella, mitä ja miten tehdään jatkossa. Hahmottamalla toi-
minnat kokonaisuutena nostetaan myös kokonaisuuden osatekijöiden keskinäi-



275 
 

 

set riippuvuudet näkyviksi ja nähdään toiminnan osaamisen johtamisen merki-
tys osana oppivaa organisaatiota. (Groysberg & Lee 2008.)  

Pelkistin tutkimuksen luvussa 8.3 esittämäni opetusyksikön osaamiskes-
kuksena toimimisen toimintaedellytyksiä koskevat tulokset (taulukko 17) sai-
raalaopetusta toimintaympäristöineen kuvaavaksi rakennemalliksi (kuvio 37). 
Malli sisältää kuvauksen sairaalaopetuksen toiminnan perusedellytyksistä, toi-
minnasta ja sairaalaopetuksen toimintaympäristöstä sekä rakenteesta, joka yh-
distää sairaalaopetuksen alueelliseen ja paikalliseen lasten ja nuorten hyvin-
vointia ja oppimista ja koulunkäyntiä tukevaan palvelujärjestelmään. 

KUVIO 37  Osaamiskeskuksena toimivan sairaalaopetusyksikön toimintaedellytykset, 
toiminta ja rakenteet toimintaympäristössään  

Sairaalaopetusyksikön toimiminen osaamiskeskuksena edellyttää visiota, toi-
mintaympäristön eri osat näkyväksi tekevää toimintamallia sekä strategisella ja 
operatiivisella tasolla yhteissuunnitteluun perustuvaa toimintaa, joka muuttuu 
todeksi kaikille tasoille ulottuvana ja kaiken toiminnan kattavana osaamisen 

Strateginen suunnittelu 
 
 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen palvelujärjestelmä 

Sairaalaopetuksen toimintaperusteet, edellytykset ja mallit 
Hoidollisen tuen muodot 

Osaamiskeskustoiminta 
- Kasvatus, opetus ja pedagoginen kuntoutus 
- Oppiminen ja koulunkäynnin tukipalvelut 
- Opetuksen ohjaus, konsultointi, koulutus ja materiaalit 

Lasten ja nuorten hyvinvointi 
Oikeus opetukseen ja osallisuuteen 

Koulutus SOTE 

Arvot 
Opetusjärjestelyt ja opetus 

Rakenteet, johtajuus,  
selkeät työnkuvat ja vastuualueet 

Yhteiset pelisäännöt 
Yhteisöllisyys, osaamisen jakaminen,  

jatkuva arviointi 

Johta-
minen 

Johtami-
nen 

Johtaminen 

Alueellinen lasten ja nuorten  
hyvinvointisopimus 

Strategisen ja operatiivisen 
toiminnan tasojen toteutus 

Operatiivisen toiminnan edellytykset 



276 

johtamisena. Toiminnan edellytyksenä on yhteisesti hyväksytty visio siitä, mitä 
lasten ja nuorten hyvinvoinnilla ja oikeudella opetukseen ja osallisuuteen tar-
koitetaan. Visiosta tulee näkyvä eri sektoreiden toimijoiden yhteistyölle raken-
tuvan alueellisen lasten ja nuorten hyvinvointisopimuksen kautta, joka ohjaa 
hallintokuntia palvelujärjestelmiä yhdistävään strategiseen suunnitteluun. Tu-
loksena ovat määritellyt yhtenäiset toiminnan perusteet myös sairaalaopetuk-
sen osalta. Sairaalaopetuksen operatiivisen toiminnan (ja myös oman strategi-
sen tason toiminnan), kuten muidenkin organisaatioiden toiminnan, mahdollis-
tavat ja todentavat toimintakulttuuriin liittyvät arvot (Schein 1991). 

On helppo yhtyä Puolimatkan (2002) näkemyksiin tutkimuksen todellises-
ta tarkoituksesta eli sen tarkoituksesta tuottaa tietoa, jota tarvitaan oppimisen ja 
koulunkäynnin tuen suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi ja ”ammatillisen ja 
julkisen vastuullisuuden varmistamiseksi”. Käsillä oleva tutkimus tuo yhden näkö-
kulman keskusteluun siitä, miten päästäisiin lähemmäksi oppilaan parasta ti-
lanteissa, joissa oppilas tarvitsee jotakin enemmän ja paremmin ja vastuulli-
semmin toimittuna huolimatta siitä, että se Puolimatkan (2002, 473) sanoin ”uh-
kaisi valtaapitävien intressejä ja ihmisten mukavuudenhalua” ja -alueita. Kehittämis-
hankkeiden toimeenpanoon liittyvien käsitysten, erityistä ja vaativaa tukea tar-
vitsevien oppilaiden opetuksen ja tukitoimien järjestämisen perusteiden ja toi-
mintamallien esiin nostaminen haastaa järjestelmätason päättäjät ja paikallisen 
tason toteuttajat pohtimaan yhdessä, miten lähdetään purkamaan vanhoja epä-
tasa-arvoa ylläpitäviä järjestelmiä ja rakenteellisia ratkaisuja. Tilanteen korjaa-
minen edellyttää myös laajamittaisia julkisia toimenpiteitä. Tuskin kukaan on 
pohtinut tai esittänyt suunnitelmaa siitä, miten uudessa sosiaali- ja terveyden-
huoltoalan uudistustilanteessa sairaalaopetuksen piirissä oleva oppilas löytää 
opinpolkunsa ja miten tukitoimet, ohjaus ja konsultaatio toteutetaan niin, että 
oppilas integroituu yhteiskuntaan sen aktiivisena, tiedonhaluisena ja hyvin-
voivana jäsenenä. 
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SUMMARY 

Background of the study 
Learning and school attendance are essential for one’s wellbeing and future 
prospects. The provision of education in compliance with pupils’ prerequisites 
for learning, also in exceptional circumstances, is one of the basic principles of 
our educational system. When a child completing compulsory education falls ill 
and is treated as either an inpatient or outpatient in specialised health care, the 
municipality where the hospital is located is responsible for arranging teaching 
for the child to the extent that his or her health allows (the act on amending the 
Basic Education Act / Laki perusopetuslain muuttamisesta 1267/2013). A pupil in 
psychiatric, neurological, somatic or phoniatric inpatient or outpatient care or in 
related medical examinations has a statutory, subjective right to receive instruc-
tion and related services, such as intensified and special support and student 
welfare services. The purpose of education, teaching and pedagogical rehabili-
tation at hospital schools is to support the continuity of school attendance and 
pupils’ holistic development. They are implemented in collaboration with other 
parties engaged in upbringing, education and rehabilitation. Hospital teaching 
can be described as a three-phase continuum that begins when a pupil waits for 
admission to treatment. It continues as a period of learning at the hospital 
school and ends with support provided upon transition to the pupil’s own 
school. This continuum is the pupil’s study path. Hospital teaching is organised 
through multidisciplinary cooperation between different administrative sectors. 
The operating environment is broad, often involving the activities of several 
municipalities, schools and teachers. 

Societal, social and economic changes in the operating environment of 
hospital teaching – together with changes in education, specialised health care 
and rehabilitation – have broadened the tasks of hospital teaching and in-
creased the need to develop its content and operations. A child or adolescent 
may need outpatient services for a long time after returning from hospital 
school, which also creates special challenges to the staff in charge of teaching, 
support and student welfare services at the pupil’s own school. The decreased 
number of hospital ward places, shorter treatment periods and increased outpa-
tient care models, as well as concerns about the wellbeing of children and ado-
lescents, provide further challenges for schools and teachers. At the same time, 
they have to renew the curriculum, support learning and school attendance, 
and ensure student welfare. Hospital schools, which are called educational units 
in this study, have been expected to have efficient practices and readiness for a 
consultative work approach, multidimensional cooperation, and operation as 
centres of expertise as part of the regional service system that supports learning 
and school attendance. The changing job description requires that professional 
competence is kept up to date and a work approach based on co-design and 
collaborative ways of working.  

The reform challenges led to the launching of national development pro-
jects targeted at hospital teaching in 2005. The project Education Provision in 
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Hospitals (SAIREKE) was implemented from 2005 to 2010 at the national (coor-
dination, guidance, work and training seminars), regional (regional work in six 
regions) and school-specific (sub-projects) levels. The SAIREKE project was fol-
lowed by the Hospital Teaching Quality Criteria project (2011) and a project 
that developed hospital teaching as support for high-quality study paths 
(Sairaalaopetus laadukkaan opinpolun tukena, 2012–2014). All the educational units 
of hospitals participated in the projects: in 2005, there were 33 units and at the 
end of the projects 25. The projects were implemented as action research with 
the aim of creating more consistent practices, developing the quality and con-
tent of teaching, and creating a service menu for hospital teaching.  
 
Purpose of the study 
The purpose of the study was to describe how the principles and practices of 
organising hospital teaching have changed and developed. The practices and 
their renewal were examined from the perspective of pupils at hospital schools 
as well as from the perspective of workplace communities. Central areas were 
the implementation of teaching and support for pupils, the promotion of the 
workplace community’s professional competence, and factors related to the 
prerequisites for changing the operating culture of the school. The change and 
the prerequisites of hospital educational units to modify their working methods 
and job descriptions in a dynamic operating environment were analysed using 
the framework and method of developmental work research, presented by Yrjö 
Engeström (1985; 1995) based on cultural-historical activity theory. In this ap-
proach, work and activity are seen as historically layered. In order to modify 
practices and ways of working, their origin must be examined, which will also 
demonstrate the principles associated with their creation.  

Four research questions were specified based on the purpose of the study. 
The first of them addressed the stages of hospital teaching in the course of its 
historical development. The second question focussed on the tasks, activities 
and practices of hospital teaching and on the implementation of teaching. Third, 
the aim was to clarify how the practices and methods were developed during 
the development projects. The fourth research question aimed to determine the 
prerequisites of hospital schools to operate as centres of expertise. 
 
Research data and progress of the study 
The research was based on documents related to the principles of organising 
hospital teaching (a total of 76 items /Appendix 1) and the materials I produced 
during the national hospital school development activities from 2005 to 2014. In 
compliance with the principles of developmental work research, hospital teach-
ing and its changes were examined through descriptions of its developmental 
history, present state and developmental activities. The study progressed in 
three stages, the first of which comprised analyses of the developmental history 
and present state of hospital teaching. When analysing the history and princi-
ples of organising hospital teaching, I focussed on changes and consequent con-
flicts. I examined them as tensions between the components and as factors that 
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determine the object of work in hospital teaching, in compliance with the human 
activity system (HAS) model of my chosen theory.  

The present state analysis of hospital teaching was based on surveys, in-
terviews and feedback from auditing rounds in all the educational units (n = 33), 
collected at the beginning of the development activities, as well as on field notes 
(848 pages). Interviews were conducted with 170 members of teaching staff and 
16 members of nursing staff. Qualitative content analysis produced an account 
of the present situation, practices and methods of hospital teaching. I first exam-
ined the material using data-driven analysis and used a theory-driven approach 
at a later stage. The components of the human activity system of developmental 
work research provided a background for classification when I looked for 
statements and conceptual entities associated with the goals, contents, regula-
tions, conceptual and material tools, as well as the object of work, in the work 
activity of hospital teaching. The actual-empirical analysis included in devel-
opmental work research demonstrates how the controversies highlighted by 
historical analysis are manifested in the present activities (Engeström 1995). The 
interpretation of the results was supported by school brochures, year plans, ac-
tion plans, and curricula. I looked for conflicts between present activities and 
the statutes or other factors that govern these activities, which would be mani-
fested as needs for improvement and as factors defining the object of work ac-
tivity in hospital teaching. 

At the second stage of the study, the research task was to describe the 
progress and transformation of hospital teaching as a process that progresses 
according to the expansive learning cycle model (Engeström 1995). In this con-
text, the following research material was used: survey and interview materials 
from a new auditing round in 22 educational units (312 pages), group-work and 
feedback materials from work and training seminars (84 pages) as well as relat-
ed field notes (73 pages), open-ended answers concerning the adoption of prac-
tices in the intermediate and final surveys of a project (35 pages), and materials 
describing the progress of regional work and sub-projects (354 pages). In the 
second auditing round, interviews were conducted with 108 members of teach-
ing staff and 9 members of nursing staff. The analysis was both data- and theo-
ry-driven. The focus was on expressions and conceptual entities describing the 
development activities and change. I observed the development activities using 
the human activity system model and identified conflicts between the compo-
nents; these conflicts seemed to determine the real object of development activi-
ty. In accordance with the development task included in the second stage, I cre-
ated a model that expands the object of work activity in hospital teaching. 

The research task in the third stage of the study was to describe and model 
hospital teaching competence and the preconditions of hospital schools to serve 
as centres of expertise. The data comprised thematic interviews, conducted in 
the work seminar of a project, in which visualising the preferred future based 
on anticipation dialogues was utilised. In anticipation dialogues, the future is 
turned into the past, which is then analysed by reflection (Arnkil et al. 2000). 
The interviewees were hospital school principals, managerial staff and teachers 
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(N = 43). The transcribed material totalled 69 pages. I analysed the results of 
qualitative content analysis using the human activity system model of devel-
opmental work research in order to simplify the preconditions related to com-
petence and centre of expertise activity. 
 
Results, conclusions and development proposals 
In the historical development of hospital teaching (the first research question), 
five phases could be distinguished in the implementation and availability of 
education. The first phase comprised recreational and teaching activities based 
on poor relief and charity. In the second phase, teaching was based on the prin-
ciple of equality, whereas the third phase was determined by compulsory edu-
cation. The fourth phase dates back to the municipalisation of health care insti-
tutions. The fifth phase can be considered to have started in 2014, when the ob-
ligation to provide education was extended to pupils in specialised outpatient 
care. At the same time, the emphasis was put on the organisation of education 
based on health situation and on multidisciplinary cooperation.  

The analysis based on the HAS model of developmental work research 
highlighted a conflict between the expectations and goals set for hospital teach-
ing and the possibilities of work. In practice, the conflict seemed to mean that 
teaching and pedagogical rehabilitation were not implemented in the way that 
would have been possible based on the teachers’ professional competence: the 
object of work was primarily determined according to teachers’ collective 
agreements, municipal regulations governing the provision of education, and 
teachers’ own views on schooling. When evaluating the potential and precondi-
tions of hospital teaching, the structural solutions of the educational system 
should also be considered in addition to the level of educational units and pro-
viders of education. Students seem to have unequal opportunities to receive 
support for learning and school attendance in situations where it depends on 
their diagnosis whether teaching and support services are provided by a state-
maintained special needs school or one within the tightening municipal econo-
my.  

The present state, practices and methods of hospital teaching as well as the 
implementation of teaching and pedagogical rehabilitation from a pupil per-
spective (the second research question) were examined through factors that de-
fine the object of work activity. These factors included teaching arrangements, 
the implementation of the curriculum, communication, interest group coopera-
tion, and the operating culture of the hospital educational unit. In the activities 
of the educational units, four different work orientations could be identified, 
which seemed to be based on the meanings given to work as well as on atti-
tudes, beliefs and available practices and methods. The analysis based on the 
HAS model demonstrated that the components of different work orientation 
types, and the tensions between them, determined the object of work activity at 
hospital schools. The components and their interrelations were manifested as 
tensions and conflicts, which I converted into developmental needs with the 
HAS model.  
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The purpose of the national development projects of hospital teaching (the 
third research question) was to enhance professional competence and support 
workplace communities’ self-development. The concept of learning organisa-
tion encompasses the development of staff, curriculum, management and teach-
ing as well as of the entire educational unit. The components shape the operat-
ing culture and, on the other hand, are the result of changes in other characteris-
tics of the operating culture (values, interaction and practices) (Argyris & Schön 
1978; 1996; Otala 1997; Senge 1990). Work and training seminars as well as the 
modelling of practices served as tools for development and for the conceptuali-
sation of working principles. The findings concerning change highlighted that 
the adoption of practices and development of operation progressed in such ed-
ucational units that already had structures promoting collaborative ways of 
working, a positive attitude towards development, a culture of broad-based 
participation in development work, and experience of a consultative work ap-
proach and of education for pupils in outpatient care. An essential advance-
ment was the establishment of a network between the participants of work and 
training seminars. However, change in the operating culture of individual edu-
cational units, represented by the adoption of new practices, remained limited.  
The description of preconditions for the operation of educational units (the 
fourth research question) was based on the content analysis of thematic inter-
view data collected by visualising the preferred future. The preconditions were 
examined as activity at the strategic and operational levels. At the level of stra-
tegic operations, good competence and the preconditions for operation were 
linked to how the hospital educational unit, local education authorities, and the 
providers of specialised health care and other services for children and adoles-
cents defined the role and significance of hospital teaching as part of education, 
upbringing and rehabilitation. At this level, the availability of hospital teaching 
and support for learning and school attendance seemed to be determined 
through activities that maintain uniformity and continuous evaluation of activi-
ties. An open flow of information and information sharing were typical of the 
activities, which also enabled proactive, collaborative planning of activities. 
Based on the findings, it seemed that development needs at the national and 
municipal levels are more broadly interwoven with the development of services 
for children and adolescents. Limited cross-sectoral cooperation, planning, flow 
of information and harmonisation of operating models implied that the func-
tioning of services was experienced as degraded as well as to depend on how 
active individual actors were. At the operational level, the preconditions 
seemed to depend on how the educational unit defined its own activities, as 
well as on co-design, common rules, supportive leadership, the experience of 
reciprocal support, effective interest-group work, and continuous evaluation of 
activities.  

Based on the findings, it can be concluded that the launching of a change 
process must be based on change theories and familiarity with the object of 
change. This is true irrespective of the object of change, which may be a pupil in 
need of support for learning and school attendance or a teacher community re-
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newing its practices. Earlier research (Ahtiainen 2017) also supports the finding 
that change theories should be more commonly present when school operations 
are developed. School development through successive, voluntary develop-
ment projects often remains the sole responsibility of a few active contributors, 
excluding many (Virkkunen & Ahonen 2007b).  

Based on the analyses of development work conducted in this study, it can 
be assumed that the starting point for improving the quality of hospital school 
teaching – and basic education as a whole – is related to different parties’ gen-
eral structures and operating cultures that promote school wellbeing as well as 
internal and external cooperation. A workplace community’s broad-based par-
ticipation in and commitment to development work can be increased (Cambra-
Fierro et al. 2013) by focussing on guidance work in each school community. 
Guidance work can be implemented based on, for example, a three-step guid-
ance model. At the level of general guidance included in the model I created, the 
operating culture of the workplace community is first mapped. The next step is 
to create a development plan and support its realisation, which call for continu-
ous evaluation and readiness to receive feedback. If the general guidance does 
not produce results in the defined schedule, the next step is intensified guidance, 
where the support activities are targeted at leadership and more efficient men-
toring for teachers. The level of special guidance includes intensive work counsel-
ling and the evaluation of staff’s professional prerequisites for work.  

The parties responsible for the wellbeing and education of children and 
adolescents are in charge of providing basic services even in changing condi-
tions. This means that they must react to changes in the operating environment 
by developing new forms of activity, but also by evaluating their own activities. 
The definition of one’s own activities and their dimensions is a way to create 
potential shared meanings and possibilities to internalise them. The aforemen-
tioned conditions for real change also promote the learning process of renewed 
practices or methods (Engeström 1995; Fullan 2003). The development of a 
more collaborative working culture and supportive leadership generates prac-
tices that enhance competence and the readiness to encounter challenging situa-
tions as needs for development.  

A hospital educational unit can serve as a centre of expertise if those re-
sponsible for the wellbeing and development of children and adolescents create 
a shared vision and understanding of what is best for the pupil. Structures and 
modes of operation based on and enabling co-design are needed at the strategic 
as well as operational level. At all levels of operation, the preconditions for op-
eration are based on competence management and consideration of the entire 
chain of action. 
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LIITE 2 Kehittämishankkeiden eteneminen, tavoitteet, hanketoiminta ja tä-
hän tutkimukseen otetut aineistot. 

 

LUKUVUOSI 
KEHITTÄMISHANKKEET 
JA TAVOITTEET 

HANKETOIMINTA 
KÄYTTÖ TÄMÄN TUTKIMUK-
SEN AINEISTONA 

2005-2006 Saireke 1 

Laadukas sairaalaope-
tus  
Käytänteiden yhtenäis-
täminen 
Oppilaan integroinnin 
tukeminen 

Hankesuunnitelma 
Auditointirunko 
Auditointi: Elias 1 -kierros 
osahankkeet 
työseminaarit  

Auditointiaineistot Elias 1 -
kierrokselta: 
kyselyt ja teemahaastattelut, 
tilastot 
esitteet, lukuvuosi- ja opetus-
suunnitelmat 
kenttämuistiinpanot 

2006-2007 Saireke 2 

Hyvien käytänteiden 
koonti  
 

koulutus- ja työseminaarit 
aluetyö alkaa 
osahankkeet 
opetusyksikkökohtaiset 
palautteiden laatiminen 
kartoitus ohjaustarpeista 

osa- ja aluehankeraportit  
seminaaripalautteet  
kenttämuistiinpanot 
 

2007-2008 Saireke 3 

Hyvien käytänteiden 
koonti ja levitys 
Käytänteiden kehittä-
minen 

koulutus- ja työseminaarit 
kartoitus ohjaustarpeista 
toiminnan arvioin-
ti/välikysely 
aluetyö 
osahankkeet 

Elias 1 -kierroksen opetusyk-
sikkökohtaiset palautteet 
ryhmätöiden tuotokset 
välikysely: käytänteiden käyt-
töönoton tulos ja vapaat vas-
taukset 
seminaarien palautteet  

2008-2010 

 

Saireke 4 

Käytänteiden juurrutus 

koulutus- ja työseminaarit 
kartoitus ohjaustarpeista 
aluetyö 
osahankkeet 
Elias 2 -kierros 

Auditointiaineistot Elias 2 -
kierrokselta:  
teemahaastattelut, tilastot  
kenttämuistiinpanot  
osa- ja aluehankeraportit 

2010-2011 
2011-2012 

Laadun parantaminen 
Laatukriteerihanke 
Laatukriteerien juurru-
tus 

laatukriteerien laadinta 
koulutus- ja työseminaarit 
osahankkeet 
aluetyö 

kenttämuistiinpanot 
seminaarien palautteet 

2012-2014 Sairaalaopetus oppi-
laan laadukkaan opin-
polun tukena 
konsultatiivinen työote 
sairaalaopetusyksikkö 
osana oppimisen ja 
koulunkäynnin tuen 
palvelujärjestelmää 

johtamiskoulutus 
Airut-koulutus 
koulutus- ja työseminaari 
aluetyö  
osahankkeet 
laatukysely 
päättökysely 
päättöraportti 

teemahaastattelu (tulevai-
suusmuistelu) 

kenttämuistiinpanot työ- ja 
koulutusseminaareista 

alue- ja osahankeraportit 
päättökyselyn vapaat vasta-
ukset 
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ELIAS-TOIMINNAN TAVOITTEET 

 
- Tavoitteena on kartoittaa sairaalaopetuksen tämänhetkistä tilannetta ja toimintaedellytyksiä: mil-

laisissa olosuhteissa työtä tehdään, mitä tehdään ja miksi tehdään sitä, mitä tehdään ja miten se, 
mitä tehdään, oikeastaan tehdään.  

- Tavoitteena on myös hyvien toimintamallien kerääminen: miten toimitaan silloin, kun tuloksena on 
sujuvaa ja laadukasta sairaalaopetusta, verkostoyhteistyötä tai sidosryhmätoimintaa?  Mitkä ovat 
sairaalaopetuksen strategiset menestystekijät? Miten toimimalla ’hyvä’ saadaan aikaan? 

- Kerättyä “hyvää” jaetaan Sairekkeen toimesta seminaareissa, koulutuksessa ja sairaalaopetusväen 
yhteisissä tapaamisissa. 

- Elias Lönnrotilta lainattu Elias-toiminta kerää myös sairaalaopetusväen näkökulmia ja kehittämisaja-
tuksia niin sairaalaopetuksen kuin seudullisen tai kunnallisen erityisopetuksenkin osalta: Mitä pitäisi 
muuttaa, jos pitäisi jotakin muuttaa? Millä edellytyksillä oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä sekä 
osallisuutta opetukseen voidaan tukea? Mitkä ovat onnistumisen edellytykset ja muutosten pa-
himmat esteet/sudenkuopat? 

 
 
TIETOJEN KERÄÄMINEN 

 
Tietoja kerätään Elias-käynnin ja hankekyselyn avulla. Kyselyrungossa on valmiita vastausvaihtoeh-
toja sisältäviä kysymyksiä ja haastattelussa esille otettavia aiheita. Haastatteluun kuluvan ajan 
säästämiseksi on välttämätöntä 
1) tutustua kysymyksiin ennalta (esim.YT-aikana) ja pohtia yhdessä vastauksia ’Mikä sujuu hyvin?’ 

ja ’Missä kehittämistarpeita? ’ – osioihin ja tehdä SWOT-analyysi (jos on käytettävissä tuoretta 
muussa yhteydessä tehtyä vastaavaa arviointia, ne voi liittää mukaan sellaisenaan) 

2) etsiä vastauksia tilasto-osioihin 
3) kopioida käytössä olevat lomakkeet (Hoppi, HOJKS, tiedonsiirto, koulun toimintasuunnitelma 

jne) 
Elias-käynnin yhteydessä kyselyn teema-aiheita täydennetään, keskustelu nauhoitetaan ja opetusti-
loja kuvataan. Elias-käynti on siten tietoja keräävää, mutta myös vastavuoroista ja ’konsultoivaa au-
ditointia asiakaan ehdoilla’. Kootut tiedot ovat luottamuksellisia. Tietojen tutkimuksellisesta käsitte-
lystä ja raportoinnista vastaa Pirjo Tilus. 

 
 

Iloisiin Elias-tapaamisiin! 
    Pirjo Tilus 
    hankevastaava  
    puh. xxx xxx xxxx 
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TAUSTATIEDOT 
Koulun taustatiedot 
Sijaintikunta 
Sairaanhoitopiiri 
 
1 Sairaalaopetusyksikön hallinto: __itsenäinen koulu, __kuuluu hallinnollisesti ___ yhteyteen  
Opetusyksikössä on __ oma rehtori, __oma koulunjohtaja, __vastaava opettaja  
2 Koulun toimipaikkojen lukumäärä  ___           
3 Oppilaita lähettävät tahot ja lukumäärät 
4 Oppilasmäärät  tilastointipäivän 20.9. mukaan  
4.1. vuosiluokittain 
4.2 Oppilasmäärä lukuvuonna 04-05, yhteensä,_____ joista tyttöjä_____  
4.3 Oppilasmäärä keskimäärin lukukaudessa 
 
OPETUSRESURSSIT 
5 Viikkotuntikehys yhteensä, josta eluo____ ja osa-aikainen eo, erityistehtävät__, tukiopetus___ 
6 Montako viikkotuntia opetusta on vuosiluokittain? 
7 Mitä valinnaisia oppiaineita opetetaan? 
8 Henkilöstö: erityisopettajien, erityisluokanopettajien, luokan- tai aineenopettajien, pää- ja sivutoimis-
ten tuntiopettajien, koulunkäyntiavustajien lukumäärät, virkasuhteet ja pätevyydet 
- sihteeri, kokoaikainen, osa-aikainen  
9 Tilat 
9.1 Opetusyksiköllä /koulun tila:__oma rakennus  
9.2 Opetustilat sijoitettu __sairaalan tiloihin, __omiksi erillisiksi tiloiks, __yhteiset tilat hoidon kanssa, 
__muu järjestely 
Opetukseen on käytettävissä __ luokkahuonetta/opetustilaa, __liikuntasali, __muuta tilaa tai luokkaa; 
___erikoisluokat:(kirjasto, tn, atk jne )  
Opettajien tilat: __opettajienhuone, __erilliset työtilat, __ sosiaalitilat  
9.5 Opetukseen käytettävissä olevat välineet:__ tietokonetta  
9.6 Muu varustus:__av-välineet,__dataprojektori,__muuta, mitä_____ 
9.7 Oppiainekohtaiset materiaalit:__havaintovälineet,__kokoelmat,__ liikuntavälineet, __muuta, mitä  
9.8 Tilojen viihtyisyys, riittävyys, tarkoituksenmukainen varustus __hyvä, __keskinkertainen__välttävä 
9.9 Turvallisuus ja riskit: onko työympäristöissä vaaraa aiheuttavia riskitekijöitä, esim. __ työpisteiden 
epäsiisteys, järjestelyt, työasennot, työvälineet, __ fysikaalisia vaaratekijöitä (melu, lämpötila, valaistus), 
__ henkistä kuormittumista aiheuttavia tekijöitä (valppaana olo, pakkotahtisuus, ihmissuhdekuormi-
tus,__kiire, __työnjohdon tai organisoinnin puutteet, __häirintä,__väkivallan uhka), __tapaturmavaarat, 
_ muita kuormitusta tai vaaraa aiheuttavia tekijöitä, mitä:____  
10 Opetuksen tukitoimet:__ opetusta eriytetään tarvittaessa,__ yksilöllinen (1/1) opetusmahdollisuus, 
__oppilaille laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPPI), __ erityisopetukseen siirretyille 
oppilaille laaditaan/päivitetään HOJKS, __ oppilashuoltoryhmä 
11 Oppilaaksitulo 
11.1 Oppilaaksi ottoalue  
11.2 Oppilaan tulokäytänne (ilmoitus, esittely, tapaamiset, koulupalaverit)  
11.3 Osasto-koulu – yhteistyökäytänteet opetuksen aloitusvaiheessa  
11.4 Yhteistyötahot opetuksen aloitusvaiheessa  
11.5 Opetus aloitetaan hoitoon tulon jälkeen:__1-2 pv:n kuluessa,__3-4 pv kuluttua,__1-2 vko kulut.t. m.
  
11.6 Opetusta annetaan vuosiluokan edellyttämä tuntimäärä K/E __ 
11.7 Oppilaalla on lyhennetyt päivät:__opetusresurssista, __terveydellisistä syistä,_muista syistä johtu-
en 
11.8 Päivittäisestä opetustuntien määrästä sovitaan jokaisen oppilaan kohdalla erik-
seen:_aina,_useimmiten, __ harvoin 
11.9 Opetusta annetaan:__ryhmässä ,__yksilöopetuksena ,__osastolla 
(ns.vuoteenvieriopetuksena),__virtuaalisesti 
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11.10 Opetusryhmien järjestämisen perusteet:__saman vuosiluokan oppilaat yhdessä ryhmässä, 
__osastojen mukaan (opettajilla ns. vastuuosastot),__muu peruste, mikä: ___ 
11.11 Välituntikäytänteet ja valvontavastuut (Miten toimitaan?)___  
 
SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ 
12 Yhteistyö hoidon kanssa opetuksen aikana 
- yhteistyökäytänteet (oppilasasioissa, muissa yhteyksissä) 
- miten hoito ja opetus tukevat toisiaan? 
- koulun rooli hoidon kentässä, vastavuoroisuus ja yhtäköyttä vai välttämätön paha 
- tiedonsiirtokysymykset: tietojen saatavuus 
- opettajien saama tuki, työnohjaus 
- työnjako oppilaan oman koulun ja huoltajien kanssa 
- mahdolliset yhteistyön esteet, karikot ja toimenpide-ehdotukset 
Mikä sujuu hyvin? Missä kehittämistarpeita? 
13 Yhteistyö ja tiedonkulku huoltajien kanssa opetuksen aikana 
Mikä sujuu hyvin? Missä kehittämistarpeita? 
14 Yhteistyö oppilaan oman koulun kanssa  
14.1 hoidon/tukijakson aloitusvaiheessa  
14.2. hoidon/tukijakson aikana  
14.3. hoidon/tukijakson päättyessä  
Mikä sujuu hyvin?  Missä kehittämistarpeita? 
15 Muut yhteistyötahot opetuksessa oloaikana 
16 Oppilaspalaverit:- sisällöt- säännöllisyys, - ajankohta (oppituntien aikana, ulkopuolella),- korvattavuus 
- opetuksen järjestäminen palaverien aikana Mikä sujuu hyvin? Missä kehittämistarpeita? 
 
LASKUTUSPERUSTE 
17 Laskutuskäytänteet 
17.1 Koulupäivämaksun laskentaperuste __h/pv,ohjauskäynnin maksuperuste__, oppilaspvhinta v. 2004  
- koulun työtä tukevat sidosryhmät, vapaaehtoisjärjestöt, tukitahot, sponsorit, lahjoitukset 
17.2 Mikä olisi tarkoituksenmukaisin malli sairaalaopetuksen rahoituksen järjestämiseksi?  
     __ylläpitäjäkunta (nykyinen malli), _ kuntayhtymä,__ valtion erityiskouluksi,__muu; mikä? 
 
KOULUN ARKI JA TOIMINTAKULTTUURI 
18 Opetusyksikössä/koululla on oma opetussuunnitelma:__kyllä,__ei,__tekeillä 
19 Opetuksessa noudatetaan: __perusopetuksen perusteiden (OPH 2004) opetussuunnitelmaa 
__kuntakohtaista opetussuunnitelmaa,__oppilaan oman koulun opetussuunnitelmaa,__ sairaalakoulun 
opetussuunnitelmaa 
20 Koulun arkea ohjaavat käytänteet  
20.1 Toimintasuunnitelma /vuosisuunnitelma käsittely:__johtokunnassa,__tukiryhmässä, 
__opetus/koululautakunnassa, __muualla, missä __ 
20.2 Arjen työtä ohjaavat ja tukevat keskeiset periaatteet 
- kasvatusta, opetusta ja pedagogista kuntoutusta ohjaavat periaatteet  
- viikkotyön suunnittelut, henkilöstökokoukset, yhteiset palaverit  
- työnohjaus  
- yhteistoimintamuodot  
21 Opetussuunnitelman toteuttaminen 
21.1 Perusopetuksen. opetussuunnitelman perusteet 2004 (OPH): T = toteutuu, T/E = toteutuu osittain, 
E= ei toteudu 
__vuosiluokan oppituntimäärät/vko 
__valinnaiset oppiaineet 
__koulun ulkopuolinen opetus (retket, leirit, matkat, uimahallit, kirjastot muut) 
__aihekokonaisuudet tai teemat 
__opetuksen yksilöllistäminen (Hoppi, HOJKS) 
__yhteistyönä muiden koulujen kanssa, esim. osa oppiaineista omassa koulussa 
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__ opsin sisällöt ja jaksotavoitteet tulevat oppilaan omasta koulusta 
21.2 Opetussuunnitelman erityiset painoalueet (musiikki, draama, kuvataiteet, liikunta tms.) 
22 Arviointikäytänteet (todistus omasta koulusta)? Sairaalakoulusta? Väliarviointi? Edistymisen seuranta? 
Oppilaan oma arviointi?  
23 Jälkiseurantakäytänteet  
Mikä sujuu hyvin?   Missä kehittämistarpeita? 
24 Toimintakulttuuri 
24.1 Toimintakulttuurin arviointi (SWOT): Vahvuudet (missä olemme hyviä?) Heikkoudet (kehittämistar-
peet?) Mahdollisuudet? Uhkat? 
24.2 Oppilaiden kasvua, kehitystä tukevat toimintatavat/periaatteet 
25 Työnjako, vastuut, oikeudet, velvollisuudet 
26Tapakulttuuri 
27 Täydennyskoulutukseen pääsy, toiveet, tarpeet 
28 Lähitulevaisuuden uhkakuvat ja kehitysnäkymät koulun sisäisen toiminnan osalta 
 
SAIRAALAOPETUSYKSIKKÖ/KOULU TUKI- JA OHJAUSPALVELUJEN ANTAJANA 
Oppilaiden integraation ja osallisuuden tukeminen omassa koulussa 
- ennakoivan toimintakulttuurin tukeminen: konsultointimahdollisuudet, tieto-taidon jakaminen  
- oppimisen tukemisen menetelmät ja materiaalit 
- nivelvaiheiden mallit; tuki- ja kouluarviointijaksot, nivelluokkamallit 
- ohjauspalvelumallit , kuntakäynnit, verkostotyö 
- huoltajien tuki- ja yhteistyömuodot, vertaisryhmät 
- koulutustoiminta 
- materiaalien tuottaminen ja julkaisutoiminta 
- virtuaaliopetus ja -ohjaus 
1 Millainen rooli sairaalaopetusta antavalla yksiköllä/koululla on kuntakohtaisessa kentässä?  
- yhteiskunnallinen näkyvyys, vaikuttavuus; näkyvyys kunnan erityisopetuksen palvelujärjestelmässä; 
erillinen saareke vai yhteistyökumppani?  
2 Käytänteet ohjauspalvelujen/konsultoinnin järjestämisessä 
2.1 kuntatasolla yleisesti 
2.2 oppilaiden omien koulujen tukeminen, opettajan tai opettajien tukemi-
nen:mallit,menetelmät,kokemukset  
2.3 yksittäisen oppilaan tukeminen: mallit, menetelmät, materiaalit,kokemukset, tuloksellisuus, arvioin-
nit, palaute 
3 Sairaalaopetusyksikkö/koulu ohjauspalvelujen järjestäjänä 
 
Merkitse  J, jos olette jo järjestäneet, M, jos on mahdollista järjestää tai E, jos ei ole mahdollista järjestää 
ohjauspalveluja tai täydennyskoulutusta seuraavissa aiheissa.  
Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen ja  
tukitoimien suunnitteleminen 
Oireilevan/hoitoa odottavan oppilaan oppimisen tukeminen 
Hoidosta kotikouluun siirtyvän oppilaan oppimisen tukeminen 
Oppilaan tarkkaavaisuuden ja oman toiminnan ohjauksen kehittäminen 
Psykososiaalisen oireilun kohtaaminen 
Oppimisvaikeudet (Lu-ki vaikeudet, matematiikan oppimisvaikeudet, hahmotusongelmat, puheongelmat) 
Apuvälineiden käyttö 
Henkilökohtaisen oppimissuunnitelman (HOPPI) käyttö opetuksen tukena 
Oppilaiden osallisuuden vahvistaminen kouluyhteisön jäsenenä 
Monenlaisten oppijoiden tarpeiden huomioonottaminen 
HOJKS:n laadinta ja verkostoyhteistyö 
Yhteisöllisyys ja aikuisuus voimavarana 
Yhteistyö ja vuorovaikutus 
Oppilaan kasvua tukeva koti-koulu –yhteistyö 
Kouluavustajan rooli kouluyhteisössä 
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LIITE 3 JATKUU Auditoinnin (Elias 1-kierros) haastattelurunko 
Toimiva ja kehittyvä oppilashuolto 
Peruskoulusta toiselle asteelle siirtymisen tukeminen 
Konsultointi 
3.1 Millä tavalla toteutatte (=T) /voisitte toteuttaa (=V) ohjauspalveluja?  
posti, puhelin. fax, sähköposti, henkilöstön käynti sairaalakoulussa, keskustelupalsta, nettipuhelu, vi-
deoneuvottelu, oppilas sairaalakoulussa tuki- tai arviointijaksolla, jokin muu, mikä? 
3.2 Sairaalaopetusyksiköllä/koululla on mahdollista järjestää opetus etäopiskeluna seuraavilla  
tavoilla: internet. nettipuhelut,videoneuvottelulaitteet, jokin verkkotyökalu (esim. verkkolehti), sähkö-
posti, keskustelupalsta, jotenkin muuten, miten? 
3.3 Opetusyksiköllä/koululla on käytössä: laajakaistayhteys, nettipuheluvalmius (kuva+ääni), vi-
deoneuvottelulaitteet, jokin muu, mikä?  
4 Huoltajien tukeminen (vertaisryhmät, ohjaus, vanhempainillat jne.): käytänteet, toimintatavat  
5 Kouluille tarjolla olevat sairaalaopetuksen kehittämät tukimateriaalit 
6 Julkaisutoiminta 
7 Tiedottaminen: esitteet, kotisivut  
8 Mikäli opetusyksikön/koulun toiminta laajenisi ohjauspalveluja antavaksi osaamis- tai resurssikeskuk-
seksi, mitä muutoksia, toimenpiteitä tai ehtoja se edellyttäisi 
9 Mitä kehittämismahdollisuuksia/haittoja osaamiskeskustoiminta sisältäisi? 
 
ERITYISTÄ TUKEA JA ERITYISOPETUSTA TARVITSEVIEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET 
1 Mitkä ovat mielestänne erityisopetuksen järjestämisen kehittämistarpeet? 
Aluetasolla (seudullinen näkökulma, seutukunnallinen yhteistyö), Kuntatasolla, Perusopetusta antavan 
koulun tasolla. Oppilaan tasolla 
 
SAIRAALAOPETUSTA KEHITTÄVÄT HANKKEET 
1 Sairaalaopetusyksikkö/koulu on mukana Sairekkeen lisäksi seuraavissa paikallisissa, kansallisissa tai  
ESR-hankkeissa/projekteissa,  
2 Mitä sairaalaopetusyksikkönne/koulunne odottaa SAIREKE-hankkeelta? 
 
OSALLISTUMINEN VIRTUAALIKOULUHANKKEESEEN (H@uNet) 
Osana virtuaalikouluhanketta Haukkalan koulu etsii yhteistyökumppaneita, jotka toimivat pilottikouluina. 
Tarkoituksena on kartoittaa ja testata uusien tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävien menetelmien 
käyttöä sairaalakoulun ja oppilaan oman koulun välisessä yhteistyössä. (X) 
__Sairaalaopetusyksikkö/koulu on kiinnostunut ja haluaa asiasta lisätietoja 
__Sairaalaopetusyksikkö/koulu ei tällä kertaa osallistu yhteiskumppanina virtuaalikouluhankkeeseen 
  
Mikäli koulunne on kiinnostunut osallistumaan hankkeeseen, täyttäkää yhdyshenkilön yhteystiedot. 
Yhteyshenkilön nimi: Puhelin: Sähköposti:  
KIITOS VASTAUKSISTA! 
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LIITE 4  Elias 1 -kierroksen opetusyksikkökohtaisten palautteiden kehittä-
mistarvemaininnat 
 

Kehittämistarpeet Mainintojen lukumää-
rä 
frekvensseinä 

Dialogin, vuorovaikutuksen ja yhteisten pelisääntöjen kehittämi-
nen suhteessa hoitoon 

23 

Nivelvaiheiden struktuurin kehittäminen 15 

Opetussuunnitelman toteutuminen 14 

Käytänteiden yhtenäistäminen 14 

Yhteiset säännölliset kokoukset, yhteissuunnittelu 13 

Dokumentointi ja tiedonsiirto oppilaan omaan kouluun 12 

Jälkiseuranta 11 

Tiedonvälitys, esitteet 10 

Opetusyksikön oma visio ja tulevaisuuden ennakointi 9 

Hallinnon selkeyttäminen, rehtorin rooli, johtaminen 9 

Toimintakulttuurin yhtenäistäminen 7 

Yhteistoiminta muiden sairaalaopetusyksiköiden kanssa 7 

Huoltajien osallistaminen 7 

Opetuksen laatu 5 

Sitoutuminen yhteisiin toimintatapoihin 3 

 



326 
 

 

LIITE 5 Esimerkit Elias 1 -kierroksen teemahaastatteluaineiston luokittelusta  
 

 A Esimerkki Elias 1-kierroksen teemahaastatteluaineiston luokittelusta 
OPY
ks/h
lö 

sairop 
vaihe/ 
toim.al
ue 

Lausuma Kiteytys Alalk Ylälk Kokoava 
luokka 

Huo-
miot 

 
2/O
1 
 
 
 
 
 
 
 

 
tut-
kija 
 
2/O
1 

 
olo/ 
 
SYT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-joo ko me ollaan yh-
teistyössä niiden omien 
koulujen kanssa niin 
sieltä tulee silloin täl-
lön näitä valinnaisia, 
meillä ei sillä tavalla 
ole vaan me pitäydy-
tään ihan näissä oppi-
aineissa 
vaan..perusjuttuihin 
siis meillä on 1h viikos-
sa kuvaamataitoa 
sitten… musiikkia, 
tekninen puukäsityö  
-tarkottiko tää, että on 
yksi tunti näitä jokais-
ta? 
-kyllä, joo ja sitte on 
liikuntaa 1 h, ja ne on 
hirveen suosittuja 
tunteja niinko sillä 
lailla, niitä odotetaan 
kamalasti…/ 

 
Valinnaisia 
ei opeteta 

 
Oppiai-
neesta 
opetetaan 
perusasiat  
 
 
 
kuvis 1h  
musiikki 1h  
tekninen 
työ 1h 
liikunta 1 h 
Oppilaat 
odottavat 
taito- ja 
taideainei-
den tunteja 
l 
 
 

 
Vuosi-
luokka-
kohtai-
nen 
vkotun-
timäärä 
vajaa 
 
 
 
 
 
 
 
Oppilai-
den 
odotuk-
siin 
vastaa-
minen 

 
 

Opetus-
järjeste-
lyt  
Oppioi-
keus 

 
Opetus- 
suunni-
telman 
toteutu-
minen 
 
Oppiai-
neiden 
sisällöt ja 
tavoit-
teet 
 
Op-
piainepa-
letti 
 
Oppilas-
lähtöi-
syys 

 
Toimin-
tastrate-
gia 
 
 
 

 
Opetus, 
kasvatus, 
pedago-
ginen 
kuntou-
tus  
 

 

Sääntö 
 

 
 

Kohde 
 
 
 
Sään-
nöt <-> 
kohde 
 
 
 
Sääntö 
Kohde 
(ei 
ristirii-
taa) 
 
 

B Esimerkki Elias 1-kierroksen teemahaastatteluaineiston luokittelusta 
OpYks
/hlö 

sairop 
vaihe/ 
toim. 
alue 

Lausuma Kiteytys Alalk Ylälk Kokoava 
luokka 

Huo-
miot 

 
1/O1 
 
 
 
 
 

Koko 
toiminta/ 
 
SYT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meillä on tääl-
lä…erityisopettajan 
työ…me ollaan sairaa-
lassa, jolla on erityisteh-
tävä. Meillä sairaala-
opetustehtävä, jolla on 
omia painoalueita ja 
mahdollisuus yksilölli-
seen opetukseen ja 
oppilaan tukemi-
seen…kun oppilaalla on 
päälimmäisenä psyykki-
siä ongelmia näinkin 
paljon kuin meidän 
oppilailla on ja se on 
täynnä hankalaa tilan-
netta, niin tavallaan se 
tuo sen näyttämönsä 
meille, opettajana sen 
ammatillisuuden ydin 
puoli on se, että osa-
taan kohdata se lapsi..  

Sairaalaopetus-
tehtävällä on 
painoalueita 
ja mahdollisuus 
yksilölliseen 
oppilaan tukemi-
seen 
 
 
Oppilailla psyykki-
siä ongelmia 
 
 
 
 
Oppilaan 
kohtaaminen on 
ammatillisuuden 
ydin 

Työnkuvan 
yksilöinti  
 
Yksilöllinen 
tukeminen 
 
 
 
Oppilaiden 
tuen tarve 
 
 
 
 
Kohtaami-
nen 

 

Toiminnan 
määrittely 
 
Oppilasläh-
töisyys 
 
 
Opetus-
suunnitel-
man toteu-
tuminen 
 

 
Kasvun ja 
kehityksen 
tukeminen 
 
 

Toiminta-
strategia 
 
Kasvatus,  
opetus, 
pedagogi-
nen kun-
toutus 
 
 
 
 
 
Toiminta-
osaaminen 

 
 

Sääntö 
ja 
ajatuk-
sellinen 
väline 
 
Toi-
minnan 
kohde 
 
 
 
 
Toi-
minnan 
kohde 
  
 
 
 
(ei 
ristirii-
taa) 
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LIITE 6 Toiminnan arviointimalli: opetussuunnitelman toteutumisen kuvaus 
 

Opetus-
suunnitel-
man 
toteutumi-
sen ”mainit-
tu syy” 

Esimerkit  
+ toteutuu 
(mitä se on kun se 
on parhaimmillaan) 

Esimerkit ei toteudu 
- ei toteudu 
(mitä se on silloin kun se ei 
toimi) 
 

Vastuutaho Toimin-
tajärjes-
telmän 
osatekijä 

resurssit 1-opettajaisessa 
yksikössä ops:n edel-
lyttämä vkotunti-
määrä on minimi 
moniopettajainen 
yksikkö käyttää re-
surssia tuntikehyk-
senä ja yhteisenä 
vkotuntisuunnitel-
mana 

opetustunnit vajaat oppilaan 
vkotuntimäärään verrattuna 
moniopettajaisessa yksikössä 
opettajilla ylitunteja, vaikka 
oppilaan opetustuntitarjotin 
toteutuu vajaana, 
ei ristiinopettamista tai yhteistä 
vkotuntisuunnitelmaa 

opetuksen 
järjestäjä 
esimies 

väline 

yhteistyö 
hoidon kans-
sa 

koulu hoitaa koulu-
asiat ja järjestää 
kouluun liittyvät 
palaverit 
 
 

osallistumisen perusteita ja 
käytänteitä ei ole määritelty, 
osallistuminen riippuu osastos-
ta, lääkäristä, hoitajasta  

opetuksen 
järjestäjä 
esimies 
hoito + kou-
lu 
opettaja 

työnjako 

tilat tilat riittävät, viihtyi-
syydestä kannetaan 
yhteisesti vastuuta 

tilat riittämättömät ja epätar-
koituksenmukaiset 

opetuksen 
järjestäjä 
esimies 

väline 

työnkäsitys 
 
(”muka-
vuusalue”) 

opinpolku on koko-
naisuus, jossa jokai-
sen vaiheen toteu-
tuminen kuuluu 
sairaalaopetuksen 
työnkuvaan 
oppimissuunnitelma 
opetus, kasvatusta ja 
pedagogista kuntou-
tusta ohjaava asiakir-
ja ja työväline 
3 x YT 
kehittämispäivät ja 
iltapäivät 

koulupäivä = opv-tunnit 
”palaverit pitää sopia opettajan 
vkotyöaikaan, jos menee yli, 
otan ylitöinä pois” 
hoitoneuvottelut tuntien aika-
na, 
aika ei riitä oppimissuunnitel-
man, lausuntojen tai yhteenve-
tojen laadintaan 
yksintekemisen toimintakult-
tuuri 
YT-tunteja ei ole merkitty viik-
ko-ohjelmaan, sisältyvät sellai-
senaan opettajan palkkaan 

opettaja 
työyhteisö 

väline 
(tekijä) 

yhteistyö oppilaan oppimis-
suunnitelman to-
teuttamiseen osallis-
tuvat kaikki asian-
osaiset 

ei rakenteita, foorumeita oppi-
lasasioiden käsittelyyn, edisty-
misen seurantaan tai arviointiin 

esimies, 
työyhteisö 

 
yhteisö 

käytänne 
 

hyvät käytänteet 
käytössä 
soveltuvuutta arvioi-
daan yhdessä ja 
jalostetaan 

ei erityisiä välineitä, opettaa 
vain yhtä oppilasta kerrallaan 
”palaverien aikana koulunkäyn-
tiavustaja opettaa” 

opettaja 
osaaminen 

väline 
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LIITE 7  Opetusyksikkökohtainen työtoiminnan toteutumisen arviointi 
 

Elias 1 ja 2/Opetusyksikkö 
xx/ 
Alaluokka  

Toteuma-
arviointi 
+, +/- ,-  *) 

Yläluok-
ka/sairaalaopetu
svaihe/Toiminta-
alue**) 

Alaluokan 
toteutuma-
arviointien 
keskiarvo 
+, +/- tai - 

Kokoava luokka/ 
Toteuma-arvojen 
keskiarvojen kes-
kiarvo  
+ , +/-tai - 

Työnjako 
Tiedonjako oppilaasta 
Opetuksen aloittaminen: 
suunnittelu 
 

+/- 
+ 
+ 
+/- 

Opetukseen tulo-
käytän-
teet/tulovaihe/ 
SYT 

 
+ 
 

Opetuksen, kasva-
tuksen ja pedago-
gisen kuntoutuk-
sen toteutumisen 
edellytykset 

 
+ 

 
 

Raken-
teet/palaverit/säännölliset 
Sijoittuminen koulupäivään 
Keskinäinen tiedonvaihto 
Koulun roolin määrittely 
hoidon kentässä 
Työnjako määritelty oman 
koulun ja huoltajien kanssa 
 

+ 
 
+/- 
+ 
+ 
 
 
+ 
 

Yhteistyökäytän-
teet/tulovaihe/ 
HYT 
 

 
 
+ 

Raken-
teet/palaverit/säännölliset 
Tiedottaminen 
Koti-koulu-
yht.työ/Vanhempainillat 
Huoltajien tukemi-
nen/vertaisryhmät 

+/- 
 
- 
- 
 
- 

Yhteistyökäytän-
teet/tulovaihe/ 
VYT 

 
- 

Rakenteet 
Käytänteet 
Vahvuu-
det/kehittämistarpeet 

+ 
+ 
+/- 

Yhteistyökäytän-
teet/ tulovaihe/ 
KYT 

 
+ 
 

 
*) Merkkien selitykset 
+ alaluokassa määritelty toiminta toteutuu  
+/- alaluokassa määritelty toiminta toteutuu osittain  
- alaluokassa määritelty toiminta ei toteudu 
 
**) Toiminta-alue 
SYT opetusyksikön sisäinen toiminta ja yhteistyö 
HYT opetusyksikön ja hoidon välinen yhteistyö 
KYT opetusyksikön ja oppilaan oman koulun välinen yhteistyö 
VYT opetusyksikön ja oppilaan vanhempien välinen yhteistyö ja toiminta 
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LIITE 8 Koulutus- ja työseminaarit, kehittämisen kohteet, työtavat, vuorovai-
kutuksen laatu ja oppiminen Saireke-hankkeen vaiheissa 2005–2010 
 
Saireke 1 -vaihe (2005–2006)  

Ajankohta Sisältö Kehittämisen kohde 
  

Työtapa/ 
vuorovaikutuksen 
laatu (Engeström 
1995) 

Oppiminen/ 
tiedonmuodos-
tus 

Aloitusse-
minaari 
5.10.2005 

Saireke- ja Virtuaalikoulu-
hankkeiden sekä osaprojekti-
en esittely  

tiedonvälitys 
sitouttaminen 
hyvät käytänteet 

alustukset  
luennot/  
koordinaatio 

 yksilöoppimi-
nen 
mallioppiminen 

13.–
14.3.2006 

Sairaalaopetus ja sidosryh-
mäyhteistyö 
Elias – repusta ideapankiksi 
Mitä sairaalaopetukselta 
odotetaan? 

sidosryhmien hahmot-
taminen 
käytänteiden mallinta-
minen 

 

koordinaatio 

yksilöoppimi-
nen 
mallioppiminen 

12.– 
13.10.2006 

Opetuksen ja tukipalvelujen 
toteutuminen lapsen ja nuo-
ren oikeuksien näkökulmasta 
Opetus ja tukipalvelut nivel-
vaiheissa ja kuntouttavassa 
erityisopetuksessa 

osaamisen päivittämi-
nen 
arvot 
käytänteiden mallinta-
minen 

koordinaatio 
 

mallioppiminen 
vertaisoppimi-
nen yksilöop-
pimisesta yhtei-
söoppimiseksi 

 
Saireke 2 -vaihe (2007–2008) 

Ajankohta Sisältö Kehittämisen 
kohde 
 

Työtapa/ 
vuorovaikutuksen laatu 
(Engeström 1995) 

Oppiminen/ 
tiedonmuodos-
tus 

25.–
26.1.2007 

Saireke 1 -vaiheen kertymien 
tarkastelu (työseminaari) 

tiedonvälitys 
sitouttaminen 

alustukset keskustelut 

koordinaatio 

yksilöoppimi-
nen 
mallioppiminen 
kehittävä arvi-
ointi 

3.5.2007 Kehittämisen perustat ja 
menetelmät: 
laajennettu swot-analyysi  
benchmarking (työseminaari) 

tiedon jakami-
nen 
käytänteiden 
mallintaminen 
ja kehittäminen 

alustus + ryhmätyö 
laajennettu swot 
koordinaatio 

oivaltaminen 
reflektoiminen 
omaksuminen 

10.10.2007 Kestävä johtajuus ja osaami-
sen kehittäminen (kentän 
koulutusseminaari) 

osaamisen 
päivittäminen 

luennot 
ryhmätyö 
koordinaatio 

oivaltaminen 
reflektoiminen 
omaksuminen 

16.–
17.11.2007 

Sairaalaopetus perusopetuk-
sen ja erityisopetuksen ken-
tässä (koulutusseminaari) 
Hankkeen etenemisen seu-
ranta 

sairaalaopetuk-
sen roolien ja 
tehtäväkuvan 
selkiyttäminen 

alustukset 
luennot,  
peilityöskentelyn sovellus 
koordinaatio 
 

mallintaminen 
kehittävä arvi-
ointi 
 
mallioppiminen 

31.1.–
1.2.2008 

Lasten ja nuorten opinpolun 
tehostettu tuki: (koulutusse-
minaari) 
-kuullaanko signaalit - jae-
taanko vahvuutta? 
-sairaalaopetus ohjauspalve-
lujen antajana 

sairaalaopetuk-
sen roolien ja 
tehtäväkuvan 
selkiyttäminen 

luennot 
alustukset 
koordinaatio 

oivaltaminenre-
flektoiminen 
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LIITE 8 JATKUU Koulutus- ja työseminaarit… 
Saireke 3 -vaihe (2008–2009) 

Ajankohta Sisältö Kehittämisen 
kohde 

 

Työtapa/vuorovaikutuksen 
laatu (Engeström 1995) 

Oppimi-
nen/tiedonmuodostus 

4.–5.6.2008 Sairaalaopetuksen 
kansainvälinen kong-
ressi 

ammatillinen 
osaaminen 

alustukset koordinaatio vertaisoppiminen 

26.8.2008 Vaativan erityistason 
osaajat –Veto-
hankkeen aloitusse-
minaari: sairaalaope-
tuksen nivoutuminen  

uusi työn 
hallinta 

alustukset 
koordinaatio 
 

oivaltaminen 

11.9.2008 Erityisopetuksen 
strategian vaikutus 
opinpolun laatuun 
kuntatasolla ja sairaa-
laopetuksessa, työ-
seminaari 

uusi työn 
hallinta 

alustukset 
luennot  
koordinaatio 
 

oivaltaminen 
omaksuminen 
 

26.–
27.11.2008 

Kolmannen vaiheen 
päätös: tulokset ja 
hankkeen jatko 

käytänteiden 
käyttöönotto 

alustus 
keskustelu 
peilityöskentely/kooperaatio 

kehittävä arviointi 

19.5.2009 Avo-oppilaskriteerien 
määrittäminen, työ-
seminaari 

käytänteiden 
kehittäminen 

ryhmätyö 
peilityöskentely/kooperaatio 

oivaltaminen 
omaksuminen 

 
Saireke 4 -vaihe (2009–2010) 

Ajankohta Sisältö Kehittämisen kohde 
 

Työtapa/ vuorovai-
kutuksen laatu 
(Engeström 1995) 

Oppiminen/ 
tiedonmuodos-
tus 

28.10.2009 Merimaan (2009) kehitysehdo-
tukset ja kehittämishankkeen 
tulokset, ajankohtaiset asiat, 
työseminaari 

käytänteiden kehit-
täminen 

alustukset 
koordinaatio 
kooperaatio 

oivaltaminen/ 
osaamisen 
kartuttaminen 

13.–
14.11.2009 

Ammatillinen kasvu ja jaksami-
nen, koulutusseminaari koko 
kenttäväelle 

uusi työn hallinta luennot 
koordinaatio 
kooperaatio 

oivaltaminen/ 
osaamisen 
kartuttaminen 

26.1.2010 Osaprojektien eteneminen, 
työseminaari 

käytänteiden käyt-
töönotto 

alustukset 
peilityöskentelyn 
sovellus 
kooperaatio 

mallintaminen  
mallioppiminen 
reflektointi 

9.2.2010 Opetussuunnitelman uudistus, 
aluetyön eteneminen  

käytänteiden käyt-
töönotto 

alustukset 
peilityöskentelyn 
sovellus 
kooperaatio 

mallintaminen 
mallioppiminen 
reflektointi  

6.5.2010 Osaprojektien ja aluetyön 
hedelmiä, työseminaari 

käytänteiden käyt-
töönotto 

alustukset 
kooperaatio 

mallintaminen 
mallioppiminen 

31.8.2010 Laatutyö sairaalaopetuksessa, 
työseminaari 

käytänteiden käyt-
töönotto 

peilityöskentelyn 
sovellus 
kooperaatio 

reflektointi  
 

19.–
20.11.2010 

Hanketuloksia sanoin ja ku-
vin -koulutusseminaari  
 

käytänteiden käyt-
töönotto/oman toi-
minnan arviointi 

alustukset, luennot 
kooperaatio 

reflektointi 
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LIITE 9 Sairaalaopetuksen tilanne: rehtoreiden ja johtajien swot-analyysi 
2007 

 
Jono- 
vaihe 

VAHVUUDET 

Resurssikoulu 
Konsultaatioaika preventaatioon 
Ammatillinen osaaminen 
Moniammatillinen tapaaminen omassa 
koulussa 

HEIKKOUDET 

Ei ennakkotietoja oppilaista / 
tulevat kriisiosaston kautta osas-
tolle 

Pitkät jonotusajat -> tilanteiden 
kriisiytyminen 

TOIMINTA HEIKKOUKSIEN 
VOITTAMISEKSI 

Konsultaatioresurssi sisällyte-
tään tuntikehykseen / ohjaus-
käynti 
Resurssiopettaja 

MAHDOLLISUUDET 
Ideat ennaltaehkäisevään työhön ja 
moniammatilliseen työhön 
Monialainen osaaminen 

UHKAT 
Jonotus on aikapommi -> tilanne 
kriisiytyy -> vaikeudet monimut-
kaistuvat 

TOIMINTA UHKIEN POISTA-
MISEKSI 
Toimialojen yli menevä yh-
teistyö ehdoton vaatimus 

 
Ope- 
tuk- 
seen 
 
tulo- 
vaihe 

VAHVUUDET 

Tutustuminen oppilaaseen ja hoitajaan 
(lomake) = tietojen keruulomake 
Etukäteistieto tullessa oppilaalla ja 
vanhemmilla sairaalakoulusta jo tulles-
sa -> yhteistyö hoidon kanssa 

HEIKKOUDET 

Yhtenäinen käytänne puuttuu 
vielä 
Tiedonkulku pätkii 
Oppilaan tulo ennakoimatonta -> 
suunnitelman teko vaikeaa 
Ennakkotietojen puute 
Opettaja ei pääse palaveriin 

TOIMINTA HEIKKOUKSIEN 
VOITTAMISEKSI 

Käytänteet 
Lomakkeet 
Yhteistyö 
Yhtenäiset käytänteet 
Toimivat lomakkeet 
Saumaton yhteistyö 

MAHDOLLISUUDET 
Tutustuminen ja vuorovaikutus (oppilas 
ja opettaja) 
Pääsy tulopalaveriin 
Ihmissuhteet 

UHKAT 
Ihmissuhteet 
Liiallinen salassapito 

TOIMINTA UHKIEN POISTA-
MISEKSI 
keskustelu -> yhteiset tavoit-
teet -> yhteinen näkemys -> 
yhteistyö 

 
Sai- 
raala- 
ope- 
tus- 
vaihe 

VAHVUUDET 

Opettajilla luokanopettajakoulutus ja 
erityisopettajankoulutus eli pedagogis-
ta valmiutta löytyy 
Yhden/kahden opettajan ”turva” ai-
neenopettajajärjestelmään sopeutu-
mattomille 
Yksilöllistäminen -> yksilön huomioimi-
nen -> joustavuus 

HEIKKOUDET 

Aineenhallinta yläkoulussa 
Oppilaan oman koulun ”pomot-
taminen” ja ylisuuret odotukset 
etenemisvauhdista tai kuntoutu-
misesta 

TOIMINTA HEIKKOUKSIEN 
VOITTAMISEKSI 

Koulutus ja yhteistyö oppilaan 
omien koulujen ja lähikoulu-
jen kanssa 
Yhteistyökäytänteiden ”arkis-
taminen” 

MAHDOLLISUUDET 
Sairaalaopetus kääntää parhaimmillaan 
oppilaan kelkan uuteen, parempaan 
suuntaan 
Mahdollisuus saada päättötodistus 
yksilölähtöisessä ja suunnitelmallisessa 
opetuksessa 
 
 

UHKAT 
Lasta ei haluta takaisin 
Hoito täyttää koulupäivän -> 
oikeus opetukseen ei toteudu 
Arvioinnin oikeudenmukaisuus ja 
kannustavuus (esim. musiikkite-
rapian antama ”opetus”)  
Ovatko nämä lapset/nuoret nu-
meerisesti arvioitavissa? 
Opetussuunnitelma saattaa luoda 
paineita 

TOIMINTA UHKIEN POISTAMI-
SEKSI 
Lasta ei haluta takaisin -> 
omien koulujen ohjaus 
Opetussuunnitelma saattaa 
luoda paineita -> soveltuvin 
osin maalaisjärjellä 

 
Siir-
tymä-
vaihe 
omaan 
kou-
luun 
 

VAHVUUDET 

Pitkä nivel – yhteys koko ajan omaan 
kouluun 
Moniammatillinen yhteistyö 
Rutiinit ovat vahvistavia -> siirretään 
omaan kouluun 

HEIKKOUDET 

Vanhempien tuen heikkeneminen 
sairaalajakson jälkeen 
Nivelvaiheiseen ei satsata kaikissa 
kunnissa 

TOIMINTA HEIKKOUKSIEN 
VOITTAMISEKSI 

Toimiva nivel 
Aktiivinen seuranta 

MAHDOLLISUUDET 
Vanhempien ryhmä 
Sitoutuminen kirjallisena 
Ryhmän arvot 
Yksilötasoinen kuntoutus 
Psykologiset palvelut 
Vanhempien kanssa tehtävä työ 
 
 

UHKAT 
Vanhojen oireiden paluu 
Ilman kuherruskuukautta etsitään 
virheitä 
Saattaen vaihdon resurssin puute 
Yhteisen kielen puuttuminen 
Kriisijaksolaiset 
Oman koulun testit palaavalle 
Liiallinen salassapito 

TOIMINTA UHKIEN POISTAMI-
SEKSI 
Esim. Stakes/tulevaisuuden 
muisteluryhmä saatettaessa 
omaan kouluun 
Hoidon mukanaolo 
Osoitetaan euroina onnistu-
neiden ratkaisujen tuomat 
säästöt 
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LIITE 10 Osaprojektien ratkaisumallien muutoskehitys konkreettisiksi me-
nettelytavoiksi  
Sairaalaopetuksen kehittämistarpeet muuntuivat ratkaisuehdotuksiksi, jotka edelleen muuttui-
vat osaprojektien kehittämistyönä konkreettisiksi menettelytavoiksi. Saireke 1 -vaiheen (Saireke 
1, 2005–2006) osaprojektien ratkaisut on merkitty taulukkoon kursiivilla sisällöissä tapahtuneen 
kehittämisen erottamisen helpottamiseksi Saireke 2–4 -hankevaiheista. 

 
Pulma/kehittämistarve Ratkaisu  Konkreettinen menettelytapa (2.–4. 

hankevaihe) 

Oppilaiden siirtymävaiheiden (myöh. 
sairaalaopetuksen nivelvaiheiden) 
selkiintymättömyys ja epäselvyys 
aiheuttaa tukitoimien viivästymistä 
ja ylimääräistä huolta siitä, missä ja 
miten oppilas voi jatkaa koulunkäyn-
tiään sairaalahoitoon jonotusvai-
heessa tai hoitojakson päättymisen 
jälkeen tarpeenmukaisten ja oikea-
aikaisten tukitoimien tukemana. 

Oppilaiden jälkiseuranta toteutuu 
satunnaisesti. 

Siirtovaiheen jäsentäminen  
Siirtovaiheen kuvauksen laatiminen ja 
mallintaminen 
Nivelluokan toimintamallin suunnittelemi-
nen 
 
Nivelvaiheiden hyvien käytänteiden ja 
työtapojen kehittäminen, kokeilu ja kuvaus 
 
 
Jälkiohjauksen vakiinnuttaminen työkäy-
tänteenä 

Prosessin vaiheet yksilöidään, 
määritellään 
Vaiheiden menettelytavat mallinne-
taan  
 
Palaverikäytäntöjen yksilöinti vai-
heineen ja tavoitteineen, 
tulo-, opetus- ja paluuvaiheisiin 
Nivelvaiheopas 
 
Yhteenveto sairaalaopetusjaksosta 
kirjallisena omalle opettajalle 
1–2 seurantapalaveria 5–6 viikon 
jälkeen 

Oppilaiden oireilun lisääntyminen ja 
oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvi-
en vaikeuksien kumuloitumisesta 
sekä toisaalta hoitojaksojen lyhene-
misestä ja erityisopetusmallien 
muuttumisesta on seurannut painei-
ta koulujen erityisopetukselle ja 
oppilashuollolle.  

Vanhempien tukeminen oppimisen ja 
koulunkäynnin kriisitilanteissa jää 
sattumanvaraisen avun varaan. 

Sairaalaopetusyksikön osaamisen tarjoa-
minen oppilaaksiottoalueen kouluille 
Koulutuksen ja konsultaatiotoiminnan 
järjestäminen 
Tukimateriaalien tuottaminen 
Tukijaksotoiminnan mallintaminen avo-
oppilaita varten 
Vanhemmuutta tukevien tukimallien kehit-
täminen ja käyttöönotto 
 
Oppilaan ja vanhempien osallisuuden ja 
vastuun lisääminen koululaiseksi kasvami-
sessa 

Oppilaan tulopalaverin alkukartoi-
tuskaavio ja oppimisen ja koulun-
käynnin tilanteen kartoituslomake, 
opetusjakson sisältöjen suunnittelu 
ja arviointien aikataulutus 
 
Ohjauskäyntisopimus 
Vanhempien tukiryhmät, vanhem-
painillat, 
koulunkäyntiin liittyvä tiedottami-
nen 
Koulusopimus 

Osaston ja koulun yhteistyön jänte-
vöittäminen 

Opetuksen rooli vaihtelee työnteki-
jästä/osastosta/lääkäristä riippuen 

Toimivan yhteistyön rakennuspuut 
pohditaan yhdessä, vaiheiden jäsentämi-
nen 
 

Ilmoitus sairaalakoulun tulevasta 
oppilaasta -lomakepohja, työstämi-
nen alkaa osastolla 
Tutkimusjakson jäsentäminen 
Askelmerkit sisältöineen 

Varhainen tukitoimien havainnointi 
ja oikea-aikaisten ja tarpeenmukais-
ten tukitoimien kohdentaminen 
vailla systemaattista menettelytapaa 

Kokonaiskäsitys oppilaan tilanteesta, 
pedagogisten tukitoimien tarpeesta 
hajallaan eri tahoilla 

Oppilaan osallisuus palavereissa 
vähäinen, puhutaan yli 

Palavereiden muistiin merkitseminen 
kirjavaa, tieto jää ”ilmaan” 

Oppimisen, kasvatuksen ja pedagogisen 
kuntoutuksen tukitoimien kokoaminen 
opetuksen toteutuksen pohjaksi 
 
Yhteys omaan kouluun puhelimitse ja/tai 
koulukäynnit 
Osallistutaan tulopalaveriin 
Kokonaistilanteen kuvaus 
Oppilaan tietoisuuden lisääminen itsestään 
oppijana ja koululaisena 
 
Kehitetään lomakkeisto tiedon kokoami-
seen ja välittämiseen 

Oppilaan tulohaastattelu -lomake 
Oppimistaitojen arviointi -
lomakkeisto 
Hojks-pohjat 
PulpettiHoppi-oppimissuunnitelma 
Opetusjakson koonti välitetään 
omalle koululle 
Naamamalli-palaverikäytäntö 
tavoitteiden asettaminen ja sään-
nöllinen seuranta 
Palaverin muistiinpanot naamatek-
niikalla ja jakaminen kaikille osa-
puolille 

Sairaalaopetusyksikön toimintamallit 
kasvatustilanteissa kirjavia 

Oppiainekohtainen suoriutuminen ja 
tavoitteiden asettaminen kirjavaa 

Oppilaan koululaiseksi kasvun tuke-
minen opetusyksikköjen toiminta-
kulttuureista, menetelmistä ja käy-
tänteistä riippuvaa 

Menettelytapaohjeistuksen laatiminen 
 
Opetussuunnitelman laatiminen jokaiseen 
sairaalaopetusyksikköön 

Kiusaamisen ennaltaehkäiseminen 
koko työyhteisön vastuulla 
 
Oppiaineiden +/- -arviointi 
opetuksen suunnittelun pohjaksi 
Toimintasuunnitelman päivittämi-
nen viikko-, kuukausipalavereissa, 
sisältöjen suunnittelu ja sopiminen 
Koulusopimus 
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LIITE 11 Käytänteiden käyttöönottotilanne keväällä 2008 (Tilus 2008a)  
 
 

Käytänne Käyttöönotto  
 % vastaajista (n=51) 

Oppimistaitojen arviointi 61,2 

Oppilaaksi tulolomake 55,1 

PulpettiHoppi-oppimissuunnitelma 55,1 

HOJKS:n laadinta ja päivitys 46,9 

Nivelvaiheopas 46,9 

Oppilaan tulohaastattelu 42,9 

Koulusopimus 34,7 

Sairaalaopetusjakson koonti lomakkeelle 28,8 

Opetusjakson sisällöt ja tavoitteet -lomakkeisto 22,4 

Jälkiohjausmallit 16,3 

Sairaalaopetuksen TVT-strategia 14,3 

Tulevaisuusmuistelu 12,2 

Sähköiset tiedonsiirtolomakkeet (Pedanet tai Moodle) 8,2 
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LIITE 12 Opinpolkuprosessi  
 

  Vaihe 1   Huoli herää: Oppilas tuen tarpeessa tai jonossa hoitoon (Tilus 2007 mukaillen) 

Hallinto Selkeät ohjeistukset, riittävät resurssit, jatkuva seuranta 

Koulut Onnistumisen edellytykset: ikä- ja kykytasoiset vaatimukset ja sosiaalisten taitojen tukeminen 
johtavat oppimisen iloon ja turvallisuuden tunteeseen, jotka toimivat terveen psyykkisen 
kasvun ja kehityksen perustana 

Tehostettu tuki Hyvä käytänne: Työkalupakki, jossa ohjeet  
Signaalien kuulemiseen, tuen tarpeen arvioimiseen, varhaiseen puuttumiseen  
Kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä matkalla tiedonvälittäjästä kasvatuskumppanuuteen 
Opetuksen eriyttämisestä, Tukiopetuksesta, Joustavista opetusjärjestelyistä, Oppimissuunni-
telman laadinnasta 

Oppilashuollollinen 
toiminta 

Arjesta huolehtiminen on kaikkien vastuulla 
Näkyvyys ja osuus YT:ssä, vesoissa, kokouksissa, vuosikello 

Oppilashuolto Vastuuhenkilön nimeäminen, kokoontuminen säännöllisesti (vähintään 1 x vko), koulua tuke-
vista tahoista tukiaurinko vastuualueineen ja yhteystietoineen, Ohjeistukset selkeät: 
Millaisen huolen voi ottaa puheeksi? Kenen puoleen voin kääntyä? Miten valmistaudun oh-
ryhmään? Muistioiden muoto ja tiedonsiirto-ohjeistukset, Asioiden aktiivinen eteenpäin 
vienti ja seuranta 

Erityinen tuki Hyvä käytänne: Erityisopetuksen koulukohtaiset toimintamallit ja kriteerit sekä kolmiportai-
sesti etenevä tuki 
Hojks-ohjeistukset 
Hojks-lupaus: sosiaalisten taitojen harjaannuttamiseksi lupaan viedä oppilasta parempaan 
suuntaan, laittaa rajat ja olla läsnä 

Kotona tapahtuva 
opetus 

Päätöksen perusteet 
Suunnitelma opetuksen järjestämiseksi 
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LIITE 12 JATKUU Opinpolkuprosessi   
 

Vaihe 2  Sairaalaopetusvaiheen toimintaperiaatteet ja käytännöt (Tilus 2007 mukaillen) 

Opetus niveltyy hoitoa tukevaksi ja toteutuu yksilö- tai pienryhmäopetuksena, opetus sisältää kuntouttavan 
opetuksen / pedagogisen kuntoutuksen / korjaavan opetuksen, oppimisen ja koulunkäynnin arviot myös avohoi-
dossa oleville oppilaille, tuki-, ohjaus- ja koulutuspalvelut sekä materiaalit 

Toimintakulttuuria leimaavat yhteisöllisyys, aikuisuus, kohtaaminen, osallisuuden tukeminen, voimavarakeskei-
nen työtapa, palautejärjestelmä, asioiden hoitaminen loppuun saakka 

Hoidon ja  
koulun yhteistyö 

Selkeät rakenteet, säännöllisyys 
Hyvä käytänne: Tietolomakkeisto sairaalaopetukseen tulevasta oppilaasta   
Opettajan osallistuminen tulopalaveriin ja vanhempien tapaaminen 
Vastavuoroinen, avoin yhteistyö 

Niveltietojen  
hankkiminen  
omasta koulusta 

Tiedonsiirtolupa 
Koulukäynti 
Hyvä käytänne: Oppilastuntemukseen perustuvat opetuksen sisällöt ja tavoitteet  
Tiedot aikaisemmista tutkimuksista 

Selkeän kuvan  
rakentaminen  
oppimisen ja  
koulunkäynnin  
tilanteesta 

Hyvä käytänne: Oppilaan käsitys itsestään oppijana, yksilöllinen opettajan tapaaminen 
-ohjeistus 
Huoltajien huoli ja käsitys oppilaan oppimisesta ja koulunkäynnistä, kokemukset 
yhteistyöstä oman koulun kanssa, valmius ja voimavarat oppilaan koulunkäynnin 
tukemiseen 
Oppilaan oman koulun käsitys oppimiseen ja koulunkäyntiin vaikuttavista tekijöistä, 
kokemukset kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä 
Oman koulun ja muiden tahojen aiemmat tukitoimet ja niiden tulokset 

Huolesta  
toimintasuunnitelmaksi 

Hyvä käytänne: Vahvuusalueiden ja harjoiteltavien asioiden kartoitus yhdessä huolta-
jan kanssa, asioiden näkyväksi tekeminen (sujuu-naama ja mistä huoli -naama)  
Hyvä käytänne: Tulevaisuusmuistelu, ratkaisusuuntautunut lähestymistapa  
Avo-oppilaalle laaditaan koulusopimus, johon kirjataan jakson tavoitteet, menettely-
tavat kodin ja koulun välisessä yhteistyössä ja koulukuntoisuuden heikentyessä 

Oppimisen taitojen 
arviointi/ 
pedagoginen kartoitus 
Opetuksen suunnittelu 

Hyvä käytänne: Oppimistaitojen arviointi ja muutoksen seuranta  
Allu-testi, Makeko, muut kartoitukset 

Opetuksen  
järjestäminen 

Opetussuunnitelman mukainen opetus ja viikkotuntimäärät 
Oppimisedellytysten mukainen ja koululaisen taitoja ylläpitävä opetus 
Oppimissuunnitelman laadinta (Hyvä käytänne) 
Hojksin laadinta ja päivitys (Hyvä käytänne) 
Virikkeitä oppimiseen ja oppimisen ilon löytämiseen  
Osallisuuden kokemus ryhmään kuulumisesta ja hyväksymisestä 

Yhteistyö  
huoltajien kanssa 

Huoltajat aina mukana koulupalavereissa (sujuu – mistä huoli -malli) 
Osallisuuden helpottaminen: asiat näkyviksi, muistiinpanot, selkeä tiedonvälitys ja 
voimavaroja lisäävä ja sitoutumista helpottava ja rakentava palaveri-ilmasto 

Koululaisen taitojen 
tukeminen 

Pedagoginen kuntou-
tus 

Kuntouttava opetus 

Sosiaalisen, emotionaalisen ja kognitiivisen kasvun ja kehityksen tukeminen 
Tavoitteina eheytynyt minä, terve itsetunto ja ikätasoiset koululaisen taidot 
Ohjausta ratkaisumallien omaksumiseen sosiaalisiin tilanteisiin ja tunteiden ilmaisuun, 
eväitä oman toiminnan ohjaamiseen, luottamuksen uusiutuminen omaan osaami-
seen, aikuisiin ja ikätovereihin, ristiriitatilanteiden ratkaiseminen myönteisellä tavalla 
(vastuun portaat) 
Motivaation ja vastuuntunnon kehittyminen omaan oppimiseen ja koulunkäyntiin 
Palkkiot ja palautejärjestelmät 

Arviointi ja  
seuranta 

Hyvä käytänne 10 ja 8 
Opettaja hoitotiimin pedagogisena jäsenenä hoitoneuvottelussa 
Koulupalaverit huoltajien ja oman koulun sekä hoidon edustajien kanssa 
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LIITE 12 JATKUU Opinpolkuprosessi   
 

Vaihe 3        Siirtymävaiheen periaatteet ja käytännöt (Tilus 2007 mukaillen) 
Saattaen vaihdettava 
-periaate 

Omaan kouluun siirtymisestä suunnitelma sisältää aikataulut, toimenpiteet, vastuuhenkilöt, 
seurantapalaverit 
Mitä enemmän asenneilmastossa työstämistä, sitä pitempi siirtymäaikataulu 
Mitä vaativampi tilanne, sen pienemmät askeleet 
Koulukokeilupäivät, saattava tukihenkilö kotoa, sairaalaopetuksesta ja/tai hoidosta 
Tietojen siirto oikeaan aikaan oikeille henkilöille 
Kokeilupäivien kokemusten käsittely 

Sairaalaopetusjakson 
koonti 

Hyvä käytänne: sairaalaopetusjakson koontilomake  
Mitä tehty, miten edetty, missä onnistuttu, mitä tarvitaan jatkossa? Pääpaino pedagogiikas-
sa, ei persoonallisuuspiirteiden kuvaamisessa 
Tarkista, välittyykö yhteenvedosta 
Miten oppilas oppii parhaiten? Miten oppilas motivoituu? Mitkä ovat oppilaan vahvuudet ja 
tukea tarvitsevat alueet? Mitä ja miten tekemällä opetuksessa onnistuttiin? Kuvaus koulus-
sa oloajasta, osallistumisesta, onnistumisista?  
Arvio tavoitteiden saavuttamisesta ja oppiainekohtaisesta osaamisesta (Hyvä käytänne 12) 

Siirtymää tukevat 
palaverit 

Oman koulun mahdollisuudet tukea; tarpeet, odotukset, mahdollisuudet: 
Miten oppilasta voidaan tukea? Miten työnjaosta voidaan sopia? Mitkä asiat opettajaa 
askarruttavat? Millaisia mielikuvia oppilaasta ”elää” työyhteisössä? Millainen kuva oppilaas-
ta on opettajien keskuudessa? Millaisia rooleja toisilla oppilailla on palaavaa oppilasta koh-
taan? Mitä oppilaalta odotetaan? Mitä sairaalaopetukselta tai hoidolta odotetaan? 

Mistä on huolehti-
misen kulttuuri 
tehty? 

Arvoista, perustehtävän tiedostamisesta, sitoutumisesta, johtajuudesta, aikuisuudesta 
 -> syntyy yhteisöllisyys, joka tarkoittaa yhteisiä pelisääntöjä, selkeää vastuunjakoa, aitoa 
välittämistä, kaikkien puuttumista tilanteisiin, kannustusta, selkeitä toimintamalleja, joihin 
sitoudutaan, aikaa ja tilaa lapselle ja nuorelle 

Tukitoimet Hyvä käytänne: Keitä asia koskee? Mikä on hyvin? Mistä ollaan huolissaan? Mitä pitää ta-
pahtua, että tilanne muuttuu? Mitkä ovat lapsen tai nuoren omat tavoitteet? Perheen 
toiveet, opettajan toiveet? Kuka tekee ja mitä, että edistystä tapahtuu? 
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LIITE 13 Aluetyötä edistäneet ja estäneet seikat  
 

Kehittämistä Aluetyö 2008–2009 Aluetyö 2010–2013 

Edistäneet - moniammatillisen ohjausryhmän 
toiminta 

- hallinnonalojen yhteinen tarve tiedonvaih-
don tehostamiseen 
- henkilökohtaiset kontaktit, tuttuus 
- realistiset tavoitteet 
- hyvä yhteishenki, keskinäinen tuki 
- jatkuvuus 
- toiminnan nivoutuminen sujuvasti kokonai-
suudeksi 
- kansalliset työseminaarit 
 

Heikentäneet - alueen opetusyksikköjen eritasoinen 
motivoituminen 
- valtakunnallisen ohjauksen niukkuus 
 

- aikataulujen tiukkuus 
- alueen opetusyksikköjen erilaiset tilanteet, 
motivoituminen ja sitoutuminen 
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LIITE 14 Osaprojektien kehittämistä edistäneet ja estäneet seikat  
 
 

Kehittämistä Osaprojektit 2008–2009 Osaprojektit 2010–2013 

Edistäneet - innostunut kehittäjätiimi 
- pieni yksikkö: kaikki mukana 
- yksimielisyys, tiivis yhteishenki 
- pätevien opettajien saanti 
- hankevastaavan valinta 
- palaverikäytännöt tehostuneet 
- teemojen sopivuus oman ja työyhtei-
sön ammatillisuuden kehittämisen 
kannalta 
- ammatillinen tiedonvaihto tehostu-
nut 
- aiempi hanke kehitti hankerutiinin 
 

- vankka tiedottaminen 
- välitön hyöty arkeen, usko oikealla tiellä 
olemisesta 
- myönteinen kehittämisilmapiiri,  
- kehittämishalukkuus ja -osallistuvuus 
- jatkuvuus, rahoitus 
- sidosryhmien sitoutuminen 
- toimijoiden aktiivinen ja sitoutunut ote 
- aktiivinen ohjausryhmä 
- talkoohenki ja johtajan tuki 
- opetuksen järjestäjän tuki ja kannustus 
- opettajaresurssin saaminen 
- valtakunnallinen hanke luonut kehykset  
- verkostoituminen 

Heikentäneet - ajan puute 
- henkilöstön vaihtuvuus  
- uusiin tiloihin muutto 
- tiedonkulku osastoilla 
- aluetyö sakkaa 
- Opetushallitukselta liian vähän tukea 
- hankeväsymys 

- työn vapaaehtoisuus -> ei sitoutumista 
- ajanpuute 
- yhteistyö sidosryhmien kanssa 
- kyselyihin vastaamismotivaatio heikko 
- toimintaympäristön jatkuvat rakenteelliset 
muutokset 
- hanketyön sovittaminen arjen hulinaan 
- osa henkilöstöstä ”ulkona” 
- sidosryhmien henkilöstömuutokset 
- työyhteisön rajallisuus (resurssit, aika) 
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LIITE 15 Osaamiskeskustoimintaedellytyksiä kuvaavat merkitysyksiköt  
 

Kiteytys merkitysyksiköksi alalk ylälk 
perustehtävän määrittely 
konsultatiivisen toiminnan määrittely 
kuuluvuus, näkyvyys kuntakentässä 
tiedotus 
yhteinen koordinaatio sairaalaopetukselle 
yhteistyön avaaja 

valtakunnallinen ja alueellinen 
verkosto ja sairaalaopetuskenttä 
oman työn kuva, perustehtävä ja 
osaamiskeskustoiminta  
 

sairaalaopetuksen 
roolit 
(perustehtävä) 

yksiköiden sijainnit ja etäyhteydet 
resurssit, vakkarisijaiset 
pätevät erityisopettajat 
tietotekniikka ja materiaalit (älytaulut) 

tilat, opetusjärjestelyt 
virkarakenne, henkilöstö 
tuntikiintiö 
materiaalit 

toiminnan järjes-
tämisen rakenteet 

opettajatyön ja konsultoivan työotteen 
yhteensovittaminen 
konsultaatio- ja ohjaustyön määrittämi-
nen 

konsultoinnin mallit 
ohjauksen mallit 
opettajan työnkuva 

sairaalaopetuksen 
mallit 

yhteinen tekeminen, toisten tukeminen, 
ajan antaminen, kohtaaminen, dialogi ja 
verkostotyöote työtapoina 
kohtaaminen, kuunteleminen 
kuulluksi tuleminen 

vastavuoroinen työote 
 

toimintakulttuuri: 
avoin vuorovaiku-
tus 
yhteistyö 

nuorten tila ja eriarvoistuminen vs. lasten-
suojelu ja puhe 
perustyö oppilaan tukeminen, 
asennoituminen / herkkyys lasten ja nuor-
ten ongelmille 
 

työn merkitys 
toimintaympäristön huomiointi 
inklusiivinen lähikoulu 
tasa-arvoinen opetusyksiköiden 
verkosto 
osaamisen jakaminen 

arvot 
 

toimintakulttuuri: selkeys, pysyvyys,  
ristiinopettaminen 
sijaistaminen 
kokoukset, yhteissuunnittelu 
 

 
työyhteisön rakenteiden määrit-
tely 

 
sisäiset rakenteet 

toimenkuvien määrittäminen, mitä kuka-
kin tekee, mistä työt koostuvat 

vastuiden jako työnjako 

johtajuuden näkyminen 
johtajuuden tukeminen 
oman itsensä johtaminen 
asioista selvää ottaminen 
osallistava suhtautuminen 

jaettu johtajuus 
alaistaidot 
 

johtajuus 

oman työn määrittely 
menettelytavoista sopiminen  
sopimusten näkyvillä olo 
läsnäoleminen, paneutuminen 
osallistuminen 

säännöllisyys 
sitoutuminen 
 

yhteiset pelisään-
nöt 

lapsen tason huomioon ottaminen 
keinot oppilaan kohtaamisessa 
ajan hermolla ja aktiivisuus sairaalaope-
tuksen valtakunnallisella, alueellisella ja 
yksikkötasolla 
koulutustarjontaan tarttuminen 
 

hyvän toimintaosaamisen mää-
rittely 
ammattiosaaminen 
vuorovaikutusosaaminen koulut-
tautuminen 
koulutusanti 

osaaminen 
 
osaamisen jakami-
nen 
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