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Opinnäytetyö oli kehittämispainotteinen ja työelämälähtöinen. Opinnäytetyön 
tavoitteena oli selvittää koulukuraattoreiden mahdollisuuksia toimia työssään 
perheiden hyvinvointia edistävällä tavalla. Tutkimuksessa keskityttiin erityisesti 
koulukuraattoreiden kokemuksiin varhaisen tuen toteutumisesta kuraattorityös-
sä ja moniammatillisessa yhteistyössä. 
 
Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisin menetelmin. Tutkimusmenetelmäksi valittiin 
puolistrukturoitu teemahaastattelu, jonka avulla aineisto kerättiin Järvenpään 
kaupungin koulukuraattoreilta joulukuussa 2013. Sanatarkasti litteroitu aineisto 
analysoitiin teemoittelun ja sisällönanalyysin avulla. Lisäksi hyödynnettiin aikai-
sempia tutkimuksia kuraattorityön sisällön kehittämisestä, ennaltaehkäisevän 
työn merkityksestä, koulukuraattorin roolista koulussa ja asiantuntijuudesta mo-
niammatillisessa yhteistyössä. 
 
Tutkimuksen mukaan koulukuraattoreiden määrällä oli vaikutusta varhaisen tu-
en toteutumiseen. Koulukuraattorit kokivat, että heitä tuli olla vielä enemmän 
kuraattorityössä, jotta heillä olisi mahdollisuus olla säännöllisesti läsnä koulun 
arjessa ja kehittää kuraattorityötä vielä enemmän varhaisen tuen suuntaan. 
Koulukuraattoreilla oli halu kehittää kuraattorityötä matalan kynnyksen toimin-
naksi ja toteuttaa moniammatillisessa yhteistyössä erilaisia yhteisöllisiä mene-
telmiä yksilöllisten rinnalla. Tutkimus osoitti, että kehittämisen ja keskustelemi-
sen tarvetta oli myös oppilashuoltoryhmien toiminnan yhdenmukaistamisessa ja 
moniammatillisessa yhteistyössä erityisesti tiedonkulun osalta. 
 
Johtopäätöksenä voitiin todeta, että koulukuraattoreilla tulisi olla mahdollisuus 
tehdä työnsä siten, että lapset ja nuoret perheineen kokisivat tulevansa kuul-
luiksi ja saavansa tarvitsemaansa apua. Moniammatillisen yhteistyön toimivuu-
teen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota koulun arjessa. Hyvinvoinnin edis-
tämisen koulussa tulisi olla jokapäiväistä perustyötä, johon kannattaa panostaa. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Hannula, Merja. School social workers´ experiences of the early support for the 
fulfilment in the school´s daily life. 65 p., 1 appendix. Language: Finnish.  
Järvenpää. Spring 2014. Diaconia University of Applied Sciences. Degree  
Programme in Social Services. Degree: Bachelor of Social Services. 
 
The study was development-oriented and it was made in close connection with 
real-life working environment. The aim of this study was to investigate the 
school social workers´ ability to do in their work that promote the well-being of 
families.  
 
The study was conducted with qualitative methods. The research data was 
gathered from the school social workers by using a semi structured interview in 
December 2013. The data was analyzed by content analysis. 
 
According to the research, the number of school social workers will have an 
impact on the early support for the realization. The school social workers want 
to develop the work of the curator of a low-threshold action. The research 
showed that the development and discussion were still needed about a student 
support group activities alignment and about the multi-professional cooperation, 
in particular with the regard to the flow of information. 
 
In conclusion, it was found that the school social workers would be able to do 
their work, so that children and their families think that they are heard and  
received the help they need. To promote the welfare in the school should be an 
everyday basic work, which is worth investigating. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Suomessa lapset viettävät peruskoulussa yhdeksän vuotta, joka on merkittävä 

ajanjakso ihmisen elämässä. Oppilas käy koulua viitenä päivänä viikossa, ja 

hänen koulunkäyntiinsä liittyvä arki tunnetaan siellä hyvin. Koulunkäyntiin ja 

oppilaan käyttäytymiseen heijastuvat kaikki muutokset, kodin kriisit ja muut vai-

keudet. Koulu on vahvasti lapsuuteen vaikuttava instituutio ja koulukuraattori 

osana oppilashuoltoa on tärkeä osa lasten hyvinvointityötä ja lastensuojelua. 

Kouluun tulisi jo varhaisessa vaiheessa luoda todelliset toimintaedellytykset las-

ten ja nuorten auttamiseksi. (Sipilä - Lähdekorpi 2004, 15; Kurki, Nivala & Sipilä 

- Lähdekorpi 2006, 11; Gråsten - Salonen 2008, 200.) 

 

Opinnäytetyö käsittelee koulukuraattorin mahdollisuuksia toimia työssään per-

heiden hyvinvointia edistävällä tavalla. Opinnäytetyössä keskitytään erityisesti 

koulukuraattorin kokemuksiin varhaisen tuen toteutumisesta kuraattorityössä ja 

moniammatillisessa yhteistyössä. Kiinnostukseni kuraattorityöhön heräsi sosio-

nomi AMK -opintoihin kuuluvassa "työyhteisöt ja kehittäminen" -harjoittelussa 

"Yhdessä eteenpäin" -hankkeessa, jonka pääpaino on ollut varhaisessa tuessa 

ja ehkäisevässä työssä. Hankkeen tavoitteena on ollut luoda toimintamalli per-

heen, koulun ja kouluikäisten palveluiden väliseen yhteistyöhön, jolla turvataan 

ja tuetaan lapsen koulunkäyntiä sekä perheen arkea. Lisäksi hankkeessa pyrit-

tiin tehostamaan moniammatillista yhteistyötä, joka ylittää hallinto- ja sektorirajat 

ja jonka yhteisenä päämääränä on lasten sekä nuorten hyvinvoinnin edistämi-

nen ja ylläpitäminen. Koulukuraattorityön tutkiminen varhaisen tuen ja moniam-

matillisen yhteistyön näkökulmista on ajankohtainen aihe, joka vaikuttaa erityi-

sen mielenkiintoiselta ja antoisalta. 

 

Opinnäytetyön taustalla on myös työelämästä saatu toimeksianto. Opinnäyte-

työn aihe rajattiin työelämän edustajien käynnistämästä "Yhdessä eteenpäin" -

hankkeesta, joka on ollut kehittämispainotteinen. Hankkeiden kautta etsitään 

uusia toimintamalleja varhaisen tuen toteuttamiseen (Huhtanen 2011, 106). 

Hankkeen pohjalta tehtävä opinnäytetyö kasvattaa opiskelijan vastuuntuntoa 

opinnäytetyöstä ja kehittää projektin hallintaa, johon kuuluu tarkan suunnitelman 
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laatiminen, tietyt toimintaehdot ja tavoitteet sekä aikataulutettu toiminta (Lähdes 

& Lindroos 2011, 82). Nämä ovat olleet myös toimeksi saadun opinnäytetyön 

hyviä puolia, kun ajattelen omaa ammatillista kehittymistäni. Etuina voidaan 

mainita myös omien taitojen kehittäminen ja suhteiden luominen työelämään, 

jotka ovat minun osaltani myös mahdollistuneet opinnäytetyötä tehdessäni. 

Opinnäytetyöprosessin aikana olen ollut erityisen tyytyväinen, kun otin vastaan 

minulle tarjotun mahdollisuuden ja ammatillisen kehittymisen haasteen täysin 

uudelta työalueelta. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää koulukuraattoreiden kokemuksia mah-

dollisuuksistaan toimia työssään perheiden hyvinvointia edistävällä tavalla. Tut-

kimuksessa selvitetään koulukuraattoreiden näkemyksiä varhaisen tuen toteu-

tumisesta heidän työssään. Lisäksi pyritään selvittämään moniammatillisen yh-

teistyön toimivuutta varhaisen tuen näkökulmasta. Tutkimus on kvalitatiivinen ja 

tutkimusaineisto on kerätty Järvenpään kaupungin koulukuraattoreilta puoli-

strukturoidun teemahaastattelun avulla joulukuussa 2013. Valmis opinnäytetyö 

luovutetaan työn tilaajalle julkistamisseminaarin jälkeen toukokuussa 2014. Li-

säksi olen opinnäytetyön tekijänä lupautunut esittelemään tutkimuksen tuloksia 

pyydettäessä mahdollisuuksien mukaan. 
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2 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

 

 

Lastensuojelulain mukaan koulun tulee tukea vanhempia ja huoltajia kasvatus-

tehtävässä sekä ehkäisevällä lastensuojelulla edistää ja turvata lasten kasvua, 

kehitystä ja hyvinvointia. Kunnan tulee järjestää koulukuraattoripalveluita, jotka 

antavat perusopetuksen oppilaille riittävän ohjauksen ja tuen koulunkäyntiin se-

kä oppilaiden kehitykseen liittyvien psyykkisten ja sosiaalisten vaikeuksien eh-

käisemiseen ja poistamiseen. Lastensuojelulain mukaan koulukuraattorin tulee 

osallistua alansa asiantuntijana kouluyhteisön toiminnan sekä opetus- ja kasva-

tustyön suunnittelemiseen ja kehittämiseen. Koulukuraattorin tulee myös toimia 

yhteistyössä oppilaan ja hänen vanhempiensa tai huoltajiensa lisäksi kouluyh-

teisön sekä eri viranomaisten kanssa. Koulukuraattorin työ pyritään järjestä-

mään huomioimalla paikalliset olosuhteet, oppilasmäärä ja saatavilla olevat pal-

velut. Koulukuraattorien työskentely tapahtuu pääasiallisesti koulussa. (Lasten-

suojelulaki 2007; Asetus lastensuojeluasetuksen muuttamisesta 546/1990.)   

 

Tutkimusprosessin aikana hallitus antoi eduskunnalle esityksen uudesta oppi-

las- ja opiskelijahuoltolaista, jolla tullaan uudistamaan oppilashuollon lainsää-

däntöä ja joka tulee voimaan elokuun alussa 2014. Oppilas- ja opiskelijahuolto-

lailla tullaan jatkossa säätämään oppilashuollosta. Esityksessä kiinnitetään eri-

tyistä huomiota yhteisölliseen opiskeluhuoltoon, mutta opiskeluhuoltoa voitaisiin 

järjestää jatkossa myös yksilökohtaisena. Perusopetuksen oppilaille turvataan 

säännöksellä subjektiivinen oikeus oppilashuoltoon, jonka koulu järjestää, sekä 

lastensuojelulaissa säädettyihin kuraattoripalveluihin. Esityksen mukaan oppi-

las- ja opiskeluhuoltoa on toteutettava eri viranomaisten yhteistyönä niin, että 

siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Oppilashuollolla pyritään 

mahdollistamaan oppilaan hyvä oppiminen ja fyysinen sekä psyykkinen terveys 

ja edistämään sekä ylläpitämään sosiaalista hyvinvointia ja niiden edellytyksiä 

lisäävää toimintaa. (Hallituksen esitys eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuolto-

laiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, HE 67/2013.) 

 

Uuden lain tarkoituksena on parantaa myös kuraattoripalvelujen saatavuutta. 

Opiskeluhuoltona oppilaat ja opiskelijat voisivat saada matalan kynnyksen tu-
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kea. Esityksen tavoitteina mainittakoon toiminnan painopisteen siirtäminen en-

naltaehkäisevään suuntaan, matalan kynnyksen tuen mahdollistaminen ja var-

haisen tuen turvaaminen oppilaille ja opiskelijoille koulussa, jotta voitaisiin vält-

tää raskaampia toimenpiteitä ja siten saada myös kustannussäästöjä. (Hallituk-

sen esitys eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen liitty-

viksi laeiksi, HE 67/2013.) Korjaava toiminta painottuu tällä hetkellä selkeästi 

enemmän kuin ennaltaehkäisevä työ. Tehostamisen avulla pyritään saamaan 

painopiste kääntymään päinvastaiseksi. (Huhtanen 2011, 106.) 

 

Koulukuraattori-nimike on vakiintunut käyttöön Suomessa (Korpela 2012, 277). 

Koulukuraattorin työtä on tutkittu vielä melko vähän. Lipiäisen (1977) tekemä 

väitöskirja "Oppilashuolto ja erityisesti koulukuraattorin rooli" on ensimmäinen 

tutkimus, joka lähestyi oppilashuoltoa ja erityisesti koulukuraattorin roolia ennal-

taehkäisevän työn merkityksen näkökulmasta. Sipilä - Lähdekorven (2004) te-

kemä väitöskirja "Hirveesti tekijänsä näköistä" on uusin ja samalla kattavin 

suomalainen koulukuraattorin työtä käsittelevä tutkimus, joka kuvaa koulun so-

siaalityön historiaa ja nykypäivää. Sipilä - Lähdekorpi (2004) tuo tutkimukses-

saan esiin ajatusta kuraattorityön sisällön kehittämisestä vastaamaan ajan 

haasteisiin ja toteaa samalla, että ennaltaehkäisevän työn merkityksestä on pu-

huttu jo kauan. Hän pohtii, mahdollistaako koulukuraattoreiden ajankäyttö vain 

akuuttien kriisien hoitamisen työpäivänsä aikana. 

 

Koulukuraattorin työstä on tehty myös muutamia pro gradu-tutkielmia. Puotinen 

(2008) on tutkinut auttamismahdollisuuksia koulun sosiaalityössä nuorten näkö-

kulmasta. Tutkimuksen perusteella todettiin, että koulukuraattorin läsnäolo kou-

lussa on tärkeää ja kuraattorityö voi parhaimmillaan olla myös erilaisten ongel-

mien ennaltaehkäisyä. Rytioja (2010) on tutkinut koulukuraattorin roolia koulus-

sa erityisopettajien näkemyksiä hyödyntäen. Tutkimuksen perusteella voitiin 

todeta, että erityisopettajat ajattelivat kuraattorin toimivan koulussa sekä oppi-

laiden kasvun tukijana että sosiaalityön asiantuntijana ja keskittyvän työssään 

yksittäisen oppilaan ongelmien ratkaisemiseen ja siihen liittyvien asioiden hoi-

tamiseen. Hännikäinen (2013) on tutkinut koulukuraattoreiden näkemyksiä asi-

antuntijuudesta moniammatillisessa yhteistyössä. Tutkimuksen perusteella to-

dettiin, että sosiaalityön näkökulma ja koulukuraattoreiden ajattelutapa edusta-
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vat koulun kontekstissa erilaista ajattelutapaa perinteisen pedagogisen asian-

tuntijuuden rinnalla. 

 

Koulukuraattorin tekemää koulusosiaalityötä kuvataan parhaiten sellaisilla sa-

noilla kuin varhainen, kohdennettu, osallistava ja kestävä tuki kouluympäristös-

sä. Näin ollen koulu voidaan nähdä organisaationa ja yhteisönä, joka tarjoaa 

matalan kynnyksen auttamista. Koulu kohdentaa varhaista tukea lapsiin ja nuo-

riin sekä heidän perheisiinsä tukeakseen selviytymistä ja yhteisöön liittymistä 

sekä ehkäistäkseen ongelmia. Koulu toimii yhteistyössä monialaisesti ja erilais-

ten verkostojen kanssa toteuttaen sekä yksilön että yhteisön etua. (Wallin 2011, 

86−90.) Yhteisenä haasteena on kodin ja koulun, useiden ammattiryhmien ja 

myös useiden hallinnonalojen välinen yhteistyö (Pesonen, Lehtinen & Huhtala 

2010, 51). 

 

Järvenpään kaupungissa työskentelee viisi koulukuraattoria, jotka toimivat las-

ten ja nuorten palvelualueen, kasvun tuen johtajan sekä kouluikäisten ja opiske-

lijoiden palvelupäällikön alaisuudessa (Lasten ja nuorten palvelualue i.a.). Kou-

lukuraattorit työskentelevät pääsääntöisesti omalla työalueellaan, jossa työtilat 

ja niiden sijainti vaihtelevat suuresti. Koulukuraattorit toimivat ala- ja yläkouluis-

sa sekä erityiskoulussa. Koulun oppilashuollon palveluja ovat kouluterveyden-

hoitajan ja -lääkärin, koulukuraattorin ja -psykologin asiakastyö. Niitä toteute-

taan hyvässä yhteistyössä kotien kanssa. Jokaisessa koulussa toimii säännölli-

sesti kokoontuva oppilashuoltoryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida oppi-

lashuollon toimia koulussa ja yhteistyötahojen välillä. Alakoulujen oppilashuolto-

ryhmiin osallistuvat rehtori, terveydenhoitaja, erityisopettajat, koulupsykologi ja 

koulukuraattori. Yläkoulujen oppilashuoltoryhmiin osallistuvat rehtori, apulais-

rehtori, oppilaanohjaaja, erityisopettajat ja koulukuraattori. Tarvittaessa paikalle 

kutsutaan muita asiantuntijoita tai ammattiryhmien edustajia. Monissa tapauk-

sissa myös lapsen tai nuoren huoltaja on paikalla. (Järvenpään perusopetuksen 

opetussuunnitelma 2011, 67.) 
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3 VARHAINEN TUKI 

 

 

Lastensuojelun keskeinen päämäärä on pyrkiä mahdollisimman varhaiseen tu-

keen lapsen ja perheen hyvinvoinnin edistämiseksi ja turvaamiseksi. Koulu on 

lastensuojelulain mukaan yksi ehkäisevän työn ja huolen havaitsemisen vyöhy-

ke. Lastensuojelulaissa säädetään kunnan velvollisuudesta järjestää ennaltaeh-

käiseviä lastensuojelullisia palveluita, joilla voidaan tarkoittaa myös perusope-

tuksen antamaa erityistä tukea lapselle ja perheelle, jotka eivät ole lastensuoje-

lun asiakkaina. (Lastensuojelulaki 2007.)  

 

 

3.1 Varhainen puuttuminen 

 

Koulun arkeen kuuluu varhainen puuttuminen, joka viittaa mahdollisimman var-

hain käynnistyviin tukitoimiin ja varhaisvuosina tapahtuvaan tukemiseen. Koros-

tamalla varhaisuutta pyritään tuomaan esiin joko välitön tai mahdollisimman 

pian ongelmien havaitsemisen jälkeen tapahtuva asioihin puuttuminen. Varhai-

nen puuttuminen on varhaisen tuen, jonka tärkeys ja välttämättömyys korostuu 

koulun arjessa, taustalla oleva määritelmä. (Huhtanen 2011, 40−43; Heinämäki 

2007, 11.) 

 

Koulun arkeen on luotu erilaisia varhaisen puuttumisen malleja käytännön toi-

minnan kautta. Toiminnan painopisteen toivotaan olevan ehkäisevässä, joka 

mahdollistaa tulevan ennakoimisen sekä pyrkimyksen minimoida korjaavat toi-

met. Toimintaa ohjaa usein taloudelliset perusteet, ja siksi toiminnan painopis-

teen tulee olla ehkäisevässä. Varhainen puuttuminen on asioihin tarttumisen ja 

tukitoimien lisäksi myös tulevaisuuden ennakoimista. Kun oppilaan ongelmiin 

puututaan, vaikuttaa se tulevaisuuteen myönteisesti. Sosiaali- ja terveydenhuol-

lon palvelut tulevat tietyllä tavalla kuin suojakehänä tukemaan oppimista ja ope-

tusta koulussa. (Huhtanen 2011, 40−43, 157.) 

 

Virallisesti vaikeuksien ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen on normitason 

velvoite, josta säädetään perusopetuslaissa ja perusopetuksen opetussuunni-
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telmassa. Varhaisen puuttumisen keskeinen tavoite on vahvistaa perusopetuk-

sen oppilaan oikeutta tehostettuun oppimiseen ja kasvun tukeen, joka on suun-

nitelmallista sekä tarpeeksi varhaista ja ennaltaehkäisevää. Lapsen tuen tarpei-

den arvioiminen tulee olla kattavaa ja suunnitelmallista. Parhaimmillaan tuen 

oikea-aikaisuus ennaltaehkäisee ongelmia tai ainakin minimoi riskit, joka on 

kaiken tuen päämäärä. Onkin tärkeää, että lasten kanssa työskentelevät henki-

löt pystyvät havaitsemaan pulmat ja niiden mahdolliset ennusmerkit. Havain-

nointi edellyttää hyvää yhteistyötä terveydenhoidon ja koulun välillä. Varhaises-

sa puuttumisessa huoltajien kohtaaminen tulee ottaa osaksi kunnioittavaa koh-

taamista ja kasvatuskumppanuutta. (Linnilä 2011, 89−94.) 

 

 

3.2 Varhainen tuki koulumaailmassa 

 

Varhaiseen tukeen kouluympäristössä liitetään ennalta ehkäisevä, oppilaan 

kasvun ja kehityksen riskitekijöiden tunnistamiseen liittyvä näkökulma, joka 

edellyttää oppilaan yksilöllistä tukemista päivittäisen toiminnan osana. Siihen 

sisältyy myös tietoista koulun toiminnan moniulotteista arviointia ja kehittämistä 

varhaisen tuen suuntaan. Oppimisympäristön ja sen toiminnan moniulotteinen 

kehittäminen ja arviointi kuuluvat myös varhaiseen tukemiseen ja tuen tarpeen 

ennaltaehkäisyyn. (Heinämäki 2007, 11.) 

 

Oppilaan tukeminen mahdollisimman varhain tuen tarpeen ilmenemisen jälkeen 

on kannattavaa niin inhimillisesti kuin taloudellisestikin. Alkuperäiseen huoleen 

tarttuminen riittävän varhain voi jättää monet lisäpulmat kehittymättä. Oppilaan 

tukemisessa tärkeää ja merkityksellistä on puuttumisen ja tuen oikea ajoitus. 

Erityisen tärkeää on puuttumisen ja tuen muoto, jonka toteuttamisessa täytyy 

huomioida lapsen tai nuoren ja perheen kunnioittaminen, leimaamattomuus, 

avoimuus ja tuen antaminen. Perheen kohtaamiseen ja osallisuuden vahvista-

miseen voidaan kouluyhteisössä etsiä myös uusia, erilaisia toimintatapoja, jotka 

ovat omia osaamis- ja työaloja. (Heinämäki 2007, 12−13.) 

 

Oppilaan tukemista edesauttaa hyvä yhteistyö vanhempien kanssa. Kun van-

hempien oman lapsensa tuntemus ja pedagoginen asiantuntijuus kohtaavat, 
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saadaan oppilaasta monipuolinen kokonaiskuva mielenkiinnon kohteineen, har-

rastuksineen ja tuen tarpeineen. Vanhempien kokemukset lapsensa erilaisista 

tilanteista ja ympäristöistä auttaa tuen muotojen ja tapojen kohdentamisessa. 

(Heinämäki 2007, 46.) 

 

Varhaisen tuen saaminen koko kouluyhteisön tunnistamaksi ja hyväksymäksi 

on osa haastetta. Osana kouluyhteisön toimintaa tuen mahdollisuuksien yhtei-

nen tunnistaminen selkeyttää ja konkretisoi varhaista tukea ja ennaltaehkäisyä. 

Varhainen tuki voi vaikuttaa merkittävästi myös oppimisen edellytyksiin ja estää 

syrjäytymistä. (Heinämäki 2007, 41−43.) 

 

 

3.3 Varhainen tuki oppilashuollossa 

 

Varhaisen tuen kehittämisessä on oppilashuollolla suuri merkitys. Moniammatil-

lisen yhteistyön rakenteiden olemassaolo ja tehtävien selkeä jakaminen mah-

dollistavat tuen saamisen varhaisessa vaiheessa. Oppilashuoltotyössä pyrki-

myksenä on ennaltaehkäisevän työn näkökulman esiin tuominen. Myös koulu-

yhteisön hyvinvoinnin seuraaminen on osa oppilashuoltoryhmän työtä. Lisäksi 

oppilashuoltoryhmä voi selvitellä yksittäisen oppilaan tilannetta sekä tarttua 

yleisiin oppilaiden riski- ja ongelmatilanteisiin, joita kouluyhteisössä havaitaan. 

Tuen tarpeen tunnistamisessa ja määrittelyn prosessissa on asian käsittely op-

pilashuoltoryhmässä usein ensimmäinen vaihe vanhempien kanssa keskuste-

lemisen lisäksi. (Heinämäki 2007, 34.) 

 

Oppilaan tuen arvioinnissa eräs keskeinen haaste on koko arviointiprosessin 

rakentaminen niin, että se mahdollistaa moniammatillisen tiedon yhdistymisen. 

Tuen varhainen aloittaminen sekä ennaltaehkäisevät toimintatavat edellyttävät 

työkäytäntöjen tarkastelua varhaisen tuen näkökulmasta. Kouluyhteisöissä saa-

tetaan pohtia kysymystä, joka liittyy oman ja koko yhteisön työn kehittämiseen 

systemaattisesti ja tiedostaen, ja pohtia tällaisen toimintatavan mahdollistamis-

ta. Lisäksi voidaan pohtia osaamisen kuten kokemusten jakamista erilaisista 

menetelmistä, toimintatavoista ja työn organisoinnista. Erilaisten ammatillisten 

näkemysten tuominen yhteiseen keskusteluun rikastuttaa yhteistyötä ja antaa 



14 
 

henkilöstölle valmiuksia kohdata uusia, erilaisia tilanteita. Tarvitaan rohkeita ja 

uudistavia työtapoja ja -muotoja, jotka ovat koko yhteisön tunnistamia ja hyväk-

symiä tavoitteiltaan ja periaatteiltaan. (Heinämäki 2007, 41−51.) 

 

Laajeneva oppilashuoltotyö mahdollistaa kasvatus- ja opetusyhteisöön enem-

män monialaista osaamista, jonka jakaminen saattaa usein kuitenkin jäädä vä-

häiseksi. Myös erilaiset tuen muodot ja pedagogiset ratkaisut saattavat jäädä 

vain yksittäisen henkilön osaamiseksi ja käyttöön. Sosiaalisessa kanssakäymi-

sessä tapahtuvaan luontevaan osaamisen jakamiseen saattaa heikentävästi 

vaikuttaa yhteisön totutut toimintatavat, yhä useammin kiireinen työrytmi tai pe-

riytyneesti eriytyneet työtehtävät. Kuitenkin opettajan huolen herätessä tulisi 

oppilaan tilanne arvioida jokaisen oppilashuollon jäsenen mukanaan tuomalla 

ammattitaidolla ja osaamisen perusteella, jota jokainen oppilashuollon jäsen tuo 

yhteiseen keskusteluun. (Huhtanen 2011, 45−49.) 

 

Moniammatillisessa yhteistyössä korostuu erityisesti toimiva tiedonkulku, jota 

tulee kehittää ja jonka toimivuutta tulee säännöllisesti arvioida. Tiedon kulke-

mattomuus on usein syynä varhaisen prosessin katkeamiseen, epätietoisuuteen 

ja väärinkäsityksiin. Suurimpana syyllisenä siihen pidetään lainsäädännön mää-

rittelemää salassapitovelvollisuutta. (Huhtanen 2011, 46.) 
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4 MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ KOULUSSA 

 

 

Moniammatillisen yhteistyön käsitteellä viitataan nykyään aika yleisluonteisesti 

monenlaisiin ja -tasoisiin yhteistyöilmiöihin (Isoherranen, Rekola & Nurminen 

2008, 33). Yksinkertaisesti sanottuna se tarkoittaa erilaisen koulutuksen saa-

neiden, eri ammattinimikkeillä ja monenlaisista taustayhteisöistä tulevien työn-

tekijöiden kykyä toimia mahdollisimman hyvin asiakkaan parhaaksi. Työntekijät 

tuovat yhteiseen käyttöön oman erityisosaamisensa ja tietonsa sekä kohtaavat 

asiakkaat ja toisten ammattiryhmien edustajat joustavasti. (Pärnä 2012, 50.) 

 

Moniammatillisen yhteistyön käsitteellä voidaan viitata myös organisaatioiden 

sisällä että niiden välillä tapahtuvaan oppilashuoltotyöhön. Opetustoimen orga-

nisaation sisällä moniammatillisuus toteutuu opetuksen ja oppilashuollon palve-

lujen yhteistyönä, mikä käytännössä tarkoittaa moniammatillisuutta opetustoi-

men hallinnossa, kouluissa sekä kodin ja koulun välisessä yhteistyössä. (Laiti-

nen & Hallantie 2011, 36.) Moniammatillinen oppilashuoltoryhmä on kirjattu val-

takunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin (Perusopetuksen opetussuunni-

telman perusteet 2004, 24). 

 

Moniammatillisen yhteistyön välttämättömyys korostuu tilanteissa, joissa peda-

gogiikan keinoin ei pystytä vaikuttamaan joihinkin seikkoihin. Siten tulee tehos-

taa ja kehittää erityisesti luokanopettajan, erityisopettajan, koulukuraattorin ja 

koulupsykologin yhteistyötä, jotta moniammatillinen tiimityö tukisi lasta. Oppi-

lashuollon pohja luodaan jo esiopetuksessa, jossa tiedonsiirto liittyy läheisesti 

toimintaan. (Linnilä 2011, 93.) Moniammatillisessa työssä keskeinen on oppi-

lashuoltoryhmä, jossa moniammatillisuus tarkoittaa kaikkien koulussa ja koulun 

kanssa verkostossa toimivien asiantuntijoiden välistä yhteistyötä. Moniammatil-

liselle oppilashuoltoryhmälle kuuluu lisäksi yhteinen vastuu oppilaan, oppilas-

ryhmien, perheiden ja kouluyhteisön hyvinvoinnista. (Wallin 2011, 109.) 

 

Moniammatillisella työskentelyllä voidaan tarkoittaa myös eri ammattiryhmiä 

edustavien ammattilaisten yhdessä työskentelyä, jossa pyritään asiakkaan ko-

konaisvaltaiseen tukemiseen ja työntekijöiden selkeään vastuun jakamiseen. 



16 
 

Voidaan siis puhua jaetusta asiantuntijuudesta, joka tarkoittaa tietoon, suunni-

telmiin ja tavoitteisiin liittyvien voimavarojen jakamista. Moniammatillisella toi-

minnalla voidaan jopa saavuttaa jotakin, johon ihminen yksinään ei kykene. 

Moniammatillinen työskentely lisää myös työntekijöiden jaksamista. (Vilén, Lep-

pämäki & Ekström 2008, 103.) 

 

 

4.1 Moniammatillinen oppilashuoltotyö koulussa 

 

Koulussa oppilashuolto on moniammatillinen työryhmä, jonka onnistunut yhteis-

työ on varhaisen puuttumisen perusta (Hietala, Kaltiainen, Metsärinne & Vanha-

la 2010, 66). Oppilashuolto, joka on keskeinen osa koulun toimintakulttuuria, 

kuuluu kaikille koulussa toimiville aikuisille. Oppilashuolto on opetuksen järjestä-

jän hyväksymän opetussuunnitelman mukaista. Oppilaiden monimuotoisten on-

gelmien kohtaaminen ja varhainen tukeminen edellyttävät melko usein koulun 

henkilöstön ja eri hallinnonalojen työntekijöiden välistä yhteistyötä. (Laitinen & 

Hallantie 2011, 36.) Etenkin psykososiaalisten riskitekijöiden ehkäisijänä oppi-

lashuollon merkitys korostuu (Huhtanen 2011, 171). 

 

Tutkimusraportissa aiemmin mainittiin hallituksen esitys eduskunnalle uudesta 

oppilas- ja opiskelijahuoltolaista (HE 67/2013), jonka keskeisenä tavoitteena on 

muuttaa toiminnan painopistettä korjaavasta ennaltaehkäiseväksi sekä yksittäi-

sen opiskelijan ongelmien käsittelystä koko opiskeluyhteisön hyvinvointia tuke-

vaksi. Tavoitteena on hyvinvoiva opiskeluyhteisö, joka edistää ja tukee jokaisen 

opiskelijan hyvinvointia sekä oppimista, ehkäisee pulmia sekä tarjoaa tukea 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Eräänä lähtökohtana on tieto koulun 

vaikutuksesta lasten ja nuorten hyvinvointiin keskeisenä kehitysympäristönä. 

Opiskeluhuollon keskeinen elin on opiskeluhuoltoryhmä, joka seuraa ja kehittää 

yhteisöllistä opiskeluhuoltotoimintaa. Yhteisöllisyyttä sekä yhteisöllistä hyvin-

vointia tukevat erityisesti opiskelijoiden osallisuutta tukevat toimintatavat. Var-

haisen tuen järjestäminen ryhmissä on edullisempaa kuin yksilötuki ja usein 

myös vaikuttavampaa ryhmien tarjoaman vertaistuen takia.  
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Hallituksen esityksessä eduskunnalle uudesta oppilas- ja opiskeluhuoltolaista ja 

eräistä siihen liittyvistä laeista (HE 67/2013) ehdotetaan myös säädettävän yksi-

lökohtaisen opiskeluhuollon järjestäminen. Tavoitteena on esimerkiksi oppimi-

sen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongel-

mien ehkäisy, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman 

varhain. Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa toteutettaisiin hyvässä yhteistyössä 

opiskelijoiden itsensä, heidän huoltajiensa sekä tosiasiallisten perheidensä ja 

tarvittaessa muiden läheistensä kanssa. 

Moniammatilliseen oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtorin lisäksi useimmiten 

kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi, erityisopettaja ja 7.−9.-

luokilla oppilaanohjaaja. Vaitiolovelvollisuus sitoo ryhmän kaikkia jäseniä. Kun 

yksittäisen lapsen asiaa käsitellään oppilashuoltoryhmässä, paikalla voivat olla 

vain ne työntekijät, joille asian käsittely välittömästi kuuluu. Huoltajien kanssa 

täytyy keskustella siitä, että keitä lapsen asiassa on hyvä olla paikalla sekä siitä, 

että miten moniammatillinen oppilashuoltotyö toteutetaan kyseisen lapsen asi-

assa. (Karhuniemi 2013, 92.) 

 

Oppilashuollon yhteistyössä on pidetty perinteisesti lujasti kiinni ammattirooleis-

ta. Kuitenkin moniammatillisuuden voima lienee siinä, että jokainen tuo oman 

ammatillisen näkemyksensä työhön ja ryhmän jäsenet kohdistavat enemmän 

huomiota yhteiseen työn kohteeseen ja yhteistyötapoihin. Synteesimäistä ajat-

telutapaa etsivällä yhteistyöllä, joka ylittää ammattiroolit, on mahdollisuus syn-

nyttää oppilashuollossa uusia toimintatapoja ja ratkaisuja yhteisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi. (Laitinen & Hallantie 2011, 36.) 

 

Kouluyhteisöissä moniammatillinen oppilashuoltotyö tarkoittaa monien ammatti-

ryhmien yhteistyötä. Kyseessä voi olla organisaatioiden välinen moniammatilli-

suus, jossa esimerkiksi opetustoimi tekee yhteistyötä muiden lasten ja nuorten 

hyvinvointipalveluita tarjoavien tahojen kuten sosiaalitoimen lapsi- ja perhepal-

velujen, terveystoimen kouluterveydenhuollon ja nuorisopsykiatrian kanssa. Jos 

yhteistyössä on mukana seurakuntia ja järjestöjä puhutaan monitoimijuudesta. 

(Laitinen & Hallantie 2011, 36.) 
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Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ja vuoden 2010 koululakien 

muutoksissa ja täydennyksissä korostetaan aikaisempaa enemmän sektoreiden 

rajat ylittävää yhteistyötä ja koulun sisäistä moniammatillista yhteistyötä, joiden 

tavoitteena on lapsen ja nuoren hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen (Lai-

tinen & Hallantie 2011, 36). Sektoreita ylittävällä työryhmällä eli oppilashuollolla 

on merkittävä rooli ennalta ehkäisevässä työssä ja mahdollisuuksissa vaikuttaa 

myös koulun ulkopuoliseen ympäristöön. Näin ollen lapsen ja nuoren hyvinvoin-

nin turvaaminen mahdollistuu. (Huhtanen 2011, 171.) 

 

Hallinnon sisäiset rajat ylittävää yhteistyötä nimitetään usein moniammatilliseksi 

yhteistyöksi, joka onnistuakseen edellyttää monenlaisten rajojen ylittämistä, en-

nakkoluulottomuutta kehittää omaa työtään sekä kiinnostusta toisten työtapaa 

kohtaan. Merkityksellistä on yhdessä tapahtuva oppiminen. (Siurala 2011, 

140−146.) Kehitettäessä peruspalveluja ja ratkottaessa asiakkaiden elämänti-

lanteita, tarvitaan moniammatillista yhteistyötä, jonka monipuoliseen näkemyk-

seen pohjautuvat toimintamallit ja päätökset koituvat viime kädessä asiakkaiden 

eduksi. Kuntia on ohjattu tehostamaan lapsiperheiden parissa työskentelevien 

moniammatillista yhteistyötä sekä valtakunnallisilla ohjeilla ehkäisemään lasten 

ja nuorten syrjäytymistä. (Järvinen & Taajamo 2008, 11.) Varhainen tuki ja eh-

käisevä työ, joka ylittää hallinto- ja sektorirajat, on sekä inhimillisesti että talou-

dellisesti kannattavaa (Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisoh-

jelma Kaste 2012−2015, 16). 

 

 

4.2 Moniammatilliset yhteistyökumppanit kuraattorityössä 

 

Koulukuraattorin kannalta olennainen henkilö, jonka kanssa tulee tehdä yhteis-

työtä, on rehtori, joka määrittää hyvin pitkälti oman koulunsa käytäntöjä. Koulu-

kuraattorit eivät välttämättä ole joka kunnassa rehtoreiden alaisia, mutta he kui-

tenkin työskentelevät koulun toimintaperiaatteiden mukaisesti. Rehtorin kanssa 

päätetään erilaisista asioista, jotka liittyvät oppilashuoltoryhmien toimintaan ja 

hänen kanssaan yhdessä voi koulukuraattori tavata oppilasta vanhempineen. 

(Korpela 2012, 288.) 
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Koulussa koulukuraattorin tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat opettajat, jotka 

tapaavat oppilasta päivittäin, ja joilla on parhaimmat näkemykset oppilaan arjen 

sujumisesta koulussa ja siinä mahdollisesti tapahtuneista muutoksista. Opetta-

jat usein myös kaipaavat koulukuraattoria työparikseen kotien kanssa tehtävään 

yhteistyöhön, kuten vanhempaintapaamisiin ja niiden suunnitteluun. Kouluku-

raattori tekee paljon yhteistyötä myös kouluterveydenhoitajan kanssa, jonka 

kanssa he yhdessä tapaavat oppilasta perheineen selvittääkseen heidän palve-

lutarvettaan. Tapaamisessa molemmat ovat usein paikalla, koska terveydenhoi-

taja tuntee terveydenhuollon palvelut tarvittavine seikkoineen, joita edellytetään 

näiden palvelujen piiriin pääsemiseksi. Koulukuraattorin vahvuutena taas on 

sosiaalipuolen palveluiden tunteminen, ja kuraattori toimii usein yhdyshenkilönä 

koulun ja sosiaalipuolen välissä. (Korpela 2012, 289.) 

 

Koulun tulee huolehtia sisäisen tiedonkulun selkeydestä niin, että tarvittava tieto 

kulkee esimerkiksi terveydenhoitajilta kuraattoreilla ja opettajille salassapito-

säännökset huomioiden. Koulun henkilökunnan verkostoituminen tarvittaessa 

koulun ulkopuolisten tahojen, joita voivat olla sosiaali-, nuoriso- ja poliisitoimi, 

perheneuvola sekä lasten ja nuorten psykiatria, on myös tärkeää. Yhteistyöta-

hoja voivat olla kaikki ne tahot, jotka työskentelevät lapsen ja hänen perheensä 

kanssa. (Hietala ym. 2010, 132; Sipilä - Lähdekorpi 2004, 138.) 

 

Tehtäessä yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa on jokaisen hyvä 

tuoda esiin oma osaamisensa sekä mahdollisuutensa tukea perhettä (Korpela 

2012, 289). Lapsen ja nuoren edun kannalta on erityisen merkityksellistä, että 

koulun henkilökunta kykenee rakentavan yhteistyön tekemiseen lapsen tai nuo-

ren vanhempien, sosiaalitoimen, lastensuojelun, kouluterveydenhuollon tai eri-

koissairaanhoidon, nuorisopsykiatrian poliklinikoiden ja osastojen kanssa. (Hie-

tala ym. 2010, 132.) Lastensuojeluilmoituksen tekeminen tarvittaessa oppilais-

taan kuuluu koulukuraattorille, joka ilmoittaa asiasta pääsääntöisesti myös lap-

sen kotiin. Tehtäessä yhteistyötä lastensuojelun kanssa on hyvä miettiä sitä, 

että millä tavoin koulukuraattori voi tukea perhettä. Perheen tukeminen tarkoit-

taa usein säännöllisiä tapaamisia oppilaan ja koulukuraattorin välillä sekä mah-

dollisia avohuollon tukitoimia lastensuojelun puolella. (Korpela 2012, 289.) Yh-
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teisen elämämme arvoista suurimpia tulee olla lasten ja nuorten hyvinvointi (Ijäs 

2009, 139). 

 

 

4.3 Kodin ja koulun välinen yhteistyö 

 

Lasten ja nuorten oireilu on selkeästi nähtävissä koulussa, jossa kaikki maam-

me lapset ja nuoret päivittäin kohdataan. Kouluun tulisi jo varhaisessa vaihees-

sa luoda todelliset toimintaedellytykset lasten ja nuorten auttamiseksi. (Gråsten 

- Salonen 2008, 200.) Kodin ja koulun yhteistyössä on kyse ennen kaikkea las-

ten ja nuorten kasvun tukemisesta sekä edellytysten luomisesta heidän tasa-

painoiselle ja terveelle kasvulleen. Välitön tarttuminen ja ratkaisujen etsiminen 

lasten ja nuorten ongelmiin viestittää heille aikuisten kiinnostuneisuutta heidän 

koulunkäynnistään sekä sitä, että aikuisilta saa apua tarvittaessa. Eri tahojen 

tulee olla toimivassa yhteistyössä vahvistaen toistensa kasvatuspyrkimyksiä 

mutta myös omaa kasvatustyötään. (Lämsä 2013, 194.) 

 

Lasten ja nuorten kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa on kodeilla ja 

kouluilla omat tehtävät, jotka täydentävät toisiaan. Lapsen ja nuoren tärkein ke-

hitysympäristö on koti, jonka ohella myös koulu on heidän kasvulleen ja oppimi-

selleen tärkeä kehitysympäristö ja merkittävä vaikuttaja, joka vastaa sekä lasten 

ja nuorten opetuksesta että heidän kasvatuksestaan kouluyhteisön jäseninä. 

(Lämsä 2013, 53−54.) 

 

Perheiden suhtautuminen varhaiseen puuttumiseen ja yhteistyöhön on hyvin 

vaihtelevaa. Nyky-yhteiskunnassa perheiden erilaisuus on haaste varhaisessa 

puuttumisessa, joka helposti koetaan loukkaavana ja yksityisyyden rajan rikko-

vana. (Huhtanen 2011, 47.) Ihmissuhteiden ja lapsuudenaikaisten hoivasuhtei-

den katkeaminen on uhka nuoren hyvinvoinnille. Vanhemman oma mielenter-

veys- tai päihdeongelma, perheväkivalta tai vaikea taloudellinen tilanne, kuten 

köyhyys, eivät mahdollista riittävää vanhemmuutta, ja siksi näihin asioihin tulee 

puuttua, jotta voidaan taata lasten ja nuorten hyvinvointi sekä hyvä tulevaisuus. 

(Hietala ym. 2010,162.) Selvitäkseen tehtävästään vanhemmat tarvitsevat mui-
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den lasten ja nuorten kasvuympäristössä vaikuttavien tahojen tukea (Lämsä 

2013, 60). 

 

Lasten ja nuorten turvaverkkojen vahvistaminen ja vanhemmuuden tukeminen 

ei kuitenkaan tee eri alojen asiantuntijoita ja erityispalveluita tarpeettomiksi, 

vaan se muuttaa niiden roolia. Eri alojen asiantuntijoita voidaankin pitää kon-

sultteina, jotka tukevat kasvatustyötä sekä pyrkivät omalta osaltaan ennaltaeh-

käisemään erilaisia kasvatuksellisia ongelmia ja niihin liittyvää erityispalveluiden 

tarvetta. Painopiste siirtyy ongelmien korjaamisesta kohti niiden ennaltaeh-

käisyä pyrkimyksenä ehkäistä erilaisia kasvatuksellisia ongelmia tai riskejä sekä 

katkaisemaan jo alkanut ongelmakehitys mahdollisimman varhaisessa vaihees-

sa. Kaikkien lasten ja nuorten terveen sekä tasapainoisen kasvun ja kehityksen 

tukemisesta lähtee laaja-alainen, ennalta ehkäisevä työ. (Lämsä 2013, 60−62.) 

 

Vanhempien omaa lastaan koskeva asiantuntijuus sekä koko koulun työnteki-

jöiden ammatillinen osaaminen ja asiantuntijuus yhdistyvät parhaimmillaan lap-

sen koulunkäyntiä ja hyvinvointia tukevaksi yhteistyöksi. Kodin ja koulun toimiva 

yhteistyö tukee yhteistä käsitystä, joka muodostuu oppilaan vahvuuksista ja tu-

en tarpeista. Yhteistyön keskiössä on aina lapsi tai nuori, ja tämä on erityisen 

tärkeä seikka muistaa. Kun tehdään yhteistyötä lapsen etu edellä, koti ja koulu 

toimivat yhdessä lapsen tai nuoren parhaaksi. (Arminen, Helenius, Lång & Met-

so 2013, 241.) 
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5 KOULUKURAATTORITYÖ 

 

 

Koulukuraattorin työn tulisi olla luonteeltaan ennaltaehkäisevää sosiaalityötä. 

Koulukuraattorin työssä toimitaan opetus-, sosiaali- ja terveystoimen rajapinnoil-

la. Työn olennainen osa on sosiaalisten ongelmien tunnistaminen ja niihin puut-

tuminen. (Hallituksen esitys eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja 

eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, HE 67/2013.) Koulukuraattorin puoleen voivat 

kääntyä oppilaat, heidän vanhempansa ja koulun henkilökunta sekä ulkopuoli-

set tahot, joiden kanssa yhteistyössä erilaisin tukitoimin pyritään kohentamaan 

oppilaan hyvinvointia. (Korpela 2012, 280.) Koulukuraattorit työskentelevät kou-

luyhteisössä täydentäen koulun perustehtävää ja täten varmistavat oppilaiden 

oppivelvollisuuden suorittamisen. (Kurki, Nivala & Sipilä - Lähdekorpi 2006, 11.) 

 

 

5.1 Koulukuraattorin kelpoisuusvaatimus ja kuraattoripalveluiden järjestäminen 

 

Koulukuraattorin tehtäviin vaadittavasta kelpoisuudesta ei lakiin sisälly erityis-

säädöstä. Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva koulutus, jonka 

määrittely jää viime kädessä työnantajan tehtäväksi. (Laki sosiaalihuollon am-

matillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 2005.) Sosiaalityöntekijöiden 

ohella koulun oppilashuollossa työskentelee paljon myös sosionomi (AMK) - 

tutkinnon suorittaneita henkilöitä (Hallituksen esitys eduskunnalle oppilas- ja 

opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, HE 67/2013). 

 
Koulukuraattoripalveluiden järjestäminen kuuluu kunnalle. Laissa ei määritellä 

sitä, että montako kuraattoria kunnassa tulee olla ja millaiselle oppilasmäärälle 

yhden koulukuraattorin palvelut riittävät. Koulukuraattoriyhdistyksen suositus 

koulun sosiaalityön henkilömitoitukseksi on 500 oppilasta per koulukuraattori ja, 

tai enintään kolme koulua, jotta perusopetus- ja lastensuojelulakien sekä perus-

opetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteet ja velvoitteet toteutuisivat. 

Koska kyseessä on yhdistyksen laatima suositus, se ei sido kuntia (Kouluku-

raattorin työmäärä i.a.) 
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Kunnissa on myös toisistaan poikkeavia käytäntöjä koulukuraattoreiden sijoi-

tusorganisaatioista. Koulukuraattoreiden määrä ja sijoittelu vaikuttavat siihen, 

miten hyvin koulukuraattori tuntee koulut, joilla hän työskentelee sekä millä ta-

voin hän näkyy oppilaiden, opettajien ja koulujen arjessa. (Korpela 2012, 276.) 

 

 

5.2 Koulukuraattorin työrooli ja -tehtävät kouluyhteisössä 

 

Koulukuraattorin asiakkuuteen tullaan useimmiten koulunkäyntiongelmien sekä 

mahdollisten käytöshäiriöiden takia. Asiakkuudelle voi tulla useammalta taholta 

aloite, jonka tavallisimmin tekee oppilashuoltoryhmä tai opettaja. Joskus aloit-

teen voi tehdä oppilas itse, hänen kaverinsa ja oppilaan vanhemmat tai huolta-

jat ottamalla yhteyttä koulukuraattoriin. (Kurki ym. 2006, 22.) Koulukuraattori 

tapaa monista eri syistä oppilaita tukien ja ohjaten heitä. Koulukuraattori selvit-

telee myös tarvittaessa koulukiusaamista ja siihen liittyviä asioita. Erityisen tär-

keää on koulukuraattorin työhön perehdyttäminen, koska hän rajaa omaa työ-

tään yksin koulussa. (Korpela 2012, 280.)  

 

Koulukuraattoreiden työ on hyvin monipuolista. Konkreettisia työtehtäviä hänen 

työssään ovat huolien kuuntelu, selvittely ja verkostojen luominen sekä suora 

asiakastyö oppilaiden kanssa. Koulukuraattoreiden työtehtäviin kuuluu lisäksi 

yhteistyötahojen tapaaminen sekä erilaisten oppituntien pitäminen. Koulukuraat-

torit voivat omassa työssään lisäksi osallistua erilaisiin hyvinvointiohjelmiin, jot-

ka koskevat koko luokkaa. (Korpela 2012, 283.) Koulun sosiaalityötä tekevien 

henkilöiden tehtävät ovat paljolti työskentelyä niiden oppilaiden kanssa, joilla on 

käyttäytymiseen, perhetilanteeseen, terveyteen tai kaverisuhteisiin liittyviä vai-

keuksia. (Leyba 2009, 221.) 

 

Koulukuraattorin työtehtävät muodostavat neljä keskeistä työaluetta, jotka ovat 

yksilö- ja asiakastyö, työ kouluyhteisössä, yhteistyö ja oppilashuollon, kuraatto-

ritoiminnan sekä oman ammattitaidon kehittäminen (Kuvio 1, s. 24). Oppilaiden 

koulunkäyntiin liittyvien ongelmien selvittely sisältyy yksilölliseen asiakastyöhön. 

Tällaisia työtehtäviä ovat esimerkiksi asiakastyön kirjaukset, jatkotutkimuksiin 

ohjaus sekä koulun henkilöstön ja vanhempien kanssa neuvotteleminen. Asia-
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kastyöhön katsotaan kuuluvan lisäksi oppilaan tukeminen yksilöllisesti sosiaali-

sessa kasvussa sekä sosiaalisten ongelmien ratkaisemisessa että vanhempien 

tukeminen ja ohjaaminen kasvatustyössään. (Laitinen & Hallantie 2011, 33.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Koulukuraattorin työtehtävät (mukaillen Laitinen & Hallantie 2011, 33-

34) 

 

Koulukuraattorin työhön kouluyhteisössä sisältyy osallistuminen sosiaalityön 

asiantuntijana oppilashuoltoryhmään sekä muihin moniammatillisiin oppilashuol-

lon yhteistyöasioihin, jotka koskettavat yksittäistä oppilasta, luokkaa tai koko 

kouluyhteisöä. Koulun henkilöstölle kuraattori tarjoaa konsultaatiota. Lisäksi 

kuraattori osallistuu yhteisön turvallisuuden ja hyvinvoinnin seuraamiseen ja 

ylläpitämiseen osaltaan sekä erilaisten toimintamallien kehittämiseen oppi-

lashuollossa. (Laitinen & Hallantie 2011, 33.) 

 

Kuraattorin osallistuminen kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittämiseen ja 

moniammatilliseen yhteistyöhön koulun ulkopuolisten palveluiden kanssa sisäl-

tyy yhteistyöhön. Tiedottaminen omasta työstään oppilaille, vanhemmille ja yh-

teistyökumppaneille kuuluu myös kuraattorityöhön. (Laitinen & Hallantie 2011, 

33.) 

Oppilashuollon,  koulu-

kuraattoritoiminnan ja 

oman ammattitaidon 

kehittäminen 

 

Yksilö- ja asiakastyö 

 

Koulukuraattorin 

työtehtävät 

 

Työ kouluyhteisössä 

Yhteistyö esimerkiksi kodin ja 

koulun välinen, moniammatilli-

nen yhteistyö  
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Kuraattori osallistuu oppilashuoltotyöhön ja koulukuraattoritoiminnan kehittämi-

seen sekä muuhun kehittämistoimintaan, johon sisältyy oppilashuollon, kuraat-

toritoiminnan ja oman ammattitaidon kehittäminen. Koulutukseen ja työnohjauk-

seen osallistuminen sekä oman työnsä sisällöllisestä ja menetelmällisestä kehit-

tämisestä ja ammattikäytäntöjen ajantasaisuudesta vastaaminen kuuluvat myös 

koulukuraattorin työtehtäviin. Kuraattorityötä ohjaavat sosiaalityön ammattieetti-

set periaatteet, joita koulukuraattori työssään noudattaa. (Laitinen & Hallantie 

2011, 34.) 

 

 

5.3 Koulukuraattorin työmenetelmät ja -välineet  

 

Koulukuraattorin työn onnistumisen kannalta on merkityksellistä, millä menetel-

millä ja välineillä työtä tehdään. Kuraattoreiden koulutus, valmiudet, tieto- ja tai-

topohja sekä työntekijöiden persoonallisuus ovat tärkeitä välineitä. Kuraattorei-

den keskeisin tieto- ja taitopohja on sosiaalialan ja -työn tiedot ja taidot. (Kurki 

ym. 2006, 28.) 

 

Jokainen koulukuraattori rajaa yhdessä yhteistyötahojen kanssa omaa työtään, 

johon hän tarvitsee vahvaa ammatti-identiteettiä sekä asiantuntemusta siitä, 

mitä sosiaalityö koulussa sisältää sekä rohkeutta tuoda esiin omat näkemyk-

sensä. Koulukuraattorin työ on hyvin vaihtelevaa, johon voi liittyä pahimmillaan 

kaikkea taivaan ja maan väliltä. Kuraattorityö on toisaalta parhaimmillaan rajat-

tua sosiaalityötä, jolla turvataan oppilaan koulunkäynti ja tuetaan oppilaan op-

pimisen edellytyksiä. (Korpela 2012, 282.) 

 

Kuraattorityössä korostuu sosiaalityön asiantuntijuuden hallinta, joka mahdollis-

taa yhteistyön toteutumisen oppilaiden, heidän perheidensä ja verkostojen 

kanssa. Koulukuraattorin työtä pidetään vaativana asiantuntijatyönä, ja työs-

sään kuraattori tarvitsee hyviä ihmissuhdetaitoja. Kuraattorilla tulee olla kiinnos-

tusta myös oppilashuollollisen työn kehittämiseen. Lisäksi koulukuraattorilla tuli-

si olla myös yhteiskunnallista näkemystä. Konsultoivan asiantuntijan rooli kou-

lun oppilas- ja opetushuoltohenkilöstön sekä koulun ulkopuolisten kuntoutus- ja 
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hoitotahojen kanssa kuuluu olennaisena osana koulukuraattorin työhön. (Oppi-

las- ja opiskelijahuoltotyöryhmän toimenpide-ehdotukset 2009, 15−16.) 

 

Koulukuraattorin eräänä menetelmänä ovat verkostotapaamiset, joissa koululla 

tavataan oppilasta ja hänen vanhempiaan yhdessä esimerkiksi opettajan tai 

kouluterveydenhoitajan kanssa. Laajempiin tapaamisiin voi osallistua henkilö-

kuntaa esimerkiksi lastensuojelusta tai kasvatus- ja perheneuvolasta. Yhteis-

työn tekemisen kannalta on tärkeää, että oppilaiden asioissa mukana olevista 

tahoista jokainen tietää, mihin toiminnalla pyritään, jotta tavoitteet ovat kaikilla 

samansuuntaisia. (Korpela 2012, 284.) 
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6 TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

 

 

Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset: 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää koulukuraattoreiden kokemuksia siitä, 

millaisia mahdollisuuksia heillä on toimia työssään perheiden hyvinvointia edis-

tävällä tavalla. 

 

 

Tutkimuksen avulla etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

 

 

1. Miten koulukuraattorit kokevat varhaisen tuen toteutuvan työssään? 

2. Miten moniammatillinen yhteistyö toimii varhaisen tuen näkökulmasta? 
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7 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

Tutkimuksessa selvitettiin koulukuraattoreiden kokemuksia mahdollisuuksistaan 

toteuttaa varhaista tukea koulun arjessa. Tutkimus toteutettiin puolistrukturoitu-

na teemahaastatteluna. Tutkimuksessa haastateltiin Järvenpään kaupungin 

palveluksessa olevat koulukuraattorit, jotka suostuivat osallistumaan tutkimuk-

seen. Kyseessä on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Tässä luvussa esitel-

lään tutkimusprosessia, tutkimusmenetelmää ja sen valintaa, aineiston ana-

lysointia sekä pohditaan tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä. 

 

 

7.1 Tutkimuksen kulku  

 

Opinnäytetyöprosessi alkoi yhteydenotolla Järvenpään kaupungin perhetyönyk-

sikköön kesäkuussa 2013. Yhteydenoton seurauksena mahdollistui tapaami-

nen, johon osallistui perhetyön päällikön lisäksi kouluikäisten ja opiskelijoiden 

palvelupäällikkö, jotka parhaillaan tekivät yhteistyötä "Yhdessä eteenpäin" -

hankkeessa. Elokuun alussa 2013 järjestyi seuraava tapaaminen, jossa sovittiin 

tarkemmin sekä "työyhteisöt ja kehittäminen" -opintojakson harjoittelupaikasta 

sekä mahdollisuudesta tehdä opinnäytetyö, jonka aihe liittyi koulukuraattoreiden 

työhön perusopetuksessa. 

 

Tutkimuslupaa haettiin marraskuussa 2013 kasvun ja tuen palvelujen johtajalta, 

jolta myönteinen päätös tutkimuksen toteuttamiseen saatiin nopeasti. Myöntei-

nen tutkimuslupa mahdollisti tutkimusprosessin aloittamisen, johon seuraavaksi 

kuului osallistuminen tutkijana Järvenpään kaupungin perusopetuksen kouluku-

raattoreiden yhteiseen tapaamiseen marraskuussa 2013. Tapaamisessa koulu-

kuraattoreille kerrottiin lyhyesti tulevasta tutkimuksesta, sen tarkoituksesta, to-

teuttamisesta ja alustavasta aikataulusta. Tapaamisessa jokaiselle koulukuraat-

torille annettiin henkilökohtaisesti myös tiedote, jossa vielä lyhyesti kerrottiin 

tulevasta tutkimuksesta ja siihen osallistumisesta. Haastateltaville kerrottiin 

myös siitä, että heidän esimiehensä toimii työpaikan opinnäytetyön ohjaajana, 

joka lukee ja kommentoi valmistuvaa tutkimusraporttia koko prosessin ajan. Li-
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säksi haastateltaville kerrottiin, että opinnäytetyön ohjaaja työpaikalla vielä var-

mistaa sen, että suorat lainaukset opinnäytetyössä ovat todella tunnistamatto-

mia, kun tutkimushaastateltavien määrä on niin pieni. 

 

Tutkimuksen lähtökohtana oli haastatella Järvenpään kaupungin palveluksessa 

olevat koulukuraattorit, jotka työskentelevät ala-, ylä- tai erityiskoulussa. Haas-

tateltavien rekrytoiminen tapahtui marraskuisen tapaamisen yhteydessä. Koulu-

kuraattoreihin otettiin yhteyttä puhelimitse mahdollisen haastattelun ja sen ajan-

kohdan sopimiseksi marraskuussa viikolla 48. Haastateltaville lähetettiin puoli-

strukturoitu teemahaastattelurunko (Liite 1) sähköpostilla ennen haastattelu-

ajankohtaa. Haastattelut toteutettiin joulukuussa 2013. 

 

Tutkimuksessa haastateltiin neljä koulukuraattoria. Haastatteluun osallistumista 

voidaan pitää osoituksena halukkuudesta edistää aihepiirin tutkimusta (Kuula 

2006, 90). Tutkimuksessa kiinnostivat erityisesti varhaiseen tukeen ja moniam-

matilliseen yhteistyöhön liittyvät teemat, joihin perustuen puolistrukturoitu tee-

mahaastattelurunko laadittiin. Tutkijan valitsemien teema-alueiden tulee olla niin 

väljiä, että se moninainen rikkaus, joka tutkittavaan ilmiöön todellisuudessa si-

sältyy, myös mahdollisimman hyvin paljastuisi (Hirsjärvi & Hurme 2008, 66−67). 

 

Toteutin yksilölliset puolistrukturoidut teemahaastattelut koulukuraattoreiden 

työhuoneissa. Tallensin haastattelut minidisc -tallentimella, jonka levykkeisiin 

mahtui monta haastattelua. Minidisc -tallennin on hyvä väline haastatteluiden 

tallentamiseen, koska se vapauttaa haastattelijan vastausten mekaanisesta kir-

jaamisesta ja mahdollistaa tutkijan keskittymisen itse haastatteluun (Kananen 

2010, 58). Haastattelujen tallentaminen ja niiden purkaminen sujuivat ilman on-

gelmia. Kaikki haastattelutilanteet olivat sellaisia, että jokaisella osallistujalla oli 

mahdollisuus halutessaan tuoda esiin omat näkemyksensä sekä saada äänen-

sä kuuluviin. Haastattelun edetessä tilanteeseen liittyvä jännitys ja virallisuus 

vaihtuivat avoimempaan ilmapiiriin sekä haastattelijalla että haastateltavalla. 

 

Mahdollisten esihaastattelujen tekeminen ennen tutkimushaastatteluja jäi tutki-

muksen edetessä vain aikomukseksi. Se olisi voinut kuitenkin näin jälkikäteen 

pohdittuna lisätä tutkimuksen luotettavuutta. Lisäksi esihaastattelun avulla olisi 
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voitu testata haastatteluteemat ja ajankäyttöä. (ks. myös Hirsjärvi & Hurme 

2008, 73.) Puolistrukturoitu teemahaastattelurunko lähetettiin ennen tutkimus-

haastatteluja tutustuttavaksi ja kommentoitavaksi tutkimuksen tilaajalle, jolta 

saadun palautteen pohjalta teemakysymysten muotoa hieman täsmennettiin. 

Lisäksi yksi teemakysymys poistettiin tutkijan omalla päätöksellä. 

 

Ennen ensimmäistä haastattelua testasin minidisc -tallentimen toimivuutta sekä 

harjoittelin sen käyttöä. Jokaisen haastattelutilanteen alussa annoin haastatel-

tavalle luettavaksi ja allekirjoitettavaksi lomakkeen, jossa vielä kysyttiin hänen 

suostumustaan osallistua tutkimukseen. Suostumuslomakkeessa haastatelta-

valle kerrottiin osallistumisen vapaaehtoisuudesta, osallistumisen merkittävyy-

destä, mahdollisuudesta kieltäytyä missä tutkimusvaiheessa tahansa, tutkimuk-

sen luottamuksellisuudesta sekä tietojen käyttämisestä ja käyttäjästä. Lisäksi 

haastateltaville kerrottiin suorien lainausten käyttämisestä tutkimustulosten ra-

portoinnin yhteydessä, anonymiteetin säilymisestä ja mahdollisen tunnistetta-

vuuden minimoimisesta (ks. myös Kuula 2006, 64, 142).  

 

 

7.2 Tutkimusmenetelmä 

 

Kyseessä oli laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus, joka sopii hyvin menetel-

mäksi tähän tutkimukseen, jossa tavoitteena oli erään ilmiön syvällinen ymmär-

täminen, kuvaaminen ja tulkinta (ks. myös Eskola & Suoranta 2008, 13−19; 

Tuomi & Sarajärvi 2009, 85). Haastattelu tutkimusmenetelmänä antoi mahdolli-

suuden valita haastateltaviksi henkilöitä, joilla oli kokemusta ja käsitystä tutkitta-

vasta ilmiöstä sekä tietoa tutkittavasta aiheesta (ks. myös Tuomi & Sarajärvi 

2009, 74). Haastattelu on yksi hyvä menetelmä, kun selvitetään ihmisten aja-

tuksia, tuntemuksia, kokemuksia ja uskomuksia (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2009, 185).  

 

Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmäksi valittiin puolistrukturoitu teemahaas-

tattelu, joka oli tarkoituksenmukainen tapa aineiston keräämiseen tässä tutki-

muksessa. Puolistrukturoidussa teemahaastattelussa on mietitty teemat, joiden 

lisäksi on valmisteltu tarkkoja kysymyksiä, jotka esitetään haastateltaville (Saa-
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ranen - Kauppinen & Puusniekka 2006). Tämän tutkimuksen teemoja olivat en-

naltaehkäisevä työ, perheiden hyvinvointi, varhainen tuki ja moniammatillinen 

yhteistyö, jotka valittiin teoreettisen viitekehyksen ja tutkimuskysymysten pohjal-

ta ja jotka mahdollisimman hyvin kattoivat koko tutkittavan ilmiön. 

 

Teemahaastattelussa suositaan metodeja, joissa tutkittavien näkökulmat ja aja-

tukset tulevat hyvin esiin (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 155). Tässä tut-

kimuksessa kaikki etukäteen valmistellut kysymykset esitettiin jokaiselle haasta-

teltavalle. Lisäksi haastateltavien vastaukset synnyttivät ja ruokkivat myös uusia 

jatkokysymyksiä. Haastattelijalta vaadittiin joustavuutta haastattelutilanteessa, 

jotta hän rohkeni lähteä myös ennalta - arvaamattomille poluille, kun sellainen 

mahdollistui.  

 

Koulukuraattori on oman työnsä subjekti, joka pystyi parhaiten vastaamaan tä-

män tutkimuksen tutkimuskysymyksiin. Jokainen koulukuraattori haastateltiin 

yksilöllisesti, koska yksilöhaastattelut tuottavat luotettavampaa ja tarkempaa 

tietoa (ks. myös Kananen 2010, 53). Haastattelun yksinkertainen idea on siinä, 

että kun halutaan selvittää, mitä ihminen ajattelee, on järkevää kysyä sitä hänel-

tä itseltään. Puolistrukturoitu teemahaastattelu on joustava menetelmä, joka 

mahdollistaa kysymysten toistamisen ja selventämisen. Haastateltavan kanssa 

saattaa syntyä keskustelua sekä kysymysten esittäminen mahdollistuu tilantee-

seen sopivassa järjestyksessä. Näin ollen halutusta asiasta saadaan mahdolli-

simman paljon tietoa. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 74−75.) 

 

 

7.3 Haastatteluaineisto ja sen analysointi 

 

Tutkittavan ilmiön kanssa tekemisissä olevien määrä oli niin pieni, että heidät 

kaikki voitiin valita mukaan tähän tutkimukseen (ks. myös Kananen 2010, 54). 

Kvalitatiivisesti suuntautuneessa tutkimuksessa puhutaan harkinnanvaraisesta 

näytteestä, koska siinä korostuu jokin tapahtuman syvällisempi ymmärtäminen, 

tietojen saaminen jostakin paikallisesta ilmiöstä tai teoreettisten näkökulmien 

etsiminen tapahtumiin ja ilmiöihin. Vaikka tutkimuksessa haastateltavien määrä 

on pieni, ei se tarkoita sitä, että aineistoa olisi vähän, koska teemahaastattelun 
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avulla kerätty aineisto on yleensä runsas. Voidaan sanoa, että sitä rikkaampi on 

haastatteluissa kertynyt materiaali ja muu tallennettu aines, mitä syvällisempi 

haastattelijan ja haastateltavan välillä oleva dialogi on ollut. (Hirsjärvi & Hurme 

2008, 58−59, 135.) 

 

Tallennettua aineistoa saatiin reilu viisi tuntia. Aloitin aineiston analyysin haas-

tatteluissa tallennetun aineiston litteroinnilla. Aineiston litterointi eli puhtaaksikir-

joitus toimii hyvänä perehdyttäjänä aineistoon (Kananen 2010, 53). Haastattelut 

pyrittiin litteroimaan mahdollisimman pian haastattelun jälkeen, jolloin ne olivat 

vielä hyvin minun muistissani. Aineistot kuunneltiin kolmeen kertaan, joista kol-

mas kerta oli jo enemmänkin litteroinnin tarkistamista. Kaikki yksilöhaastattelut 

litteroitiin sanatarkasti. Yksilöhaastattelujen litterointi, analysointi ja tulkinta vei-

vät paljon aikaa.  

 

Aineiston lukeminen ja siihen perehtyminen toistettiin jokaisen uuden aineiston 

yhteydessä, sillä tiedonkeruu ja analyysi kulkevat laadullisessa tutkimuksessa 

käsi kädessä (ks. myös Kananen 2008, 94). Jo kirjoitusvaiheessa alkoi hahmot-

tua yleiskuva aineistosta. Haastatteluista koostui litteroitua aineistoa yhteensä 

67 sivua. Litteroinnin jälkeen aineistoa luettiin useamman kerran, jotta saatiin 

aineiston sisällöstä kokonaisvaltaisempi käsitys. Laadullisen tutkimuksen aineis-

toa kuvaa hyvin juuri se, että siitä löytyy useita kiinnostavia asioita, joita tutkija-

na et osaa edes ajatella (Tuomi & Sarajärvi 2011, 92). 

 

Tutkijan tulee lukea aineistonsa riittävän monta kertaa pystyäkseen esittämään 

siitä tulkintansa (Eskola 2007, 170). Kun tutkijana pystyy keskittymään johonkin 

tiettyyn teemaan aineistoa lukiessaan, on sen lukeminen helpompaa ja mielek-

käämpää (Eskola & Suoranta 2008, 151). Kun kyseessä oli puolistrukturoitu 

teemahaastatteluaineisto, oli ensimmäinen tehtävä järjestää aineisto teemoit-

tain. Aineistoa ei vielä tässä vaiheessa juurikaan karsittu, vaan järjestettiin uu-

delleen. Teemoittelussa onkin kyse laadullisen aineiston pilkkomisesta ja ryh-

mittelystä erilaisia aihepiirejä apuna käyttäen. (ks. myös Eskola 2007, 

169−171.) 
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Alustavan ryhmittelyn jälkeen aineistosta seulottiin puolistrukturoidun teema-

haastattelurungon avulla esille sellaisia tekstikohtia, jotka kertoivat asioista, joita 

haastateltavat toivat esiin haastatteluissaan. Lisäksi pyrittiin tutkimaan tiettyjen 

teemojen esiintymistä ja ilmenemistä aineistossa. Ideana oli etsiä aineistosta 

tiettyä teemaa kuvaavia näkemyksiä. Tässä vaiheessa tutkijan toiminnassa oli-

kin ajankohtaista pohtia mitä aikoo aineistosta hakea - erilaisuutta vai samanlai-

suutta. Tätä kutsutaan sisällönanalyysiksi. (ks. myös Eskola & Suoranta 2008, 

174; Tuomi & Sarajärvi 2011, 93.) Aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä pyrittiin 

järjestämään aineisto tiiviiseen ja selkeään muotoon. Analyysin tarkoituksena oli 

luoda sanallinen ja selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä, jotta siitä voitaisiin teh-

dä selkeitä ja luotettavia johtopäätöksiä. Aineiston laadullinen käsittely perustuu 

loogiseen päättelyyn ja tulkintaan, jossa aineisto aluksi hajotettiin osiin, käsit-

teellistettiin ja koottiin uudestaan loogiseksi kokonaisuudeksi. (Tuomi & Sarajär-

vi 2009, 108.) 

 

Haastatteluaineistoa pilkottiin ja koodattiin eriväristen tekstien avulla teemojen 

mukaan. Aineistosta nostettiin esiin tutkimustehtävää valaisevia teemoja, joita 

muodostui 14. Nämä teemat jaettiin viiteen yläteemaan, jotka ovat koulukuraat-

tori kouluyhteisössä, yksilötyö, työn kehittäminen, asiakastyö ja moniammatilli-

nen yhteistyö. Lisäksi nostettiin esiin uuteen oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin 

liittyvää pohdintaa, jota haasteltavat toivat esiin tutkimushaastatteluissa. Ana-

lyysia ohjasi sekä aineisto mutta myös valmiit teemat. Analyysi ja tulkinta eivät 

jääneet tähän vaiheeseen, vaan mukaan pyrittiin tuomaan kytkennät teorioihin 

ja aikaisempiin tutkimuksiin. Tuloksissa pyrittiin laadulliseen eli kvalitatiiviseen 

lähestymistapaan. Laadullisessa tutkimuksessa kyse on usein aineiston mielen-

kiintoisempien kohtien esiin nostamisesta. (ks. myös Eskola 2007, 173, 177.) 

 

 

7.4 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

 

Tutkimusprosessia kuvaa luottamuksellisuus, joka tarkoitti tässä tutkimuksessa 

muun muassa sitä, että koulukuraattorit voivat luottaa saamaansa tietoon kerä-

tyn aineiston käytöstä ja käyttötarkoituksesta. Tutkimuksen luottamuksellisuus 

ilmeni myös siinä, että kerättyä aineistoa käytettiin sovitulla tavalla. (ks. myös 
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Kuula 2006, 88−90.) Tutkittaville annettiin riittävästi tietoa tutkimuksesta, kuten 

siitä mitä osallistuminen tutkimukseen konkreettisesti tarkoittaa esimerkiksi 

ajankäytön suhteen, paljonko vaaditaan aktiivisuutta, kerätäänkö aineisto kerta-

luonteisesti, jotka ilmentävät hyvää tieteellistä käytäntöä (ks. myös Kuula 2006, 

60−62). Luotettavuuskysymykset huomioitiin jo tutkimuksen suunnitteluvaihees-

sa, koska aineiston keruun ja analyysin jälkeen luotettavuutta ei voi enää paran-

taa, sillä luotettavuus liittyy tutkimusprosessin eri vaiheisiin (ks. myös Kananen 

2010, 69). 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta on mahdollista kohentaa tutkijan tarkalla 

selostuksella tutkimuksen toteuttamisesta. Tutkimuksen tarkkuus koskee kaik-

kia tutkimuksen vaiheita. Aineiston tuottamisen olosuhteista olisi kerrottava sel-

keästi ja totuudenmukaisesti. (Hirsjärvi ym. 2009, 232; Tuomi 2007, 150.) Tut-

kimuksen raportoinnissa on pyritty esittelemään sen toteuttamiseen ja etenemi-

seen liittyviä asioita mahdollisimman tarkasti. Tutkimuksessa lähteet ovat yksi 

sen luotettavuuteen vaikuttava, merkittävä tekijä. Tutkimuksessa käytetyt läh-

teet antavat nopean mielikuvan siitä, minkä tasoista teoriaa työn taustalta löy-

tyy. (Kuula 2006, 134−136.) 

 

Raporttiin sisällytettiin runsaasti suoria lainauksia alkuperäisestä haastatteluai-

neistosta. Näin lisättiin lukijoiden mahdollisuutta seurata analyysin kulkua ja 

arvioida tutkimustulosten pätevyyttä sekä pyrittiin osoittamaan tutkimuksen luo-

tettavuutta. Suorilla lainauksilla pyrittiin tuomaan esiin koulukuraattoreiden 

omakohtaisia näkökulmia, työn vivahteita ja lisäämään tekstin luettavuutta ja 

mielenkiintoa. Haastateltavien tunnistamattomuuden varmistamiseksi lainauksi-

en kohdalla ei ole tarkemmin määritelty kenestä haastatellusta oli kyse. Tutki-

muksen luotettavuutta lisää myös se, että koulukuraattoreille kerrottiin useaan 

otteeseen yksilöhaastatteluiden tallentamisesta ja siitä, että ne ovat ehdottoman 

luottamuksellisia, nimettömiä ja vapaaehtoisia. Haastateltaville kerrottiin alkupe-

räisaineistolainausten käyttämisestä, jolloin korostettiin myös luottamukselli-

suutta ja nimettömyyttä. 

 

Raportin kirjoittamisen tarkoituksena on välittää mahdollisimman elävä kuva 

haastateltavien maailmasta siltä osin kuin kyseessä on haastattelun kohteena 
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oleva ilmiö. Tässä tutkimuksessa suorilla haastatteluotteilla pyrittiin tuomaan 

esiin erityisesti koulukuraattoreiden omakohtaisia näkökulmia ja työn vivahteita 

mutta myös vahvistamaan tutkijan argumentointia. Haastatteluotteita valittaessa 

noudatettiin tiettyä periaatetta, kuten sitä, että tärkeän ilmiön ollessa kyseessä 

siitä esitettiin useampia haastatteluotteita. Kvalitatiivisen aineiston esittämiseen 

kuuluu myös vivahteikkuus, jossa voidaan apuna hyödyntää suoria otteita (Hirs-

järvi & Hurme 2008, 194). Osaa haastatteluotteista on lyhennetty, joka on tutki-

musraportissa merkitty seuraavalla tavalla [---]. Lyhennykset eivät vaikuta haas-

tatteluotteiden sisällön laatuun ja merkitykseen tutkimuksessa.  

 

Tutkimushaastattelijan tulee osoittaa käyttäytymisellään, että hän on kiinnostu-

nut tekemästään työstä, ja uskoo sen tärkeäksi. Vuorovaikutuksen haastatteluti-

lanteessa tulee olla keskustelunomaista ja riittävän vapautunutta. Avoin ilmapiiri 

tavoittelee luotettavaa prosessia. Luottamuksellisuuden osoittamista edellyte-

tään haastattelijalta. Haastattelun luotettavuutta saattaa tutkimuksessa heiken-

tää haastateltavan taipumus antaa sosiaalisesti suotavia vastauksia. (Hirsjärvi & 

Hurme 2008, 35, 96.) Tutkijan tulee luopua omista ennakkokäsityksistään ja -

oletuksistaan tutkittavaa aihetta ja tutkittavia henkilöitä kohtaan, jotta tutkimus-

tulos olisi mahdollisimman objektiivinen (Tuomi & Sarajärvi 2002, 133). 

 

Haastateltaville on eettisesti perustelua kertoa etukäteen, mitä haastattelu kos-

kee (Tuomi & Sarajärvi 2002, 74). Tässä tutkimuksessa tämä toteutettiin mar-

raskuun yhteisessä tapaamisessa sekä haastattelusta ja sen ajankohdasta so-

vittaessa. Haastateltaville toimitettiin kysymykset hyvissä ajoin tutustumista var-

ten. Eettisten ongelmien tunnistaminen ja välttäminen etukäteen vaatii tutkijalta 

ennen kaikkea ammattitaitoa, ammattietiikkaa (Eskola & Suoranta 2008, 59). 

 

Aineiston hankinnassa painottuivat ihmisarvon suojelua koskevat normit, jotka 

määrittivät koulukuraattoreiden kohtaamista, heihin suhtautumista ja heitä kos-

kevien tietojen käsittelyä. Eettisesti kestävien tutkimustapojen yhteinen lähtö-

kohta on ihmisarvon kunnioittaminen, joka tässä tutkimuksessa ilmeni pyrki-

myksenä turvata tutkittavien itsemääräämisoikeus sillä, että heille annettiin 

mahdollisuus päättää itse tutkimukseen osallistumisestaan. (ks. myös Kuula 

2006, 60−62, 88−90.) 
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Tutkimuksessa kunnioitettiin koulukuraattoreiden yksityisyyttä siten, että heillä 

oli oikeus itse määrittää sitä, mitä tietojaan he tutkimuskäytäntöön antoivat. Toi-

saalta se ilmeni myös siinä, että tutkimusraporttia ei ole kirjoitettu siten, että yk-

sittäiset tutkittavat olisivat tunnistettavissa. Suorien lainausten yhteyteen ei ole 

laitettu tunnistemerkkejä, koska tutkimukseen osallistuneiden määrä oli pieni. 

Tällä ratkaisulla haluttiin turvata ja taata haastateltavien anonymiteetti.  

 

Tutkimuksen tekijän tulee myös välttää henkisten, sosiaalisten ja taloudellisten 

vahinkojen aiheuttaminen huolehtimalla luottamuksellisten tietojen tietosuojasta. 

Julkaistuilla tutkimustuloksilla voi myös olla vahingollinen vaikutus tutkittavien 

elämään. (Kuula 2006, 62−64.) Merkityksellistä on myös tiedottaa tutkimukseen 

osallistuneille koulukuraattoreille tutkimusraportin valmistumisesta, ja heille tu-

lee järjestää mahdollisuus tutkimustuloksiin tutustumiseen, joiden esittelemi-

seen tutkija on jo tutkimuslupaa hakiessaan sitoutunut. Lisäksi tutkimusaineisto 

tullaan hävittämään asianmukaisella tavalla tutkimuksen valmistuttua. 
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8 TULOKSET 

 

 

Tutkimukseen osallistuneet koulukuraattorit kertoivat, että Järvenpään kaupun-

kiin oli palkattu viides koulukuraattori elokuussa 2013. Kun uusi koulukuraattori 

aloitti työnsä, tehtiin samalla kuraattoreiden työkentällä muutoksia. Osa koulu-

kuraattoreista työskentelee tällä hetkellä neljällä koululla, ja oppilaskuntaa heillä 

on noin 1000 oppilasta per kuraattori. Niillä koulukuraattoreilla, jotka työskente-

levät yläkouluilla on oppilaskuntaa 700−800 oppilasta per kuraattori ja työaluee-

seen kuuluvia kouluja on vähemmän. 

 

 

8.1 Koulukuraattori kouluyhteisössä 

 

Koulukuraattorityön kannalta sekä koulukuraattorien määrä että sijoittelu ovat 

merkityksellisiä asioita, joilla molemmilla on vaikutusta heidän mahdollisuuksiin-

sa olla läsnä koulujen arjessa. Oleellista kuraattorityössä on myös se, miten 

hyvin koulukuraattori tuntee koulut, joilla hän työskentelee. (Korpela 2012, 276.) 

 

 

8.1.1 Koulukuraattorin fyysinen läsnäolo 

 

Tässä tutkimuksessa koulukuraattorit toivat esiin huoltansa resurssien ja ajan 

riittämättömyydestä kouluympäristössä. 

 

Eikä nyt varmaa oo suunnitelmissa sitte se resurssin lisäys tähän 
kuraattoripuolelle. 
 
Olis vielä hyvä saada yksi kuraattori. Sais sen [---] alakoulun puolel-
le sen kolmannen. 
 
Et kaikki on niin kauheen hektisiä ja kiireisiä. 
 
Aikaa vähän kaikilla, kuormaa paljon kaikilla välillä. 
 
Kiirettähän tässä on, et ei meinaa ehtiä kaikkea, ku pitäis vielä kirja-
takin niinku lyhyesti jotakin tonne pro Consonan sähköiseen [---].  
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Aikaisemmissa tutkimuksissa Sipilä - Lähdekorpi (2004, 115, 145) totesi, että 

koulukuraattorit kokivat työnsä huonoimmiksi puoliksi resurssien puutteen, joka 

koettiin nimenomaan aikapulana, koska kouluja ja oppilaita oli liian monta yhdel-

lä kuraattorilla. Lisäksi koulukuraattorit kokivat riittämättömyyden ja kiireen tun-

netta, koska kaikkea mitä pitäisi, ei ehditty tehdä. Lisäksi Rytioja (2010, 67) to-

tesi tutkimuksessaan, että koulukuraattorin harvat käynnit koululla vaikeuttivat 

kuraattorin mahdollisuutta päästä osaksi kouluyhteisöä ja täten hoitaa koko kou-

lua koskevia asioita. Puotinen (2008, 58) totesi, että monet koulukuraattorit eh-

tivät hoitaa työssään ainoastaan kiireellisimmät asiat. 

 

Tämän tutkimuksen koulukuraattorit toivat esiin huoltansa myös läsnäolonsa 

epäsäännöllisyydestä kouluympäristössä. 

 

Pyrkinyt tuomaan itseään tutuksi kaikilla kouluilla esimerkiksi pii-
pahtamalla luokissa. 
 
Ettei kauhee ihmetys ois, että voihan se olla tietysti mä oon joillakin 
kouluilla aika vähän ja voi joillekin että sitte jää joillekin hieman 
epäselväksi, et kuka täällä hiippailee. 
 

 
Aikaisemmissa tutkimuksissa Puotinen (2008, 45, 58) totesi, että merkittävää oli 

koulukuraattorin fyysinen läsnäolo, joka tarkoitti koulukuraattorin tavoitettavissa 

oloa koulussa. Puotinen totesi tutkimuksessaan, että koulukuraattorin luokse 

juttelemaan meneminen aina silloin, kun se tuntui tarpeelliselta pitäisi olla mah-

dollista. Hän totesi, että nuoret tarvitsevat kuuntelevaa aikuista, joka on tavatta-

vissa aina tarvittaessa ja paikalla päivittäin. Rytiojan (2010, 57) mukaan koulu-

kuraattorin todettiin jäävän hieman irralliseksi asiantuntijaksi koulussa esiintyvi-

en ongelmien ja niiden ratkaisukeinojen suhteen, koska yhdellä koulukuraattoril-

la oli liian monta koulua hoidettavanaan. 

 
 

8.1.2 Koulukuraattorin työstä tiedottaminen ja näkyvyys kouluyhteisössä 

 

Koulukuraattorin työn kannalta oleellista on se, millä tavoin hän näkyy oppilai-

den, opettajien ja koulujen arjessa (Korpela 2012, 276). Tässä tutkimuksessa 

koulukuraattorit toivat esiin, että koulukuraattorin työstä tiedottaminen on tärke-
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ää. Toisena merkityksellisenä asiana koulukuraattorit korostivat näkymistään 

kouluyhteisössä. Lisäksi he toivat esiin, että koulukuraattorin tunnettavuus kou-

luyhteisössä on myös merkittävä asia. 

 

Vanhempainiltoja, joissa tietysti mä ainakin kaikissa kävin. 
 
Käydään luokassa tutustumassa ja esittäytymässä. 
 
7-luokat ensix tulee aikasemmin aloittaa koulun. Niin siellä mä esit-
täydyn, et kuka mä oon, miten mulle voi tulla, et voit tulla koputte-
leen oveen koska vaan. Ja tota Helmessä voi laittaa viestiä tai voi 
soittaa tai näin. Et sillai, et kasvot tulee tutuksi jo sit silloin syksyllä. 
 
Ja se, et mä kuljen käytävällä ja tota havaitsen oppilaita, hymyilen, 
välillä tervehdin heitä ja tota niin se on mun mielest yx tapa tehdä 
sitä [---] työtä. Vaikuttaa siihen ilmapiiriin. Sillä tavalla omalla ole-
muksellaan niin myös rauhoittavasti [---]. 
 
Varaa aikaa [---] lasten kanssa jutusteluun. 
 

 
Aikaisemmissa tutkimuksissa Puotinen (2008, 50, 55) totesi, että koulukuraatto-

rin omasta työstään tiedottaminen oli tärkeä työmuoto. Tiedottamisen tärkeyttä 

korosti se, että oppilaiden tuli saada tietoa siitä minkälaisissa asioissa kouluku-

raattori voi heitä auttaa. Koulukuraattorin rooli oli merkittävä, koska hän kuului 

yhteisöön, missä hän työskenteli yksittäisten oppilaiden kanssa ja toimii koulu-

yhteisössä, jossa hänen tuli olla näkyvä ja tunnettu henkilö, jota nähtiin muual-

lakin kuin omassa työhuoneessaan. Lisäksi koulukuraattorin tuli olla läsnä ja 

näkyvillä koulun arkipäivässä, koska hän oli osa kouluyhteisöä, kuitenkin ihan 

omanlaisessa roolissaan koulun muihin aikuisiin nähden. 

 

 

8.2 Yksilötyö 

 

Koulukuraattorin työn lähtökohta on oppilas ja hänen koulunkäyntinsä tukemi-

nen. Kuraattorityö muotoutuu usein oppilaan tarpeista käsin. (Korpela 2012, 

292.) Koulukuraattori on koulussa ennen kaikkea oppilasta varten (Sipilä - Läh-

dekorpi 2004, 128). Oppilaaseen liittyvän pulman tultua koulukuraattorin tietoi-

suuteen opettajalta tai muulta taholta, odotetaan usein koulukuraattorin ehtivän 



40 
 

tavata oppilasta välittömästi selvittäen mistä on kyse. Kuitenkin aikaa saattaa 

kulua siihen, että oppilas alkaa luottaa koulukuraattoriin ja uskoo hänen tarkoi-

tusperänsä olevan hyvä. Hyvin usein tarvitaan melko pitkä aika ennen kuin 

pulmat selviävät tai oppilaan ongelmiin löydetään ratkaisu. (Korpela 2012, 281, 

292.) 

 

 

8.2.1 Yksilön kohtaaminen 

 

Luottamuksellisen asiakassuhteen syntyminen vaatii aikaa ja keskittymistä sekä 

se on ansaittava jokaisessa tapaamisessa uudelleen. Luottamus ansaitaan toi-

mimalla asiakasta arvostavasti ja ymmärtäen hänen tilannettaan asiakassuh-

teessa. (Mäkinen 2008, 257.) Tässä tutkimuksessa koulukuraattorit pitivät yksi-

lötyössään tärkeänä kynnyksen matalana pitämistä, oppilaan kunnioittavaa koh-

taamista, riittävän ajan ja käyntikertojen varaamista oppilaalle sekä luottamuk-

sellisten toimintatapojen noudattamista oppilaan kanssa työskennellessään. 

 

Kynnyksen matalana pitäminen. Tulee asia kuraattorille joko suo-
raan tai oppilashuoltoryhmän kautta. 
 
Oppilaan kuuntelua, hänen asiaansa keskittymistä, kannustamista, 
rohkasua, ottamalla vakavasti se oppilaan asia, kun hän tulee ku-
raattorii tapaamaan. 
 
Oppilaille annettava aika. Niinku aikuisen aika. Yleensä varaan sen 
oppitunnin ajan, et voi niinku jutella. Et mulla on aikaa kuunnella si-
tä oppilasta, kun se puhuu.  
 
Tarvitaan aikaa ja monen kerran motivointia, et saadaan se asiakas 
niinku sitoutuu siihen tukeen. 
 
Jotenkin se semmonen luottamus, luottamus on varmaan yks niistä 
avainsanoista tärkeistä asioista tässä. 
 
Ensin mä kysyn miten nuori ymmärtää sen [---] luottamuksellisuu-
den ja kyllä ne sen ymmärtää aika oikein [---]. 

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa Puotinen (2008, 39, 55) on saanut kanssani sa-

man suuntaisia tuloksia. Puotisen mukaan luottamusta ei voi saavuttaa heti, 

vaan sen syntymiselle pitää antaa riittävästi aikaa. 
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8.2.2 Tuen jatkuvuuden varmistaminen siirtymävaiheissa 

 

Koulun rakenteissa eräs varhaisen tuen erityinen ja merkittävä muoto on nivel-

vaiheiden jatkumoiden varmistaminen siirtymävaiheissa. Tällöin varmistetaan 

oppilaan tarvitseman tuen aukoton jatkuminen, mikä on eräs keskeinen lähtö-

kohta varhaisessa tuessa. Uudessa ympäristössä hyvä oppilastuntemus tukee 

varhaisen tuen tarpeen arviointia. (Heinämäki 2007, 11, 44.) Tässä tutkimuk-

sessa koulukuraattorit toivat esiin, että heidän työssään merkityksellistä on jat-

kuvuuden varmistaminen siirtymävaiheissa, joista he toivat esiin erityisesti siir-

tymisen alakoulusta yläkouluun ja siihen panostamista omassa kuraattorityös-

sään. 

 
Yläkoulun tulevien oppilaiden tapaaminen ja kuraattorin työstä ker-
tominen. 
 
Kuraattori tekee itsensä tutuksi alakoulun puolella jo keväällä. 
 
Mä oon yleensä noissa tulevien 7-luokkien vanhempainillassa. 
 
Joinakin vuosina mä oon muutamana vuonna kiertänyt sillai kai 
kaikkikin kuraattorit tai et kaikki 6-luokat. Käyny esittäytymässä 6-
luokalla, että et mä oon se ja se ja missä monissa asioissa kuraat-
toriin voi ottaa yhteyttä. 
 
Siirtymien laadukas hoitaminen. 
 
[---] joskus nää [---] nivelvaiheetkin tuntuu siltä, et ne aiheuttaa jo-
tain sellasta haastetta oppilaalle [---] on ollut esimerkiksi ekaluokka-
laisia, joille jostain ihan ihmeellisestä syystä se koulunalku on aihe-
uttanut jonkin näkösen lukon ja sitten ihan aika pienelläkin avulla ni 
siit on päästy eteenpäin ja on saatukin se koulunalku käyntiin. 
 

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa Sipilä - Lähdekorpi (2004, 151) totesi niin sanotun 

nivelvaihetyöskentelyn 6.−7. luokkien osalta tulevan vahvasti esiin. Yhteisölli-

syyteen vaikutetaan myös sellaisilla toimintatavoilla, joilla uudet opiskelijat ote-

taan yhteisöön sekä joilla tuetaan opiskelijan siirtymistä uuteen yhteisöön tai 

seuraavalle luokalle (Hallituksen esitys eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuol-

tolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, HE67/2013). 
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8.3 Kehittämistyö 

 
Koulukuraattorit voivat pitää työssään oppitunteja, jotka usein liittyvät ryhmän 

dynamiikkaan. Lisäksi koulukuraattorin on mahdollista osallistua koko luokkaa 

koskeviin hyvinvointiohjelmiin, joiden avulla pyritään esimerkiksi tukemaan las-

ten ja nuorten mielen hyvinvointia tai ehkäisemään masennusta ja ahdistusta. 

Tavoitteina näissä on tukea oppilaiden hyvinvointia. (Korpela 2012, 286.)  

 

 

8.3.1 Oman ammattitaidon kehittäminen 

 

Tässä tutkimuksessa koulukuraattorit korostivat kuraattorityön ja oman ammatti-

taidon kehittämisen merkitystä. Erityisesti koulukuraattorit toivat esiin erilaisia 

uusia työmenetelmiä, joita oli kehitelty ja toteutettu yhteistyössä muiden ammat-

tilaisten kanssa, jotka painottuivat ennaltaehkäisyyn, ryhmän dynamiikan paran-

tamiseen sekä erilaisten hyvinvointiohjelmien toteuttamiseen kouluyhteisössä. 

 
Nyt ollaan selkeesti niinku linjaamassa tätä kuraattorityötä enem-
män tälläsiin niinku ryhmäyttämisen suuntaan et ollaan niinku luok-
kien kanssa tekemisissä. 
 
6-luokan tarkastukset. Ryhmäkeskusteluissa on terkka mukana. 
Mun mielest se on hirveen mielenkiintoinen työmuoto. 
 
5-6-luokan ryhmäyttävät jutut. Toimiva ryhmädynamiikka. 
 
Ryhmien vetäminen yhteistyössä opettajien kanssa [---] 4-luokan 
opettajan kanssa ryhmäyttämistunteja [---] yhdessä koulussa 6-
luokan kanssa. Yhteistyönä terveydenhoitajan kanssa [---].  Yhteis-
työssä koulupsykologin kanssa. Ryhmäyttämisiä, jotka alkoivat luo-
kan työrauhaongelmista. Yhdellä koululla kaikille kolmansille luokil-
le sellaset niinku ryhmäyttämistunnit [---] opettaja oli mukana [---] 
tavallaan ne toteutettiin kaksistaan kuraattorin ja psykologin välise-
nä toimintana. 
 
Yhdessä eteenpäin - hanke [---] just sellasta ennaltaehkäsevää ja 
varhasta työtä [---] hyvä tällanen yhteistyökumppani, ne on kaksi [--
-] ohjaajaa. Ja nimenomaan tekee sitä koulunkäynnin tukemista [---] 
Ja se on hyvä tämmönen niinku moniammatillinen yhteistyökanava 
kyllä [---]. Jotenkin mä oon nyt kokenu sen, et se on ihan hirveen 
toimiva tämmönen uus hanke mihin kaupunki on lähtenyt mukaan. 
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Aikaisemmissa tutkimuksissa Puotinen (2008, 42) totesi, että koulukuraattori 

teki työtänsä näkyväksi pitämällä oppitunteja sekä olemalla mukana erilaisissa 

tapahtumissa. Näin koulukuraattori tuli näkyviin muissakin yhteyksissä kuin eri-

laisissa ongelmatilanteissa. 

 

 

8.3.2 Koulukuraattoritoiminnan kehittäminen 

 

Tässä tutkimuksessa koulukuraattorit toivat esiin myönteisiä ajatuksiaan, jotka 

liittyivät kuraattoritoiminnan kehittämiseen. Koulukuraattorit suhtautuivat positii-

visesti koulukuraattoritoiminnan kehittämiseen ja he vaikuttivat motivoituneilta 

kehittäjiltä. He kertoivat myös esimiehensä suhtautuvan positiivisesti kuraattori-

toiminnan ja -työn kehittämiseen. Lisäksi he toivat esiin mahdollisuuksiaan ke-

hittää kuraattorityötä ja -toimintaa erilaisten kokeilujen ja luovuuden kautta. 

 

Ja tätä ollaan selkeesti niinku nyt aika isoillakin otteilla muokattu 
niinku semmoseks enemmän mitä kuraattorityö vastaa niinku. Et 
nyt ollaan ehkä lähempänä sitä mitä muuallakin tehdään. 
 
Tää muotoutuu ja elää ja mä haluan oikeestaan pitääkin tän työn 
sellasena, että tää muotoutuu ja elää. 
 
Laatupalkinto saatu ryhmätoiminnan kehittämisestä. 
 
Esimies on rohkaissut, et kokeillaan [---] kaikennäköisiä juttuja [---]. 
 
Et haluu oppii ja kokeilla [---] tehdä asioita, jotka vaikuttaa. 
 
[---] tota sekin on menossa nyt parempaan, että niin, kun on saatu 
vähän semmosta struktuuria enemmän kun on tämmönen Oppi-
lashuollon käsikirja. 
 

 

Koulukuraattorityön kehittämiselle uusia haasteita luovat esimerkiksi muutokset 

lasten ja nuorten elämäntavoissa, perherakenteen muutokset sekä monikulttuu-

risuus. Koulukuraattorityössä korostuu erityisesti reflektiivinen työote sekä las-

ten ja nuorten elämässä tapahtuvat muutokset. 
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8.3.3 Koulutukset 

 

Kuraattoritoiminnan ja oman työn sekä ammattitaidon kehittämisen kannalta 

koulukuraattorit korostivat tässä tutkimuksessa merkittävänä asiana koulutusta 

ja erilaisiin koulutuksiin osallistumista. He toivat esiin ajatuksiaan myös työn 

vaatimusten lisääntymisestä ja erilaisen tiedon hankkimisen tarpeellisuudesta 

omassa työssään. 

 

Koulutus korostuu, jossa saa semmosta tietoa, jota pystyy hyödyn-
tää auttaakseen sitä nuorta tai lasta tai sitä perhettä. 
 
Koulutukset on ihan hirveen tärkeitä työssä jaksamisen kannalta. 
Ja myöskin sen ammatillisuuden säilyttämisen kannalta, et sä taval-
laan niinku sul pysyy jotenkin niinku hanskassa se, että mitä sä oot 
tekemässä. 
 
Meillä on sit tota se Maestro-koulutus. Stressinhallintaryhmä ylä-
kouluikäisille lähinnä 8-luokkalaisille. Että sieltä kouluterveyden-
huollosta niinku jäisi haarukkaan semmosia, joilla on jo niinku jo 
semmosta riskiä ja altistus masentuneisuuteen. 
 

 
Monipuolinen ja laaja-alainen osaaminen sekä hyvät vuorovaikutustaidot kuulu-

vat koulussa työskentelemisen edellytyksiin. Työntekijöille tulee mahdollistaa 

ammattitaidon kehittämiseksi suunnitelmallinen ja säännöllinen täydennyskoulu-

tus työnantajan toimesta. (Laitinen & Hallantie 2011, 31.) 

 

 
8.3.4 Työssä jaksaminen 

 
Tässä tutkimuksessa koulukuraattorit toivat esiin huoltansa liittyen työssä jak-

samiseen. Työskentely kouluissa ammattikuntansa ainoana edustajana herätti 

heidät pohtimaan myös omaa jaksamistaan. Toisaalta koulukuraattorit toivat 

eräänä vahvuutena esiin hyvin toimivan kollegiaalisen yhteistyön, joka toteutui 

yhteisten, säännöllisten tapaamisten muodossa ja josta he kertoivat saavansa 

tukea työhönsä sekä työssä jaksamiseen. Koulukuraattorit toivat esiin myös 

säännöllisen ja hyvin toimivan työnohjauksen ja palautekulttuurin. 

 
Ja täs on se työssä jaksamisen problematiikka tulee kyl vastaan ai-
ka [---] herkästi. 
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Näissä sä oot etäällä aika, et [---] sä oot harvojen kontaktien varas-
sa, et tästä on tullut nyt paljon yksinäisempää. 
 
Konsultoiminen kollegoilta. Kollegiaalista tukea on saatavilla. 
 
Et miten, sitten, kun täs ei oo niinku sellasta työyhteisöö oikeestaan 
läsnä koko ajan. Me nähdään [---] nyt suunnilleen kerran viikossa [-
--] kuraattorien kanssa. 
 
Kerran kuussa kuraattoreille yhteinen työnohjaus. Se kuuluu auto-
maattisesti pitää kuulua tämmösiin töihin. 
 
Työn ilo ja tietty tatsi löytyy. 
 
Negatiivisen ja positiivisen palautteen saaminen työstä. 
 
Se on se mitä mä mistä mä koen just työniloo just täs työssä, et  to-
ta et [---] saat palautetta siitä työstään. 
 

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa Sipilä - Lähdekorven (2004, 155−156, 168) mu-

kaan koulukuraattoreiden työnohjaus nähtiin tärkeänä. Tämä työväline ei vält-

tämättä ollut kaikilla kuraattoreilla käytössä, mikä oli hyvin valitettavaa, koska he 

kokivat työnsä vaativaksi ja usein yksinäiseksi. Sipilä - Lähdekorven tutkimuk-

sessa nähtiin työyhteisö tärkeänä voimavarana. Työ oli voimia vievää, mutta 

hyvä työyhteisö ja nuoret antoivat niitä lisää. Yhteisöllisyys voimavarana ja työn 

välineenä puolsi paikkaansa koulussa sekä oppilaiden että koulukuraattoreiden 

osalta. Työn mielenkiintoisuus ja haastavuus antoivat voimia. Tärkeätä oli posi-

tiivinen palaute ja onnistuminen työssä. Koulun henkilökunnan hyvä ja paha olo 

tarttuvat oppilaisiin, joten ei ole yhdentekevää miten henkilökunta jaksaa kou-

lussa. Puotisen (2008, 55) tutkimuksen mukaan koulukuraattorin täytyy kestää 

myös nuorilta varsin suoraan tuleva palaute sekä myönteinen että kielteinen. 

Moniammatillinen työskentely lisää myös työntekijöiden jaksamista (Vilén, Lep-

pämäki & Ekström 2008, 103). 
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8.4 Asiakastyö 

 

Asiakastyöhön katsotaan kuuluvan esimerkiksi oppilaan tukeminen yksilöllisesti 

sosiaalisessa kasvussa ja sosiaalisten ongelmien ratkaisemisessa sekä van-

hempien tukeminen ja ohjaaminen kasvatustyössään. Lisäksi yksilö- ja asiakas-

työhön kuuluvat esimerkiksi asiakastyön kirjaukset. (Laitinen & Hallantie 2011, 

33.) 

 

 

8.4.1 Oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukeminen 

 

Koulukuraattori kuuntelee asiakasta tarkasti, ja samalla miettii parasta auttamis-

tapaa juuri tähän tilanteeseen (Puotinen 2008, 46). Tässä tutkimuksessa koulu-

kuraattorit toivat esiin erilaisia asiakkuuden alkamisen tapoja, vanhemmuuden 

tukemista ja oman ammatillisuuden vahvistamista asiakastyössä. He korostivat 

asiakastyönsä eräänä painopisteenä olevan oppilaan ja perheen hyvinvoinnin 

varhainen tukeminen. 

 

Opet, huoltajat ja oppilaat tuovat huoltansa ja asioita tietoon. 
 
Yhteydenpito oppilaan kotiin. 
 
Oman ammattiroolin esittäminen ja vahvistaminen vanhemmille. 
 
Vanhemmuuden tukeminen on yksi kuraattorin tehtävä. Toisen ai-
kuisen kanssa keskustelemisen mahdollisuuden tarjoaminen. 
 
Vanhemmat mukaan yhteistyöhön varhaisesta vaiheesta alkaen: 
puhelimitse tai tapaaminen. Edistetään tällä tavalla siis sitä koko 
perheen hyvinvointia. 
 
Oppilaan kokonaisuuden huomioiminen: mitä sil on vapaa-aikana, 
mitä siel on perheessä, koulu, mikä se arki on. Tätä kautta tulee 
esiin asioita, joille vois sitte tehdä jotain edistääkseen sen oppilaan 
ja sen perheen hyvinvointia. 
 
 

Aikaisemmissa tutkimuksissa Rytiojan (2010, 54) mukaan koulukuraattorin teh-

tävänä oli puuttua erityisesti akuutteihin ongelmiin ja hoitaa ne moniammatilli-
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sen yhteistyön avulla. Kuraattorin työssä korostui erityisesti oppilaan perhetaus-

tan huomioiminen sekä yhteistyön tekeminen oppilaan huoltajien kanssa. 

 

 

8.4.2 Sähköiset viestintäjärjestelmät asiakastyössä 

 

Suomessa on käytössä useita erilaisia sähköisiä kodin ja koulun välisiä viestin-

täjärjestelmiä (Karhuniemi 2013, 123). Tämän tutkimuksen koulukuraattoreiden 

kouluissa on käytössä Helmi-järjestelmä. Tässä tutkimuksessa koulukuraattorit 

kommentoivat myös uusien työvälineiden mahdollisuuksia ja haasteita asiakas-

työssä. Koulukuraattorit kertoivat pyrkivänsä hyödyntämään työssään erilaisia 

sähköisiä välineitä esimerkiksi tiedon saamiseksi ja siirtämiseksi sekä asiakas-

työn kirjausten tekemiseksi. 

 

Helmi on tärkee työväline. Siinä on hyviä ja huonoi puolia. 
 
Puhelut, tekstiviestit ja Helmeen kirjoittelu. 
 
Sisäinen sähköposti (turvasuojattu). Kyllä nää tämmöset nykyajan 
vempaimet tietysti auttaa tässä moniammatillisessa yhteistyössä. 
 
Pro Consona -lastensuojeluohjelma käytössä, johon tehdään teks-
tit.  

 
Tiedon saatavuudessa tulisi peruslähtökohtana olla, että opettajan lisäksi myös 

muilla koulun henkilökuntaan kuuluvilla on oikeus työn asianmukaiseen hoita-

miseen tarvittavan tiedon saamiseen (Karhuniemi 2013, 125).  

 

Tässä tutkimuksessa koulukuraattorit toivat esiin myös Helmen toimivuuteen ja 

käyttöoikeuksiin liittyviä haasteita ja ongelmia. 

 

Helmen tekninen toimivuus. Mut et kyl se on aika tärkee väline jo 
ehkä ton oppilasmääränkin puolesta, et tossa on aika monta oppi-
lasta se, että ne ikään kuin on [---] jossain helposti löydettävissä. 
Se helpottaa kyllä aika paljon. 
 
[---] niin siinä on yks puute kyllä, kun tota noin nin Helmi et mitkä 
käyttöoikeudet meille annetaan [---]. 
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Helsingin kaupungin koulukuraattorit eivät nykyään pääse sähköiseen Wilma - 

viestintäjärjestelmään etsimään koululaisten poissaolotietoja ja vanhempien 

yhteydenpito kuraattoriin Wilman kautta ei ole toistaiseksi mahdollista. Opetus-

viraston määräys perustuu tietosuojavaltuutetun koululaisten yksityisyyden suo-

jaa koskevaan tulkintaan. Opetusviraston oppilashuollon päällikkö toteaa tämän 

hankaloittavan oppilaan auttamista. Tavoitteena on toimivan ja lainmukaisen 

ratkaisun löytyminen, jota vaikeuttaa kuitenkin se, että koulujen oikeutta luovut-

taa henkilörekisterin tietoja säädellään tarkoin laissa. Oppilashuollon työnteki-

jöillä on oikeus saada tehtäviensä hoitamisen kannalta välttämättömät tiedot, 

joiden saamiseksi ratkaisu voi olla luvan pyytämisessä kaikkien oppilaiden huol-

tajilta. (Mannila 2013, kaupunki.) 

 

 

8.5 Moniammatillinen yhteistyö 

 
Toimiva moniammatillinen yhteistyö edellyttää tukea, hyvää johtamista sekä 

työn tarkoituksen selkeää määrittelyä. Työn onnistumisen kannalta oleellista on 

keskinäinen luottamus, arvostava ja avoin ilmapiiri konkreettisten rakenteiden 

lisäksi. Hyvä yhteistyö mahdollistaa työntekijän kehittymisen omassa työssään 

sekä uusien toimintatapojen löytämisen. Salliva ilmapiiri mahdollistaa seurauk-

sien arvioinnin erilaisten valintojen pohjalta sekä luo moniammatillisuuden voi-

masta syvällistä ymmärrystä. (Laitinen & Hallantie 2011, 41.) 

 

 
8.5.1 Moniammatillinen yhteistyö kouluyhteisössä 

 

Koulukuraattorit toimivat yhteistyössä opettajien kanssa ja osallistuvat säännöl-

lisesti oppilashuoltoryhmien toimintaan. Tämän tutkimuksen koulukuraattorit 

kertoivat konsultoivansa koulun henkilöstöä. He kuvasivat konsultaatiota erityi-

sesti varhaisen tuen ja opettajien jaksamisen tukemisen näkökulmista. 

 

Konsultoin aika paljon opettajia. Mä otan niitä opettajien huolia vas-
taan ja tota ohjaan ja tuen niitä opettajia niinku kestämään niitä 
haasteellisia tilanteita mitä heille ehkä tulee oppilaitten kanssa. 
Niinku aikuisten rauhoittelu koulussa. 
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Ja sit ennaltaehkäisyä on sit se et mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa ottais vastaan niitä opettajilta viestejä. Ja jonkin verran 
kannustaa myös opettajia huomioimaan niitä, havainnoimaan niitä 
oppilaan hätää, että mahdollisimman pieninä ne ja varhaisessa vai-
heessa tulis sitte [---] kuraattorille [---]. 
 
Konsultaatio opettajien kanssa. Opettajan tukeminen ja asioihin 
puuttuminen tarvittaessa. Opettajan kautta vaikuttaminen. 

 

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa Puotisen (2008, 41) mukaan ennalta ehkäiseväs-

sä merkityksessä kuraattori voi olla yhteistyössä opettajien kanssa ja kysellä 

oppilaiden kuulumisia, jotta mahdolliset ongelmatilanteet löydettäisiin. Rytiojan 

(2010, 50) tutkimuksen mukaan koulukuraattorin toiminnassa ja ongelmien rat-

kaisemisessa korostui moniammatillinen yhteistyö ja eri ammattilaisten näke-

mysten yhdistäminen. 

 

 

8.5.2 Moniammatillinen yhteistyö oppilashuoltoryhmässä 

 

Ennalta ehkäisevässä työssä on oppilashuollolla merkittävä rooli (Huhtanen 

2011, 171). Koulukuraattoreilla on tietynlainen asiantuntijarooli kouluyhteisössä 

ja oppilashuoltoryhmässä. Tämän tutkimuksen koulukuraattorit suhtautuivat op-

pilashuoltoryhmään positiivisesti ja kokivat sen toimivan pääsääntöisesti hyvin. 

Lisäksi he kokivat oppilashuoltoryhmän olevan koulussa merkityksellinen työ-

ryhmä ja merkittävä tuki heidän työssään. 

 
Kouluyhteisön hyvinvointi. Oppilashuoltoryhmä on aika tärkee tekijä 
siinä. 
 
Yhdessä asioiden miettiminen. 
 
Muiden vaihtoehtojen miettiminen, jos koulun tuki ei riitä. 
 
Et tiimissä on hyvä henki [---]. Ja sit kyllä jonkin verran pyritään vä-
hän miettiin niitä koulun olosuhteita ja mitä niitä vois niinku paran-
taa. 
 
 

Aikaisemmissa tutkimuksissa Rytiojan (2010, 48) mukaan koulukuraattori huo-

lehtii oppilashuoltoryhmässä oppilaan sosiaalisten ongelmien selvittelystä ja 
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perheiden tukemisesta. Koulukuraattorin työ painottui etenkin yläkoulun oppi-

lashuoltoryhmässä yksittäisten oppilaiden asioiden hoitamiseen. Puotisen 

(2008, 41) tutkimuksen mukaan koulukuraattori voi tehdä yhteistyötä myös eri 

tahojen kanssa oppilaan tilanteen auttamiseksi. Hallituksen tekemä esitys uu-

deksi oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi merkitsee opiskeluhuollon painopisteen 

siirtämistä ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, koska riittävän varhain aloitetulla 

psykososiaalisen kasvun ja kehityksen tuella pystytään yleensä auttamaan oi-

kea-aikaisemmin ja joustavammin. (Hallituksen esitys eduskunnalle oppilas- ja 

opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, HE 67/2013.) 

 

Tämän tutkimuksen koulukuraattorit toivat esiin ajatuksiaan roolistaan oppi-

lashuoltoryhmässä ja tuen saamisesta oppilashuoltoryhmästä. 

 

Oppilashuoltoryhmä. Tuki kuraattorin työlle. 
 
Mun tehtävä siellä oppilashuoltoryhmässä on olla niinku myös 
semmonen niinku nuorten ja lasten niinku puolesta puhuja. 
 
Mä voin antaa sit sen oman sosiaalityön ammattitaitoni sinne esi-
merkiksi ehdottamalla oppilashuoltoryhmässä, et voisko tälle oppi-
laalle järjestää esimerkiksi tukiopetusta tai erityisopetusta tai jotain 
muuta. 
 
Kyl mä oon siellä tietyllä lailla koen olevani vähän niinku yksin 
oman ammattialan edustaja. Mä oon ainut sosiaalityön edustaja, et-
tä joskus tulee semmosia paineita, että mitäs sinä tähän sanoisit 
tähän sosiaaliseen ongelmaan. 
 
Sosiaaliset taidot tulee siinä kyllä sitten rinnalla oleen, et se on eh-
kä meiän tän alan työntekijöitten tehtävä sitte että. 
 
Että koen, et mä oon yksi tiimin jäsen, joka kuuluu siihen tiimiin 
niinku tasavertasena ja myöskään opettajanhuoneessa mua ei ka-
tota jotenkin kummajaisena, et mä edustaisin jotain eri alaa että. 

 
 
Aikaisemmissa tutkimuksissa Puotisen (2008, 47) mukaan koulukuraattorin 

työssä katsottiin vuorovaikutustaitojen olevan olennainen osa kasvatus- ja sosi-

aalityötä. Sen sijaan muut ominaisuudet nähtiin suhteessa työyhteisöön eli kou-

lukuraattorin tuli olla rohkea ja jämäkkä puolustaakseen omaa ammattitaitoaan 

opettajien keskellä, mihin empaattisuus ja rehellisyys eivät pelkästään riitä. Sipi-
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lä - Lähdekorven (2004, 146−147) tutkimuksen mukaan koulukuraattorit pitivät 

työtään elämänmakuisena mutta vaativana ja yksinäisenä, jotkut jopa aivan 

upeana. Hännikäisen (2013, 76) tutkimuksen mukaan koulukuraattoreiden nä-

kemyksissä omasta asiantuntijuudesta välittyi selvästi huoli siitä, että saavatko 

he kuuluviin omaa ääntään ja näkökulmaansa alan ainoana asiantuntijana. 

Tässä tutkimuksessa koulukuraattorit kertoivat, että jokaisessa koulussa, jossa 

he työskentelevät toimii oppilashuoltoryhmä. He toivat esiin, että oppilashuolto-

ryhmien toiminnassa on eroavaisuuksia, vaikka toimitaan saman kaupungin 

sisällä.  

 

Miten samassa kaupungissa koulut voi edustaa siis täysin toisen 
tyyppisii toimintakulttuureit? 
 
On kouluja, joissa oikeestaan toivotaan ja halutaan, et se on niinku 
ainoo tapa, jolla tuki lähtee käyntiin. Se lähtee hyvin jäsennellysti. 
Sit on taas kouluja, joissa mennään paljon vapaamuotosemmin. 
 
Et tulis, tavoitteena tietysti on, että et kaupungissa olis kaikilla oppi-
lashuoltoryhmillä samanlainen sabluuna, jolla ne tekee sitä työtä. 
Ettei se olis kiinni siitä missä oppilas asuu, et minkälaista oppi-
lashuoltopalveluu hän saa. 
 

 
Opiskeluhuoltotyön painopisteen kohdentaminen ennaltaehkäisevään työhön 

edellyttää uudenlaisen toimintakulttuurin vahvistamista kouluissa ja oppilaitok-

sissa. (Hallituksen esitys eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräik-

si siihen liittyviksi laeiksi, HE 67/2013.) 

 

 

8.5.3 Moniammatillinen yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa 

 

Koulun ulkopuolisten tahojen kanssa yhteistyötä tehtäessä tuo jokainen esiin 

oman osaamisensa ja omat mahdollisuutensa tukea perhettä (Korpela 2012, 

289). Tämän tutkimuksen koulukuraattorit toivat esiin monia koulun ulkopuolisia 

tahoja, joiden kanssa he tekivät yhteistyötä. Pääsääntöisesti koulukuraattorit 

kertoivat yhteistyön sujuvan hyvin. 
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Yhteistyö sosiaalityöntekijän kanssa - ajan tasalla pysyminen lap-
sen tai nuoren tilanteesta.  
 
Lastensuojelun asiantuntijana toimiminen ja edustaminen sinne las-
tensuojeluun päin sitä yhteistyötä. 
 
Nuorisopoli tai Nuovo. Nuoren tukena oleminen kaikissa vaiheissa. 
 
Perheneuvola. Päällekkäisyyksien karsiminen ja asioiden linjaami-
nen. 
 
Erilliset kouluneuvottelut, jos mukana on erityisasiantuntijoita lap-
sen asioista. 
 
Et kyl se moniammatillinen yhteistyö, kyl mä oon siihen tullu sit kui-
tenkin, et se vaatii sitä omaa aktiivisuutta ihan hirveesti. 
 
Luotetaan, et kumpikin tekee sen oman sarkansa. Kummallakin on 
se oma asiantuntijuus. 
 
Tietosuus asian hoitumisesta, vaikkei kuraattori ole konkreettisesti 
puuttunut tilanteeseen tai antanut jonkun näkemyksen, kannanoton 
ja osallistua sillä tavalla. 
 
 

Aikaisemmissa tutkimuksissa Sipilä - Lähdekorven (2004, 140, 170) mukaan 

koulukuraattorin työ on ammatillista yhteistyötä, ja he työskentelivät hyvin ver-

kostoituneesti ja kokivat asemansa työryhmissä vaikuttavana. 

 

Tämän tutkimuksen koulukuraattorit toivat esiin yhteistyön toimivuuteen liittyvän 

ajatuksen, josta on hyvä yhdessä keskustella, kun jatkossa kehitetään mo-

niammatillista yhteistyötä. 

 

Yhteistyö lastensuojelun kanssa on mennyt vähän hankalammaksi. 
Porukka on vaihtunut, toivois, että ne olis enemmän yhteyksissä 
kouluun esimerkiksi rehtoriin tai luokanopettajaan. Tämä yhteistyö 
voisi olla parempaa; alueellista eroa löytyy. Tätä vielä kehittää. 
 
 

Koulukuraattoreiden työn kannalta on valitettavaa, että kouluihin ei läheskään 

aina tule tietoa niistä tahoista, jota tekevät työtä perheiden kanssa. Koulukuraat-

toria ei aina kutsuta mukaan tapaamiseen. Aktiivinen yhteydenotto on usein 

hankalaa varsinkin, jos ei ole tarkkaa tietoa siitä, kenen luona tai missä oppilas 

perheineen asioi. Oppilailla on vain yksi koulu, jossa hän päivittäin käy ja jossa 



53 
 

hänen kaverisuhteisiinsa sekä koulunkäyntiinsä liittyvä arki tunnetaan yleensä 

hyvin. Koulunkäyntiin ja oppilaan käyttäytymiseen heijastuvat kodin kriisit, kaikki 

muutokset ja muut vaikeudet. Tästä syystä koulujen ulkopuolisten tahojen tulisi 

olla yhteydessä kouluun ja pyytää koulukuraattorit mukaan yhteistyön rakenta-

miseen oppilaan asioissa. (Korpela 2012, 292.) 

 

 

8.6 Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 

 

Koulukuraattorit pohtivat tässä tutkimuksessa myös uutta, tulossa olevaa oppi-

las- ja opiskelijahuoltolakia. He kokivat haasteellisena tulevaan lakiin sisältyvän 

ehdotuksen oppilasmäärien ja oppilaitosmäärien lisääntymisestä, kirjatun aika-

rajan (ns. ensiaika) avun saamiseksi sekä oppilaan ja vanhempien osallistumi-

sen aina oppilashuoltoryhmään. Aikarajan sijaan koulukuraattorit toivat esiin 

ajatuksensa siitä, että lakiin olisi pitänyt tulla määräys oppilasmääristä per ku-

raattori. 

Mut se on niinko mun mielestä tosi huono tuo aikaraja, et tota [---] 
kyllähän periaatteessa, jos me hoidettais vain ne oppilaat, jotka 
tänne tulee omin jaloin ni ei niitä kovin montaa olis. 
 
Tää tuleva lakihan edellyttää, että niissä ois aina se asiakas muka-
na. Mut [---] siinähän laki ei oo kyllä oikein käytännön tasolla, et 
meillä on niitä asioita niin paljon niin monesta oppilaasta. 
 
[---] kun meil on kuitenkin pieni resursointi ollut ni se kuulostaa aika 
huimalt sellanen, et tulis toinen aste siihen mukaan. 
 
Mun mielestä ois kyllä paljon parempi, et lakiin olis tullu se joku ra-
jotus siitä, kuinka monta oppilasta saa olla [---] per kuraattori [---]. 
 

 
Opiskelijalle tulee järjestää mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun opis-

keluhuollon kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäi-

vänä, kun opiskelija on tällaista pyytänyt. Kiireellisissä tapauksissa keskustelu 

tulee mahdollistaa samana tai heti seuraavana päivänä pyytämisestä. (Hallituk-

sen esitys eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen liitty-

viksi laeiksi, HE67/2013.)   
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää koulukuraattoreiden mahdollisuuksia 

toimia työssään perheiden hyvinvointia edistävällä tavalla. Tutkimuksessa ko-

rostui erityisesti varhainen tuki, jota tutkittiin koulukuraattoreiden kokemusten ja 

moniammatillisen yhteistyön toimivuuden näkökulmista. Tutkimustuloksia pyrit-

tiin pohtimaan nimenomaan varhaisen tuen toteutumisen näkökulmasta. Tutki-

mukseen osallistui neljä koulukuraattoria. Tutkimusta voidaan täten pitää melko 

kattavana koulukuraattoreiden työtä kuvaavana laadullisena tutkimuksena Jär-

venpään kaupungissa, jossa työskentelee viisi koulukuraattoria.  

 

Tutkimustuloksia tullaan hyödyntämään työn tilaajan toimesta ainakin Järven-

pään kaupungin sisäisessä käytössä. Tutkimus antoi paljon kokemuksellista 

tietoa, jota voidaan hyödyntää kuraattorityön laadullisessa kehittämisessä. 

Opinnäytetyö etenee alusta lähtien loogisena ja päättyy lopputuloksiin, jotka 

vastaavat tutkimuskysymyksiin. Tuloksissa esiin nousi koulukuraattoreiden 

määrä ja mahdollisuus olla säännöllisesti läsnä koulun arjessa. Koulukuraattorit 

kertoivat kehittäneensä kuraattorityötä varhaisemman tuen suuntaan, josta esi-

merkkeinä mainittiin matalan kynnyksen toiminta, kuraattorityöstä tiedottaminen 

sekä erilaiset yksilölliset ja yhteisölliset menetelmät, joita jo toteutettiin mo-

niammatillisessa yhteistyössä. 

 

Tuloksissa ilmeni, että työn kehittämiseksi on vielä yhteiselle keskustelulle ja 

selvittelyille tarvetta, joka koskee esimerkiksi sähköisen kodin ja koulun välisen 

viestintäjärjestelmän, Helmen, käyttöoikeuksien laajentamisen mahdollisuutta ja 

tarpeellisuutta. Lisäksi Järvenpään kaupungissa toimivien oppilashuoltoryhmien 

linjauksia ja toiminnan yhdenmukaisuutta tulisi vielä tarkentaa sekä moniamma-

tillista yhteistyötä kehittää edelleen erityisesti tiedonkulun osalta. Koulukuraatto-

rit pohtivat myös ajan riittämättömyyttä ja sen mukanaan tuomaa priorisoinnin 

tarvetta, jotta voivat hoitaa työtehtävänsä hyvin. Olisi hyvä paneutua näihin asi-

oihin mahdollisimman pian, koska tulossa oleva uusi oppilas- ja opiskelijahuol-

tolaki kohdentaa kuraattoripalvelut myös toiselle asteelle, ja täten lisää kuraatto-

reiden työn määrää ja oppilaskuntaa. Lisäksi lakiehdotukseen on kirjattu mää-
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räaikoja kuraattoripalvelujen saamiselle. Toisaalta määräajat olisivat kuitenkin 

merkittävä parannus varhaisen tuen toteutumisen ja palveluiden vaikuttavuuden 

näkökulmasta. (Hallituksen esitys eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi 

ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, HE 67/2013.) Ehtivätkö koulukuraattorit toimia 

lakiin suunniteltujen aikarajojen puitteissa? 

 

Koulukuraattorit kokivat viidennen kollegan aloittamisen hyvänä asiana. Kuiten-

kin he edelleen pohtivat resurssiensa ja ajan riittävyyttä sekä mahdollisuutta 

saada vielä yksi koulukuraattori lisää alakouluun. Koulukuraattorit pohtivat myös 

mahdollisuutta vähentää oppilas- ja koulumääriä työssään. Kun koulukuraattorit 

toimisivat vain yhdessä koulussa, heillä olisi mahdollisuus reagoida nopeasti eri 

tilanteisiin sekä tehdä kouluyhteisössä ehkäisevää työtä ja osallistua kouluyh-

teisön kehittämiseen vielä paremmin. Koulukuraattorin vaihtaessa koulua kes-

ken työpäivän, saattaa olla, että hän ei ole paikalla akuuttien kriisien sattuessa. 

Koulukuraattorin joutuessa kulkemaan monessa koulussa, rajautuu oppilaiden 

saama tuki helposti koulukuraattoreiden osalta pelkästään tulipalojen sammut-

tamiseksi ja toimeksiantotyöksi (Gråsten - Salonen 2008, 208−209). 

 

Koulukuraattorin luokse tulee päästä silloin, kun oppilaalla on halu keskustella 

asioista aikuisen kanssa. Ehtiikö kuraattori tapaamaan työpäivänsä aikana 

myös sellaisia oppilaita ja perheitä, jotka tarvitsisivat apua jo varhaisessa vai-

heessa? Mahdollistaako taloudellinen tilanne kuitenkaan koulukuraattorien 

määrän lisäämistä? Mitä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa ehdotettu 

yhteisöllinen opiskeluhuolto, jonka keskeisenä tavoitteena on muuttaa toimin-

nan painopistettä koko opiskeluyhteisön hyvinvointia tukevaksi, tuo tullessaan ja 

vaikuttaa tulevaisuuden kuraattorityöhön? 

 

Koulukuraattorit suhtautuivat myönteisesti oman työnsä, ammattitaitonsa ja toi-

mintansa kehittämiseen. Haastatteluissa korostui erityisesti uudet, erilaiset yh-

teisölliset työmenetelmät, joita oli kehitelty yhdessä muiden ammattilaisten 

kanssa ja joita toteutettiin jo nyt moniammatillisena yhteistyönä. Työn kehittämi-

sessä painottuivat erityisesti ennaltaehkäisy, ryhmän dynamiikkaan vaikuttami-

nen sekä erilaisten hyvinvointiohjelmien toteuttaminen kouluyhteisössä. Koulu-

kuraattorit kokivat merkityksellisenä myös säännöllisen koulutuksen, joka koros-
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tui erityisesti työn vaatimusten lisääntymisen ja uuden tiedon hankkimisen tar-

peena kuraattorityöhön.  

 

Tällä hetkellä Suomessa on sekä hyvinvoivia että todella huonosti voivia lapsia 

ja nuoria. Korjaavaan työhön vahvasti suuntautunut kurssi tulisi vihdoinkin kään-

tää ehkäisevään työhön sekä varhaiseen tukemiseen lastensuojelulain hengen 

mukaisesti. Koulun osalta tämä tarkoittaisi toimivien rakenteiden luomista sekä 

riittävää määrää osaavia ja ammattitaitoisia työntekijöitä, jotka tekevät työtä las-

ten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. (Gråsten - Salonen 2008, 

212.) Tutkimukseen osallistunut koulukuraattori totesi asiasta seuraavaa: 

 
[---] joskus ehkä pitää tehä se käännös ja lähtee sit rohkeesti siihen 
ennalta ehkäisevään työhön, jos se suinkin on mahollista, koska kyl 
mä ainakin uskon, et se tulee takasin sitten siinä niinku hyvinvointi-
na. 
 

Toiminnan painopisteen siirtäminen nykyisestä ongelmakeskeisestä ehkäise-

vään suuntaan onkin uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolakiehdotuksen tavoit-

teena. Kun turvataan oppilaille koulussa varhainen tuki, voidaan välttää ras-

kaampia toimenpiteitä ja täten saada aikaan myös kustannussäästöjä. Varhai-

sen tuen järjestäminen ryhmissä on edullisempaa kuin yksilötuki ja usein myös 

vaikuttavampaa ryhmien tarjoaman vertaistuen takia. (Hallituksen esitys edus-

kunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, HE 

67/2013.) 

 

Koulukuraattorit korostivat, että oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukeminen on 

heidän työssään erityisen tärkeää. Kuraattorit pohtivat omaa työssä jaksamis-

taan, ja kokivat säännöllisen työnohjauksen tärkeäksi ja omaa jaksamistaan 

tukevaksi toiminnaksi. Kaiken kaikkiaan ihmissuhdetyö on vaativaa sekä krii-

seistä toiseen rientäminen on kuluttavaa. Kuraattorit joutuvat kannattelemaan 

eri pituisia aikoja oppilaita, jotka odottavat lastensuojelullisen avun saamista tai 

hoitoon pääsyä. Kuraattorit tukevat lasta, nuorta ja perhettä moniammatillisessa 

yhteistyössä mahdollisen hoitoprosessin tai muiden tukitoimien aikana. Näillä 

asioilla on myös vaikutusta työntekijöiden jaksamiseen. (Gråsten - Salonen 

2008, 204.) 
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Parhaimmillaan lapsen koulunkäyntiä ja hyvinvointia tukevaksi yhteistyöksi yh-

distyvät sekä vanhempien omaa lastaan koskeva asiantuntijuus että koko kou-

lun työntekijöiden ammatillinen osaaminen ja asiantuntijuus (Arminen ym. 2013, 

241). Olisi mielenkiintoista tutkia vanhempien kokemuksia ja näkemyksiä siitä, 

miten mahdollistuu vanhempien osallisuus lapsensa hyvinvoinnin tukijana kou-

luyhteisössä? Kiinnostavaa olisi myös tutkia sitä, miten vanhempien osallisuus 

mahdollistuu moniammatillisessa yhteistyössä? Lakiehdotukseen on kirjattu, 

että oppilaan vanhempineen tulee osallistua aina opiskeluhuoltoryhmään. (Halli-

tuksen edistys eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen 

liittyviksi laeiksi, HE 67/2013.) 

 

Koulukuraattorin työssä lasten, nuorten ja vanhempien kanssa keskustelemi-

nen, heidän kuulemisensa ja heille ajan antaminen ovat jo itsessään mitä tär-

keintä ehkäisevää työtä. Koulun kaikilla aikuisilla tulee näin ollen olla mahdolli-

suus tehdä työnsä niin, että lapset, nuoret ja vanhemmat kokevat tulevansa 

kuulluiksi ja saavansa apua. Lisäksi aikaa tulee olla myös todelliseen moniam-

matilliseen yhteistyöhön koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Lasten ja nuorten 

hyvinvoinnin edistäminen koulussa ei ole mikään lyhytkestoinen hanke tai pro-

jekti, vaan jokapäiväistä perustyötä, jonka resursointi tulee turvata. (Gråsten - 

Salonen 2008, 213.) Olisi mielenkiintoista tutkia myös sitä, mitä koulujen oppi-

laat koulukuraattoreistaan ajattelevat? Kokevatko oppilaat koulukuraattoripalve-

luiden olevan helposti saatavilla? Miten oppilaat kokevat koulukuraattorin tar-

joaman palvelun? Toteutuuko varhainen tuki ja matalan kynnyksen toiminta op-

pilaiden mielestä? 

 

Koulukuraattorin työstä aikaisemmin tehdyissä tutkimuksissa ja tämän tutki-

muksen tuloksissa löytyi runsaasti yhtymäkohtia, jotka kertovat tutkimuksen luo-

tettavuudesta. Olen pyrkinyt kuvaamaan tutkimuksen toteuttamisen niin tarkasti 

kirjallisena, että sen perusteella voisi suorittaa kyseisen tutkimuksen uudelleen. 

Kuvaus antaa mielestäni lukijalle mahdollisuuden arvioida tutkimustulosten us-

kottavuutta ja asianmukaisuutta. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta kohen-

taa tarkka selostus tutkimuksen toteuttamisesta (Hirsjärvi ym. 2007, 217). Tut-

kimuksessa pyrittiin suorilla lainauksilla tuomaan esiin koulukuraattoreiden 

omakohtaisia näkökulmia, työn vivahteita ja lisäämään mielenkiintoa. Olen poh-
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tinut raportissa tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä laajemmin jo aiemmin 

(ks. luku 7.4). Minun oli helppo toimia tutkijana objektiivisesti. Mahdollisia en-

nakkokäsityksiä ja -oletuksia tutkittavaa aihetta ja tutkittavia henkilöitä kohtaan 

ei minulla ollut, koska en omaa aiempaa kokemusta kuraattorityöstä ja koulu-

maailmasta (ks. myös Tuomi & Sarajärvi 2002, 133).  

 

Tutkimushaastattelun luotettavuutta tässä tutkimuksessa saattoi heikentää 

haastateltavien taipumus antaa sosiaalisesti suotavia vastauksia (Hirsjärvi & 

Hurme 2008, 35). Vaikuttiko tutkimuksen luotettavuuteen se, että koulukuraatto-

reiden esimies toimi opinnäytetyön ohjaajana työpaikalla? Koulukuraattoreille 

kerrottiin asiasta jo marraskuisessa tapaamisessa eli ennen mahdollisen haas-

tatteluajankohdan sopimista. Lisäksi kuraattoreille kerrottiin, että esimies myös 

kommentoi tutkimusta säännöllisesti ja toimii vielä varmistavana osapuolena 

siinä, että suorien lainausten kertojan tunnistamattomuus varmasti toteutuu. 

Uskon, että koulukuraattoreiden päätöksiin ei esimiehen toiminnalla ole ollut 

merkitystä, koska koulukuraattorit suhtautuivat tehtyyn tutkimukseen myöntei-

sesti ja osallistuivat aktiivisesti tutkimushaastatteluihin. Lisäksi koulukuraattorit 

esittivät minulle toiveen, että olisi hienoa, jos minä esittelen heille henkilökohtai-

sesti tutkimuksen ja sen tulokset. 

 

Monipuolinen ja ajankohtainen lähdeluettelo lisää työn vaikuttavuutta (Kuula 

2006, 136). Tässä tutkimuksessa käytettiin lähteenä lakeja, aikaisempia tutki-

muksia ja ensimmäisen käden kirjallisuutta. Pyrkimyksenä oli, että käytettiin 

mahdollisimman uutta lähdekirjallisuutta, joka toteutui pääasiassa hyvin. Tutki-

muksessa käytettiin joitakin www-lähteitä, joiden käyttämisen ja sisältöjen suh-

teen tulee olla erityisen kriittinen. Käytettyjen sivujen luotettavuutta voi arvioida 

hyödyntäen esimerkiksi teknisiä tunnusmerkkejä, kuten tiedon tuottajaa ja päi-

väystä sekä tekstin selkeyttä. (ks. myös Hirsjärvi ym. 2004, 87, 102.) 

 

Tutkimus onnistui kaiken kaikkiaan hyvin. Olisin voinut toteuttaa esihaastattelun 

ennen varsinaisia haastatteluja. Sain eräältä haastateltavalta palautetta kahden 

teemakysymyksen järjestyksen vaihtamisesta. Toteutin kaikesta huolimatta 

kaikki kysymykset samassa järjestyksessä jokaisessa haastattelussa. Astuin 

rohkeasti tutkijana uusille alueille, joita haastateltavat mahdollistivat ja koin saa-
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neeni runsaamman sekä monipuolisemman aineiston tällä tavalla. Haastatteli-

jan taitoni kehittyivät tutkimushaastattelujen edetessä. Melko pian opin seuraa-

maan aktiivisesti haastateltavan kertomaa ja tarttumaan saamiini vinkkeihin 

täsmentävien lisäkysymysten avulla. Mielestäni jokaisessa haastattelutilantees-

sa vuorovaikutus oli keskustelunomaista ja vapautunutta, joka mahdollisti melko 

syvällisen dialogin haastateltavan ja haastattelijan välillä. Avoimella ilmapiirillä 

tavoitellaan myös luotettavaa prosessia (Hirsjärvi & Hurme 2008, 96). Tutki-

mushaastattelut toteutuivat suunnitellun ajan puitteissa. 

 

Olen tehnyt mielenkiintoisen ja haasteellisen oppimismatkan koulun kuraattori-

työhön. Sosionomi (AMK)- opintojeni alussa päätin haastaa itseni tekemään 

tutkimuksen jostain täysin uudelta työalueelta. Opinnäytetyöni ollessa jo loppu-

suoralla olen erityisen tyytyväinen tekemääni päätökseen, joka mahdollisti am-

matillisen kasvuni haastamisen ja laaja-alaisen oppimisen. Myös kvalitatiivisen 

tutkimuksen tekeminen mahdollisti minulle oppimisen oivalluksia ja kokemuksia 

opinnäytetyöprosessissa. Olen oppinut sietämään vielä paremmin epätietoisuu-

den ja keskeneräisyyden tunteita sekä paineen sietokykyni on myös vahvistu-

nut.  

 

Olen erittäin iloinen voidessani luovuttaa valmiin opinnäytetyön, johon olen itse 

tyytyväinen ja joka tulee kehittämiskäyttöön. Opinnäytetyöni aihe ja valmistu-

misajankohta elokuussa voimaan tulevan oppilas- ja opiskelijahuoltolain kyn-

nyksellä on hieno ja erityinen sattuma. Lopuksi haluan erityisesti kiittää kaikkia, 

jotka ovat olleet tukemassa minua tällä oppimisen polulla. Lämpimät kiitokset 

saamastani tuesta ja kannustuksesta kouluikäisten ja opiskelijoiden palvelu-

päällikölle. Erityiskiitokset tutkimuksen onnistumisen mahdollistaneille kouluku-

raattoreille. Haluan kiittää myös siskoani, joka on toiminut aktiivisena kommen-

toijana ja motivoijana koko tutkimusprosessin ajan. 

 

 

 

 

 

 



60 
 

LÄHTEET 

 

 

Arminen, Miira; Helenius, Jenni; Lång, Niina & Metso, Tuija 2013. Reissuvihkos-

ta dialogiin. Teoksessa Anna-Liisa Lämsä (toim.) Verkosto vahvaksi 

- toimiva vuorovaikutus perheiden kanssa. Jyväskylä: PS -

kustannus, 223-244. 

Asetus lastensuojeluasetuksen muuttamisesta 546/1990, 15.6. 1990. Viitattu 

1.3. 2014. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1990/19900546 

Eskola, Jari & Suoranta, Juha 2008. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. 8. 

painos. Tampere: Vastapaino. 

Eskola, Jari 2007. Laadullisen tutkimuksen juhannustaiat. Teoksessa Juhani 

Aaltola & Raine Valli (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkö-

kulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja 

analyysimenetelmiin. 2. korj. ja täyd. p. Juva: WS Bookwell Oy, 

159−183.  

Gråsten - Salonen, Hanna 2008. Kuka kuuntelee lasta? Teoksessa Tuuli Hirvi-

lammi & Markku Laatu (toim.) Toinen vääryyskirja. Lähikuvia sosi-

aalisista epäkohdista. Helsinki: Kelan tutkimusosasto, 199−215. 

Hallituksen esitys eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen 

liittyviksi laeiksi HE67/2013, 6.6. 2013. Viitattu 20.2. 2014. 

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2013/20130067 

Heinämäki, Liisa 2007. Varhaista tukea koulun arkeen - työvälineenä kehittä-

misvalikko. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. 

Oppaita 67. Helsinki: Stakes: Opetusministeriö. 

Hietala, Tarja; Kaltiainen, Tiina; Metsärinne, Ulla & Vanhala, Erja 2010. Nuori ja 

mieli - koulu mielenterveyden tukena. Helsinki: Kustannusosakeyh-

tiö Tammi. 

Hirsjärvi, Sirkka & Hurme, Helena 2008. Tutkimushaastattelu. Teemahaastatte-

lun teoria ja käytäntö. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University 

Press. 

Hirsjärvi, Sirkka; Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula 2004. Tutki ja kirjoita. 

10.,osin uudistettu laitos. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi. 



61 
 

Hirsjärvi, Sirkka; Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula 2009. Tutki ja kirjoita. 15., 

osin uudistettu laitos. Helsinki: Tammi. 

Huhtanen, Kristiina 2011. Tehostettu tuki perusopetuksessa. Työvälineeksi pe-

dagoginen ennakointi. Jyväskylä: PS -kustannus. 

Hännikäinen, Päivi 2013. "Yksi plus yksi on enemmän kuin kaksi." Koulukuraat-

toreiden näkemyksiä asiantuntijuudesta moniammatillisessa yhteis-

työssä. Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. 

Sosiaalityön pro gradu-työ. 

Ijäs, Kirsti 2009. Arvot asuvat kotona. Helsinki: Kirjapaja. 

Isoherranen, Kaarina; Rekola, Leena & Nurminen, Raija 2008. Enemmän yh-

dessä - moniammatillinen yhteistyö. Helsinki: WSOY Oppimateriaa-

lit. 

Järvenpään kaupunki 2011. Järvenpään kaupungin perusopetuksen opetus-

suunnitelma 2011.Yleinen osa.  

Järvinen, Ritva & Taajamo, Terhi 2008. Moniammatillisuuden haasteet ja mah-

dollisuudet perhetyössä. Teoksessa Eija Noppari (toim.) Monialai-

set verkostot perheitä tukemassa. Diakonia-ammattikorkeakoulu B. 

Raportteja 38. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu, 11−22. 

Kananen, Jorma 2008. Kvali. Kvalitatiivisen tutkimuksen teoria ja käytänteet. 

Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, liiketalous. 

Kananen, Jorma 2010. Opinnäytetyön kirjoittamisen käytännön opas. Jyväsky-

län ammattikorkeakoulu, liiketoiminta ja palvelut -yksikkö. 

Karhuniemi, Terhi 2013. Yhteistyön muodot ja viestinnän välineet. Teoksessa 

Anna-Liisa Lämsä (toim.) Verkosto vahvaksi - toimiva vuorovaiku-

tus perheiden kanssa. Jyväskylä: PS -kustannus, 71−93. 

Karhuniemi, Terhi 2013. Kodin ja koulun välinen viestintä. Teoksessa Anna-

Liisa Lämsä (toim.) Verkosto vahvaksi - toimiva vuorovaikutus per-

heiden kanssa. Jyväskylä: PS -kustannus, 105−133. 

Korpela, Noora 2012. Onhan meillä se koulukuraattori tekemässä sitä oppi-

lashuoltoa. Teoksessa Minna Strömberg - Jakka & Teija Karttunen 

(toim.) Sosiaalityön haasteet - tukea ammattilaisten arkeen. Jyväs-

kylä: PS -kustannus, 274−294. 



62 
 

Koulukuraattorin työmäärä i.a. Sosiaaliportti. Viitattu 21.2. 2014. 

http://www.sosiaaliportti.fi/fi-

fi/konsultointi/lastensuojelunavohuolto/kysymys?groupId=0eb6c7a4

-e752-4845-a51e-be9d5b599247&announcementId=285002d1-

8cc2-40c4-95aa-5c1227f7da23 

Kurki, Leena; Nivala, Elina & Sipilä - Lähdekorpi, Pirkko 2006. Sosiaalipedago-

ginen sosiaalityö koulussa. Helsinki: Finn Lectura. 

Kuula, Arja 2006. Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. Tam-

pere: Vastapaino.  

Laitinen, Kristiina & Hallantie, Merja 2011. Huomisen hyvinvointia. Kehys oppi-

lashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19. Opetushalli-

tus. Verkkojulkaisuna: 

http://www.oph.fi/download/138894_Huomisen_hyvinvointia.pdf 

Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 

272/2005, 29.4. 2005. Viitattu 17.2. 2014. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050272 

Lasten ja nuorten palvelualue i.a. Järvenpään kaupunki. Viitattu 20.2. 2014. 

http://www.jarvenpaa.fi/--Lasten_ ja _ nuorten_ palvelualue--

sivu.tmpl?sivu_id=5304 

Lastensuojelulaki 2007/417, 13.4. 2007. Viitattu 8.11. 2013. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417 

Leyba, Erin G. 2009. Tools to reduce overload in the school social worker role. 

Children & Schools 31 (4), 219−228. Viitattu 14.3. 2014. Saatavissa 

http://www.nelliportaali, EBSCO Academic Search Premier aineisto. 

Linnilä, Maija-Liisa 2011. Kumpi on valmis - lapsi vai koulu. Tampere: Mediapin-

ta. 

Lipiäinen, Toivo 1977. Oppilashuolto ja erityisesti koulukuraattorin rooli. Väitös-

kirja. Turun yliopisto. Sarja B. Kasvatustieteiden laitos; osa 3. 

Lähdes, Pirita & Lindroos, Katja 2011. AMK -opiskelijana hankkeessa. Teok-

sessa Päivi Marjanen & Eila Lindfors (toim.) Lapsen ja nuoren hyvä 

arki. Laurea - ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 41.Vantaa: Lau-

rea -ammattikorkeakoulu, 177−184. 



63 
 

Lämsä, Anna-Liisa 2013. Perheiden kohtaaminen koulun arjessa. Teoksessa 

Anna-Liisa Lämsä (toim.) Verkosto vahvaksi - toimiva vuorovaiku-

tus. Jyväskylä: PS - kustannus, 193−209. 

Lämsä, Anna-Liisa 2013. Mistä kasvatuskumppanuudessa on kyse? Teoksessa 

Anna-Liisa Lämsä (toim.) Verkosto vahvaksi - toimiva vuorovaiku-

tus. Jyväskylä: PS- kustannus, 49−67. 

Mannila, Johanna 2013. Koulukuraattorit eivät saa tietoa lintsaavista opiskeli-

joista. Helsingin Sanomat 19.9. 2013. Viitattu 20.2. 2014. 

http://www.hs.fi/kaupunki/a1379522792411 

Mäkinen, Päivi 2008. Ammatillisuus ja etiikka ristipaineissa. Teoksessa Tuuli 

Hirvilammi & Markku Laatu (toim.). Toinen vääryyskirja. Lähikuvia 

sosiaalisista epäkohdista. Helsinki: Kelan tutkimusosasto, 253−256. 

Oppilas- ja opiskelijahuoltotyöryhmän toimenpide- ehdotukset. Selvityksiä 

2009:34. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Viitattu 9.12. 2013. 

http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/ 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004. Opetushallitus. Viitattu 

22.3. 2014. Verkkojulkaisuna: 

http://www.oph.fi/download/139848_pops_web.pdf 

Pesonen, Aino-Elina; Lehtinen, Maria & Huhtala, Katja 2010. Kouluvalmiuksien 

tukeminen pienryhmätoiminnan avulla. Teoksessa Terhi Laine; Su-

sanna Hyväri & Päivi Vuokila - Oikkonen (toim.) Syrjäytymistä vas-

taan sosiaali- ja terveysalalla. Helsinki: Tammi, 49−66. 

Puotinen, Sanna 2008. "Jos olisin koulukuraattori...". 9-luokkalaisten näkemyk-

siä koulun sosiaalityöstä. Jyväskylän yliopisto. Sosiaalityön maiste-

riohjelma. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Sosiaalityön Pro 

gradu-työ.  

Pärnä, Katariina 2012. Kehittävä moniammatillinen yhteistyö prosessina. Lapsi-

perheiden varhaisen tukemisen mahdollisuudet. Turun yliopiston 

julkaisuja. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Pro gradu-työ. 

Rytioja, Marleene 2010. "Kasvatusta vai sosiaalityötä". Erityisopettajien näke-

mys koulukuraattorien roolista koulussa. Jyväskylän yliopisto. Kas-

vatustieteiden laitos. Erityispedagogiikan Pro gradu-työ.  

Saaranen - Kauppinen, Anita & Puusniekka, Anna 2006. KvaliMOTV - Mene-

telmäopetuksen tietovaranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tie-



64 
 

toarkisto. Viitattu 20.4. 2014. 

http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L6_3_3.html 

Sipilä - Lähdekorpi, Pirkko 2004. "Hirveesti tekijänsä näköistä". Koulukuraattorin 

työ peruskoulun yläluokilla. Akateeminen väitöskirja. Tampereen 

yliopisto, sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos. Helsinki: Finn Lec-

tura.  

Siurala, Lasse 2011. Moniammatillinen yhteistyö ja sen siirtyminen verkkonuori-

sotyöhön. Teoksessa Kimmo Aaltonen (toim.) Nuorten hyvinvointi 

ja monialainen yhteistyö. Helsinki: Tietosanoma, 140−150. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Kaste 2012−2015. 

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:1. Helsinki: Sosiaali- 

ja terveysministeriö. Viitattu 29.9. 2013. 

http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1578410 

Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anneli 2002. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 

Helsinki: Tammi. 

Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anneli 2009. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 

5., uud. p. Helsinki: Tammi. 

Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anneli 2011. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 

7., osin uudistettu laitos. Helsinki: Tammi. 

Tuomi, Jouni 2007. Tutki ja lue. Johdatus tieteellisen tekstin ymmärtämiseen. 

Helsinki: Tammi. 

Vilén, Marika; Leppämäki, Paula & Ekström, Leena 2008. Vuorovaikutuksellinen 

tukeminen. 3.uudistettu painos. Helsinki: WSOY. 

Wallin, Aila 2011. Sosiaalityö koulussa. Avaimia hyvinvointiin. Helsinki: Tietosa-

noma. 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

LIITTEET 

 

 

LIITE 1. Teemahaastattelurunko. 

 

 

Taustatiedot: 

 

* Nimi ja koulut, joissa työskentelee (vain haastattelutunnisteeksi) 

 

* Koulutus 

 

* Työkokemus kuraattorin työstä yleensä/Järvenpäässä 

 

 

Teemat: 

 

1. Kuvaile ennaltaehkäisevää työtä. Mitä se on kuraattorin työssä? 

 

2. Miten edistät työlläsi perheiden hyvinvointia? 

 

3. Miten varhainen tuki toteutuu työssäsi? 

 

4. Minkälaista varhaista tukea oppilaat ja vanhemmat saavat kuraattorilta? 

 

5. Miten moniammatillinen yhteistyö toimii varhaisen tuen näkökulmasta? 

 


