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Opinnäytetyön tehtävänantona oli tehdä selvitys Turun kaupungin koulukuraattorien työstä sekä 
sen toimenkuvista ja kehittämistarpeista. Toimeksiantajana oli Turun ammattikorkeakoulu, joka 
pyrkii hyödyntämään selvityksen tuloksia suunnitellessaan toiminnallisten menetelmien kursseja 
koulukuraattorin työnkuvaa ajatellen. Aineistonkeruu suoritettiin yhdeksänä teemahaastatteluna 
kevään ja kesän 2018 aikana. Haastatteluja suoritettiin peruskoulun ala- ja yläkoulun, ammatilli-
sen koulun ja lukion koulukuraattoreiden kanssa. Haastatteluista esiin tulleista tiedoista kirjoitettiin 
johtopäätökset tutkimukselle. Koulukuraattorien työstä ja sen toimenkuvista kerättiin runsas ja 
laajahko tietoperusta.  

Työnkuvan kehittämisestä nousi esiin resurssipula yhteisöllisessä ja ennaltaehkäisevässä työssä 
sekä ajankohtaisten asioiden päivittämisessä. Lisäksi toivottiin enemmän työparityöskentelyä, 
säännöllisiä työnantajan kustantamia lisäkoulutuksia sekä koulukuraattorien kesken järjestettä-
vää yhteissuunnitteluaikaa. Kriisisuunnitelmiin ja koulujen yleisiin käytänteisiin kaivattiin yhte-
neväisyyttä sekä toivottiin työnantajan tarjoavan kriisikoulutusta. Kehitettäväksi asiaksi koettiin 
myös opettajien tietoisuuden kasvattaminen koulukuraattorien työnkuvasta ja alan lainsäädän-
nöstä. Byrokratia koettiin turhan kuormittavana ja aikaa vievänä asiana työn ohessa. Lisäksi ke-
hitysideaksi nousi hyvinvointiosio yläkoulun opetussuunnitelmaan, jonka sisällön rakentaminen ja 
tuntien vetäminen olisi oppilashuollon vastuulla. 

Turun ammattikorkeakoulun toiminnallisten menetelmien opetus koettiin hyvänä asiana kouluku-
raattorin työtä ajatellen. Haastateltavat koulukuraattorit lähettivät kehitysterveiset kurssien sisäl-
löistä, miten opintoja voisi kohdentaa enemmän koulukuraattorin työnkuvaa vastaavaksi. Yksilö-
työskentelytaidot ja lyhytterapiamenetelmät koettiin koulukuraattorin työssä vahvuutena. Myös 
koulumaailman, lastensuojelun ja alaan liittyvien lakien tuntemusta sekä mielenterveys- ja päih-
detyön osaaminen työssä nousivat esiin. Teoreettisen viitekehyksen, kuten käyttöteorioiden tun-
temista, kasvatus- ja kehityspsykologian opintoja ja oppimisvaikeuksien ja kehityshäiriöiden tie-
dostamista korostettiin. Lisäksi esiin tuotiin taitoja osata seurata ja hankkia tietoa yhteiskunnan 
muutoksista, jotka vaikuttavat koulumaailmaan. Koulukuraattorin työssä koulukuraattorien mu-
kaan tarvitaan myös taitoa perheen kanssa työskentelemiseen ja palveluiden tuntemista sekä 
palveluohjausta. 
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The assignment for this thesis was to create a survey of the job description of school counselors 
in Turku and improvements that they need. The client, Turku University of Applied Sciences will 
try to use the results of the survey to develop action methods studies to make them more suitable 
for school counselor’s work. The material was collected by doing nine themed interviews during 
the spring and summer of 2018. The interviewed school counselors were from elementary schools 
as well as vocational schools and high schools. From the information gathered the conclusion to 
this survey was written. From the school counselors’ job description an abundant and rather ex-
tensive foundation has been gathered.  

The required improvements that have been acquired from the interviews, were the lack of re-
sources for the preventative work and the updating of the current matters. It was also hoped that 
in the future there would be a possibility for a co-worker, additional training provided regularly by 
the employer and time for co-planning amongst the school counselors. Consistency between the 
school policies and crisis plans were also brought up as well as the need for training in crisis 
situations provided by employers. The interviewed school counselors also wanted to spread 
awareness of their job description and legislation to the teachers. Bureaucracy was experienced 
as too much of a burden and too time consuming along with other work. In addition, there were 
thoughts about a welfare section in the secondary schools’ curriculum which would be provided 
by School Welfare. 

Action methods studies in Turku University of Applied Sciences were considered good for school 
counselor’s work. The interviewed school counselors sent their best regards on how to improve 
the contents of action methods studies to make them more suitable for school counselor’s work. 
The capacity to work with individuals and short therapy skills were the most valued aspects of 
school counselor’s work. The knowledge of the school world, child protection services and legis-
lation as well as social work with substance abusers and mental health work were brought up as 
quite necessary substances. Theoretical frames of reference, such as theory-in-use, studies of 
educational and developmental psychology and awareness about learning difficulties and devel-
opmental disorders were also highlighted. Additionally, skills to follow and gather information on 
changes in society that would affect the school world, the ability to work with families and the 
understanding of different services and case management were mentioned. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön tehtävänantona oli tehdä selvitys Turun kaupungin koulukuraattorien 

työstä sekä sen toimenkuvista ja kehittämistarpeista. Toimeksiantajana oli Turun am-

mattikorkeakoulun lehtori Outi Linnossuo, joka pyrkii hyödyntämään selvityksen tuloksia 

suunnitellessaan toiminnallisten menetelmien kursseja koulukuraattorin työnkuvaa aja-

tellen.  Selvitys toimenkuvista ja kehittämistarpeista oli tutkimuksellinen. Tutkimuskysy-

myksemme olivat: Millaisia työnkuvia koulukuraattorin työnkuvaan kuuluu? Mitkä ovat 

koulukuraattorityön kehittämistarpeet? Miten toiminnalliset menetelmät näkyvät kouluku-

raattorin työssä? Koulukuraattorien esimies Tea Kiviluoma (29.03.2018) kertoi Turun 

kaupungilla olevan 23 koulukuraattoria, joista haastattelimme yhdeksää. Haastatteluihin 

osallistui koulukuraattoreja alakoulusta, yläkoulusta, lukiosta ja ammatti-instituutista. Ta-

voitteemme laajana otantana eri koulutasojen koulukuraattoreista toteutui.  

Koulukuraattorit ovat osa kaupungin sivistystoimialaa ja toimivat kouluissa ennaltaehkäi-

sevässä lastensuojelutyössä (Turku 2017a). Koulukuraattori kuuluu oppilas- ja opiskeli-

jahuoltoryhmään ja heidän työtään ohjaa oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (Oppilas- ja opis-

kelijahuoltolaki 1287/2013). He ovat mukana koulun ja kodin välisessä yhteistyössä. 

Koulukuraattorien tehtävänä on edistää oppilaiden koulunkäyntiä ja hyvinvointia. Työ-

tehtäviin kuuluu esimerkiksi koulukiusaamisiin puutuminen, luokkien ryhmäyttäminen 

sekä oppilaille keskusteluavun tarjoaminen. (Turku 2017a.)  

Ryhmästämme kaksi olivat olleet koulukuraattorityön harjoittelussa, näin ollen meillä oli 

jo valmiiksi jonkin verran tietämystä koulukuraattorin toimenkuvista. Tiesimme, että eri 

koulukuraattorit tekevät erilaisilla painotuksilla töitä ja tekevät siitä itsensä näköistä. 

Koska toimeksianto koski toiminnallisten opintojen kohdentamista koulukuraattorin työ-

hön, keskityimme tutkimuksessamme myös toiminnallisten menetelmien käytön näkö-

kulmaa koulukuraattorin työssä. 

Opinnäytetyössämme käymme aluksi läpi teoriaa koulukuraattorin työstä ja ammattia 

ohjaavista laeista sekä oppilashuollosta ja monialaisesta yhteistyöstä. Teoriassa käy 

myös ilmi koulukuraattorin työn moninaiset haasteet. Koska toiminnallisten menetelmien 

käyttö koulukuraattorin työssä oli yksi tutkimuskysymystemme osa-alue, tuomme esiin 

myös teoriaa toiminnallisista menetelmistä. Teoriaa kirjoittaessamme huomasimme, että 

uuteen oppilashuoltolakiin liittyvää luotettavaa teoriapohjaa oli hyvin vähän. Tästä syystä 
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olemme yksipuolisesti käyttäneet Sami Mahkosen Uusi oppilashuolto työvälineenä -te-

osta. Teorian jälkeen käymme läpi tutkimusprosessiamme perustellen muun muassa, 

miksi käytimme teemahaastattelua sekä avaamme selvitys- ja tutkimus-sanan käytön 

vuorottelua. Lopussa avaamme haastatteluista saamiamme tuloksia teemahaastatte-

lumme rungon mukaisesti ja pohdimme työmme eettisiä kysymyksiä ja ammatillista kas-

vuamme opinnäytetyöprojektin aikana.  
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2 KOULUKURAATTORIN TYÖN MONINAISUUS 

2.1 Koulukuraattorin toimenkuvat ja työn haasteet  

Moni koulumaailman ulkopuolella voi ihmetellä, mitä on koulusosiaalityö. Sitä kysyvät 

itseltään usein koulukuraattorit itsekin. Perinteinen vastaus on, että koulusosiaalityö on 

työtä oppilaiden parissa, jotka laiminlyövät koulunkäyntiä, ovat yksinäisiä, kiusattuja, ma-

sentuneita tai sopeutumisvaikeuksista kärsiviä. Koulukuraattori pyrkii havaitsemaan ja 

tunnistamaan huolenaiheita aktiivisesti ja tukemaan oppilaita tasapainoiseen opiskeluun. 

(Wallin 2011, 85.) Oppilaiden psyykkiset ongelmat ja tunne-elämän vaikeudet vaikuttavat 

heidän opiskeluunsa, minkä takia koulukuraattoreita tarvitaan (School Social Work As-

sociation of America 2012).  

Sosiaalityö koulussa ja oppilaitoksessa on sekä lapsi- ja nuorisososiaalityötä että per-

hesosiaalityötä. Koulukuraattorin työ on myös yhteissosiaalityötä koulu- ja oppilaitosyh-

teisöissä, kun pyrkimys on edistää koko yhteisön hyvinvointia. Koulukuraattori tuottaa 

rakenteellisen sosiaalityön avulla asiakastyöhön perustuvaa tietoa tarpeista ja niiden yh-

teiskunnallisista sidoksista sekä toimenpiteiden vaikutuksista. Koulukuraattori tuo myös 

asiantuntemusta sosiaalityön ja sosiaalihuollon kentältä osaksi koulun sekä muiden pal-

velujen suunnittelua ja kehittämistä varten. (Gråsten-Salonen & Mehtiö 2017, 365–366.) 

Koulukuraattorin työssä peruskoulussa oppilaiden ohella vanhemmat ovat mukana asia-

kastyössä, kun taas toisella asteella asiakastyötä tehdään enemmän suoraan opiskelijan 

kanssa. Koulukuraattoriin vastaanotolle oppilaat ja opiskelijat joiden syyt liittyvät usein 

käytökseen, sosiaalisiin suhteisiin, perheeseen, tunne-elämän ongelmiin, koulunkäynti-

järjestelyihin tai oppimiseen. Koulukuraattorin asiakkaaksi ohjautuvilla lapsilla ja nuorilla 

voi olla taustalla poissaoloja tai koulunkäynnin laiminlyöntiä, uhmakkuutta tai sääntöjen 

rikkomista, keskittymisvaikeuksia, motivaatio-ongelmia tai väkivaltaista käyttäytymistä. 

Sosiaalisiin suhteisiin liittyvät kaverisuhdeongelmat sekä kiusaamistapaukset ovat myös 

yleisiä syitä koulukuraattorin väliintulolle. Perheeseen liittyvät syyt ovat lasten hoitoon ja 

kasvatukseen liittyvät asiat, perheen sisäiset vakavat ongelmat ja muutokset. Tunne-

elämän vaikeuksien syistä yleisiä ovat lapsen tai nuoren ahdistuneisuus, pelot, masen-

tuneisuus, arkuus ja jännittäminen. (Gråsten-Salonen & Mehtiö 2017, 367–368.) 

Koulunkäynnin nivelvaiheessa työskentely on tärkeää lapsen tai nuoren koulupolun tur-

vaamiseksi. Eritoten peruskoulun yläluokilla koulukuraattorin työstä osa on yksilöllisten 
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opetusjärjestelyjen tarpeen arviointi ja niihin ohjaaminen yhteistyössä lapsen tai nuoren 

tukiverkoston kanssa. Työn tavoitteena on luoda edellytyksiä päättötodistuksen saannille 

sekä mahdollisuuksia jatko-opintoihin. Toisella asteella koulukuraattorin työ painottuu 

usein poissaoloihin ja yleisesti elämänhallintaan, kuten vuorokausirytmeihin ja oman toi-

minnan ohjauksen pulmiin. Lisäksi itsenäistyminen, ihmissuhteet, opiskelu sekä stressiin 

liittyvät pulmat ja identiteettipohdinnat kuuluvat työkenttään. Huolta tuovat myös mielen-

terveysongelmat ja erilaiset riippuvuudet, kuten päihteet ja pelaaminen. (Gråsten-Salo-

nen & Mehtiö 2017, 368.)  

Koulukuraattorilla on tietyssä kontekstissa kaksoisidentiteetti. Ammatin syntyvaiheessa 

koulukuraattori oli lähinnä pedagogisesti suuntautunut oppilaiden auttaja. Tätä kouluku-

raattorit ovat edelleen, mutta nykyään toimitaan sosiaalityön puitteissa. Koulukuraattori 

on siis sekä kasvattaja että sosiaalityöntekijä. (Kurki ym. 2006, 31.) Sosiaalityö on pyrki-

mystä vaikuttaa ihmisen sosiaalisiin toimintaedellytyksiin. Sen toteutumiseksi on pyrit-

tävä saamaan käyttöön ympäröivät resurssit mahdollisimman ajoissa. Perinteisesti sosi-

aalityö jaotellaan menetelmien pohjalta yksilökohtaiseen, ryhmien kanssa tehtävään ja 

yhteisölliseen työhön. Koulusosiaalityö soveltaa sosiaalityön keskeisimpiä elementtejä 

näissä kaikissa. (Wallin 2011, 88.) 

Koulusosiaalityö nojaa kolmeen tukipilariin. Näitä ovat ammatillinen perimätieto, lainsää-

däntö ja sosiaalityön teoria. Kolmen tukipilarin pohjalta on mahdollista määritellä, kou-

lusosiaalityön perustehtävä. Vaikka sosiaalityön perustehtävä vaihteleekin alatoimialoit-

tain, niin sitä sitoo yhteinen lainsäädäntö ja yhteiset ohjeet. Etenkin uransa alussa oleva 

koulukuraattori voi olla melko pulassa kouluyhteisöjen luomien odotusten ja paineen alla. 

Koulukuraattorin työ on haasteellista haastavassa työympäristössä.  (Wallin 2011, 85–

86.) 

Syvemmällä koulukuraattorin työn ytimessä tarkastellaan kasvun edistämistä ja var-

haista tukea. Kaikkien saavutettavissa olevien palvelujen luominen ja kehittäminen on 

ennakoivan lastensuojelun idea ja päätavoitteena on edistää elämänhallintaa siten, ettei 

lastensuojelun asiakkuutta synny. Koulussa tämän alan asiantuntemusta tulisi käyttää 

juuri ennakoimiseen ja vaikka koulukuraattori ei ole terapeutti, tässä työssä on terapeut-

tinen aspekti. (Wallin 2011, 101–103.)  

Koulukuraattorin työnkuvaan kuuluu oppilaiden ja opiskelijoiden psyykkisen ja sosiaali-

sen hyvinvoinnin tukeminen, ennaltaehkäistä ongelmia sekä turvata koulunkäyntiin liitty-
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viä toimintaedellytyksiä. Koulukuraattori antaa tukea keskustellen yksilö-, ryhmä- ja kou-

luyhteisötasolla. Lisäksi koulukuraattori toimii ryhmä- ja verkostotyömenetelmien sekä 

konsultaation ja työnohjauksellisten työtapojen parissa. (Suhonen 2010, 232.) Uusi op-

pilas- ja opiskeluhuoltolaki edellyttää koulukuraattorilta yhteisöllisen opiskeluhuollon työ-

tapojen sekä kuraattorityön kehittämistä. Muutokset lasten ja nuorten elämäntyyleissä ja 

olosuhteissa tuovat uusia haasteita koulukuraattorin työlle opiskeluhuollossa. (Gråsten-

Salonen & Mehtiö 2017, 374.) 

Hannula (2017, 25) kirjoittaa humoristisesti koulukuraattorin työstä.  

“Ovatko kuraattorit siis tunne- ja tapahtumatalouden talonmiehiä, sellaisia 
perusluusereita, merkityksenkadon maahisia? Siis klassisia häntäpään ra-
vureita, joilla ei ole koskaan mitään mahdollisuuksia johtoon, mutta joita 
pidetään mukana, koska siellä peräpäässäkin jonkun täytyy olla ja jonkun 
kuitenkin täytyy sitten aina välillä selittää miksi homma ei toimi tai miksi se 
jopa voikin toimia.”  

Koulukuraattorin on pidettävä hyvää huolta omasta työhyvinvoinnistaan. On hyvä tunnis-

taa keinot, joilla pitää yllä omaa jaksamista, pohtia ja peilata omaa toimintaa, päivittää 

omaa ammatillista tietoa ja taitoa sekä hankkia ajoissa työnohjausta. Työnohjauksessa 

koulukuraattori voi tarkastella työskentelytapaansa ja siihen liittyviä tunteita turvallisesti, 

luottamuksellisesti sekä tavoitteellisesti. Työnohjauksella voi kehittää omaa ammatillista 

kasvuaan pohtimalla omaa toimintaa koulukuraattorina, kasvattajana sekä työyhteisön 

jäsenenä. Onnistuneella työnohjauksella on valtavan suuri merkitys työssä jaksamiseen 

ja tällä voidaan ennaltaehkäistä sairaslomia. (Veivo-Lempinen 2009, 217–218.) 

Koulukuraattorin työtä on ollut jo usean vuosikymmenten ajan tarjolla, mutta sitä ei ole 

selvästi määritelty tai tarkennettu. On osittain epäselvää, mitkä ovat koulukuraattorin toi-

menkuvia. Tämä tekee koulukuraattorin työnkuvan hajanaiseksi. (Korpela 2012, 277.) 

Lait, jotka säätelevät oppilashuoltoryhmän jäsenten toimintaa, ovat syntyneet eri aikaan 

ilman lainsäädännöllistä kokonaissuunnittelua. Tästä syystä toimintatapojen erilaisuus 

tuo ammattikäytäntöihin eroja. Opetustoimen, sosiaalitoimen ja terveydenhuollon am-

mattieettisyyden sovittaminen yhteen on käytännössä haastavaa. (Gråsten-Salonen & 

Mehtiö 2017, 373.)  

Kunnissa vaihtelee myös mihin organisaatioon koulukuraattorit sijoitetaan. Jotkut koulu-

kuraattorit työskentelevät sosiaalitoimessa, yhdistetyssä sosiaali- ja terveystoimessa tai 

opetustoimessa. Nämä seikat vaikuttavat siihen, miten koulukuraattori pystyy olemaan 

läsnä koulujen arjessa. Tämä näkyy siinä, miten hyvin koulukuraattori tuntee koulut, 
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joissa hän tekee työtä, ja miten hän näyttäytyy oppilaiden, opettajien ja muiden koulun-

työntekijöiden arjessa. Nämä vaikuttavat paljon siihen, millaiseksi koulun sosiaalityö eli 

koulukuraattorityö muokkaantuu. (Korpela 2012, 275–276.) 

Kunnan tehtävänä on järjestää koulukuraattoripalveluita, mutta laki ei ota kantaa, kuinka 

monta koulukuraattoria kunnalla on oltava, eikä koulukuraattorin vastuulla olevia oppi-

lasmääriä (Korpela 2012, 275–276). Opiskelijahuollon toteutumiseksi yhtä koulukuraat-

toria kohden tulisi olla noin 780 oppilasta (Koulukuraattorit ry 2017). Koulukuraattorien 

työn kuormittavuus ja epäselvyys tuovat haasteita kuraattorityöhön. Koulukuraattorin 

vastuualueella oppilaita voi olla sadoista jopa kahteen- lähes kolmeen tuhanteen oppi-

laaseen. Vastaavasti oppilaitosten määrä voi vaihdella yhdestä yli kymmeneen oppilai-

tokseen. Äärimmäisissä tapauksissa koulukuraattorin on haastavaa taata oppilaalle lain 

vaatiman seitsemän työpäivän määräaika, jolloin on tarjottava palvelua oppilaalle. Tämä 

asettaa haasteita koulukuraattorille, joka vierailee oppilaitoksessa esimerkiksi joka toi-

nen viikko. (Gråsten-Salonen & Mehtiö 2017, 376.)  

Koulukuraattorityön tarve on kautta aikain ollut suurempi kuin siihen osoitetut resurssit. 

(Kurki ym. 2006, 30). Huolen aiheena on, ettei kunnissa olla palkattu riittävästi psyko-

sosiaalisen opiskelijahuollon työntekijöitä. Vaikka palvelujen tarve on noussut, niin paik-

koja ei olla lisätty riittävästi. Kouluterveyskyselyssä vuonna 2017 selvisi, että etenkin 

koulupsykologin ja koulukuraattorin vastaanotolle on vaikea päästä. Selvityksessä myös 

ilmeni, että joka kolmas toisen asteen opiskelijoista on huolissaan mielialastaan ja 14 

prosenttia kahdeksannen ja yhdeksännen luokan oppilaista kokee koulu-uupumusta. 

(Talentia 2018.) 

Koulukuraattoreilla on ollut vahvoja pyrkimyksiä professionaalistua. Tavoitteena olisi yh-

tenäisempi ammattiyhteisö ja sekä yhtenäiset pätevyysvaatimukset. Koulukuraattorei-

den verkostoitunut työmuoto on hyvä perusta yhteisöllisen työn kehittämiseen, vaikka 

koulukuraattorin työssä ilmeneekin yhteisöllisyyden ja yksilöllisyyden ristiriitaa. Jatkuva 

yksilöiden parissa työskentely jättää vähän aikaa yhteisön hyväksi tehtävään työhön. 

(Sipilä-Lähdekorpi 2004 164, 170.)  
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2.2 Lait ohjaamassa työtä 

Työskentely koulukuraattorina vaatii tietämystä koulujärjestelmän ja opetustyön käytän-

nön toimintaa ohjaavasta lainsäädännöstä, sosiaalilainsäädännöstä sekä lasten, nuor-

ten ja perheiden palvelujärjestelmien tietämystä. Lain puitteissa siis koulukuraattorin 

työtä ohjaa koululainsäädäntö, henkilötietolaki, laki viranomaisten toiminnan julkisuu-

desta, sosiaalihuoltolaki, lastensuojelulaki, laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, 

laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä laki sosiaalihuollon asiakir-

joista. (Gråsten-Salonen & Mehtiö 2017, 366.)  

Elokuussa 2017 tuli voimaan laki ammatillisesta koulutuksesta, joka ohjaa myös koulu-

kuraattorin työtä. Tässä laissa säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan 

kuuluvista ammatillisista tutkinnoista, ammatillisen osaamisen hankkimiseksi tarvitta-

vasta koulutuksesta, sekä ammatillisen osaamisen osoittamisesta ja todentamisesta. 

Lain tavoitteena on kohottaa ja ylläpitää ammatillista osaamista, antaa mahdollisuus am-

mattitaidon hankkimiseen, kehittää työ- ja elinkeinoelämää sekä vastata sen tarpeisiin. 

Lisäksi tavoitteena on edistää työllisyyttä, antaa eväitä yrittäjyyteen sekä työ- ja toimin-

takyvyn ylläpitoon sekä tukea elinikäistä oppimista ja kasvua ammatillisesti. Ammatillisen 

koulutuksen tarkoituksena on myös tutkintojen tai niiden osien suorittamisen edistämi-

nen. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017.)  

Ammatillisen koulutuksen reformi tuli voimaan 2018 vuoden alusta. Reformissa lait am-

matillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta yhdistettiin uu-

deksi laiksi. Näin uusi, yksi ja sama laki koskee sekä nuoria että aikuisia. Lain keskeisenä 

lähtökohtana on osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. Lisäksi koulutuksen rahoi-

tus, ohjaus, tutkintorakenne, koulutuksen toteuttamismuoto sekä järjestelmärakenne uu-

distettiin. Uudistuksessa toteutettiin tiivistä yhteistyötä ammatillisen koulutuksen kentän 

ja sidosryhmien kanssa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018.) 

Uudessa oppilashuoltolaissa yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan yksittäiselle 

oppilaalle tarjottavien koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelujen lisäksi psykologi- ja 

kuraattoripalveluita. Ennen uutta lakia koulukuraattorien ja psykologien asemasta sää-

dettiin pitkälti lastensuojelulaissa. Tämä jätti avoimeksi, miten ja milloin psykologi ja kou-

lukuraattori kykenevät olemaan oppilaille ja heidän vanhemmilleen avuksi. (Mahkonen 

2015, 83.) 
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Mahkosen (2015, 84) mukaan oppilashuoltolaissa säädetään psykologin ja koulukuraat-

torin palveluista, mutta täsmentämättä on kuitenkin jätetty kyseisten ammattien työteh-

tävien eriäväisyys. Koulukuraattorin pätevyydestä on kuitenkin säädetty tarkkaan. 

Vaikka olemassa ei varsinaisesti ole koulutusta, joka valmentaisi suoraan koulukuraat-

toriksi, nykyisin ajatellaan sosiaalityön pätevyyden tai AMK-tason sosiaalialan tutkinnon 

pätevöittävän koulukuraattorin tehtäviin. Koulukuraattoriin liittyvät pätevyyden vaatimuk-

set tarkoittavat, että lain voimaantulon jälkeen pätevyyksiä on kahdenlaisia, sekä yli-

opisto- että AMK-tasoisia. 

Oppilashuoltolain uusimisen yhtenä keskeisimpänä tarkoituksena oli koulukuraattori- ja 

psykologipalveluiden yhtenäislainsäädäntö ja kyseisten palveluiden tuominen toisen as-

teen koulutuksen piiriin.  Koulutuksen järjestäjän tulee lain mukaan vastata opetussuun-

nitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumisesta. Tämä järjestetään yh-

dessä opetustoimen ja opiskeluhuoltopalveluista vastuussa olevien viranomaisten 

kanssa, jotta saadaan yhtenäinen opiskeluhuolto. Oppilaalla tai opiskelijalla on oikeus 

maksuttomaan opiskeluhuoltoon. Uusi oppilashuoltolaki pyrki laajentamaan yhteistyön 

useiden sektorien ja toimialojen väliseksi. Laissa on siis säädetty, että tarkoituksena on 

opiskeluhuollon toteutumisen sekä monialaisen yhteistyön vahvistaminen. (Mahkonen 

2015, 53, 55–56, 318.)  

Uuden oppilashuoltolain perusajatuksena on, että lapsen ja nuoren kuuleminen heille 

henkilökohtaisissa asioissa, on edellytyksenä hyvälle ja onnistuneelle koulunkäynnille. 

Tarkoittaen, että kaikkia oppilaita ja opiskelijoita tulee kuulla ikään katsomatta. Juridisuus 

tulee voimaan vasta, kun aletaan erottelemaan omaehtoisuutta, itsemääräävyyttä ja it-

semääräämisoikeutta. Erityisesti itsemääräävyyden ja itsemääräämisoikeuden erittely 

nuorelle on keskeistä. Alkoholilaki ja tupakkalaki eivät pidä itsemääräämisoikeutta ja it-

semääräävyyttä rinnastettavina asioina, vaikka kahdeksannen luokan oppilas itse kokisi 

olevansa omaehtoinen päihteidenkäytön suhteen. (Mahkonen 2015, 142.) 

Mahkosen (2015, 349–350) mukaan uuden oppilashuoltolain tulisi turvata opiskeluhuol-

lolle mahdollisuudet pitkäjänteiseen yhteistyöhön oppilaan kanssa, aina varhaiskasva-

tuksesta aikuisuuteen saakka. Yhdenvertaiset oppilashuoltopalvelut jo perusopetuk-

sessa turvaavat pitkälle kaikkien lasten mahdollisuuksia kykyjensä mukaiseen oppimi-

seen. Tämä puolestaan on tukena tulevaisuuden jatko-opintojen valitsemisessa ja opin-

tojen suorittamiseen tavoitteiden mukaisesti. Yhtenäinen oppilashuoltolaki myös lisää 

oppilashuollon kokonaisuuden käsittämistä ja edistää palvelujen tasapuolista saata-

vuutta. Ennaltaehkäisevien toimintatapojen lisääminen, kohentaa turvallista kasvua ja 
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ehkäisee leimojen syntymistä lapsille ja nuorille. Näin varmennettaisiin lapsille myös so-

siaalista pääomaa aikuisuuteen. 

Uusi oppilashuoltolaki (1287/2013) on Mahkosen (2015, 88–89) mukaan salassapitovel-

vollisuuden osalta ongelmallinen, koska se ei ole yhtenäinen kaikille. Salassapitovelvol-

lisuutta noudatetaan silloin, kun oppilashuollon edustaja ottaa itse yhteyttä sivullisiin am-

mattihenkilöihin, joilla ei ole osallisuutta kyseessä olevan oppilaan tukemiseen. Yhtenäi-

syyden puuttuminen näkyy siinä, miten koulupsykologit noudattavat salassapitovelvolli-

suutta terveydenhuollon ammattihenkilöistä säädetyn lain mukaan, kun taas kouluku-

raattorit noudattavat sosiaalihuollon asiakaslakia.  

Henkilöstötietojen salassapitoon on kiinnitetty erityistä huomiota perusopetuslain uudis-

tuksessa. Oppilaan kanssa tekemisissä olevat työntekijät eivät saa puhua oppilaan asi-

oista sivullisille. Vain opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot, saa oppi-

lashuoltoryhmä luovuttaa keskenään toisilleen tai opettajalle. Koko koulun henkilöstö 

vastaa oppilashuoltotyöstä. Siihen sisältyy koulun eli oppimisympäristön fyysinen, psyyk-

kinen ja sosiaalinen hyvinvointi, sekä turvallisuuden tunne. Perustuslaissa määritellään, 

että oppilashuoltotyötä tulee tehdä yhteistyössä oppilaan sekä hänen huoltajiensa 

kanssa. Täten huoltajien ja oppilaan mielipiteet ja näkemykset tulee huomioida ja niitä 

tulee kunnioittaa. Tietosuojan turvaaminen on tärkeätä. Moniammatillisessa oppilashuol-

toryhmässä jäsenillä on sitova vaitiolovelvollisuus. Tarkoittaen sitä, että käsiteltäessä yk-

sittäisen oppilaan asioita, paikalla ovat vain ne, joita asia välittömästi koskee. Huoltajien 

kanssa tulee keskustella, ketkä kaikki voivat olla osallisena oppilaan asioiden käsitte-

lyssä ja miten oppilaan asioissa edetään. Huoltajilla on oikeus olla itse läsnä asioiden 

käsittelyssä, jos he sitä haluavat. Opetuksen järjestämisen kannalta välttämätön tieto 

voidaan välittää, vaikka huoltajat sitä vastustaisivatkin. (Karhuniemi 2013, 91–92.) 

On helppoa visioida, että viranomaisten välistä yhteistyötä tulee yhtenäistää, mutta to-

dellisuudessa toteutus on ongelmallista. Tietosuoja on käsitteenä haasteellinen. Lain tar-

koituksena ei ole suojata tietoja vaan ihmistä. Suojattava ihminen voi olla oppilas tai 

opiskelija, opettaja tai koulukuraattori, lapsi tai aikuinen. Tietosuojaan vetoaminen, rin-

nastamalla se lakisääteiseen salassapitovelvollisuuteen, voi johtaa ammattihenkilöstön 

harhaan.  (Mahkonen 2015, 114.) 

Koulussa työskentelevillä työntekijöillä on vastuu tarvittaessa tehdä lastensuojeluilmoi-

tus, jos he ovat huolissaan lapsesta tai nuoresta. Huolen aiheita ovat esimerkiksi hoidon 
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ja huolenpidon puutteet, kehitystä vaarantavat olosuhteet, lapsen tai nuoren oma käyt-

täytyminen ja fyysinen turvattomuus. Vaitiolovelvollisuus ei ole esteenä ilmoituksen te-

olle. Ilmoituksen tekeminen on lakisääteistä. Lastensuojeluilmoitus on pyyntö sosiaalitoi-

melle tarkistaa tilanne. Moniammatillinen yhteistyö on tärkeää, jotta tilanteeseen pystyt-

täisiin puuttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja näin saada tarve selvitet-

tyä. (Lahtinen 2011, 194–195.) 

Koulukuraattori joutuu usein arvioimaan sitä, mitä tietoja voidaan antaa huoltajille, kun 

lapsi kieltää tietojen antamisen. Asiakkaalle tai hänen huoltajalle, tietojen antamisesta 

säädetään asiakaslaissa, asianosaisen tiedonsaanti oikeudesta julkisuuslaissa ja tarkas-

tusoikeudesta henkilötietolaissa. Alaikäisen kieltäessä häntä koskevien tietojen luovut-

tamisen, on ensin selvitettävä syy kiellolle. Harkittaessa kiellon edellytyksiä on otettava 

huomioon lapsen ikä, kehitystaso sekä asian laatu. (Räty 2007, 127.) Salassapitovelvol-

lisuus ei ole este kysyä konsultaatiota muiden alojen ammattilaisilta, silloin kun omat 

keinot eivät riitä koululaisen auttamisessa. Asioista voidaan puhua muiden ammattilais-

ten kanssa ilman, että tuodaan esiin koululaisen nimeä. On hyvä muistaa, että on koulu-

laisen etu tarjota hänelle apua ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

(Lämsä & Kiviniemi 2009, 229.) 

2.3 Koulukuraattorin työotteet 

Koulukuraattorin tarjoamissa yksilöllisissä tukikeskusteluissa lapsi ja nuori tulee kuulluksi 

ja heillä on mahdollisuus keskustella itselleen tärkeistä asioista sekä käsitellä tunteitaan 

ja ajatuksiaan turvallisesti aikuisen kanssa. Keskusteluiden tukena koulukuraattori voi 

käyttää esimerkiksi verkostokarttaa, tunne- tai muita keskustelukortteja, pelejä, moniste-

pohjia tai itsenäistyvän nuoren roolikarttaa. Koulukuraattori voi myös käyttää oman kiin-

nostuksensa ja koulutuksensa mukaan esimerkiksi ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä työ-

muotoja. Koulukuraattorin työhön kuuluu myös luokka- ja ryhmähavaintojen tekeminen. 

Tällöin opiskelijoista voidaan muodostaa ryhmiä tietyn teeman ympärille, kuten kiusaa-

minen, sosiaaliset taidot tai masentuneisuus. Ryhmiä vedettäessä on koulukuraattorilla 

usein työparina joko psykologi, erityisopettaja tai kouluterveydenhoitaja. Tapaamisissa 

vanhempien kanssa tuetaan heidän vanhemmuuttaan lapsen tai nuoren koulunkäynti-

asioiden ohella. Keskustelun tueksi voidaan ottaa käyttöön esimerkiksi vanhemmuuden 

roolikartta. Vanhemmille voidaan myös järjestää vanhempien vertaisryhmä. Olennainen 

osa koulukuraattorin työtä on konsultaatiokeskustelut opettajien kanssa, kun heillä on 
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huoli luokan tai opiskelijan tilanteesta. Keskeistä on myös tiivis yhteistyö rehtorin kanssa. 

(Gråsten-Salonen & Mehtiö 2017, 369–370.)  

Lyhytterapeuttinen ja ratkaisukeskeinen työote on oppilaiden vuorovaikutuksellisen kas-

vun tukemisessa tehokkain tapa. Dialogisessa työotteessa yhdistyy uudella tavalla työn-

tekijän ammatillisuus ja asiakkaan tarpeet. Työntekijän tehtävä ei ole määritellä asiak-

kaan tilannetta, vaan yhdessä asiakkaan kanssa pyrkiä oivalluksiin. Dialogisuudessa on 

omat haasteensa ammattilaiselle. Työntekijältä edellytetään kuuntelemista ja omien aja-

tusten kyseenalaistamista, sekä asiakkaan kohtaamista tasavertaisena. Tämä työote on 

tehokas, koska kommunikaatio ei keskity pelkästään kielenkäyttöön, vaan myös asen-

teeseen ja sanattomaan viestintään. (Wallin 2011, 103, 134–135.) Vuoropuhelussa py-

ritään moniäänisyyteen toisten näkemysten hallitsemisen sijasta (Arnkil & Eriksson 

2007, 40).  

Ryhmän ohjaaja on toiminnan johtaja, joka auttaa ryhmää sen perustehtävän saavutta-

misessa. Ryhmän perustehtävä määrittää myös ohjaajan roolinimikkeen. Ohjaajan työ 

voi alkaa jo kauan ennen kuin ryhmää on edes muodostettu, ryhmän tarkoituksen pohti-

misella ja muiden ohjaajien konsultoimisella arvioidakseen ohjaustapansa sopivuutta. 

Uuden ryhmän aloituksessa ohjaajan tehtävä on orientoida ryhmä ympäristöönsä ja teh-

täväänsä ja liittää jäsenet ryhmään. On kuitenkin tärkeää, että joka kerta ennen ryhmän 

aloitusta ohjaaja pitää huolen omasta virittäytyneisyydestään ja keskittymisestään, tar-

koittaen muiden kuin ryhmää koskevien asioiden siirtämistä taka-alalle. (Niemistö 2007, 

67–69, 79.)  

Yksilöohjaus on ohjaajan ja ohjattavan välinen pidempi prosessi, jossa korostetaan yk-

silöllistä tukemista. Yksilöohjauksen keskeisin malli on voimavarakeskeinen ajattelu, 

mikä tarkoittaa keskittymistä ohjattavan voimavaroihin, eikä ongelmiin. Voimavarakes-

keisen ajattelun tärkeänä painopisteenä, on selvittää yhdessä ohjattavan kanssa tule-

vaisuuden näkymä, johon ohjattava itse olisi tyytyväinen. Tässä ohjaajan myönteinen ja 

kannustava asenne on merkityksellinen. (Kalliola ym. 2010, 98–99.)  

Yksilöohjauksen prosessin alkuvaiheessa ohjaajan ja ohjattavan on hyvä sopia yhtei-

sistä säännöistä. On tärkeää olla tietoinen prosessin pituudesta ja siitä, mihin osapuolet 

ovat sitoutumassa. Tavoitteiden sopiminen on myös oleellinen osa yksilöohjausta ja ne 

voidaan määritellä eri tavoin, riippuen millaisesta ohjauskokonaisuudesta on kyse. Ala-

ikäisellä on hyvä olla huoltaja mukana tavoitteiden asettamisessa, tai vähintäänkin huol-
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tajan tulee olla tietoinen, mihin ohjauksella pyritään. Nuorten kanssa tulee tavoitteet aset-

taa lyhyellä tähtäimellä, sillä nuorilla saattaa olla vaikeuksia ajan hahmottamisen kanssa. 

Kuukausikin saattaa tuntua nuoresta pitkältä ajalta. Tavoitteet luodaan yhdessä ohjatta-

van kanssa ja niiden tulee olla realistiset, jolloin tavoitteet ovat saavutettavissa. (Kalliola 

ym. 2010, 100–102.)  

Yksilöohjauksessa ohjaaja pohtii keinot ja välineet tavoitteiden saavuttamiseksi. Yksi kei-

noista on selvittää nuoren kiinnostuksen kohteet. Kiinnostuksen kohteista puhuminen 

toimii hyvänä keskustelun avaajana kaiken ikäisten kanssa. Toiminnan suuntaa tulee 

arvioida koko prosessin ajan. Ohjattavalla on voinut olla välitavoitteita tai haasteita sitou-

tumisessa. Jatkuvan arvioinnin avulla voidaan tarvittaessa tehdä muutoksia tavoitteisiin. 

(Kalliola ym. 2010. 102–104.)  

Yksi keino toiminnan mielekkyyden etsimiseen ja tarjoamiseen on toiminnallisten mene-

telmien käyttö. Tekemisen ei tarvitse olla taiteellista tai hienoa vaan se lähtee ihan pe-

rustavoitteista. On syytä muistaa toiminnallisissa menetelmien käytössä, että yksilöllä on 

oikeus heittäytyä tai olla heittäytymättä omien voimavarojensa ja halukkuutensa puit-

teissa. (Airaksinen & Karkkulainen 2012, 4, 6.) 

Ratkaisukeskeisissä toiminnallisissa menetelmissä on tausta-ajatuksena, että ihminen 

itse on oman elämänsä asiantuntija. Toisin sanoen ihminen löytää itse parhaiten kehit-

tämisen kohteensa ja myös ratkaisee ne itse. Toiminnallisten menetelmien tarkoituksena 

on avustaa ihmistä löytämään itsensä. Toiminnallisiin menetelmiin kuuluu esimerkiksi 

luovat terapiamuodot kuten kuvataide, musiikki, tanssi ja kirjoittaminen. Tällaiset terapia-

muodot toimivat parhaiten, kun niihin osallistuvat saavat itse käyttää luovuuttaan, yksin 

tai ryhmässä. Toiminnalliset menetelmät, kuten nimi paljastaa, on enemmän toimintaa ja 

vain vähän puhetta. Sanoja tarvitaan todella vasta toiminnan päätyttyä kokemusten ja-

kamiseen. Toiminnallisia menetelmiä käytettäessä tunnelmaan virittäytyminen on olen-

nainen osa onnistunutta hetkeä. Kuten urheilussa, myös toiminnallisissa menetelmissä 

on tärkeä lämmitellä mahdolliset tukokset pois, jotta toiminta olisi mahdollisimman miel-

lyttävää. Ja toiminnan loputtua, jälleen kuten urheilussa, on tärkeä venytellä, etteivät pai-

kat kipeydy tai jää jumiin. Toiminnallisilla menetelmillä on taipumus herättää vahvojakin 

tunteita ja toiminnallisen hetken jälkeen on siksi hyvä purkaa tuntemuksensa sanallisesti. 

Itseään tulee osata kuunnella, jotta välttyy liialta itsensä rasittamiselta. Toiminnallisten 

menetelmien vetäjää voi verrata kilttiin urheiluvalmentajaan, joka antaa välineet ja me-

netelmät harjoittelemiselle. Hän kulkee vierellä ja pitää huolen sekä kehon, että mielen 

alku- ja loppuverryttelyistä. (Heiskanen & Hiisijärvi 2018.) 
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Taidetoiminnassa tekeminen yleensä eroaa arkisista ja totutuista toimintamalleista. Toi-

mintaan osallistuva henkilö kohtaa tilanteen, jossa hän ylittää omia rajojaan ja pääsee 

kohtaamaan uuden kokemuksen nostattamia tunteita. (Vahala 2003, 71.) Toiminnallisten 

menetelmien avulla henkilö pystyy tarkastelemaan itseään ulkoapäin ja näin mahdollis-

taa oman toiminnan tarkastelun. Ryhmässä työskennellessä voi toisten toimintaa seu-

raamalla hahmottaa omia toimintamalleja.  Ilmapiirin ollessa turvallinen ja palautteen ol-

lessa rakentavaa, moni on kokenut saavansa apua haasteista selviytymiseen. Toimin-

nallisten menetelmien virittämä huumori antaa voimia kohdata torjuttuja ja haastavia asi-

oita omassa elämässään. Nauru auttaa myös luottamuksellisen ilmapiirin syntymisessä 

ja tuo ryhmän jäsenille yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kaikissa harjoituksissa tulee olla 

perustelut tekemiselle ja sen korostamista, ettei kyse ole suorituksesta (Tarkiainen & 

Salomäki. 2005, 126, 131.) 

Kuvataiteen avulla voi työstää ahdistaviakin teemoja kuvainnollisen välimatkan päästä 

ja kuvan tekijä toimii itse kuvansa tulkitsijana. Kuvallisen ilmaisun perustana on sanaton 

luova prosessi eri materiaaleja käyttämällä. Prosessilla tavoitellaan syvälle sisimpään 

ahdettuja tunteita, joita on vaikea tuoda esiin sanoin. Tämä ei tietenkään poista puhumi-

sen tärkeyttä, vaan kuvien luomisen avulla on tarkoitus löytää itselleen sanat tuntemuk-

silleen. Ohjaajan tulee painottaa, ettei osaamista tarvita ja kaikki mitä prosessin aikana 

syntyy, on oikein. Kun suorittamisen paine saadaan poistettua, alkaa ihminen työstää 

alitajunnastaan käsin ja olo kohenee. Kaiken kaikkiaan, kuvataiteen terapeuttisella käy-

töllä pyritään unohtamaan kuvataiteen kouluarvosanat ja löytämään sisältään oma lap-

senomainen taiteilija. Tärkeää ei ole lopputuloksen korkeatasoisuus, vaan tekeminen ja 

sen riemu. (Heiskanen & Hiisijärvi 2018.)  

Musiikkia on tunnetusti käytetty kautta aikojen tunteiden ilmaisemiseen, niin positiivisten 

kuin negatiivistenkin. Musiikin terapeuttisessa ilmaisussa käytetään melodiaa, rytmiä ja 

äänten värähtelyjä herättämään mielikuvia, jotka voivat olla yksilölle hyvinkin merkityk-

sellisiä. Kuten missä tahansa muussa taiteen muodossa, myös musiikissa piilee kyky 

herättää kuuntelijassaan alitajunnan syövereistä tunteita, joita ei ole aikaisemmin tiedos-

tanut. Musiikin terapeuttisiin työtapoihin lukeutuu musiikin kuunteleminen ja sen soitta-

minen sekä myös oma ääni. Terapeuttinen toimintaperiaate musiikissa on, että sisäinen 

tunne saa korvinkuultavan muodon, jota lähdetään työstämään. Soittimen soittaminen 

voi itsessään jo olla puhdistava kokemus. (Heiskanen & Hiisijärvi 2018.)  
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Heiskasen ja Hiisijärven (2018) mukaan luovan kirjoittamisen perusajatus terapiamuo-

tona on jäsentää kirjoittajan ajatuksia. Päiväkirjan kirjoittaminen on yleisin, usein tiedos-

tamaton, terapeuttinen luovan kirjoittamisen muoto. Vaikka se usein jää maallisten valit-

telujen ja haaveiden luetteloksi, parhaimmillaan se voi toimia alustana itsereflektiolle ja 

odotusten sekä kriisien käsittelylle. Kirjoittaminen on usein surutyön väline, jolla sanoite-

taan jotain, mitä ei ääneen kyetä sanomaan. Jos käsiteltävä aihe on erityisen kipeä, oh-

jeistetaan usein kirjoittamaan kolmannessa persoonassa. Näin voisi kuvitella, että suru 

on kohdannut jotakuta toista. Sanat ovat paljastavia, mutta samalla suojaavia, puhutaan 

runon minästä tai päähenkilön minästä. (Viitaniemi 2003, 13). Kirjoittamisen jälkeen pu-

huminen on usein huomattavasti helpompaa (Heiskanen & Hiisijärvi 2018). Luova luke-

minen ja kirjoittaminen on vuorovaikutuksellista. Siinä lukija pystyy keskustelemaan teks-

tin kautta itsensä kanssa, sekä ympäristön kanssa, esimerkiksi runoja ei voi tulkita oikein 

tai väärin, näkökulmat vaan ovat erilaisia. (Vahala 2003, 13.) 
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3 MONIAMMATILLISUUS JA HYVINVOINTI 

KOULUMAAILMASSA 

3.1 Moniammatillinen yhteistyö 

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 9 §:n mukaan kunnallisten viranomaisten vastuulla on 

keskinäisessä yhteistyössä seurata ja edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, ehkäistä 

kasvuolojen epäkohtien syntymistä ja poistaa niitä. Sosiaalihuollosta vastaavalla viran-

omaisella on velvollisuus antaa asiantuntija-apua toisille viranomaisille sekä kunnan 

asukkaille ja kunnassa toimiville yhteisöille. Vastaavan viranomaisen tulee myös lain mu-

kaan välittää tietoa lasten ja nuorten kasvuolosuhteista sekä sosiaalisista ongelmista yh-

teistyössä oleville tahoille. (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014.)  

Lasten ja perheiden kanssa työskentelevien viranomaisten on tuettava huoltajia ja van-

hempia kasvatustehtävissä, tarjottava perheelle tarvittavaa apua riittävän aikaisin sekä 

ohjattava tarpeen vaatiessa lapsi ja perhe lastensuojelun piiriin (Lastensuojelulaki 

417/2007). Oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013) määritellään lapsen ja nuoren 

oikeus koulukuraattorin palveluille. Oppilaan tai opiskelijan on saatava riittävä ohjaus ja 

tuki hänen oppimiseensa ja kehitykseensä liittyvissä vaikeuksissa. Tarvittaessa häntä on 

ohjattava riittäviin palveluihin. Koulukuraattorin palveluilla edistetään kouluhyvinvointia 

sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja läheisten kanssa. Kuraattoripalveluilla tue-

taan oppilaan omaa sosiaalista- ja psyykkistä hyvinvointia sekä oppimista. 

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan tai opiskelijan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen 

hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Oppilashuollon toteutus on ensisijaisesti ennal-

taehkäisevää ja koko kouluyhteisöä tukevaa yhteisöllistä työtä. Oppilaalla tai opiskelijalla 

on kuitenkin myös oikeus lakisääteisesti yksilölliseen tukeen. Monialainen yhteistyö on 

keskiössä oppilashuollossa ja sitä ohjaavat etenkin luottamus ja kunnioitus. (Opetushal-

litus, 2014.) Työskentelymalleja oppilashuoltoryhmillä on yhtä paljon kuin on itse ryhmiä-

kin, mutta kaikilla on yhteisenä tekijänä oppilaiden ongelmatilanteiden selvittäminen. 

Työryhmän rakenne vaihtelee alueittain. Oppilashuoltoryhmään voivat kuulua kouluter-

veydenhuollon edustaja, koulupsykologi ja koulukuraattori. Lisäksi työryhmään voivat 

kuulua rehtori, erityisopettaja, opinto-ohjaaja sekä luokan- tai aineenopettaja ja tarpeen 

vaatiessa ulkopuolisia asiantuntijoita. (Huhtanen 2007, 196–197.) Oppilashuoltoryhmän 
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jäseniä arveluttaa oman roolin määritteleminen ja rajaaminen kouluyhteisössä. Taustalla 

voi olla, ettei asiasta ole keskusteltu kunnolla koulutyöyhteisön kesken. (Tilus 2004, 156.) 

Koulun oppilashuollollinen toiminta sitouttaa kaikki kouluyhteisön jäsenet toimimaan op-

pilaiden hyvän oppimisen, psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistä-

miseksi. Koulussa tulisi puuttua välittömästi tilanteisiin ja toimia johdonmukaisesti. Oppi-

lashuoltoryhmän rooli on ennaltaehkäistä ongelmia, toimia moniammatillisesti ja olla tu-

kemassa kouluyhteisöä. Opetussuunnitelmassa määrätään oppilashuollon järjestämi-

sestä. Koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan kirjataan oppilashuollon työn linjaukset ja 

toimintaperiaatteet sekä toimintasuunnitelma. Lisäksi siinä tulee lukea oppilashuoltoryh-

män vastuualueet. Tuloksellinen työ vaatii tekijältänsä työhön paneutumista, mutta mak-

saa moninkertaisesti takaisin työntekijän lisääntyvänä jaksamisena ja hyvinvointina. (Ti-

lus 2004, 153.) 

Oppilashuollon jokainen taho työskentelee usein monien eri paineiden alaisena. Tällais-

ten työpaineiden alla toimiminen aiheuttaa sen, että kukin keskittyy omiin asiakkaisiinsa 

ja toissijaisilta tuntuvat tehtävät jäävät taka-alalle. Oman osaamisen jakaminen on kui-

tenkin rikkaus asiantuntijatyöryhmissä, jossa on yhdellä kertaa monta asiantuntijaa 

läsnä. (Huhtanen 2007, 198.)  

Oppilashuolto toimii kahden yhteistyömallin; sisäisen ja ulkoisen mukaan. Ulkoinen yh-

teistyömalli käsittää koululaitosten rajat ylittäviä yhteistyötahoja, esimerkiksi alueen nuo-

risotyön, oppilaiden ja opiskelijoiden vanhemmat. Sisäinen yhteistyö tapahtuu koululai-

toksen sisällä, käsitellen yksittäisten oppilaiden tai luokkien asioita. Molemmat ovat op-

pilashuollossa yhtä tarpeellisia. (Honkanen & Suomala 2009, 76.) Oppilashuollon tavoit-

teiden toteuttaminen edellyttää moniammatillista yhteistyötä, kun ottaa huomioon, että 

oppilashuollon tehtävänä on oppimisen perusedellytysten toteutumisesta huolehtiminen. 

Nämä perusedellytykset ovat fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Fyysisestä 

hyvinvoinnista huolehtiminen keskittyy oppimisympäristön terveellisyyteen ja turvallisuu-

teen, näihin sisältyy muun muassa oppilaiden terveystarkastukset. Psyykkisestä hyvin-

voinnista huolehditaan varmistamalla oppilaalle hänen kehitysvaiheeseen sopiva opis-

kelutahti ja henkilökohtainen ohjaus. Sosiaalisen hyvinvoinnin painopisteenä on osalli-

suuden ja ryhmäytymisen edistäminen sekä kiusaamisen estäminen. (Honkanen & Suo-

mala 2009, 40.) Opettaja ohjaa oppilaan tarvittaessa oppilashuollon palvelujen piiriin tai 

tilanteen tarvitseman ulkopuolisen palvelun piiriin (Tilus 2004, 156). 
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Oikeuskansleri on ollut huolissaan oppilashuollon tilasta ja hänelle on toimitettu opetus- 

ja kulttuuriministeriön näkemys perusopetuksen oppilashuollon tilasta vuonna 2010 hä-

nen pyynnöstään. Ministeriön selvityksessä ilmenee kunta- ja koulukohtaisia eroja oppi-

lashuollon voimavaroissa ja toimintatavoissa (dnro 6/50/06). Sama on ilmennyt jo use-

ammissa aikaisemminkin tehdyissä selvityksissä. Vuonna 2010 perusopetuslain mukai-

nen oppilashuolto ei toteutunut, eikä tilanteen kehittymiseen oltu tyytyväisiä. Oppilaat 

ovat eriarvoisessa asemassa tuen saamisen kannalta. Oikeuskansleri pyysi sen jälkeen 

ministeriöltä selvitystä siitä, milloin oppilashuolto toteutuu tasavertaisesti ja suositusten 

mukaisesti (dnro 6/50/2011). (Lahtinen 2011, 174.) Selvityksessä kävi ilmi, ettei pystytty 

vastaamaan kysymykseen, milloin oppilashuolto toteutuu suositusten mukaisesti. Huo-

mattiin, että lakia tulisi säätää niin, että se mahdollistaisi mahdollisimman tasavertaista 

palvelua oppilas- ja opiskelijahuollossa. Myös oppilas- ja opiskeluhuollon valvontaa tulisi 

lisätä. (OKV 2012.) 

Taskinen (2010, 12) kiteyttää moniammatillisen työn vahvuudet ja haasteet. 

“Parhaimmillaan moniammatillinen kokonaisuus muodostuu toisiaan täy-
dentävistä osista, jossa ammattilaiset tietävät, keihin olla yhteydessä, kun 
täydentävää asiantuntemusta tarvitaan. Pahimmillaan moniammatillinen 
työ on epätietoisuutta vastuista, yrityksiä saada toiset tekemään osansa 
asiakkaan auttamiseksi, loputtomia verkostokokouksia ja avunhakijoiden 
tilanteen ajautumista umpikujaan tai kriisiin. Parhaimmillaan kansalaiset 
saavat asiantuntevaa apua ja palveluksia ammattilaisilta, jotka osaavat asi-
ansa. Pahimmillaan he joutuvat kokemaan, etteivät tule kuulluiksi, että 
heitä määritellään heille vierailla tavoilla. Ammattilaisten toimet saattavat 
sopia huonosti heidän elämäntilanteeseen tai ammattilaisten toimista muo-
dostuu sekava joukko toimenpiteitä, joissa heitä vedetään eri suuntiin.” 

Yhteistyö koulun ja kodin välillä on koululaiselle viesti siitä, että aikuiset ovat kiinnostu-

neita hänen koulunkäynnistään ja ongelmiin on mahdollisuus saada apua. Aina oikean-

laisen avun tarjoaminen ei ole helppoa, sillä koulussa ja kotona saatetaan olla eri mieltä 

avun tarpeesta tai tuen odottamiseen saattaa mennä vuosia, kun ongelmalle ei löydy 

nimeä. Toisaalta ongelmatilanteiden puheeksi ottaminen saattaa viivästyä kodin ja kou-

lun välillä. Sekä vanhemmat, että koulun edustaja saattavat pelätä ongelmien olevan 

seurausta epäonnistumisesta kasvatustehtävässä. Siksi onkin tärkeää pystyä puhu-

maan vaikeistakin asioista. (Lämsä 2009, 56–57.) 

Lapsen tai nuoren perheen kanssa tulee pohtia, pystytäänkö vastaamaan lapsen tai nuo-

ren tarpeisiin työntekijän tai työyhteisön ja vanhempien yhteisvoimin, vai tarvitaanko li-

säapua. Huoltajan kanssa voi yhteistuumin pohtia, olisiko hyvä kutsua koolle verkosto-

palaveri. Perheen ja lapsen tilanteen edistymisen kanssa voi kestää pitkään ja erilaiset 
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tukitoimet voivat olla apuna. Moniammatillinen verkosto on mahtava voimavara lasten ja 

nuorten kanssa työskenteleville työntekijöille. Verkostomaisuus auttaa toimimaan yhteis-

työllä pulmien ratkaisemiseksi, joissa ongelmat ovat monisyisiä. Työyhteisötahot toimivat 

silloin erikseen, kun ongelmat eivät ylety koskemaan muita auttajatahoja. (Arnkil & Eriks-

son 2007, 40.) 

Oppilashuollon moniammatillinen yhteistyö nähdään yhteisesti sovittuna prosessina. 

Siinä asian tai ongelman havainnut henkilö ottaa yhteyttä oppilashuoltoryhmän edusta-

jaan, kertoen huolensa luottamuksellisesti ja niin kuin hän on sen havainnut tai kuten 

hänelle se on kerrottu. Näin tilanne pysyy mahdollisimman autenttisena. Tämän jälkeen 

oppilashuoltoryhmän edustajan tehtäväksi tulee tilanteen vakavuuden arviointi. Hänen 

siis tulee pohtia, onko tilanteella tarvetta moniammatilliselle yhteistyölle. Jos tarvetta ei 

ole, ohjaa hän ongelman alan asiantuntijan ratkaistavaksi asianosaisen oppilaan tai opis-

kelijan ja mahdollisesti hänen vanhempiensa kanssa. Jos moniammatilliselle yhteistyölle 

on tarve, osallistuu tapaamiseen vain ne henkilöt, jotka koetaan välttämättömiksi ongel-

man ratkaisemiseksi. Tärkeää on sopia tehtävät ja vastuut yhteisesti ja pitää asianosai-

set tiedotettuina edistymisestä. Oppilashuoltoryhmän tehtävä tapaamisen jälkeen on pi-

tää tilanne seurannassa yhdessä vanhempien kanssa ja tarpeen mukaan konsultoida 

opettajia. (Honkanen & Suomala 2009, 106, 108.) 

Hyvän oppilashuoltoryhmän edellytyksenä on muun muassa aktiivinen ja tutkiva työote, 

jossa oman toiminnan kehittämisen lisäksi pyritään arvioimaan myös ryhmän toimintaa. 

Kyky itsereflektioon ja ryhmän muiden jäsenten ymmärtämiseen on tärkeää, sillä vaa-

rana on energian kuluminen konfliktien purkamiseen, eikä alkuperäisen tavoitteen saa-

vuttamiseen. Oppilashuoltoryhmä on tarkoituksenmukainen ja tavoitteellinen ryhmä asi-

antuntijoita tukemassa oppilasta, hänen vanhempiaan ja opetushenkilöstöä. Oman asi-

antuntijuuden tulisi täydentää toisten asiantuntijuutta oppilaan hyvinvoinnin edistä-

miseksi. (Honkanen & Suomala 2009, 96–97.) 

Koululla on suuri vaikutus oppilaan hyvinvointiin. Monialaista yhteistyötä voi ja tulee ke-

hittää oppilaiden hyvinvoinnin tueksi. Sovittuihin käytäntöihin, toimintatapoihin ja hoito-

polkuihin vaikuttavat koulun ja sen ympäröivän yhteisön yhteistyön laatu. Palavereissa, 

seminaareissa sekä tiimeissä on hyvä käydä läpi yhteistyöasioita eri yhteistyötahojen 

kanssa. Mikäli koulu ja koulun ulkopuolinen taho ei tiedä yhteistyötahojaan tai ei tunneta 

heidän toimintatapojaan, vaikeuttaa se yhteistyötä huomattavasti. Esimerkiksi perheneu-

volassa ei tiedä koulun toimintamalleja tai informaatio erikoissairaanhoidon kriisiaikojen 

tarjoamisen mahdollisuudesta oppilaalle ei ole tavoittanut koulun työyhteisöä. Yhteistyön 
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tarve korostuu myös nivelvaiheissa, esimerkiksi päivähoidosta kouluun, alakoulusta ylä-

kouluun tai sairaalan psykiatriselta osastohoitojaksolta kotiutuva oppilas palaa kouluun. 

(Suontausta-Kyläinpää 2010, 99–101.)  

Suunnilleen yksi neljäsosa oppilashuoltoryhmistä tapaa kerran viikossa ja 30 prosenttia 

kahden viikon tai kuukauden välein. Suuremmissa kouluissa, kaupungeissa ja yläkou-

luissa kokoontuminen on yleisempää, kuin pienemmissä kouluissa ja alakouluissa. Ra-

portin mukaan 87 prosenttia oppilashuoltoryhmistä käyttää suurimman osan ajasta tai 

vähintään puolet ajasta tapaamisessa keskustellen yksittäisen oppilaan asiaa. Sen si-

jaan oppilashuoltoryhmän oman työn kehittämiseen 74 prosenttia työryhmistä vastasi 

käyttävänsä ajasta 10 prosenttia tai ei lainkaan työaikaa. Kouluyhteisön hyvinvointiin ja 

opetuksen tukemiseen taas 34 prosenttia kertoi käyttävänsä 10 prosenttia ajasta tai ei 

olenkaan. (Rimpelä ym. 2010, Lahtisen 2011, 170 mukaan.) 

Moniammatillista yhteistyötä tarvitaan, kun joudutaan puuttumaan väkivaltaan. Omien 

tietojen ja taitojen ollessa riittämättömiä, tarvitsee kääntyä muiden toimijoiden puoleen. 

Päätöksiä ei tarvitse tehdä yksin, vaan toimia yhteisten toimintatapojen mukaan, sovel-

taen kuhunkin tilanteeseen, asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Työntekijällä täytyy olla 

mahdollisuus saada konsultaatiota tai saada jotain muuta tarvittavaa tukea, kuten työn-

ohjausta. (Ewalds 2012, 167.) Lapsen edun toteutumiseksi lastensuojelussa parhaalla 

mahdollisimmalla tavalla, on lastensuojelun tehtävä moniammatillista yhteistyötä muiden 

ammattitahojen kanssa. Lastensuojelun asiakkailla on usein monialaisia ongelmia ja eri 

tekijöiden yhteisvaikutuksia lapsen kehitykseen ja terveyteen. Muiden ammattilaisten 

kerryttämät tiedot lapsesta ja lapsen perheestä ovat välttämättömiä ja tärkeitä tietoja, 

kun lastensuojelun tukitoimenpiteitä ja palveluiden tarvetta arvioidaan sekä silloin, kun 

palveluita toteutetaan. (Araneva 2016, 226.) 

Sosiaalityöntekijällä, joka vastaa lapsen asioista, on oikeus pyytää lausuntoja muilta so-

siaalihuollon tahoilta lastensuojelulain (417/2007) 41 §:n 2 momentin nojalla, kun huos-

taanottoa valmistellaan, huostaanotosta päätetään tai sijaishuoltoa järjestetään muulla 

tavalla. Muuten tietoja voidaan pyytää sosiaalihuollon asiakaslain 20 §:n nojalla muilta 

ammattiryhmiltä heidän perustoimintaa varten kertyneistä tiedoista. Monialaisia verkos-

totapaamisia sekä neuvotteluita voidaan järjestää sosiaalihuoltolain 41 §:n (1301/2014) 

ja lastensuojelulain 31 §:n nojalla, kun lastensuojelun palveluiden tarvetta arvioidaan, 

lastensuojelua toteutetaan tai palveluita järjestetään. (Araneva 2016, 228 – 229.) Las-

tensuojelulain (417/2007) 25 §:ssä asetetaan, että työntekijä joka työskentelee lasten ja 
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nuorten kanssa, on ilmoitusvelvollinen huolen herätessä alaikäisestä lapsesta.  Jos tie-

tää alaikäisestä lapsesta, jolla on tarve hoidolle tai huolenpidolle, oman käyttäytymisen 

tai kehitystä vaarantavien olosuhteiden johdosta, on pyydettävä lastensuojeluntarpeen 

arviointi. Salassapitosäännökset eivät saa olla esteenä ilmoittaa kunnan sosiaalihuol-

losta vastaavalle toimielimelle.  

Psykologisen konsultaation kehittäjä Gerald Caplan nimesi työskentelyn "auttaa auttajaa 

auttamaan". Menetelmä on otettu monissa kouluissa käyttöön. Tavallisesti opettaja ja/tai 

mahdolliset muut tahot tulevat jonkin ongelman kanssa, joka koskee yksittäistä oppilasta 

tai koko ryhmää, psykologin puheille. Konsultaatiossa pyritään tekemään toimintasuun-

nitelma vaikeaan tilanteeseen. Jotta konsultaatio toimisi työskentelymallina, tarvitsee se 

organisaation tuen. (Hylander 2016, 309, 314.) 

3.2 Oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointi  

Hylanderin (2016, 304) mukaan psyykkinen hyvinvointi vaikuttaa oppimiseen. Oppilaan 

onnistuminen koulussa vaikuttaa myös hänen kokemaansa psyykkiseen hyvinvointiin. 

Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia teki systemaattisen tutkimuskatsauksen vuonna 

2010, jossa he tarkastelivat 10 000 tieteellistä artikkelia aiheesta psyykkinen hyvinvointi 

ja koulumenestys (Gustafsson ym. 2010, Hylanderin 2016, 304 mukaan). Katsauksessa 

näkyi näiden liittyvän toisiin ja koulumenestyksen vaikuttavan itsetuntoon sekä motivaa-

tion ja hallinnan tunteen vaikuttavan koulusuorituksiin. Siinä myös huomattiin, että hyvät 

suhteet opettajiin ja ystäviin pystyy ehkäisemään psyykkistä pahoinvointia. Vuorostaan 

huono menestyminen koulussa ja psyykkinen pahoinvointi luovat negatiivisen kierteen, 

joka kiihtyy vuosien kertyessä. (Hylander 2016, 304.) Taskisen (2010, 40) mukaan kou-

lunkäynti ja oppiminen vaikuttavat hyvin paljon lapsen tulevaisuuteen. Jos koulunkäynti 

jää kesken, kasvattaa se syrjäytymisen ja työttömyyden riskiä.  

Suomessa aloittaa vuosittain reilut 55 000 peruskoulun ensimmäisen luokan. Koulun al-

kaessa useimmat heistä ovat innokkaita oppimaan ja uskovat omiin koulumenestyksen 

mahdollisuuksiin. Useammat heistä onnistuvatkin tässä, saaden koulusta aineksia 

omaan kasvuun. Kouluvuosien saatossa mahdollisuudet oman elämän rakentamiseen 

kasvavat uusien taitojen, kykyjen ja osaamisen ansiosta. Kuitenkin on myös niitä, jotka 

kokevat jo ensimmäisten kouluvuosien aikana epäonnistuneensa, koska eivät ole pysty-

neet täyttämään itseensä kohdistuneita odotuksia samalla tasolla kuin useimmat muut 
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ikätoverinsa. Johtuuko tämä koulun kyvyttömyydestä ottaa huomioon eroja lasten lähtö-

tilanteista sekä yksilöllisestä tarpeesta? (Lämsä 2009, 34.) 

Suomessa enemmistö lapsista voi hyvin. Kuitenkin kouluikäisistä lapsista 15–20 pro-

senttia kärsii erityisesti psykososiaalisista ongelmista. Nämä ongelmat näkyvät oppilai-

den yksinäisyytenä, pelkona, ahdistuneisuutena, kiusatuksi tulemisena, syrjimisenä, ma-

sentuneisuutena ja pahana olona. Luokan oppilasmäärän ollessa 30, on luokassa nel-

jästä kuuteen tuen tarpeessa olevaa lasta. Lukumäärät kuitenkin vaihtelevat alueittain, 

kouluittain sekä luokittain. Suuremmissa luokissa, kun opettajan aika menee tarvitsevien 

oppilaiden auttamiseen, voivat ilman huomiota jäävien oppilaiden pienet ongelmat kas-

vaa isommiksi. Aggressiivinen ja häiriköivä käytös on helpommin havaittavissa ja vaati 

ammattilaiselta käyttäytymiseen puuttumista, kun taas itseään suojeleva ja vetäytyvä, ei 

vaadi ammattilaiselta välitöntä toimintaa ja jää siksi herkästi huomioimatta ja yksin pahan 

olon kanssa. (Junttila 2010, 33, 43.)  

Psykosomaattisiin oireisiin, kuten päänsärkyyn, vatsakipuun, huimaukseen ja niskakipui-

hin on syynä yleensä väsymys, stressi tai jännittäminen. Vaivat yleensä häipyvät huo-

miota saatuaan. Oireilu voi kuitenkin olla merkki toisesta vaivasta ja syy tulee aina sel-

vittää, jotta oppilas tai opiskelija saa tarvitsemaansa hoitoa. Haastava käyttäytyminen, 

kuten aggressiivisuus, passiivisuus tai impulsiivisuus, aiheuttaa huolta ja voi olla moni-

syinen. Siihen on puututtava välittömästi koulun, kodin ja lähiyhteisön yhteistyöllä, jotta 

lapsi tai nuori voidaan ohjata haluttuun suuntaan kannustuksen ja positiivisen palautteen 

kautta. Oppimisvaikeuksia määriteltäessä on tärkeää ottaa huomioon muut tekijät, jotka 

voivat välillisesti vaikuttaa oppimiseen, kuten suomen kielen osaamisen vaikeus. Ylei-

simpiä oppimisvaikeuksia ovat lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet sekä kielten oppi-

miseen ja matematiikkaan liittyvät vaikeudet. On vaikea toisinaan erottaa, mikä oppilaan 

tai opiskelijan käytöshäiriössä viittaa oppimisvaikeuksiin ja mikä johonkin muuhun. Syyt 

eivät aina erotu selkeästi ja voivat olla toisiinsa vaikuttavia tekijöitä. (Honkanen & Suo-

mala 2009, 51–58.) 

Honkasen ja Suomalan (2009, 59–60) mukaan kiusaaminen esiintyy fyysisenä, psyykki-

senä tai sosiaalisena pahoinpitelynä ja aikuisen tulee aina puuttua siihen. Kiusaamista 

on usein vaikea paikantaa koulumaailmassa. Sitä voi ilmetä vasta, kun kiusatussa alkaa 

nousta esiin oireita: painajaisia, mustelmia, alakuloisuutta, itsetunnon ongelmia sekä pel-

kotiloja. Toiset oppilaat huomaavat helposti kiusaamistilanteita, mikäli on syytä epäillä 

kiusaamista, on siihen tartuttava välittömästi. Kiusaamista voidaan ehkäistä rakenta-

malla yhteisöllisyyttä ja tuomalla myönteisiä toimintamalleja kouluun.  
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Koulussa mielenterveyteen liittyvät ongelmat saattavat ilmetä ahdistuneisuutena, pelok-

kuutena, hiljaisuutena, vetäytyneisyytenä ja jäykkyytenä. Mielenterveysongelmat ovat 

myös lisääntyneet kouluissa ja tavallisimpia niistä ovat neuroosit, mieliala-, syömis- sekä 

riippuvuushäiriöt, itsetuhoinen käytös ja psykosomaattiset häiriöt. Masentuneisuuteen 

pitää aina reagoida, vaikka lyhyistä masennusjaksoista ei välttämättä tarvitsekaan kan-

taa suurta huolta. Hoitamattomana masennus voi johtaa hengenvaaralliseen itsetuhoi-

suuteen. Itsetuhoisuudelle ei koskaan löydy vain yhtä syytä. Taustalta löytyy usein pit-

käaikaisia ongelmia: konfliktit ystävyys- ja seurustelusuhteissa, pahoinpitelyn kohteeksi 

joutuminen, osallisuus koulukiusaamiseen, kurinpito-ongelmat koulussa ja lainvalvojien 

kanssa tekemisiin joutuminen. Aikuisen tulee itsetuhoisen nuoren tukena ja rauhoittajana 

pyrkiä kiireettömään ja luottamukselliseen kohtaamiseen. Hänen tulee muistuttaa lasta 

tai nuorta toivon olemassa olosta ja siitä, että hänestä välitetään. Riippuvuuden alkaessa 

hallita elämää, samaa asiaa aletaan toistaa pakonomaisesti ja kontrolli katoaa. Elämä 

ilman riippuvuuden aiheuttanutta asiaa muuttuu ahdistavaksi ja tuo vieroitusoireita. Riip-

puvainen ihminen on ärtynyt ja valmis laistamaan perustarpeistaan. Nuorille tyypilliset 

riippuvuudet ovat päihde-, peli- ja tietokoneriippuvuus. Yksittäisiin päihdekokeiluihin tu-

lee reagoida avoimella ja asiallisella keskustelulla, mutta jos käyttö säännöllistyy, on 

syytä moniammatillisen opiskelijahuollon puuttua asiaan. (Honkanen & Suomala 2009, 

61–64.) 

Sosiaaliset vaikeudet, kuten pitkäaikainen sairaus perheessä, vanhempien alkoholion-

gelmat, erilaiset kriisitilanteet, mielenterveysongelmat, väkivalta ja erotilanteet ovat vah-

vasti koskettavia asioita oppilaan tai opiskelijan elämässä. Lapsen tai nuoren oireilu täl-

laisiin vaikeuksiin näkyy usein koulussa keskittymisvaikeuksina, unohteluina, poissa-

oloina ja myöhästymisinä. Tällaisiin vaikeuksiin voidaan vaikuttaa keskustelemalla ja tar-

peen vaatiessa luomalla moniammatillista yhteistyötä. Syömishäiriöt ovat huolenaihe 

koulumaailmassa ja vaikka varmuutta niiden synnystä ei vielä ole, median tuottamat mal-

lit vaikuttavat osaltaan syömishäiriöiden syntyyn. Yhteistyö lapsen tai nuoren ja hänen 

vanhempiensa kanssa on ensimmäinen askel, kun huoli tilanteesta ilmenee. (Honkanen 

& Suomala 2009, 66–67.) 

Junttilan (2015, 28, 146) mukaan koululaisten hyvinvointiin panostetaan ainakin näen-

näisesti järjestelmien ja ohjeistusten tasolla. Tämä saa sen näyttämään siltä, että koulu-

laiset saavat apua heti, ja sitä tarjotaan, kunnes koululainen pärjää omillaan. Todellisuus 

on kuitenkin toista, sillä liian moni koululainen voi huonosti. Apua ei välillä saa edes pyy-

tämällä, ja joka kerta kun säästöjä tehdään, on lasten ja nuorten elämään vaikuttavat 
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asiat leikkauslistalla. Koululaisten pahoinvoinnista on helppo syyttää montaa eri tahoa, 

kuten kotia, terveydenhuoltoa, sosiaalitointa, asuinalueiden eroja, koulujen rakenteellisia 

ratkaisuja ja poliittisia linjauksia. Toisin sanoen ihan ketä tai mitä tahansa, jopa koulu-

laista itseään. Syyttelemisen sijaan on tehtävä jotakin nuoren pahoinvoinnin autta-

miseksi. 

Varhainen puuttuminen yksinkertaisimmillaan tarkoittaa ongelman havaitsemista ja sen 

ratkaisua mahdollisimman aikaisin. Varhainen puuttuminen sisältää erilaisia keinoja tart-

tua oppilaan käytökseen, oppimisvaikeuksiin ja hyvinvointia uhkaaviin tekijöihin. Tarve 

tällaisille keinoille ilmenee erityisesti oppilaan käytöksessä ja tällä pyritään estämään 

ongelmien kärjistyminen ja kasautuminen, näin ehkäisten syrjäytyminen. Varhainen 

puuttuminen tavoittelee oppilaan tilanteeseen sopivia ratkaisuja ja tavoitteita. Koska las-

ten ja perheen ongelmat ovat usein haasteellisia ja monen tekijän summa, edellyttää 

niiden käsittely eri ammattilaisten osaamista. Moniammatillisuus onkin varhaisen puut-

tumisen ominaispiirre. Varhaisen puuttumisen olennaisia tekijöitä ovat preventio ja inter-

ventio eli ennaltaehkäisy ja korjaava toiminta. Varhaisesta puuttumisesta voi erottaa 

kolme toiminnan tasoa, joiden luonne on ennalta ehkäisevää ja jotka toteutuvat interven-

tioiden kautta. Primaaripreventiolla pyritään vähentämään ja ehkäisemään normaalivä-

estöön kohdistuvia ongelmia muun muassa lainsäädännön ja eri kampanjoiden kautta. 

Sekundaarisella preventiolla pyritään vähentämään jo ilmenneiden ongelmien haittoja. 

Tertiäärinen preventio keskittyy ongelmien aiheuttaman lamaantumisen korjaamiseen 

esimerkiksi erityisopetuksen ja terapian muodossa. (Huhtanen 2007, 28–33.) 

Stressi on tavallinen, elämään kuuluva ilmiö, joka voi ilmetä myös positiivisena voima-

varana, sillä tavalliseen elämään liittyvät stressitilanteet voivat pieninä annoksina viedä 

lapsen kehitystä eteenpäin. Tarkkaavaisuuden ja suorituskyvyn lisääntyminen ovat omi-

naisia lyhytaikaisen stressin aikana ja sen ihmiskeho vielä kestää. Pitkäkestoisena kui-

tenkin ihmisen fyysinen ja psyykkinen suorituskyky heikkenee merkittävästi ja näkyy 

nuorilla usein uupumisena, kyynisyytenä ja saattaa johtaa myös masennukseen. Lapsen 

ja nuoren tulee saada tukea aikuiselta stressistä selviytyäkseen, koska siitä ei lapsi tai 

nuori välttämättä selviydy yksin. Uupunutta tai masentunutta nuorta opettajan tai van-

hemman on turha patistaa ryhdistäytymään, sillä nuorella ei riitä tahdonvoimaa negatii-

visten tunteiden poistamiseen itse. (Huhtanen 2007, 108, 112–113.) 

Nykyinen tietoyhteiskunta luo uudenlaisia haasteita oppilaille. Tämän vuoksi on yhä 

enemmän kiinnitettävä huomiota stressinhallintaan, mielen joustavuuteen ja keskittymis-
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kykyyn. Tätä elämän aluetta horjuttaa tiedon siirron nopeus, sosiaalisten suhteiden mo-

nimutkaistuminen ja työelämän rakenteen pirstaloituminen. Tärkeimmät opit, joita oppi-

laat voivat saada peruskoulusta on stressinhallinta, keskittymiskyvyn hallinta sekä jous-

tava mieli. (Lassander ym. 2016, 244.) 

Keskeinen tekijä koulussa oppilaiden hyvinvoinnissa on läsnä oleva ja toimiva aikuisuus. 

Terve ja johdonmukainen aikuisuus tuo oppilaille välittämisen ja rajat. Toimivaan aikui-

suuteen kuuluu koko koulun ammattilaisten hyvä yhteistyö. Kun ammattilaisten yhteistyö 

toimii työpaikalla, muodostuu verkosto, jonka kautta oppilaan hyvinvointia vaarantavia 

asioita voidaan huomata ajoissa ja antaa tukea monin erilaisin tavoin. Yksi yhteistyön 

ongelma on työntekijöiden vaihtuvuus, lyhyt työkokemus tai resurssipula. Minkä tahansa 

yhteistyötahon vajavuus tai toimimattomuus vaikuttaa oppilaan hyvinvointiin sen ollessa 

uhattuna. Muun muassa koulukuraattoreiden ja koulupsykologien puuttuminen johtaa 

kasvaviin ongelmiin ja kerrannaisvaikutuksiin. Ilman riittävää ammatillisuutta ja henkilös-

tömäärää on vaikea saada kokonaisuutta toimimaan. (Suontausta-Kyläinpää 2010, 95–

99.) 

3.3 Kiusaamisten ja kriisien ilmeneminen kouluissa sekä niihin vaikuttaminen 

Kiusaaminen tarkoittaa samaan henkilöön kohdistuvaa toistuvaa vihamielistä ja tahal-

lista käyttäytymistä. Voidaan myös sanoa, että mikä tahansa harmin, haitan tai pahan 

mielen tarkoituksellinen toiminta on kiusaamista. Kiusaamiselle ominaista on epätasa-

väkisyys, joka näkyy muun muassa niin että kiusaaja on jollain lailla kiusattua voimak-

kaampi. Tämä epätasaväkisyys voi näkyä iän, fyysisen voiman, yksilön asemana ryh-

mässä tai joidenkin muiden ominaisuuksien tai resurssien puitteissa. Kiusaaja käyttää 

valtaa ja voimaa väärin ja saa näin yliotteen kiusatusta. Kiusaamisessa on erilaisia toi-

mintamalleja, kuten sanallinen nimittely tai loukkaaminen, epäsuoraa kiusaamista, kuten 

sulkeminen ryhmän ulkopuolelle tai juoruilua, fyysistä (lyöminen, potkiminen, töniminen), 

omaisuuteen kohdistuvaa ottamalla tavaroita tai tahallaan rikkoa niitä tai puhelinta tai 

internettiä apuna käyttäen tahallisen haitan tai mielipahan aiheuttamista. Tekojen toimin-

tamalli ei kerro onko kyse kiusaamisesta vai ei, vaan systemaattisuus toiminnassa rat-

kaisee. Useimmin lasta kiusataan useammalla eri tavalla ja systemaattisesti. (Salmivalli 

2010, 12–14.)  
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Salmivallin (2010,14) mukaan koulukiusaaminen määritellään näin: 

“En siis kutsuisi koulukiusaamiseksi jotain, mikä tapahtuu vain yhden ker-
ran. Myöskään kahden tasaväkisen oppilaan tappelut, vaikka toistuvatkin, 
eivät ole kiusaamista sanan varsinaisessa merkityksessä. Oppilaille itsel-
leen määrittelen kiusaamisen usein seuraavasti: kiusaaminen on sitä, kun 
yhdelle ja samalle oppilaalle aiheutetaan tahallaan ja toistuvasti pahaa 
mieltä.” 

Hamaruksen (2008, 81) mukaan koulun muuttuviin sosiaalisiin suhteisiin vaikuttavat op-

pilaiden vaihtuvuus, joka vuosi aloittavat uudet oppilaat ylimmän vuosiluokan poistuessa. 

Sosiaaliset suhteet ovat sidoksissa ihmisiin, koulussa koulun henkilökuntaan ja oppilai-

siin. Ihmisten vaihtuvuus yhteisön sisällä sekä ulkopuoliset tekijät vaikuttavat sosiaalisiin 

suhteisiin ja ajavat ne tuon tuosta koetukselle. Kiusaaminen on sidoksissa sosiaalisiin 

suhteisiin, ja siksi kiusaaminen voi olla staattinen ilmiö. Sitä voi esiintyä nyt, mutta siihen 

pystytään puuttumaan. Tai juuri nyt kiusaamista ei esiinny, mutta se saattaa alkaa kohta. 

Ilmiön olemassaoloa ei voida kieltää. Oleellista on, miten koulu suhtautuu koulukiusaa-

miseen ja sen ennaltaehkäisyyn.  

Eritoten silloin kun kiusaamisessa on kyse lapsista, on kiusaaminen vahvasti eettinen 

asia. Lasten arvomaailma ei ole täysin vielä kehittynyt, ja se saattaa näkyä hyvinkin ru-

mana heikoimpiaan kohtaan. Kiusatuksi joutumiseen saattaa riittää hyvinkin pieni eroa-

vaisuus valtavirrasta, esimerkiksi eroavaisuus pukeutumisessa tai käyttäytymisessä. Li-

säksi nuorisoryhmät voivat pahimmillaan aiheuttaa paljon pahaa. Esimerkiksi rasistinen 

toiminta vähemmistöjä kohtaan tai vammaisuuden syrjintä. Tämän ajan vanhemmilta ja 

muilta aikuisilta saattavat hektisen ajan vuoksi jäädä huomaamatta lasten ja nuorten toi-

minta kiusaamistilanteissa. Asenteet syrjinnästä tulevat useasti lähipiiristä, ja jopa aikui-

set voivat kiusata. Kiusaaminen kohteiksi joutuvat yleensä lapset, jotka kuuluvat erityis-

ryhmiin, jolloin eettisyyteen sekä välittämiseen liittyvät kysymykset nousevat vahvasti 

esiin. Kiusatuksi voivat joutua esimerkiksi erityislahjakkaat lapset, joiden tavat toimia ei-

vät mahdu saman ikäisten lasten ajatusmaailmaan ja ovat siksi helppoja uhreja kiusaa-

misen kulttuurin omaavalle lapselle. Käytös- ja tunne-elämäongelmalliset lapset, joiden 

energia kuluu ongelmien taustalla olevien vaikeuksien hallintaan, voivat olla sekä kiu-

saajia että kiusattuja. Myös aikaisemmin kiusattu lapsi voi olla kiusaaja, joka on saanut 

mallin kiusaamisesta kiusaajiltaan. Koska sekä kiusattua että kiusaajaa on autettava, 

tekee se kiusaamiseen puuttumisesta hyvin eettisen toiminnan. (Pönkkö 2009, 129–

130.) 
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Ellei kiusaaja omaa eettistä ymmärrystä siitä, millainen käytös on toista kunnioittavaa ja 

millainen ei ole, on hänen haastavaa muuttaa oma toimintaa. Näin ollessa, kiusaaja saat-

taa kiusata ja ollen tietoinen toiminnastaan, mutta ei näe toiminnassaan mitään väärää, 

vaan ajattelee, että kiusattu on ansainnut kiusaamisen. Tällaiseen kiusaajaan on vaikea 

vaikuttaa ja tämä vaatii syvällisiä selvityksiä ja keskusteluja kiusaajan kanssa. Kiusaa-

mistilanteita käydessä läpi, herää joillekin kiusaajalle eettinen tietoisuus, jolloin hän ta-

juaa toimineensa epäeettisesti toista ihmistä kohtaan. Tällä havahtumisella kiusaaja voi 

aidosti muuttaa omaa toimintaa ja lopettaa kiusaamisen. Hyvä työmenetelmä havahdut-

taa oppilaita eettiseen pohdintaan, on kertomus kiusaamisesta, jossa toinen käyttäytyy 

epäoikeudenmukaisesti toista kohtaan. Kertomuksen jälkeen keskustellaan ja pohdi-

taan, miten kuulijat olisivat menetelleet samassa tilanteessa. (Hamarus 2008, 125–127.)  

Myönteinen luokka- tai kouluilmapiiri korreloivat kiusaamattomuuden kanssa. Tämä kui-

tenkaan ei riitä poistamaan kiusaamista. Kiusaamisesta on tärkeätä puhua ääneen, sillä 

sitä esiintyy usein pysyvissä ryhmissä kuten koululuokissa. Turvallisuuden tunnetta kou-

lussa tuo jo se, että oppilaat tietävät koulun aikuisten olevan kiusaamista vastaan. Kou-

lukiusaamista ehkäisevä ja turvallisuuden tunnetta lisäävä teko on saada oppilaat ym-

märtämään, että aikuiset toimivat kiusaamisen ehkäisemiseksi ja tarvittaessa puuttuvat 

kiusaamiseen sekä heillä on keinoja näihin. (Salmivalli 2016, 92.) 

Suomessa on käyty koulukiusaamisesta keskustelua laajasti 1990-luvulta lähtien. Tästä 

huolimatta kiusaavien tai kiusattujen lasten määrää ei ole saatu kansallisella tasolla pie-

nemmäksi muun muassa lainsäädännöllisistä muutoksista huolimatta. Vaikka Suomi on 

pitkään ollut edelläkävijä kiusaamista koskevissa tutkimuksissa, on kuitenkin puuttunut 

laaja, tutkittuun tietoon nojaava kiusaamisen vastainen ohjelma. On edellytetty, että kiu-

saamiseen puututaan ja taataan turvallinen oppimisympäristö, mutta työvälineet ja -mallit 

ovat puuttuneet. Tästä tarpeesta syntyi KiVa Koulu -ohjelma peruskouluihin. KiVa Koulu 

-ohjelman toteuttaminen aloitettiin vuonna 2006 opetusministeriön rahoituksella Turun 

yliopiston toteuttamana. KiVa Koulu on kaikkien halukkaiden suomalaisten peruskoulu-

jen käytössä. KiVa Koulu -ohjelmassa on pyrkimys tavoittaa ne lapset, jotka seuraavat 

sivusta kiusaamista. Tavoitteena on saada heidät vastustamaan kiusaamista sekä ole-

maan kiusatun puolella puolustaen häntä. Lapset, jotka eivät aktiivisesti ole mukana kiu-

saamistilanteissa, välittävät usein kiusaajalle signaaleja jatkaa kiusaamista. Sivustaseu-

raajat saattavat nauraa tai tarjoavat ”yleisön”, jota kiusaaja tarvitsee. Tämän vuoksi ryh-

mään vaikuttaminen on osa tärkeää kiusaamisen vastaista työtä. Mutta silti tarvitaan 
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myös systemaattista puuttumista sekä päättäväisyyttä puuttua kiusaamiseen. (Tuomisto 

ym. 2009, 173–174.)   

Oppilas saattaa kohdata koulussa tai vapaa-ajalla odottamattomia tilanteita, kuten lähei-

sen menettämisen tai onnettomuuden. Nämä edellyttävät kriisityön tarjoamista oppi-

laalle. Usein kriisityöryhmän jäsenenä toimii koulukuraattori, joka suunnittelee ja toteut-

taa tarvittavia toimenpiteitä joko yksilölle tai ryhmälle. (Suhonen 2010, 236.) 

Kriisit luokitellaan elämänkriiseihin, kehityskriiseihin ja äkillisten tapahtumien aiheutta-

miin kriiseihin. Kriisi voi koskettaa yhteisöä tai yksilöä. Kriiseistä selviytyminen riippuu 

yksilön tai yhteisön omista toimista. Elämiseen kuuluu muutosvaiheita, jolloin siirrytään 

uuteen elämänvaiheeseen ja edellinen vaihe päättyy. Näitä vaiheita kutsutaan kehitys-

kriiseiksi, niille tunnusomaista on se, että useimmiten pystymme ennakoimaan ne ja va-

rautumaan niihin. Esimerkiksi kehityskriiseihin kuuluu itsenäistyminen, perheen perusta-

minen ja ikääntyminen. Elämänkriisit vastavuoroisesti ovat muutostilanteita elämässä, 

joita on muun muassa työpaikan muutokset, muutto ja parisuhdetilanteen muutokset. 

Näille ominaista on, että ne tapahtuvat vähitellen, joten näihin voi valmistautua. Elämän-

kriisien aikana tulee usein pohdittua tulevaisuutta koskevia vaikeita päätöksiä ja tehtyä 

päätöksiä. Joskus taas vaikeisiin asioihin ei ole mahdollista vaikuttaa ja silloin tehtäväksi 

jää sopeutuminen uuteen tilanteeseen ja kriisin läpikäyminen. Äkillisten tapahtumien ai-

heuttamat kriisit tulevat täysin yllättäen. Näitä ovat muun muassa onnettomuudet, äkilli-

nen kuolema ja väkivallan kohteeksi joutuminen. Ennakoimaton tilanne aiheuttaa tunne-

järkytyksen, ihmiset reagoivat yksilöllisesti ja siihen reagoiminen on normaalia ihmisen 

puolustuskäyttäytymistä. (Karila-Hietala ym. 2017, 60, 62, 65–66, 69.)  

Kriisityö tuli kouluihin 1990-luvun alkupuolella, kun Suomen kouluissa aloitettiin teke-

mään kriisivalmiussuunnitelmia. Koulujen omia kriisisuunnitelmia lähdettiin kehittämään 

seuraavan vuosikymmenen aikana. Nykyiset koulujen kriisisuunnitelmat on tehty usein 

yhdessä paikallisten kriisivalmiusryhmien ja kouluterveydenhuollon työntekijöiden 

kanssa. Haasteena tällä hetkellä on lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin mahdolli-

simman hyvä tukeminen. Koulun toimiva psykososiaalinen tuki on yksi muoto vastata 

lapsen ja nuoren psykososiaaliseen tarpeeseen elämän vakavissa käännekohdissa. 

Teoriaan ja kokemukseen perustuva psykososiaalisen tuen suunnitelma auttaa kouluja 

toimimaan äkkitilanteiden jälkeen. (Opetushallitus 2018b.) 
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Koulujen kriisisuunnitelman rakenteessa tulee olla selkeästi erottuva kohta äkillisissä 

kriiseissä toimimista varten. Koulun tarjoama psykososiaalinen tuki äkillisen kriisin yh-

teydessä on erilaista kuin oppilashuollon perustehtäviin kuuluvassa työskentelyssä esi-

merkiksi mielenterveysongelmien ja päihdeongelmien parissa. Äkillisen kriisin sattuessa, 

koulun tulisi reagoida nopeasti, jotta pystytään vastaamaan kriisin aiheuttamiin reaktioi-

hin. Jos toiminta ajoitetaan sekä mitoitetaan oikein, säästytään paljolta vaivannäöltä ja 

psyykkiseltä kuormittavuudelta myöhemmin. (Opetushallitus 2018c.)  

Koulun täytyy sopia ydinryhmästä, joka vastaa äkillisten kriisien tuen suunnittelemisesta 

ja toteuttamisesta. Ryhmä nimetään koulun kriisiryhmäksi ja siinä voi olla usein oppilas-

huoltoryhmän jäsenet, jotka vastaavat normaalistikin psykososiaalisesta tuesta kou-

lussa, tai kuka tahansa muu koulun henkilöstöstä. Heillä tulisi olla tietoa ja valmiuksia 

kriisien kohtaamiseen, enemmän kuin muulla koulun henkilöstöllä. Tähän tarvitaan ajal-

lisia ja rahallisia resursseja. Koulun kriisiryhmä toimii koulun sisällä, joka ottaa kantaa 

koulun puolesta kriisikysymyksiin. Rehtori on vastuussa ryhmästä, mutta hänen tai ke-

nenkään muun ryhmän jäsenen ei tulisi joutua hoitamaan yksin kriisitilannetta. Koulun 

kriisiryhmällä tarvitsee myös olla varajohtaja ja muutenkin olisi hyvä harkita työparia ja-

kamaan johtamistehtävän paineita. (Opetushallitus 2018d.) 

Koulun kriisiryhmän tehtävänä on suunnitella toiminta ja laatia suunnitelma, kirjata ryh-

män tehtävien vastuunjako, sekä selvittää kriisitilanteiden varalta tärkeät paikalliset toi-

mivat yhteistyötahot ja sopia yhteistyön käytännöistä etukäteen. Lisäksi kriisiryhmän teh-

tävänä on perehdyttää koulun muu henkilöstö kriisisuunnitelmaan, järjestämällä henki-

löstölle koulutusta sekä hankkimalla kirjallisuutta. Kriisiryhmän tulee myös huolehtia 

viestittämisestä niin, että oppilaat tai opiskelijat ja heidän huoltajansa sekä koulun muut 

aikuiset tietävät, miten toimitaan erilaisissa tilanteissa ja miten niistä tiedotetaan kriisin 

eri vaiheissa. Kriisiryhmän vastuulla on myös organisoida toiminta kriisitilanteessa sekä 

huolehtia välittömästi tuen tarpeesta ja mahdollisesta jatkosta. Heidän tulee myös arvi-

oida toimintansa kriisitilanteissa ja tehdä kriisisuunnitelmaan mahdollisesti tarvittavat 

muutokset. (STM 2009, 20; Opetushallitus 2018d.) Ensisijaista turvallisuutta vaaranta-

vissa tilanteissa on ihmishenkien turvaaminen ja pelastaminen. Rehtori vastaa myös toi-

minnasta äkillisissä tilanteissa, kunnes pelastus- tai poliisiviranomainen ottaa johtami-

sesta vastuun. (Sisäasiainministeriö 2009, 39; Opetushallitus 2018e.) 

Selvitysten mukaan 20 prosenttia onnettomuuksien uhreista tarvitsee yksilöllistä tukea 

sekä hoitoa psyykkisen ensiavun ja varhaisen puuttumisen vaiheiden lisäksi. Akuutti-

vaihe, eli vaihe missä yhteisö tai osa siitä ovat käymistilanteessa ja esimerkiksi menetys 
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vaikuttaa vahvasti arjen toimintoihin, vaihtelee kestoltaan. Tilanteesta ja henkilöistä riip-

puen se saattaa kestää parista päivästä viikkoon tai vaikkapa muutamaan vuoteen työs-

tämis- ja käsittelyvaiheineen. Hyvin suunniteltu ja toteutettu akuuttivaiheen tuki vähentää 

yksilöhoitojen tarvetta. Esimerkkinä Kauhajoen ja Jokelan kouluammuskelujen yhteisöl-

liseen jälkihoitoon on suunnilleen arvioitu tarvittavan noin 3–4 vuotta. Yksilölliset toipu-

miset tapahtumasta usein kestävät vielä kauemmin. (Opetushallitus 2018f.) 

Ajallisesti äkillisten kriisien hoitaminen jakaantuu psykososiaalisen tuen osalta kolmeen 

eri vaiheeseen. Ensimmäisenä vaiheena on varautuminen, johon kuuluu kriisisuunni-

telma, kouluttautuminen ja harjoittelu. Toinen vaihe on psyykkinen ensiapu, joka on heti 

annettavaa sokkivaiheen tukitoimintaa. Kolmantena vaiheena on varhainen puuttumi-

nen, joka toimii tukena reaktiovaiheessa ja osin myös työstämis- ja käsittelyvaiheessa. 

(Saari ym. 2009, Opetushallituksen 2018f mukaan.) 

Koulun henkilöstö ovat usein ensimmäisiä, jotka havaitsevat lasten tai nuoren kokeman 

väkivallan. Näissä tilanteissa heidän on aina lain velvoittamana tehtävä lastensuojeluil-

moitus. Lastensuojelulain (417/2007) tarkoitus on taata lapselle turvallinen ympäristö, 

tasapainoisen kehityksen turvaaminen ja antaa tarvittaessa erityistä suojelua. Perusope-

tuslain (477/2003) mukaan opetuksen järjestäjän on tehtävä suunnitelma oppilaiden suo-

jaamiseksi kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä. Nämä tulee laatia opetussuunnitel-

man yhteydessä. Suunnitelmassa tulee olla ratkaisumallit ongelmiin puuttumisessa, eh-

käisemisessä ja miten asiaa käsitellään. Opetuksen järjestäjän on valvottava suunnitel-

man toteutumista. Suunnitelmassa kuvataan myös oppilashuollon yhteistyön tavoitteista, 

toimintatavoista ja järjestämisestä tilanteissa, jossa oppilas tarvitsee tukea omaan tilan-

teeseensa. (Ewalds 2012, 165.) 

Työntekijän tulee ottaa puheeksi huoli väkivallasta, jos epäilee sellaista. Puheeksi otta-

minen on jo puuttumista asiaan. Joskus voi itse pelätä työntekijänä asiakkaan suuttuvan 

ja luottamuksen kärsivän tai joutuvan itse väkivallan uhriksi. Tutkimusten valossa tämä 

on kuitenkin osoittautunut turhaksi peloksi. Päinvastoin tutkimuksissa on huomattu asi-

akkaiden pettyvän siihen, jos kukaan ei ole kysynyt heiltä kokemuksistaan väkivallasta. 

Näin vaikeiden aiheiden kuunteleminen voi joskus olla vaikeaa, aiheen herättäessä pal-

jon tunteita. Tärkeätä onkin huomata omat asenteet ja kokemukset. Ne vaikuttavat asi-

akkaan kohtaamisessa. Kouluttautuminen väkivallan tunnistamiseksi ja sen vaikutuksiin, 

kehittää ammatillista kohtaamista. Työntekijän ei tule hyväksyä väkivaltaa, muttei myös-

kään syyllistää ketään. Sen sijaan tulee suhtautua kertomukseen vakavasti ja tarttua 
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tarvittaviin toimenpiteisiin. Lapsen puheet eivät ole aina yhdenmukaisia tai vastaa aikui-

sen kertomusta. Tärkeää onkin antaa lapselle tilaa puhua. Lapsen luottaessa työnteki-

jään, syntyy hänelle tarve puhua kokemastaan. Lapsen vastuulla ei ole ottaa koke-

maansa väkivaltaa puheeksi. Onkin huomattava osata esittää konkreettisia kysymyksiä, 

nimetä väkivalta ja olla selkeä. Tärkeää on turvata lapsi niin, ettei hän joudu uudelleen 

väkivallan kohteeksi, kertoessaan asiasta ulkopuoliselle. Uusiutuvan väkivallan riski on 

aina arvioitava. Puhuttaessa arkaluontoisista asioista nuoren luottamus ammattilaista 

kohtaan on tärkeätä. Näin ollen tulee luoda luottamuksellinen ilmapiiri. Nuoren tulee luot-

taa siihen, että työntekijä pystyy kohtaamaan hänet ja hänen rankat kokemuksensa. 

(Ewalds 2012, 166–167.) 
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4 TUTKIMUSTYÖN TOTEUTUS  

4.1 Tutkimustehtävän määrittely 

Selvitimme Turun kaupungin koulukuraattorien toimenkuvia ja työn kehittämistarpeita. 

Toimeksiantajana toimi Turun ammattikorkeakoulu. Selvityksen avulla Turun ammatti-

korkeakoulu pyrkii kohdentamaan sosionomi opintojen toiminnallisten menetelmien opis-

keluita paremmin koulukuraattorin työn tarpeisiin vastaaviksi. Selvitys koulukuraattorien 

toimenkuvista ja kehittämistarpeista on tutkimuksellinen. Haastattelimme yhdeksää kou-

lukuraattoria 23:sta koulukuraattorista. Tavoitteena oli saada laaja otanta eri toimipis-

teistä, eli ainakin yksi koulukuraattori alakoulusta, yläkoulusta, lukiosta ja ammatti-insti-

tuutista.  

Koska tutkimuksemme oli aineistopohjainen, oli mieluisampaa puhua tutkimustehtä-

västä, kuin tutkimusongelmasta. Aineistopohjaisen tutkimuksen pyrkimyksenä on löytää 

tai paljastaa tosiasioita, kun teoriapohjainen tutkimus pyrkii todentamaan hypoteeseja ja 

teorioita (Kajaanin ammattikorkeakoulu 2017). Tutkimustyössä pyrimme saamaan vas-

tauksia koulukuraattorityön kehittämiskohteista, koulukuraattoreiden toimenkuvien yhte-

neväisyyksistä sekä eroavaisuuksista ja toiminnallisten menetelmien käytöstä kouluku-

raattorin työssä. Tutkimuskysymyksemme tutkimustyössämme oli: Millaisia työnkuvia 

koulukuraattorin työhön kuuluu? Mitkä ovat koulukuraattorityön kehittämistarpeet? Miten 

toiminnalliset menetelmät näkyvät koulukuraattorin työssä? 

Ennen tulosten julkaisua tarkastelimme tutkimuskysymyksiä huolella riippumatta siitä, 

oliko tutkimuskysymyksiin saatu vastausta vai ei. Johtopäätökset, jotka teimme selvityk-

sen myötä tulleista tuloksista, perustelimme selkeästi. Hirsjärven ym. (2009, 262) mu-

kaan myös vastausten puuttuminenkin on vastaus, joka voi johtua käytetyistä menetel-

mistä.  

Tutkimuksen tulosten pysyvyys eli reliaabelius ja pätevyys eli validius vaihtelevat, vaikka 

pyrkimys on aina välttää virheiden syntymistä. Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa 

käytetään erilaisia mittaus- ja tutkimustapoja. Esimerkiksi, jos kaksi tutkijaa päätyy sa-

maan tulokseen, voidaan tulosta pitää luotettavana. Toinen tutkimuksen arviointiperusta 

on pätevyys. Pätevyys tarkoittaa tutkimusmenetelmän tai mittarin kykyä mitata juuri sitä, 

mikä on tutkimuksen kannalta oleellista. Tulokset eivät aina vastaa sitä todellisuutta, jota 
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tutkija kuvittelee tutkivansa. Esimerkiksi kyselylomakkeisiin vastaavat ihmiset ovat voi-

neet ymmärtää kysymyksen eri tavalla kuin kyselyn laatinut on sen ajatellut. Jos tutkija 

tästä huolimatta käsittelee saatuja tuloksia edelleen alkuperäisen oman ajattelumallinsa 

mukaisesti, ei tuloksia voida pitää pätevinä. Tutkijalta vaaditaan taitoja puntaroida vas-

tauksia ja tarkastella niitä teoreettiselta tasolta. Tämä vaatii tarkkuutta, sillä on kerrottava 

millä perusteilla tutkija esittää tulkintoja ja mihin päätelmä perustetaan. (Hirsijärvi ym. 

2009, 231–233.) 

Tutkimuksen peruslähtökohdat ovat tieteelliset menetelmät, niiden oikeanlainen käyttö 

sekä käytettävän teoriatiedon luotettavuus. Teoriaan tuodun tiedon on oltava luotetta-

vista lähteistä, näin ollen tutkimus pysyy luotettavana ja sen laatu korkeana. Hyvällä ja 

selkeällä tutkimusprosessin vaiheiden dokumentoinnilla ja tulosten esiin tuomisella saa-

daan myös tutkimustyöhön luotettavuutta. Tutkimusprosessin dokumentoinnissa tulee 

esiin se, mitä ja miten on toimittu tutkimuksen aikana. (Kananen 2012, 162, 173–174.) 

4.2 Aineiston kerääminen ja analysoiminen 

Valitsimme menetelmämme pohjaksi kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen, koska 

tutkimustyömme tehtävänantona oli selvittää Turun alueen koulukuraattoreiden toimen-

kuvia ja kehitystarpeita. Opinnäytetyömme on tutkimuksellinen, mutta emme pyri ratkai-

semaan tutkimusongelmaa. Hirsjärven ym. (2009, 126) mukaan kvalitatiivisessa tutki-

muksessa tulee varautua siihen, että asetettu tutkimusongelma saattaa muuttua tutki-

muksen aikana. Tästä syystä kvalitatiivista tutkimusta tehdessä puhutaan mieluummin 

tutkimustehtävästä eikä tutkimusongelmasta.  

Koimme, että paras mahdollinen tulos saadaan olemalla vuorovaikutuksessa tutkimus-

kohteen kanssa ja pyrkimällä objektiivisuuteen, sillä jokaisella koulukuraattorilla on var-

masti oma tapansa toimia työssään. Tarkoituksena oli pyrkiä ymmärtämään koulukuraat-

torin työtä ja toimenkuvia ja tunnistaa kaivattuja kehittämiskohtia, sekä selittää nämä 

seikat mahdollisimman ymmärrettävästi. Koimme, että yhdeksän koulukuraattoria oli riit-

tävä otos tutkimukseemme, jolloin tutkimuksesta ei tule liian laajaa. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on kyse kokonaisvaltaisesta tiedon hankinnasta luonnol-

lisissa tilanteissa, suosien ihmistä tiedon lähteenä. Tutkimuksen kohteet, määrittelevät, 

mitkä aihealueet ovat tärkeitä selvityksen kannalta. On tärkeää tarkastella aineistoa mo-

nitahoisesti ja yksityiskohtaisesti, päästäksemme parhaaseen mahdolliseen tulokseen. 
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Laadullisessa tutkimuksessa kuvataan lähtökohtaisesti todellista elämää ja pyritään koh-

teen mahdollisimman kokonaisvaltaiseen tutkimiseen. (Hirsjärvi ym. 2009, 161, 164.) 

Meidän tuli tutkimuksen tekijöinä perehtyä aineistoomme mahdollisimman yksityiskoh-

taisesti saadaksemme kuvattua koulukuraattorien työnkuvia todenmukaisesti ja koko-

naisvaltaisesti. 

Haastattelumallina käytimme teemahaastattelua. Teemahaastattelu on strukturoidun ja 

avoimen haastattelun välimuoto. Tässä haastattelumallissa on tyypillistä, että haastatte-

lun teemat ovat tiedossa, mutta kysymyksillä ei ole tarkkaa muotoa eikä järjestystä. (Hirs-

järvi ym. 2009, 208.) Koska haastattelutyyppimme oli teemahaastattelu, tuli meidän 

luoda valmiit teema-alueet, joiden perusteella esitimme kysymyksiä haastateltavillemme. 

Haastattelun teemoina meillä oli koulukuraattorin toimenkuvat ja kehitystarpeet sekä toi-

minnallisten menetelmien käyttö koulukuraattorin työssä (Liite 1). Nämä teemat muodos-

tuivat toimeksiannon tarkoituksesta kohdentaa sosionomin opintoja koulukuraattorin työ-

hön valmentaviksi. Työstimme kysymykset huolellisesti valmiiksi ennen haastatteluja 

sekä pyysimme ulkopuolista arvioimaan kysymysten ymmärrettävyyden. Päädyimme yk-

silöhaastatteluun, koska sillä tavoin saimme tarkempaa ja luotettavampaa tietoa kuin 

ryhmähaastattelulla. Ryhmähaastattelussa kollegat voisivat vaikuttaa haastateltavan nä-

kökulmaan. Kanasen (2012, 100) mukaan teemahaastattelun voi suorittaa joko yksilö- 

tai ryhmähaastatteluna. 

Haastattelulla halutaan korostaa ihmisen merkitystä. Haastattelu valitaan usein, jos tie-

detään ennalta tutkimuksen tuottavan monitahoisia vastauksia. (Hirsjärvi ym. 2009, 205.) 

Dialogisen ajattelun pohjana on ajatus siitä, miten maailma on sama kaikille, kuitenkin 

kokemusten vaihdellessa yksilön mukaan (Mäkinen ym. 2009, 139). Näistä syistä 

koimme haastattelun olevan tärkeä työkalu, koulukuraattorien toimenkuvien ymmärtämi-

seen. Kanasen (2012, 100, 102) mukaan teemahaastattelua käytetään yleisimmin kvali-

tatiivisen tutkimuksen tiedonkeruumenetelmänä. Haastattelun voi tehdä joko yksilö- tai 

ryhmähaastatteluna. Haastateltavien valinta perustuu siihen, että ilmiö, jota haastatel-

laan, liittyy haastateltaviin. Teemoja valitessa, pyritään siihen, että ne kattavat hyvin il-

miön kokonaisuudessaan. Teemahaastattelun teemojen tavoitteena on ymmärtää eri nä-

kökulmista ilmiötä sekä paljastamaan ilmiö.  

Haastattelijan tulee olla perillä siitä, miksi selvitystyötä tekee. Vaikka haastateltavilta tu-

lisi voimakkaita mielipiteitä ja tunteita, jotka olisivat ristiriidassa haastattelijan mielipitei-

den kanssa, tulee haastattelijan pysyä neutraalina. Hyvän haastattelijan tulee tuntea ai-
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hepiirinsä, olla avoin kuuntelemalla haastateltavaa sekä olla selkeä ja välttää liian moni-

mutkaisia ilmaisuja. Teemahaastattelulla kerättyä aineistoa kertyy yleensä paljon riippu-

matta pienehköstä haastateltavien määrästä. (Hirsijärvi & Hurme 2008, 68–69, 135.) 

Analysointitavan mietimme jo ennen, kuin aloimme keräämään aineistoa. Analysointita-

van päätettyämme pystyimme käyttämään analysointitapaa ohjenuorana haastatteluja 

ja niiden purkamista suunniteltaessa. 

Yksi laadullisen aineiston analyysitapa on sisällönanalyysi. Valitsimme tämän analyysi-

tavan, koska sisällönanalyysissä etsitään tekstin merkityksiä. Tällä analyysitavalla poi-

mimme haastatteluista koulukuraattorien toimenkuvista sekä työn kehittämistarpeista 

sen hetkistä informaatiota ja pyrimme kuvaamaan aineiston sisältöä sanallisesti. Laadul-

lisen aineiston analyysissa käytetään joko induktiivista eli aineistolähtöistä tai deduktii-

vista eli teorialähtöistä sisällönanalyysiä (Tuomi & Sarajärvi 2011, 104, 107). Työstimme 

aineistoa aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa. Päädyimme tähän analyysitapaan, 

koska jalkauduimme kentälle keräämään Turun alueen koulukuraattoreilta informaatioita 

heidän työstään teemahaastattelun avulla.  

Dokumentoimme haastattelut nauhoittamalla kaikki yhdeksän haastattelua kokonaisuu-

dessaan. Tallennusvälineenä käytimme puhelimen tai kannettavan tietokoneen ääninau-

huria. Tämän jälkeen litteroimme eli kirjoitimme haastattelut puhtaaksi, jonka jälkeen 

työstimme informaatiota aineistolähtöisen sisällönanalyysin muodossa. Päädyimme lit-

teroimaan aineiston, sillä päätelmien tekeminen suoraan tallenteista olisi ollut haastavaa 

haastatteluiden määrän sekä ajallisesti pitkäkestoisuuden vuoksi (Hirsijärvi & Hurme 

2008, 138). 

Laadullisen analyysin tavoitteena on saada vastaus tutkimustehtävään.  Analyysillä jär-

jestetään, jäsennetään ja tiivistetään aineisto, kuitenkin niin että aineiston informaatio-

arvo säilyy, eikä mitään oleellista jää pois. (Kajaanin ammattikorkeakoulu 2018a.) Ana-

lysoimme aineistoa lukemalla aineistoa useita kertoja ja reflektoimalla lukemaamme. 

Analyysin alkuperäisaineistoa hyödynnetään myös raportoinnissa. 

Analyysin aineiston tulkinta ja sen jäsentäminen kulkevat rinnakkain (Kajaanin ammatti-

korkeakoulu 2018a). Käytimme analysoinnin pilkkomisessa teemoittelua, joka korostaa 

luokittelun lukumäärän sijaan teeman sisältöä, mitä siitä on sanottu tai mitä siihen kat-

sotaan sisältyvän. (Kajaanin ammattikorkeakoulu 2018b.) Teemojen sisältöä kuvaamme 

osittain alkuperäisillä sitaateilla. 
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Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa käsitteitä yhdistellään ja tätä kautta saadaan 

vastaus tutkimustehtävään. Sisällönanalyysi perustuu tulkintaan ja päättelyyn, jossa läh-

detään empiirisestä aineistosta kohti käsitteellisempää näkemystä tutkimustehtävästä. 

Teoriaa ja johtopäätöksiä verrataan koko ajan alkuperäiseen aineistoon uutta teoriaa 

muodostaessa. (Tuomi & Sarajärvi 2011, 112–113.)  

Milesin & Hubermanin (1994) mukaan aineistolähtöisen eli induktiivinen aineiston ana-

lyysi voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri vaiheeseen. Ensin on redusointi eli aineiston 

pelkistäminen, jonka jälkeen tapahtuu aineiston klusterointi eli ryhmittely ja kolmantena 

abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen. Aineiston pelkistämisessä haastattelut 

ovat litteroitu ja pelkistetty niin, että tutkimuksen kannalta epäolennainen on karsittu pois. 

Pelkistäminen voi olla tiivistettyä informaatioita tai informaation pilkkomista osiin. Aineis-

ton ryhmittelyssä koodatut alkuperäisilmaukset käsitellään tarkasti, ja aineistosta etsi-

tään samankaltaisuuksia ja/tai eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Samaa asiaa tarkoit-

tavat käsitteet ryhmitellään luokaksi sekä nimetään käsitteellä, joka kuvaa parhaiten ky-

seessä olevaa luokkaa. Luokittelussa aineisto tiivistyy, koska yksittäiset tekijät luokitel-

laan yleisempiin käsitteisiin. Ryhmittelyllä luodaan pohja tutkimuksen perusrakenteelle 

sekä kuvaus alustavasti tutkittavasta ilmiöstä. Aineiston ryhmittelyn jälkeen seuraa ai-

neiston teoreettisten käsitteiden luominen. Tässä vaiheessa erotetaan tutkimuksen kan-

nalta tärkeä tieto, ja valikoidun tiedon perusteella luodaan teoreettisia käsitteitä. Käsit-

teellistämisessä edetään alkuperäisistä informaatioista kohti teoreettisiin käsitteisiin ja 

johtopäätöksiin. Käsitteellistämisvaiheessa jatketaan yhdistelemällä luokituksia, niin 

kauan kuin se aineiston sisällön kannalta on tarpeellista. (Hämäläinen 1987, Dey 1993, 

Cavanagh 1997, Tuomen & Sarajärven 2011, 108–111 mukaan.)  

4.3 Prosessin vaiheistus ja aikatauluttaminen 

Prosessimme kesti yhteensä noin vuoden. Aloitimme tutkimustyön tekemisen marras-

kuussa 2017. Ensimmäinen vaihe oli aiheen valinta ja sen tarkentaminen. Valitsimme 

aiheen opinnäytetyöpankista, jolloin aihe tuli meille valmiina. Toimeksiantajana toimi Tu-

run ammattikorkeakoulu. Keskustelimme toimeksiantajan kanssa, jolloin saimme tarken-

nettua aihettamme. Tässä vaiheessa meille korostettiin, että tehtävämme on selvitys, 

eikä tutkimus. Muut lehtorit olivat myöhemmin erimieltä selvitys sanan käytöstä ja koki-

vat, että teimme tutkimusta. Juttelimme toimeksiantajan kanssa, joka antoi meille luvan 
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tehdä opinnäytetyömme tutkimustermillä. Meitä kehotettiin myös pitäytymään kouluku-

raattorien haastattelussa, eikä laajentamaan opettajiin ja oppilaisiin, joista olisimme voi-

neet saada koulukuraattorin työn kehittämistarpeisiin vastauksia.  

Seuraava vaihe oli kirjoittaa suunnitelma tutkimustyöstämme, miten aioimme toteuttaa 

sen. Tutkimussuunnitelma toimii keskustelujen pohjalla opinnäytetyön työpajoissa ja se-

minaareissa, se ohjaa myös tekijää etenemään suunnitelmallisesti. Tutustuimme myös 

alustavasti aiheen tietoperustaan. Aineistoon perehtyminen jatkui aineiston keruu-, ana-

lyysi- ja pohdintavaiheissa eli tutkimuksen toteuttamis- ja tutkimusselosteen laatimisvai-

heessa (Hirsjärvi ym. 2009, 109, 174). Hankimme myös opinnäytetyön toimeksiantoso-

pimuksiin allekirjoitukset toimeksiantajalta. 
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Kuvio 1. Prosessin vaiheistus ja aikatauluttaminen. 
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Tutkimuksen tekemisessä noudatetaan viittä askelta, jotka ovat aiheen valinta, tiedon 

kerääminen, materiaalin arviointi sekä ideoiden, tulosten ja muistiinpanojen järjestämi-

nen ja lopuksi artikkelin, esseen, esitelmän tai tutkielman kirjoittaminen. Aiheen valinnan 

askeleessa valitaan aihepiiri, rajataan se ja laaditaan aikataulu, kun ohjaajan kanssa on 

keskusteltu. Tiedonkeruun askeleessa etsitään informaatiolähteet ja kerätään aineistoa 

lukemalla ja haastattelemalla. Siirryttäessä kolmanteen askeleeseen eli tiedon arvioin-

tiin, tulee aineistoa tarkastella kriittisesti ja arvioida sen hyödyllisyyttä sekä sopivuutta. 

Tarpeen vaatiessa aineistoa karsitaan ja kerätään uutta tietoa.  Neljännen askeleen koh-

dalla aineisto järjestellään loogiseksi ja analysoidaan ja käydään läpi, millaisiin tuloksiin 

päästiin. Viimeisessä, kirjoittamisen vaiheessa muokataan ja viimeistellään tuotos halu-

tun kaltaiseksi. (Hirsjärvi ym. 2009, 63–64.)  

Tutkimuksen toteuttaminen alkoi pohtimalla teemahaastattelujen kysymykset valmiiseen 

muotoon. Kun olimme saaneet kysymykset valmiiksi, lähetimme sähköpostitse haastat-

telupyynnöt Turun kaupungin koulukuraattoreille. Kun emme saaneet ensimmäiseen 

viestiin vastauksia, lähetimme uuden viestin ja motivoimme heitä osallistumaan haastat-

teluun tarjoamalla jokaiselle osallistujalle elokuvalipun. Suoritimme haastattelut ja nau-

hoitimme ne. Analysoimme aineistoamme ja kirjoitimme sen auki. Pyrimme arvioimaan 

aineistoa kriittisesti ja karsimme sekä täydensimme aineistoa. Pohdimme samalla, oliko 

aineisto meidän toimeksiantoon hyödyllistä ja sopivaa. Palasimme kirjoittaessa takaisin 

tehtävänantoon ja pohdimme, vastasiko tuotos kysymykseen vai menimmekö sivurai-

teille. Viimeisenä vaiheena oli tulosten kirjaaminen. Tähän vaiheeseen kuului aineiston 

järjestäminen loogiseksi kokonaisuudeksi ja aineiston lopullinen analysoiminen ja tulkit-

seminen. Tässä vaiheessa kävimme läpi, millaisia tuloksia saavutimme haastatteluissa 

ja kirjoitimme tulokset auki. Viimeistelimme tekstimme ja tarkastimme sen läpi, kunnes 

olimme tyytyväisiä kokonaisuuteen. Lopuksi esitimme tutkimustyön suullisesti Turun am-

mattikorkeakoulussa ja julkaisimme valmiin tutkimustyön internetissä sivulla, 

www.theseus.fi. 

Koko prosessin aikana luimme läpi oman tutkimustyöryhmämme kirjoittamia tekstejä ja 

luetutimme tuotoksemme ulkopuolisilla arvioijilla, sillä omalle tekstilleen tuli helposti so-

keaksi. Hyödyimme kolmen hengen ryhmästä, sillä pystyimme lukemaan toistemme 

tekstejä läpi. Saamaamme palautetta hyödynsimme koko tutkimustyön prosessin aikana 

ja muokkasimme tekstiä sopivaksi kokonaisuudeksi. 
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5 TUTKIMUSTYÖN TULOKSET 

5.1 Haastattelujen tulokset 

Tässä kappaleessa teemoittelimme haastatteluissa esille tulleet asiat ja kirjoitimme ne 

puhtaaksi. Tulokset etenevät teemahaastattelun teemojen mukaan (Liite 1). Käytimme 

sitaatteja haastatelluilta koulukuraattoreilta saadaksemme haastateltujen äänet kuulu-

maan selkeämmin. Tämän kappaleen jälkeen pohdimme, mitä nämä tulokset kertovat 

meille ja sidomme haastattelujen tulokset teorian kanssa yhteen. Suoritimme haastatte-

lut keväällä ja alkukesästä 2018. Tulokset kuvaavat sen hetkistä tilannetta ja näin ollen 

tilanne ei ole enää välttämättä sama. 

Suurin osa haastatelluista koulukuraattoreista määritteli koulukuraattorin koulun sosiaa-

lityöntekijäksi. Osa kuitenkin ilmoitti heti määritelmän jälkeen, että pitää käsitettä epä-

miellyttävänä, koska koulukuraattori “ei tee päätöksiä”.  

“Mutta sinänsä kuraattorihan tekee vaikka ja mitä.” 

Haastateltujen koulukuraattoreiden mukaan koulukuraattorin työ on sekä yksilö-, ryhmä- 

että yhteisötyötä ja koulukuraattori toimii opiskelijan oikeuksien edustajana. Koulukuraat-

torin tehtävänä on myös pitää huoli koulun oppilashuollollisten käytäntöjen kehittämi-

sestä sekä ohjata, neuvoa ja auttaa niin oppilaita kuin opettajiakin. Moni haastatelluista 

kokee lastensuojelun osaamisella olevan suuri merkitys. 

Isoa osaa koulukuraattorin työstä pidetään verkostotyönä. Verkostotyötä kuvaillaan yh-

teydenpitona lukuisten eri tahojen kanssa aina oppilaista ja opiskelijoista lastensuojeluun 

saakka. Haastatelluista koulukuraattoreista kaikki mainitsivat Wilman pääasialliseksi yh-

teydenpitovälineeksi oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa. Osa kuitenkin kokee puhelin-

soittojen toimivan vanhempien kanssa paremmin. Wilma on verkkopalvelu, jonka avulla 

koulun henkilökunta pitää yhteyttä kotiin (Visma 2018).  

Pohjakoulutukseltaan suurin osa haastattelemistamme koulukuraattoreista on sosio-

nomeja. Sosionomien lisäksi koulutustaustoissa on sosiaalitieteiden, sosiaalityön ja kas-

vatustieteiden yliopisto-opintoja suorittaneita koulukuraattoreita. 

Koulukuraattoreilla on koulutaloja kahden ja neljän koulutalon välillä. Pääsääntöisesti 

oppilas- ja opiskelijamäärät ovat 1 000 molemmin puolin. Tyytyväisiä koulukuraattorit 
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ovat oppilas- ja opiskelijamäärän ollessa noin 900 ja alle. Erityisen tuen kouluissa koet, 

että oppilasmäärä tulisi suhteuttaa paremmin työn haastavuuden kanssa.  

 

Kuvio 2. Koulutalojen määrä / koulukuraattori. 

 

Kuvio 3. Oppilaiden ja opiskelijoiden määrä / koulukuraattori. 
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Opiskelijoiden ja oppilaiden syyt tulla koulukuraattorin luokse vaihtelevat suuresti. Ala-

kouluissa koulukuraattorin luokse tullaan kertomaan kaverisuhdeongelmista ja muista 

sosiaalisista vaikeuksista. Koulukuraattoria tavataan myös sosiaalisten- ja tai tunnetai-

tojen ollessa puutteelliset tai mikäli oppilaalla on käytöshäiriöitä tai motivaation puutetta 

koulunkäynnin suhteen. Myös yksinäisyyden ja kiusaamisen vuoksi tullaan koulukuraat-

torin luokse. Yläkouluissa taas oppilaissa näkyy enemmän psyykkistä oireilua ja ahdis-

tusta. Elämäntilanteeseen liittyvät muutokset, kuten läheisen menetys ja siitä johtuva 

suru, perhesuhteet sekä koulunkäyntiin ja motivaatioon liittyvät vaikeudet ovat myös ylä-

koulujen oppilaiden syitä tavata koulukuraattoria. Toisen asteen kouluissa opiskelijoiden 

yleisimmät syyt ovat stressi, raha, ongelmalliset kaverisuhteet, jännittäminen, arkuus 

sekä oma jaksaminen. Lisäksi koulukuraattori tukee itsenäistymisessä, auttaa erilaisten 

tukien hakemisessa, kuten KELAn tukien sekä työllistymisessä, esimerkiksi auttamalla 

CV:n teossa.  

Koulukuraattoreilla on säännöllinen ryhmätyönohjaus noin kerran kuukaudessa. Moni 

koulukuraattoreista kokee ryhmän olevan liian suuri ja näin kokevat, etteivät saa tuotua 

aina omia asioita ryhmätyönohjaukseen. Lähes kaikki vastaajat kokevat kollegiaalisen 

tuen vahvana tukimuotona. Lisäksi koulukuraattorit mainitsivat esimerkiksi esimiehen, 

oppilashuoltoryhmän, opinto-ohjaajan ja apulaisrehtorin tuen. Koulutukset ja verkostoi-

tuminen koetaan myös vahvoina tukimuotoina.  

Asiakkaiden löytäminen tai miten asiakkaat löytävät koulukuraattorin luokse vaihtelee 

ikäryhmittäin. Alakouluissa pyyntö, että lapsi tulisi koulukuraattorille, tulee useimmiten 

oppilaan vanhemmalta tai opettajalta. Yläkouluissa ja toisella asteella nuoret hakeutuvat 

itsenäisemmin koulukuraattorin luokse ja nuoret voivat suositella koulukuraattorin palve-

luita kavereilleen. Noin puolet haastatelluista koulukuraattoreista kertoi markkinoivansa 

itseään informoimalla oppilaita koulukuraattorin palveluista esimerkiksi kiertämällä luo-

kissa, käymällä vanhempainilloissa sekä muissa koulujen erilaisissa tilaisuuksissa. Va-

jaa puolet haastateltavista koulukuraattoreista kertoivat olevansa kouluyhteisön sisällä 

tunnettu pitkän työhistorian ansiosta ja kokevat tämän etuna työssään. Yhteistyön mer-

keissä muut tahot voivat olla myös yhteydessä koulukuraattoriin ja osa asiakkuuksista 

ohjautuu tätä kautta.  

Saimme haastattelujen ohella kuulla, että suosituksena, kuinka monta asiakasta koulu-

kuraattorit tapaavat on viisi tapahtumaa päivässä, eli noin 25 tapahtumaa viikossa. Ta-

pahtuma käsittää niin yksilötapaamisen kuin myös esimerkiksi palaverit, isommalle ryh-



47 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Sara Blomberg, Jere Lintula, Katri Vainioranta 

mälle vedettävät tunnit sekä koulutukset. Kun kysyimme kuinka monta asiakasta he ta-

paavat viikossa, vastaukset osuivat välille 10–30 yksilöasiakasta viikossa. Luvut saatta-

vat vaihdella viikoittain ja jotkut vuodenajat, kuten lomien ympärillä olevat ajat, koettiin 

kiireellisimmiksi kuin toiset vuodenajat. Myös koulun oppilas- ja opiskelijamäärät vaikut-

tavat lukuun. Monella suositukset menevät reilusti yli jo pelkän yksilöasiakasmäärän ol-

lessa 30 viikossa. 

Koulukuraattorit tekevät moniammatillista työtä. Yhteistyötahoina mainittiin oppilas-

huolto, lastensuojelu, koululääkärit, terveydenhuoltopalvelut, psykologi, opettajat, 

opinto-ohjaaja, kolmas sektori, lastenpsykiatria, koulutuspäällikkö, rehtori, neuropsykiat-

rian poli, erityisopettaja ja puheterapeutti. Vahvuuksina moniammatillisessa työssä koe-

taan työntekijöiden pysyvyys, tieto muiden työntekijöiden toimintatavoista ja se, että pys-

tyy helposti konsultoimaan muuta oppilashuoltoa. Jos oppilas- tai opiskelijahuolto toimii 

tiiviissä yhteistyössä, koetaan sen poistavan yksinäisyyttä työstä. Vahvuutena koetaan 

myös työpari mahdollisten ryhmien vetämisessä ja verkostopalavereissa. Erilaiset mo-

niammatilliset näkökulmat oppilaiden tilanteisiin nähdään myös rikkautena.  

“Tää työ sisältää niin voimakkaasti moniammatillisuuden ja konsultaation 
etten koe riittämättömyyden tunnetta, vaikka en saisikaan asiakasta yksin 
kuntoon.” 

Haasteina moniammatilliselle yhteistyölle nähdään esimerkiksi eri lait opettajien ja kou-

lukuraattorien välillä, sekä pitkät jonot kunnallisella puolella. Asiakas ei välttämättä 

pääse tarpeeksi nopeasti oikean avun piiriin. Päällekkäiset asiakkuudet koetaan haas-

teena, jolloin oppilas tai opiskelija on useamman toimijan asiakkaana ja toimijat saattavat 

välillä tehdä päällekkäistä työtä keskenään. Haasteina moniammatilliselle työlle mainit-

tiin myös, jos koulukuraattorilla on useampi koulutalo, tällöin on vaikeampi päästä koulun 

työyhteisön sisälle, koska tällöin ei pystytä olemaan työyhteisössä säännöllisesti. Mikäli 

työhuoneen jakaa useampi taho, esimerkiksi koulukuraattori ja koulupsykologi, koetaan 

sen haittaavan yhteistyötä. Tämän vuoksi heidän on oltava eri päivinä paikalla eivätkä 

he näe toisiaan, mikä olisi tärkeää sujuvalle yhteistyölle. Kuormittavana tekijänä näh-

dään myös huolen eri tasot eri ammattilaisten kesken. Vaitiolovelvollisuus mainittiin 

myös moniammatillisen yhteistyön haasteena, sillä sen koetaan toisinaan rajoittavan tie-

don kulkua yhteistyötahojen kanssa. 

"...mun maailmassa, kun on aika raadollisiakin juttuja niin mä en huolestu 
ihan niin nopeesti, kun ehkä joku tavallisen luokan luokanopettaja, vaikka 
kenellä on pääasiassa ollut kilttejä ja hyvinvoivia lapsia. Ja sit jollain alkaa 
menemään vähän, vähän huonommin. Niin hän on heti todella huolissaan."  
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Lastensuojelun kanssa tehtävä yhteistyö jakaa haastatteluissa mielipiteitä. Osa kokee 

lastensuojelun kanssa vahvan kumppanuuden, ja että lastensuojelu tarttuu asioihin. Toi-

set taas kokevat, ettei lastensuojelu välttämättä tartu asioihin, eikä ota koulun huolta 

tosissaan. Tämän nähdään johtuvan osittain huolen eri tasoista. Työntekijöiden koetaan 

vaihtuvan lastensuojelussa liikaa. Vaitiolovelvollisuus lastensuojelun puolelta saattaa 

hankaloittaa työtä, eli koulu ei välttämättä saa lainkaan tietoa lastensuojelulta lapsen tai 

nuoren asioista heidän siirryttyä lastensuojelun asiakkaiksi.                                                     

Pääsääntöisesti koulukuraattorit ovat tyytyväisiä työtä ohjaavaan lainsäädäntöön. Kes-

keisimmät lait koulukuraattorin työssä ovat lastensuojelu- ja oppilas- ja opiskelijahuolto-

laki. Moni koulukuraattoreista kokee, että lait tuovat omalle työlle arvostusta sekä hel-

pottavat omaa työtä, kun voi nojata lakiin. Lait ohjaavat päivittäin koulukuraattorin työtä 

ja siksi ne ovat tärkeä tietää ja tunnistaa. Laki on myös asiakkaan puolella ja näin asiakas 

saa tietää, kuka hänen asioistaan puhuu. Laki määrittelee oppilaan ja vanhempien osal-

lisuuden sekä avoimuuden ja yhteistyön merkityksen työskentelyssä. Koulukuraattorin 

työtä ohjaavat lait ovat osaltaan tulkinnanvaraisia, esimerkiksi tiedon jakamisessa, sekä 

seitsemän arkipäivän aikarajan kanssa. Omaa harkintakykyä on osattava käyttää ja ym-

märtää se, ettei kaikki ole koulukuraattorin harteilla, vaan on monta ulkoista tekijää, jotka 

vaikuttavat kokonaisuuteen. Opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaan opiskelijan on oi-

keus saada keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai koulukuraatto-

rin kanssa seitsemän työpäivän kuluessa siitä hetkestä, jolloin opiskelija on sitä pyytänyt. 

Akuuteissa tapauksissa keskustelun on oltava järjestettävissä samana tai viimeistään 

seuraavana työpäivänä.   

“...tää työ on muutenki sellasta et sun pitää jatkuvasti sietää keskeneräi-
syyttä.”  

Moni koulukuraattoreista kokee, että opettajat eivät ole sisäistäneet uutta lainsäädäntöä 

ja tämä aiheuttaa välillä hankaluuksia, kun opettajat ihmettelevät, miksei koulukuraattori 

enää kerro heille oppilaiden ja opiskelijoiden asioita. Tiedon siirtäminen ja jakaminen 

moniammatillisesti jakaa koulukuraattorien kesken mielipiteitä. Osa koulukuraattoreista 

kokee, että lainsäädäntö hankaloittaa joissakin tilanteissa tiedon jakamista ja/tai saa-

mista, kun taas osa koulukuraattoreista kokee, että laki ei hankaloita tiedon jakamista 

ja/tai saamista. 

“Salassapitovelvollisuudest on hirveen tärkee olla tietonen, mut on hyvä 
olla tietonen ilmotusvelvollisuudest ettei sokaistu siin asiakastilantees et 
menee sinne henkilökohtasuuden puolelle niin vahvasti et asiakkaast tulee 
kaveri.”  
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Suurin osa koulukuraattoreista kokee salassapitovelvollisuuden toteutuvan hyvin. Haas-

teita salassapitovelvollisuus tuo silloin, kun oppilas tai opiskelija on useamman tahon 

asiakkaana, eikä anna tiedonjakolupaa. Lisäksi tiedonjakoluvan pyytäminen ja kirjaami-

nen järjestelmään koettiin kuormittavana byrokratiana. Mutta toisaalta koulukuraattorit 

ovat tyytyväisiä siihen, kun näin toimiessa asiakkaalla on tieto, kuka hänen asioistaan 

puhuu ja kenelle. Satunnaisesti koulukuraattorit kokevat salassapitovelvollisuuden han-

kaloittavan työntekoa.  

“...salassapitovelvollisuus toteutuu joskus niinki hyvin et yhteistyö olis jos-
kus helpompaa, jos kaikki ei olis niin tiukkoja et tuntuu et ei vois mitää pu-
hua.”   

Osa koulukuraattoreista pohtii, mitä kiusaaminen lopulta on ja missä menee kiusaamisen 

raja. Koetaan myös, että koulukiusaamisen takana on usein puutteelliset sosiaaliset tai-

dot. 

”…härnääminen, kiusaaminen vai läpän heitto lähtenyt keulimaan?” 

Koulukiusaamisen ehkäisyyn on koulukiusaamisen ehkäisysuunnitelma, jota tarkastel-

laan koulun tasolla. Koulukuraattorit keskustelevat ja kyselevät opettajien kanssa heidän 

havainnoistaan koulukiusaamisesta sekä pyrkivät pitämään yllä yhteisöllistä työotetta 

koulutaloissa. Lisäksi aikuisten (ammattilaisten) läsnäolo sekä herkkä puuttuminen ou-

toihin tilanteisiin toimivat hyvin koulukiusaamisen ennaltaehkäisynä. Oppilaille vedetään 

KiVa-tunteja, kaveritaitoryhmiä, tunne- ja turvataitoryhmiä. Koulukulttuuri, jossa opete-

taan lasta tunnistamaan toisessa hyvä, sekä toimintakulttuuri, jossa panostetaan lasten 

hyvinvointiin, mainitaan myös koulukiusaamista ennaltaehkäisevänä. Toimenpiteet, joita 

käytetään, kun koulukiusaamista ilmenee vaihtelevat koulutaloittain. Toimenpiteinä ovat 

esimerkiksi Webropol kysely anonyymisti, jälki-istunto, kiusaamistilanteeseen osallistu-

vien haastattelu, niin että sekä kiusaaja tai kiusaajat ja kiusattu istuvat alas yhdessä 

koulukuraattorin kanssa käyden asian yhdessä läpi rakentavasti. Koulutaloissa, joissa 

on KiVa-koulu, toimitaan KiVa-koulun ohjeistuksen mukaan, jolloin KiVa-tiimi hoitaa 

haastattelut, suunnitelman, seurannan ja yhteydenoton vanhempiin. Koulutalot, jotka ei-

vät kuulu KiVa-toiminnan piirin alle, hoitavat kiusaamistapaukset usein samantyylisellä 

kaavalla kuin KiVa-tiimi. Uhkailutilanteissa tehdään aina s-ilmoitus poliisille. S-ilmoitus 

on lyhenne sekalaisilmoituksesta, joka on rajatapauksissa tehtävä ilmoitus, jonka jatko-

toimenpidetarpeista poliisi ja syyttäjä voivat arvioida (Poliisiammattikorkeakoulu 2017). 

Toisella asteella kiusaamista ei esiinny niin paljon kuin peruskoulussa. Mutta kun kiu-
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saamista havaitaan, tavataan kiusaamistilanteen osapuolet ja selvitetään asia sekä ote-

taan tilanne seurantaan. Alaikäisten kohdalla kiusaamisesta ilmoitetaan aina vanhem-

mille. Mikäli kiusaaja ei lopeta kiusaamista, toimenpiteenä voi olla kiusaajan määräaikai-

nen erottaminen koulusta. 

 

Kuvio 4. Koulukiusaamisen ehkäiseminen ja puuttuminen. 

Osassa kouluissa kriisityö toimii tosi hyvin ja toisissa kouluissa siinä koetaan olevan ke-

hittämisen varaa. Kaikki koulukuraattorit eivät kuulu koulun kriisiryhmään. Kriisityösuun-

nitelmaa ei ole kaikissa kouluissa.  Joissain kouluissa kriisityösuunnitelma ei ole ajan 

tasalla. Kriisityösuunnitelma nähdään jossain kouluissa ainoastaan uhka- ja vaaratilan-

teiden, kuten tulipalojen kannalta, eikä suunnitelmassa käsitellä lainkaan psykologisia 

kriisejä. Koulukuraattorit toivovat kriisityösuunnitelmaan koulujen välisiä yhteisiä käytän-

töjä. Osassa kouluissa kriisityösuunnitelmalle ei ole ollut juurikaan tarvetta ja osassa 

kouluissa sitä on käytetty aktiivisesti.  Moni koulukuraattoreista kaipaa lisäkoulutusta krii-

sityöhön.  

Tilanteet joissa työ koetaan palkitsevaksi, ovat meidän haastattelemille koulukuraatto-

reille näkyvä kehitys oppilaan- tai opiskelijan elämässä tai suora palaute opettajalta, lap-

selta, vanhemmalta tai muilta tahoilta. Jos hankala tilanne tai hankala yhteistyö lähtee 
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sujumaan, koetaan sen olevan palkitsevaa. Työn palkitsevuuden voi havaita vasta asia-

kassuhteen päätyttyä, kun vuosien jälkeen on entisen asiakkaan kanssa yhteydessä ja 

näkee miten hyvin asiat hänellä on.  

“Et ei täs työssä saa kauheesti sellasii kukkia ja suklaarasioita et se pitää 
poimii sielt arjesta."  

Ryhmätoiminnan vetäminen on haasteltujen koulukuraattorien mukaan satunnaista ja 

moni koulukuraattoreista kaipaa lisää resursseja ryhmätoimintaan ja yhteisölliseen, en-

naltaehkäisevään työhön. Ryhmätoimintaa koulukuraattorit ovat vetäneet sekä yksin että 

parin kanssa. Parina on yleensä toiminut koulupsykologi, opinto-ohjaaja, opettaja tai eri-

tyisopettaja. Työparin apua on hyödynnetty varsinkin niveltunneilla kuudennen ja yhdek-

sännen luokan oppilaille, ryhmäytymispäivinä ja KiVa-tunneilla. Muiksi ryhmätyön muo-

doiksi mainittiin muun muassa Rennox-malli, jossa käsitellään stressinhallintaa ja jännit-

tämistä sekä Friends-ryhmätoiminta, joka edistää mielen hyvinvointia ja ennaltaehkäisee 

ahdistusta ja masennusta.  

“...jos on joku, vaikka joku arasteleva yksilötapaamisessa, niin pelaan jo-
tain uunoo ammatikseni.” 

Haastateltujen koulukuraattorien mukaan toiminnallisuudessa pitää olla tavoitteellisuutta 

eikä menetelmiä tule käyttää vain toiminnallisuuden vuoksi. Tavoitteeksi riittää esimer-

kiksi lapsen jännityksen ja ujouden purkaminen. Koulukuraattorien mukaan välillä tulee 

vastaan menetelmiä, jotka eivät ole toimineet lainkaan. Toisaalta toimivienkin menetel-

mien tehokkuus riippuu omasta ja lapsen tai nuoren vireystilasta.  

“No semmonen ei oo toiminut, jos mulla on ollut liikaa ajatuksia ja ideoita 
ja mä koitan niitä ympätä yhteen tapaamiseen. Niin se ei toimi, vaan pitää 
siinä olla se rauha ja aika. Jolloin myös se keskustelu ja purkaminen myös-
kin mahdollistuu.”  

Jokainen haastateltu koulukuraattori on käyttänyt monia erilaisia toiminnallisia menetel-

miä sekä yksilö- että ryhmätilanteissa. Menetelmiin toivotaan hyödyllisyyden vuoksi lisää 

koulutusta. Moni koulukuraattori mainitsee myös tunne- ja kuvakortit, joita moni kertoo 

käyttäneensä paljon. Lisäksi materiaalipankeista löytyy muun muassa nelikenttäana-

lyysi, vihkotyöskentely, aggression portaat, piirtäminen, eri lomakkeet ja tehtävämonis-

teet. Harvinaisempia menetelmiä olivat videot, musiikki ja urheilu.  

Monelle haastatellulle koulukuraattorille on haasteina erityisesti jatkuva riittämättömyy-

den tunne, yksinäisyys, haastavat vanhemmat, epärealistiset odotukset, työn yleinen 

kuormittavuus sekä pahan olon vastaanottaminen ja purkaminen.  
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“No se o varmaa haastavaa, ku on paljon kurjii juttui käsiteltävänä, ku var-
sinki yläkoulus tulee itkevät teinitytöt mun luo, ettei ne tunteet tartu.” 

Koulukuraattorin tulee hakea tietoa itsenäisesti ollakseen perillä asioista, mutta haasta-

tellut koulukuraattorit ovat sitä mieltä että, sille ei tuntunut aina löytyvän aikaa. Lisäksi 

kävi ilmi erityisen tuen koulujen koulukuraattoreita haastateltaessa, että kyseisissä kou-

luissa asioiden läpikäyminen vie kauemmin kuin niin sanotuissa “normaaleissa kou-

luissa”. Lisäksi ajankäyttö on ollut haastavaa mitoittaa oikein, kirjaamiselle jää aikaa vain 

vähän ennen seuraavan oppilaan tapaamista, jolloin kirjausten määrä kasaantuu. Myös 

oman ammattitaidon esiintuominen ja oman tärkeyden perusteleminen muille työnteki-

jöille koetaan haastavaksi.  

“Ja meidän tehtävä on tehdä näkyväksi se, miksi tätä opiskeluhuoltoa tar-
vitaan kouluissa ja että kannattaa käyttää meidän ammattia ja ammatilli-
suutta hyödyksi. Ja se on aika rankkaa, kun kuitenkin täällä koulussa ollaan 
opettamista ja ammattii varten ja me ollaan vaan pakollinen paha et saada 
joku ymmärtämään et meidän ammattitaitoa kannattaa käyttää hyväksi.”  

 

Kuvio 5. Koulukuraattorien tyypilliset haasteet. 

Haastattelemamme koulukuraattorit löysivät helposti kehitettävää työnkuvaan. Toivottiin 

lisää resursseja yhteisölliseen ja ennaltaehkäisevään työhön, sekä ajankohtaisten asioi-

den päivittämiseen.  

“Ennaltaehkäisevään toimintaan lisää resurssei, et sopiva määrä ryhmätoi-
mintaa alakoulussa voi hyvin ehkäistä yläkoulun ongelmia.” 
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Lisäksi toivotaan enemmän mahdollisuuksia työparityöskentelyyn, säännöllisiin kaupun-

gin kustantamiin lisäkoulutuksiin ja yhteissuunnitteluun koulukuraattorien kesken. Kriisi-

koulutusta kaivataan sekä yhteneväisyyttä kriisisuunnitelmiin ja koulujen yleisten käytän-

teiden kanssa koulutalojen välillä. Osa koulukuraattoreista kokee, että opettajille pitäisi 

tuoda enemmän tietoisuutta koulukuraattorin työnkuvasta sekä tietoisuutta laeista, jotka 

ohjaavat koulukuraattorin työtä. Byrokratia koetaan turhan kuormittavana asiana työn 

ohella. Lisäksi kehitysideaksi ehdotettiin yläkoulun opetussuunnitelmaan valinnaiseksi 

hyvinvointiosio, jonka sisällön rakentaminen ja tuntien vetäminen olisi oppilashuollon 

vastuulla. 

Haastattelemamme koulukuraattorit lähettivät Turun ammattikorkeakoululle terveiset 

siitä, miten opintoja pitäisi enemmän kohdentaa koulukuraattorin työhön vastaaviksi. 

Koulukuraattorit kokevat, että koulukuraattorin työssä tarvitaan enemmän valmiuksia asi-

akkaan kanssa tehtävään yksilötyöhön ja siihen tulisi koulun tarjota opetusta, tarpeelli-

sena nähdään esimerkiksi lyhytterapiataidot. Monet painottivat koulumaailman-, lasten-

suojelun- ja lakien tuntemusta työssä. Mielenterveys- ja päihdetyön koetaan koskevan 

myös monia asiakkaita.  

"...tää toiminnalliset on ihan super hyvä juttu et se on niinkun lähtenyt 
teillä." 

Teoreettista viitekehystä korostettiin, kuten käyttöteorioiden tuntemista, kasvatus- ja ke-

hityspsykologian opintoja ja oppimisvaikeuksien ja kehityshäiriöiden tiedostamista. Kou-

lukuraattorin tulee osata seurata yhteiskunnan muutoksia ja miten se vaikuttaa koulu-

maailmaan. Tärkeänä työssä koetaan perheen kanssa tehtävä yhteistyö, palveluiden 

tunteminen sekä palveluohjaus. Toiminnallisten menetelmien opintojen määrä Turun 

ammattikorkeakoulun sosionomin tutkinnossa koetaan hyvänä.  

5.2 Tulosten johtopäätökset 

Tutkimuskysymyksemme tutkimustyössämme olivat: Millaisia työnkuvia koulukuraattorin 

työnkuvaan kuuluu? Mitkä ovat koulukuraattorityön kehittämistarpeet? Miten toiminnalli-

set menetelmät näkyvät koulukuraattorin työssä? Saimme tutkimuksessa tuotua esille 

koulukuraattorin työn monimuotoisuutta ja mitä heidän työnkuvaansa kuuluu. Tietope-

rustaa on laajasti ja se tukee tuloksissa esille nousseita asioita. Kehittämistarpeita nousi 

useampikin, joten saimme vastattua tutkimuskysymykseemme koulukuraattorien kehit-
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tämistarpeista. Koulukuraattorit käyttivät erilaisia toiminnallisia menetelmiä ja tästä ai-

heesta olisi voinut tehdä ihan oman tutkimuksen. Mietimme jälkikäteen, että toiminnalli-

siin menetelmiin liittyviä kysymyksiä olisi voinut esittää enemmän. Saimme kuitenkin tie-

toa eri menetelmistä, mitä koulukuraattorit käyttävät ja missä tilanteissa. Toimeksianta-

jamme kertoi käyttävänsä meidän tutkimusta hyödyksi kevään kursseja suunnitellessa, 

joten pystyimme vastaamaan toimeksiantajan tarpeeseen.  

Suurin osa haastatelluista koulukuraattoreista olivat koulutukseltaan sosionomeja ja 

tämä sai meidät pohtimaan termeihin suhtautumista, koulukuraattorien puolelta. Voiko 

syynä olla, että termistä “koulun sosiaalityöntekijä” ei koulutustaustan vuoksi juuri pi-

detty, sillä sosionomit eivät ole koulutukseltaan sosiaalityöntekijöitä? Opiskelijahuoltolain 

uudistuttua vuonna 2013, sosionomikoulutuksesta tuli uusi kelpoisuus koulukuraattorin 

työhön. Koulukuraattorin pätevyys ei enää vaadi yliopistotason sosiaalityöntekijän päte-

vyyttä. Opiskelijahuoltolaissa (1287/2013) on asetettu kuraattorin kelpoisuusvaatimuk-

sen olevan vähintään sama, kuin sosiaalihuollon ammatillisista kelpoisuusvaatimuksista 

(272/2005) asetetun lain 6 §:ssä. Tässä pykälässä sosiaaliohjaajan kelpoisuusvaati-

mukseksi on asetettu sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkea-

koulututkinto. Mahkosen (2015, 84) mukaan olemassa ei varsinaisesti ole koulutusta, 

joka valmentaisi suoraan koulukuraattoriksi, nykyisin ajatellaan yliopiston sosiaalityön 

pätevyyden tai AMK-tason sosiaalialan tutkinnon pätevöittävän koulukuraattorin tehtä-

viin. 

Haastatteluista kävi ilmi monia asioita, joita koulukuraattorit joutuvat käsittelemään re-

surssipulasta huolimatta. Monen koulukuraattorin työmäärä ylittää suositukset. Vaikka 

oppilasmääriin oltiinkin pääosin tyytyväisiä niiden ollessa noin 900 ja alle, erityisen tuen 

kouluilta nousi toive, että oppilasmääriä suhteutettaisiin työn haastavuuden kanssa. Kou-

lukuraattoreilla on viiden tapahtuman kiintiösuositus per päivä, mikä käsittää noin 25 ta-

pahtumaa viikossa. Tapahtumat muodostuvat yksilötapaamisten lisäksi palavereista, 

isommalle ryhmälle vedettävistä tunneista sekä koulutuksista. Kun kysyimme yksilöasia-

kasten määrästä per viikko, vastaukset vaihtelivat 10 ja 30 välillä. Monella 25 tapahtu-

man suositus ylittyi jo pelkästä yksilöasiakasmäärästä. Opiskelijahuollon toteutumiseksi 

yhtä koulukuraattoria kohden tulisi olla noin 780 oppilasta (Koulukuraattorit ry 2017).  

Lasten ja nuorten pahoinvointi on ollut jo kauan näkyvästi läsnä, mutta toimenpiteet sen 

ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi ovat olleet vähäisiä (Wallin 2011, 24). Haastatteluista 

nousi esiin, miten koulukuraattorin tulee hallita elämän eri osa-alueissa ilmaantuvia 
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haasteita ja kyetä reagoimaan niihin asianmukaisella tavalla. Syyt koulukuraattorin ta-

paamiseen vaihtelivat laajasti oppilaiden ja opiskelijoiden välillä ja tästä syystä kouluku-

raattorilla on hyvä olla tietotaitoa elämän eri kriiseistä ja muista haasteista. Alakouluissa 

oppilaiden yleisimmät haasteet liittyivät sosiaalisiin vaikeuksiin ja kaverisuhteisiin. Kou-

lukuraattorin tapaamiselle oli usein myös syynä puutteelliset tunnetaidot tai jos oppilaalla 

ilmenee käytöshäiriöitä tai kiinnostuksen puutetta liittyen koulunkäyntiin. Yläkoulussa oi-

reilu näkyi enemmän psyykkisenä. Elämän suuret kriisit olivat vahvasti läsnä tällaisessa 

oireilussa. Läheisen menetys ja siihen liittyvä suru, vaikeat perhetilanteet ja koulumoti-

vaation puuttuminen olivat yläkoulun oppilaiden yleisiä syitä tavata koulukuraattoria. Lu-

kioissa ja ammatti-instituuteissa opiskelijoiden yleisimmät syyt olivat stressi ja jaksami-

sen vaikeudet, ongelmat kaverisuhteissa, jännittäminen ja arkuus. Lisäksi koulukuraat-

tori tuki itsenäistymisessä ja neuvoi raha-asioissa, esimerkiksi auttamalla tukien hake-

misessa. Tyypilliset huolenaiheet liittyvät Honkasen ja Suomalan (2009, 49) mukaan op-

pilaan tai opiskelijan psykososiaalisiin, terveyteen ja psykosomaattisiin vaikeuksiin ja 

tästä syystä koulussa tulee osata erottaa elämänkriisien aiheuttamat huolet sairauksista 

tai vammoista.  

Koulukuraattorit kokivat puhelinsoiton päässä olevan kollegiaanisen tuen hyvänä asiana 

sekä esimiehen ja oppilashuoltoryhmän konsultaatioavun tärkeänä tukimuotona. Lisäksi 

koulukuraattorit saivat ryhmätyönohjausta noin kerran kuukaudessa. Veivo-Lempisen 

(2009, 217–218.) mukaan työnohjauksessa koulukuraattori voi tarkastella työskentelyta-

paansa ja siihen liittyviä tunteita turvallisesti, luottamuksellisesti sekä tavoitteellisesti. 

Työnohjauksella voi kehittää omaa ammatillista kasvuaan pohtimalla omaa toimintaa 

koulukuraattorina, kasvattajana sekä työyhteisön jäsenenä. Onnistuneella työnohjauk-

sella on valtavan suuri merkitys työssä jaksamiseen ja näin voidaan ennaltaehkäistä sai-

raslomia.  

Omaa huolta on hyvä vertailla omien kokemusten ja olemassa olevien tilanteiden välillä. 

Joillekin pienikin kouluun liittyvä asia voi paisua suureksi huolenaiheeksi samalla, kun 

toisille samat asiat ovat osa oppilaan tai opiskelijan tavallista arkea. (Huhtanen 2000, 

24.) Haastatelluilta koulukuraattoreilta nousi esiin, miten huolen eri tasot eri ammattiryh-

mien välillä luovat usein haasteita. Haastatteluista kävi kuitenkin myös ilmi, että koulu-

kuraattorit pitävät näkemyseroja opettajien kanssa sekä haasteena että rikkautena. Nä-

kemyserot koettiin haasteeksi, koska opettajia ja koulukuraattoreita ohjaa eri lainsäädän-

nöt ja salassapitovelvollisuus jättää usein opettajat ihmettelemään saamiensa tietojen 
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vähyyttä. Yhtenäisyyden puuttuminen näkyy siinä, miten koulupsykologit noudattavat sa-

lassapitovelvollisuutta terveydenhuollon ammattihenkilöistä säädetyn lain mukaan, kun 

taas koulukuraattorit noudattavat sosiaalihuollon asiakaslakia (Mahkonen 2015, 88). Rik-

kaudeksi on muodostunut kuitenkin mahdollisuus vaitiolovelvollisuuden rajoissa jakaa 

taakkaa. Taakan jakaminen ei koske kuitenkaan pelkästään opettajia, sillä haastatellut 

koulukuraattorit kokevat yksinäisestä työmuodosta huolimatta erittäin vahvaa kollegiaa-

lista tukea.  

Haastatteluista nousi ilmi, että koulukiusaamisen ehkäisyyn on koulukiusaamisen eh-

käisysuunnitelma, jota tarkastellaan koulutasoisesti. Koulukuraattorit käyvät keskustelua 

koulukiusaamiseen liittyvistä havainnoistaan opettajien kanssa ja pyrkivät ylläpitämään 

yhteisöllisyyttä koulutaloissa. Lisäksi herkkä puuttuminen poikkeaviin tilanteisiin ja ai-

kuisten läsnäolo ovat jo itsessään hyviä keinoja koulukiusaamisen ennaltaehkäisyyn. 

Toimenpiteet, joita käytetään, kun koulukiusaamista ilmenee vaihtelevat koulutaloittain. 

Niitä ovat muun muassa anonyymi Webropol-kysely, jälki-istunto, kiusaamistilanteisiin 

osallistuneiden haastattelu niin, että kaikki osapuolet istuvat alas yhdessä koulukuraat-

torin kanssa. Toisella asteella kiusaaminen on huomattavasti harvinaisempaa kuin pe-

ruskoulussa. Kun kiusaamista havaitaan, tavataan kiusaamistilanteen osapuolet yh-

dessä. Asia pyritään selvittämään ja tilannetta seurataan ja alaikäisten kohdalla tehdään 

myös ilmoitus kiusaamistilanteen molempien osapuolien vanhemmille. Mikäli kiusaami-

nen ei tästä huolimatta lopu, kiusaaja voidaan erottaa määräajaksi. Hamaruksen (2008, 

127) mukaan hyvä työmenetelmä havahduttaa oppilaita eettiseen pohdintaan, on kerto-

mus kiusaamisesta, jossa toinen käyttäytyy epäoikeudenmukaisesti toista kohtaan. Ker-

tomuksen jälkeen keskustellaan ja pohditaan, miten kuulijat olisivat menetelleet sa-

massa tilanteessa.  

Osassa kouluissa toimi KiVa Koulu-ohjelma, jonka mukaan ehkäistiin ja puututtiin kiu-

saamiseen. Tuomiston ym. (2009, 174) mukaan KiVa Koulu -ohjelmassa on pyrkimys 

tavoittaa ne lapset, jotka seuraavat sivusta kiusaamista. Tavoitteena on saada heidät 

vastustamaan kiusaamista sekä olemaan kiusatun puolella puolustaen häntä. Lapset, 

jotka eivät aktiivisesti ole mukana kiusaamistilanteissa, välittävät usein kiusaajalle sig-

naaleja jatkaa kiusaamista. Sivustaseuraajat saattavat nauraa tai tarjoavat ”yleisön”, jota 

kiusaaja tarvitsee. Tämän vuoksi ryhmään vaikuttaminen on osa tärkeää kiusaamisen 

vastaista työtä. Mutta silti tarvitaan myös systemaattista puuttumista sekä päättäväi-

syyttä puuttua kiusaamiseen.   
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Koululla tarvitsee olla oma kriisiryhmä, joka vastaa äkillisten kriisien tuen suunnittelemi-

sesta ja toteuttamisesta (Opetushallitus 2018d). Haastattelemistamme koulukuraatto-

reista osa kuului koulun kriisiryhmään ja osa taas ei. Kriisityö kouluissa jakoi vahvasti 

mielipiteitä eri koulujen välillä. Osassa kouluissa kriisityö toimi ja toisissa siinä nähtiin 

olevan paljon kehittämisen varaa. Kriisityösuunnitelmaa ei ollut kaikissa kouluissa ja jois-

sain kouluissa suunnitelma oli puutteellinen. Koulukuraattorit halusivat yhteneväisyyttä 

koulujen välillä kriisityöhön. Moni koulukuraattoreista toivoi lisäkoulutusta aihealueeseen 

liittyen. Koulujen kriisityön väliset erot kasvattavat eriarvoisuutta koulujen välillä. Koulun 

tulisi reagoida nopeasti äkillisiin kriiseihin, sillä nopeasti reagoitua, säästytään psyykki-

seltä kuormittavuudelta myöhemmässä vaiheessa (Opetushallitus 2018c).  

Hiljattain uudistetun oppilas- ja opiskelijahuoltolain tuomat muutokset on otettu positiivi-

sin mielin vastaan. Opettajien kanssa syntyneistä näkemyseroista huolimatta uudistu-

neeseen oppilashuoltolakiin ollaan oltu tyytyväisiä. Uusi laki toi haastateltujen kouluku-

raattorien mukaan uutta arvostusta työlle ja loi uutta merkityksellisyyttä vanhempien ja 

oppilaiden osallisuudelle. Uuden opiskelijahuoltolain (1287/2013) tarkoitus on ehkäistä 

ongelmien syntymistä ja edistää opiskelijoiden oppimista ja terveyttä, hyvinvointia sekä 

osallisuutta. Lisäksi lailla turvataan varhainen tuki sitä tarvitseville ja yhdenvertainen saa-

tavuus ja laadullisuus opiskelijoiden tarvitsemille opiskeluhuoltopalveluille. Lailla myös 

edistetään oppilaitosyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta sekä kodin ja koulun välistä 

yhteistyötä. Tarkoitus on myös vahvistaa opiskeluhuollon toteutumista toiminnallisena 

kokonaisuutena ja johtamista monialaisena yhteistyönä. 

Oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus saada keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon 

psykologin tai koulukuraattorin kanssa seitsemän työpäivän kuluessa siitä hetkestä, jol-

loin oppilas tai opiskelija on sitä pyytänyt. Akuuteissa tapauksissa keskustelun on oltava 

järjestettävissä samana tai viimeistään seuraavana työpäivänä. (Oppilas- ja opiskelija-

huoltolaki 1287/2013.) Haastatellut koulukuraattorit kokevat seitsemän työpäivän aika-

rajan toteutuvan hyvin sopiessaan tapaamisia asiakkaiden kanssa. Moni haastatelluista 

koulukuraattoreista arvioi tilanteen kiireellisyyttä ajan sopimisen yhteydessä. Suurin osa 

koulukuraattoreista kokee, että kykenee tarjoamaan asiakkailleen seitsemän työpäivän 

aikana koulukuraattorin palveluita. Tuen tarpeellisuuden ja kiireellisyyden arviointi on 

koulukuraattorin harteilla  (Gråsten-Salonen & Mehtiö 2017, 368).  

Koulukuraattorien haastattelujen pohjalta saimme selville, että tyypillisimmät haasteet, 

joita koulukuraattori kohtaa työssään ovat haastavat vanhemmat, ajankäyttö, pahan olon 
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vastaanottaminen sekä riittämättömyyden tunne. Varsinkin ajankäyttö haasteena on kyt-

köksissä siihen, miten koulukuraattoreilla on pulaa resursseista. Edellä mainittujen tyy-

pillisimpien haasteiden lisäksi mainittiin, miten on haastavaa tuoda perustellusti esiin 

omaa ammatillisuutta kouluyhteisön sisällä. Erityisen tuen kouluissa haasteeksi on muo-

dostunut myös se, miten asioiden läpikäyminen vie kauemmin ja näin muun muassa 

ajankäyttö rajoittuu. Lisäksi koulukuraattorin tulee haastattelujen mukaan hakea jatku-

vasti itsenäisesti tietoa ja kehittää itseään, eikä siihen aina riitä aika. 

Haastatelluilta koulukuraattoreilta nousi esiin suuri määrä erilaisia toiminnallisia mene-

telmiä, joita he käyttävät sekä yksilö- että ryhmätoiminnassa. Koulukuraattorien mukaan 

toiminnallisten menetelmien käytössä tulee esiintyä tavoitteellisuutta. Moni haastatel-

luista toteaa käyttävän toiminnallisia menetelmiä lasten ja nuorten ahdistuneisuuden tai 

ujouden poistamiseen ja rennon ilmapiirin luomiseen.  Menetelmien toimivuus on haas-

tateltujen koulukuraattorien mukaan riippunut omasta sekä oppilaan tai opiskelijan vi-

reystilasta. Lisäksi toimivuuteen on vaikuttanut se, miten paljon tietää ennalta oppilaasta 

tai opiskelijasta, jotta osaa valita yksilölle sopivan menetelmän. Kaikissa harjoituksissa 

tulee olla perustelut tekemiselle ja sen korostamista, ettei kyse ole suorituksesta (Tarki-

ainen & Salomäki. 2005, 131). 

Haastatellut koulukuraattorit käyttivät toiminnallisina menetelminä esimerkiksi vihkotyös-

kentelyä, kuvakortteja, piirtämistä ja musiikkia. Heiskasen ja Hiisijärven (2018) mukaan 

kuvataide on apuväline työstämään ahdistavia aiheita ja kuvan tekijä toimii itse tulkitsi-

jana. Toiminnan tavoitteena on tuoda esiin syvälle sisimpään ahdettuja tunteita, joita ei 

sanoin pysty esittämään. Puhuminenkin on tästä huolimatta tärkeää, mutta kuvallisin 

keinoin on tarkoitus löytää tuntemuksilleen sanat. Musiikkia taas on käytetty jo pitkään 

tunteiden ilmaisemiseen, niin myönteisten kuin kielteistenkin tunteiden ilmaisuun. Musii-

kin keinoin herätetään yksilölle merkityksellisiä mielikuvia ja tunteita melodian, rytmin ja 

äänten värähtelyjen avulla. Päiväkirjan kirjoittaminen on yleisin ja usein täysin tiedosta-

maton muoto luovalle kirjoittamiselle. Parhaimmillaan päiväkirja voi toimia alustana itse-

tutkiskelulle ja odotusten sekä kriisien käsittelylle. Kirjoittaminen on usein väline surutyö-

hön. Näin sanoitetaan jotain, mitä ei ääneen kykene sanomaan. Käsiteltävän aiheen ol-

lessa erityisen kipeä, on tavallista ohjeistaa kirjoittamaan kolmannessa persoonassa. 

Näin on helpompaa kuvitella, että suru on jonkun toisen.  

Palavereissa, seminaareissa sekä tiimeissä on hyvä käydä läpi yhteistyöasioita eri yh-

teistyötahojen kanssa. Mikäli koulu ja koulun ulkopuolinen taho ei tiedä yhteistyötaho-
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jaan tai ei tunne heidän toimintatapojaan, vaikeuttaa se yhteistyötä huomattavasti. Esi-

merkiksi perheneuvola ei tiedä koulun toimintamalleja tai informaatio erikoissairaanhoi-

don kriisiaikojen tarjoamisen mahdollisuudesta oppilaalle ei ole tavoittanut koulun työyh-

teisöä. (Suontausta-Kyläinpää 2010, 100.) Moniammatillisen työn vahvuuksia on, kun 

työntekijöiden osaaminen täydentää toisiaan. Tällöin ammattilaiset tietävät kehen olla 

yhteydessä konsultoinnin merkeissä. (Taskinen 2010, 12.) Haastattelemamme kouluku-

raattorit totesivat moniammatillisen työn vahvuudeksi tiedon siitä, miten muut toimivat ja 

sen, että voi konsultoida muita tahoja. Työntekijöiden pysyvyys edesauttoi yhteistyön 

toimivuutta. Toisten ammattilaisten tuki poisti yksinäisyyden tunnetta koulukuraattorin 

työstään. Moniammatillisen työryhmän tuomat näkökulmat nähtiin rikkautena.  

Haastatteluista kävi ilmi, miten lastensuojeluviranomaisten kanssa työskentely onnistuu 

vaihtelevalla menestyksellä eri koulukuraattoreilla. Osa kokee yhteistyön lastensuojelun 

kanssa olevan toimivaa ja, että asioihin tartutaan hanakasti lastensuojelun puolesta.  Toi-

set taas olivat sitä mieltä, ettei lastensuojelu välttämättä ota koulun huolenaiheita vaka-

vissaan. Haastateltujen koulukuraattorien mukaan yhteistyön ongelmat opettajien ja las-

tensuojelun kanssa, nähtiin johtuvan osittain huolen eri tasoista. Myös työntekijöiden 

suuri vaihtuvuus lastensuojelun sektorilla koettiin haastavaksi. Yksi yhteistyön ongelma 

on työntekijöiden vaihtuvuus, lyhyt työkokemus tai resurssipula (Suontausta-Kyläinpää 

2010, 99). Opettajien kanssa tehtävää yhteistyötä hankaloitti lainsäädännön erilaisuus 

suhteessa opettajan ja koulukuraattorin työhön.  

Haastattelemamme koulukuraattorit toivat esiin, että haluaisivat lisää resursseja nimen-

omaan ryhmätyöhön, sillä tähän asti ainakin haastateltujen koulukuraattorien ryhmätyön 

vetäminen on ollut satunnaista. Lisätyt resurssit toisivat ryhmätyöskentelyn lisäksi mah-

dollisuuksia yhteisölliseen ja ennaltaehkäisevään työhön. Ryhmätyöskentelyä kouluku-

raattorit ovat vetäneet sekä yksin että parin kanssa ja parina oli yleensä toiminut koulu-

psykologi, opo, opettaja tai erityisopettaja. Työparin apu on ollut suuri varsinkin kuudes- 

ja yhdeksäsluokkalaisten niveltunneilla, ryhmäytymispäivinä ja KiVa-tunneilla. Muita käy-

tettyjä ryhmätyön muotoja olivat muun muassa Rennox-malli, jonka teemana on stres-

sinhallinta ja jännittäminen sekä Friends-ryhmätoiminta, jolla edistetään mielen hyvin-

vointia ja ennaltaehkäistään ahdistusta ja masennusta. Ryhmiä vedettäessä on koulu-

kuraattorilla usein työparina joko psykologi, erityisopettaja tai kouluterveydenhoitaja 

(Gråsten-Salonen & Mehtiö 2017, 370). 
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Haastatteluiden ja teoriaperustan myötä tuli esille, miten koulukuraattori on koulun sosi-

aalityön asiantuntija, joka toimii oppilaiden oikeuksien edustajana. Suurin osa haastatel-

luista koulukuraattoreista kokee resurssit ensisijaiseksi kehittämiskohteeksi. Lisätyt re-

surssit auttaisivat hallitsemaan ajankäyttöä, mikä mainittiin yhtenä suurimpana haas-

teena koulukuraattorin työssä. Lisäresurssit koulukuraattorin työssä auttaisi keskitty-

mään ennaltaehkäisevään ja yhteisölliseen työhön nykyistä paremmin. Tuloksia analy-

soidessa kävi ilmi, että resurssipulasta ja haasteista huolimatta haastattelemamme kou-

lukuraattorit olivat tyytyväisiä työhönsä. Parhaiten haastatellut koulukuraattorit kokevat 

työnsä palkitsevaksi, kun lapsessa tai nuoressa näkee positiivista kehitystä sekä saa-

dessaan suoraa palautetta vanhemmilta, oppilailta ja opettajilta.  

Uusi laki on tuonut näkyvyyttä koulukuraattorin ammattinimikkeelle ja selkeyttänyt van-

hempien ja lasten ja nuorten osallisuutta oppilashuollon onnistumiseen. Lainsäädäntö 

koettiin toimivaksi, vaikkakin näkemyserot opettajien kanssa vähenisivät, jos opettajilla 

olisi enemmän ymmärrystä koulukuraattoreja ohjaavista laeista. Lasten ja nuorten suu-

rimmat syyt tulla koulukuraattorin vastaanotolle, ovat alakoululaisilla kaverisuhteet, ylä-

kouluilla ahdistuneisuus ja toisella asteella stressi ja jaksaminen. 

Haastatelluilla koulukuraattoreilla on suuri valikoima toiminnallisia menetelmiä käytös-

sään ja he kertoivat olevansa tyytyväisiä kuultuaan toiminnallisten menetelmien olevan 

vahvasti läsnä sosionomiopintojen kurssitarjonnassa. Koulukuraattorit halusivat kuiten-

kin painottaa muun muassa yksilötyön ja lyhytterapiataitojen sekä lastensuojelu- ja kou-

lumaailmaan liittyvää osaamista, jotta sosionomiopinnot soveltuisivat paremmin koulu-

kuraattorin työhön. 
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6 POHDINTA JA ARVIOINTI 

6.1  Eettisyyden ja luotettavuuden arviointi 

Tutkimustyössämme käytämme vaihtelevasti selvitys- ja tutkimus-sanoja. Tämä johtuu 

siitä, kun toimeksiantajan luomassa otsikossa on selvitys-sana, vaikka työmme luonne 

on tutkimuksellinen. Opinnäytetyöprosessin alussa etsimme teoriaperustaa selvitykselle, 

tuloksetta. Kysyessämme kirjaston informaatikolta selvitykselle tietoperustaa oli vastaus 

“selvitys on sotkun siivoamista”. Sotkun siivoamista tämä ei kuitenkaan ole ollut, vaan 

mielenkiintoista tutkimustyötä. Selvitys- ja tutkimus-sanojen käyttö sekaisin saattaa häm-

mentää lukijaa, saaden pohtimaan onko raportin kirjoittajilla mennyt termit sekaisin. 

Tutkimuksen eettisyyden kannalta keskeistä on olla kopioimatta toisen kirjoittamaa teks-

tiä luvatta tai esittää toisen kirjoittamaa tekstiä omana tekstinä, näitä kutsutaan plagioin-

niksi. Mikäli ottaa suoria lainauksia tutkimukseen mukaan, on ne merkittävä asianmukai-

sin lähdemerkinnöin. Itsensä tai oman tutkimuksensa plagiointi tarkoittaa sitä, kun tutkija 

muuttaa aikaisempaa tutkimusta vain pienillä osa-alueilla ja näin ikään kuin luo uuden 

tutkimuksen johtaen harhaan tiedeyhteisöä väärän tutkimustyön avulla. Vilppi tutkimuk-

sen tulosten yhteydessä johtaa tiedeyhteisön harhaan, siksi tulosten esiin tuominen 

yleistäen kritiikittömästi, kaunistellen tai keksien on eettisesti väärää toimintaa. Rapor-

toinnin on oltava selkeää ja huolellista. Sen sijaan puutteelliset ja harhaanjohtavat tie-

donannot eivät ole eettistä toimintaa. Toisia tutkijoita on kunnioitettava, niin että jokaisen 

tutkijaryhmän jäsenen nimi tulee esiin tutkimuksen yhteydessä. Mikäli yksi tutkija ryh-

mästä esittää tutkimuksen tuloksia vain omiin nimiinsä, on se epäeettinen toimintatapa. 

(Hirsijärvi ym. 2009, 26–27.) Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimusten termien käy-

tössä on oltava tarkkana, etteivät ne sekoitu, sillä se alentaa tutkimuksen luotettavuutta 

(Kananen, 2012, 101). 

Yksityisyyden suoja eli anonymiteetti toi haasteita kirjoittaessamme tulosten analysoin-

tia, sillä yksittäisen kuraattorin vastauksen esiin tuominen tuloksissa olisi pois sulkenut 

yksityisyyden suojan. Henkilötietolain (523/1999) 3 §:n mukaan yksityisyyden suoja on 

taattava ”kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuh-

teitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hä-

nen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi”. Tämä toi meille haasteita, miten 
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tuoda kuitenkin tutkimuksen myötä ilmi tulleet asiat lukijan tietoon rikkomatta haastatel-

tavien yksityisyyden suojaa. Äänitimme kaikki haastattelut ja haastattelun päättyessä sa-

noimme haastateltaville ”Kiitos, tämä haastattelu oli tässä”, jonka jälkeen lopetimme nau-

hoittamisen. Yleensä haastateltavat olivat kiinnostuneita meidän opinnoista ja tulevai-

suuden näkemyksistä, joista vaihdoimmekin muutaman sanan. Muutaman haastatelta-

van kanssa näiden keskustelujen lomassa tuli lisäinformaatioita liittyen opinnäytetyö-

hömme. Harmiksemme emme kuitenkaan voineet ottaa näissä keskusteluissa esiin tul-

leita asioita opinnäytetyöhömme, sillä haastattelu ja sen nauhoittaminen oli jo päättynyt 

ja se olisi ollut eettisesti epäkorrektia toimintaa.  

Tutkimuksen luotettavuus nousi esiin teoreettisen tiedon hankinnassa, erityisesti oppi-

las- ja opiskelijahuoltolain tuomien muutosten myötä. Laki annettiin vuonna 2013 ja laki 

astui voimaan vuonna 2014. Lisäksi 2017 elokuussa tuli voimaan laki ammatillisesta kou-

lutuksesta sekä tämän vuoden (2018) tammikuussa astui voimaan ammatillisen koulu-

tuksen reformilaki. Näiden lakimuutoksen myötä, oli uudehkoissakin kirjoissa vanhentu-

nutta tietoa, joka poissulki osan alkuperäisistä lähteistämme. Syy, miksi käytimme esi-

merkiksi niin runsaasti Mahkosen Uusi oppilashuoltolaki työvälineenä-teosta oli se, että 

kyseinen teos oli laadukkain tietolähde oppilashuoltolaista. Mahkosen teos oli ainoa, 

jonka löysimme, jossa oli ajankohtaista tietoa. Lähteitä oli tietenkin oltava tutkimustyössä 

runsaasti, mutta niiden oli myös oltava laadukkaita ja mahdollisimman ajankohtaisia.  

Koulukuraattorin työnkuvissa on eroa, riippuen siitä missä koulutalossa työskentelee. 

Esimerkiksi alakoulun koulukuraattorin ja ammattikoulun koulukuraattorin työn sisällöt 

ovat hyvin erilaiset. Mikäli olisimme haastatelleet vain esimerkiksi ammattikoulujen kou-

lukuraattoreita, olisi tutkimuksen tulokset olleet erilaiset, kuin tässä tutkimuksessamme, 

jossa oli yhteensä yhdeksän vastaajaa joka koulutasolta, alakoulusta, yläkoulusta, luki-

osta ja ammattikoulusta.  

Jaoimme haastattelut keskenämme ja jokainen meistä meni yksin haastattelemaan kol-

mea koulukuraattoria. Olemme kaikki kolme erilaisia haastattelijoita ja niin kuin aina, 

vuorovaikutustilanteissa on tulkinnan varaa. Tämän toimintamenettelyn vuoksi tutkimuk-

sen luotettavuus nousi taas esiin. Luotettavuutta arvioimme myös niin, että jokainen 

haastattelija analysoi jokaisen litteroinnin, jonka jälkeen kävimme kaikki kolme yhdessä 

litteroinnit läpi tuoden esiin omia havaintoja, pohdintoja sekä reflektointia. Kuuntelimme 

avoimesti toistemme pohdintoja sekä kyseenalaistimme hyvässä hengessä toistemme 

havaintoja analyyseista. 
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Tutkimusaineiston eli haastattelujen äänitteiden, muistiinpanojen ja litterointien luotta-

muksellisuus on taattava aineistojen käsittelemisen, käyttämisen ja säilyttämisen ajan. 

Tutkimusaineistoja ei voida käyttää ja luovuttaa muuhun kuin tutkimukseen. Tutkimusai-

neiston sisältämiä tietoja ei voida luovuttaa niin, että se voisi aiheuttaa haittaa yksittäis-

ten tutkittavien arvioimiseen, kohteluun tai asemaan. Tutkimusaineiston antaminen tie-

dotusvälineille tai kaupallisiin tarkoituksiin on kiellettyä. (Tutkimuseettisen neuvottelu-

kunnan laatimat ihmistieteiden eettiset periaatteet.) Kun olimme litteroineet haastattelut, 

poistimme äänitteet ja hävitimme muutkin tutkimusaineistot tutkimustyön valmistuttua. 

Emme antaneet kenenkään ryhmämme ulkopuolisen nähdä kyseisiä aineistoja. 

6.2 Toteutuksen ja oppimisprosessin arviointi sekä ammatillinen kasvu 

 Onnistuimme mielestämme vastaamaan tutkimuskysymyksiin ja toimeksiantoon, josta 

uskomme Turun ammattikorkeakoulun hyötyvän. Tulostemme pohjana oli perusteellinen 

suunnittelu ja tehokas yhteistyö tutkimustyöryhmämme kesken. Teimme suuret päätök-

set yhdessä ja kaikkien suostumuksella. Koimme myös, että toimeksiantajamme ehdot-

tama yhdeksän koulukuraattorin otanta oli sopiva määrä kolmelle ihmiselle. Koko tutki-

mustyön prosessi oli haastavuudestaan huolimatta erittäin palkitseva. Juuri kun huokai-

simme helpotuksesta yhden esteen ylittämisen jälkeen, oli toinen jo odottamassa. Pitkin 

prosessia, aina aiheen saamisesta lähtien, olemme ajoittain palanneet saman kysymyk-

sen ääreen: Mikä on selvitys? Emme vieläkään ole saaneet selkeää vastausta kysymyk-

seemme eikä asiasta löytynyt kirjaston ammattilaisten avullakaan paljoa teoriaa, mutta 

ohjaajamme ehdotettua muotoilemaan opinnäytetyöstämme tutkimus, työtaakkamme 

helpottui huomattavasti.  

Jouduimme myös kamppailemaan yhteydenpito-ongelmien kanssa ja tämä haaste olikin 

odotettavissa. Koulukuraattorit ovat kiireisimmillään alkusyksystä ja loppukeväästä, joten 

meidän lähettämä sähköpostiviesti saattoi hukkua helposti muiden sähköpostiviestien 

joukkoon. Loimme yhdessä motivaatiosähköpostin koulukuraattoreille, mutta ensimmäi-

seen versioon emme saaneet vastauksia. Lisäsimme toiseen viestiin “kiitoksena eloku-

valippu osallistujille” ja vaikka emme usko sen olleen ratkaiseva tekijä, oli ilo huomata, 

että vastauksia alkoi tulemaan toisen viestin lähettämisen jälkeen. Emme kuitenkaan heti 

saaneet tarvitsemaamme yhdeksää koulukuraattoria haastatteluun sähköpostitse, vaan 
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lopulta soitimme koulukuraattoreille. Saadaksemme yhdeksän koulukuraattorin haastat-

telukiintiön täyteen. Kaikki sopimamme haastattelut toteutuivat ajallisesti niin kuin 

olimme alun perin sopineet. 

Haastattelut sovittuamme saimme uuden haasteen eteemme. Koska selvitys oli käsit-

teenä jätetty sivuun ja keskitytty tutkimuksen tekemiseen, piti meidän varmistaa tutki-

musluvan tarve. Jos olisimme tarvinneet tutkimusluvat, emme olisi saaneet lähteä ana-

lysoimaan haastatteluja ennen kuin luvat olisi myönnetty. Saimme kuitenkin hyvissä 

ajoin varmistuksen koulukuraattorien esimieheltä Tea Kiviluomalta, ettei tutkimuslupia 

tarvita, koska emme tehneet tutkimusta alaikäisistä.  

Koimme, että haastattelut olivat oikea menetelmä tiedon hankkimiseen koulukuraatto-

reilta. Kanasen (2012, 103) mukaan teemahaastatteluissa harvemmin tehdään jatkokier-

roksia, mikä on vastoin teemahaastattelun käytäntöjä. Koska harvoin haastattelija saa 

ensimmäisen haastattelun aikana kaikkea tarvitsemansa tietoa tai on niin taitava haas-

tattelija, että osaa tehdä lisäkysymyksiä haastattelun edetessä. Pitäydyttäessä vain yh-

dessä haastattelukerrassa, heikentää se haastattelun sisällön laajuutta ja syvyyttä. Kir-

joittaessamme ja käydessämme litterointeja läpi, totesimme, että meidän olisi pitänyt ha-

nakammin tarttua joihinkin teemoihin ja tehdä lisäkysymyksiä haastatteluiden aikana. 

Esimerkiksi lastensuojelu jäi aika niukaksi haastatteluiden tuloksissa. Useisiin haastat-

telukierroksiin meillä ei olisi ollut aikaa, mutta haastattelun edetessä olisimme voineet 

lisäkysymyksiä, joita ei ollut varsinaisessa haastattelulomakkeessa. Haastattelemalla 

kolmistaan olisimme voineet huomata paremmin tarpeen lisäkysymyksille. Kun haastat-

telimme yksin, oli haastavaa esittää tarpeeksi lisäkysymyksiä syvempien vastauksien 

saamiseksi.  Moni koulukuraattori alkoi puhumaan tutkimuksen kannalta tärkeistä asi-

oista vasta nauhoituksen päätyttyä, emmekä luonnollisesti voi käyttää tätä tietoa. Tästä 

huolimatta saimme kuitenkin paljon olennaista tietoa vastaamaan opinnäytetyömme tut-

kimuskysymyksiin.   

Voimme kuitenkin olla ylpeitä saavutuksestamme, sillä pysyimme aikatauluissamme 

haasteista huolimatta. Lisäksi testattuamme haastattelukysymykset, ne saivat kehuja ja 

loivat meihin itseluottamusta haastatteluja varten. Haastattelut itsessään olivat miellyttä-

viä ja antoisia ja moni koulukuraattorikin kehui jälkikäteen kysymyksien mielenkiintoi-

suutta ja selkeyttä. Olemme kulkeneet pitkän matkan ja kokemus oli jatkuvaa oppimista. 

Opinnäytetyön työstämisen prosessi kesti yhteensä noin vuoden. Koimme tämän hy-

väksi, sillä saimme tehtyä isosta työmäärästä pienen palan kerrallaan. Työmäärä tuntui 
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tällöin kohtuulliselta, eikä tullut liian työlääksi. Saimme myös ryhmästämme tukea ja pys-

tyimme keskustelemaan, jos jokin asia askarrutti. Ryhmässä toimiminen toi myös omat 

haasteensa, sillä meillä jokaisella oli erilaiset työskentely- ja kirjoittamistyylit. Jouduimme 

kolmen kuukauden yhdessä työskentelyn jälkeen istumaan alas ja keskustelemaan vai-

keistakin tuntemuksista liittyen meidän erilaisiin työskentelytyyleihin. Tunteenpurkauksia 

purimme toisillemme myös opinnäytetyön viimeisen kuukauden aikana. Nämä avoimet 

keskustelut opinnäytetyöprojektin alkuvaiheessa ja viimeisellä kuukaudella olivat raken-

tavia, sillä ne veivät aina ryhmäämme ja työtämme eteenpäin. Meistä jokainen olisi alun 

perin halunnut tehdä yksin tutkimustyön, mutta ajauduimme tekemään tutkimustyötä kol-

men hengen ryhmässä, koska me kaikki olimme kiinnostuneita tästä tutkimustyöstä. Ai-

katauluttaminen ryhmässä toi omat haasteensa, mutta pystyimme hienosti pitämään so-

vituista aikatauluista kiinni. Kokemuksemme oli, että meidät heitettiin heti “syvään pää-

tyyn” tekemään opinnäytetyötä ja meidän piti melko itsenäisesti etsiä vastauksia, miten 

meidän kuuluisi tutkimustyötä tehdä. Vaikka meillä oli vertaistukiryhmä ja ohjaava lehtori, 

koimme olevamme aika yksin prosessin aikana.  

Aloimme lukemaan ja kirjoittamaan raporttiin tietoperustaa alkuvuonna 2018. Tämä 

osoittautui hyväksi työmenetelmäksi, koska laajan tietoperustapaketin jälkeen oli hel-

pompaa pohtia teemahaastattelun teemoja ja kysymyksiä, sekä suorittaa koulukuraatto-

rien haastattelut. Haastatteluiden jälkeen toimme vielä uutena tietoperustana lain refor-

mista sekä lisäsimme koulukiusaamisen ja ryhmänohjauksen tietoperustaa. Tietope-

rusta, joka oli haettu ennen haastatteluita, oli aiheellista, emmekä joutuneet siitä mitään 

poistamaan.  

Oppimista tapahtui jokaisen ryhmäläisen kohdalla. Otimme vastuuta ryhmässä toimimi-

sesta ja tutkimustyön tekemisestä. Saimme enemmän ymmärrystä koulukuraattorien 

työstä ja työn teoreettisesta viitekehyksestä. Meidän asettamat tavoitteet toteutuivat ja 

reflektoimme omaa työskentelyämme ja ryhmäntyöskentelyä koko oppimisprosessin 

ajan. 

Sosionomin kompetensseihin eli osaamisvaatimuksiin liittyy tutkimuksellinen kehittämis- 

ja innovaatio-osaaminen. Sosionomin tulee siis osata suunnitella, arvioida ja toteuttaa 

kehittämishankkeita sekä tuottaa ja arvioida tietoa hyvinvoinnin edistämiseksi. Tutkimuk-

sellisen osaamisen vaatimuksiin kuuluu myös kyky toimia tutkimus- ja kehittämistyön 

eettisten periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti. Lisäksi sosionomin tulee kyetä innovatii-

viseen ongelmanratkaisuun ja verkostotyöhön kehittääkseen kumppanuuslähtöisesti 
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asiakastyön menetelmiä, työkäytäntöjä, palveluprosesseja ja itse sosiaalialaa. Sosiono-

min on myös tärkeä hallita eri tutkimus- ja kehittämismenetelmiä toimintakäytäntöjen ke-

hittämiseksi. (Diak, 2018.) Tutkimusta tehdessämme saimme sovellettua useaa tutki-

mukselliseen osaamiseen liittyvää kompetenssia. Noudatimme esimerkiksi alusta lop-

puun eettisiä periaatteita emmekä rikkoneet koulukuraattorien yksityisyyden suojaa. Ky-

kenimme myös innovatiiviseen ongelmanratkaisuun, kun koimme yhteydenpitovaikeuk-

sia koulukuraattorien kanssa. Keksimme yhdessä motivoida koulukuraattoreita elokuva-

lipuilla. Vaikka yhteydenottojen lisääntyminen johtui pikemmin siitä, että lähetimme vain 

toisen sähköpostin eikä tarjotuista elokuvalipuista, olimme silti onnistuneet innovatiivi-

suudessa. Opinnäytetyötä tehdessä olemme myös oppineet eri tutkimusmenetelmistä ja 

tuottaneet tietoa. 

Tutkimustyömme oli pintaraapaisu Turun alueen koulukuraattorien työnkuvaan, joten jat-

kotutkimusmahdollisuuksia on paljon. Tutkimusta voisi laajentaa Varsinais-Suomen alu-

eelle ja huomata koulukuraattorien toimenkuvien eroja kunnittain. Pelkästään toiminnal-

listen menetelmien käytöstä koulukuraattorin työssä voisi tehdä oman tutkimuksen, kun 

esille tuli, että koulukuraattorit käyttävät paljolti erilaisia menetelmiä. Tutkimusta voisi 

myös laajentaa selvittämään, mitä kehitystarpeita oppilaiden ja opiskelijoiden sekä opet-

tajien mielestä työssä voisi olla ja miten he ovat kokeneet koulukuraattorin työn antavan 

koululle.  
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Liite 1: Haastattelupohja 

TAUSTA  

• Kuvaile omin sanoin, mikä koulukuraattori on. 

• Pohjakoulutuksesi?  

• Montako koulutaloa ja oppilasta / opiskelijaa kuuluu toimialueeseesi?  

• Oppilaiden ja opiskelijoiden yleisimmät syyt tulla koulukuraattorille?  

• Millaista tukea saat työllesi?  

TOIMENKUVAT  

• Miten sinä löydät asiakkaat? Miten asiakkaat löytävät sinut?  

• Kuinka monta yksittäistä asiakasta tapaat viikossa?  

• Miten työssäsi näkyy moniammatillisuus, esimerkiksi muun opiskelijahuollon, las-

tensuojelun ja opettajien kanssa? Vahvuudet ja haasteet?  

• Miten pidät yhteyttä kodin ja koulun välillä?  

• Vedätkö ryhmätoimintaa asiakkaillesi? Millaista? Työparin kanssa vai yksin?  

• Miten lait ohjaavat työtäsi? Onko lain asettamat vaatimukset mielestäsi realisti-

sia? Salassapitovelvollisuuden toteutuminen?  

• Miten ehkäisette koulukiusaamista? Miten toimitte, kun koulukiusaamista ilme-

nee?  

• Miten kriisityö näyttäytyy työssäsi?  

• Missä tilanteissa koet työsi palkitsevaksi?  

TOIMINNALLISET MENETELMÄT  

• Millaisia toiminnallisia menetelmiä käytät työssäsi?  

• Oletko kokenut kyseiset menetelmät toimiviksi?  

• Millaisissa tilanteissa yleensä käytät toiminnallisia menetelmiä?  

KEHITYSTARPEET  

• Minkä koet työssäsi haastavaksi? Esimerkiksi asiakasmäärät ja siirtyminen kou-

lutalojen välillä? 

• Miten itse kehittäisit tätä työnkuvaa?  

• Miten sosionomin opintoja voisi kohdentaa paremmin koulukuraattorin työhön? 

(terveiset Turun AMK:n opettajille)  
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