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1 Johdanto 
 

Peruskoulu on kohdannut erilaisia muutoksia vuosien varrella. Muutokset ovat asetta-

neet kouluyhteisöt uusien haasteiden eteen. Suuret ryhmäkoot, oppilaiden moninaiset 

pulmat sekä opettajien rajalliset resurssit ovat nousseet yleisiksi puheenaiheiksi. Suun-

tauksena on sijoittaa tukea tarvitsevia oppilaita alakoulun perusopetuksen luokkiin. 

Tämä tarkoittaa sitä, että erityistä tukea tarvitseva oppilas voi käydä asuinpaikkansa 

perusteella määräytyvää lähikoulua.  

 

Opettajien työ on muuttumassa ryhmien opettamisesta erilaisten kehitykseen ja kas-

vuun liittyvien pulmien tunnistamiseen. Myös opetuksen yksilöllinen mukauttaminen on 

lisääntynyt. Vastuullisesti toteutettuna integrointi vaatii laajoja tukitoimia, jotta voidaan 

taata oppilaan oppiminen sekä muu kouluikään liittyvä kehitys. Laki määrittelee oppi-

laan oikeuden saada riittävää tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin heti, kun tuen tarvet-

ta ilmenee (Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 § 30). Koulut yrittävät vasta-

ta näihin haasteisiin tällä hetkellä käytettävissä olevien resurssiensa mukaan. Riittävät-

kö opettajien resurssit, vai tarvitseeko koulu kaikkien oppilaiden tuen tarpeen täyttämi-

seksi muitakin asiantuntijoita? Miten toimintaterapeutti toiminnan asiantuntijana voisi 

auttaa koulua tässä tehtävässä?  

 

Kehittämistyömme suunnittelu alkoi mielenkiinnostamme tuoda esiin toimintaterapeutin 

erityisosaamisen soveltuvuutta tavallisen koulun arkeen. Tällä hetkellä kouluikäisten 

toimintaterapiaan pääsy mahdollistuu suurelta osin vain sellaisille oppilaille, jotka tarvit-

sevat laaja-alaista tukea koulutyöskentelyyn ja päivittäiseen arkeen. Kiinnostuimme 

tarkastelemaan, miten toimintaterapia voisi vastata oppilaan yksilölliseen tuen tarpee-

seen ja miten toimintaterapiaa voitaisiin koulussa järjestää niin, että se hyödyttäisi oppi-

lasta, kotia ja kouluyhteisöä ennaltaehkäisevässä merkityksessä?  

 

Seinäjoen Pohjan koulussa kiinnostuttiin kehittämisyhteistyöstä, kun etsimme yhteis-

työkumppania Seinäjoelta ja Tampereelta. Kehittämistyön ideointi ja suunnittelu aloitet-

tiin yhdessä Pohjan koulunjohtajan ja luokanopettajan kanssa. Kävimme dialogia yh-

teistyötahon kanssa siitä, mitä odotuksia heillä on toimintaterapiasta ja miten me pys-

tyisimme vastaamaan koulun tarpeisiin. Käydyissä dialogeissa tarkentui yhteistyötahon 

tarve lisätiedolle siitä, mitä toimintaterapia on yleensä ja mitä se voisi olla kouluyhtei-

sössä. Tämän tiedon tuottamisen lisäksi näimme tarpeelliseksi etsiä vastausta kysy-
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mykseen ”Miten toimintaterapeutti voi tukea oppilaan toimintaa Pohjan koulun arjes-

sa?”.  

 

Kartoitimme, miten ja missä toimintaterapeutti jo toimii osana koulun arkea. Tietomme 

mukaan ainoastaan Espoon opetustoimessa on kolme toimintaterapeuttia, jotka toimi-

vat perusopetuksen kouluissa. Näiden Espoon opetustoimen toimintaterapeuttien 

haastatteluaineiston analysoinnin perusteella tarkentui käsitys siitä, miten toimintatera-

pia palvelee kouluyhteisöä toimintaterapeutin ollessa osa koulun henkilökuntaa.  

 

Toteutimme Kanadalaisen toimintaterapiaprosessin kehyksen mukaisen arviointiosuu-

den Pohjan koulun oppilaalle Saaralle. Toteutetun prosessin avulla halusimme selkiyt-

tää toimintaterapian käytäntöä ja toimintaterapeutin tapaa toimia yhteistyötaholle. Toi-

mintaterapia on asiakaslähtöistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on tukea ja edistää 

ihmisen psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä. Kouluikäistä lasta tuetaan 

toimintaterapialla toimimaan päivittäisessä elämässä siten, että hän toimintakyvyn ra-

joituksista huolimatta löytää ja hallitsee keinoja huolehtia itsestään, olla vuorovaikutuk-

sessa ihmisten kanssa, viettää vapaa-aikaa ja leikkiä. (Kilon koulun lukuvuosiopas 

2012: 16.) 

 

Kokosimme lähiyhteistyötiimin koulun edustajista ja Seinäjoen keskussairaalan toimin-

taterapeutista. Tiimi toimi kehittämiskumppanina mietittäessä, mitä toimintaterapia voisi 

olla Pohjan koulussa. Järjestimme lähiyhteistyötiimille Info -tilaisuuden, jossa esitimme 

toimintaterapian sisältöä ja mahdollisuuksia toimia oppilaan tukena kouluyhteisössä. 

Tilaisuuden pohjalta koulun edustajat esittivät meille näkemyksensä toimintaterapian 

tarpeelle omassa työyhteisössään. Kehittämistyömme viimeisessä vaiheessa järjes-

timme ”Jos meirän kouluss ois toimintaterapeutti” -tilaisuuden Pohjan koululla. Tilai-

suudessa esitimme, mitä toimintaterapia voisi olla Pohjan koulussa.  

 

Toimintaterapeutin ammatillisella osaamisella on paljon käyttöä lasten ja nuorten kas-

vua ja kehitystä tukevan toiminnan mahdollistajana heidän koulupolullaan. Tämän vies-

tin eteenpäin viemisessä ja oppimisympäristön muokkaamisessa voi toimintaterapeutti 

toimia kouluyhteisön apuna. 

 

Osa lapsista oppii koulussa jo alun alkaen, etteivät he ole yhtä hyviä kuin 
muut. Siinä, ettei lapsi opi yhtä nopeasti ja samalla tavalla kuin muut, ei 
ole kuitenkaan aina kyse siitä, ettei hän voisi oppia. (Lämsä 2009: 36.)  
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2 Kehittämistyön tausta ja Pohjan koulu 
 

Koululaiset viettävät suuren osan ajastaan koulussa ja koulunkäynti edellyttää monia 

hallittavia taitoja. Oppilaille mahdollisimman hyvän oppimisen ja suotuisan oppimisym-

päristön takaaminen edellyttää vaikeuksien tunnistamista ja niihin puuttumista mahdol-

lisimman varhaisessa vaiheessa (Merimaa – Virtanen 2008: 63). Riittävän ohjauksen 

puuttuessa oppilas saattaa tehdä toiminnassaan vääriä valintoja. Vääristä valinnoista 

aiheutuvat seuraukset eivät kuitenkaan oikeuta jättämään oppilasta ilman tukea. Yksi-

löllisen tuen antaminen edellyttää oppilaan tilanteeseen perehtymistä. (Tilus 2004: 3). 

Vuonna 2002 voimaan tulleessa koululain muutoksessa (HE 205/2002) korostetaan 

lasten ja nuorten hyvinvointia kehitykseen liittyvien vaikeuksien ennaltaehkäisevänä 

toimenpiteenä. Lasten ja nuorten lisääntyneet oppimisvaikeudet, mielenterveysongel-

mat ja päihteiden käyttö aiheuttavat erityistä huolta. Yhteiskunnan ja perheiden pahoin-

vointi heijastuu lapsiin, mikä näkyy koulun arjessa. Opettajat joutuvat työskentelemään 

opettamisen lisäksi monien sosiaalisten ongelmien parissa. Opetussuunnitelmien pe-

rusteisiin on lisätty Opetushallituksen päätöksellä 5/420/2002 oppilas- ja opiskelijahuol-

lon sekä kodin ja koulun yhteistyön keskeiset periaatteet, joilla pyritään aikaansaamaan 

turvallinen ja terve oppimis- ja työympäristö, suojaamaan mielenterveyttä sekä edistä-

mään työyhteisön hyvinvointia. (Pesonen 2006: 79–80.)  

 

Pohjan koulussa opiskelee noin 140 alakoulun oppilasta. Koulussa on seitsemän pe-

rusopetuksen luokkaa ja erillisissä tiloissa kaksi erityisopetuksen pienluokkaa. Koulus-

sa on yhteensä 12 opettajaa ja seitsemän koulunkäynninohjaajaa, joista yksi työsken-

telee perusopetuksen luokissa. Perusopetuksessa työskentelevän laaja- alaisen eri-

tyisopettajan resurssit on jaettu yhdessä toisen koulun kanssa. Perusopetuksen seit-

semästä luokasta yksi on jaettu kahteen 10 oppilaan luokkaan. Luokkajakoon vaikuttaa 

perusopetuslaki, joka rajoittaa luokan oppilasmäärän enintään kymmeneen oppilaa-

seen, jos luokassa on erityistä tukea tarvitseva oppilas (Laki perusopetuslain muutta-

misesta 642/2010 § 17). Suuntasimme kehittämistyömme Pohjan koulun perusopetuk-

sen toimintaan, koska toimintaterapian tunnettavuus perusopetuksessa on vielä vä-

häistä. Erityisopetuksen puolella tunnetaan yleensä toimintaterapia paremmin. 

 

Perusopetuslaissa on säädös oppilashuoltotyöstä, johon sisältyy opetussuunnitelman 

mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, jotka koostuvat kansanterveysla-

kiin pohjautuvasta kouluterveydenhuollosta ja lastensuojelulakiin pohjautuvasta kou-

lunkäynnin tukemisesta (Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 § 31 a). Pohjan 
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koulun oppilashuoltoryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Ryhmässä käsitellään 

kouluvuoden aikana ilmeneviä asioita, jotka vaikeuttavat oppilaan koulunkäyntiä. Ryh-

mään kuuluvat johtajaopettaja, laaja–alainen erityisopettaja, koulukuraattori, kouluter-

veydenhoitaja, psykologi (psykologi- ja perheneuvontapalvelut) ja tarvittaessa oppilaan 

luokanopettaja sekä sosiaalityöntekijä. Syksystä 2012 alkaen psykologi osallistuu enää 

kerran puolessa vuodessa ryhmän kokouksiin. Oppilashuoltoryhmän tehtävänä on sel-

vittää oppilaan koulunkäyntiin vaikuttavien asioiden taustoja, ohjata oppilasta ja hänen 

perhettään saamaan asiantuntija-apua sekä seurata tilanteen kehittymistä ja koulun-

käynnin edistymistä. Vuosittain oppilashuoltoryhmässä käydään läpi kaikkien luokkien 

oppilaiden koulunkäyntiin liittyviä asioita. (Pohjan koulun opetussuunnitelma 2009:10.)  

 

Pohjan koulun oppilashuoltoryhmän todetessa oppilaalla olevan tarvetta laajempiin 

tutkimuksiin, huoltaja voidaan ohjata varaamaan aika perheelle psykologi- ja perhe-

neuvontapalveluiden psykologille. Psykologi voi tarvittaessa lähettää oppilaan erikois-

sairaanhoidon piiriin jatkotutkimuksiin. Opettajalle ja perheelle kerrotaan psykologisten 

tutkimuksen tulokset yhden tunnin kestävän tapaamisen aikana. Kouluarjessa tapahtu-

vaan tarkempaan konsultointiin psykologin resurssit eivät riitä, jonka vuoksi tutkimuk-

sessa esiin nousseiden pulmien vaikutus oppilaan toimintaan saattaa jäädä opettajalle 

ja perheelle epäselväksi. (Raiskio 2012.) Pohjan koulun opettajat kertoivat kokevansa, 

että tutkimuksista saadun tiedon soveltamisen koulun arkeen on haasteellista (Pajala- 

Korpi 2012). Tukitoimia pitäisi suunnata suoraan oppilaan lähiympäristöön, mutta tällä 

hetkellä resurssit ovat puutteelliset. Yksi mahdollisuus toimintaterapian toteutumisesta 

koulussa saattaisi olla tuottaa toimintaterapiapalveluita psykologi- perheneuvontapalve-

luiden kautta. (Raiskio 2012.)  

 

Pohjan koulussa toimii perusopetuksessa yksi laaja-alainen erityisopettaja, jolla on 

ennalta sovitut tunnit käytettävissä oppilaiden tukemista varten. Oppilas voi saada osa-

aikaista erityisopetusta joustavasti, samanaikaisopetuksena, yksilöopetuksena tai ope-

tuksena pienryhmässä. Erityisopetuksen suunnittelussa voi tarpeen mukaan olla mu-

kana huoltaja ja oppilashuoltoryhmä. (Pohjan koulun opetussuunnitelma 2012: 15.) 

Koulun aikaisempi perusopetuksen erityisopettaja kertoi havainnoistaan, joiden pohjal-

ta oppilas voisi hyötyä esimerkiksi pelkästä aikuisen yleisestä mielenkiinnosta kuulu-

misiaan kohtaan. Erityisopettajan näkemyksen mukaan myös oppilaan työskentely ja 

yleinen oleminen koulussa vaatisivat toisinaan vahvempaa puuttumista. (Syrjämäki 

2012.) 
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Pohjan koulun oppilaan mahdollisuudet päästä toimintaterapiaan ovat tällä hetkellä 

heikot. Seinäjoella toimintaterapiaan pääsy perusterveydenhuollon sektorilla rajoittuu 

pääsääntöisesti alle kouluikäisiin. Perusterveydenhuollossa työskentelee yksi toiminta-

terapeutti. Kouluikäiset ohjautuvat toimintaterapiaan yksityiselle sektorille perustervey-

denhuollossa myönnetyllä maksusitoumuksella tai vaikeavammaiset Kelan mak-

susitoumuksella. Yksityisiä palvelutuottajia on kuitenkin rajoitetusti ja toimintaterapiaan 

pääsyä voi joutua odottamaan. Toimintaterapia-arviointeja tehdään keskussairaalassa, 

johon oppilas ohjautuu esimerkiksi perusterveydenhuollon tai lastenpsykiatrian polikli-

nikan kautta. Tällöin oppilaalla pitää kuitenkin olla jo laaja-alaisia ongelmia. Monet eri-

koissairaanhoidostakin lähetteen saaneet henkilöt saattavat joutua odottamaan pitkään 

toimintaterapiaan pääsyä. Pahimmassa tapauksessa he jäävät ilman palvelua. (Taipa-

lus 2012.) Vaikeavammaiset ohjautuvat toimintaterapia-arvioon ja mahdollisesti toimin-

taterapiaan Eskoon palvelukeskuksen erityisneuvola Silmuun. Toimintaterapiaa voi 

ostaa yksityisenä asiakkaana samalla tapaa kuin esimerkiksi fysioterapiaa. Joillakin 

paikkakunnilla kouluikäisen on mahdollisuus päästä toimintaterapiaan lähetteellä, jonka 

saa perusterveydenhuollon lääkäriltä tai kunnan muun sopimuksen mukaiselta taholta, 

kuten esimerkiksi terveydenhoitajalta.  
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3 Kehittämistyön tavoitteet ja prosessin eteneminen 
 

Kehittämisprosessi on sosiaalinen prosessi, joka edellyttää toteutuakseen ihmisten 

aktiivista osallistumista ja vuorovaikutusta (Toikko – Rantanen 2009: 89). Kehittämis-

työssä käytettiin visuaalista karttaa keskustelun tukena työhön osallistuvien henkilöiden 

kanssa. Kartta toi tarvittavaa konkretiaa selkeyttämään kehittämistyön verkostoa. Ver-

kostokartassa kuvataan kunkin toimijan roolit, tehtävät, resurssit ja intressit suhteessa 

kehittämistyöhön (Toikko – Rantanen 2009: 77–79). Visuaalisen kartan keskiössä oli 

Pohjan koulu hallinto–organisaatioineen, lähiyhteistyötiimi sekä oppilasasiakas. Kartas-

ta (liite 3) muodostui hyvä työväline kehittämistehtävän hahmottamisessa.   

 

3.1 Kehittämistyön tavoitteen tarkentuminen 
 

Aluksi kehittämistyön tarkoituksena oli osallistua oppilashuoltotyöryhmän toimintaan ja 

tarkastella, mitä toimintaterapian näkökulma toisi tiimin työskentelyyn. Kehittämis-

työmme alkuvaiheessa kysymyksemme oli ”Miten toimintaterapiasta olisi hyötyä osana 

Pohjan koulun moniammatillista työyhteisöä?”. Keskustelu yhteistyökumppanin kanssa 

osoitti, että näkemyksemme kehittämistyön lähestymistavasta erosivat toisistaan. Poh-

jan koulu esitti toiveen saada konkreettisia ratkaisukeinoja käytännön pulmiin oppilai-

den toimintaan liittyvissä asioista. Suunnitelmana oli kerätä opettajien esittämiä arjen 

pulmatilanteita ja tuoda heille toimintaterapeuttisia keinoja näihin tilanteisiin.  Katsoim-

me kuitenkin, että toimintaterapian toteuttaminen asiakaslähtöisesti yleispäteviä ohjeita 

antamalla on hankalaa.  

 

Osallistuminen koulun oppilashuoltoryhmän kokouksiin ei aikataulullisesti onnistunut. 

Näin kehittämistyöhön liittyvien kysymysten suuntaaminen ja tarkentaminen tuli ajan-

kohtaiseksi. Pohjan koulun opettajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella muo-

dostui tarkentava kysymys ”Millaista tietoa Pohjan koulu tarvitsee toimintaterapiasta?”. 

Kehittämistyön tavoite voi muuttua ja tarkentua prosessin edetessä. Tällöin on tärkeää 

määrittää ja kirjata uusi tavoite tai tavoitteet, joita kohti kuljetaan. (Ojasalo ym. 2009: 

33–34.) Työn edetessä tavoite tarkentui yksilön tukemiseen kouluarjessa yhdessä 

opettajien kanssa. Kehittämistyö kysymys hahmottui lopulta muotoon ”Miten toimintate-

rapeutti voi tukea oppilaan toimintaa Pohjan koulun arjessa?”.  
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3.2 Kehittämistyöprosessin eteneminen 
 

Kehittämistyön pohjana käytimme Ojasalon, Moilasen ja Ritalahden (2009) kuvaamaa 

kehittämistyön yleistä prosessimallia, johon kuuluvat seuraavat kuusi vaihetta: 

 

1. kehittämiskohteen tunnistaminen ja alustavien tavoitteiden määritteleminen 

2. kehittämiskohteeseen perehtyminen teoriassa ja käytännössä 

3. kehittämistehtävän määrittäminen ja kehittämiskohteen rajaaminen 

4. tietoperustan laatiminen sekä lähestymistavan ja menetelmien suunnittelu 

5. kehittämishankeen toteuttaminen ja julkistaminen eri muodoissa  

6. kehittämisprosessin ja lopputuloksen arviointi 

           (Ojasalo ym. 2009: 24.)  

 

Työmme raportti sisältää nämä vaiheet, mutta kuvaamme työn etenemistä neljällä vai-

heella, jotka ovat suunnitteluvaihe, tutkimuksellinen osuus, toteutusvaihe sekä yhteen-

veto ja julkistaminen. Kehittämistyön tutkimuksellinen osuus toteutettiin haastattelemal-

la Espoon opetustoimen toimintaterapeutteja. Haastattelun analysointi esitetään luvus-

sa 5. Suunnitteluvaiheessa keskeistä oli taustatiedon kartoittaminen, opetustoimen 

toimintaterapeuttien haastattelu, Saaran toimintaterapiaprosessi sekä Pohjan koulun 

lähiyhteistyötiimin kanssa käyty dialogi. Toteutusta olivat Saaran toimintaterapiapro-

sessin toteuttaminen, lähiyhteistyötiimin muodostaminen sekä Info -tilaisuus. Osa vai-

heista toteutui päällekkäin tai limittäin. Näistä elementeistä koottiin kehittämistyön yh-

teenveto, joka julkistettiin ”Jos meirän kouluss ois toimintaterapeutti” -tilaisuudessa. 

Alla olevassa kuviosta käy selville näiden elementtien ja vaiheiden eteneminen.  
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Kuvio 1.  Kehittämistyön vaiheet 
 

 

Yhteistyön aloittaminen ja taustatiedon kartoittaminen. Työn aikana käytiin sään-

nöllisesti keskustelua Pohjan koulunjohtajan kanssa. Myös muun henkilökunnan kans-

sa käytiin keskustelua tarpeen mukaan. Liikkeelle lähdettiin tutustumalla yhteistyökou-

lun toimintatapoihin havainnoimalla muutamana päivänä koulun arkea. Pohjan koulun 

oppilaan tuen saamisen väylät selvitettiin. Haastattelemalla perheneuvolan psykologia 

tarkentui koulun ja psykologi- ja perheneuvontapalveluiden yhteistyö. Toimintaterapian 

asiantuntijoina haastateltiin Seinäjoen keskussairaalan sekä Espoon opetustoimen 

toimintaterapeutteja. Tutustuttiin opetukseen ja kasvatukseen liittyvään kirjallisuuteen 

sekä lainsäädäntöön, joilla perusteltiin toimintaterapian soveltuvuutta kouluyhteisöön.  

  

Espoon opetustoimessa toimivien toimintaterapeuttien haastattelu. Espoon koulu-

toimessa tuotetaan toimintaterapiapalveluita kouluyhteisössä, jossa toimintaterapeutti 
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kuuluu koulun henkilökuntaan (Kilon koulun opetussuunnitelma 2011–2012). Kouluyh-

teisön toimintaterapeuttien haastatteluista analysoitiin yksi aineisto, jonka avulla raken-

nettiin käsitys siitä, miten toimintaterapia toteutuu Espoossa. Haastattelussa esiin 

nousseista asioista muodostettiin kuvan siitä, miten toimintaterapiasta voisi olla hyötyä 

Pohjan koulun arjessa.   

 

Saaran toimintaterapiaprosessi. Pohjan koulun oppilaalle Saaralle toteutettiin toimin-

taterapian arviointiprosessi. Arviointiprosessin avulla selkeytettiin toimintaterapeutin 

asiakaslähtöistä ja tavoitteellista teoriaan perustuvaa prosessimaista työskentelyä. Ra-

portissa on muutettu kaikki asiakkaana olleen oppilaan tunnistettavuustiedot. Toteutet-

tu arviointiprosessi esitetään luvussa 4.  

 

Lähiyhteistyötiimin muodostaminen. Tavoitteiden tarkennuttua muodostettiin Pohjan 

kouluun lähiyhteistyötiimi. Tiimiin kuului koulunjohtaja, luokanopettaja, laaja-alainen 

erityisopettaja ja keskussairaalan toimintaterapeutti. Tiimin kanssa käytiin aktiivista 

dialogia mahdollisesta toimintaterapian toteutustavasta Pohjan koulussa.  
 

Koulunjohtaja ja luokanopettaja edustivat koulua lähiyhteistyötiimissä. Laaja-alainen 

erityisopettaja toi asioita esiin erityisopetuksen näkökulmasta. Toimintaterapeutin työ-

kuvaan kuuluu Seinäjoen alueen toimintaterapian kehittäminen. Hän toi esiin kokemus-

taan yhteistyöstä koulujen kanssa ja kertoi tällä hetkellä saatavissa olevista toimintate-

rapiapalveluista.       

 

Info -tilaisuus. Info -tilaisuuden tarkoitus oli tuoda tietoa toimintaterapiasta lähiyhteis-

työtiimille. Tavoitteena oli saada tiimiltä tietoa heidän näkemyksistään toimintaterapias-

ta Pohjan koulussa. Info -tilaisuuden sisällöstä kerromme luvussa 6.  
 

”Jos meirän kouluss ois toimintaterapeutti” -tilaisuus. Tilaisuuden tarkoituksena oli 

koota yhteen tieto toimintaterapeutin mahdollisuudesta tukea oppilaan toimintaa Poh-

jan koulun arjessa. Tilaisuus mahdollisti tiedon julkaisemisen ja keskustelun aiheesta. 

Tästä tilaisuudesta kerrotaan luvussa 7. 
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4 Tietoperusta   
 

Tietoperusta koostuu Ojasalon ym. (2009) mukaan kehittämiskohteeseen liittyvästä jo 

olemassa olevasta tiedosta. Teoriat ja mallit rakentuvat käsitteistä, jotka kuvaavat ke-

hittämistyön aihealuetta. Käsitteet osoittavat työlle näkökulman, sekä auttavat jäsentä-

mään ilmiötä. (Ojasalo ym. 2009: 34–35.) Kehittämistyömme aihetta ei ole aikaisemmin 

tutkittu samasta näkökulmasta. Annukka Kantola ja Kaisa Keränen ovat vuonna 2009 

tehneet opinnäytetyön ”Toimintaterapia alakoulussa, Satunnaisesta vierailijasta koulun 

omaksi toimintaterapeutiksi -esite”. Mira Grönlund ja Miia Rintakumpu jatkoivat 2010 

edellä mainittua esitteen käytön tutkimista opinnäytetyössään ”Satunnaisesta vieraili-

jasta koulun omaksi toimintaterapeutiksi -esitteen käyttö toimintaterapeuttien ja erityis-

luokanopettajien välisessä yhteistyössä”. Molemmat työt käsittelevät kehittämistyös-

tämme poiketen toimintaterapeutin tarpeellisuutta erityisopetuksessa ja tuovat esiin 

toimintaterapeuttisen näkökulman erityisoppilaan kouluarjen tukemisessa. 

 

4.1 Yhteistyöstä nousseet keskeiset käsitteet 
  

Työn keskeiset käsitteet nousivat esiin yhteistyötahon kanssa käydyn dialogin perus-

teella. Nämä keskeiset käsitteet ovat toimintaterapia ja asiakaslähtöisyys, moniamma-

tillisuus, ennaltaehkäisevä toimintatapa sekä kolmiportainen tuki.  

 

Toimintaterapia ja asiakaslähtöisyys. Toimintaterapia luokitellaan terveydenhuollon 

lääkinnälliseksi kuntoutukseksi, jossa toimintaa käytetään terapeuttisesti. Toimintatera-

piassa asiakaslähtöisyys tarkoittaa ihmisen näkemistä oman toimintansa asiantuntijana 

ja aktiivisena osallistujana. Asiakaslähtöisessä toimintaterapiaprosessissa toimintate-

rapeutti kunnioittaa asiakasta ja hänen päätöksiään. Asiakaslähtöisen työotteen perus-

tana toimintaterapeutti käyttää seuraavia häneltä edellytettäviä taitoja: taitoa mukaut-

taa, puhua asiakkaan puolesta, valmentaa, toimia yhteistyössä, neuvotella ja konsul-

toida, koordinoida, suunnitella, opettaa, sitouttaa sekä toimia erikoisasiantuntijana. 

(Hautala – Hämäläinen – Mäkelä – Rusi-Pyykönen 2011: 217, 218, 222.) Kouluissa 

toimintaterapeutti työskentelee yksilöiden ja ryhmien kanssa. Toimintaterapiaa saavilla 

oppilailla on kehityksellisiä, aistillisia, fyysisiä, oppimiseen tai mielenterveyteen liittyviä 

pulmia. Toimintaterapeutti pyrkii yhdessä oppilaan, perheen, opettaja ja koulun muun 

henkilökunnan kanssa tukemaan oppilaan koulunkäynnin edistymistä. (Townsend – 

Jongbloed – Stadynk – Drummond 2007: 321.) Toiminnat mukautetaan oppilaan ja 
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ympäristön keskinäistä toiminnallista vuorovaikutusta tukevaksi. Kouluympäristössä 

toimintaterapia on konsultointia, ohjausta, toimintakyvyn ja apuvälinetarpeen arviointia 

sekä toimintaterapiaa, jossa kaiken perustana ovat asiakkaan yksilölliset tarpeet. 

(Saurén 2012.) Taatakseen laadukkaan työskentelyn asiakkaan hyväksi toimintatera-

peutti käyttää näyttöön perustuvaa työtapaa (evidence-based practice). Näyttöön pe-

rustuva työtapa tarkoittaa, että toimintaterapeutti etsii parasta mahdollista ajan tasalla 

olevaa tutkimusnäyttöä asiakkaan terapian toteutukseen ja sen suunnitteluun. Tämä 

näyttöön perustuva työtapa on kokemuksen ja tutkimuksen välistä vuoropuhelua. (Hau-

tala ym. 2011: 113–115.) 

 

Moniammatillisuus ja moniasiantuntijuus. Moniammatillisuudella tarkoitetaan eri 

ammattiryhmien asiantuntijoiden yhteistyötä. Työskentelyn tarkoituksena on saavuttaa 

osaamista ja ymmärrystä, johon yhden ammattiryhmän edustajan tiedot ja taidot eivät 

yksistään riitä. Sipari (2008) on tutkinut väitöskirjassaan moniasiantuntijuutta kasvatuk-

sen ja kuntoutuksen keskusteluissa. Keskeisempänä asiana on yksilöiden ammatillisen 

osaamisen ja asiantuntijuuden kehittyminen kohti moniasiantuntijuuteen perustuvaa 

yhteistoimintaa. Moniasiantuntijuuden yhteistoiminnalla pyritään löytämään uusia toi-

mintamalleja käyttäen hyväksi eri asiantuntijoiden osaamista. Moniasiantuntijuus huo-

mioi lähtökohtaisesti vanhempien mukanaolon ja asiantuntijuuden perheen ja lapsen 

asioissa. (Sipari 2008: 36–38.) Oppilashuollossa on kyse moniammatillisesta työsken-

telystä oppilaan hyväksi yhdessä opetus-, terveys- ja sosiaalityön ammattilaisten kes-

ken (Lahtinen 2011: 168). Toimintaterapeutti voisi olla koulussa yksi moniammatillisen 

ryhmän jäsenistä. Toimintaterapeutin ammatilliseen orientaatioon kuuluu vahvasti lap-

sen koko ympäristön huomioiminen, jonka hän voi tuo esiin moniammatillisissa työryh-

missä perheen asiantuntijuuden lapsensa tuen tarpeen määrittelyssä.   

 

Ennaltaehkäisevä toimintatapa. Huhtasen (2011) mukaan varhaisella puuttumisella 

kouluyhteisössä tarkoitetaan esiin nousseisiin ongelmiin tarttumista heti tai jo ennen 

niiden kehittymistä. Korjaava toiminta edellyttää erityistä tukea, joka on aina kalliimpaa 

kuin ennaltaehkäisevä toiminta. (Huhtanen 2011: 40, 44.) Toimintaterapeutti voisi teh-

dä koulussa ennaltaehkäisevää työtä, jolloin saatettaisiin välttyä ongelmien kasvami-

selta ja pidemmiltä kuntoutumisprosesseilta. Bazyk ja Case-Smith (2010: 741) toteavat 

toimintaterapeutin osaamisen sopivan kouluissa erinomaisesti ennaltaehkäisevän toi-

mintatavan toteuttajaksi.  
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Kolmiportainen oppimisen ja koulunkäynnin tuki. Perusopetuslain ja opetussuunni-

telman perusteiden muutosten tavoitteena on ottaa huomioon oppilaan tuen tarpeet 

riittävän varhaisessa vaiheessa ja lisätä ennaltaehkäiseviä toimintamuotoja. Tarkoituk-

sena on mahdollistaa erityisoppilaan koulunkäynti lähikoulussa ja samalla vähentää 

pienluokkien määrää. Tämä lisää tarvetta eri tukimuotojen mahdollistumiselle lähikou-

lussa. Kolmiportainen oppimisen ja koulunkäynnin tuki käsittää yleisen, tehostetun se-

kä erityisen tuen. Kaikkiin tukimuotoihin liittyy laaja-alainen erityisopetus, jonka mää-

rään ja intensiteettiin vaikuttaa portaittain etenevä tuen muoto.  Kolmiportaisen tuen 

mallin mukaan eri oppilaiden oppimistavat, työskentelyrytmi, erilaiset valmiudet ja kiin-

nostuksen kohteet sekä itsetuntoon ja motivaatioon kytkeytyvät emotionaaliset tarpeet 

pitää huomioida, kuten myös tyttöjen ja poikien väliset sekä oppilaiden yksilölliset kehi-

tykselliset erot. (Laatikainen 2011: 22–23.)  

 

Yleinen tuki toteutuu monipuolisia opetusympäristöjä, -menetelmiä ja -materiaaleja 

käyttämällä. Suullisen työskentelyohjeiden lisäksi ohjeet pitäisi antaa kuvina ja mahdol-

lisesti myös kirjallisesti, näin huomioitaisiin eri aistikanavien käyttö. Myös eri työskente-

lytapoja pitäisi käyttää monipuolisesti, koska oppilaiden oppimistavat ovat erilaiset. 

Opiskeluympäristössä pitäisi ottaa huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet. Heille voisi 

esimerkiksi tarvittaessa tarjota työskentelytilaksi hiljainen työskentelynurkkaus tai kuu-

losuojaimet vaimentamaan ympäristöstä tulevia ääniä. Uuden tukimallin myötä tulee 

esiin erityisopettajan ja muiden asiantuntijoiden luokanopettajalle antaman konsultaati-

on merkitys. (Laatikainen 2011: 25–27.) 

 

Tehostettu tuki on yleistä tukea voimakkaampaa ja yksilöllisempää tukemista. Tämä 

tukimuoto on suunnattu oppilaalle, jolla on säännöllinen tuen tarve tai hän tarvitsee 

useampia tukimuotoja. Tehostetun tuen piirissä olevalle oppilaalle laaditaan perheen, 

oppilaan ja tarvittavien asiantuntijoiden kanssa jo yleisessä tuessa laadittuun pedago-

giseen arvioon perustuva oppimissuunnitelma. Tukimuotojen suunnittelussa tulee 

huomioida oppilaan yksilölliset tarpeet ja tavoitteet. Useimmissa kunnissa toimintatera-

pia- ja puheterapiapalveluiden sekä muiden yksilöllisten kuntoutusmuotojen riittämät-

tömyys ilmenee vaatimuksena järjestää korvaavaa kuntoutusta erityisopetuksen tahol-

ta. (Laatikainen 2011: 28.) 

 

Oppilaan siirtämistä erityisen tuen piiriin harkitaan, jos oppilaan oppimäärää joudutaan 

selvästi yksilöllistämään yhdessäkin oppiaineessa tai jos oppilaalla havaitaan vakavia 

tunne-elämän tai sosiaalisen sopeutumisen ongelmia, jotka estävät yleisopetuksen 
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tavoitteiden saavuttamisen. Oppimäärän yksilöllistämisen perusteena ei saa olla moti-

vaatio-ongelma, puutteellinen opiskelutekniikka, poissaolot tai kulttuuri- ja kielitausta.  

Tehostetun tuen riittämättömyys tuodaan esiin oppilashuoltoryhmälle toimitettavassa 

pedagogisessa selvityksessä, jossa huomioidaan oppilaan vahvuudet sekä oppimi-

seen, kasvuun ja opiskelutilanteisiin liittyvät haasteet.  Arvioitaessa tarvittavia pedago-

gisia ja oppilashuollollisia järjestelyjä, oppilas saatetaan lähettää psykologin arvioon. 

Erityisen tuen kohdalla korostuu moniammatillisen yhteistyön merkitys. (Laatikainen 

2011: 28–29.) 

 

Lähikouluajattelu kasvattaa ja tuo uusia haasteita koulutyöhön. Mielestämme toiminta-

terapeuttien lisääminen osaksi koulun henkilöstöä saattaisi olla yksi varteenotettava 

keino vastata haasteisiin. Toimintaterapiassa tuetaan oppilaan taitojen kehittymistä 

tekemisen ja toiminnan avulla käyttäen holistista lähestymistapaa. Jokainen oppilas on 

yksilöllinen, kuten myös toimintaterapeutti, moniammatillinen tiimi sekä muut ammatti-

laiset. (Prior 2001: 149.) Bazyk ja Case-Smith (2010: 741) toteavat koulukontekstissa 

työskentelevän toimintaterapeutin voivan puuttua varhaisessa vaiheessa oppilaan on-

gelmiin, tehdä yhteistyötä koulun henkilökunnan ja vanhempien sekä muun ympäristön 

kanssa, edistääkseen oppilaan menestyksellistä koulutyöskentelyyn osallistumista ja 

koulusta nauttimista. Toimintaterapiassa ei ole vain yhtä yleispätevää tapaa asetettujen 

tavoitteiden saavuttamiseen (Prior 2001: 149). 

 

4.2   Perustana olevat toimintaterapian teoriat 
 

Kehittämistyömme pohjautuu toiminnalliseen oikeudenmukaisuuteen, jonka perustana 

on käsitys ihmisestä toiminnallisena olentona, joka osallistuu aktiivisesti oman elä-

määnsä. Ihminen tarvitsee itselleen merkityksellistä toimintaa edistääkseen hyvinvoin-

tiaan, terveyttään ja kuulumistaan perheeseen, yhteisöön sekä elääkseen hyvää elä-

mää. Toimintaterapeutin tehtäviin kuuluu edistää ihmisen toiminnallista oikeudenmu-

kaisuutta ja mahdollistaa asiakkailleen heille merkityksellinen toiminta heidän omassa 

elämässään. (Hautala ym. 2011: 16, 20.)  

 

Toiminnallinen oikeudenmukaisuus pohjaa sosiaalisen oikeudenmukaisuuteen. Town-

send ja Wilcock (2004: 80) esittävät ihmisen toiminnallisiksi oikeuksiksi ja vastaavasti 

toiminnallisiksi epäoikeudenmukaisuuksiksi neljä tekijää. Ihmisellä on oikeus kokea 

toiminta merkitykselliseksi ja rikastavaksi. Vastakohtana on toiminnallinen vieraantumi-

nen, kokemus identiteetin puuttumisesta sekä merkityksettömyyden tunteesta. Ihmisel-



14 

 

lä on oikeus myös kehittyä osallistumalla terveyttä ja sosiaalista yhteisyyttä edistävään 

toimintaan. Vastakohtana on toiminnallinen deprivaatio eli perustarpeiden mukaisten 

toimintojen puuttuminen elämästä. (Townsend – Wilcock 2004: 80; Hautala ym. 2011: 

14–17, 20.)  Esimerkiksi oppilas voi toistuvasti joutua koulussa syrjään ikätovereiden 

seurasta, jos hänen sosiaaliset taitonsa eivät riitä kaverisuhteiden muodostamiseen.  

Oppilas voi vamman perusteella jäädä ulos yhteisistä harrastuksista ja toiminnoista, 

joita ikätoverit toteuttavat.  

 

Ihmisellä on oikeus käyttää yksilöllistä tai väestön itsemääräämisoikeutta tekemällä 

toiminnallisia valintoja. Epäoikeudenmukaisuutta on toiminnallinen marginalisaatio eli 

syrjäytyminen jokapäiväisen elämän toiminnallisista valinnoista yhteiskunnallisten 

standardien ja normien perusteella.  Jokaisella tulee olla oikeus osallistua kohtuullises-

sa määrin erilaisiin ja vaihteleviin toimintoihin omassa sosiaalisessa ympäristössä, jon-

ka vastakohtana on toiminnallinen epätasapaino eli jotain toimintoa voi olla elämässä 

ylikuormittavasti. (Hautala ym. 2011: 14–17, 20; Townsend – Wilcock 2004: 80.) Opet-

tajan työn kohdalla toiminnallisen oikeudenmukaisuuden toteutumista saattaa rajoittaa 

kiire, vaatimukset ja riittämättömyydentunne vastata työnsä haasteisiin.  

   

Pierce (2003) toteaa, että terveydenhuollossa on havaittu hyväksi hoitointerventioiden 

tekeminen asiakkaan luonnollisissa ympäristöissä. Koulussa työskennellessään toimin-

taterapeutti pääsee kosketuksiin lapsen omaan kontekstiin, sen fyysiseen, ajalliseen ja 

sosiokulttuuriseen ympäristöön. Näin toimintaterapeutti voi suoraan vaikuttaa lapsen 

luokkatyöskentelyyn ja auttaa opettajia sekä luokkatovereita huomioimaan lapsen eri-

tyisiä tarpeita. Toimintaterapeutti voi myös edistää koulun ja kodin yhteistyötä (Pierce 

2003: 220–221). Opettajat ja oppilaat tarvitsevat toiminnan asiantuntijaa opetustyön 

suunnittelussa ja opetusympäristön muokkaamisessa mahdollistaakseen yksilöiden 

oppimisen ja osallistumisen (Case-Smith – Rogers – Johnson 2001: 768, 771; Olson 

2010: 333).  

 

Kehittämistyön toimintaterapeuttinen tietoperusta esitetään Kanadalaisen toiminnalli-

suuden ja sitoutumisen mallin, The Canadian Model of Occupational Performance and 

Engagement CMOP-E mukaisesti. Malli sisältää toimintaterapiaprosessin kehyksen, 

The Canadian Practice Process Framework CPPF. Saaran toimintaterapiaprosessi 

toteutettiin Kanadalaisen toimintaterapiaprosessin kehyksen mukaan.  
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4.2.1 Kanadalaisen toiminnallisuuden ja sitoutumisen malli 
 

Mallin mukaan toiminta, ympäristö ja ihminen ovat dynaamisessa suhteessa keske-

nään. Ihmisen roolit, tyytyväisyys, identiteetti, kehitys, suorituskyky, voimavarat ja his-

toria vaikuttavat toimintaan sitoutumiseen. Toimintaterapeutti on kiinnostunut näistä 

tekijöistä ja niiden avulla hän mahdollistaa toimintaan sitoutumista. Ihmisen toiminnalli-

nen suoriutuminen on yksilön, ympäristön ja toiminnan jatkuvasti muuttuvan sekä toi-

sistaan riippuvan suhteen tulos.  Ihminen sitoutuu toimintaan myös ilman suorittamista, 

sillä toimintaan sitoutuminen on ihmisen perustarve. (Polatajko – Davis ym. 2007: 23–

24; Hautala ym. 2011: 209–210.) Toimintaterapiamallin valintaan vaikuttivat mallissa 

korostuva asiakaslähtöisyys sekä laajasti huomioitava ympäristöosuus.  

 

Toimintaan sitoutuminen tuo esiin yksilön elämän monet ulottuvuudet ja luonnollisessa 

kontekstissa toimimisen merkityksen. Mallissa olevat toimintaterapeutin kiinnostuksen 

kohteet kuvaavat toimintaterapeutin ammatillista näkökulmaa oppilaan tilanteesta. 

 

Mallissa toimintaan sitoutuminen on toiminnallisuutta laajempi käsite. Toimintaan sitou-

tuminen voi olla aktiivista tai passiivista, voimakkuudeltaan satunnaista tai pysyvää 

sekä uuden kokeilua tai vakiintunutta toimintaa. Jokainen ihminen, ympäristö ja toimin-

ta ovat ainutlaatuisia. Muutos yhdessä osatekijässä vaikuttaa kaikkiin muihin osateki-

jöihin. Toimintaterapeutilla on aito kiinnostus ja taito analysoida ympäristön, toiminnan 

muodon ja oppilaan yksilöllisten ominaisuuksien vaikutusta koulun arjessa ja vapaa-

ajalla olevista toiminnoista selviytymiseen. (Polatajko ym. 2007: 26–27; Hautala ym. 

2011: 208–209.) Esimerkiksi toiminnan aloittamisen vaikeutta voidaan helpottaa käyt-

tämällä apuna kuvia jäsentämään tehtävän vaiheita oppilaalle. Kuvilla pyritään paran-

tamaan oppilaan itseohjautuvuutta, ja itsenäinen suoriutuminen antaa onnistumisen 

kokemuksia lisäten itsetunnon kehitystä sekä sitouttaa oppilasta toimintaan.  Seuraa-

vassa kuviossa kuvataan ihminen, toiminta ja ympäristö sekä niiden osatekijät.  
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Kuvio 2.  Toimintaterapian kiinnostuksen kohteet. (Mukaillen Polatajko ym. 2007: 23) 
 

Mallissa määritellään ihmisen koostuvan fyysisistä, sosiaalisista ja emotionaalisista 

sekä kognitiivisista ominaisuuksista, joiden keskiössä on henkisyys. Minuuden olemus 

ja ainutlaatuisuus käsitetään mallissa henkisyydeksi, josta kumpuaa ihmisen tahto ja 

elämän merkityksellisyyden kokemus. Ihminen on kokonaisuus, jolla on sosiaaliset ja 

kulttuuriset kokemukset sekä havaittavat toiminnalliset valmiudet. Nämä vaikuttavat 

tuntemiseen, ajatteluun ja tekemiseen vuorovaikutuksessa ihmisen, toiminnan ja ympä-

ristön kanssa. Jokainen yksilö on ainutlaatuinen. Sosiaaliset ja kulttuuriset kokemukset 

vaikuttavat siihen, miten yksilö kokee itsensä ja yhteytensä muihin sekä millaisia merki-

tyksiä hän antaa jokaiselle päivälle. (Polatajko ym. 2007: 23; Law – Polatajko – Baptis-

te – Townsend 2002: 41–44; Hautala ym. 2011: 211–212.)  Oppilas kantaa mukanaan 

kokemuksia ja tuntemuksia sosiaalisista tilanteista. Hänen käsityksensä itsestään oh-

jaa hänen ajatteluaan, tunteitaan ja tekojaan vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. 

 

Toiminnan osakokonaisuudet ovat itsestä huolehtiminen, tuottavuus ja vapaa-aika.  

Itsestä huolehtimisella tarkoitetaan henkilökohtaisten asioiden ja velvollisuuksien hoi-

tamista, ajankäytön hallintaa sekä oman toiminnan organisointia. (Law ym. 2002: 36–

37; Hautala ym. 2011: 212.) Kouluikäisellä tähän liittyvät esimerkiksi peseytyminen, 

syöminen ja koulussa toimiminen. Tuottavuudella tarkoitetaan sosiaalisen ja taloudelli-

sen pääoman hankkimista tai edistämistä. (Law ym. 2002: 37; Hautala ym. 2011: 212.) 

Kouluikäisellä tuottavuuden toimintoja ovat pelit, leikit ja kouluun liittyvä työskentely.  
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Vapaa-aikaan liittyvän toiminnan katsotaan tuottavan mielihyvää. Se voi olla kotona tai 

kodin ulkopuolella tapahtuvaa sosiaalista kanssakäymistä, luovaa toimintaa, pelejä, 

liikuntaa tai muuta harrastustoimintaa. (Law ym.2002: 37; Hautala ym.  2011: 212.) 

Kouluikäisen vapaa- aikaan liittyviä toimintoja voivat olla rentoutuminen, harrastukset 

sekä toiminta kavereiden ja perheen kanssa.  

 

Mallissa ympäristö koostuu fyysisestä, sosiaalisesta, kulttuurisesta ja institutionaalises-

ta ympäristöstä. Jokaiselle ympäristö on subjektiivinen kokemus, joka mahdollistaa tai 

rajoittaa valintoja, sitoutumista ja toiminnoista suoriutumista. Käsitteellä ympäristö on 

monta tasoa: mikro-, meso- ja makrotasot. Mikrotaso käsittää ympäristön jokapäiväiset 

kohtaamiset käsittäen esimerkiksi kouluryhmän ja perheiden kulttuurin. Mesotasoksi 

voidaan esimerkiksi katsoa Pohjan koulun oppilaiden sosiaalinen ryhmä. Institutionaa-

linen ympäristö käsittää makrotason, joka järjestää yhteiskuntaa sosiaalisesti, taloudel-

lisesti, poliittisesti sekä lainsäädännöllisesti. (Law ym. 2002: 46; Polatajko ym. 2007: 

23; Hautala ym. 2011: 209, 214–217.)  

 

4.2.2 Saaran toimintaterapiaprosessi 
 

Saara on Pohjan koulun oppilas, joka tuli toimintaterapia-arvioon opettajan havaintojen 

perusteella. Arviointi toteutettiin Saaran huoltajan luvalla noudattaen tietojen luovutta-

misen osalta vaitiolovelvollisuussäännöksiä (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä 

559/1994 § 17). Katsoimme myös tärkeäksi kertoa huoltajalle kehittämistyömme luon-

teesta ja siitä, mitä se piti sisällään Saaran kohdalla. Kehittämistoimintaan osallistuvilla 

on oikeus saada riittävästi totuudenmukaista tietoa heidän oikeuksistaan ja velvolli-

suuksistaan ja muista osallistumiseen liittyvistä seurauksista (Heikkilä – Jokinen – 

Nurmela 2008: 43–45).  

 

Toimintaterapiaprosessi on tavoitteisiin ja tieteelliseen näyttöön perustuva monivaihei-

nen matka, jonka asiakas ja toimintaterapeutti kulkevat yhdessä. Kanadalaisen toimin-

taterapiaprosessin kehyksellä kuvataan asiakaslähtöistä prosessia. Kehys sisältää nel-

jä elementtiä, joista kolme on kontekstuaalista. Kontekstuaalisilla elementeillä kuvataan 

tekijöitä, jotka vaikuttavat koko toimintaterapiaprosessin ajan. (Craik – Davis – Polataj-

ko ym. 2007: 233–234; Hautala ym. 2011: 223.) Alla olevassa kuviossa kuvataan, 

kuinka nämä kontekstit ja avainkohdat vaiheineen kulkevat prosessissa. Toimintatera-

pianprosessin tärkeimmät henkilöt ovat toimintaterapeutti ja asiakas, joihin molempiin 

vaikuttavat yksilölliset ja ympäristöstä tulevat tekijät. Toimintaterapian näkökulmasta 
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ihminen on oman elämänsä asiantuntija. Siksi pidetään tärkeänä, että hän kykenee 

osallistumaan mahdollisimman aktiivisena toimijana prosessin kaikissa vaiheissa. Pro-

sessin avulla pyritään edistämään asiakkaan toiminnallisuutta ja toimintaan sitoutumis-

ta. (Craik ym. 2007: 234; Hautala ym. 2011: 222–224.) Yhdeksänvuotiaan Saaran toi-

mintaterapiaprosessia suunniteltiin Saaran kanssa yhdessä ottaen samalla huomioon 

koulun käytänteet sekä perheen toiveet ja näkemykset Saaran tilanteesta.  

 

Uloin yhteiskunnallinen konteksti on kaikkein laajin (Craik ym. 2007: 235; Hautala 

2011: 223). Tämä konteksti vaikuttaa esimerkiksi Saaran mahdollisuuksiin saada toi-

mintaterapiaa ja muita palveluja. Toimintaterapian käytäntö -kontekstissa yhdistyvät 

asiakkaan ja toimintaterapeutin toimintaan vaikuttavat yksilölliset ja ympäristöön liittyvät 

tekijät. Tekijöillä on suuri vaikutus terapiasuhteen luomiseen. (Craik ym. 2007: 235, 

237; Hautala 2011: 223.)  

 

Terapeutin käyttämä teoreettinen tausta eli toimintakeskeiset mallit, teoriat, viitekehyk-

set ja toimintakäytännöt muodostavat kontekstuaalisen tekijän (Craik ym. 2007: 242 

Hautala ym. 2011: 223). Saaran toimintaterapiaprosessissa alkukartoituksen jälkeen 

arvioinnin pohjaksi valittiin visuaalisen hahmottamisen viitekehys sekä sosiaalisen osal-

listumisen viitekehys (Olson 2010: 307; Schneck 2010: 349). Näiden viitekehysten va-

lintaan vaikuttivat Saaran kohdalla hahmottamisen pulmat ja kavereiden vähyys. Yksi-

löllisesti valitut, asiakkaan tilanteeseen sopivat viitekehykset kulkevat aina toimintate-

rapeutin toteuttaman prosessin taustalla (Hautala ym. 2011: 282).  

 

Neljäs elementti koostuu prosessimallista, jossa on kuvattu prosessin kahdeksan vai-

hetta sekä vaihtoehtoisia etenemispolkuja toimintaterapiaprosessin etenemiseen. Te-

rapiaprosessi on kuvattu kuviossa 3.  
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Kuvio 3.  Kanadalainen toimintaterapiaprosessin kehys, CPPF. (Mukaillen Craik ym. 2007:    
     233.)  

 

Toimintaterapiaprosessista toteutettiin käytännössä viisi ensimmäistä vaihetta, aloituk-

sesta suunnitelman laadintaan. Loput vaiheet eli varsinaisen terapian toteutuksineen 

jouduimme aikapulan takia jättämään toteuttamatta.  Prosessin jatkoa mietittiin kuvitte-

lemalla, että Pohjan koulussa olisi toimintaterapeutti toteuttamassa prosessin alusta 

loppuun.   

 

Toimintaterapiaan tulo, aloittaminen. Toimintaterapiaan tulevalla asiakkaalla on toi-

minnallisia haasteita. Asiakas ohjautuu toimintaterapiaan esimerkiksi lähetteellä, am-

mattihenkilön suosituksesta, omasta aloitteestaan tai toimintaterapeutin tekemien ha-

vaintojen perusteella. Toimintaterapiaprosessin alussa asiakkaan tilannetta tarkastel-

laan alkukeskustelun ja mahdollisen lähetteen perusteella (Davis – Craik – Polatajko 
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2007: 251–254; Hautala ym. 2011: 226.) Esimerkkitapauksessamme opettaja oli ha-

vainnut Saaralla olevan haasteita oman toiminnan ohjauksessa ja hahmottamisessa. 

Myös aikaisemmasta psykologin lausunnosta ilmeni, että Saaran haasteet asettuvat 

hahmottamistaitojen ja visuologisen päättelytaidon alueelle. Saaran vahvuutena psyko-

login lausunnossa mainittiin liikunnallinen ketteryys ja omatoimisuus. 

 

Tilannekartoitus ja yleisten lähtökohtien luominen. Toimintaterapeutin tekemän 

tilannekartoituksen jälkeen pyritään yhdessä asiakkaan kanssa määrittelemään asiak-

kaan toiminnalliset haasteet ja toiminnalliset päämäärät, joihin toimintaterapiaprosessil-

la pyritään. Prosessin taustalla käytettävän Kanadalaisen toimintaterapiaprosessin ke-

hyksen perusteella COPM Canadian Occupational Performance Measure soveltuu 

arviointivälineeksi. (Davis ym. 2007: 254–257; Hautala ym. 2011: 225.) COPM on toi-

mintaterapeuttien käyttöön suunniteltu itsearviointimenetelmä, jolla kartoitetaan asiak-

kaan itsensä havaitsemat muutokset toiminnassa ja asetetaan hänen toivomansa muu-

tosalueet tärkeysjärjestykseen (Kantanen – Kaukinen 2011: 9).  

 

Käyttämässämme puolistrukturoidussa haastattelussa opettaja nimesi Saaran haas-

teiksi kaverisuhteiden vähyyden ja ohjeiden noudattamisen vaikeuden. Huoltajan kans-

sa käydyssä haastattelussa tärkeimmäksi muutosta kaipaavaksi toiminnoksi osoittautui 

Saaran hampaiden pesun aloittaminen. Seuraavaksi huoltaja nosti toiveen kaverisuh-

teiden lisääntymisestä ja vahvistumisesta. Kaksi seuraavaa esiin noussutta asiaa olivat 

tavaroiden ja vaatteiden huolehtimisen omalle paikalleen sekä pelikonsolilla pelaami-

sen lopettaminen ongelmitta tietyn aikarajan jälkeen. 

 

Kartoitimme Saaran tilannetta kodin ja koulun näkökulmasta myös keskusteluiden avul-

la. Halusimme ymmärtää perheen lähtökohtia sekä heidän perhekulttuuriaan, tarpei-

taan ja toiveitaan. Toimintaterapiaprosessissa pitää huomioida myös koulun ja sen 

ympäristön asettamat haasteet. Havainnoimme Saaran työskentelyä luokassa ja ulko-

na ja keskustelimme hänen kanssaan.  

 
Arviointi. Tarkempi asiakkaan henkilökohtaisten ja ympäristöön liittyvien tekijöiden 

sekä toiminnan analysointi voidaan aloittaa asiakkaan toiminnallisten haasteiden ni-

meämisen jälkeen.  Toimintaterapeutti käyttää hyödyksi asiakkaan elämäntilanteeseen 

sopivia teoreettisia lähestymistapoja ja arviointimenetelmiä. Tietoa kootaan kuulemalla 

asiakkaan läheisiä ja hänen parissaan työskenteleviä ammattilaisia. Saadun tiedon 

perusteella toimintaterapeutti neuvottelee asiakkaan kanssa prosessin jatkumisesta.  
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(Davis ym. 2007: 251, 256, 258–260; Hautala ym. 2011: 225–226.) Saaran käsi-silmä -

yhteistyötä kartoitettiin Beery VMI -testillä. Testin perusteella Saaralla on selkeitä vai-

keuksia silmän ja käden yhteistyössä, testin tulokset jäivät selkeästi alle ikätason. Saa-

raa, opettajaa ja huoltajaa haastateltiin kesäloman jälkeen. Haastattelussa kävi ilmi, 

että Saara oli viettänyt paljon aikaa kotona ilman ikäistään seuraa. Hän haluaisi itsel-

leen lemmikin kaveriksi. Saara kertoi haaveilevansa jousiammunnasta ja Parkour -

harrastuksesta. Opettajan kanssa käydyssä keskustelussa tuli ilmi huoli Saaran vetäy-

tymisestä kavereiden seurasta koulun alkaessa elokuussa. 

 

Tavoitteiden ja suunnitelman laadinta.  Arvioinnista saatujen tulosten pohjalta laadi-

taan tavoitteet, näyttöön perustuva suunnitelma ja asiakkaalle merkitykselliset toimin-

nat mahdollistava toteutustapa yhdessä asiakkaan kanssa (Davis ym. 2007: 251, 258–

260; Hautala ym. 2011: 226). Saaran, huoltajan ja opettajan yhteisenä muutosta tarvit-

sevana asiana nousi esiin Saaran osallistuminen ikätoverien kanssa toimimiseen. Toi-

seksi haasteeksi Saaran kohdalla korostui joidenkin toimintojen aloittaminen ja niiden 

jatkaminen ilman tukea. Saaran pitkän aikavälin tavoitteeksi asetettiin silmä-käsi -

yhteistyön, keskittymisen ja oman toiminnan ohjauksen paraneminen sekä kaveritaito-

jen kehittyminen. Lyhyen aikavälin tavoitteeksi asetettiin mielekkään harrastuksen löy-

tyminen ja riittävän tuen saaminen luokkatyöskentelyyn. Koulutyöskentelyn tueksi tar-

vittavien tukitoimien suunnittelu tehtäisiin yhteistyössä Saaran opettajan kanssa. Toi-

mintaterapeutti tapaisi Saaran noin kerran viikossa. Terapia toteutettaisiin osaksi yksi-

löterapiana koululla olevassa terapiatilassa ja osaksi ryhmäterapiana koulun tiloissa. 

Terapiajaksoon sisältyisi tarvittaessa myös kotikäyntejä, havainnointia luokkatilanteissa 

ja opettajan konsultointia.  

 

Toteutimme Saaran toimintaterapiaprosessista vain arviointivaiheen, jonka perusteella 

laadimme edellä mainitut tavoitteet ja suunnitelman sillä oletuksella, että Saaran olisi 

mahdollisuus saada toimintaterapiapalveluja Pohjan koulussa. Saaran toimintakyvyn 

tukeminen jää tällä hetkellä luokanopettajan, erityisopettajan ja koulukuraattorin tehtä-

väksi. Kirjoitimme arvioinnista lausunnon, jossa toimme esiin Saaran hyötyvän toimin-

taterapiasta. Konsultoimme kotia ja keskustelimme lausunnon sisällöstä huoltajan ja 

Saaran kanssa. Kerroimme huoltajalle harrastusmahdollisuuksilta ja keinoista arjen 

pulmien selvittämiseksi. Kannustimme myös kaverisuhteiden ylläpitoon. Kerroimme 

väylästä, jonka kautta on mahdollisuus hakeutua toimintaterapiaan. Huoltajan luvalla 

annoimme lausunnon Saaran opettajalle ja kerroimme hänelle kuvien käytön tärkey-

destä toiminnan ohjauksen helpottamiseksi. 
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Toteutus, suunnitelman muokkaus, tulosten arviointi ja terapian päättyminen.  
Tässä toimintaterapiaprosessissa toteutusvaihe on suunniteltu koulussa toimivan toi-

mintaterapeutin toteutettavaksi. Toteutusvaiheessa pyritään toivottujen muutosten saa-

vuttamisella edistämään asiakkaan hyvinvointia ja toimintaan sitoutumista teorioihin 

pohjautuvien erikoistaitojen ja valikoitujen menetelmien avulla (Davis ym. 2007: 251, 

260; Hautala ym. 2011: 226). Koulussa toimintaterapiassa harjoiteltaisiin silmä-käsi -

yhteistyötä ja oman toiminnan ohjausta pelien ja tehtävien avulla. Osa toimintaterapias-

ta saatettaisiin toteuttaa ryhmämuotoisena kaveritaitojen ja sosiaalisten taitojen edis-

tämiseksi. Samalla harjoiteltaisiin oman toiminnan ohjausta, ohjeiden lukemista ja ym-

märtämistä, hahmottamista sekä muistia. Ryhmäkerroilla voitaisiin esimerkiksi pelata 

erilaisia strategia- ja lautapelejä, rakentaa rakennussarjoilla sekä leipoa tai valmistaa 

välipalaa helppojen reseptien mukaan. Toimintaterapeutti voisi myös aktiivisesti osallis-

tua välituntitoimintaan helpottaakseen Saaran pääsyä kaveriporukkaan.  

 

Toimintaterapeutti osallistuisi myös luokkatyöskentelyn tukemiseen esimerkiksi tarkis-

tamalla tuolin ja pulpetin oikean korkeuden. Yhdessä opettajan kanssa hän suunnittelisi 

Saaralle oppimista tukevia tukitoimia, esimerkiksi kuvallisten ohjeiden käyttöön ottamis-

ta. Saaralle pyrittäisiin etsimään Seinäjoella tarjolla olevasta harrastustoiminnasta hän-

tä kiinnostava harrastus. Koska hänelle tuottaa vaikeuksia itse hakeutua näihin harras-

tuksiin ja kodin resurssit tuntuvat olevan tässä kohtaa rajalliset, toimintaterapeutti lähtisi 

Saaran mukana tutustumaan harrastusryhmiin. 

  

Toteutuksen aikana tehdyn jatkuvan arvioinnin perusteella, voidaan suunnitelmia muo-

kata uudelleen tavoitteiden saavuttamiseksi (Davis ym. 2007: 251, 260–262; Hautala 

ym. 2011: 226). Terapiaprosessin lopussa arvioidaan asetettujen tavoitteiden saavut-

tamista ja mahdollisia uusia esiin tulleita haasteita. Tämän perusteella mietitään jatko-

suunnitelmia yhdessä asiakkaan kanssa. (Davis ym. 2007: 251, 262–263; Hautala ym. 

2011: 227). Toimintaterapiaprosessissa jatkosuunnitelmista neuvoteltaisiin Saaran, 

huoltajien, opettajan ja mahdollisesti oppilashuoltoryhmän kanssa. Terapian päättyessä 

on mahdollista ohjata asiakas tarvittaessa toisenlaisen palvelun piiriin tai välittää tieto 

asiakkaan tilanteesta jatkotoimenpiteistä huolehtivalle taholle (Davis ym. 2007: 251, 

263; Hautala ym. 2011: 227). 

  

Toimintaterapeutin kouluyhteisössä toimiminen mahdollistaisi myös Saaran tilanteen 

jatkuvan seurannan. Toimintaterapiaa voitaisiin jatkaa tarvittaessa ilman erillistä lähe-

tettä. Samalla muun tuen tarve saattaisi tulla huomatuksi helpommin ja tilannetta voi-
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taisiin tarvittaessa tarkastella moniammatillisesta näkökulmasta oppilashuoltoryhmäs-

sä. 

 

Saaran toimintaterapiaprosessilla haluttiin tuoda esiin toimintaterapian prosessimai-

suus sekä siihen kiinteästi liittyvä asiakkaan ja hänen ympäristönsä kokonaisvaltainen 

huomioiminen. Toimintaterapeutti on kiinnostunut asiakkaasta kokonaisuutena. Hän 

huomio yksilölliset ominaisuudet, toiminnan muodon sekä ympäristön vaikutuksen ja 

miten kaikki nämä osatekijät ovat vuorovaikutuksessa keskenään.   
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5 Espoon opetustoimen toimintaterapeuttien haastattelu 
 

Saadaksemme tietoa tavasta tuottaa toimintaterapiapalvelua kouluyhteisössä haastat-

telimme Espoon opetustoimen toimintaterapeutteja. Haastattelussa käytimme teema-

haastattelua, joka on puolistrukturoitu haastattelumenetelmä. Haastattelussa annettui-

hin kysymyksiin, jotka ovat kaikille samat, voi jokainen vastata omin sanoin. Teema-

haastattelussa kysymykset kohdennetaan tiettyihin teemoihin ja haastattelu etenee 

niiden varassa. Teemahaastattelulla huomioidaan tulkintojen ja merkitysten keskeisyys. 

Haastattelu ottaa huomioon sen, että merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa. (Hirs-

järvi – Hurme 2010: 48.) Haastattelu toteutettiin Kilon koululla, haastateltavina olivat 

kaksi koulun toimintaterapeuttia. Ryhmähaastattelu menetelmänä soveltuu, kun halu-

taan saada tietoa haastateltavien sosiaalisesta ympäristöstä. Ryhmähaastattelun etuna 

on nopea tiedon saanti monelta haastateltavalta yhtä aikaa. (Hirsjärvi – Hurme 2010: 

61, 63.) Haastattelun tarkoituksena oli saada tietoa toimintaterapeutin työstä koulukon-

tekstissa. Haasteltavat eivät saaneet kysymyksiä etukäteen, vaan haastattelu toteutui 

vapaamuotoisena teemojen mukaan etenevänä keskusteluna. Teemoina olivat organi-

saation kuvaaminen, oppilashuoltoryhmässä työskentely sekä toimintaterapian toteut-

taminen koulussa (liite 4).  

 

Tutkittavan ilmiön sijoittaminen sille kuuluvaan kontekstiin eli aikaan, paikkaan ja kult-

tuuriin on tärkeää, jotta voidaan ymmärtää sen merkitys. (Hirsjärvi – Hurme 2010: 146.) 

Haastattelun aineistosta etsimme kokemuksellista tietoa siitä, mitä toimintaterapeutin 

toimiminen kouluyhteisössä kokonaisuudessaan tarkoittaa. Aineiston kautta esiin 

nousseita johtopäätöksiä ja käsitteitä käytimme pohjana suunnitellessamme Pohjan 

koulun lähiyhteistyötiimille pidettyä Info -tilaisuutta sekä laajemmalle osallistujakunnalle 

pidettyä ”Jos meirän kouluss ois toimintaterapeutti” -tilaisuutta. 

 

5.1 Haastatteluaineiston analyysi 
 

Haastattelun analysoinnissa käytetty aineistolähtöinen sisällön analyysi pyrkii aikaan-

saamaan aineistosta teoreettisen kokonaisuuden valittaessa aineistoyksiköt tutkimuk-

sen tarkoituksen ja tehtävänasettelun mukaisesti. Tämän analyysitavan keskeisenä 

ajatuksena on, etteivät analyysiyksiköt ole etukäteen sovittuja ja harkittuja. (Tuomi – 

Sarajärvi 2009: 95.) Tapa valikoitui tarpeesta saada näkyville ne toimintaterapeuttien 

esiin tuomat tekijät, jotka pitäisi huomioida tuotettaessa toimintaterapiaa kouluyhteisös-
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sä. Harkitsimme myös teoriaohjaavaa analyysimallia, mutta koimme ohjaavan teorian 

tuovan mukanaan aineiston käsittelyä rajoittavia tekijöitä.  

 

Analysointi aloitettiin litteroimalla noin 90 minuuttia kestänyt äänite haastattelusta. Litte-

roitua tekstiä kertyi 35 sivua, fontti Tahoma 11 ja rivinväli 1,5. Aineiston käsittelyä jat-

kettiin laadulliseen aineistolähtöiseen analyysiin kuuluvilla vaiheilla: aineiston pelkistä-

misellä eli redusoinnilla, klusteroinnilla eli ryhmittelyllä ja abstrahoinnilla eli teoreettisten 

käsitteiden luomisella (Tuomi – Sarajärvi 2009: 108). Aineistosta poistettiin epäolennai-

sia ilmaisuja, jonka jälkeen se jaettiin aineistoyksiköihin asiakokonaisuuksittain. Alla 

esitämme esimerkeillä, miten olemme pelkistäneet alkuperäisiä ilmaisuja.  

 

         alkuperäinen ilmaus: 

Ja se on jaettu kolmeen tommoseen osa-alueeseen ja tää on opetuksen osa-alue. 

Siellä on opetuspäällikkö ja hänen alla on oppilashuolto-osasto, missä sitte me ol-

laan. Ja ja, se on oikein hyvä ja luonteva paikka meiän terapeuttien olla, koska meil-

lä on sama, niin kun työtä säätelevä tausta, lainsäädäntö esimerkiksi. 

 

      

           pelkistetty ilmaus: 

Opetustoimen päällikkö hallinnoi oppilashuolto-osastoa, johon terapeutit kuuluvat. 

Saman, työtä säätelevän lainsäädännön vuoksi, oppilashuolto-osasto on hyvä ja luon-

teva paikka toimintaterapeuteille. 

 

    

        alkuperäinen ilmaisu: 

Tämmöset lapset mulla hyvin helposti ohjautuu, kun oli puhetta tästä oppilashuolto-

työhön liittyvästä tämmösestä lapsen toiminnan tukemisesta ja syrjäytymisen ennalta 

ehkäisystä. Just tällaset sit ohjautuu oppilashuollon kautta, että mää oon vaikka sitten 

se joll on mahdollisuus antaa keskustelua ja keskustelutukea. Ja tietysti toiminnan 

kautta lähen siinäkin, mut että he… heille mä en välttämättä tee esimerkiksi arviontia, 

että siitä ei lähde ollenkaan semmonen toimintaterapiaan liittyvä prosessi ja että mä 

puhunkin niistä aina tukikäynteinä, että.. Kyllä siinäkin terapian elementtejä väistämät-

täkin tulee siis tapaamisissa… 
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         pelkistetty ilmaus: 

Oppilashuollon kautta ohjautuu oppilaita syrjäytymisen ennalta ehkäisyn ja toiminnan 

tukemisen tarpeiden takia. Aina ei tarvita toimintaterapiaa puhtaimmillaan vaan 

enemmän keskustelua ja tukea. 

 

                                             alkuperäinen ilmaus: 

Niin, että sehän toimii niinku just toiseen suuntaan kans. Me saadaan hyvin tietoo 

tavallaan ehkä lähettävältä taholta, jos on terveyskeskuksen toimintaterapeutti ar-

vioinu, et mulla on aika paljon semmosia et mä en tee niinkään paljon arviointeja, 

mut mulle tulee sit terapiaan. Se arviointi on jonkun toisen toimintaterapeutin teke-

mä perusterveydenhuollon tasolla. Sit sieltä tulee lausunnot ja hyvät tiedot ja näin 

ja sitten saattaa vielä olla sieltä erikoissairaanhoidosta tulee vielä sit lausunto ja 

muuta ei. 

 

                                        

            pelkistetty ilmaus: 

Muualta tulevista lausunnoista tulee tietoa oppilaan tilanteesta myös oppilashuolto-

ryhmään toimintaterapeutin mukana. Verkostoista eri ammattiryhmien kanssa tieto 

siirtyy oppilashuoltoryhmän käytettäväksi. 

 

 

Pelkistetyt ilmaukset ryhmitellään aihepiireittäin ryhmiin etsimällä aihepiiriltään samaa 

sisältöä kuvaavia käsitteitä. Samaan ryhmään kuuluvat käsitteet yhdistetään sisältöä 

kuvaaviksi luokiksi. Luokittelussa aineisto tiivistyy kun yksittäiset tekijät sisällytetään 

ylempiin käsitteisiin. (Tuomi – Sarajärvi 2009: 110.) Aineistoa ryhmittelemällä rakentui 

lopulta seitsemän yläluokkaa, jotka kuvaavat toimintaterapeutin työtä eri näkökulmista 

kouluyhteisössä. Alla olevassa taulukossa 1 on esimerkkejä alaluokkia yhdistämällä 

muodostetuista yläluokista.  
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Taulukko 1. Esimerkkejä pelkistettyjen ilmauksien ryhmittelystä ala- ja yläluokkiin. 
 

            

          ALALUOKKA                                              

 

YLÄLUOKKA 

 Reitti toimintaterapeutille 

 Seula toimintaterapeutille 

 Asiakaskunta 

 

Ohjautuminen toimintaterapiaan 

 Toimintaterapeuttien vertaistuki 

 Toimintaterapeutin työn markki-

nointi/hyödyllisyyden osoittaminen 

 Arviointimenetelmien käyttö 

omaan toimintaterapian käyttöön 

 

Oman työn kehittäminen 

 Näkemys oh - ryhmän jäsenyy-

destä 

 Ryhmämuotoinen toimintaterapia 

 Perustelu toimintaterapeutin paik-

kaan kouluyhteisössä 

 

 

Perustelu jäsenyydelle kouluyhteisössä 

.  
 

Alaluokkien ryhmittelyä jatkettiin kunnes muodostui seitsemän yleisempää käsitettä eli 

yläluokkaa. Seitsemän yläluokan käsittelyä jatkettiin nostamalla niistä esiin kokoavat 

käsitteet haastattelun sisällöstä.   

 

5.2 Haastattelusta nousseet teemat 
 

Seuraavaksi aineistoa abstrahoimalla erotetaan aineistosta tutkimuksen kannalta olen-

nainen tieto ja saadusta tiedosta muodostetaan teoreettisia käsitteitä. Käsitteellistämi-

sellä edetään teoreettisiin käsitteisiin ja johtopäätöksiin käyttämällä alkuperäisten ilmai-

sujen informaatioita. Abstrahointia jatketaan yhdistelemällä luokkia niin kauan kuin se 

on sisällön kannalta mahdollista. (Tuomi – Sarajärvi 2009: 111.)  
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Taulukko 2. Käsitteellistämällä yläluokista muodostetut kokoavat käsitteet haastattelu aineistos-
ta. 
 

 

          YLÄLUOKKA 
 

KOKOAVA KÄSITE 

 Espoon mallin perusta 

 Dokumentointi 

 Perustelu jäsenyydelle oppi-

lashuoltoryhmässä 

 

MONIAMMATILLISUUDEN MAHDOL-

LISTUMINEN 

 Toimintaterapeuttinen näkökulma 

 Oman työn kehittäminen 

 Toimintaterapeutin työtehtävät 

 

TOIMINTATERAPEUTIN TYÖ KOULU-

YHTEISÖSSÄ 

 Ohjautuminen toimintaterapiaan 
TOIMINTATERAPIAAN PÄÄSY KOULU-

YHTEISÖSSÄ 

 
 

Aineistomme keskeisiksi kokoaviksi käsitteiksi muodostuivat moniammatillinen mahdol-

listuminen, toimintaterapeutin työ kouluyhteisössä ja toimintaterapiaan pääsy kouluyh-

teisössä.  
 

5.2.1 Moniammatillisuuden mahdollistuminen 
 

Espoon kouluissa opetuksen ja kuntoutuksen yhdistäminen mahdollistuu, koska toimin-

taterapeutti työskentelee saman organisaation eli opetustoimen alaisuudessa. Erityistä 

tukea tarvitsevien oppilaiden sijoittuminen tietyille kouluille on ollut alkujaan perustana 

sille, että kouluille on palkattu kuntoutusalan ammattilaisia. Haastattelun mukaan kou-

luyhteisössä työskentely mahdollistaa opettajien toimintatapoihin tutustumisen ja peda-

gogisen maailman hahmottamisen ja vastaavasti toimintaterapeuttisen näkökulman 

jakamisen koulun arjessa. (Metsäranta 2012; Saurèn 2012.) 

 

Analysoidusta aineistosta nousi esiin toimintaterapeuttien aktiivinen ja moniulotteinen 

yhteistyö koulun henkilökunnan ja eri asiantuntijatahojen kanssa sekä yhteistyön kautta 

tapahtuva tiedon jakaminen. Haastatellut toimintaterapeutit kokevat oppilashuoltoryh-

män tärkeäksi sekä tehokkaaksi moniammatillisen työskentelyn ja tiedonjakamisen 

väyläksi. Heidän kokemuksensa mukaan on tärkeää olla osa koulun henkilökuntaa ja 

oppilashuoltoryhmien täysivaltainen jäsen sekä yleis- että erityisopetuksessa. Toiminta-
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terapeutit kokivat moniammatillisuuden jäävän toteutumatta, jos he eivät ole oppi-

lashuoltoryhmän jäseniä. Ryhmään kuulumattomuus vaikeuttaa tiedon saamista ja ko-

konaiskuvan rakentamista oppilaan tilanteesta. Sähköisen kirjaamisen kautta sekä tie-

don saaminen että jakaminen mahdollistuu ja helpottuu. Espoon koulutoimessa ollaan 

siirtymässä syksyn 2012 aikana sähköiseen kirjaamiseen, mikä tuo haasteita ja mah-

dollisuuksia toimintaterapeutin tekemään moniammatilliseen yhteistyöhön ja verkostoi-

tumiseen. (Metsäranta 2012; Saurén 2012.) 

 

5.2.2 Toimintaterapeutin työ kouluyhteisössä 
 

Toimintaterapeutin läsnäolon merkitys nousi voimakkaasti esille koko aineistossa.  
Koulussa toimivan toimintaterapeutin nähtiin hyödyttävän asiakasta ja työyhteisöä 

enemmän kuin satunnaisesti vieraileva toimintaterapeutti. Vierailevat toimintaterapeutit 

koettiin hyödyllisiksi, mutta työyhteisölle haasteellisiksi, koska koululla voi käydä 15 eri 

toimintaterapeuttia tapaamassa oppilaita. Kuuluminen työyhteisöön antaa toimintatera-

peutille hyvät mahdollisuudet havainnoida, antaa tukea ja tehdä yhteistyötä asiakkai-

den toiminnan mahdollistamiseksi. Työyhteisössä työskentelevien ja yhteisön toiminta-

tapojen tunteminen auttaa oppilaiden kanssa tehtävää terapiatyötä ja ennen kaikkea 

opettajien kanssa tehtävää yhteistyötä ja konsultaatiota. (Metsäranta 2012; Saurén 

2012.) 

 

Koulukontekstissa työskentelevä toimintaterapeutti voi puuttua varhaisessa vaiheessa 
oppilaan ongelmiin. Tekemällä yhteistyötä koulun henkilökunnan, vanhempien sekä 

muun oppilaan ympäristön kanssa toimintaterapeutti pystyy edistämään oppilaan me-

nestyksellistä koulutyöskentelyyn osallistumista ja sen kokemista mielekkäänä toimin-

tana. (Metsäranta 2012; Saurén 2012.) 

 

Haastattelussa korostui toimintaterapeutin mahdollisuus ymmärtää ja tarkastella lapsen 

tilannetta kokonaisvaltaisesti. Toimintaterapian intervention tarve tulee esiin, kun lap-

sen taidot ja valmiudet eivät vastaa tehtävien vaatimustasoa. Kouluyhteisössä toiminta-

terapeutti pyrkii etsimään selityksiä ja syitä oppilaan poikkeavaan käytökseen ja puhuu 

yhteisössä yksilön puolesta edistääkseen hänen toimintansa mahdollistumista. Toimin-

taterapeutin työhön kuuluu myös yhteistyöpalaverit sekä oppilaan tarvitsemiin tukitoi-

miin liittyvä opettajien konsultointi ja ohjaus. Toimintaterapiatarve kartoitetaan esitieto-

jen, arviointimenetelmien ja havainnoinnin avulla. Terapia suunnitellaan saatujen tieto-

jen perusteella yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa. Toimintaterapeutti huomioi oppi-
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laan vahvuudet koko toimintaterapiaprosessin ajan. Koululaisten yleisimmät pulmat 

toimintaterapiaan tullessa ovat ongelmat hienomotoriikan, hahmottaminen ja oman 

toiminnan ohjauksen ongelmat. Ongelmia on myös kaverisuhteissa ja tunnetaidoissa. 

(Metsäranta 2012; Saurén 2012.) 

 

Toimintaterapeutin oman työn kehittäminen nousi myös vahvasti esiin. Haastateltavat 

toivat esiin työnsä jatkuvan markkinoinnin tärkeyden. Heidän korostivat jatkuvaa tarvet-

ta perustella paikkaansa ja sen säilymistä sekä oppilashuoltoryhmän jäsenyyttä. Toi-

mintaterapeutit kokivat haasteelliseksi oman alan esimiehen puuttumisen. Oman alan 

esimies tuntisi toimintaterapian kehityksen ja työhön liittyvät käytännöt sekä kykenisi 

seuraamaan kuntaliiton suosituksia toimintaterapian näkökulmasta. Tällä hetkellä eri-

tyistyöntekijät käyttävät osan työajastaan tähän pitkäjänteiseen työhön. Kouluyhteisö 

saa koulussa toimivan toimintaterapeutin kautta ajankohtaista tietoa ergonomiasta ja 

uusista apuvälineistä.  Tämä mahdollistaa kattavamman tuen saamisen sitä tarvitsevil-

le oppilaille. (Metsäranta 2012; Saurén 2012.) 

  

5.2.3 Toimintaterapiaan pääsy kouluyhteisössä 
 

Koulussa toimiva toimintaterapeutti mahdollistaa oppilaille matalan kynnyksen pääsyn 

toimintaterapeutin arvioon ja mahdolliseen terapiaan. Haastattelussa korostuu, että 

opettajan tai huoltajan esiin tuoma huoli riittää toimintaterapiaan pääsyyn, erillistä lähe-

tettä tai diagnoosia ei tarvita. Oppilas voi tulla toimintaterapeutin asiakkaaksi joko yleis- 

tai erityisopetuksen luokasta. Toimintaterapeutti voi toteuttaa koulun oppilaalle myös 

ulkopuoliseen lähetteeseen perustuvan toimintaterapiajakson. (Metsäranta 2012; 

Saurén 2012.) 

 

Oppilaan tuen tarve voi liittyä myös kehitykseen ja kasvuun. Näissä tapauksissa toimin-

taterapia voi toteutua keskusteluina oppilaan kanssa. Keskustelu toteuttaminen edellyt-

tää oppilaan saavuttaneen kehitysvaiheen, jolloin hän kykenee tulkitsemaan omaa 

kasvuaan. Tuen tarve voi koskettaa koko luokkaa, kuten kiusaaminen tai jokin muu 

kaikkia koskettava aihe.  (Metsäranta 2012; Saurén 2012.) 

 

Aineiston analysoinnista nousi kolme keskeistä käsitettä, jotka kuvaavat toimintaterapi-

an toteutumista Espoon opetustoimessa.  Käsitteet sisältävät melko kattavasti toiminta-

terapiaan liittyviä elementtejä. 
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Tutkimuksen on pyrittävä paljastamaan tutkittavien käsityksiä ja merkityksiä niin hyvin 

kuin mahdollista. Tutkijan on oltava tietoinen siitä, että hän vaikuttaa saatavaan tietoon 

jo keräily vaiheessa ja tekee tulkintoja omien käsitystensä kautta aineistoa käsitelles-

sään. Tutkijan on pystyttävä dokumentoimaan, miten hän on päätynyt valitsemaansa 

luokitteluun ja tulkintaan. (Hirsjärvi – Hurme 2010: 188.) Analyysi pyrittiin tekemään 

ilman johdattelevia kysymyksiä mahdollisimman objektiivisesti. Aineistoa luettiin mo-

neen kertaan ennen luokitteluun ryhtymistä ja luokittelun tulkintaa pohdittiin tarkasti. 

Haastattelun luotettavuuteen ja sen käsittelyyn on voinut vaikuttaa se, että haastattelu 

tilanteessa oli läsnä kaksi kolmesta analyysin tekijästä. Tästä syystä lähtökohta on ollut 

analyysin tekijöille erilainen. Työhön on vaikuttanut analyysiä muodostettaessa myös 

tekijöiden oma toimintaterapeuttinen ajattelu.  
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6 Info -tilaisuus Pohjan koululla 
 

Kehittämistyön suunnitelmavaiheessa Pohjan koulun opettajien kanssa käytyjen kes-

kustelujen perusteella katsoimme tarpeelliseksi kertoa heille lisää toimintaterapiasta. 

Toteutimme lähiyhteistyötiimille tilaisuuden, jonka nimesimme Info -tilaisuudeksi. Tilai-

suudessa kerroimme toimintaterapiasta yleensä, toimintaterapeutin työstä Espoon ope-

tustoimessa sekä kuvauksen Saaran toimintaterapiaprosessista. Lisäksi Seinäjoen 

keskussairaalan toimintaterapeutti kertoi, millaiset mahdollisuudet kouluikäisellä on 

tällä hetkellä päästä toimintaterapiaan Seinäjoella. 

 

Pyysimme lähiyhteistyötiimin jäseniä miettimään tilaisuuden pohjalta vastauksia seu-

raaviin kysymyksiin: Miten ja miksi ajattelet työssäsi hyötyväsi toimintaterapeutin työ-

panoksesta? Mihin ja miksi koulu tarvitsisi toimintaterapeuttia? Millaista moniammatil-

lista osaamisen näkökulmaa toimintaterapeutti voisi antaa Pohjan koulun oppilashuol-

toryhmän työskentelyyn? Mitä lisätietoa vielä haluatte toimintaterapiasta?  

 

Lähiyhteistyötiimin antamasta palautteesta ja Info -tilaisuudessa käydystä keskustelus-

ta nousi esiin tiimin näkemys siitä, miten toimintaterapeutti voisi tukea oppilaan toimin-

taa Pohjan koulun arjessa. Heidän esille tuomansa keskeiset näkemykset ja odotukset 

on koottu alla olevaan luetteloon.  

 

 tuki oppilaan toiminnan ohjauksen pulmiin 

 lapsen työskentelytapojen/ rutiinien ohjaaminen 

 auttaa oppilasta saamaan opetuksesta enemmän irti 

 toimintojen pilkkominen oppilaalle sopiviksi 

 arjen toimintojen harjoittelua 

 tunnetaitojen harjoittelu 

 tuki oppilaan sosiaalisten suhteiden luomiseen 

 oppilaan ohjaaminen ja kannustaminen harrastuksiin 

 kiusaamisen ennaltaehkäisy ja siihen puuttuminen 

 perheen tukeminen ja arjen sujuminen kotona 

 pienluokat hyötyisivät toimintaterapiasta 

 apukeinot vaikeisiin tarkkaavuuden ongelmiin 

 opettajien konsultointi  

 vahva yhteistyö erityisopettajan kanssa 
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 ajan löytyminen yhteistyöhön 

 avun saaminen vaikeaa havaittaessa oppilaalla ongelmia  

 

Pohjan koulun yhteistyötiimin antama palaute kuvaa koulun arjessa oppilailla esiintyviä 

pulmia oman toiminnan ohjauksessa, arjen rutiinien kehittymisessä sekä kognitiivisten 

ja sosiaalisten taitojen ja valmiuksien osa-alueilla. Opettajat toivoivat yhteistyötä toimin-

taterapeutin kanssa ja konsultaatiota oman työnsä arjen pulmiin. Opettajat pohtivat 

toimintaterapeutin mahdollisuutta toimia koulun ja kodin yhteistyön edistäjänä.  

  

Info -tilaisuuden myötä lähiyhteistyötiimin tietoisuus toimintaterapian mahdollisuuksista 

koulussa lisääntyi. Saamansa tiedon pohjalta he miettivät tilanteita, joissa oppilasta 

voitaisiin toimintaterapian keinoin tukea koulun arjessa. Seinäjoen keskussairaalan 

toimintaterapeutin käyttämä puheenvuorolla oli merkittävä osuus tiedon välittämisessä 

kouluikäisten toimintaterapian nykytilanteesta. Tilanteen selvittämisen lisäksi hän kertoi 

konkreettisia esimerkkitilanteita oppilaiden arjen toiminnoista, joihin hän on pystynyt 

tuomaan toimintaterapeuttista interventiota. Yksi tällainen esimerkki oli tuolin ja pöydän 

säätäminen oikealle tasolle, jonka jälkeen oppilaan levottomuus tuntityöskentelyn aika-

na oli vähentynyt.  

 

Info -tilaisuuden jälkeen saimme palautetta Pohjan koulun näkemyksistä siitä, mihin he 

tarvitsevat toimintaterapeuttia tukemaan koulun arkea. Saatua aineistoa käytimme yh-

tenä osana ”Jos meirän kouluss ois toimintaterapeutti” -tilaisuuden suunnittelussa.    
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7 ”Jos meirän kouluss ois toimintaterapeutti” -tilaisuus 
 

Tilaisuuden tavoitteena oli lisätä tietoisuutta toimintaterapian soveltuvuudesta kouluyh-

teisöön ja pohtia yhdessä yhteistyökumppanimme kanssa, miten toimintaterapeutti 

voisi osaamisellaan tukea oppilaan toimintaa juuri heidän koulussaan. Kehittämistyön 

kysymyksellä ”Miten toimintaterapeutti voi tukea oppilaan toimintaa Pohjan koulun ar-

jessa?” etsittiin vastauksia toimintaterapian mahdollisuuksista oppilaan tukemisessa. 

Kehittämiskysymykseen vastauksen saamiseksi käytimme kolmea tiedon rakentamisen 

väylää: 

  

1. koulussa toimivien toimintaterapeuttien haastatteluanalyysi, jonka avulla selvi-

tettiin, millaista on toimintaterapeutin työ kouluyhteisössä 

2. toimintaterapiaprosessin havainnollistaminen esimerkkioppilas Saaran avulla  

3. Pohjan koulun näkemysten ja odotusten selvittäminen toimintaterapeutin tuesta 

koulun arjessa  

 

Koulunjohtajan kanssa keskusteltiin tilaisuuteen kutsuttavista henkilöistä. Valintaan 

vaikutti heidän edustamansa verkosto, jota halusimme käyttää tiedon eteenpäin viemi-

sessä. Kutsu lähetettiin Pohjan koulun kautta Seinäjoen perusopetuksen johtajalle, 

erityisopetuksen rehtorille, koulukuraattorille, Kirjamatin koulunjohtaja / kaupunginhalli-

tuksen puheenjohtajalle, Marttilan koulun rehtorille, Pohjan koulun erityisopettajille sekä 

lähiyhteistyötiimin jäsenille. Tilaisuuteen osallistui lisäksemme 10 henkilöä.  

 

”Jos meirän kouluss ois toimintaterapeutti” -tilaisuudessa julkaistiin kehittämistyön yh-

teenveto. Esityksessä vastattiin kehittämistyön kysymykseen ”Miten toimintaterapeutti 

voi tukea oppilaan toimintaa Pohja koulun arjessa?”.  Espoon opetustoimen toimintate-

rapeuttien haastattelun aineistoanalyysistä tulleilla keskeisillä käsitteillä kuvattiin toimin-

taterapiapalvelun toteutumista koulun arjessa. Tapausesimerkkimme Saaran avulla 

kuvasimme toimintaterapeutin tekemää työtä oppilaan kanssa. Pohjan koulun näke-

mykset ja odotukset toimintaterapeutin tuesta toivat esiin sen, mihin toimintaterapeuttia 

tarvitaan Pohjan koulun arjessa.  

 

Merkittävänä osa tilaisuutta oli lähiyhteistyötiimiin kuuluvan toimintaterapeutin kuvaus 

perusopetuksen toimintaterapian tarpeesta ja tieto kouluikäisen toimintaterapiapalve-

luun pääsystä nykyisillä kriteereillä. 
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7.1 Tilaisuuden sisältö 
 

Koulunjohtaja avasi tilaisuuden ja kertoi aluksi lähteneensä mukaan kehittämistyöhön, 

koska halusi olla mukana kehittämässä moniammatillista koulua. Tämän jälkeen esi-

timme yleisölle kehittämistyön tavoitteet sekä miten tietoperustaa oli rakennettu. Ku-

vasimme Pohjan koulunjohtajan ja muun lähiyhteistyötiimin jäsenten kanssa kehittä-

mistyön aikana käytyä dialogia. Toimme esiin lähiyhteistyötiimin näkemyksen Pohjan 

koulun arjen tilanteesta, joissa he katsoivat toimintaterapiasta olevan hyötyä. Tilaisuu-

den elävöittämiseksi ohjelmassa oli toiminnallinen ryhmätehtävä, kolmen erilaisen pa-

lapelin kokoaminen. Palapelien tekstinä olivat keskeiset käsitteet Espoon opetustoimen 

toimintaterapeuttien haastattelun analyysista. Palapelin koottuaan kukin ryhmä kertoi 

oman palapelinsä sisällöstä. Tällä työskentelytavalla läsnäolijat haluttiin osallistuttaa ja 

kuvata samalla, mitä toimintaterapeutin työ on koulussa.  

 

Käsitteet moniammatillisuuden mahdollistuminen, toimintaterapeutin työ kouluyhteisös-

sä ja toimintaterapiaan pääsy kouluyhteisössä tuovat kattavasti näkyväksi, miten toi-

mintaterapia mahdollistaa tuen kouluyhteisössä. Käsitteiden kautta löytyi vastaus ky-

symykseen, miten toimintaterapeutti voi tukea oppilaan toimintaa Pohjan koulun arjes-

sa. Käsitteet toivat esiin myös Pohjan koulun odotukset toimintaterapian keinoin annet-

tavalle tuelle. 

 

Moniammatillisuuden mahdollistumisen kautta opetuksen ja kuntoutuksen näkö-

kulmat voivat yhdistyä. Toimintaterapeutti tuo kouluyhteisöön toiminnan asiantuntijuu-

den. Moniammatillisella työskentelyllä pyritään kokoamaan eri asiantuntijoiden näkö-

kulmista katsoen kokonaiskuva oppilaan toimintakyvystä. Saadun kokonaiskuvan pe-

rusteella luodaan jatkosuunnitelma. Asiantuntijatiimin tehtävänä on määritellä tuen tar-

ve huomioimalla oppilaan ja perheen yksilöllisyys omassa ympäristössään ja kulttuuris-

saan sovitettaessa tukitoimia oppilaan arkeen. Koulussa moniammatillisuuteen ja mo-

niasiantuntijuuteen luetaan kuuluvaksi koko koulun henkilökunnan ja oppilashuoltoryh-

män jäsenten lisäksi oppilaan huoltajat.  

 

Koulukontekstissa työskentelevä toimintaterapeutti voi puuttua varhaisessa vai-

heessa oppilaan ongelmiin. Tekemällä yhteistyötä koulun henkilökunnan, vanhempien 

sekä muun oppilaan ympäristön kanssa, toimintaterapeutti pyrkii edistämään oppilaan 

menestyksellistä koulutyöskentelyyn osallistumista ja sen kokemista mielekkäänä toi-
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mintana. Toimintaterapeutti ymmärtää ja tarkastelee lapsen tilannetta kokonaisvaltai-

sesti.  

 

Toimintaterapian intervention tarve tulee esiin, kun lapsen taidot ja valmiudet eivät vas-

taa tehtävien vaatimustasoa. Toimintaterapeutti pyrkii etsimään selityksiä ja syitä oppi-

laan poikkeavaan käytökseen ja puhuu yhteisössä yksilön puolesta edistääkseen oppi-

laan toiminnan mahdollistumista.  

 

Toimintaterapeutti osallistuu yhteistyöpalavereihin ja konsultoi tarvittaessa opettajaa 

esimerkiksi oppilaan tarvitsemista tukitoimista. Tukitoimi voi olla esimerkiksi ympäristön 

muokkaus, apuvälineen hankinta tai tehtävän mukauttaminen. Toimintaterapian tarve 

kartoitetaan esitietojen, arviointimenetelmien ja havainnoinnin avulla. Terapia suunni-

tellaan saatujen tietojen perusteella yhdessä asiakkaan ja huoltajien kanssa. Toiminta-

terapeutti huomioi oppilaan vahvuudet koko toimintaterapian prosessin ajan. Koululai-

sen yleisempiä pulmia ovat esimerkiksi hienomotoriikan ongelmat, kaverisuhteet ja 

tunnetaidot, hahmottaminen ja oman toiminnan ohjaus. Toimintaterapeutin kautta koulu 

saa ajankohtaista tietoa ergonomiasta ja uusista apuvälineistä.  

 

Toimintaterapeutti voi harjoitella oppilaan kanssa oman toiminnan ohjautuvuutta ja eri-

laisten toimintojen mahdollistumista yhdessä oppilaan kanssa. Toimintaterapeutti käyt-

tää oppilaalle mielekästä toimintaa pulmallisten toimintojen harjoittelun välineenä. Toi-

mintaterapian tuen piiriin pääsy on helpompaa toimintaterapeutin kuuluessa koulun 

henkilökuntaan.  

 

Toimintaterapian saatavuus kouluyhteisössä Toimintaterapeutin työtä säätelee ter-

veydenhuoltolaki, joka määrittelee muun muassa tiedon jakamista ja dokumentointia. 

Koulussa toimiva toimintaterapeutti mahdollistaa oppilaille matalan kynnyksen pääsyn 

toimintaterapeutin arvioon ja mahdolliseen terapiaan. Opettajan tai huoltajan esiin tuo-

ma huoli riittää toimintaterapiaan pääsyyn, erillistä lähetettä tai diagnoosia ei tarvita. 

Koulussa asiakas voi tulla yleis- tai erityisopetuksen luokasta. Koulun toimintaterapeutti 

voi toteuttaa oppilaalle myös muualta saadussa lähetteessä suositellun toimintatera-

piajakson.  

 
Nykyisellä tavalla toimintaterapiaan pääsy on hidasta ja se edellyttää lääketieteellisen 

asiantuntijan lausuntoa. Tämän lausunnon odotusaika saattaa johtaa oppilaan ongel-

mien kasaantumiseen. Toimintaterapeutti voi olla huoltajien ja opettajien apuna tulkit-
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semassa asiantuntijoiden antamia diagnooseja ja lausuntoja sekä kertomassa, miten 

esille tulleet asiat näyttäytyvät oppilaan arjessa. Tämä mahdollistaa kattavamman tuen 

saamisen sitä tarvitseville oppilaille.  

 

Keskeisten käsitteiden jälkeen kerrottiin Saaran toimintaterapiaprosessi käyttäen visu-

aalista esittämistapaa. Saaran prosessin avulla kerrottiin konkreettisesti, mitä toiminta-

terapeutin tuki oppilaalle voisi olla Pohjan koulussa. Lopuksi Seinäjoen keskussairaa-

lan toimintaterapeutti kertoi esimerkkien avulla koululaisten tuen tarpeesta ja sen mah-

dollistumisesta Seinäjoella. Puheenvuoron jälkeen alkoi keskustelu tästä hyvin ajan-

kohtaisesta aiheesta.  

 

7.2 Tilaisuudessa syntynyt keskustelu  
 

”Jos meirän kouluss ois toimintaterapeutti” -tilaisuus herätti pohdintaa toimintatera-

peutin ammattitaidon hyödystä kouluyhteisössä. Tapausesimerkki Saaran pulmat sai-

vat aikaan keskustelua, johon paikalla ollut lähiyhteistyötiimiin kuulunut toimintatera-

peutti toi kokemuksellisen näkemyksensä. Hän kertoi, ettei Saara ole pulmiensa kans-

sa yksin, mutta nykyisellä systeemillä toimintaterapeutin tukea on erittäin vaikea saada. 

Saaran tapaiset putoavat avun piiristä, koska ongelmat ovat pieniä. He saattavat onnis-

tua luovimaan peruskoulun läpi. Peruskoulun jälkeen saattaa kuitenkin tulla suuria on-

gelmia, koska he eivät enää selviä ilman tukea. Tämän seurauksena Saaran kaltaiset 

oppilaat jonottavat psykiatrian poliklinikalle, tämä tie on pitkä ja vaikea.  

 

Keskustelussa nousi esiin tietoisuus erityistä tukea tarvitsevien lasten määrän kasvusta 

perusopetuksessa. Seinäjoella ollaan tekemässä suuria uudistuksia siirtämällä Martti-

lan koulun erityistä tukea tarvitsevia oppilaita muihin kouluihin. Lähikouluperiaate lisää 

opettajien tiedon ja koulutuksen tarvetta. Suunnitteilla on vastata muutokseen lisäkou-

luttamalla opettajia työn vaativuuden muuttuessa. Opettajien henkilökohtaiset resurssit 

koettiin olevan jo nyt koetuksella. Opettajien lisäkoulutuksen tarkoituksenmukaisuus 

kyseenalaistettiin, koska heidän työmääränsä on jo nyt jaksamisen ylärajoilla. Tässä 

tilanteessa tulisi huomioida lisäresurssien siirtyminen oppilaiden mukana eikä vasta 

tilanteen päästyä kärjistymään luokkatyössä. 

 

Nykyisten resurssien uudelleen jakaminen nähtiin järkevänä tapana reagoida muutok-

seen, koska lisärahaa ei ole luvassa. Vähäisten resurssien jakamisen koettiin olevan 

arvokysymys siitä, mihin rahat halutaan käyttää ja mitä nähdään tärkeänä? Kolmipor-
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taisen tuen kautta joudutaan miettimään, miten tarvittavaa ja käytettävissä tukea jae-

taan. Opetuksen ja kuntoutuksen yhdistäminen samaan hallinto-organisaatioon nähtiin 

hyvänä. Keskustelussa nousi esiin vaihtoehto virkojen uudelleen järjestämisestä esi-

merkiksi niin, että avustajien paikkoja muutettaisiin toimintaterapeuttien paikoiksi. Ny-

kyisin opetustoimessa on noin 140 koulunkäynninohjaajaa koko Seinäjoen alueella. 

Keskusteluissa pohdittiin resurssien siirtämistä yhden tai kahden toimintaterapeutin 

palkkaamiseen.  

 

Näkemys toimintaterapeutin ammattitaidosta kolmiportaisen tuen toteutumisen vahvis-

tamiseksi koettiin hyvinkin perustelluksi. Keskustelussa tuotiin esiin, että monen oppi-

laan ongelmat olisivat korjattavissa varhaisen tuen avulla. Varsinkin vaikeimpiin tark-

kaavuuden ongelmiin erityisopettajan työpariksi kaivattaisiin toimintaterapeuttia. Toi-

mintaterapeutti voisi olla yksi ammattiryhmä erityisopettajien, psykologien ja kuraattori-

en rinnalla edistämässä oppilaan toiminnan tukemista. Lopussa esitettiin kiitokset tilai-

suuden järjestämisestä, ajatustasolla otettiin askel eteenpäin. 
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8 Kehittämistyön arviointi ja pohdinta 
 

Kehittämistyön tehtävän ja tavoitteen arviointi. Kehittämistyön tehtävänä oli esittää 

Pohjan koululle, miten toimintaterapia voi tukea oppilaiden toimintaa koulu arjessa. 

Keskeisestä oli tiedon jakaminen siitä, mitä toimintaterapia on. Tavoite muodostui ky-

symykseksi: ”Miten toimintaterapeutti voi tukea oppilaan toimintaa Pohjan koulun arjes-

sa?”. Kehittämistyön tehtävä oli alusta asti selkeä, mutta lähestymisnäkökulma muuttui, 

koska osallistuminen moniammatilliseen oppilashuoltoryhmään ei aikataulullisesti on-

nistunut. Näkökulmaksi muodostui lopulta tarkastella toimintaterapian mahdollisuutta 

tukea oppilaan toimintaa koko kouluyhteisöä hyödyttävältä kannalta. Kehittämistehtä-

vän toteutumisen mahdollisti yhteistyötahon ja omien näkemystemme tarkentuminen 

säännöllisen keskustelun avulla. Työn aihe oli hyvin ajankohtainen, ja Pohjan koulun 

opettajien tarve saada ulkopuolista tukea oppilaan toiminnan pulmiin oli todellinen. 

Yleispätevien ohjeiden jakaminen ei ole toimintaterapiassa mahdollista, siksi toteutettiin 

yhdelle oppilaalle toimintaterapiaprosessi arviointiosuus, jotta se havainnollistasi yh-

teistyökumppanille mitä on toimintaterapia. Prosessia kuvaamalla tuotiin esiin toiminta-

terapeutin tapa huomioida yksilön toiminnallisuus kokonaisuutena, johon vaikuttavat 

vuorovaikutus yksilön, ympäristön ja toiminnan välillä.  

 

Kehittämistoiminnan luotettavuus perustuu ennen kaikkea työn tulosten vaikuttavuu-

teen. Kehittämistyön aikana syntyvä tieto tulisi olla sovellettavissa käytäntöön. Arvioin-

tia tehdään koko kehittämisprosessin ajan ja se kohdistuu prosessin kaikkiin osa-

alueisiin. (Toikko–Rantanen 2009: 82–83, 121–122, 125.) Pohjan koulun kanssa jaet-

tua tietoa arvioitiin kehittämistyön aikana. Yhteistyötahon näkemyksen tarkentuminen 

toimintaterapeutin keinoista tukea oppilasta toi esiin, että tiedon lisääminen oli tarken-

tanut yhteistyötahon käsitystä toimintaterapiasta. Tämän perusteella voidaan päätellä, 

että kehittämistyössä esiin nousseet asiat ovat hyödynnettävissä jatkossa mietittäessä 

toimintaterapian soveltuvuutta keskelle koulun arkea. Kehittämistyöstä saatua tietoa 

voidaan käyttää tietopakettina kaikissa peruskouluissa mietittäessä toimintaterapian 

mahdollisuuksia oppilaan tukemisessa sekä suunniteltaessa toimintaterapeuttia osaksi 

koulun henkilökuntaa.  

 

Kehittämistyö julkaistiin Pohjan koulussa pidetyssä ”Jos meirän kouluss ois toimintate-

rapeutti” -tilaisuudessa 2.10.2012. Tavoitteena on julkaista keittämistyöstä artikkeli 

Opettaja-lehdessä. Tämän Opettaja-lehden kautta toivomme saavuttavamme oikean 

lukijakunnan. Kehittämistyö julkaistaan myös Metropolia Ammattikorkeakoulun opin-
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näytetyöseminaarissa 13.11.2012. Kehittämistyöraportti luovutetaan kehittämistyössä 

mukana olleille yhteistyötahoille ja ”Jos meirän kouluss ois toimintaterapeutti” -

tilaisuuteen osallistuneille kutsuvieraille. 

 

Kehittämisprosessin arviointi. Kehittämistyö eteni laaditun suunnitelmapaperin mu-

kaan. Yhteistyötahon kanssa käytyjen keskusteluiden aikana sovimme aikatauluista ja 

siitä, miten jatkossa edetään. Prosessin suunnittelun voidaan todeta onnistuneen hy-

vin, koska aikataulua ei jouduttu muuttaman toteutuksen osalta. Työn toteutumisen 

kannalta olivat kaikki työn vaiheet hyvin tarpeellisia. Jokainen vaihe tuotti tietoa jonka 

avulla edettiin seuraavaan vaiheeseen. Suunnitteluvaihe, taustatiedon hankinta, aineis-

ton analysointi sekä toteutettujen tilaisuuksien suunnittelut ja toteutukset veivät suuresti 

aikaa. Prosessin etenemistä hidasti Pohjan koulun viettämä kesäloma. Prosessi koko-

naisuudessaan oli työläs ja kolmen opiskelijan aikojen yhteensovittaminen oli joskus jo 

pelkästään pitkien välimatkojen vuoksi hankalaa. Kehittämistyön kestäessä noin vuo-

den, tapahtui välillä uupumista, ideoiminen ja työn eteenpäin vieminen oli toisinaan 

vaikeaa. Käytimme paljon hyödyksi sähköisiä yhteydenpitovälineitä, jotka helpottivat 

yhteisten neuvotteluiden pitoa välimatkoista huolimatta. Prosessi eteni sykleittäin ja 

muiden väsähtäessä vuorotellen yksi meistä jaksoi viedä työtä eteenpäin toisia kannus-

taen. Kokemus yhteistyöstä kaikkien osapuolten välillä oli positiivinen.  

 

Kehittämistyön aiheen valinta oli ajankohtainen ja se todentui kehittämisprosessin ai-

kana julkaistujen lehtikirjoituksien määrällä. Lähes viikoittain sai lukea kouluyhteisön 

tuen tarpeeseen liittyviä artikkeleita.  

 

Kanadalaisen toiminnallisuuden ja sitoutumisen mallin valinta työn taustateoriaksi 

mahdollisti asiakaslähtöisen lähestymistavan. Kouluyhteisöön soveltui lähestymistapa, 

jossa mallin käsitteet yksilö, toiminta ja ympäristö huomioidaan. Toimintaan sitouttami-

nen on keskeistä motivoitaessa koululaisia toimintaan. Kanadan toiminnallisuuden ja 

sitoutumisen malliin pohjautuvan Kanadalainen toimintaterapiaprosessin kehys soveltui 

hyvin kuvaamaan Saaran terapiaprosessia yhteistyötaholle. Terapiaprosessin kuvaa-

minen selkiinnytti terapiaprosessia yhteistyökumppanille. 

 

Kehittämistyön rakenteen muodostaminen oli haasteellista. Tavoitteena oli saada yh-

teistyötahon ääni esille esitettäessä vastausta kehittämistyökysymykseen. Mielestäm-

me Info -tilaisuuden rakentaminen ja siinä syntynyt keskustelu sai kuulumaan yhteis-
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työkumppanimme äänen selkeämmin. Mikäli lähtisimme nykyisellä tiedolla työhön, 

käyttäisimme enemmän aikaa etukäteen suunniteltuun läsnäoloon Pohjan koululla.  

 

Espoon toimintaterapeuteilta saatu tieto oli keskeisessä osassa yhdessä Seinäjoen 

keskussairaalan toimintaterapeutin tuoman paikallisen ja ammatillisen asiantuntemuk-

sen rinnalla. Lähiyhteistyötiimiin kuuluneen toimintaterapeutin osuus kehittymistyössä 

oli hyvin keskeistä alueen toimintaterapiatilannetta kuvattaessa. Hän toi työhön toimin-

taterapian tämän hetken tilanteen ja kuvausesimerkkejä antamastaan tuesta sekä tu-

entarvitsijoista.  

 

Lähiyhteistyötiimi ja koko Pohjan koulun väki ansaitsevat suuren kiitoksen salliessaan 

meidän tehdä kehittämistyötä osallistumalla heidän kouluarkeensa. Pohjan koulun joh-

taja ja muu lähiyhteistyötiimi antoi aikaansa ja vastavuoroisia näkemyksiä työn eri vai-

heessa. Syksyllä Pohjan koululla alkaneesta remontista huolimatta olimme aina terve-

tulleita kouluun. Lähiyhteistyötiimi ja Metropolian ammattikorkeakoulun ohjaavat opetta-

jat auttoivat meitä tarkentamaan yhä uudelleen tavoitteita ja terävöittämään ydintä siitä, 

mistä kehittämistyössämme on kysymys. Saimme myös opponenteilta hyvää palautet-

ta, vaikka heilläkin oli oma kehittämistyö työn alla samaan aikaan.   

 
Pohdinta. Toimintaterapian toteuttaminen koulussa ei ole uusi asia, mutta toimintate-

rapeutin kuuluminen kouluyhteisöön on harvinaista. Työmme osoitti, että tulevaisuu-

dessa olisi tärkeää juurruttaa toimintaterapiaa opetustoimen alaiseksi toiminnaksi. Toi-

mintaterapia tuo koulun arkeen uuden tukimuodon. Oppimisvaikeudet ovat yksi keskei-

nen syy oppilaan syrjäytymiseen yhteisestä toiminnasta ja myöhemmin ammatin han-

kinta ja työelämään mukaan pääsy voivat olla liian haasteellisia. Toimintaterapeuttien 

ammattiryhmä kouluissa mahdollistaisi oppilaiden toiminnan tehokkaan tukemisen. 

Yhteiskunnallisesti tällä olisi merkitystä syrjäytymisen ehkäisemisessä. 

 

Toimintaterapia luokitellaan lääkinnälliseksi kuntoutukseksi. Luokittelusta saattaa saa-

da käsityksen, että toimintaterapiaa tarvitaan vasta, kun on kyse sairaudesta, vammas-

ta tai mittavasta ongelmasta. Toimintaterapeutin osaaminen soveltuu kuitenkin hyvin 

myös ennaltaehkäisevään työhön. Tapausesimerkki Saaran pulmat eivät olleet vielä 

riittävän suuret, jotta hän olisi ohjautunut avun piiriin perusterveydenhuollon kautta.  

Varhainen puuttuminen oppilaan tilanteeseen säästää pitkällä aikavälillä taloudellisia 

resursseja. Samalla mahdollistetaan oppilaalle mielekäs koulutyö, sekä tuetaan hänen 

kehittymistään tasapainoiseksi ja hyvän itsetunnon omaavaksi nuoreksi. Toivomme 
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kehittämistyömme herättävän ajatuksia ennaltaehkäisyn tärkeydestä ja toimintaterapi-

an osaamisen soveltuvuudesta oppilaan toiminnan mahdollistamisessa. 

 

Pohdimme, että koulussa työskentelevä toimintaterapeutti voisi jo työroolinsa puolesta 

olla siltana koulun ja kodin välisessä yhteistyössä. Luottamuksen luominen kuuluu tär-

keänä elementtinä terapeuttiseen työhön. Ehkä toimintaterapeutti voi olla hälventä-

mässä kodin mahdollisia ennakkoluuloja koulun toiminnasta ja koulun ennakkoluuoja 

kodin vaikutuksesta oppilaan koulun käyntiin.   

 

Mikäli kehittämisprojekti olisi aloitettu aikaisemmin, olisimme mahdollisesti voineet 

suunnata työn Pohjan koulun remontin suunnitteluun. Olisimme voineet olla tukena 

sekä pihapiirin että koulurakennuksen suunnittelussa toimintaterapeuttisesta näkökul-

masta käsin.  

 

Jatkossa olisi kiinnostavaa selvittää toimintaterapeutin roolia moniammatillisessa oppi-

lashuoltoryhmässä. Toimintaterapian hyötyjä voisi tarkastella myös koulun rakentami-

sen ja peruskunnostuksen suunnittelun yhteydessä.  

 

Kehittämistyön sisällyttäminen toimintaterapian opinnäytetyöhön soveltui mielestämme 

hyvin opintokokonaisuuteen. Matka on ollut vaativa, mielenkiintoinen ja opettavainen. 

Projektista olemme syventäneet ammatillista osaamista ja päässeet kokemuksen kaut-

ta tutustumaan, mitä on työelämän prosessimainen kehittäminen. Samalla olemme 

saaneet tutustua kouluyhteisön toimintaan. Haluamme kiittää kaikkia, jotka ovat teh-

neet kehittämisyhteistyötä kanssamme.  
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Lupa-anomus oppilaan toimintaterapiaprosessiin 
 

 

 

 

Hei! 
 
Olemme toimintaterapeuttiopiskelijoita Metropolia Ammattikorkeakoulusta Helsingistä. 
Opinnäytetyömme puitteissa olisimme mukana oppilashuoltoryhmässä.  
Pyydämme teiltä suostumusta osallistua lapsenne asioita käsittelevään oppilashuolto-
ryhmään ja lastanne koskeviin tietoihin asiakirjoihin perehtymiseen. Olemme vaitiolo-
velvollisia. Lastanne koskevia asioita käyttäisimme opinnäytetyössämme nimettömänä 
ja mahdollisessa konsultaatioapua toimintaterapeutilta pyytäessämme, käyttäisimme 
peitenimeä. Lopputyötämme ohjaavat toimintaterapian lehtorit Tuula Uutela ja Anne 
Talvenheimo- Pesu. Halutessanne voitte jättää meille yhteydenottopyynnön Pohjan 
koululle, otamme teihin yhteyttä ja voimme keskustella lapseenne liittyvistä asioista 
luottamuksellisesti. 
 
Ystävällisin terveisin  
 
Jaana Juhola, Jaana Välimäki ja Katri Matomäki 
 
 
Annamme luvan toimintaterapeuttiopiskelijoille, Jaana Juholalle, Jaana Välimäelle sekä 
Katri Matomäelle, osallistua lapsemme asioita käsittelevän oppilashuoltoryhmään ja 
tutustua lastamme koskeviin tietoihin ja asiakirjoihin sekä käyttää näitä saatuja tietoja 
nimettömänä opinnäytetyössä. Annamme myös tarvittaessa tukea lapsemme oppimista 
käyttämällä joitain ammattikuntamme tutkimustestejä, joiden tulokset kerrotaan meille 
henkilökohtaisesti.  
 
Oppilaan nimi: _____________________________________________________ 
 
Päiväys:      _____________________________________________________ 
 
Huoltajien allekirjoitukset: 
 
_________________________________  
 
 
_________________________________
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Visuaalinen verkostokartta 
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Teemahaastattelun kysymykset Espoon opetustoimen  
toimintaterapeuteille 
 

Organisaation kuvaaminen: 

Kerro organisaatiosta, jossa työskentelet? 

Kuka on esimiehesi? 

Mikä on työsuhteesi laatu? Vakituinen/ määräaikainen? Täysiaikainen? 

Kauanko olet työskennellyt tässä työssä? 

 

Toimintaterapian toteutuminen koulussa:  

Miten oppilaat ohjautuvat luoksesi? 

Millaista on asiakaskuntasi?  

Onko ihan ”tavallisia” oppilaita/ opettajia pulmineen? 

Toteutatko toimintaterapia ryhmiä? Miten ne on koottu? 

Toteutatko yksilöterapiaa? 

Mikä pituisia mahdolliset terapiajaksot ovat? 

Onko yhdelle tapaamiselle määrätty aikaa? 

 

Oppilashuollossa työskentely:  

Oletko mukana oppilashuoltoryhmässä? 

Teetkö opettajien kanssa yhteistyötä? Millaista? 

Millaista muuta moniammatillista yhteistyötä kuuluu työhösi? 

Miten teet perheiden kanssa yhteistyötä? 

Miten pyrit vaikuttamaan oppilaiden ympäristöön? 

 


