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TIIVISTELMÄ 

 

Tämän tutkimuksellisen kehittämishankkeen lähtökohtana on Päijät-Hä-
meen kuntien tarve kehittää esiopetuksen kuraattorityötä. Hankkeen koh-
deorganisaationa ovat mukana olevat kunnat, Iitti, Hollola, Heinola, Ori-
mattila, Asikkala, Padasjoki, Hartola, Sysmä ja Kärkölä ja yhteistyökump-
panina Sosiaalialan osaamiskeskus Verso. Tämän kehittämishankkeen 
tarkoituksena on kehittää esiopetuksen kuraattorityötä Päijät-Hämeessä ja 
tavoitteena on luoda esiopetuksen kuraattorityön vuosisuunnitelma alueen 
kuntien työvälineeksi esiopetuksen kuraattorityön kehittämiseen.  

Teoreettinen viitekehys rakentuu esiopetuksen, kuraattorityön ja oppilas-
huoltotyön keskeisistä sisällöistä ja niiden kuvaamisesta. Myös moniam-
matillisen ja monialaisen yhteistyön merkitys esiopetuksen kuraattorityön 
kehittämisessä korostui hankkeessa. 

Tämä kehittämishanke on edennyt toimintatutkimuksen syklejä mukaillen. 
Aineisto on kerätty kahdessa kehittämispäivässä toiminnallisin menetelmin 
ja lisäksi aineistoa on saatu kahdesta kotitehtävästä, jotka osallistujat ovat 
tehneet hankkeen aikana. Kehittämismenetelminä on käytetty yhteiskehit-
tämistä ja Learning cafe -menetelmää. 

Aineiston analyysimenetelmänä on käytetty aineistolähtöistä sisällönana-
lyysia. Tulosten perusteella tehtyjen johtopäätösten pohjalta on tehty esi-
opetuksen kuraattorityön vuosisuunnitelma. Vuosisuunnitelmassa esiope-
tuksen kuraattorityön keskeisinä teemoina ovat kuraattorin työn tutuksi tu-
leminen, kuraattorin työ nivelvaiheissa, monialainen yhteistyö, yhteisölli-
nen työ ja tarpeen mukainen työskentely ryhmä- ja yksilötasolla ja perheen 
ja esiopetuksen henkilöstön kanssa. 

Avainsanat: Esiopetus, esiopetuksen kuraattorityö, oppilashuolto, monia-
lainen yhteistyö, yhteiskehittäminen, osallisuus 
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ABSTRACT 

 

The starting point of this research-based development project is the need 
to develop school social work in preschool education in municipalities in 
the Päijät-Häme region. The municipalities involved form the target organi-
zation of this development project. These municipalities are Iitti, Hollola, 
Heinola, Orimattila, Asikkala, Padasjoki, Hartola, Sysmä and Kärkölä. 
Verso, the center of competence in the social field, is a partner in this pro-
ject. The purpose of this project is to develop school social work in pre-
school education in the region of Päijät-Häme. The aim is to create an an-
nual plan of school social work for preschool education to help the munici-
palities in the region to develop school social work services in preschool. 

The theoretical framework is based on the core content and the descrip-
tion of preschool education, school social work and student welfare. The 
significance of multi-professional collaboration was also emphasized in 
this development project. 

This development project was conducted by adapting the cycles of action 
research. The research material was collected in two project days with 
participatory and collaborative methods such as Learning Cafe. Additional 
research material was collected through assignments that the participants 
worked on during the development project.  

The research material was analyzed using research material-based con-
tent analysis. Based on the conclusions made according to the research 
results, an annual plan for preschool school social work education has 
been made. The central themes in the annual plan are the school social 
worker’s work becoming more familiar, school social work in the transition 
stages of the preschool year, multi-professional collaboration, communal 
work in the preschool environment and working based on the needs of in-
dividual children, the whole preschool group, families and preschool staff.  
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1 JOHDANTO 

Toteutamme opinnäytetyömme tutkimuksellisena kehittämishankkeena 

Päijät-Hämeessä toteutettavaan ”Huomisen hyvinvointia lapsille ja per-

heille Päijät-Hämeessä” -hankkeeseen. Hanke on osa valtakunnallista 

Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelmaa (Päijät-Hämeen hyvin-

vointiyhtymä 2017a). 

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan 1.8.2014. Lakimuutoksen 

myötä myös esiopetuksessa olevat lapset ovat oppilashuollon piirissä ja 

heille tulee tarjota oppilashuoltoon kuuluvia palveluja. (Sosiaali- ja terveys-

ministeriö 2015, 3.) Esiopetuksen oppilashuollon palvelut on koettu aikai-

semmin riittämättömiksi, eikä oppilashuoltoa ole mielletty osaksi esiope-

tusta. Yksittäistä lasta koskevissa asioissa moniammatillinen yhteistyö on 

toteutunut, mutta oppilashuoltosuunnitelmaa tai säännöllisesti kokoontu-

vaa oppilashuoltoryhmää ei välttämättä ole ollut. (Hujala, Backlund-Smul-

ter, Koivisto, Parkkinen, Sarakorpi, Suortti, Niemelä, Kuronen, Knubb-

Manninen, Smeds-Nylund, Hietala & Korkeakoski 2012, 16.) 

Opinnäytetyömme aiheena ovat esiopetuksen kuraattoripalvelut ja niiden 

kehittäminen. Tarkoituksena työssämme on kehittää esiopetuksen kuraat-

torityötä Päijät-Hämeessä. Tavoitteena on luoda esiopetuksen kuraattori-

työn vuosisuunnitelma alueen kuntien käyttöön. 

Esiopetuksen opiskelijahuollosta käytetään termiä oppilashuolto, opiskeli-

jaan viitataan sanalla lapsi ja oppilaitoksesta puhutaan esiopetusyksikkönä 

tai esiopetuksena. Koulutuksen järjestäjästä käytetään käsitettä opetuksen 

järjestäjä. (Opetushallitus 2014b, 1.) Tässä raportissa viittaamme siis opis-

keluhuoltoon termillä oppilashuolto, koska opinnäytetyömme keskittyy esi-

opetukseen ja esiopetuksen kuraattorityöhön osana oppilashuoltoa.      

Opinnäytetyössämme avaamme ensin kehittämishankkeen lähtökohtia ja 

taustalla olevaa LAPE -hanketta. Lähtökohdissa kuvaamme myös mukana 

olevien kuntien lähtötilannetta ennen kehittämistyön alkua. Teoriaosuu-

dessa avaamme esiopetuksen ja kuraattorityön taustaa ja keskeisiä yhty-



 
 

   
 

mäkohtia teorian kautta. Lisäksi teoriaosuudessa kuvaamme moniammatil-

lista yhteistyötä ja sen toteutumista koulussa ja varhaiskasvatuksessa, esi-

opetuksen toimintaympäristöissä. Teoriaosuuden jälkeen kuvaamme käy-

tetyt kehittämis- ja analyysimenetelmät ja esittelemme hankkeen etenemi-

sen prosessin ja tulokset. Pohdinnassa arvioimme toteutunutta prosessia 

kokonaisuudessaan sekä tutkimuksen hyödynnettävyyttä ja jatkokehittämi-

sen mahdollisuuksia. Lisäksi käsittelemme pohdinnassa tutkimuksen luo-

tettavuutta ja eettisyyttä. Raportin lopussa esittelemme esiopetuksen ku-

raattorityön vuosisuunnitelman.         
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2 KEHITTÄMISHANKKEEN LÄHTÖKOHDAT 

 Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen 

Lapsi- ja perhepalvelujen uudistamista toteutetaan yhtenä hallituksen kär-

kihankkeena olevan valtakunnallisen Lapsi- ja perhepalveluiden muutos-

ohjelman (LAPE) kautta. Tavoitteena hallituksen muutosohjelmassa on 

lapsi- ja perhelähtöisempien, vaikuttavampien, kustannustehokkaampien 

ja yhteen sopivampien matalan kynnyksen ja varhaisen tuen palveluiden 

tuottaminen peruspalveluita vahvistamalla ja muuttamalla painotus korjaa-

vien toimenpiteiden sijaan kohti ennaltaehkäiseviä palveluita. (Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitos 2018.) Päijät-Hämeen alueella toteutettavan maa-

kunnallisen hankkeen painopisteenä on muun muassa varhaiskasvatuk-

sen ja koulun kehittäminen lapsen hyvinvointia tukevammiksi (Vesterinen 

2017). Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa ohjaavat periaatteet 

lapsen oikeudesta ja lapsen edusta, lapsi- ja perhelähtöisyydestä, voima-

varojen vahvistamisesta ja perheiden monimuotoisuudesta (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2018).  

Päijät-Hämeen maakunnallisessa hankkeessa ovat mukana alueen sosi-

aali- ja terveyspalvelut, järjestöt, seurakunnat sekä kuntien sivistystoimet. 

Hankkeessa mukana olevat tahot tekevät yhteistyötä saavuttaakseen 

hankkeen tavoitteet. Tarkoituksena on vahvistaa muun muassa lasten, 

nuorten ja perheiden osallisuutta palveluiden suunnitteluun. Toimintamalli, 

joka hankkeessa kehitetään, tulee Päijät-Hämeessä luomaan perustan 

lasten, nuorten ja perheiden palveluiden pariin ohjautumiseen. Hankkeen 

avulla kehitetään lapsi- ja perhelähtöisiä palveluprosesseja joustavam-

miksi, monialaisemmiksi ja vahvemmin ammatillisiksi. (Päijät-Hämeen hy-

vinvointiyhtymä 2017a.)   

Lasten, nuorten ja perheiden palveluita on kehitetty jo aikaisemmin ennen 

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon 

kehittämisohjelma Kaste toteutettiin vuosina 2008-2011 ja toinen Kaste-

ohjelma vuosina 2012-2015. Osana Kaste-ohjelmaa toteutui myös Lasten 

Kaste, lasten, nuorten ja perheiden palvelujen uudistamisen osaohjelma. 
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Ensimmäisen Kaste-ohjelman aikana uudistui erityisesti lasten, nuorten ja 

perheiden palvelujen kehittämistyö yhteisten periaatteiden, laajojen hank-

keiden ja kansallisen tuen myötä. (Hastrup, Pelkonen, Heinämäki & Kek-

konen 2013, 17.) 

Kaste-ohjelman ensimmäisen kauden tavoitteina olivat syrjäytymisen vä-

hentyminen ja osallisuuden lisääntyminen, hyvinvoinnissa ja terveydessä 

ilmenevien erojen kaventaminen ja hyvinvoinnin lisääminen, palvelujen 

laadun, saatavuuden ja vaikuttavuuden paraneminen sekä alueellisten 

erojen pieneneminen (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008, 4). Kaste-ohjel-

man toisella kaudella päätavoitteiksi määriteltiin hyvinvointi- ja terveysero-

jen kaventaminen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden ja rakenteiden asia-

kaslähtöisyys (Nikander & Tuominen-Thuesen 2016, 6).  

 

 Työn tavoite, tarkoitus ja kohdeorganisaatio 

Kehittämishanke toteutetaan Päijät-Hämeen LAPE-hankkeeseen. Yhteis-

työtahona toimii Sosiaalialan osaamiskeskus Verso, jonka tehtävänä on 

sosiaalialan ammattilaisten osaamisen ja yhteistyön kehittäminen ja ylläpi-

täminen. (Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä 2017b.) Kehittämishankkeen 

tarkoituksena on kehittää esiopetuksen kuraattorityötä Päijät-Hämeen alu-

eella. Kohdeorganisaationa kehittämishankkeessa ovat seuraavat alueen 

kunnat: Iitti, Hollola, Heinola, Orimattila, Asikkala, Padasjoki, Hartola, 

Sysmä ja Kärkölä. Kehittämistyöhön osallistui näistä kunnista taustaltaan 

erilaisia ammattilaisia. Mukana oli muun muassa esiopettajia, kuraattoreita 

ja kunnassaan esimiesasemassa olevia työntekijöitä. 

Esiopetusta järjestetään tällä hetkellä näissä kunnissa sekä kouluissa, että 

päiväkodeissa. Kuraattoripalvelut toteutuvat esiopetuksessa oleville lap-

sille eriarvoisesti sen mukaan, missä esiopetus järjestetään. Kouluissa ku-

raattorit ovat jo olemassa, joten kuraattoripalvelut ovat tarjolla myös koulu-

jen yhteydessä toimivien esiopetusryhmien lapsille. Varhaiskasvatuksessa 

kuraattorien rooli ja työnkuva eivät ole selkeitä. Tämän vuoksi on tärkeää 
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kehittää esiopetuksen kuraattorikäytäntöjä yhdenmukaisemmiksi ja tasa-

arvoisemmiksi. 

Kehittämistyössä mukana olevat kunnat ovat eri kokoisia ja esiopetusryh-

mien määrä ja esiopetuksen toteutustapa vaihtelevat kunnittain paljon. 

Kuntien vaihtelevan lähtötilanteen vuoksi kehittämistyön ei voi ajatella ete-

nevän samalla tavalla joka kunnassa. Osassa kunnista esimerkiksi pitkät 

välimatkat tuovat lisähaasteita esiopetuksen kuraattorityön toteuttamiseen. 

Esiopetusta järjestään alkuluokissa, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa. 

Kuraattorityön resurssit ovat kuitenkin eri kunnissa hyvin erilaiset ja resurs-

seilla on suuri vaikutus siihen, millaista yhteistyötä voidaan toteuttaa. 

Monissa kunnista esiopetuksen kuraattorityötä ei ole ollut tai yhteistyö on 

ollut hyvin vähäistä. Esiopetukselle on voitu nimetä kuraattori, mutta käy-

tännössä yhteistyö ei ole toteutunut. Kuntien tarpeet ja resurssit esiopetuk-

sen kuraattorityön kehittämiselle ovat hyvin erilaiset. Tämän vuoksi jokai-

nen kunta on ollut kehittämistyössä mukana sille sopivalla tavalla ja kehit-

tämistyö on edennyt kunnissa hyvin eri tahtiin. Osassa kunnista yhteis-

työtä on jollain tasolla ollut jo ennen kehittämishankkeen alkua ja toiset 

ovat kehittäneet kuraattorityötä ilman mitään entuudestaan olemassa ole-

via käytäntöjä. 

Tavoitteena kehittämishankkeessa on luoda esiopetuksen kuraattorityön 

vuosisuunnitelma yhteistyössä mukana olevien kuntien kanssa. Selvi-

tämme mukana olevien kuntien tarpeet, jotka ovat lähtökohtana kehittä-

mistyölle. 

Kehittämistyöhömme liittyvää aiempaa tutkimusta on tarjolla vielä suhteel-

lisen vähän. Lahden ammattikorkeakoulussa on kuitenkin vuonna 2016 

tehty ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö “Yksilökohtai-

sesta yhteisölliseen, korjaavasta ennaltaehkäisevään - oppilashuollon 

opas esiopetukseen”. Kyseessä on myös kehittämishankkeena toteutettu 

opinnäytetyö, joka on toteutettu Koulutuksellisen tasa-arvon hankkeessa 

Lahden sivistystoimialan peruspalveluille. Kehittämishankkeessa tavoit-

teena oli Lahden kaupungin esiopetuksen oppilashuollon kehittäminen ja 
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esiopetuksen oppilashuollon käytänteiden yhdenmukaistaminen vuonna 

2014 voimaan astuneen oppilashuoltolain muutosten pohjalta. (Hokkanen 

& Säkkinen-Salminen 2016, 2.) 
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3 ESIOPETUS OSANA OPPIMISEN POLKUA 

 Lapsen oikeus ja velvollisuus esiopetukseen 

Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat Perusopetuslain 26 a § 

(12.12.2014/1040) mukaan velvollisia osallistumaan vuoden mittaiseen 

esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet täyttävään toimintaan. 

Huoltajan velvollisuus on huolehtia, että tämä toteutuu. (Perusopetuslaki 

1040/2014.) Laki esiopetuksen velvoittavuudesta tuli voimaan 1.1.2015. 

Lakia on sovellettu vuoden 2015 elokuusta alkaen. Lain tavoitteena on las-

ten oppimisedellytysten parantaminen ja koulutuksellisen tasa-arvon lisää-

minen. Käytännössä koulutuksellisen tasa-arvon lisääntyminen tarkoitti 

1200 uuden esiopetusikäisen lapsen osallistumista maksuttomaan esiope-

tukseen. Muutoksessa korostuivat lapsen oikeus esiopetukseen sekä tär-

keisiin oppimiseen ja kehitykseen liittyviin tukimuotoihin. (Opetus- ja kult-

tuuriministeriö 2015.) 

Esiopetusta toteutetaan Opetushallituksen (2016, 8) valtakunnallisesti 

määräämän ja perusopetuslain mukaisen esiopetuksen opetussuunnitel-

man perusteiden mukaan. Näiden perusteiden mukaan kunnat toteuttavat 

esiopetusta ja laativat paikalliset opetussuunnitelmat. Perusopetuslaki ja -

asetus ohjaa Opetussuunnitelman perusteiden laatimista ja esiopetuksen 

tavoitteita määrittää Valtioneuvoston asetus. 

Esiopetus on merkittävä lapsen elämään liittyvä ajanjakso. Varhaiskasva-

tus yhdessä siihen kuuluvan esiopetuksen sekä perusopetuksen kanssa 

rakentuvat lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etene-

väksi kokonaisuudeksi muodostaen samalla elinikäisen oppimisen perus-

tan. Esiopetuksen yksi keskeinen tehtävä lapsen kasvu-, kehitys-, ja oppi-

misedellytyksien edistäminen. Toiminnan suunnittelu on lapsilähtöistä ja 

tavoitteena on lapsen myönteisen minäkuvan vahvistaminen. (Opetushalli-

tus 2016, 12.)       
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Lapsen esiopetusvuoteen sisältyy oppimista ja havainnointia eri muodois-

saan. Etenkin monipuoliset leikit ovat keskeisessä roolissa esiopetuk-

sessa. Leikin avulla lapset oppivat ja hahmottavat ympäröivää maailmaa 

sekä kehittävät vuorovaikutustaitojaan. Leikki mahdollistetaan erilaisissa ja 

mahdollisimman monipuolisissa ympäristöissä, kuten lähiympäristöissä ja 

luonnossa. (Lahden kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma 2018, 8.) 

Etelälahti toteaa, että nykyisen oppimiskäsityksen valossa oppimisympä-

ristöllä on merkittävä rooli lapsen oppimisen kannalta (Etelälahti 2014, 68). 

Kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat painottuvat esiopetuksen toteut-

tamisessa, sillä ne tarjoavat lapsille erilaisia elämyksiä ja vaikuttavat vah-

vistavasti oppimismotivaatioon. Esiopetuksessa harjoitellaan erilaisia ilmai-

sumuotoja muun muassa musiikin, kuvataiteiden, käsitöiden sekä suulli-

sen ja kehollisen ilmaisun keinoin. Kielellisten valmiuksien tukeminen on 

yksi esiopetuksen tärkeimmistä osa-alueista. Kielellisen tietoisuuden kehit-

tymistä tuetaan esiopetusvuoden aikana monipuolisesti. Kielellä leikitään, 

lorutellaan ja puhuttuun sekä kirjoitettuun kieleen tutustutaan eri tavoin. 

Kehittymisvaiheessa olevaa luku- ja kirjoitustaitoa tuetaan leikin, liikunnan, 

musiikin ja erilaisten toiminnallisten harjoitusten avulla. Kielellisten val-

miuksien tukemisen ohessa painotetaan myös matemaattisia valmiuksia ja 

niiden kehittymistä, omaan lähiympäristöön tutustumista, eettistä kasva-

tusta sekä kulttuuriin perehtymistä. Yksi tärkeä tavoite esiopetuksessa on, 

että esiopetuksessa omaksuttujen uusien tietojen ja taitojen myötä lap-

sessa heräisi halu oppia lisää. (Lahden kaupungin esiopetuksen opetus-

suunnitelma 2018, 24.) 

Paikalliset esiopetuksen opetussuunnitelmat laaditaan määrittelemään, 

ohjaamaan ja tukemaan esiopetusta jokaisessa esiopetusta tarjoavassa 

yksikössä. Opetuksen järjestäjän tehtävä on ottaa huomioon mahdolliset 

paikalliset erityispiirteet, lasten tarpeet sekä esiopetusta koskevan arvioin-

titiedon ja kehittämistyön tulokset laatiessaan paikallista opetussuunnitel-

maa. (Opetushallitus 2016, 8.)  

Jokaisella esiopetuksessa olevalla lapsella on perusopetuslain turvaama 

oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen, joka tukee hänen 
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suotuisaa kehitystään ja oppimistaan päivittäin (Perusopetuslaki 642/2010, 

30 § 1 mom.). Jotta tämä oikeus turvataan, tulee jokaisen esiopetuksessa 

olevan lapsen kanssa työskentelevän noudattaa kunkin opetuksen järjes-

tämisestä vastaavan tahon vahvistamaa opetussuunnitelmaa ja muita toi-

mintaa ohjaavia normeja. Myös lasten yksilölliset suunnitelmat laaditaan 

yhteisen opetussuunnitelman pohjalta. (Perusopetuslaki 642/2010, 16a ja 

17a §.)   

Etelälahden (2014) mukaan yhteiskunnan odotukset esiopetusta kohtaan 

liittyvät siihen, että lapsen oppimisedellytykset ja oppimaan oppimisen tai-

dot ovat edistyneet. Lapselta edellytetään myös tiettyjä oppimisen eri osa-

alueisiin liittyviä perustietoja ja -taitoja, jotta tämä voi siirtyä oppimispolul-

laan sujuvasti seuraavalle tasolle. (Etelälahti 2014, 93.) 

 

 Nivelvaiheet oppimisen polulla 

Linnilä on jo vuonna 2006 todennut, että esiopetuksen tehtävänä on käy-

tännössä ollut toimia kahta kasvatuskulttuuria, koulua ja varhaiskasvatusta 

yhdistävänä tekijänä (Linnilä 2006, 107). Tänäkin päivänä koulun ja esi-

opetuksen välisen nivelvaiheen yhteistyön merkitys nähdään tärkeänä tie-

donsiirron ja sujuvamman koulun aloituksen näkökulmasta. Lasten siirty-

miset varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kautta kouluun kuuluvat tärkei-

siin lasten kasvu- ja oppimispolun vaiheisiin (Rantala, Määttä & Uotinen 

2012, 388). 

Nivelvaiheet, eli siirtyminen muusta varhaiskasvatuksesta esiopetukseen 

ja esiopetuksesta kouluun ovat oppilashuollon ja varhaiskasvatuksen sekä 

perusopetuksen välisessä yhteistyössä tärkeitä vaiheita, joihin yhteistyö 

keskittyy. Nivelvaiheissa on huolehdittava opetuksen ja oppilashuollon jär-

jestämisen kannalta tarpeellisten tietojen siirtymisestä. Tiedonsiirtoon tar-

vitaan huoltajan suostumus. (Heinolan kaupungin esiopetussuunnitelma 

2014-2018, 7-8.) 
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Lapsen kasvun ja oppimisen tukeminen eri kehitysvaiheissa on nähty Suo-

messa tärkeäksi tasa-arvon edistämisen kannalta. Parhaimmillaan var-

haiskasvatuksen, esiopetuksen ja koulun muodostamasta kokonaisuu-

desta rakentuu lapsen oppimista tukeva, johdonmukaisesti etenevä polku. 

Kasvatukselliset instituutiot, kuten esiopetus ja koulu, ovat merkittäviä 

myös siksi, että niihin osallistuvat käytännössä kaikki lapset ja niitä säädel-

lään valtakunnallisesti esimerkiksi lakien ja opetussuunnitelmien avulla. 

Lapset viettävät suuren osan lapsuudestaan näiden instituutioiden vaiku-

tuspiirissä. (Soini, Pyhältö & Pietarinen 2013, 6-7.) 

Onnistuneet siirtymävaiheet vaikuttavat oppimiseen ja kehitykseen positii-

visesti. Hyvä yhteistyö esikouluvuoden aikana esikoulun, koulun ja van-

hempien välillä vaikuttaa lasten oppimistuloksiin ensimmäisen kouluvuo-

den aikana. (Ahtola 2012, 54.) Oppilaan tarvitseman tuen jatkuminen taa-

taan välittämällä asianmukaiset tiedot eteenpäin oppilaan seuraavaksi 

vastaanottavalle taholle (Perälä, Hietanen-Peltola, Halme, Kanste, Pelko-

nen, Peltonen, Huurre, Pihkala & Heiliö 2015, 117).  

Lapset kohtaavat formaalisissa instituutioissa monia siirtymiä, joihin he ei-

vät itse voi vaikuttaa. Usein siirtymän ajankohtaan vaikuttaa oleellisesti 

lapsen ikä. Varhaiskasvatuksen aloittaminen on ensimmäinen askel lap-

sen oppimisen polulla kohti koulua. Siirtyminen ensin esiopetukseen ja sit-

ten kouluun ovat merkittäviä askeleita tällä polulla. (Soini ym. 2013, 8.) Ni-

velvaiheissa tapahtuvan yhteistyön tulisi olla suunnitelmallista ja sen ta-

voitteena tulisi olla nivelvaiheiden madaltaminen. Tämän edistämiseksi 

olisi tarpeellista kehittää opetussuunnitelmallisia ratkaisuja ja valtakunnal-

lista ohjausta. (Hujala ym. 2012, 100.) 

Moni asia muuttuu lapsen oppimisympäristössä jo esiopetusvuoden ai-

kana. Päiväkotien esiopetusryhmät poikkeavat ympäristönä muista var-

haiskasvatusryhmistä. Seinillä näkyvät kirjain- ja numerosymbolit tuottavat 

lapsille mielikuvan siitä, että esiopetuksessa akateemisten taitojen harjoit-

telu on tärkeää. Lapsen asema ja häneen kohdistuvat odotukset ovat 

muuttumassa. (Rutanen & Karila 2013, 21-22.) Oppilaan oppimaan oppi-

misen taitojen kehittyminen ja eri osa-alueilla tapahtuva omaksuminen 
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nousevat yhdeksi tärkeäksi esiopetuksen opetussuunnitelman tavoitteeksi 

(Ojala 2015, 77). 

Esiopetusvuosi on tärkeä vaihe lapsen elämässä, jonka aikana pikkulapsi-

vaihe jää taakse ja tapahtuu vähitellen kasvua koululaiseksi. Sen aikana 

tapahtuu myllerrystä, esimerkiksi lapsen mielialat muuttuvat nopeasti ja 

lapsella saattaa olla epävarmuutta. Nämä ovat tavallisia lapsen kehityk-

seen kuuluvia asioita. (Lautela 2011, 31-32.) Jokaisen lapsen yksilöllisillä 

taidoilla ja vahvuuksilla sekä oppimisympäristöllä on vaikutusta siihen, 

minkälainen oppilaan koulupolusta tulee (Holopainen, Hakkarainen & Mä-

kihonko 2013, 173).  

Lapsi kokee 6-vuoden iässä itsenäistymisvaiheen, jonka jälkeen hän on 

astetta varmempi ja kypsempi, mutta samalla hän tarvitsee kuitenkin aikui-

silta hyväksyntää, turvaa ja läheisyyttä. On mahdollista, että 6-vuotiaalla 

lapsella on omien taitojen vertaamista ja epäilemistä suhteessa toisiin lap-

siin. Lapsella voi olla alemmuuden, epäonnistumisten pelon, itseltä liikaa 

vaatimisen ja helposti kyllästymisen ja väsymisen kokemuksia. On tär-

keää, että lasta kannustetaan ja hänen onnistumisensa huomioidaan. Eri-

laiset pelot ja epävarmuudet kuuluvat tähän kehitysvaiheeseen. Lapsi poh-

tii monia asioita ja hän tarvitseekin lähelleen aikuisen, joka kuuntelee 

lasta, keskustelee tämän kanssa ja vastaa kysymyksiin, joita lapsella on. 

(Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2018.) Lasten itseluottamuksen kehityk-

sen tukeminen ja rohkaisu uusien asioiden kokeilemiseen sekä itsenäisyy-

den tukeminen ikätasoisesti kuuluvat esiopetuksen tehtäviin. Tässä työssä 

myös esiopetuksen kuraattori ja muu esiopetuksen oppilashuolto voivat 

olla tukemassa lasta ja esiopetuksen henkilöstöä. 

 Oppilashuolto esiopetuksen tukena 

Oppilashuoltopalvelut jaetaan kouluterveydenhuoltoon sekä koulupsyko-

logi- ja koulukuraattoripalveluihin (Rimpelä, Metso, Saaristo, Wiss 2008, 

13). Oppilashuollon tulee tarjota riittävä tuki oppilaan koulunkäyntiin (Lahti-

nen & Haanpää 2015, 134). Opetuksen järjestäjän vastuulla on oppilas- ja 

opiskeluhuoltolain mukaan oppilaiden ja heidän huoltajiensa tiedottaminen 
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oppilashuollosta, joka oppilaitoksella ja sen oppilailla on saatavilla (Perälä 

ym. 2015, 65). 

Vuonna 2014 voimaan tulleen oppilas- ja opiskeluhuoltolain tarkoitus oli 

erilaisista säännöksistä yhtenäisen kokonaisuuden muodostaminen. Seka-

vat käytännöt oppilashuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyen olivat 

aiheuttaneet kuntakohtaisia eroavaisuuksia ja vähentäneet oppilaiden ta-

savertaisia oikeuksia oppilashuoltoon ennen kuin laki säädettiin. (Lahtinen 

& Haanpää 2015, 133.)  

Hokkasen ja Säkkinen-Salmisen (2016) tutkimukseen liittyvässä esiopetta-

jille suunnatussa kyselyssä ilmeni, että vuonna 2014 uudistuneen oppilas-

huoltolain tuomat muutokset tuottivat ainakin esiopetushenkilöstön kes-

kuudessa epäselvyyksiä ja muutokset tunnettiin heikosti. Lain aikaansaa-

mat sisällölliset muutokset aiheuttivat epäselvyyttä myös oppilashuollon 

käsitteiden osalta ja niihin kaivattiin selkiyttämistä. (Hokkanen & Säkkinen-

Salminen 2016, 45.)  

Esiopetuksen tehtävänä on edistää lapsen kasvua, kehitystä ja oppimisen 

edellytyksiä. Esiopetuksen oppilashuolto tukee tätä tehtävää ja oppilas-

huoltotyön lähtökohtana on lapsen etu. Yhteistyö varhaiskasvatuksen, esi-

opetuksen ja perusopetuksen välillä oppilashuoltotyön toiminnan suunnit-

telussa on tärkeää, sillä yhtenäiset toimintatavat edistävät lapsen kasvua, 

oppimista ja hyvinvointia. (Opetushallitus 2014b.) 

Jokaisella koululla on myös oma oppilaskohtainen monialainen oppilas-

huoltoryhmä, jonka tehtäviin kuuluu oppilashuollon suunnittelu, kehittämi-

nen, toteutus ja arviointi. Sen johtajana toimii tavallisesti rehtori ja sen 

muita jäseniä voivat olla esimerkiksi erityisopettaja, kuraattori, psykologi, 

terveydenhoitaja ja lääkäri. Toimiva yhteistyö perustuu luottamukseen, 

suunnitelmallisuuteen ja avoimeen vuorovaikutukseen. (Gråsten-Salonen 

& Mehtiö 2017, 373.) 

Iivonen-Pekesenin mukaan tulee muistaa, että lapset opettelevat asioita ja 

lasta ei voi asettaa vastuuseen omasta toiminnastaan. Aikuisten vastuulla 
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on lapselle oikean avun löytäminen. Aikaisemmin varhaiskasvatuksen eri-

tyisopettajat ovat tehneet samankaltaista työtä, joka uuden oppilashuolto-

lain voimaantulon myötä siirtyi oppilashuollon tehtäväksi. (Iivonen-Peke-

sen 2018.) 

Lasten mielenterveys ja sosiaaliset taidot painottuvat koulujen oppimista-

voitteissa. Mahdolliset koulunkäynnistä aiheutuvat epäsuotuisat seurauk-

set painottuvat tavallisesti lasten ja nuorten psyykkisen terveyden osa-alu-

eelle. Kouluterveydenhuoltopalvelut eivät kata psykologien määräaikais-

tarkastuksia, mutta oppilashuoltoon kuuluvat kuitenkin oppilaan psyykki-

seen ja sosiaaliseen hyvinvointiin vaikuttavat koulupsykologi- sekä kuraat-

toripalvelut, joita on mahdollista nimittää psykososiaalisiksi oppilashuollon 

palveluiksi. (Hakalehto-Wainio 2012, 250.) Varhaiskasvatukseen kuuluvat 

ympäristöt, kuten esiopetus, toimivat lapsille tärkeinä kehitysympäristöinä 

ja niillä on merkittävä vaikutus lasten mielenterveyden edistämiseen (San-

talahti, Petrelius & Lindberg 2015, 73). 

Yhteisöllinen oppilashuolto 

Oppilashuollon ensisijainen toteutustapa on ennaltaehkäisevä koko koulu-

yhteisön tueksi tarkoitettu oppilashuolto. Käytännössä tämä käsittää toi-

mintakulttuurin, yhteisöllisen toiminnan ja kodin ja koulun yhteistyön, joilla 

lisätään turvallisuutta. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018a.) Esiope-

tusikäiset ovat myös osa sitä yhteisöä, jossa esiopetusryhmä toimii. 

Yhteisöllisen oppilashuollon tehtävänä on oppilaiden oppimisen ja hyvin-

voinnin sekä kouluyhteisön hyvän vuorovaikutuksen ja osallisuuden edis-

täminen tukemalla koko kouluyhteisöä. Yhteisöllinen oppilashuolto on en-

sisijainen oppilashuollon toteuttamistapa. Yhteisöllisen oppilashuollon 

kautta tapahtuu oppimisympäristön kehittämistä terveellisyyden, esteettö-

myyden, turvallisuuden ja koko yhteisön hyvinvoinnin osa-alueilla. Sen 

tehtäviin kuuluu lisäksi koulun toimintakykyisyydestä huolehtiminen on-

gelma- ja kriisitilanteiden keskellä. Yhteisöllistä oppilashuoltoa toteutetaan 

suunnitelmallisena ja tavoitteellisena työnä koulun toimintaympäristöissä. 

(Hietanen-Peltola, Laitinen, Autio & Palmqvist 2018, 9.) 
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Yhteisöllisen työn keskiössä toimii oppilashuoltoryhmä ja sen työtä ohjaa 

yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma. Oppilashuoltosuunnitelmaan 

sisältyy oppilashuollon suunnittelu, toteutus ja arviointi esiopetuksessa. 

(Laitinen 2014, 4, 7.) Yhteisöllinen oppilashuolto kuuluu oleellisena osana 

esiopetuksen toimintakulttuuriin (Opetushallitus 2014a). 

Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavia periaatteita ovat kaikille yhteinen 

esiopetus, turvallinen arki ja hyvinvointi, oppimisen ja oivaltamisen ilo, 

sekä lapsi osallisena ja oman elämänsä toimijana. Yhteisölliset toimintata-

vat, esimerkiksi KiVa -koulu ja Askeleittain sekä lasten ja huoltajien osalli-

suus ja kuulluksi tuleminen ovat tärkeitä hyvinvointia edistäviä tekijöitä esi-

opetuksen yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä. (Laitinen 2014, 15-16.) 

Esiopetuksen kuraattorityössä yhteisöllinen työskentely toteutuu oppilas-

huoltoryhmiin osallistumisena. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu jokaisessa 

esiopetusta toteuttavassa yksikössä vähintään kaksi kertaa vuodessa. Op-

pilashuoltoryhmän aiheena voi olla esimerkiksi kiusaamisen ehkäisemisen 

keinojen suunnittelu. Esiopetuksen kuraattorin työssä toteutussuunta on 

yhteisöllisestä yksilökohtaiseen, painottuen kuitenkin yhteisölliseen työ-

hön. (Iivonen-Pekesen 2018.)  

Suholan (2017, 205) väitöskirjassa oppilashuolto nousee keskeiseksi vai-

kutusmahdollisuudeksi lasten ja nuorten hyvinvointiin ja hyvän elämän to-

teutumiseen liittyen. Varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäisy 

ovat tärkeitä esiopetuksen oppilashuollon tehtäviä (Opetushallitus 2016, 

61). Hyvinvointiin liittyviin haasteisiin puuttuminen ja yhteistyön toteuttami-

nen sisältyvät oppilashuollon tehtäviin. Oppilashuolto tekee yhteistyötä op-

pilaan asioissa yhdessä huoltajan, sosiaalitoimen sekä kouluterveyden-

huollon ja tarvittaessa myös muiden tahojen kanssa. (Lahtinen 2011, 178.)  

Oppilashuoltoryhmä toteuttaa työtään oppilashuollossa asettamalla yhtei-

sölliselle työlle tavoitteet. Lisäksi tavoitteena on edistää lasten ja vanhem-

pien osallisuutta, vuorovaikutusta, sosiaalista hyvinvointia ja terveyden 

edistämisen käytäntöjä. Kouluympäristön terveellisyyden, turvallisuuden ja 
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hyvinvoinnin seuraaminen ja arviointi kuuluvat oppilashuoltoryhmän tehtä-

viin. Oppilashuoltoryhmä vastaa myös yhteisöllisen työn koordinoinnista 

eri tahojen kanssa. (Hietanen-Peltola ym. 2018, 22.) 

Hokkanen ja Säkkinen-Salminen (2016) toteavat, että erityisesti johtami-

sella on suuri merkitys siihen, kuinka oppilashuoltoa voidaan toteuttaa ta-

voitteellisesti, yhteisöllisesti ja ennaltaehkäisevästi. Uuden oppilashuolto-

lain myötä yhteisöllisyyden ja ennaltaehkäisyn painotus osana oppilas-

huoltotyötä on kasvanut entisestään. Johdon tehtävänä on oman osallistu-

misensa lisäksi työntekijöiden sitouttaminen oppilashuoltotyötä koskevaan 

suunnitteluun, toteutukseen sekä arviointi- ja kehittämistyöhön. (Hokkanen 

& Säkkinen-Salminen 2016, 58.) 

Yksilökohtainen oppilashuolto 

Yksilökohtainen oppilashuolto koostuu yksittäisen oppilaan koulutervey-

denhoitaja-, koululääkäri-, kuraattori- ja psykologipalveluista sekä monia-

laisen asiantuntijaryhmän toteuttamasta yksilökohtaisesta oppilashuollosta 

(Hietanen-Peltola ym. 2018, 10). Oppilaalla on oikeus saada maksutonta 

oppilashuoltoa hänen opetukseensa tai osallistumiseensa tarvitsemansa 

määrä (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018a). Tavoitteena yksilökohtai-

sessa oppilashuollossa on lapsen hyvinvoinnin, oppimisen sekä kokonais-

valtaisen kasvun, kehityksen ja terveyden seuraaminen ja edistäminen 

(Opetushallitus 2016, 61). Esiopetusikäiset lapset ovat kuitenkin vielä neu-

volapalveluiden piirissä. 

Jokaisessa koulussa on oma oppilashuoltoryhmä. Sen tehtäviin kuuluu toi-

mia koulun hyvinvointityössä merkittävänä rakenteena ja toimijana. Koulu-

kohtaisen oppilashuoltoryhmän tehtävänä on yksilökohtaiseen oppilas-

huoltoon liittyen ohjeistaa, tiedottaa ja sopia monialaisen asiantuntijaryh-

män työskentelystä, oppilashuollon palveluiden yhteistyökäytännöistä ja 

saatavilla olevista palveluista sekä varmistaa ja seurata oppilashuoltopal-

veluiden saatavuuden ja asiakaslähtöisyyden toteutumista. Lisäksi alueel-
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lisia yhteistyökäytäntöjä ja hoitoketjua koskeva oppilashuoltoon osallistu-

vien ammattilaisten tiedottaminen kuuluvat koulukohtaisen oppilashuolto-

ryhmän tehtäviin. (Hietanen-Peltola ym. 2018, 15, 23.) 

Oppilashuollossa toimivat ammattilaiset työskentelevät kouluympäristössä 

tehtävissä, jotka ovat oppilashuoltolain mukaisia sekä perusopetuslain 

edellyttämiä oppimiseen ja koulunkäynnin tukeen liittyviä tehtäviä (Hieta-

nen-Peltola ym. 2018, 10). Yksilökohtainen oppilashuolto ja perusopetus-

lakiin perustuva oppimisen ja koulunkäynnin tuki eroavat toisistaan siten, 

että yksilökohtainen oppilashuolto on aina vapaaehtoista ja oppimisen ja 

koulunkäynnin tuen antamiseen ei tarvita suostumusta oppilaalta tai hänen 

huoltajaltaan. Tavoitteena molemmissa tuen muodoissa on tuen toteutta-

minen oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa yhteistyössä ja vuorovaiku-

tuksessa. (Opetushallitus 2014a.)  

Asiat yksittäisen oppilaan tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon 

palvelujen järjestämiseksi käsitellään monialaisessa asiantuntijaryhmässä, 

joka kootaan tarvittaessa (Mahkonen 2015, 318; Hietanen-Peltola ym. 

2018, 10). Perusopetuslain 31 a § mukaan yksittäisen oppilaan asian kä-

sittelyyn tulee osallistua vain henkilöiden, jotka toimivat tehtävissä, joihin 

oppilaan asian käsitteleminen olennaisesti kuuluu (Perusopetuslaki 

21.8.1998/628). 

Yksilökohtainen työskentely toteutuu tarpeen mukaan perustamalla monia-

laisia asiantuntijaryhmiä. Monialaisten asiantuntijaryhmien aiheina voivat 

olla esimerkiksi lapsen haasteellinen käyttäytyminen tai vaikeudet toimia 

osana ryhmää. (Iivonen-Pekesen 2018.) 

Oppilaalle tulee Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 15 § mukaan järjestää 

mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun kuraattorin tai psykologin 

kanssa seitsemän työpäivän kuluessa siitä, kun oppilas tai huoltaja on 

esittänyt pyynnön. Kiireellisissä tilanteissa keskustelumahdollisuus tulee 

järjestää samalle tai seuraavalle työpäivälle. Oppilaalla on oikeus opiske-

luihinsa tarvitsemansa riittävän tuen ja ohjauksen saamiseen, jos kuraat-

tori ja psykologi niin arvioi. Tämän tuen ja ohjauksen tarkoituksena on 
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poistaa ja ehkäistä oppilaan kehitykseen ja opiskeluun liittyviä vaikeuksia. 

Oppilas tulee tarvittaessa ohjata muiden oppilashuollon palveluiden pariin 

sekä muuhun erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kehitystä tuke-

vaan toimintaan. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 30.12.2013/1287.)  

Suholan (2017) väitöskirjassa nousevat esiin oppilashuollon resurssien, 

lasten vaikeuksien havaitsemisen ja yhteistyön riittämättömyys. Toiminta 

ei kohdennu tarpeeksi lapsen tai perheen tarpeisiin ja huoltajien liittäminen 

osaksi palveluprosesseja on vähäistä. (Suhola 2017, 212.) Erityisesti esi-

opetusikäisten pienten lasten kohdalla huoltajien osallistaminen on tär-

keää, koska heillä on yleensä paras asiantuntemus lapsestaan, eivätkä 

pienet lapset voi olla yksin vastuussa omissa asioissaan kuulluksi tulemi-

sesta. 

Huoltajan osallisuuden tukeminen ja mielipiteiden kuuleminen on tärkeää 

toteutettaessa lapsen yksilökohtaista oppilashuoltoa. Lasta koskevissa toi-

menpiteissä huomioidaan lapsen osallisuus sekä toiveet ja mielipiteet huo-

mioiden hänen ikänsä, kehitystasonsa ja edellytyksensä. Vuorovaikutus 

tapahtuu avoimesti, luottamuksellisesti ja kunnioittavasti. Oppilashuolto-

työtä toteutetaan siten, että lapsella on mahdollisuus tulla kuulluksi ja ko-

kea tilanne kiireettömänä. Oppilashuoltotyössä noudatetaan vaitiolovelvol-

lisuutta ja tietojen luovuttamista koskevia säännöksiä. (Opetushallitus 

2016, 61.)   
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4 MONINAINEN KURAATTORITYÖ 

 Kuraattorityön historia 

Vuonna 1921 tuli voimaan oppivelvollisuuslaki. Sen myötä alkoi kasvatus-

neuvolatyö, jonka toimeenpanijana oli Mannerheimin Lastensuojeluliitto. 

Sen yhtenä keskeisenä toimintana oli turvata koulunkäyntiin kykenemättö-

mien tai sopeutumattomien lasten kasvatus. 1940-luvun lopulla tapahtui 

toiminnan vakiintuminen ja kunnallistuminen. (Wallin 2011, 42.) Kasvatus-

neuvolatoiminta muuttui terapeuttisemmaksi, eivätkä ne enää 1960-luvulla 

kyenneet vastaamaan koulujen kasvaneisiin tarpeisiin koulunkäyntiin liitty-

vien ongelmien selvittämisessä. Kasvatusneuvolat olivat mukana vie-

mässä eteenpäin koulussa tehtävää sosiaalityötä. (Sipilä-Lähdekorpi 

2004, 85.) 

Kuraattoritoimintaa on ollut suomalaisissa kouluissa jo vuosikymmenien 

ajan, mutta erityisemmin siihen on alettu kiinnittämään huomiota 1970-lu-

vulla peruskouluun siirtymisen myötä (Gråsten-Salonen & Mehtiö 2017, 

362). Siirtymistä valmisteltaessa huomio kiinnittyi myös hyvinvoinnin tur-

vaamiseksi toteutettaviin toimenpiteisiin (Wallin 2011, 43). Kouluyhtei-

söissä pidettiin tärkeänä sitä, että oppilaat voisivat saavuttaa peruskou-

lussa asetetut tavoitteet tukemalla oppilaiden tasapainoista kasvua sekä 

vuorovaikutussuhteiden myönteistä kehittymistä (Gråsten-Salonen & Meh-

tiö 2017, 362). 

Vuonna 1974 valmistui oppilashuoltokomitean mietintö, jossa kuraattori 

määriteltiin erityisesti sosiaalityön ja sosiaaliturvan asiantuntijaksi ja ennal-

taehkäisevän toiminnan aktivoijaksi. Kuraattorityön tavoitteena oli yhteis-

työn parantaminen kouluyhteisössä toimivien tahojen kesken ja kodin ja 

koulun välillä. Lisäksi sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisy ja koulun 

mahdollisuuksien parantaminen näihin ongelmiin puuttumisessa kuuluivat 

työn tavoitteisiin. Kuraattorityön tavoitteiksi asetettiin myös sosiaalityön so-

veltamisen edistäminen koulun opetus- ja kasvatustyössä ja vaikuttaminen 

koulun ja yhteiskunnan voimavarojen suuntaamiseen, jotta ne edistäisivät 
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koulunkäynnin sosiaalisia ja taloudellisia edellytyksiä. (Sipilä-Lähdekorpi 

2004, 88.)  

Ensimmäisen kerran kuraattoreista säädettiin lastensuojelulaissa vasta 

vuonna 1990, mutta silloinen asetus ei kuitenkaan velvoittanut kuntia ku-

raattorien virkojen perustamiseen (Gråsten-Salonen & Mehtiö 2017, 363). 

Vasta vuonna 2003 lisättiin perusopetuslakiin (628/1998) oppilaiden oi-

keus oppilashuoltoon ja sen palveluihin, joita ovat muun muassa juurikin 

kuraattoripalvelut sekä koulupsykologi-, kouluterveydenhoitaja- ja koulu-

lääkäripalvelut.  

Vuoden 2008 uusi lastensuojelulaki velvoitti kunnat järjestämään kuraat-

tori- sekä psykologipalveluja perusopetuksen lisäksi myös esiopetuksen, 

lisäopetuksen ja valmistavan opetuksen oppilaille. Oppilas- ja opiskelija-

huoltolain (1287/2013) myötä vuonna 2014 kuraattori- ja psykologipalvelut 

siirtyivät lastensuojelulain alaisuudesta oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin ja 

vuonna 2015 voimaan astuneen sosiaalihuoltolain mukaan on järjestettävä 

oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisia oppilashuollon, kuraattorin, vas-

taavan kuraattorin ja psykologin palveluja kunnallisina sosiaalipalveluina. 

(Gråsten-Salonen & Mehtiö 2017, 363.)  

 

 Kuraattorityö tänään 

Kuraattoripalvelut ovat osa yksilökohtaista oppilashuoltoa. Kuraattori osal-

listuu myös yhteisölliseen oppilashuoltoon. Kuraattorin tehtävänä on kou-

luyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja oppilaiden oppimisen, hyvinvoinnin 

ja psyykkisten ja sosiaalisten voimavarojen tukeminen. Yhteistyön edistä-

minen oppilaiden perheiden ja muiden verkostojen kanssa ovat myös osa 

kuraattorin työtä. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 4§, 5§, 7§.)  

Kuraattorin työstä on olemassa useita eri määritelmiä. Työ- ja elinkeinopal-

veluiden (2018) määritelmän mukaan kuraattori on ennaltaehkäisevään 

lastensuojelutyöhön erikoistunut sosiaalityöntekijä, joka auttaa oppilaita, 

joilla on vaikeuksia ihmissuhteissaan tai koulunkäynnissään tai omaan 
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kasvuun ja kehitykseen liittyviä pulmia. Kuraattorin tehtäviin kuuluu kodin 

ja koulun yhteistyön edistäminen ja koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja toi-

minnan tukeminen.  

Kuraattorien kelpoisuuksista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa. 

Kelpoisuusvaatimuksena on vähintään sosiaalialan ammattikorkeakoulu-

tutkinto. Lisäksi jokaisella oppilaitoksella on oltava käytettävissään vastaa-

van kuraattorin palveluja. Vastaavalla kuraattorilla on oltava sosiaalityönte-

kijän kelpoisuus. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.) Kuraattori on Suo-

messa vakiintunut tehtävänimike, mutta kansainvälisesti vastaavaa työtä 

tehdään hyvin vaihtelevilla nimikkeillä. Monessa maassa käytössä on termi 

koulun sosiaalityöntekijä (school social worker). (Sipilä-Lähdekorpi 2004, 

25.)  

Kuraattorin käytännön työ on hyvin monipuolista. Työ pitää sisällään konk-

reettista asiakastyötä, verkostojen luomista ja yhteistyötahojen tapaamista. 

Huolien kuunteleminen, kiusaamistapausten selvittely ja käyttäytymison-

gelmiin puuttuminen kuuluvat myös kuraattorin työhön. Kuraattorit voivat 

myös järjestää teemapäiviä, pitää oppitunteja, puuttua oppilaiden luvatto-

miin poissaoloihin ja kartoittaa lastensuojeluasioita. Kuraattorin työnkuvaa 

ei ole selkeästi rajattu, joten työtä tehdään oppilaslähtöisesti huomioiden 

kunkin oppilaan yksilöllinen tilanne. (Korpela 2012, 283.) 

Backlund (2007) on todennut, että verrattuna oppilashuollon muihin toimi-

joihin, kuten kouluterveydenhoitajaan tai psykologiin, kuraattorilta puuttuu 

selkeä työalue, joka erottaisi kuraattorin työn muiden oppilashuollossa 

työskentelevien työstä. Kuraattori ei voi aina itse vaikuttaa siihen, mitä hä-

nen työhönsä kuuluu vaan siitä päättävät muut toimijat. Keskustelu oppilai-

den, vanhempien ja henkilöstön kanssa on tärkeä osa niin kuraattorin, 

kouluterveydenhoitajan, kuin psykologinkin työtä, mikä voi johtaa epätietoi-

suuteen siitä, kenen työhön kuuluu mitäkin. Kuraattorille kuuluvat työtehtä-

vät eivät ole myöskään selkeästi säädeltyjä, kuten esimerkiksi koulutervey-

denhoitajalle kuuluvat tehtävät. (Backlund 2007, 196-197, 308.) 
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Kuraattorityössä pyritään jäsentämään asiakkaiden tilanteita ja näin lisää-

mään heidän voimavarojaan sekä ratkomaan ongelmia myönteisin keinoin 

ja ratkaisuin. Oppilaan tilannetta tarkastellaan kokonaisvaltaisesti huomioi-

den sekä opiskelu- että muu elämäntilanne sekä yksilön, perheen että op-

pilaitosyhteisön kannalta. Kuraattorityössä on tärkeää kiinnittää huomiota 

etenkin arjen sujumiseen, sekä toimintakykyyn ja vuorovaikutussuhteisiin. 

(Gråsten-Salonen & Mehtiö 2017, 366.) 

Sipilä-Lähdekorpi (2004) on todennut, että kuraattorin työ on hyvin verkos-

toitunutta ja kuraattorityössä tärkeimpiä ovat oppilaat. Kuraattorin tehtä-

vänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä koulun tavoitteet huomioiden. 

Sosiaalityön näkökulma ja menetelmät ovat kuraattorin työssä keskeisiä. 

Kuraattorit kokevat työssään olevansa toisaalta kasvattajia ja toisaalta so-

siaalityöntekijöitä. Oppilaiden viihtyminen koulussa ja heidän koulunkäyn-

tinsä turvaaminen on kuraattoreille ensisijaista. Kuraattorityön tulisi pyrkiä 

ongelmien ennaltaehkäisyyn, mutta arjen työ on pääasiassa ongelmakes-

keistä ja korjaavaa työtä. Resurssit eivät ole riittävät ja kun työtä täytyy 

priorisoida, korjaavat toimenpiteet ohittavat ennaltaehkäisevät. (Sipilä-Läh-

dekorpi 2004, 126-128, 175.) Esiopetuksen kuraattorityön haasteita tänä 

päivänä ovat muun muassa yksiköiden suuri määrä ja resurssien määrä 

suhteessa lasten määrään. Työssä täytyy sietää epävarmuutta, esimer-

kiksi siten, että olemassa olevat ongelmat eivät ratkea nopeasti. (Iivonen-

Pekesen 2018.) 

Erilaisia kuraattorin tarjoamia tukitoimia ovat esimerkiksi keskustelut oppi-

laan kanssa, vanhempien tapaamiset, luokkatyöskentely opettajien 

kanssa, opettajien konsultoiminen sekä erilaisten verkostojen kokoaminen. 

Myös oppilaitoksen yleiseen toimintaan vaikuttaminen ja seuranta ovat 

koulukuraattorien tehtäviä. (Gråsten-Salonen & Mehtiö 2017, 362.) Kuraat-

torin rooli on ajoittain haasteellinen, sillä tämän täytyy toisinaan tasapai-

noilla asiakkaana olevan oppilaan ja kouluyhteisön välillä. Tämä edellyttää 

kuraattorilta vahvaa ammatti-identiteettiä ja ennen kaikkea rohkeutta tuoda 

julki oma näkemyksensä oppilaan tilannetta koskien. (Kiviluoma 2010, 37.) 
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Varhaiskasvatuksessa on työskennellyt varhaiskasvatuksen psykologeja jo 

pitkään, mutta esiopetuksen kuraattorityö on alkanut vasta uuden oppilas-

huoltolain voimaan tullessa vuonna 2014. Tämän vuoksi henkilöstölle on 

toisinaan haastavaa erottaa ammattiryhmien erilainen viitekehys, kuten 

esimerkiksi missä asioissa kannattaa olla yhteydessä esiopetuksen ku-

raattoriin ja missä asioissa varhaiskasvatuksen psykologiin. (Iivonen-Peke-

sen 2018.)  

Esiopetuksessa toimiva kuraattori tekee yhteistyötä sosiaali- ja terveyden-

huollon ja esiopetuksen henkilöstön kanssa. Kuraattorin tehtäviin kuuluu 

esiopetuksessa olevien lasten ja heidän perheidensä tukeminen sosiaali-

työn menetelmiä hyödyntäen. Työ on käytännössä usein keskustelua ja oi-

keanlaisen avun etsimistä lapselle. (Helsingin kaupunki 2015.) Esiopetuk-

sen kuraattorityö on vielä käsitteenä ja toimintatapana uusi, joten ei ole 

olemassa paljoakaan tutkimustietoa, joka keskittyisi nimenomaan esiope-

tuksessa tehtävään kuraattorityöhön. Lisäksi kuntien käytännöt esiopetuk-

sen kuraattorityössä ovat hyvin vaihtelevia. 

 

 Koulun sosiaalityö 

Kouluissa ja oppilaitoksissa toteutettava sosiaalityö on osaltaan lapsi- ja 

nuorisososiaalityötä, mutta myös perhesosiaalityötä, kun sitä toteutetaan 

paitsi lasten ja nuorten, myös heidän perheidensä parissa. Kuraattorin 

työn voidaan katsoa olevan myös yhteisösosiaalityötä, kun sitä toteutetaan 

koulu- ja oppilaitosyhteisössä ja sen pyrkimyksenä on koko yhteisön hyvin-

voinnin edistäminen. Rakenteellisen sosiaalityön avulla taas kuraattorit 

tuottavat asiakastyöhön perustuvaa tietoa liittyen lasten, nuorten ja perhei-

den tarpeisiin sekä tarpeiden yhteiskunnallisista yhteyksistä ja eri toimen-

piteiden vaikutuksista. Kuraattorilla on sosiaalityön ja sosiaalihuollon asi-

antuntemus, jota voidaan hyödyntää koulun ja oppilaitoksen kehittämi-

sessä ja suunnittelussa. (Gråsten-Salonen & Mehtiö 2017, 365-366.) Nie-

melä vuorostaan toteaa, että sosiaalityön yksi tärkeimmistä tehtävistä on 
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tukea ihmisten välistä vuorovaikutusta ja kehittymistä jo lapsuudesta läh-

tien (Niemelä 2016, 100). 

Forsberg, Ritala-Koskinen ja Törrönen ovat kuvanneet, että sosiaalityön 

ympäristöissä, muun muassa koulun sosiaalityössä tapahtuu kohtaamisia 

erilaisissa tilanteissa elävien lasten kanssa (Forsberg, Ritala-Koskinen & 

Törrönen 2006, 7). Tänä päivänä perheiden tilanteet voivat olla hyvin mo-

ninaisia ja työssä edellytetään laaja-alaista osaamista. Perheiden kynnystä 

hakeutua palveluiden piiriin on myös pyritty madaltamaan. Törrönen 

(2012) toteaa, että perheet ovat aiempaa valmiimpia käyttämään tarjolla 

olevia julkisia palveluita ja niiden tarve sekä kysyntä ovat olleet selkeässä 

nousussa. Kuitenkin kuntapalveluiden tarjonta on heikentynyt useilla eri 

sosiaali- ja terveysalan sektoreilla, myös kouluissa. Vaikka monet kunta-

palvelut toimivat edelleen hyvin vastaten käyttäjien tarpeisiin, eivät kysyntä 

ja tarjonta täysin kohtaa, minkä vuoksi jonoja muodostuu ja asioita jää hoi-

tamatta. (Törrönen 2012, 29.) 

 

 Kuraattori koulun sosiaalityöntekijänä 

Kuraattori toimii koulussa erityistyöntekijänä, jonka tehtäviin kuuluu muun 

muassa selvitellä kiusaamistilanteita, tavata oppilaita sekä tukea ja ohjata 

heitä (Korpela 2012, 280). Kuraattori toteuttaa koulussa sosiaalipedago-

gista työskentelyä (Hämäläinen 2011, 200). Kouluissa tehtävän sosiaali-

työn perustana on yhteiskuntatieteellinen viitekehys ja se soveltaa käyttäy-

tymistieteellisen tiedon ja käytännön kokemuksia. Työssä liikutaan opetus-

, sosiaali- ja terveystoimen rajapinnoilla. Olennainen osa koulun sosiaali-

työtä on erilaisten sosiaalisten ongelmien tunnistaminen ja niihin puuttumi-

nen. Toiminnan perustana on tavoitteellinen ja suunnitelmallinen sosiaali-

työ. (Gråsten-Salonen & Mehtiö 2017, 366.) Koulun sosiaalityön kehittymi-

sessä on erityisen tärkeää tunnistaa koulun erityisyys sosiaalityön toteutta-

misen paikkana (Hämäläinen 2011, 207). 
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Kuraattori tekee päivittäin yhteistyötä opettajien kanssa muun muassa 

neuvottelujen ja konsultaatiokeskusteluiden muodossa tilanteissa, joissa 

opettajaa huolestuttaa yksittäisen oppilaan tai koko luokan tilanne. Kes-

kusteluiden tarkoitus on esimerkiksi miettiä opetuksen tueksi tehtäviä si-

säisiin opetusjärjestelyihin liittyviä käytännön ratkaisuja. Samaan aikaan 

tehdään arviointia oppilaan muuhun tuen tarpeeseen liittyen sekä suunni-

telma asian puheeksi ottamisesta ja tarvittavasta yhteistyöstä huoltajien 

kanssa. Lisäksi kuraattori toimii tiiviissä yhteistyössä koulun rehtorin 

kanssa. (Gråsten-Salonen & Mehtiö 2017, 370.)  

Koulussa oppilaiden keskuudessa saatetaan kokea kielteisiä tunteita ku-

raattorin vastaanotolla käymisestä, mikä saattaa myös aiheuttaa kiusaa-

mista oppilaiden välillä. Psykososiaalisten palveluiden leimaavuuden tietoi-

nen minimoiminen tulee olla asia, johon opetuksen järjestäjä pyrkii. (Haka-

lehto-Wainio 2012, 251.) 

Esiopetuksen kuraattorityöhön sisältyy esiopetuksen henkilöstön kanssa 

yhteistyössä toteutettava henkilökunnan konsultointi ja tukeminen hyvin-

voinnin kehittämisessä, lasten ja huoltajien osallisuuden edistämisessä 

sekä kiusaamisen ja häirinnän vastaisen suunnitelman laatimisessa. Li-

säksi esiopetuksen kuraattorin tehtäviin kuuluu uuden henkilöstön pereh-

dyttäminen muun muassa toimintatapoihin ja käytettäviin lomakkeisiin liit-

tyen. (Iivonen-Pekesen 2018.)  

Kuraattorin asema ja luottamus kuraattoriin työorganisaatiossa ja oppilas-

yhteisössä vaikuttaa oleellisesti kuraattorin työn onnistumiseen. Kuraatto-

rin täytyy olla tietoinen toisten ammattilaisten tarpeista ja ammatillisista ra-

japinnoista voidakseen nostaa oman työnsä arvostusta työorganisaa-

tiossa. Kuraattorilla on työssään hyvin erilaisia rooleja ja kuraattorin ja op-

pilashuollon muiden toimijoiden välille syntyy hyvin erilaisia yhteistyösuh-

teita. (Perttula 2015, 72-73.) 

Stakesin ja Opetushallituksen toteuttamien selvitysten mukaan koulupsy-

kologi- sekä kuraattoripalveluiden piirissä on havaittu paljon epäkohtia ja 

on todettu, että eri kuntien oppilailla ei ole tasapuolista oikeutta kyseisiin 
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palveluihin (Hakalehto-Wainio 2012, 251). Kuntien vaihtelevien resurssien 

vuoksi tasapuolinen oikeus kuraattoripalveluihin on haastavaa toteuttaa.    

Yksilötyöskentely 

Nyqvistin (2018) mukaan kohdennettu yksilötyön prosessi toteutetaan kou-

lussa portaittain etenevästi. Työskentelyssä korostuu asiakkaan osallisuus 

ja luottamuksen herättäminen. Prosessityöskentely on luonteeltaan mene-

telmällistä ja sen tulisi olla arvioitavissa ja läpinäkyvää. Palveluohjaus on 

myös olennainen osa yksilötyöskentelyprosessia. Tavoitteet työskentelylle 

tulee laatia yhdessä oppilaan, huoltajien ja opettajan kanssa. Oppilas, 

huoltajat sekä opetushenkilöstö osallistuvat työskentelyyn kaikki asiantun-

tijan ominaisuudessa. Työskentelyprosessi laaditaan ja siihen sitoudutaan 

yhdessä. (Nyqvist 2018, 4-5.)  

Palveluohjausta voi kuvailla ainutlaatuiseksi toimintatavaksi sosiaalityössä. 

Se toteutuu kokonaisvaltaisemmin palvelukokonaisuuden yhtenäistämi-

senä ja asiakkaalla olevien vahvuuksien tunnistamisena. Palveluohjauk-

sella on mahdollista tukea asiakasta muutoksissa ja siirtymissä. Sen vah-

vuudet tulevat esille varsinkin niissä tilanteissa, jolloin asiakas tarvitsee 

palvelua pitkään ja monin eri tavoin. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2017.)  

Yksilölliset oppimis- ja koulunkäyntivaikeudet edellyttävät yksilökohtaista 

työskentelyä. Opettajien lisäksi kouluun tarvitaankin ammattilaisia, jotka 

ovat erikoistuneet hyvinvointityöhön. (Hämäläinen 2011, 204-206.) Lapsen 

ja perheen parissa työskentelevien ammattilaisten tehtäviin kuuluu van-

hempien tukeminen kasvattajina ja heidän auttamisensa tarpeen tullen. 

Huoltajat ovat kuitenkin ensisijaisessa vastuussa lapsen ja nuoren tukemi-

sesta kehityksen ja hyvinvoinnin osa-alueilla. (Perälä, Halme & Kanste 

2013, 121.) 

Opettajan tai jonkun toisen tahon tuodessa kuraattorin tietoon huolen oppi-

laaseen liittyen oletuksena on yleensä se, että kuraattorin on mahdollista 

tavata oppilas heti ja selvittää asia. Oppilas tarvitsee kuitenkin usein aluksi 

aikaa siihen, että hänelle syntyy luottamus kuraattoriin ja uskoa siihen, että 



25 
 

   
 

kuraattori haluaa hänelle hyvää. Kuraattorin odotetaan ratkaisevan oppi-

laan ongelmat, mutta asioiden selviäminen vaatii kuitenkin usein pitkän 

ajan. (Korpela 2012, 281.)  

Perttulan (2015) tutkimuksessa kuraattorin työskentelyn ohjaavina näkö-

kulmina painottuivat arjen kokemuksellisuus ja oppilaan kohtaaminen. 

Perttulan mukaan kuraattorin tulee toimia johdonmukaisesti ja päättäväi-

sesti aikaansaadakseen keskusteluyhteyksiä, joiden avulla oppilaan autta-

minen kiireettömämmin ja kestävämmin mahdollistuu. (Perttula 2015, 81.) 

Nivala on myös kuvannut, että kuraattorin tulisi toteuttaa tehtäväänsä oppi-

laan kokonaisvaltaisen kohtaamisen, edunvalvomisen ja puolesta puhumi-

sen kautta (Nivala 2006, 147-148). 

Yhteisöllisyys ja yhteisöllinen työ 

Yhteisöllisyydessä keskeistä on jäseneksi pääseminen ja osallisena olemi-

nen yhteisessä toiminnassa. Lisäksi tunne yhteenkuuluvuudesta ja ryh-

män jäsenten välillä oleva myönteinen tunneside ovat tärkeitä. Yhteisölli-

syys muodostuu yhteisen toiminnan, ystävyyden ja hauskuuden kautta. 

Samalla yhteisöllisyyteen on mahdollista katsoa liittyvän myös rajojen ja 

normien, omaan asemaan ja tilaan liittyvän kamppailun sekä eriarvoisuu-

den ja syrjinnän. (Koivula & Eerola-Pennanen 2018, 255.) Koivula toteaa 

väitöskirjassaan, että yhteisöllisyyden tunteeseen vaikuttaa lapsiryhmissä 

ystävyyssuhteet, me-henkinen puhe ja yhteistoiminta (Koivula 2010, 153). 

Ryhmän toimintaan osallistuminen ja ryhmän jäseneksi pääseminen eivät 

välttämättä ole ongelmatonta. Tähän prosessiin liittyy erilaisia hierarkioita 

ja ulkopuolelle jäämisen kokemuksia. Yhteisön jäsenyyden saavuttami-

seen liittyy sekä palkitsevat osallistumisen kokemukset että jäsenten kes-

kinäinen merkityksellisten tunnesiteiden muodostuminen. Toisaalta myös 

negatiiviset kokemukset, kuten jonkun lapsen poissulkeminen ryhmästä, 

yksinäisyyden kokemus ja syrjäytyminen voivat kuulua tähän prosessiin. 

(Koivula & Eerola-Pennanen 2018, 252-253.) 

Varhaiskasvatuspalvelut ovat kodin lisäksi toinen keskeinen kasvuyhteisö 

lapselle. Varhaiskasvattajien velvollisuuksiin kuuluu ohjata lapsia heidän 
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yksilöllisten kehittyvien ominaisuuksiensa ja tarpeidensa mukaan. Kasvat-

tajien ja lasten välisen vuorovaikutuksen laadulla on suuri vaikutus yhtei-

söllisyyden kokemukseen. Yhteisössä lapsella on kuitenkin myös oikeus 

omaan yksilöllisyyteensä. Varhaiskasvattajien tulee osata huomioida las-

ten kehittyminen yksilönä sekä yhteisön jäsenenä. (Marjanen, Marttila & 

Varsa 2013, 14-15.)  

Yhteisöllisyys on viime vuosina nostettu keskusteluissa ja mediassa yhä 

merkittävämmäksi teemaksi ja erityisesti koulumaailmassa ja varhaiskas-

vatuksessa sen korostaminen on noussut keskiöön. Yhteisöllisyyden lisää-

misen toivotaan osaltaan ehkäisevän myös kiusaamista sekä syrjäyty-

mistä. Tutkimuksia alle kouluikäisten yhteisöllisyyteen liittyen on toteutettu 

vielä suhteellisen vähän. Pienten lasten yhteisöt ovat melko muuttuvia ja 

niiden havaitseminen voi olla haastavaa ja tästä syystä niiden tutkiminen-

kin voi olla hankalaa. (Koivula 2013, 19.) Koivulan tutkimuksesta ilmeni, 

että varhaiskasvatusryhmän yhteisöllisyys vaikuttaa lapsen ryhmään kuu-

lumisen tunteeseen, yhteisöllisen oppimisen kehittymiseen, ystävyyssuh-

teisiin ja vuorovaikutuksen laadukkuuteen (Koivula 2010, 153). Koivulan 

tutkimus koskee yhteisöllisyyttä varhaiskasvatusryhmissä, mutta myös esi-

opetusikäisten lasten ryhmissä on havaittavissa samankaltaisia yhteisölli-

syyden piirteitä. 
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5 YHTEISTYÖ ERI TOIMIJOIDEN VÄLILLÄ 

 Monialainen ja moniammatillinen yhteistyö  

Isoherranen (2005) on kuvannut, että sosiaali- ja terveysalalla moniamma-

tillinen yhteistyö tarkoittaa eri koulutustaustaisten ammattilaisten työsken-

telyä, jossa tavoitteena on asiakkaan kokonaisuuden huomiointi. Silloin, 

kun eri ammattilaiset prosessoivat tietoa yhdessä tapahtuu heidän tieto-

jensa ja taitojensa asiakaslähtöistä integroitumista. (Isoherranen 2005, 

14.) Moniammatillisen työskentelyn kautta on mahdollisuus yhdistää eri 

asiantuntijoilla olevat erilaiset näkökulmat (Isoherranen 2012, 46). 

Monialainen ja moniammatillinen ovat käsitteinä hyvin lähellä toisiaan ja 

arkikielessä ne mielletään usein samaa tarkoittavaksi. Molemmissa käsit-

teissä korostuu ammatillinen asiantuntemus. Monialaisuus käsittää mo-

nenlaisten osaamisten yhteenliittymisen ja koulutusalat ylittävän yhteistyön 

yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. (Katisko, Kolkka & Vuokila-Oikkonen 

2014, 10.) Moniammatilliselle ja monialaiselle yhteistyölle on olemassa 

monia eri määritelmiä, eikä niiden ero ole aina selkeä (Axelsson & Axels-

son 2006, 76). 

Moniammatillisella yhteistyöllä on pidemmät perinteet kuin monialaisella ja 

se on ammattilaisten keskuudessa vakiintuneempi käsite ja sitä käyttivät 

myös kehittämistyöhön osallistuneet kuntien edustajat pääsääntöisesti. 

Monialainen yhteistyö on jalostunut moniammatillisen yhteistyön pohjalta. 

Monialainen ja moniammatillinen yhteistyö sisältävät samoja elementtejä 

ja niitä käytetään usein rinnakkain. Käyttämissämme tutkimuksissa ja 

muissa lähteissä moniammatillisuuden käsite painottui selkeämmin. Mo-

nialaisuus on kuitenkin käsitteenä enemmän tätä päivää, koska yhteistyö 

moninaistuu yli ammattialarajojen myös oppilashuollossa ja esiopetuk-

sessa. Monialaista yhteistyötä käytetään käsitteenä enemmän puhutta-

essa oppilashuollossa toteutuvasta yhteistyöstä, koska siinä painottuu 

enemmän eri hallinnonalojen välinen yhteistyö.      
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Moniammatillinen työskentely kouluhyvinvoinnin osa-alueella toteutuu jo-

kaisen koulussa tai kouluverkostossa toimivan asiantuntijan välisenä yh-

teistyönä. He ovat yhdessä vastuussa oppilaan, oppilasryhmän, kouluyh-

teisön ja perheen hyvinvoinnin edistämisestä. Oppilashuoltoryhmä on kes-

keinen tekijä koulun moniammatillisessa työskentelyssä. Oppilashuoltoryh-

män tehtäviin kuuluu oppilaitoksen kouluhyvinvoinnin koordinoiminen. 

(Wallin 2011, 109.) 

Moniammatillinen ja monialainen työskentely vaatii onnistuakseen mo-

niammatillista arvostusta. Ammattilaisten arvostaessa toistensa osaamista 

heidän on mahdollista löytää ongelmiin ratkaisuja yhdessä. (Mattila 2010, 

109.) Vahvuutena moniammatillisessa työskentelyssä on jokaisen vah-

vuuksien huomioiminen, laaja-alaisen ja kokonaisvaltaisen kasvatustyön 

aikaansaaminen sekä yhteisten suuntaviivojen muodostaminen ja käyt-

töönottaminen. Toimivan moniammatillisen yhteistyön kautta on mahdolli-

suus niin yksilökohtaiseen kuin koko työyhteisöä koskevaan osaamisen 

kehittämiseen. Moniammatillisen työskentelyn kautta mahdollistuu perus-

tehtävän toteuttaminen jokaisen lapsen ja perheen kokonaisvaltaista hy-

vinvointia tukien. (Haring, Havu-Nuutinen & Mäkihonko 2008, 22.) 

Toimivan moniammatillisen yhteistyön edellytyksenä on oppilaitoksen toi-

minnan vahvuuksien ja haasteiden tunnistaminen. Käytössä olevien laa-

dukkaiden toimintakäytäntöjen vahvistaminen on tärkeää, koska uuden ke-

hittäminen niiden perustalle on helpompaa. Toimimaton yhteistyö näkyy si-

ten, että jokainen hoitaa vain oman työnsä kiinnittämättä toisten ammatti-

laisten tekemisiin huomiota. Tällöin yhteistyö on yleensä olematonta. 

(Honkanen & Suomala 2009, 73.)  

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen tärkeimpiä tavoit-

teita tulisi olla, lapsen arjen muodostuminen jatkuvaksi, sujuvaksi ja turval-

liseksi kokonaisuudeksi. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä muiden kehi-

tysyhteisöjen kuten vapaa-ajan toiminnan ja perheen kanssa. (Rimpelä 

2008, 26.)  
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Varhaiskasvatuksen työntekijät kokevat usein olevansa päävastuussa mo-

niammatillisen yhteistyön toteuttamisesta. Moniammatillista yhteistyötä pi-

detään tärkeänä, mutta muiden yhteistyön osapuolten toivotaan kantavan 

enemmän vastuuta ja vastuiden jakamiseen kaivataan selkeyttä. Tiedon-

vaihto moniammatillisessa yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja muiden toi-

mijoiden välillä ei välttämättä ole molemminpuolista. Varhaiskasvatuksen 

työntekijät eivät aina koe saavansa tarvitsemiaan tietoja yhteistyökumppa-

neiltaan, mutta heidän odotetaan luovuttavan tietoja lapsesta. Tiedonvaih-

toon vaikuttavat salassapitosäädökset. Lasten kanssa päivittäin toimiville 

tahoille riittää oleellisin tieto lapsesta, jotta lapsen kanssa toimiminen hel-

pottuu. (Hoppari 2014, 40-42.) Myös esiopetuksen moniammatillisessa yh-

teistyössä voidaan nähdä samankaltaisia haasteita. 

 

 Monitoimijainen yhteistyö  

Monitoimijainen yhteistyö tuo esille myös lapset ja perheet toimijoina ja 

osallisina itseään koskevien asioiden suunnittelussa, toteutuksessa ja arvi-

oinnissa. Tämän suuntaisen yhteistyön kehittäminen tulee yhä ajankohtai-

semmaksi myös lasten ja perheiden palveluissa. Olemme liittäneet moni-

toimijaisen yhteistyön osaksi raporttimme teoriaperustaa, koska se painot-

taa lasten ja perheiden osallisuuden näkökulmaa ja kokemusasiantuntijuu-

den merkitystä, jotka tulee huomioida myös esiopetuksen kuraattorityön 

kehittämisessä. 

Usean toimijan toteuttamaa yhteistyötä kutsutaan monitoimijuudeksi. Mo-

nitoimijaisessa yhteistyössä asiakkaat ja muut ei-ammattihenkilöt, otetaan 

aktiivisesti tekemiseen mukaan ja siinä korostuvat useamman osapuolen 

väliset suhteet. Siinä asiakas on mukana ensisijaisesti tärkeänä toimijana, 

osapuolena ja kohteena. Monitoimijuutta tapahtuu jo yhden perheen 

kanssa työskennellessä. Monitoimijainen yhteistyö voi perustua yhteiseen 

tavoitteeseen ja sovittuihin työtapoihin, työjakoon tai yhteiseen tekemi-

seen. (Muukkonen 2016, 232-233.) 
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Monitoimijuudesta puhuttaessa tulee korostaa ajatusta siitä, että kaikkien 

asiaan liittyvien tieto on arvokasta ja merkityksellistä ja osallisuudella on 

tärkeä rooli kouluhyvinvoinnin edistämisen kannalta. Sekä lasten, että 

huoltajien kokemusasiantuntijuus ja tietämys tulee nähdä yhtä merkityksel-

lisenä kuin ammattilaisten. Monitoimijaisuuden käytänteet sekä periaatteet 

ovat koulumaailmassa osittain vielä tuntemattomia, vaikkakin uusi opiske-

lija- ja oppilashuoltolaki monitoimijaisen ennaltaehkäisevän kouluhyvin-

vointityön merkitystä painottaakin. (Turunen, Laitinen, Lakkala, Norvapalo, 

Thessler, Alapuranen, Välimaa & Veikanmaa 2015, 5.)   

Lapset, nuoret ja perheet sekä heidän parissaan työskentelevät ammatti-

laiset voivat onnistuneella monitoimijaisella yhteistyöllä päästä avoimeen 

dialogiin, yhdessä tekemiseen ja oppimiseen sekä toisten kuuntelemiseen 

ja oman näkökulman tuomiseen yhteiseen työskentelyyn (Petrelius, Tulen-

salo, Jaakola & Hietamäki 2016, 12). Monitoimijaisen yhteistyön toimivuus, 

oikea-aikaisuus ja yhdessä suunnitteleminen luovat edellytykset täysipai-

noisen avun antamiselle. Yhteisen työn kokonaisuus muodostuu jokaisen 

mukana olevan sitoutumisesta tukemaan yhdessä lasta ja perhettä suunni-

tellusti ja koordinoidusti. (Alatalo, Lappi & Petrelius 2017, 24, 59.) 

 

 Lasten ja perheiden osallisuus 

Osallisuus on lapsen perusoikeus ja sen kautta tapahtuu lapsen tarpeille 

herkistymistä. Osallisuutta vahvistavat kasvatusperiaatteet mahdollistavat 

yhteistyötaitojen oppimista ja itseluottamuksen ja itsetunnon kasvamista. 

Lasten osallisuuden toteutumisen tapaan vaikuttavat tilanne ja lapsen ikä.  

(Ojala 2015, 138-139.) Kiilakosken, Gretschelin ja Nivalan (2012) mukaan 

osallisuus tarkoittaa sitä, että yksilöillä ja ryhmillä on toimimisen mahdolli-

suudet. Kun on mahdollisuus sen yhteisön muuttamiseen, jonka jäsen itse 

on, toteutuu osallisena olemista. Kyseessä ei ole ainoastaan vallanjakami-

nen vaan se, että lasten ja nuorten ollessa aktiivisia toimijoita, maailma 

näyttäytyy ja toimii eri tavalla. (Kiilakoski, Gretschel & Nivala 2012, 15-16.) 
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Osallisuuden kohteena on niin ryhmä kuin yksilö (Gellin, Herranen, Junt-

tila-Vitikka, Kiilakoski, Koskinen, Mäntylä, Niemi, Nivala, Pohjola & Vesi-

kansa 2012, 109). 

Myös Turjan ja Vuorisalon (2018) mukaan lasten toimijuuden toteutumi-

seen vaikuttaa lasten ja aikuisten välisten suhteiden laatu. Suhteet voivat 

olla joko lasten toimijuutta edistäviä tai estäviä, koska aikuiset pystyvät 

merkittävästi vaikuttamaan lasten aktiivisen osallistumisen tapoihin. (Turja 

& Vuorisalo 2018, 43.) 

Kallion, Stenvallin, Bäcklundin ja Häklin (2013) mukaan lapsilla arjen osal-

lisuutta edistäviä ja heikentäviä tekijöitä on joka puolella. Tähän vaikutta-

vat muun muassa koulu, koti, harrastukset, kaveripiiri, lähiympäristö ja so-

siaalinen media. (Kallio, Stenvall, Bäcklund, Häkli 2013, 83.) Myös Kiila-

koski, Gretschel ja Nivala kuvaavat osallisuuden olevan ilmiö, jonka toteu-

tuminen on mahdollista monissa erilaisissa yhteisöissä (Kiilakoski ym. 

2012, 16). 

Turjan ja Vuorisalon (2018) mukaan silloin, kun lapsella on luottamus ihmi-

siin ympärillään, tilanteeseen ja omaan toimijuuteensa, hänellä on uskal-

lusta olla osallisena yhteisessä toiminnassa ja ilmaista ajatuksensa. Lap-

silla oleva osallisuus sisältää omia asioita, leikkejä ja toimintaa sekä ryh-

män asioita, esimerkiksi tilojen käyttöä koskevat vaikutusmahdollisuudet. 

(Turja & Vuorisalo 2018, 50, 53.)  

Minkkisen (2015) väitöskirjan aineiston perusteella lasten kouluviihtyvyy-

teen vaikuttavat oleellisesti sosiaaliset suhteet koulussa. Positiiviset sosi-

aaliset suhteet ja muiden oppilaiden ja opettajan tuki edistävät lapsen 

emotionaalista hyvinvointia. Opettajan ja vertaisryhmän merkitys oppilaan 

kouluviihtyvyydelle on yhtä suuri. (Minkkinen 2015, 78, 82.)  

Oppilaan kiinnittymiseksi kouluun, hänen tulee kokea oppimisen olevan 

hänelle merkityksellistä ja mielekästä sekä kokea yhteenkuuluvuuden ja 

hyväksynnän tunteita. Koulussa vallitsevan toimintakulttuurin ja opettajan 

toiminnan tulisi herättää oppilaiden mielenkiinto opittaviin asioihin ja ilmiöi-

hin hyödyntäen dialogista opetusta ja vuorovaikutuksellista työskentelyä. 
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Kouluyhteisön jäsenten välistä yhteenkuuluvuuden tunnetta tulisi myös tu-

kea. Kouluympäristössä olevien syrjäytymiseltä suojaavien asioiden tun-

nistamista ja edistämistä toteutettaessa tulee tarkastelun kohteena olla 

opettajien ja oppilaiden välinen vuorovaikutus ja suhde, opetuskäytännöt 

sekä oppilaiden osallistumiseen ja osallisuuteen liittyvien kokemuksien 

vahvistaminen. (Poikkeus, Rasku-Puttonen, Lerkkanen, Kuorelahti, Siekki-

nen, Kiuru & Nurmi 2013, 111-112.) 

Kuraattorilla on mahdollisuus tukea oppilaiden yhteisvastuuta ja muista 

huolehtimista, tarjoten heille samalla yhteisöllisen huolenpidon esimerkin 

(Nivala 2006, 154). Osallisuuden tukemisessa on oppimistilanteiden ohella 

tärkeää kotien ja koulujen yhteistyöhön sekä oppilaiden kaveripiireihin liit-

tyvää osallisuutta tukeva ote (Poikkeus ym. 2013, 119-120). Osallisuus tu-

lee olla oppilaan ja koko perheen koulusuhteen perustana (Rimpelä 2008, 

26). 

Vuorenmaa (2016) on tutkinut väitöskirjassaan vanhempien osallisuutta 

perheessä ja lastenpalveluissa. Tutkimuksessa he ovat arvioineet oman 

osallisuutensa toteutumista perusopetuksessa, esiopetuksessa, varhais-

kasvatuksessa, kouluterveydenhuollossa ja lastenneuvolassa. Tutkimuk-

sen mukaan vanhempien osallisuus lapsensa palveluissa ja perheessä oli 

vahvaa, mutta palveluiden kehittämisessä osallisuus oli vain keskinker-

taista ja tähän tulisikin kiinnittää huomiota. (Vuorenmaa 2016, 73.)  

Orasen (2013) mukaan asiakastyössä osallisuudessa korostuvat myös hy-

vin pienet ja arkiset asiat. Lapselta ja perheeltä tulee kysyä, mikä on hei-

dän mielestään juuri nyt tärkeää, mistä olisi hyvä keskustella yhdessä tai 

mitä he ajattelevat tilanteestaan. Palvelujen kehittämisen näkökulmasta 

kyse on siitä, miten asiakkaat saavat tietoa heitä koskevista asioista ja mi-

ten he voivat näihin vaikuttaa. Osallisuuden toteutumiselle luodaan edelly-

tyksiä, kun asiakkaille annetaan mahdollisuus tulla kuulluksi heitä koske-

vissa suunnitelmissa ja päätöksissä sekä toiminnan suunnittelussa ja arvi-

oinnissa. (Oranen 2013, 122.) 
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Osallisuutta on mahdollista vahvistaa palveluiden parissa kohtaamalla ja 

tukemalla perheitä. Tärkeää on myös antaa tietoa ja tarjota konkreettisia 

vaikutusmahdollisuuksia perheille, esimerkiksi kertomalla heidän oikeuk-

sistaan ja mahdollisuuksistaan. Edellytyksenä osallisuuden vahvistumi-

selle on toimiva yhteistyö ja lähellä lapsia ja perheitä olevan ja heidän 

osallistumistaan tukevan toimintakulttuurin luominen. (Perälä ym. 2013, 

128.) Erityisesti monitoimijainen yhteistyö tuo esille lasten ja perheiden 

osallisuuden ja heidän asiantuntijuutensa heitä itseään koskevissa asi-

oissa. 

 

 Kuraattorin työ tutuksi yhteistyökumppaneille 

Kuraattorin tehtävänkuva muodostuu oppilaitoksen ja kodin välisen yhteis-

työn suunnittelusta sekä toteuttamisesta yhteistyössä koulun muun henki-

löstön kanssa. Yhteistyöhön voi sisältyä muun muassa teemallisia van-

hempainiltoja sekä erilaisia vanhempainryhmiä, joiden avulla tuetaan van-

hempien kasvatustyötä. Resurssit vaikuttavat yhteistyön toteuttamisen ta-

poihin. Koululuokissa tehtävä havainnointityö on osa kuraattorin tekemää 

työtä ja tämän lisäksi kuraattori voi mahdollisuuksien mukaan vetää oppi-

laille erilaisia ryhmiä. Kuraattori voi laatia tiedotteen työstään jokaisen lu-

kuvuoden alussa, jota voidaan jakaa esimerkiksi koulun ilmoitustauluille ja 

kotisivuille sekä huoltajille vanhempainilloissa ja opettajille opettajien ko-

kouksissa. (Gråsten-Salonen & Mehtiö 2017, 371-372.). 

Nivala (2006) on todennut, että kuraattorin työskennellessä kouluympäris-

tössä hän on lähempänä oppilaita ja tutuksi tuleminen on näin todennäköi-

sempää. Näin oppilaiden saattaa olla helpompi lähestyä kuraattoria mieltä 

painavista asioista. (Nivala 2006, 148.) Läheskään kaikki oppilaat eivät 

kuitenkaan hyödynnä kuraattorien palveluita, joten kuraattorien palvelut ja 

toiminta voivat jäädä monille perheille vieraiksi. Koulun tehtävä olisi tiedot-

taa perheitä kuraattorin ja psykologin palveluista, jotta kynnys yhteydenot-

toon madaltuisi. (Hakalehto-Wainio 2012, 250-251.) 
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Tiivis yhteistyö huoltajien kanssa on oppilaiden hyvinvoinnin tukemisen 

edellytys (Perälä ym. 2015, 88). Erityisesti silloin, kun oppilas aloittaa pe-

ruskoulun kodin ja koulun välisen yhteydenpidon merkitys on suuri. Tavoit-

teena huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä on lapsen oppimisen ja 

hyvinvoinnin edistäminen. (Hakalehto-Wainio 2012, 120-121.)  

Koulumaailmassa ja koulusosiaalityössä on hiljalleen aloitettu hyödyntä-

mään varhaiskasvatuksesta tutuksi tullutta kasvatuskumppanuutta. Koulun 

ja kodin välisellä yhteistyöllä pyritään lisäämään ennen kaikkea vuorovai-

kutusta, luottamusta sekä hyvinvointia. Myös tietoisen vanhemmuuden ke-

hittäminen, oman elämän hallinta ja turvaverkkojen vahvistaminen koetaan 

tärkeinä. Tämä merkitsee vuorovaikutuksen ja osallistamisen lisäämistä 

sekä yksilö- että yhteisötasolla. Esimerkiksi vanhempainyhdistykset, van-

hempainryhmät sekä ryhmämuotoinen perhetyö ovat kanavia, joiden 

kautta kodin kanssa tehtävää yhteistyötä voi tehostaa. Myös erilaisten koti-

käyntien tarjoaminen ja hyödyntäminen on kannattavaa. (Wallin 2011, 

104-105.)  

Kiviluoma (2010) toteaa, että vielä vuosikymmenen alkupuolella kuraatto-

rien ammattikunnan asema ja työnkuva on ollut yleisesti suhteellisen epä-

selvä. Työn tekeminen tunnetummaksi sekä opetustoimen, että yhteistyö-

kumppaneiden keskuudessa nähtiin tarpeellisena. (Kiviluoma 2010, 38.) 

Työn tekeminen tunnetummaksi on edelleen ajankohtaista ja työnkuva 

vaatii selkiyttämistä. Tänä päivänä kuraattoreita toimii useammilla eri am-

mattinimikkeillä kuten perhekuraattoreina, esiopetuksen kuraattoreina, var-

haiskasvatuksen kuraattoreina ja koulukuraattoreina. Tämä saattaa luoda 

epäselvyyttä kuraattorin työnkuvan sisällöstä entisestään. 

Haasteina kuraattorin tutuksi tulemisessa ovat esiopetusryhmien suuri 

määrä ja resurssit esimerkiksi vanhempainiltoihin osallistumisessa. Silloin, 

kun kunnassa on vain yksi pelkästään esiopetuksesta vastaava kuraattori 

ja yksiköitä on paljon, kuraattorin ei ole mahdollista osallistua kaikkien yk-

siköiden vanhempainiltoihin. Kuraattori on tullut kuitenkin lapsille, huolta-

jille ja henkilöstölle nykyään enemmän tutuksi kuin aikaisemmin. (Iivonen-

Pekesen 2018.)  
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 Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy 

Varhaista puuttumista pidetään olennaisena osana kaikkea hyvinvointia 

edistävää toimintaa. Varhaisen puuttumisen periaate on sovellettavissa 

hyvin moniin eri tilanteisiin ja elämänaloihin. (Satka 2009, 20.) Varhainen 

puuttuminen on mahdollisimman aikaisessa vaiheessa heti ongelmien il-

mettyä tapahtuvaa oppimisen osa-alueella esiintyvien esteiden ja riskiteki-

jöiden havaitsemista sekä tuen järjestämistä. Tällä tavoin on mahdollista 

välttää ongelmien kasvamista ja lisääntymistä. (Sarlin & Koivula 2012, 24.) 

Esiopetuksella on suuri merkitys lasten kasvuun ja oppimiseen liittyvien 

mahdollisten tuen tarpeiden havaitsemisessa, tarvittavan tuen antami-

sessa ja vaikeuksien ehkäisemisessä (Opetushallitus 2016, 12). Mäkelä 

(2012) toteaa esiopetuksen ja koulun välisen yhteistyön olevan tiiviimpää 

kuin aiemmin ja yhteistyötä tehdään tehokkaammin oppilashuoltoryhmän 

kanssa. Myös ennakointi varhaiskasvatuksen yksiköissä on parantunut ja 

kiertävään erityisopettajaan ollaan usein jo syksyllä yhteydessä, mikäli ryh-

män henkilökunnalla herää tunne, että tarvetta konsultaatiolle saattaa olla 

tiedossa. (Mäkelä 2012, 50-51.) 

Revon (2015) tutkimuksen tuloksissa ilmeni, että varhaisen puuttumisen 

sujuvoittamiseksi vanhemman ja varhaiskasvattajan välillä tulee olla ennen 

kaikkea avointa yhteistyötä. Merkittävänä tekijänä tässä on varhaiskasvat-

tajan positiivinen ja kannustava suhtautuminen. (Repo 2015, 56.) Huolta-

jien kanssa tehtävässä yhteistyössä avoimen ja luottamuksellisen suhteen 

luominen on aikaa vievä prosessi, joka vaatii varhaiskasvattajalta sitoutu-

neisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Huoltajien luottamuksen saavuttaminen on 

avoimen yhteistyön kannalta tärkeää. 

Lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille on tarjolla monia 

eri työvälineitä, joita voi hyödyntää varhaisen puuttumisen työssä, esimer-

kiksi huolen vyöhykkeet. Varhaisen puuttumisen työvälineet ohjaavat asi-

akkaan yksilöllisyyttä kunnioittavaan työtapaan ja sosiaalisen ihmiskäsityk-

sen näkökulmaan, jossa ihminen nähdään vuorovaikutuksessa ympäris-

tönsä kanssa. (Satka 2009, 30.)  
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Lasten ja perheiden parissa työskentelevien ammattilaisten työhön kuuluu 

jatkuva huolen määrän ja mahdollisen toimimattomuuden seurausten arvi-

oiminen. Asiakkaiden osallistuminen tähän arviointiin on tärkeää. (Kallio 

ym. 2013, 76.) Ennaltaehkäisevä työ sisältää myös huoltajien osallisuuden 

ja voimavarojen vahvistamisen. Sen kautta mahdollistuu perheen hyvin-

voinnin ja terveyden edistäminen. (Perälä ym. 2013, 127.)  

Peruskoulua suorittavista oppilaista valtaosa on hyvinvoivia. Kuitenkin eri-

laisten tuki- ja erityispalveluiden tarve lasten ja nuorten keskuudessa on 

kasvussa. Tällaisia tuki- ja erityispalveluita ovat muun muassa kodin ulko-

puolinen sijoitus ja psykiatrian ja erityisopetuksen palvelut. Pahoinvoinnin 

kasvaminen tapahtuu yleensä prosessinomaisesti. Ongelmien pitkittyessä 

ne vaikeutuvat ja niiden hoidon kulut kasvavat. Kuraattorien ja muiden ta-

hojen tehtäviin kuuluu puuttua koulussa esiintyviin oppimiseen ja käyttäy-

tymiseen liittyviin haasteisiin, esimerkiksi kiusaamiseen, eristäytymiseen, 

alkuvaiheessa oleviin psyykkisiin häiriöihin sekä terveyden vaarantavaan 

käytökseen, esimerkiksi syömisongelmiin, masennusoireisiin, väsymyk-

seen ja pelkoihin. (Holopainen & Lappalainen 2011, 109-110.) 

Vanhemmat kokevat useimmiten saavansa tarvittavan määrän tukea lap-

sen kasvun ja kehityksen osa-alueilla ilmeneviin huoliin. Vanhempienkin 

tukeminen myös heidän omissa huolissaan tulisi nähdä tärkeänä. Van-

hemmilla oleva tuen tarpeen määrä riippuu huolta aiheuttavasta asiasta, 

perheellä olevista voimavaroista ja sosiaalisesta tukiverkostosta. Näitä 

huolia voivat olla esimerkiksi yksinäisyys, päihde- ja mielenterveysongel-

mat, parisuhdeongelmat ja lähisuhdeväkivalta. Näihin huoliin liittyvää tun-

nistamista tapahtuu palveluiden piirissä harvoin. Pieniin arjessa ilmeneviin 

huoliin tulisi reagoida ennen kuin tilanne vaikeutuu. (Perälä ym. 2013, 

124.) 
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6  KEHITTÄMIS- JA ANALYSOINTIMENETELMÄT 

 Kvalitatiivinen tutkimus 

Työmme on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus ja siinä käytetään toi-

mintatutkimuksen ja yhteiskehittämisen menetelmiä. Tuomen ja Sarajär-

ven (2018) mukaan laadullisen tutkimuksen kautta ei tavoitella tilastollisia 

yleistyksiä. Laadullinen tutkimus pyrkii kuvailemaan, ymmärtämään tai tul-

kitsemaan teoreettisesti mielekkäästi jotakin tiettyä ilmiötä. Tärkeää on, 

että henkilöillä, jotka toimivat tiedon tuottajina on mahdollisimman paljon 

joko tietoa tai kokemusta tutkittavasta ilmiöstä. Näiden henkilöiden valinta 

tulee tehdä harkitusti ja tarkoituksenmukaisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

98.) 

Kvalitatiivisen tutkimuksen avulla kuvataan oikeaa elämää sen moni-

naisuus huomioiden. Laadullisen tutkimuksen toteutuksessa on huomioi-

tava asioiden vaikutus toisiinsa ja niiden väliltä on mahdollisuus havaita 

monenlaisia yhteyksiä. Laadullisessa tutkimuksessa tarkoituksena on tut-

kittavan asian kokonaisuuden hahmottaminen. (Hirsjärvi, Remes & Saja-

vaara 2013, 161.) Kiviniemi toteaa kyseessä olevan myös eräänlainen op-

pimistapahtuma, kun tarkoituksena on tutkimustoiminnan ymmärtäminen 

(Kiviniemi 2015, 74). 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimusongelmat eivät ole yleensä tarkasti 

rajattuja, koska ajatuksena on, että tutkimustulosten yksi osa on tutkimus-

ongelmien ja –kysymysten vakiintuminen. Näin ollen laadullinen tutkimus 

korostaa tutkimuksen prosessin merkitystä. (Ronkainen, Pehkonen, Lind-

blom-Ylänne & Paavilainen 2014, 82.) Kiviniemen mukaan tutkimuson-

gelma saattaa myös täsmentyä koko tutkimusprosessin ajan (Kiviniemi 

2015, 75). 

Eskolan ja Suorannan mukaan laadullisella aineistolla tarkoitetaan pelkis-

tetyimmillään ja ilmiasultaan tekstiä, joka on voinut syntyä joko tutkijasta 

riippuen tai riippumatta (Eskola & Suoranta 2008, 15). Laadullisessa ana-

lyysissä aineistoa tarkastellaan kokonaisuutena. Kaikki tutkittavaan ilmiöön 
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liittyvät, luotettaviksi arvioidut seikat tulee pystyä selittämään niin, ettei nii-

den ja esitetyn tulkinnan välillä ole ristiriitaa. Laadullisen analyysin ensim-

mäinen vaihe on havaintojen pelkistäminen. Aineiston tarkastelun lähtö-

kohtana on aina tietty teoreettinen viitekehys ja aineistossa huomio kiinnit-

tyy tämän kannalta olennaisiin asioihin. Tarkasteltavasta aineistosta tulee 

näin hallittavissa oleva joukko havaintoja, jota vielä karsitaan yhdistele-

mällä havaintoja, kunnes päästään yhteen havaintoon tai harvempaan ha-

vaintojen joukkoon. Yhteen havaintoon tai pienempään havaintojen jouk-

koon pääsemiseksi täytyy etsiä havaintojen yhteinen piirre tai muodostaa 

sääntö, joka pätee koko aineistoon poikkeuksetta. Laadullisen analyysin 

toisessa vaiheessa tuotetaan merkitystulkinta tutkinnan kohteena olevasta 

ilmiöstä aineistosta tuotettujen johtolankojen ja vihjeiden perusteella. (Ala-

suutari 2011, 38-40, 44.) 

Kvalitatiivisen tutkimuksen voi aloittaa lähestulkoon puhtaalta pöydältä il-

man sen kummempia ennakkoasettamuksia tai määrittelyjä. Laadullisessa 

tutkimuksessa käytetäänkin termiä aineistolähtöinen analyysi, joka tarkoit-

taa teoriapohjan kasaamista ikään kuin alhaalta ylöspäin, empiirisen ai-

neiston pohjalta. (Eskola & Suoranta 2008, 19.) Alasuutari (2011) kuvaa 

laadullisessa tutkimuksessa olevan ominaista erilaisia näkökulmia mahdol-

listavan aineiston hankkiminen. Tutkijan on tarvittaessa kyettävä vaihta-

maan näkökulmaa aineistoa tarkastellessaan. Laadullisen tutkimuksen 

ominaispiirre on, että se on ilmaisullisesti rikasta, monitasoista ja moniulot-

teista. (Alasuutari 2011, 84.) Eskolan ja Suorannan mukaan tutkimussuun-

nitelma elää laadullisessa tutkimuksessa tutkimushankkeen mukana (Es-

kola & Suoranta 2008, 15). 

 Toimintatutkimus    

Toimintatutkimusta toteutetaan käytännönläheisesti ja sitä tarvitaan toimin-

tatapojen kehittämisessä niin sosiaalialalla kuin muiden tieteenalojen pa-

rissa. Ydinajatuksena toimintatutkimuksessa on sosiaalisten haasteiden 

ratkaiseminen. (Tedre 2006, 27-28.) Kuusela (2005) toteaa, että etenkin 
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sosiaalisten käytäntöjen kehittäminen on nostanut esille tarpeen liittää yh-

teen sekä tieteellisen tutkimuksen, että käytäntöjen kehittämisen. Kuuse-

lan mukaan myöskään perinteinen käsitys tutkimuksen tekemisestä tie-

teellisen tutkimuksen näkökulmasta ei palvele sosiaalisten käytäntöjen ke-

hittämistä parhaalla mahdollisella tavalla. (Kuusela 2005, 9.)  

Ojasalon, Moilasen ja Ritalahden (2014, 58) mukaan toimintatutkimuk-

sessa kiinnostus on siinä, miten asioiden tulisi olla eikä vain siinä millä ta-

valla ne ovat tällä hetkellä. Siinä tavoitteena on muuttaa tämänhetkistä to-

dellisuutta. Toimintatutkimus on ongelmakeskeistä ja siinä tutkittavat ja tut-

kija toimivat muutostilanteessa aktiivisessa roolissa ja yhteistyössä. Siinä 

on tärkeää käytännössä asian parissa toimivien ihmisten ottaminen mu-

kaan tutkimukseen ja kehittämiseen aktiivisiksi osallistujiksi. Analysoinnin 

kohteena on yhteisön työ- tai toimintatavat ja niiden kehittäminen, jotta ha-

vaitut ongelmat saadaan ratkaistua ja asetetut tavoitteet saavutettua. Tär-

keää on uuden tiedon ja teorioiden tuottaminen toimintaan liittyen. 

Teoria ja käytäntö eivät eroa toisistaan toimintatutkimusta toteutettaessa, 

vaan ne ovat toistensa kääntöpuolia. Toimintatutkimuksen perustana on 

se, että teoria sisältyy käytäntöihin ja toisinpäin. Ihmisten toiminta on vää-

jäämättä teoreettista, koska järki ohjaa sitä. Tietoa, joka on osa toimintaa, 

voidaan kutsua piileväksi tiedoksi, jota ei ole mahdollista sanoin selittää. 

Näin ollen yhtenä tarkoituksena toimintatutkimuksessa on hiljaisen, ää-

neen lausumattoman tiedon keskusteluihin ja tietoisuuteen saaminen. 

(Heikkinen 2015, 205.) 

Toimintatutkimuksesta puhutaan työelämässä toisinaan myös kehittävänä 

työntutkimuksena, joka viittaa siihen, että se tähtää ongelmakeskeiseen lä-

hestymistapaan ja on voimakkaasti käytäntöön suuntautunutta (Ojasalo 

ym. 2014, 58). Toimintatutkimuksen hahmottuminen tapahtuu yleensä 

vaihe kerrallaan ja prosessin eteneminen on johdonmukaista. Toimintatut-

kimusprosessi voi käynnistyä ongelmasta, joka on havaittu arkipäiväisessä 

toiminnassa. Toimintatutkimuksen aloitus tapahtuu jostakin yksityiskoh-

dasta ja se perustuu toimintaan liittyvään reflektoivaan ajatteluun. Tästä 
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seuraa laajempia ja yleisempiä kysymyksiä. (Heikkinen, Rovio, Kiilakoski 

2010, 78.)   

  

 Yhteiskehittäminen 

Yhteiskehittäminen on tavoitteellista ihmisten välillä tapahtuvaa yhteis-

työtä. Sitä voidaan tukea sekä edistää usealla eri tavalla ja toteuttaa missä 

tahansa fyysisessä tai virtuaalisessa yhteisössä. Kehittämisen kohteena 

voi olla monentyyppisiä asioita, kuten esimerkiksi strategia, arvo, tuote, 

palvelu, toimintatavat, liikeidea tai tilaratkaisut. (Aaltonen, Hytti, Lepistö & 

Mäkitalo-Keinonen 2016.) 

Kun useat toimijat toteuttavat yhteiskehittämistä, yhteiskehittäminen toteu-

tuu prosessina. Tämän prosessin kautta tapahtuu intressien ja tarpeiden 

jalostumista ja sopeutumista toisten toimijoiden tarpeiden kanssa. Yhteis-

kehittämisen prosessin on mahdollista muodostua oppimisprosessiksi, 

joka sisältää neuvottelua tarpeisiin ja toiveisiin liittyen samaan aikaan, kun 

ymmärrystä yhteisen kehittämisen kohteena olevasta asiasta jalostetaan 

ja kehitetään. (Pohjola & Koivisto 2013, 93.) 

Aaltonen, Hytti, Lepistö ja Mäkitalo-Keinonen (2016) kiteyttävät yhteiske-

hittämisen onnistumisen edellytykset viiteen eri teemaan: 

1. Ensimmäisen teeman mukaan yhteiskehittäminen edellyttää tasaver-

taista osallistumista, jossa eri sidosryhmät osallistuvat alusta lähtien. Osal-

listujien kuuntelemista korostetaan. Lisäksi osallistumisen hyödyt tehdään 

näkyviksi ja osallistujien antama arvokas panostus osoitetaan. Tasavertai-

nen osallistuminen myös hyväksyy erilaisuuden ja eriävät mielipiteet.  

2.Työskentelyssä tulisi tunnistaa osallistujien erilaiset tavoitteet ja yhteis-

työssä pyritään löytämään erilaisten tavoitteiden joukosta yhdistävä tavoite 

ja jaettu aihe, joka kiinnostaa. Työskentelyn tavoitteena on tuoda osallistu-

jien erilaiset osaamisalueet ja näkökulmat yhteen.  
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3. Ajatuksena on edetä tekemällä eli ideoista edetään nopeasti konkreetti-

seen tekemiseen, jossa jokaisella on lupa kokeilla, epäonnistua sekä op-

pia uutta. Ajatuksena on, että pienillä kokeiluilla on mahdollista päästä 

suuriinkin tavoitteisiin.  

4. Yhteiskehittäminen tarvitsee oikeanlaiset tilat ja ohjauksen. Tila on teke-

misen tapoja ja tunnelmaa ohjaava, kun taas suunnitellulla ajankäytöllä 

ohjataan tekemistä. Erilaiset työskentelymenetelmät ovat yhteiskehittä-

mistä edistäviä.  

5. Yhteiskehittäminen aikaansaa osallistujissa erilaisia tunteita. Kaikkeen 

kehittämistyöhön kuuluvat olennaisena osana vaihtelevat tunteet. Yhteis-

kehittämisessä harjoitellaan avoimuutta uusille ideoille sekä kanavoidaan 

tunteet toiminnaksi. Lisäksi on tärkeää pohtia, miten negatiiviset tunteet 

käsitellään kunnioittavasti, rakentavasti ja syyllistämättä. Osallistujien tulisi 

kokea olevansa arvostettuja ja tasavertaisia. Tämä edellyttää jokaiselta 

osallistujalta aktiivista tekemistä. Myös tilalla, ohjauksella ja liikkeellä on 

vaikutusta tunteisiin. (Aaltonen, Hytti, Lepistö, Mäkitalo-Keinonen 2016.) 

 

 Learning cafe 

Learning cafe tarkoittaa oppimiskahvilaa, jossa työskentely toteutetaan 

pöytäkunnittain. Kokemuksien ja ideoiden jakaminen, uuden tiedon luomi-

nen ja itsestäänselvyyksien kyseenalaistaminen tapahtuu rakentavasti. 

Learning cafen tarkoituksena on toimia paikkana, jossa vaihdetaan ajatuk-

sia ja synnytetään yhteistä ymmärrystä ryhmäkeskustelujen avulla. (Koski-

mies, Pyhäjoki & Arnkil 2012, 30.) 

Ensimmäinen ryhmäkeskustelu voi kestää noin puolen tunnin ajan.  Tä-

män jälkeen ryhmät siirtyvät toiseen pöytään. Kahvilapöydässä puheen-

johtajana toimiva henkilö kertoo seuraavalle ryhmälle ydinasiat keskuste-

lusta, jonka edellinen ryhmä kävi. Seuraava pöytäryhmä jatkaa tästä. Käy-

tyjen keskustelujen jälkeen vuorossa on kokoontuminen yhteen, ryhmien 

tuotosten esittely ja yhteinen keskustelu. Jokainen kahvilapöytä tarvitsee 
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puheenjohtajan ja kirjaajan. Puheenjohtajan tehtävänä on kertoa ryhmälle 

alustus pöydässä käsittelyssä olevaan teemaan liittyen, keskustelun pitä-

minen yllä sekä sen varmistaminen, että jokaisella osallistujalla on tasa-

puolinen mahdollisuus kertoa ajatuksistaan. (Jääskeläinen, Kautto & Si-

milä 2013, 12.) 

Oppimiskahvilan kautta on mahdollista tukea dialogisuutta, tuottaa monia 

erilaisia ideoita sekä pohtia yhdessä niitä. Omat sekä ryhmän oivallukset 

kirjataan ylös. Tarkoituksena on ideoiden ja näkökulmien sekä kuvien ja jä-

sennyksien tuottaminen vapaasti. Keskusteluvaihetta seuraa keskustelun 

tulosten tiivistäminen. Oppimiskahvilan lopuksi puheenjohtajan tehtäviin 

kuuluu laatia työskentelystä joko suullinen tai kirjallinen yhteenveto. Oppi-

miskahvilan jälkeen on vuorossa osallistujien tuottaman aineiston kokoa-

minen yhteen ja sen toimittaminen osallistujille. (Kupias 2007, 93-94.) 

Jääskeläinen, Kautto ja Similä (2013, 12) nostavat esille tärkeänä asiana 

myös oppimiskahvilan koonnin välittämisen henkilöille, jotka päätöksiä te-

kevät. 

 

 Kick Off 

Projektin käynnistämisvaiheessa, yleensä heti sopimusten allekirjoittami-

sen jälkeen pidetään tavallisesti joko seminaari tai erillinen Kick Off -tilai-

suus. Siellä asiakas sekä projektitiimi tapaavat usein ensimmäisen kerran 

ja etenkin sillä, kuinka hyvin projekti käynnistetään, on merkitystä sen me-

nestyksellisen toteutuksen kannalta. (Aston 2016.) Tilaisuuden sisällöllä 

taas on vaikutusta projektiin sitoutumiseen, ilmapiiriin sekä asennoitumi-

seen projektille asetettuja tavoitteita kohtaan. Jos projektiin osallistuvilla ih-

misillä ei ole käsitystä projektista kokonaisuutena, he eivät myöskään tue 

sen etenemistä. Aloitustapahtuman ideana on avata osallistujille yleisellä 

tasolla projektin tavoitteita sekä sisältöä. Projektiin osallistujien motivoimi-

sen kannalta olisi hyvä, että he tunnistaisivat oman roolinsa projektissa. 

Aloitustapahtuman tavoite on myös nostattaa ilmapiiriä, sekä projektiin liit-

tyvää myönteisyyttä. Tilaisuuden tulee olla siinä määrin houkutteleva, että 
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ihmiset saadaan osallistumaan siihen ja he kokevat saavansa tilaisuu-

desta vastinetta panostamalleen ajalle. (Mäntyneva 2016, 86.) 

Myös Lööwin (2002) mukaan Kick Off –tilaisuuden merkittävin tehtävä on 

osallistujien sitouttaminen ja tiedon jakaminen. Käynnistettäessä uutta pro-

jektia osallistujilla voi herätä epätietoisuutta siihen liittyvistä asioista. Kick 

Off -tilaisuudessa tulee olla positiivinen ja tasapainoinen ilmapiiri. Tilai-

suutta suunniteltaessa tulee kiinnittää huomiota muun muassa siihen, että 

osallistujat saavat tilaisuudessa tiedon projektin tavoitteesta ja ajankoh-

dasta. Osallistujille tulee esitellä myös projektin toiminta- ja tiedotustavat 

sekä vastuualueet. Lisäksi tärkeää on osallistujien esitteleminen toisilleen 

sekä projektia koskevien odotusten ja mahdollisuuksien käsittely. (Lööw 

2002, 88.)  

Kick Off -tilaisuudessa voidaan käydä läpi seuraavanlaisia asioita: projek-

tin tavoite sekä sisältö, osateemat ja työpaketit, projektissa työskentele-

vien tehtävät, yhteiset pelisäännöt, työskentelytavat sekä raportointikäy-

tännöt, käynnistää projektiryhmän työskentely, perehdyttää projektiryhmä 

ja tutustuttaa projektissa työskentelevät toisiinsa (Mäntyneva 2016, 86).  

 

 Sisällönanalyysi 

Aineiston analysointi aloitetaan alkuperäisdatan pelkistämisellä eli 

redusoinnilla, jolloin aineistosta poistetaan tutkimukseen kuulumattomat 

asiat. Pelkistäminen toteutetaan joko pilkkomalla data osiin tai tiivistämällä 

se. Tämän vaiheen jälkeen on vuorossa aineiston ryhmittely eli kluste-

rointi, jolloin aineistossa esiintyneet alkuperäisilmaukset käydään huolelli-

sesti läpi ja aineistosta etsitään yhtäläisyyksiä ja/tai eroavaisuuksia. Sa-

maan ilmiöön liittyvät käsitteet yhdistetään ryhmittelyn kautta alaluokiksi. 

Luokittelu jatkuu yhdistelemällä alaluokkia toisiinsa, jonka kautta muodos-

tuu yläluokkia. Yläluokkien yhdistelemisen kautta muodostuu pääluokkia, 

joiden nimeäminen tapahtuu aineistosta nousseiden ilmiöiden mukaisesti. 

Aineiston klusteroinnin jälkeen vuorossa on aineiston käsitteellistäminen 
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eli abstrahointi. Siinä tutkimukseen liittyvä olennainen tieto erotellaan ja tä-

män tiedon perusteella teoreettiset käsitteet muodostuvat. Käsitteellistämi-

sessä alkuperäisdatan kielelliset ilmaisut muodostavat lopulta teoreettiset 

käsitteet ja johtopäätökset. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 123-125.) 

Tuomi ja Sarajärvi (2018) kuvaavat sisällönanalyysiä laadullisen tutkimuk-

sen perusanalyysimenetelmäksi. Sisällönanalyysiä hyödyntämällä on mah-

dollista monenlaisen tutkimuksen toteuttaminen. Sisällönanalyysin avulla 

on tarkoituksena aineiston jäsentäminen tiiviin ja selkeän muodon aikaan-

saamiseksi ilman, että aineiston sisällään pitämää tietoa katoaa. Sisäl-

lönanalyysin ydin muodostuu tulkinnasta ja päättelystä, joiden kautta ta-

pahtuu tutkittavan ilmiön sisältämän empiirisen aineiston eteneminen kä-

sitteellisemmäksi näkemykseksi. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 103, 122, 127.) 

Laadullisen aineiston sisällönanalyysi tapahtuu käytännössä perehtymällä 

aineistoon yhä uudelleen ja uudelleen, tekstejä pohtimalla ja vertailemalla, 

sekä tulkitsemalla ja niihin liittyvällä teoretisoinnilla. Tutkijan työskentely 

laadullisen aineiston analyysissä perustuu pitkälti koodaamiseen sekä me-

mojen kirjoittamiseen. Laadullisessa tutkimuksessa koodi on yleensä joko 

yksittäinen sana tai lyhyt fraasi, jonka avulla aineiston jotain tiettyä osaa 

voidaan määrittää tai esittää aineiston ydinsisältö tiivistetyssä muodossa. 

Voidaan ikään kuin puhua tutkijan itse luomasta manuaalista, jonka tarkoi-

tuksena on kuvata tiettyä aineiston osaa. (Rantala 2015, 110-111.) Aineis-

tolähtöisen sisällönanalyysin avulla käsitteet sulautetaan toisiinsa (Tuomi 

& Sarajärvi 2018, 127). 

Rantalan (2015) mukaan koodaaminen on itsessään jo sinänsä aineiston 

analyysiä. Sekä tutkimuskysymys, että itse aineisto ovat koodausta ohjaa-

via tekijöitä. Tavoitteena voi olla esimerkiksi tietyn mallin löytäminen ja 

esilletuominen kerätystä aineistosta. Erilaisia aineistojen tekstipätkiä voi 

koodata esimerkiksi in vivo -koodia käyttämällä. In vivo -koodista puhutta-

essa tarkoitetaan aineiston tekstissä olevaa ja sieltä poimittua sekä asiaa 

hyvin olennaisesti kuvaavaa sanaa, sanontaa tai sanoja. Koodaaminen ei 

ole ainoastaan nimeämistä vaan myöskin linkittämistä ja sitä pidetään rat-
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kaisevana linkkinä aineiston ja teorian välillä. Koodaus on syklistä toimin-

taa, sillä harvoin aineistoa analysoidessa yksi koodauskerta riittää. Toi-

sella koodauskierroksella voidaan tiivistää ja korostaa aineiston tärkeitä 

piirteitä, suodattaa sekä nostaa esille myös uusia teemoja, luokituksia, kä-

sitteitä ja merkityksiä, joiden avulla voidaan muokata tai koota teoriaa. 

(Rantala 2015, 111-112.) 
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7 KEHITTÄMISHANKKEEN TOTEUTUS 

 Kehittämishankkeen aloitus ja Kick Off 

Kehittämishankkeemme suunnittelu alkoi joulukuussa 2017 yhteistyöta-

paamisella Sosiaalialan osaamiskeskus Versossa, jossa projektisuunnitte-

lija esitteli ajankohtaisia ja työelämän tarpeista lähteviä kehittämishank-

keita. Paikalla oli myös Lahden ammattikorkeakoulun ohjaava opettaja 

sekä muita hankkeista kiinnostuneita YAMK-opiskelijoita. 

Tammikuussa 2018 sovimme, että alamme työstämään esiopetuksen ku-

raattorityön hanketta Päijät-Hämeessä. Tämän jälkeen tapasimme projek-

tisuunnittelijan Päijät-Hämeen LAPE -hankkeesta ja suunnittelimme hank-

keen aikataulua, runkoa ja kehittämismenetelmiä. Samalla allekirjoitimme 

hankkeen yhteistyösopimuksen. Tapaamisessa sovimme alustavasti, että 

kehittämishankkeemme käynnistyy virallisesti maaliskuussa pidettävällä 

Kick Off -tilaisuudella, jonne kutsutaan kehittämishankkeeseen osallistu-

vien kuntien edustajat. Kehittämispäiviä kaavailtiin alustavasti pidettäväksi 

toukokuussa ja elokuussa. Keskustelimme, että yhteiskehittäminen ja toi-

minnalliset menetelmät palvelisivat parhaiten kehittämishankkeen tavoit-

teen saavuttamista ja kotitehtävät kehittämispäivien välissä tukisivat kehit-

tämistyön etenemistä kunnissa ja toisivat lisäaineistoa opinnäytetyötämme 

varten. 

Tämän jälkeen tutkimuslupahakuprosessi käynnistettiin. Tutkimuslupia ha-

ettiin jokaiselta kehittämishankkeeseen osallistuvalta kunnalta erikseen. 

Tässä vaiheessa aloimme valmistautua maaliskuussa pidettävään opin-

näytetyön suunnitelmaseminaariin. Kehittämishanketyömme sai hyväksyn-

nän suunnitelmaseminaarissa, jonka jälkeen Kick Off -tilaisuuden suunnit-

telu alkoi.  

Kick Off -tilaisuudessa hanke käynnistettiin ja tavoite sekä yhteiskehittä-

misen menetelmä esiteltiin osallistujille. Tavoitetta ja yhteiskehittämistä ha-

vainnollistettiin PowerPoint -esityksellä. Ennen Kick Off -tilaisuutta osallis-
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tujilta oli tiedusteltu sähköisesti kuntien tämänhetkistä tilannetta sekä odo-

tuksia ja toiveita kehittämistyöhön liittyen. Kick Off -tilaisuudessa lähtötilan-

netta ja toiveita käsiteltiin ja syvennettiin. Osallistujat keskustelivat pienryh-

missä oman kuntansa tilanteesta ja kokemuksia jaettiin yhteisesti.  

Tilaisuudessa käydyissä keskusteluissa kävi ilmi, että hankkeeseen osal-

listuvat kunnat ovat hyvin erilaisia ja esiopetuksen oppilashuoltoa ja ku-

raattorityötä toteutetaan hyvin eri tavoin. Kunnat ovat eri kokoisia, joten 

esiopetusikäisten lasten määrä vaihtelee kunnittain paljon, kuten myös se, 

miten esiopetusta järjestetään. Kuraattoripalveluissa ja niiden järjestämi-

sessä ja mitoituksessa oli suurta vaihtelevuutta ja kuraattorityön riittämä-

tön resurssointi tuli esiin monessa keskustelussa. 

Kick Off -tilaisuudessa annoimme osallistujille kotitehtävän (kotitehtävä 1) 

ensimmäistä kehittämispäivää varten. Kotitehtävän avulla haluttiin kartoit-

taa pilottikunnissa jo olemassa olevia hyviä työtapoja ja käytänteitä, joiden 

avulla voitaisiin tehostaa kuntien sisäistä esiopetuksen ja kuraattorityön 

välistä yhteistyötä. Tehtävänantoon päädyttiin, koska osallistujat toivoivat 

selkeitä käytäntöjä ja muissa pilottikunnissa käytössä olevien hyväksi ha-

vaittujen työtapojen jakamista.  

Kotitehtävä oli: “Kuraattori ja esiopettaja miettivät yhdessä hyviä työtapoja 

ja käytänteitä esiopetuksen kuraattorityön kehittämiseen ja yhteistyön te-

hostamiseen.” Osallistujia pyydettiin ottamaan kotitehtävät mukaansa en-

simmäiseen kehittämispäivään. 

Kick Off -tilaisuudesta ei kerätty erillistä palautetta. Arvioimme Kick Off -ti-

laisuuden toteutusta ja sisältöä tiimin kesken sekä yhteistyötahon kanssa. 

Yhteisen arviointimme perusteella laadimme alustavan jatkosuunnitelman 

ja kehittämishankkeessa käytettävät kehittämismenetelmät vahvistettiin 

osallistujien esiin tuomien toiveiden perusteella. Osallistujat toivoivat käy-

tännönläheistä ja arjen työtä edistävää kuntakohtaista työskentelyä ja 

tämä huomioitiin kehittämispäivien sisällössä. Kehittämishankkeessa pää-

dyttiin hyödyntämään yhteiskehittämisen menetelmiä. 
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KUVIO 1. Hankkeen eteneminen 

 

Kehittämishankkeemme vaiheisiin kuuluu Kick Off -tilaisuus ja kaksi kehit-

tämispäivää sekä kotitehtäviä (1 & 2) ja väliarviointi kehittämispäivien vä-

lissä kehittämishankkeen tavoitteisiin nähden. Hanke päättyy yhteiseen 

lopputapaamiseen ja esiopetuksen kuraattorityön vuosisuunnitelmaan. 

Lopputapaamisessa vuosisuunnitelma esitellään osallistujille ja heillä on 

mahdollisuus kommentoida sitä (KUVIO 1). 
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 Ensimmäisen kehittämispäivän suunnittelu, toteutus ja arvi-

ointi 

Ensimmäistä kehittämispäivää suunniteltiin Kick Off –tilaisuudessa nous-

seiden teemojen pohjalta ja kotitehtävän tehtävänanto huomioiden. Pää-

timme toteuttaa ensimmäisen kehittämispäivän Learning cafe -menetel-

mää mukaillen. Menetelmä valittiin toteutusvaihtoehdoksi, koska se on 

ajankäytöllisesti helposti hallittavissa sekä tarkoituksiimme muokattavissa 

ja aineiston kerääminen tätä menetelmää hyödyntäen on selkeää. 

Ensimmäinen kehittämispäivä aloitettiin esittelemällä kotitehtävät (koti-

tehtävä 1) kunnittain. Kotitehtävien esittelyjen aikana osallistujat teemoitte-

livat kotitehtävien sisältöjä nostamalla jokaisesta kotitehtävästä mielestään 

kaksi keskeisintä kyseessä olevaan työhön liittyvää asiaa. Asiat kirjoitettiin 

Post it -lapuille ja kiinnitettiin jokaiselle kunnalle nimettyihin kartonkeihin, 

jonka jälkeen osallistujat tekivät omien kartonkiensa sisällölle alustavaa 

ryhmittelyä yhdistämällä samaa asiaa kuvaavat laput. Ryhmittelyn perus-

teella valittiin tärkeimmät teemat jatkotyöskentelyä varten. Osallistujat ja-

kautuivat kolmeen ryhmään työstämään kotitehtävistä nousseita keskei-

simpiä teemoja. Teemoiksi valittiin yhteistyö eri toimijoiden välillä, eri osa-

puolten tutustuminen keskenään eli tutuksi tuleminen ja kuraattorin rooli ni-

velvaiheessa. Ryhmä määräytyi sen mukaan mikä teema kunnan omasta 

kartongista oli noussut eniten esille. Jokainen meistä osallistui yhteen ryh-

mään kirjaten ylös sen keskustelun. Tähän ratkaisuun päädyttiin siksi, että 

kolmen keskustelun nauhoittaminen yhdessä kokoustilassa yhtä aikaa olisi 

ollut haasteellista. 

Ryhmätyöskentelyn ohessa osallistujat vastasivat seuraaviin kysymyksiin: 

“Mitä erityistä osaamista kuraattori voisi tuoda esiopetukseen ja mitkä ovat 

ne esiopetuksen teemat, joissa kuraattorin osaamista erityisesti tarvitaan? 

Mitä haasteita/mahdollisuuksia esiopetuksen kuraattorityöhön liittyen on? 

Miten ja millä toimenpiteillä esiopetuksen kuraattorityötä tulisi kehittää?” 
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Kysymysten tarkoituksena oli tuottaa kehittämistyömme kannalta tärkeää 

aineistoa ja selvittää mitä erityistä osaamista kuraattorilla on antaa esiope-

tukselle suhteessa esiopetuksen tarpeisiin. Lisäksi halusimme kartoittaa 

vielä tarkemmin olemassa olevia resursseja ja kuntien kehittämistarpeita. 

Lopuksi ryhmätyöt käytiin läpi yhteisesti.  

Päivä päätettiin palautteen keruuseen ja kotitehtävän (kotitehtävä 2)  

antoon. Osallistujille annettiin kaksi kotitehtävävaihtoehtoa, jotta jokainen  

kunta löytäisi sopivan tavan viedä kehittämistyötä kunnassa eteenpäin. 

Ensimmäinen vaihtoehto oli vuosikellon työstäminen. Toisena  

vaihtoehtona oli suunnitella tarkempaa sisältöä vuosikelloon keskittyen 

nivelvaiheeseen, tutuksi tulemiseen tai muuhun yhteistyöhön. Osallistujia 

ohjeistettiin tekemään kotitehtävä oman kuntansa näkökulmasta. 

   

Kotitehtävän antoon päädyttiin, koska työskentely hankkeeseen osallistu-

vissa kunnissa oli hyvin eri vaiheissa ja intressit olivat vaihtelevat. Tällai-

sella tehtävänannolla haluttiin varmistaa, että kehittämistyö etenee jokai-

sessa kunnassa ja osallistujat löytävät oman kunnan kehittämistyötä pal-

velevan näkökulman.  

Keräsimme palautetta ensimmäisestä kehittämispäivästä Palautepuu -me-

netelmää mukaillen. Laitoimme seinälle neljä eri aihealuetta, joita olivat or-

ganisointi, aikataulutus ja tiedottaminen, päivän teemat ja sisältö, kehittä-

mistyön edistyminen ja muuta palautetta järjestäjille. Osallistujat saivat 

käydä jättämässä palautteensa Post it -lapuilla kunkin aihealueen alle. 

Meillä oli kahdenlaisia Post it -lappuja. Punaiset laput rakentavalle kritiikille 

ja kehittämisehdotuksille ja keltaiset positiiviselle palautteelle. 

Kotitehtävät (kotitehtävä 2) ja ensimmäisen kehittämispäivän ryhmätyöt 

koottiin verkkoon Padlet -alustalle ja niistä saatu aineisto koottiin yhteen 

toista kehittämispäivää varten. Kotitehtäviä palautettiin annettuun päivä-

määrään mennessä noin puolet ja loput saatiin viimeistään toisessa kehit-

tämispäivässä. Padlet -alustaa käytettiin kotitehtävien palautusalustana, 

koska näin kaikkien osallistujien oli mahdollista nähdä toistensa tuotokset 

ja myös kommentoida halutessaan niitä. Tässä vaiheessa arvioitiin myös 
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hankkeen toteutumista ja kartoitettiin kehittämistyön etenemistä palautettu-

jen kotitehtävien kautta. 

Ensimmäisessä kehittämispäivässä osallistujilta kerättiin palautetta Pa-

lautepuu -menetelmällä. Palautteesta positiivisina asioina nousi muun mu-

assa tiedottaminen, konkreettinen kehittäminen, arjesta nousevat tärkeät 

aiheet ja niiden työstäminen. Tapojen ja kokemuksien jakaminen ja toisten 

ajatuksien ja suunnitelmien kuuleminen nähtiin tilaisuutena jäsentää omia 

ajatuksia ja saada ideoita omaan työhön. Kuntakohtainen kehittäminen 

sekä useat näkökulmat kehittämistyössä koettiin myös tärkeäksi. Kehittä-

miskohteiksi palautteiden perusteella nousivat muun muassa hidas tempo, 

samojen teemojen toistaminen, nopeammat yhteenvedot, taukojen määrä, 

tehtävänantojen selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen sekä päivässä kä-

siteltävien aiheiden määrä.  

 

 Toisen kehittämispäivän suunnittelu, toteutus ja arviointi 

Toisen kehittämispäivän suunnittelussa hyödynnettiin ensimmäisessä 

kehittämispäivässä saatua aineistoa ja Padlet -alustalle palautettuja koti-

tehtäviä (kotitehtävä 2). Ensimmäisessä kehittämispäivässä osallistujat oli-

vat alustavasti teemoitelleet päivään työstämiensä kotitehtävien sisältöjä 

Post it -lapuille. Ennen toista kehittämispäivää tämä aineisto koottiin yh-

teen ja laskettiin eniten esiintyvät teemat. Laadimme kootusta aineistosta 

presentaation Prezi -sovellusta hyödyntäen. Prezi koostui päivän aikatau-

lusta, ensimmäisen kehittämispäivän ryhmätöistä kootusta Swot -analyy-

sistä ja Padlet -kotitehtävien pohjalta työstetystä vuosikellosta. Lisäksi laa-

dimme ryhmätyöskentelyn rungoksi seuraavat kysymykset opinnäyte-

työmme aineiston syventämiseksi: 

“1. Mitä asioita vuosisuunnitelmassa tulisi teemaanne liittyen olla ja miksi?  

2. Mihin kohtiin vuotta ne sijoittuvat?  

3. Millä askelilla vuosisuunnitelma saadaan koko maakuntaan osaksi esi-

opetuksen kuraattorityötä?”  
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Myös toisessa kehittämispäivässä mukailimme Learning cafe -menetel-

mää. Toisen kehittämispäivän alkuperäisenä ajatuksena oli eri kunnissa 

työstettyjen hyvien toimintamallien kokoaminen yhteen maakunnallisen 

vuosisuunnitelman työstämistä varten. Tarkoituksena oli, että osallistujat 

työstävät sisältöjä yhteiseen esiopetuksen kuraattorityön vuosikelloon yh-

tenäistämään kuntien käytäntöjä toimintavuoden aikana. Vuosikello on 

kunnissa yleisesti käytössä oleva työväline, joten sen hyödyntäminen yh-

teistä esiopetuksen kuraattorityön vuosisuunnitelmaa ajatellen nähtiin 

luontevana. Kehittämispäivään oli kutsuttu asiantuntijan ominaisuudessa 

Lahden esiopetuksen kuraattori, joka kiersi ryhmissä keskustelemassa ja 

jakamassa ajatuksia. 

Toisessa kehittämispäivässä kävi ilmi, että osassa kunnista kehittämistyö 

oli edennyt odotettua pidemmälle ja eri suuntaan kuin olimme ennakoi-

neet. Alkuperäinen suunnitelma ei enää vastannut kaikkien kuntien tar-

peita, joten sitä jouduttiin muokkaamaan, jotta se palveli kaikkien osallistu-

jien kuntakohtaista kehittämistyötä. Osallistujien toiveena oli edelleen työs-

tää kunnittain omia sisältöjään ja siihen annettiin mahdollisuus. Kuntien 

edustajat jakautuivat kuntakohtaisiin ryhmiin jatkamaan kehittämistyötä.  

Päivän aikana käsiteltiin yhdessä kuntien sen hetkisiä tilanteita ja jaettiin 

hyviä käytäntöjä esimerkkien muodossa. Osa kunnista tuotti yhteiseen 

vuosikelloon sisältöjä kattavammin kuin toiset ja osan tuotoksille ei löytynyt 

selkeää paikkaa vuosikellossa ryhmien tuotoksien ollessa erilaisia. Osa 

kokosi aineistoa ranskalaisin viivoin ja osa esimerkiksi nuolikaavioin. Tuo-

tetut sisällöt avattiin yhteisesti ja osallistujien oli mahdollista käydä yhteistä 

vuoropuhelua. Toisen kehittämispäivän palautteen keräsimme palautelo-

makkeella.  

Toisessa kehittämispäivässä palaute kerättiin palautelomakkeella (LIITE 

3). Toisen kehittämispäivän palautteen perusteella osallistujat kokivat, että 

kehittämistyö edistyi ja he olivat pääsääntöisesti hyvin tyytyväisiä päivän 

sisältöihin ja toteutukseen. Positiivista palautetta saatiin osallistujilta siitä, 

että heillä oli mahdollisuus kehittää omaa työtään ja kehittämisprosessi 
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kunnissa eteni. Yhteiskehittäminen koettiin hyväksi menetelmäksi, koska 

osallistujat saivat ideoita ja vertaistukea toisiltaan. 

 Loppukoonnin suunnittelu, toteutus ja arviointi  

Kehittämishankkeemme toiminnallinen osuus päättyi lopputapaamiseen 

kehittämishankkeeseen osallistuneiden kuntien kanssa. Lopputapaami-

sessa käytiin yhteisesti läpi esiopetuksen kuraattorityön tämän hetkinen 

tilanne kunnissa ja tehtiin yhteenvetoa siitä, miten kehittäminen on hank-

keen myötä edistynyt eri kunnissa. Tapaamisessa esiteltiin esiopetuksen 

kuraattorityön vuosisuunnitelma, jota osallistujat saivat kommentoida ja 

ehdottaa muutoksia. Myös tästä tapaamisesta kirjattiin muistio, jotta 

voimme prosessin arvioinnissa hyödyntää osallistujien antamaa tietoa ja 

peilata prosessin onnistumista ja etenemistä siihen. 

Esiopetuksen kuraattorityön vuosisuunnitelmaa ovat arvioineet kuntien 

edustajat ja yhteistyötaho. Annetun palautteen perusteella esiopetuksen 

kuraattorityön vuosisuunnitelmaa on muokattu paremmin kuntien tarpeita 

vastaavaksi. Kunnissa työskentelevät kuraattorit ja esiopettajat ovat par-

haita arvioimaan vuosisuunnitelman hyödynnettävyyttä ja sovellettavuutta 

kuntien käytännön työhön. Kuntien arvioinneissa tuli selkeästi esille erilai-

set resurssit ja erilaiset tavat toimia esiopetuksen kuraattorityön kentällä. 

Esimerkiksi kuraattorin tutustuminen esiopetuksessa oleviin lapsiin on jois-

sakin kunnissa resurssien puitteissa hyvinkin mahdollista, kun taas toi-

sissa esioppilaiden suuren määrän vuoksi kuraattorin tutuksi tuleminenkin 

toteutui tarpeen mukaan. 

Hankkeen aikana osa kunnista oli tahoillaan työstänyt omia prosessiku-

vauksiaan esimerkiksi nivelvaiheeseen ja oppilashuoltoryhmän työskente-

lyyn. Tämän vuoksi toiset kunnat hyötyvät esiopetuksen kuraattorityön 

vuosisuunnitelmasta hieman toisia enemmän. Osallistujien suhtautuminen 

oli kuitenkin pääasiassa positiivista ja useat kunnat olivat kiinnostuneita 

hyödyntämään sitä. 
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Hankkeemme on edennyt toimintatutkimuksen etenemisprosessia mukail-

len neljässä syklissä, joista jokaisessa on ollut kolme samankaltaisesti 

toistuvaa vaihetta. Jokainen sykli on alkanut suunnittelusta, edennyt toi-

mintaan ja päättynyt arviointiin. Tämän jälkeen on alkanut uusi sykli. Jokai-

nen sykli on pohjautunut edelliseen. Prosessi päättyi neljännen syklin pää-

tösvaiheeseen, valmiiseen esiopetuksen kuraattorityön vuosisuunnitel-

maan (KUVIO 2). 
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KUVIO 2. Prosessin eteneminen 
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8 AINEISTON ANALYYSI JA TULOKSET 

 Aineiston analyysi 

Opinnäytetyömme aineisto on tuotettu kahdessa kehittämispäivässä toi-

minnallisin menetelmin. Aineistoa on saatu lisäksi Kick Off -tilaisuudessa 

annetusta kotitehtävästä (kotitehtävä 1) ja ensimmäisenä kehittämispäi-

vänä annetusta kotitehtävästä (kotitehtävä 2), jota osallistujat ovat tahoil-

laan työstäneet kehittämispäivien välissä. Olemme tehneet ensimmäi-

sessä kehittämispäivässä muistiinpanoja, jotka ovat myös osa aineistoa. 

Aineisto on analysoitu aineistolähtöistä sisällönanalyysiä hyödyntäen. 

Analysointiprosessi on edennyt vaiheittain pelkistämisestä yhdistävän luo-

kan muodostamiseen (KUVIO 3). 

 

  

 

1.
•Osallistujien tekemä alustava kotitehtävän 1 teemoittelu ensimmäisessä kehittämispäivässä

2.

•Post it -lappujen ryhmittely

•Ilmauksien määrän laskeminen ja listaaminen

3.

•Samankaltaisten ilmausten etsiminen ryhmätöistä ja muistiinpanoista

•Lisääminen listaan lukumäärineen

4.
•Uudet ilmaukset muistiinpanoista ja ryhmätöistä ja lisääminen listaan lukumäärineen

5.
•Ilmausten etsiminen kotitehtävän 2 aineistosta ja lisääminen listaan

6.
•Samankaltaisten ilmausten ryhmittely ja alaluokkien muodostaminen

7.
•Yläluokkien muodostaminen alaluokkia yhdistelemällä 

8.
•Pääluokkien muodostaminen

9.
•Yhdistävän luokan muodostaminen
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KUVIO 3. Aineiston analysointiprosessi 

Ensimmäisen ja toisen kehittämispäivän välillä analysoimme pelkistämällä 

ja ryhmittelemällä ensimmäisen kehittämispäivän aineistoa. Aineiston ryh-

mittely aloitettiin osallistujien ensimmäisessä kehittämispäivässä teke-

mästä alustavasta kotitehtävien (kotitehtävä 1) teemoittelusta Post it -la-

puille. Tämä kotitehtävä oli annettu Kick Off -tilaisuudessa. Post it -laput 

ryhmiteltiin ja niistä laskettiin montako kertaa mikäkin ilmaus Post it -la-

puissa esiintyy. Nämä ilmaukset ja lukumäärät koottiin listaan. 

Tämän jälkeen osallistujien ensimmäisessä kehittämispäivässä tuottamista 

ryhmätöistä laskettiin samankaltaiset ilmaukset kuin Post it -lapuissa. 

Nämä ilmaukset lisättiin Post it -lapuista kerättyyn listaan. Ensimmäisen 

kehittämispäivän ryhmätyöt tuottivat myös joukon ilmauksia, joita Post it -

lappujen pohjalta kootusta listasta ei löytynyt ja nämä ilmaukset lisättiin lis-

taan lukumäärineen. Myös ensimmäisessä kehittämispäivässä kirjatuista 

muistiinpanoistamme laskettiin listassa esiintyneet ilmaukset ja liitettiin 

osaksi listaa. Lisäksi muistiinpanoista löytyi joukko uusia ilmauksia, jotka 

lisättiin listaan lukumäärineen. Ensimmäisessä kehittämispäivässä anne-

tun kotitehtävän (kotitehtävä 2) tuottamasta aineistosta etsittiin samankal-

taisia ilmauksia, jotka liitettiin osaksi ensimmäisen kehittämispäivän aineis-

tossa esiintyneistä ilmauksista koottua listaa. 

Aineiston koodauksen jälkeen analyysi jatkui klusteroinnilla eli ryhmittele-

mällä ilmauksia alaluokkiin ja muodostamalla niistä yläluokkia. Yläluokkien 

yhdistelyn tuloksena aineistosta muodostui neljä eri pääluokkaa, jotka oli-

vat kuraattorin työnkuva suhteessa muihin yhteistyötoimijoihin, nivelvaihe, 

tutuksi tuleminen ja ryhmätyöskentely. Esimerkki (KUVIO 4) kuvaa kuraat-

torin työnkuva suhteessa muihin yhteistyötoimijoihin -pääluokan muodos-

tamista. Muut pääluokat on muodostettu samalla tavalla muodostamalla 

ensin alaluokka aineistossa esiintyneistä ilmauksista ja pääluokka yhdiste-

lemällä alaluokat yläluokiksi ja edelleen pääluokiksi.  
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KUVIO 4. Esimerkki aineiston ryhmittelystä 

 

Ryhmittelimme toisen kehittämispäivän aineiston ensimmäisen päivän ai-

neistosta syntyneisiin neljään pääluokkaan. Aineistosta etsittiin kuhunkin 

pääluokkaan liittyviä asiasanoja. Lisäksi aineistossa esiintyneistä uusista 

ilmauksista muodostui uusi pääluokka, osallisuus. Näitä viittä pääluokkaa 

yhdistäväksi luokaksi muodostui esiopetuksen kuraattorityön kehittämisen 

painopisteet (LIITE 1). 

 

 Analyysin tulokset 

Kuraattorin työ nivelvaiheessa 

Kehittämispäivissä keskusteluun nousivat sekä esiopetuksen aloittamisen 

että kouluun siirtymisen nivelvaihe. Kuntien välillä on kuitenkin eroja nivel-

vaihetyöskentelyn toteuttamisessa. Osassa kuntia kuraattori on mukana 

ainoastaan kevään nivelvaihetyössä ja osassa myös syksyllä esiopetuk-

sen alkaessa. Nivelvaihetyöskentelyn erilaisuuteen vaikuttaa se missä esi-

opetus järjestetään. Jos esiopetusta järjestetään päiväkodissa, lapsi koh-

taa suuremman muutoksen koulun alkaessa ja yksikön vaihtuessa. Jos 
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lapsi on esiopetuksessa koulun yhteydessä, suurin muutos painottuu esi-

opetuksen alkuun.      

Työskentely syksyllä ja keväällä on erilaista ja painottuu eri asioihin. Syk-

syn painopiste on enemmän kaikkia lapsia ja perheitä koskevassa työssä 

ja keväällä työskentely painottuu enemmän kohdennettuun tukeen. Syk-

syllä nivelvaihetyöskentelyssä painottuvat kuraattorin palveluista kertomi-

nen, tutustumispäivät ja vanhempainilta. Osallistujat toivat esille erilaisia 

käytännön toteutustapoja, joiden avulla kuraattorin osallistuminen van-

hempainiltaan on resurssien puitteissa mahdollista. Aineistosta kävi ilmi, 

että kuntien välillä on eroja siinä, miten aktiivisesti kuraattori osallistuu ni-

velvaihetyöhön. 

Kevään nivelvaihetyöskentelyssä tärkeäksi nousivat oppilashuoltoryhmän 

työskentely ja tiedonsiirto kouluun sekä kouluuntulotarkastus yhdessä kou-

lun terveydenhoitajan kanssa. Osallistujat kuitenkin pohtivat kehittämispäi-

vässä sitä, onko tällainen työskentely säännösten mukaista. Kuraattori 

osallistuu esiopetuksen oppilashuoltoryhmiin lähes kaikissa kunnissa. Ku-

raattorin osallistuminen on yleensä mahdollista, jos tieto oppilashuoltoryh-

män kokoontumisesta tulee ajoissa (KUVIO 5). 

 

KUVIO 5. Kuraattorin työ nivelvaiheessa 
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Kuraattorin työ tutuksi  

Kuraattorin työn tutuksi tuleminen esiopetuksessa oleville lapsille, huolta-

jille ja henkilöstölle nousi aineistosta keskeisenä osana kuraattorin työtä. 

Kuraattorin työn tullessa tutuksi huoltajille ja henkilöstölle kynnys ottaa yh-

teyttä huolen herätessä madaltuu. Yhteistyö varhaisessa vaiheessa mah-

dollistaa tehokkaamman ennaltaehkäisevän työskentelyn ja varhaisen 

puuttumisen (KUVIO 6). 

Kuraattorin ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan välinen yhteistyö yhte-

näisten toimintaohjeiden laatimiseksi nähtiin tärkeäksi, jotta annetut ohjeet 

eivät poikkeaisi toisistaan. Kuraattorin mukana olo voi konkreettisesti nä-

kyä esimerkiksi vanhempainilloissa, esikoulun aloitusvaiheessa, 6-vuotis-

tarkastuksessa, kouluuntulotarkastuksessa, koulutulokkaiden tutustumis-

päivissä sekä henkilöstön yhteisissä suunnittelupäivissä. Vierailut ryh-

missä, tutuksi tuleminen lasten kanssa, saatavilla olo tarvittaessa ja tu-

kiaikuisen rooli huolissa ja haasteissa tuo kuraattoria lähemmäksi lapsia. 

Joissakin kunnissa painopiste oli kuraattorin työnkuvan tutuksi tulemisessa 

ja toisissa kuraattoriin tutustumisessa henkilönä. Kunnissa on erilaiset re-

surssit esiopetuksen kuraattorityöhön suhteessa esiopetuksessa olevien 

lasten määrään. Tämän vuoksi kuraattorin tuleminen tutuksi on eri kun-

nissa eri tasoista ja tarpeen mukaisesti kohdennettua.  
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KUVIO 6. Kuraattori tutuksi 

 

 

Kuraattorin työnkuva 

Kuraattorin työn painopiste on pääsääntöisesti koulun sosiaalityössä. Ke-

hittämispäivän aineistosta työnkuvan sisällöiksi nousivat muun muassa 

konsultaatio ja saatavilla olo, verkostotyö, kriisityö, erilaisten ryhmien vetä-

minen sekä yksilökohtainen ja yhteisöllinen työskentely. Kuraattorit ovat 

oppilashuoltotyön asiantuntijoita ja kuraattoreille verkostot, esimerkiksi pal-

veluverkosto, ovat tuttuja ja palveluohjaus on ydinosaamista. Kuraattorin 

työnkuvaan voivat kuulua muun muassa tuen tarpeiden ennakointi, ryh-

mien havainnointi, yksilöllisten ja ryhmien tarpeiden kartoittaminen sekä 

tarpeen mukaan tukeminen. Kuraattorin hyödyntäminen tulisi nähdä myös 

matalan kynnyksen vaiheena kartoitettaessa esimerkiksi lastensuojelullista 

tarvetta. Kuntakohtaiset resurssit vaikuttavat olennaisesti siihen minkä-

laiseksi kuraattorin työnkuva muodostuu ja kuinka työtä toteutetaan 

(KUVIO 7). 

Esiopetushenkilöstön ja kuraattorin välisen yhteistyön kehittäminen nähtiin 

tärkeänä. Osallistujat ehdottivat yhteistyön kehittämisen toimenpiteiksi 
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vuosikellon laatimista, alueellista kehittämistä, käytäntöjen yhdenmukaista-

mista, kuraattorin työnkuvan selkiyttämistä ja resurssien lisäämistä. 

Kehittämispäivän keskusteluissa nousivat esille ammattiryhmien erityis-

osaamisen ja erilaisen ammatillisen viitekehyksen huomioiminen. Yhteis-

työn tehostamiseksi osallistujat ehdottivat prosessikaaviota, josta ilmenee 

missä tilanteissa kuraattoriin voi olla yhteydessä. Säännöllisen yhteistyön 

takaamiseksi ehdotettiin etukäteen sovittuja kalenteroituja tapaamisia eri 

yhteistyötahojen, esimerkiksi kuraattorin, esiopettajan, varhaiskasvatuksen 

erityisopettajan, psykologin ja toimintaterapeutin välille. Tapaamiset olisi 

osallistujien mukaan hyvä nivoa osaksi vuosikelloa ja muistioiden tulisi olla 

kaikkien osapuolten käytettävissä.  

 

 

KUVIO 7. Kuraattorin työnkuva  
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Ryhmätyöskentely ja muu tarpeen mukainen työskentely 

Ryhmätyöskentely nousi aineistossa esiin konkreettisena kuraattorin työ-

hön kuuluvana työskentelytapana. Ryhmätyöskentely kuuluu tarpeen mu-

kaiseen työskentelyyn ja ryhmätyöskentelyn teemoja ovat osallistujien mu-

kaan esimerkiksi erilaiset ryhmän ilmiöt, kuten kiusaaminen, kaveritaidot 

tai pelot ja surut. Kuraattori voi tarvittaessa olla esiopetushenkilöstön 

apuna ryhmäyttämisessä. Keskusteluissa tuotiin esille, että vierailemalla 

ryhmässä hahmottaa paremmin ryhmän tilanteita ja saa kattavampaa tie-

toa ryhmästä. 

Yhdessä osallistujakunnassa ollaan käynnistämässä tarpeen mukaan to-

teutettavia tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen Maltti-ryhmiä, joiden 

vetämiseen kuraattori voi erikseen sovittaessa osallistua. Ryhmätyösken-

telyn toteuttamiseen vaikuttavat myös kunnissa käytettävissä olevat re-

surssit.  

Tarpeen mukaisella työskentelyllä tarkoitetaan kuraattorin työskentelyä yk-

silön tai ryhmän tarpeiden mukaisesti esiopetusvuoden aikana. Tarpeen 

mukaan työskentelyä toteutetaan tilannekohtaisesti ja se pitää sisällään 

yksilökohtaisen työn sekä yhteisöllisen ryhmätyöskentelyn. Tarpeiden en-

nakointi on tärkeää, jotta kuraattorityön resurssit osataan kohdentaa tar-

peenmukaisesti (KUVIO 8).  

Tarpeen mukaiseen työhön sisältyy lapsikohtaista monialaista verkostoyh-

teistyötä, ohjausta, konsultaatiota ja palveluohjausta. Ryhmäkohtaiseen 

työskentelyyn kuuluvat esimerkiksi tunne- ja kaveritaitoryhmien vetäminen 

ja työskentely koko ryhmää koskevien ilmiöiden kuten kiusaamisen ja ryh-

män levottomuuden kanssa.  
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KUVIO 8. Ryhmätyöskentely ja muu tarpeenmukainen työskentely 

 

 

Yksilökohtainen ja yhteisöllinen 

Yksilökohtainen työskentely on määräaikaista lapsen ja perheen tarpeista 

lähtevää työtä ja se voi sisältää tapaamisia lapsen ja tämän perheen 

kanssa. Siihen kuuluu kohdennettu tuki ja tuen tarpeen ennakointi sekä ar-

viointi. Yksilökohtainen työskentely voi olla myös luonteeltaan akuuttia. Ku-

raattorin tehtäviin kuuluu tarvittaessa myös puheeksiotto ja perheiden tu-

keminen haastavissa tilanteissa tuki- tai avunsaantiprosessien pitkittyessä. 

Monialainen asiantuntijaryhmä voidaan kutsua koolle tarvittaessa kartoitta-

maan lapsen tai perheen avuntarvetta ja räätälöimään tarvittavia tukimuo-

toja. Monialainen asiantuntijaryhmä kootaan lapsen asioihin oleellisesti liit-

tyvistä tahoista.  

Yhteisölliseen työskentelyyn kuuluu muun muassa osallistuminen yhteisöl-

liseen oppilashuoltoryhmään. Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän työssä 

osallistujat kokivat tärkeäksi lasten ja vanhempien osallisuuden lisäämisen 
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ja myös koko työyhteisön mukaan ottamisen oppilashuoltoryhmän työs-

kentelyyn. Esimerkiksi ruokahuollolla tai siistijöillä voi olla tietoa, jota muilla 

tahoilla ei välttämättä ole ja heidät mukaan ottamalla saataisiin muodostet-

tua laajempi kokonaiskuva. Kuraattori voi olla mukana miettimässä tuen 

portaita ja koulupolkua sekä selvittämässä lastensuojelun tarvetta ja muita 

mahdollisia kuntoutustoimenpiteitä. Kuraattori voi tuoda tähän yhteistyö-

hön oman osaamisensa ja sosiaalityön viitekehyksen. 

Kehittämispäivässä nostettiin esiin myös lasten osallistuminen oppilas-

huoltoryhmään. Esiopettajat voisivat haastatella lapsia ennen oppilashuol-

toryhmän kokousta ja haastattelujen tulokset vietäisiin oppilashuoltoryh-

mään. Esiopetusryhmästä voisi muutama lapsi vierailla oppilashuoltoryh-

män kokouksessa kertomassa lapsen näkökulman käsiteltävään asiaan. 

Ryhmän ilmiöiden, kuten kiusaamisen tai kaveritaitojen parissa työskentely 

sekä erilaiset teemapäivät kuuluvat osittain myös yhteisölliseen työhön. 

Yhteisöllinen työskentely tukee ja hyödyttää koko lapsiryhmää. Resurssit 

nostettiin esille myös yksilökohtaisen ja yhteisöllisen työn toteuttamisessa. 

Osallistujat toivat esiin ajan rajallisuuden suhteessa työmäärään esimer-

kiksi oppilashuollon palavereihin osallistuminen voi olla haasteellista 

(KUVIO 9). 

KUVIO 9. Yksilökohtainen ja yhteisöllinen työskentely 
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Osallisuuden edistäminen 

Toisen kehittämispäivän yhtenä keskeisimpänä teemana nousi osallisuus 

ja sen edistäminen. Lasten ja huoltajien ääni ei tule osallistujien mukaan 

tarpeeksi esille nivelvaihetyöskentelyssä tai oppilashuoltoryhmissä. Osal-

listujat pohtivat voisiko huoltajille välittää tietoa oppilashuoltoryhmän toi-

minnasta lasten kautta ja saada heitä näin aktiivisemmin osallisiksi ja tie-

toisemmiksi oppilashuoltoryhmän työskentelystä. Lisäksi vanhempainiltaa 

suunniteltiin toteutettavaksi enemmän vanhempia osallistavasti ja ryhmäyt-

tävästi toiminnallisten menetelmien avulla. Yhtenä esimerkkinä tuli esille 

perhettä kuvaavien korttien hyödyntäminen vanhempainillan aloituksessa. 

Osallistujat toivat esille erilaisia menetelmiä osallisuuden ja monitoimijuu-

den lisäämiseksi. Näitä olivat esimerkiksi huoltajille suunnatut verkkoky-

selyt ja -arvioinnit sekä palautteen kerääminen. Lisäksi erilaiset materiaalit 

ja ohjelmat kuten Piki, Yhteispeli, Miniverso, Friends ja KiVa -koulu lisää-

vät osallisuutta. Ryhmien kuuleminen on myös osallisuutta edistävä toi-

mintatapa. Lasten äänen esille tuominen esimerkiksi oppilashuoltoryh-

missä nähtiin tärkeänä osallisuutta ja monitoimijuutta lisäävänä tekijänä. 

Lasten ajatuksia on selvitetty esiopetusikäisille sovelletuilla kyselyillä 

(KUVIO 10). 

 

KUVIO 10. Osallisuuden edistäminen 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kuraattorityö on tullut myös esiopetuksessa velvoittavaksi uuden oppilas- 

ja opiskelijahuoltolain tultua voimaan vuonna 2014. Kehittämishankkees-

samme tarkoituksena olikin esiopetuksen kuraattorityön kehittäminen ja 

käytäntöjen selkiyttäminen. Kehittämistyö nähtiin tärkeäksi, jotta tasa-ar-

voisuus esiopetuksen kuraattorityönpalveluissa edistyy ja yhteistyön käy-

tännöt yhtenäistyvät. 

Yhtenäiset toimintakäytännöt eri toimijoiden välillä tulivat esiin myös Vis-

masen tutkimuksessa. Moniammatillisen yhteistyön edistäminen oppilas-

huoltotyössä tarpeenmukaisesti eri yhteistyötahojen välillä ja myös alueel-

lisesti nähtiin tärkeänä. (Vismanen 2011, 69.) 

Avoimet ja selkeät yhteistyön toteuttamisen periaatteet nousivat esiin 

myös omassa tutkimuksessamme. Moniammatillisen yhteistyön merkitys 

varhaisessa vaiheessa korostui. Moniammatillinen yhteistyö vaatii sitoutu-

neisuutta ja toisen ammattitaidon arvostusta. Epärealistiset odotukset tois-

ten työstä voivat haitata yhteistyötä. Tutkimuksessamme kävi ilmi, ettei 

esimerkiksi työnjako kuraattorin ja erityisopettajan tai varhaiskasvatuksen 

erityisopettajan välillä ole aina täysin selvä, eikä kuraattorityötä ole aina re-

sursoitu riittävästi esiopetusryhmien tarpeisiin nähden. Myös Korpela on 

todennut, että kuraattorilta saatetaan odottaa nopeita toimenpiteitä tilan-

teissa, joissa se ei ole käytännössä välttämättä mahdollista (Korpela 2012, 

281). 

Esiopetuksessa osataan hyödyntää moniammatillista yhteistyötä suunni-

telmallisesti, ennakoivasti ja tehokkaasti ja esimerkiksi yhteistyötä neuvo-

lan, psykologien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien kanssa tehdään 

tarpeen mukaan paljonkin. Kuraattori on esiopetuksen monialaisessa yh-

teistyöverkostossa uusi yhteistyötoimija, joka tuo esiopetukseen sosiaali-

työn näkökulmaa ja oppilashuoltotyön osaamista. Merkitys korostuu nivel-

vaiheessa lapsen siirtyessä uuteen oppimisympäristöön joko esiopetuksen 

tai koulun alkaessa. Myös Niskala (2013) on todennut, että säännöllinen 
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oppilashuoltoryhmän toiminta tukee lasten hyvinvointia ja oppilashuolto-

ryhmässä toimivat pääsevät osallistumaan myös nivelvaiheisiin. Koulun 

sosiaalityö tarjoaa tukea koko perheelle ja yksittäiselle lapselle. Kuraattorin 

verkostot mahdollistavat myös perhekeskeisen työskentelyn. (Niskala 

2013, 65, 75.) 

Vismasen mukaan huoltajien osallisuus on tärkeää huomioida moniamma-

tillisessa oppilashuoltotyöskentelyssä (Vismanen 2011, 69). Huoltajien 

osallisuuden merkitys nousi tärkeänä huomiona esiin myös meidän tutki-

muksemme tuloksissa. Huoltajien aito osallistaminen vaatii oikeanlaisen 

asenteen ja luovia ratkaisuja huoltajien osallisuuden toteuttamiseksi. Huol-

tajille itselleen täytyy osoittaa heidän osallisuutensa merkityksellisyys ja 

tehdä se näkyväksi. Myös Vuorenmaa (2016) on todennut, että vanhem-

pien osallisuus tulisi huomioida erityisesti silloin, kun lapsella tai perheellä 

on sosiaalisia tai terveydellisiä haasteita tai lasta esimerkiksi kiusataan. 

Huoltajien osallisuuden edistäminen vaikuttaa positiivisesti koko perhee-

seen. (Vuorenmaa 2016, 83.) 

Kaikkien huoltajien osallisuus on tärkeää huomioida oppilashuollon yhteis-

työtä suunniteltaessa ja toteutettaessa. Kuraattorin työ ei rajoitu pelkäs-

tään lapsen kanssa työskentelyyn vaan myös vanhempien äänen kuulemi-

nen ja esiin tuominen on tärkeää. Esiopetusikäiset lapset ovat vielä pieniä, 

joten lasten osallisuuden näkökulmasta myös huoltajien osallistaminen on 

lapsen edun mukaista ja edistää lapsen ja koko perheen osallisuutta ja toi-

mijuutta. 

Lapset tarvitsevat tuekseen aikuisia, jotta heidän osallisuutensa voi toteu-

tua. Pienetkin lapset kykenevät muodostamaan omia näkemyksiään ja il-

maisemaan niitä ikätasolleen tyypillisellä tavalla, jos siihen annetaan mah-

dollisuus ja tilaisuus. Aikuisten tehtävänä on mahdollistaa ja ylläpitää las-

ten osallisuutta. (Lansdown 2010, 12, 16.) Esiopetusikäisten lasten osalli-

suuden toteutuminen vaatii aikuisten panostusta ja esiopetuksen kuraatto-

rin ja esiopetuksen henkilökunnan yhteistyöllä mahdollistetaan lasten osal-

lisuuden ja toimijuuden lisääminen yksilö- ja ryhmätasolla sekä yhteisölli-

sesti.             
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Resurssit painottuivat tutkimustuloksissamme tavalla tai toisella jokaisella 

kuraattorityön osa-alueella. Suunnittelu ja ennakointi on tärkeää, jotta ole-

massa olevat esiopetuksen kuraattorityön resurssit osataan kohdentaa oi-

kealla tavalla ja tehokkaasti. Tiedolla johtaminen on keino tehostaa kuraat-

torityön resurssien kohdentamista. Tiedolla johtamista voidaan kuvata yh-

teiseksi, vuorovaikutteiseksi prosessiksi, jossa oleellinen tieto tunniste-

taan, kootaan ja hyödynnetään yhdessä onnistuneesti (Heinonen, Ikonen, 

Kaivosoja & Reina 2018, 22). Kuraattorityön tasa-arvoisen toteutumisen 

näkökulmasta resurssien merkitys on keskeinen ja resurssit määrittelevät 

työtä esiopetusvuoden eri vaiheissa. Lisäresurssien tarpeen näkyväksi te-

keminen kuntien päättäjille on laadukkaan työn toteutumisen näkökul-

masta keskeinen tekijä. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä oppilashuol-

lon resursseihin on kiinnitetty enemmän huomiota. Wiss, Ståhl, Saaristo, 

Kivimäki, Frantsi-Lankia ja Rimpelä (2017, 130) toteavat, että henkilöstöre-

sursseissa on siitä huolimatta edelleen puutteita kuraattorien ja psykolo-

gien henkilöstöresurssien osalta ja palveluiden saatavuus ei ole valtakun-

nallisesti yhtenäistä. 

Ennaltaehkäisevää työtä painotetaan paljon, mutta käytännössä resurssit 

eivät välttämättä tue ennaltaehkäisevää työtapaa vaan työ painottuu kor-

jaavaan työhön. Tutkimuksessamme kävi ilmi, että kuraattorin työ on välillä 

“tulipalojen sammuttelua”, jolloin varhaisen tuen tarve jää helposti huo-

maamatta tai resurssit eivät riitä asianmukaiseen varhaiseen tukeen. Si-

pilä-Lähdekorpi on jo vuonna 2004 todennut, että kuraattorin työssä kor-

jaavat toimenpiteet vievät resursseista suurimman osan ja ennaltaehkäi-

sevä työ jää vähemmälle (Sipilä-Lähdekorpi 2004, 128). Koulun sosiaali-

työtä ei osata hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla vaan se kohden-

tuu yksittäistapauksiin ja korjaavaan työhön (Wallin 2011, 22). Kohtuulli-

nen työmäärä ja hallittavissa oleva työkenttä edistävät työn painopisteen 

muuttumista korjaavasta ennaltaehkäisevään (Kiviluoma 2010, 8).  

Kuntatasoisesti riittävät kuraattorityön resurssit luovat paremmat edellytyk-

set ennaltaehkäisevän työn toteuttamiselle. Ennaltaehkäisevään työhön 

panostaminen luo pohjaa myös kuraattorityön huomioimiselle matalan kyn-
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nyksen palveluna. Pippurin (2015) mukaan koulun sosiaalityön avulla lap-

sia tuetaan heille tutussa ympäristössä ja kuraattoripalvelu on helposti 

saatavilla ilman erillisiä lähetteitä muodostaen matalan kynnyksen palve-

lun. Kuraattorin saatavilla olo luo edellytyksiä varhaiselle tukemiselle ja en-

naltaehkäisylle. (Pippuri 2015, 1.)  

Nivelvaihetyöskentelyn merkitys lapsen onnistuneelle siirtymiselle kouluun 

tai esiopetukseen on tutkimuksemme mukaan keskeisessä asemassa. Su-

juva ja asianmukainen tiedonsiirto edistävät lapsen jouhevaa siirtymistä 

oppimisen polulla eteenpäin. Kuraattori voi toimia linkkinä koulun ja esi-

opetusyksikön välillä ja luoda edellytyksiä lapsen vaivattomammalle kou-

lun aloitukselle. Linnilän mukaan esiopetuksen ja koulun nivelvaihetta on 

tutkittu vähän (Linnilä 2006, 64). Tutkimuksessamme nivelvaihetta käsitel-

lään esiopetuksen kuraattorityön näkökulmasta ja kuraattorin mahdolli-

suuksista tukea lasta tai lapsiryhmää nivelvaiheessa.   Myös kuraattorityön 

näkökulmasta tarkastelu tuo uutta tietoa esiopetuksen ja koulun nivelvai-

heesta. 

Kuraattorit ovat joutuneet määrittämään työnkuvaansa itse ilman tarpeeksi 

selkeitä linjauksia työn sisällöstä. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa ku-

raattorin työnkuva on ollut epäselvä yhteistyötahoille. (Korpela 2012, 292.) 

Myös kuraattorien itsensä on vaikea jäsentää työtään, jos huonon työn 

tuntemuksen vuoksi häneen kohdistuu ristiriitaisia odotuksia. Jotta palve-

lusta osataan kertoa, sen sisällön täytyy olla selkeä, yhdenmukainen ja 

kaikkien tiedossa. Ilman selkeää tietoa palvelun sisällöstä, sitä ei voida 

markkinoida perheille. Kuraattorin työn tutuksi tuleminen tehostaa palvelun 

hyödyntämistä ja madaltaa kynnystä hakeutua kuraattoripalveluihin. Esi-

merkiksi huoltajien on helpompi ottaa kuraattoriin yhteyttä, kun he tietävät 

mitä kuraattori tekee, millaisia palveluja on tarjolla ja miten palveluja on 

saatavilla. Kuraattorin työn tullessa tutuksi myös kuraattorin muu työsken-

tely esiopetuksessa kuten perheiden kanssa tehtävä työ, konsultaatio ja 

työskentely nivelvaiheessa helpottuu. 
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Esiopetuksen oppilashuoltotyön painopisteen tulisi olla yhteisöllisessä, en-

naltaehkäisevässä työssä. Hokkasen ja Säkkisen-Salmisen (2016) mu-

kaan yksilökohtainen oppilashuolto mielletään kuitenkin usein ensisi-

jaiseksi toimintatavaksi, vaikka laki painottaakin yhteisöllistä oppilashuolto-

työtä. Yhteisöllisen toimintatavan sisäistäminen vaatii yhteistä keskustelua 

asiantuntijoiden välillä. Ennaltaehkäisevään työhön panostamalla voidaan 

vaikuttaa vähentävästi huonosti voivien lasten määrään. (Hokkanen & 

Säkkinen-Salminen 2016, 55-58.) 

Kuraattorin tarpeen mukainen työskentely esiopetuksessa vaihtelee kun-

nittain paljon, koska tarpeet ja resurssit määrittävät työn sisältöä ja toteu-

tusta. Erilaiset resurssit aiheuttavat epätasa-arvoa kuntien välillä siinä, mi-

ten paljon kuraattori voi toteuttaa tarpeen mukaista työtä. Tarpeen mukai-

nen työ pitää sisällään monia tärkeitä kuraattorityön elementtejä, kuten 

konsultaatiota, palveluohjausta, akuuttia kriisityötä ja ryhmä- ja yksilökoh-

taista työtä. Tarpeen mukaisen työn merkityksen näkyväksi tekeminen on 

tärkeää. Riittävillä resursseilla voidaan vaikuttaa siihen, että tarpeenmukai-

sella työskentelyllä voidaan vastata asiakkaiden ja henkilöstön tarpeeseen 

ajoissa ennen tilanteen monimutkaistumista. 
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10 ESIOPETUKSEN KURAATTORITYÖN 

VUOSISUUNNITELMA  

Johtopäätöstemme pohjalta on laadittu esiopetuksen kuraattorityön vuosi-

suunnitelma (LIITE 2). Vuosisuunnitelmassa kuvataan kuraattorityötä 

osana esiopetusvuotta. Janalle on koottu esiopetuksen kuraattorityön mi-

nimipanos, johon jokainen kunta jollain tasolla sitoutuu. Vuosisuunnitelma 

on kuntien muokattavissa omiin tarpeisiinsa sopivaksi. 

Kuraattori on mukana yhteisöllisissä oppilashuoltoryhmissä ja mahdolli-

sesti osallistuu myös muuhun yhteisölliseen työskentelyyn ja ryhmissä toi-

mimiseen. Oppilashuoltoryhmätyöskentely on kiinteä osa esiopetusvuotta 

ja kuraattorin työtä. Oppilashuoltoryhmän työskentely on kuvattu janan ylä-

puolelle koko vuoden kestävänä jatkuvana prosessina. Vanhempien ja las-

ten osallisuuden edistäminen on tärkeä huomioida oppilashuoltoryhmä-

työskentelyä toteutettaessa, joten myös osallisuus on tuotu esiin janalla. 

Moniammatillinen yhteistyö on osa oppilashuoltoryhmän työskentelyä. Esi-

opetuksen kuraattorityön vuosisuunnitelmassa käytetään käsitettä monia-

lainen yhteistyö, koska se on ajankohtaisempi ja virallisempi käsite koulun 

oppilashuoltoryhmätyöskentelystä puhuttaessa.  

Kuraattori osallistuu tarpeen mukaan myös tiedonsiirtoon nivelvaiheissa. 

Nivelvaiheen työskentely painottuu kunnissa eri tavalla. Osassa kunnista 

kuraattori keskittyy kevään nivelvaiheeseen ja toisissa kuraattori on mu-

kana jo syksyn nivelvaiheessa. Nivelvaiheessa mukanaolo on kuitenkin 

tärkeä osa-alue esiopetuksen kuraattorityössä, joten nivelvaihetyöskentely 

on kuvattu esiopetuksen vuosisuunnitelmassa janalle sekä syksyllä, että 

keväällä. Eroihin nivelvaihetyön painotuksissa vaikuttaa esimerkiksi se, to-

teutetaanko esiopetusta koulussa vai päiväkodissa ja mitkä ovat käytettä-

vissä olevat resurssit.   

Nivelvaihetyöskentely painottuu pääsääntöisesti syksyllä ryhmäkohtaiseen 

työskentelyyn ja keväällä yksilökohtaiseen työskentelyyn. Sekä ryhmä-, 

että yksilökohtaista työskentelyä voidaan kuitenkin toteuttaa lukuvuoden 



73 
 

   
 

alku- ja loppupäässä. Molemmat työskentelytavat on janalla kuvattu tämän 

vuoksi samankaltaisesti sekä syksyllä, että keväällä. 

Kuraattori tai kuraattorin työ tulee jollain tavalla tutuksi esiopetusvuoden 

alkupuolella vanhemmille, lapsille ja henkilöstölle. Esiopetuksen kuraattori-

työn vuosisuunnitelmassa on painotettu kuraattorin työn tulemista tutuksi, 

koska siihen kaikki kunnat voivat sitoutua. Mahdollisia tapoja tutuksi tule-

miseen ovat esimerkiksi esitteet, vierailut ja vanhempainillat. Tutuksi tule-

miseen vaikuttaa paljon käytettävissä olevat resurssit. Joissain kunnissa 

kuraattorin on helppo resurssiensa puitteissa vierailla kaikissa esiopetus-

ryhmissä. Toisissa kunnissa kuraattorin työkenttä on niin laaja tai välimat-

kat niin pitkiä, että tutustuminen kaikkiin lapsiin on haasteellista, eikä vält-

tämättä tarkoituksen mukaista.  

Yksilökohtainen työskentely on kuviossa sijoitettu janan alapuolelle kuvaa-

maan sitä, kuinka yksilökohtainen työ on osa kuraattorin työtä koko esi-

opetusvuoden ajan toteutuen aina tarvittaessa yksittäisen lapsen tarpei-

den mukaisesti. Tarpeen mukaisen työskentelyn eri muodot on sijoitettu 

kuvassa keskelle, koska tarpeen mukainen työskentely voi toteutua sekä 

yksilö-, että ryhmäkohtaisesti. Kuvion alapuolella olevissa laatikoissa on 

avattu esimerkinomaisesti sitä, mitä kuraattorin työ voi esiopetuksessa 

missäkin vaiheessa pitää sisällään ja mitkä ovat kuraattorin työn tärkeitä 

esiopetusvuoden kohtia. Laatikoiden sisältö perustuu kehittämishank-

keemme keskeisiin tuloksiin.  

Esiopetuksen kuraattorityön lopullisesta vuosisuunnitelmasta tehtiin versio, 

jota kunnat voivat muokata omiin tarpeisiinsa sopivaksi ja ottaa sen käyt-

töön heille soveltuvin osin. Graafikko laati lopullisen version esiopetuksen 

kuraattorityön vuosisuunnitelmasta annettujen ohjeiden mukaan. Osallistu-

jat saivat kommentoida esiopetuksen kuraattorityön vuosisuunnitelmaa en-

nen sen lopullista muotoilua. Lopputapaamisessa esiopetuksen kuraattori-

työn vuosisuunnitelmaan toivottiin tarkennuksia tarpeenmukaisen työsken-

telyn resurssien kohdentamiseen ja kuraattorin tutuksi tulon painottumista 

enemmän kuraattorin työn tutuksi tulemiseen.  
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11 POHDINTA 

 Prosessin arviointi 

Kehittämishankkeen jakamisella vaiheisiin ja jokaisen vaiheen päättyessä 

tehtävällä arvioinnilla voidaan varmistua siitä, että jokaisen vaiheen sisäl-

tämät asiat on tehty ja kehittämishankkeen eteneminen tapahtuu asetettu-

jen tavoitteiden ja päämäärien suuntaisesti sekä aikataulussa. Kehittämis-

hankkeen arviointia tapahtuu usein koko hankkeen ajan. Tehtävä arviointi 

kohdistuu hankkeen etenemiseen ja päätösvaiheen aikana arviointia teh-

dään kaikkea hankkeeseen liittyvää toimintaa ja tuloksia kohtaan. (Heik-

kilä, Jokinen, Nurmela 2008, 60, 127.) 

Kehittämishankkeemme on edennyt neljässä syklissä ja jokainen sykli on 

sisältänyt arviointivaiheen. Arviointivaiheissa olemme itse arvioineet pro-

sessin etenemistä ja toteutumista sekä myös omaa toimintaamme. Arvi-

ointi on perustunut annettuihin palautteisiin ja olemme arvioineet tavoit-

teen saavuttamista suhteessa palautteisiin ja omaan näkemykseemme. 

Myös yhteistyötaho on matkan varrella arvioinut hankkeen etenemistä ja 

toteutumista ja antanut palautetta, jonka olemme hyödyntäneet prosessin 

edetessä. Palaute ja oma arviointi on vaikuttanut seuraavan toimintavai-

heen suunnitteluun ja toimintamme on joustanut osallistujien tarpeiden 

mukaan. 

Arviointi tarvitsee kriteerit, jotka toimivat hankkeen haluttuina tai tavoitel-

tuina päämäärinä. Evaluoiva työote tarkoittaa kehittämismyönteisesti ja 

tutkivalla otteella omaan työhön suhtautumista. Evaluointi mahdollistaa tie-

don saannin niistä asioista, jotka sujuvat ja mitkä eivät suju sekä vaikutus-

ten näkymisen hankkeessa työskenteleville ja tuloksia käyttäville. (Anttila 

2007, 64.)  

Kehittämishankkeessamme onnistuttiin fasilitoimaan kuntien kehittämis-

työtä odotusten mukaisesti. Kunnat pääsivät kehittämistyössä alkuun ja 

hankkeen edetessä kehittämistyö edistyi kaikissa kunnissa. Palautteiden 
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perusteella osallistujat olivat pääosin tyytyväisiä aikaansaamiinsa kehittä-

mistoimenpiteisiin. Esiopetuksen kuraattorityö oli monissa kunnissa uutta 

ja kehittämishanke toimi alkusysäyksenä kehittämistyölle ja sitoutti kunnat 

siihen.  

Itsellämme ei ollut aiempaa kokemusta kuraattorintyöstä vaan osaami-

semme painottuu varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen, jonka teemoihin 

pystyimme tarjoamaan myös enemmän omaa kokemustamme ja näkökul-

miamme. Kehittämishankkeen edetessä, etenkin loppua kohti osaami-

semme kuraattorityöstä lisääntyi ja tietopohja laajeni huomattavasti. Yh-

teiskehittämisessä tarkoituksena on, että osallistujat tuovat oman osaami-

sensa näkyväksi ja osaksi yhteistä kehittämistä. Menetelmä sopi hankkee-

seemme hyvin sillä se mahdollistaa kaikkien osallistujien vahvuuksien ja 

osaamisen hyödyntämisen tasavertaisesti. Osallistujilta tai fasilitoijilta ei 

myöskään edellytetä tietämystä ja osaamista kaikilta kehittämisen osa-alu-

eilta.   

Osallistujakuntien määrä oli suurempi kuin osasimme odottaa ja tämä toi 

lisähaastetta kehittämistyöhön, koska kunnat olivat niin eri vaiheissa ja 

lähtökohdat ja odotukset olivat hyvin erilaisia. Aineisto oli hyvin moninaista 

ja sen työstäminen ja kasaaminen oli haastavaa. Myös esiopetuksen ku-

raattorityön vuosisuunnitelman laatiminen yhtenäiseksi oli tämän vuoksi 

haastavaa. Eri kunnilla oli myös hyvin erilaisia kehittämistarpeita ja haas-

teena olikin tehdä esiopetuksen kuraattorityön vuosisuunnitelmasta sellai-

nen, joka olisi mahdollisimman monen kunnan hyödynnettävissä. 

Toisaalta kuntien suuremmasta määrästä oli myös etua. Kerätty aineisto 

oli laajempi ja kehittämispäivien anti rikkaampi sekä meille, että osallistu-

jille. Jos kuntia olisi ollut vain muutama, kehittämisideoita olisi syntynyt vä-

hemmän ja aineisto olisi jäänyt suppeammaksi. Kuntien lähtökohdat vai-

kuttivat siihen, miten joustavasti kunnat pystyivät osallistumaan kehittämis-

työhön.  
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Raporttia kirjoittaessamme olemme pääsääntöisesti käyttäneet korkein-

taan kymmenen vuotta vanhoja lähteitä ja pyrkineet käyttämään mahdolli-

simman tuoretta lähdekirjallisuutta. Tätä vanhempienkin lähteiden käyttö 

on mielestämme ollut perusteltua tietyissä raportin teemoissa laajemman 

kokonaiskuvan muodostumiseksi. Esiopetuksen kuraattorityötä koskevaa 

tutkimusta ei ole vielä paljonkaan julkaistu, koska se on ilmiönä suhteelli-

sen uusi. Kuraattorityön laajan toimintakentän ymmärtämiseksi olemme 

perehtyneet työssämme myös vanhempiin tutkimuksiin, jotka avaavat il-

miön taustaa ja sisältöä kattavasti. 

 

 Kehittämishankkeen hyödynnettävyys ja jatkokehitettävyys 

Oppilashuollon palvelujen, kuten kuraattorien ja koulupsykologipalvelujen 

resurssit on katsottu olevan riittämättömiä ja kuntien välillä vallitsee epä-

tasa-arvo näiden palvelujen osalta (Laitinen & Hallantie 2011, 75-76). 

Jotta oppilashuolto onnistuisi laadukkaasti, vaatii se kunnilta tarvittavat re-

surssit (Lastensuojelun keskusliitto 2014). Kehittämishankkeemme on 

ajankohtainen ja sen tulokset hyödyttäisivät valtakunnallisesti myös muita 

kuntia. Sosiaali- ja terveysministeriön raportin mukaan yhdenmukaisten ja 

laadukkaiden oppilashuollon palvelujen tuottaminen on monille kunnille 

haaste ja erityisesti kuraattori- ja psykologipalveluissa on suurta vaihtelua 

kuntien ja jopa koulujen välillä. Yhdenmukaiset palvelut ovat kuitenkin op-

pilaiden oikeus. (Heinonen ym. 2018, 89.)  

Raporttimme tarjoaa tapoja kehittää esiopetuksen kuraattorityön osa-alu-

etta esiopetuksen oppilashuollon palveluissa olemassa olevien resurssien 

puitteissa ja esiopetuksen kuraattorityön vuosisuunnitelmaa olisi mahdol-

lista hyödyntää myös muissa kunnissa Päijät-Hämeen ulkopuolella. Oppi-

las- ja opiskelijahuoltolain 9§ mukaiset kuraattorityön palvelut täytyy järjes-

tää jokaisessa kunnassa myös esiopetuksessa oleville lapsille. (Oppilas- ja 

opiskelijahuoltolaki 1287/2013). Esiopetuksen kuraattorityön kehittäminen 

on siis ajankohtaista kaikissa kunnissa. 
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Valtakunnallisessa LAPE:ssa tavoitteiksi on asetettu hyvinvointia vahvista-

vat varhaiskasvatus- ja kouluympäristöt ja yhteisöllisen työn tavoitteelli-

suus ja suunnitelmallisuus. Oppilashuolto ja hyvinvointia edistävä työ var-

haiskasvatuksessa ovat yhdenmukaisia koko maanlaajuisesti. (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2018b.) Tässä kehittämishankkeessa mahdollistettiin 

tasa-arvoisuuden edistäminen esiopetuksen kuraattorityön palveluissa ja 

kehittämistyö pääsi kunnissa hyvään vauhtiin. Myöhemmin olisi hyvä arvi-

oida kehittämistyön jatkumista kunnissa ja kehittämishankkeen vaikutta-

vuutta kehittämistyöhön pidemmällä aikavälillä. 

Valmisteilla oleva lapsistrategia 2040 painottaa varhaisten vuosien merki-

tystä lapsen elämässä ja oppimista, kasvua ja hyvinvointia varhaiskasva-

tuksessa ja koulussa. Työelämän perheystävällisyyden lisäämiseen ja 

vanhemmuuden tukeen kiinnitetään myös huomiota. Lapsen kasvun, kehi-

tyksen ja hyvinvoinnin kannalta varhaiset vuodet ovat tutkimustiedonkin 

valossa merkityksellisiä. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018c.) Myös esi-

opetuksen kuraattorityön kehittäminen on ajankohtaista, sillä varhaisen tu-

kemisen ja lapsen suotuisan kehityksen turvaaminen on nostettu esille 

myös valtakunnallisella tasolla. Vanhemmuuden tukeminen nousi aineis-

tomme tuloksissa yhdeksi tärkeäksi huomioksi ja osallisuutta edistämällä 

saadaan myös vanhempien näkökulma näkyvämmäksi ja tehokkaampi tu-

keminen mahdollistuu. 

Maakuntastrategian osana on toteutettu Lapsiystävällinen maakunta –pi-

lottihanke. Pilottihanke oli osa LAPE-hanketta. Lapsiystävällinen maakunta 

huomioi päätöksenteossaan lapset ja nuoret ja heidän oikeuksiensa yhtä-

läisen toteutumisen. Tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii suunnitelmal-

lista toimintaa palveluiden kehittämisessä ja päätöksenteossa. Lapsiystä-

vällinen maakunta rakentuu yhteistyössä maakunnan kuntien ja alueen 

muiden toimijoiden kanssa. Maakunnat ovat väestörakenteensa, kokonsa 

ja sijaintinsa puolesta hyvin vaihtelevia ja myös aikaisempi yhteistyö lasten 

ja perheiden palveluissa on ollut eri maakunnissa erilaista. Maakunnalli-

sissa ratkaisuissa on huomioitava maakuntien moninaisuus. (Custódio 

2018, 6, 10, 18.) 
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Kehittämishankkeemme mahdollisti usean kunnan yhteiskehittämisen, 

jonka avulla saatiin edistettyä kuntien välistä hyvien käytäntöjen jakamista 

ja yhteistyötä. Käytäntöjen kehittäminen samansuuntaisiksi lähti hank-

keessa käyntiin. Kuntien toimijoilla on mahdollisuus jakaa toimintatapoja ja 

tukea toisiaan, koska he ovat hankkeen myötä tutustuneet toisiinsa. 

  

 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Tieteellisen tutkimuksen eettinen hyväksyntä, luotettavuus ja tulosten us-

kottavuus ovat mahdollisia ainoastaan silloin, kun tutkimuksen toteuttami-

sessa on noudatettu hyvää tieteellistä käytäntöä. Hyvään tieteelliseen käy-

täntöön sisältyvien ohjeiden noudattaminen tapahtuu tutkijoiden itsesääte-

lyn kautta. Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu rehellisyys, huolellisuus 

ja tarkkuus tutkimustyötä kohtaan. Edellä mainittuja toimintatapoja tulisi 

noudattaa myös tulosten tallentamisen, esittämisen ja arvioinnin suhteen. 

Hyviin tieteellisiin käytöntöihin kuuluu myös tutkimuslupien hankinta tutki-

mukseen osallistuvilta. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6.)  

Kehittämishankkeen toteutuksessa olemme pyrkineet avoimeen, rehelli-

seen ja mahdollisimman tarkkaan tutkimustoimintaan. Koko kehittämispro-

sessin ajan tiedotimme kehittämisprosessiin osallistuvia henkilöitä mahdol-

lisimman avoimesti ja ajantasaisesti. Aineistoa on säilytetty huolellisesti ja 

tuloksissa on pyritty varmistamaan kuntien anonymiteetin säilyminen. En-

nen kehittämishankkeen aloittamista pyysimme kaikilta hankkeeseen osal-

listuneilta kunnilta tutkimusluvat.  

Eettisten periaatteiden osa-alueet, jotka koskevat ihmistieteiden parissa 

toteutettavaa tutkimusta voidaan jaotella tutkittavan itsemääräämisoikeu-

den kunnioittamiseen, vahingoittamisen välttämiseen sekä yksityisyyteen 

ja tietosuojaan (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009, 4). Näitä osa-alu-

eita tulee pohtia sekä sosiaalialan asiakkaisiin, että ammattilaisiin ja mui-

hin toimijoihin ja heidän työhönsä liittyvissä tutkimuksissa. Tutkimukseen 
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osallistumisen on aina vapaaehtoista. Tutkimukseen osallistuvalla eli tutkit-

tavalla tulee olla mahdollisuus osallistumisen keskeyttämiseen ja halua-

mallaan tavalla osallistumiseen. (Rauhala & Virokannas 2011, 239-241.) 

Päijät-Hämeen kuntiin on oltu yhteydessä ennen kehittämishankkeen al-

kua, jolloin on tiedusteltu, mitkä kunnat ovat kiinnostuneet lähtemään mu-

kaan hankkeeseen. Kunnilla on ollut mahdollisuus valita osallistuvatko ne 

tähän kehittämishankkeeseen. Kunnalla oli siis mahdollisuus valita osallis-

tuvatko he hankkeeseen vai eivät, mutta yksittäisillä osallistujilla ei tätä 

mahdollisuutta välttämättä ollut. He kehittivät hankkeessa omaa työtään ja 

saattoivat olla paikalla myös työnantajansa kehotuksesta. Myöskään osal-

listumisen keskeyttäminen ei ole välttämättä mahdollista, jos osallistumi-

nen on osa omaa työtä. 

Tiedotettaessa tutkimukseen osallistuvia tulee tiedotuksen sisältää tutki-

muksesta vastaavan tutkijan tai tutkimusryhmän nimi ja yhteystiedot, tutki-

muksen tavoitteet, vapaaehtoinen tutkimukseen osallistuminen ja aineis-

tonkeruun toteutustavat. Lisäksi tulee kertoa tutkimuksen kautta kerättyjen 

tietojen käyttötarkoitus sekä tietojen käyttäjät ja käyttöajankohta sekä 

mahdolliset muut tutkittaviin liittyvät tiedonlähteet. (Kuula 2013, 102.) Kai-

killa kehittämishankkeeseen osallistuneilla kuntien edustajilla oli meidän 

ajantasaiset yhteystietomme. Tiedotimme osallistujia jo alussa työn tarkoi-

tuksesta ja tavoitteesta, jotta he olivat tietoisia mitä ovat lähdössä kehittä-

mään ja miten.  

Tutkimusaineiston hävittäminen tulee tehdä heti tutkimuksen päättyessä 

erityisesti silloin, kun kerätty aineisto on arkaluonteista ja tutkimukseen 

osallistuneiden henkilöiden tunnistamismahdollisuutta ei kyetä poistamaan 

ja heidän lupaansa aineiston säilyttämiseen ei ole (Tutkimuseettinen neu-

vottelukunta 2009, 11). Osallistujien tuottaman aineiston säilytyksessä 

olemme noudattaneet huolellisuutta. Hävitämme tuotetun aineiston opin-

näytetyön julkaisemisen jälkeen asianmukaisesti siten, että niiden väärin-

käyttö ei ole mahdollista. 
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Tutkijoiden puolueeton toiminta on kysymys, jota tulisi tarkastella muun 

muassa sen kautta, onko tutkijoilla tavoitteena ymmärtää ja kuulla tutki-

mukseen osallistuvia omana itsenään vai suodattuvatko tutkimukseen 

osallistuvien kertomukset suhteessa tutkijoiden omiin näkökulmiin (Tuomi 

& Sarajärvi 2018, 160). 

Meillä ei ollut etukäteen kokemusta esiopetuksen kuraattorityöstä eikä 

näin ollen minkäänlaisia ennakko-oletuksia siihen liittyen, joten objektiivi-

suus toteutui tästä johtuen toiminnassamme hyvin koko kehittämishank-

keen ajan. Kehittämishankkeeseen osallistuneilla kuntien edustajilla oli pa-

ras tieto työhönsä ja omaan kuntaansa liittyen. Lisäksi olemme ulkopaikka-

kuntalaisia, emmekä senkään puolesta olleet mitenkään liitoksissa osallis-

tujakuntiin ja niissä tehtävään työhön.  

Eettisyyden näkökulma liittyy myös tutkimuksen laatuun. Tutkimussuunni-

telman laadukkuudesta, valitun tutkimusasetelman sopivuudesta ja hy-

västä raportoinnista on vastuu tutkijalla. Hyvä tutkimus vaatii tutkijalta eet-

tistä sitoutuneisuutta. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 149-150.) Tutkimusasetel-

mamme on ollut toiminnallinen ja osallistava, koska siten on mahdollistettu 

osallistujien asiantuntijuuden ja osaamisen hyödyntäminen mahdollisim-

man tehokkaasti esiopetuksen kuraattorityön kehittämiseen. Tuotettu ai-

neisto on ollut monipuolista laadullista aineistoa, jota on analysoitu sisäl-

lönanalyysin keinoin. Tämä analyysimenetelmä on mahdollistanut suurem-

pien kokonaisuuksien muodostamisen aineistosta. Aineisto ei aina ole yk-

siselitteinen ja toisinaan olemme tutkijoina joutuneet tekemään tulkintoja 

siitä, mikä ilmaus kuuluu mihinkin teemaan. Tulkinnat ovat perustuneet 

hankkeen aikana syntyneisiin näkemyksiin ja tietopohjaan aiheesta sekä 

aineistosta syntyneeseen kokonaiskuvaan. 
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 Pohdintaa yhteiskehittämisestä kehittämishankkeessamme  

Yhteiskehittäminen prosessina on ollut mukana oleville kunnille tärkeä ja 

tuottava. Ammattilaisten oman ammatin arvostus on prosessin aikana vah-

vistunut ja he ovat saaneet toteuttaa kehittämistyötä omista lähtökohdis-

taan. Tämä toive tuotiin esille jo prosessin alussa ja tämä huomioitiin 

hankkeen toteutuksessa. Jokaisen kehittämistyöhön osallistuvan osaami-

sen huomioiminen ja esille tuominen osaksi yhteistä tietopohjaa on tärkeä 

kehittämistyön onnistumisen edellytys. 

Kehittämishankkeessa on mahdollistettu kuntakohtaisen työn kehittäminen 

Päijät-Hämeen maakunnan tasolla. Samalla on vahvistettu ammattilaisten 

verkostoitumista ja mahdollistettu kollegoihin tutustuminen ja verkostoitu-

minen aiempaa laajemmin kuntien välillä. Kun osallistujat ovat tutustuneet 

toisiinsa, on yhteyden ottaminen jatkossakin helpompaa, mikäli sille on tar-

vetta. Osallistujat kokivat arvokkaana omien hyvien käytäntöjen jakamisen 

ja uusien ideoiden saamisen muilta kehittäjiltä. 

Kuraattorityön sisältöjen tunnetummaksi tekeminen edistyi hankkeen 

myötä. Hankkeessa oli mukana myös esiopetuksen henkilöstöä ja kaikilla 

heillä ei välttämättä ollut ennen hanketta selkeää kuvaa siitä, millaista tu-

kea kuraattori voi tarjota esiopetusryhmälle ja henkilöstölle ja mihin kuraat-

torin työ voi kohdentua. Kun kuraattorin työ tulee tutummaksi esiopetuksen 

henkilöstölle, on heidän helpompi kertoa kuraattorityöstä myös huoltajille. 

Yhteiskehittäminen on menetelmänä haastava ensikertalaisille, koska me-

netelmä ja sen toteuttaminen käytännössä muokkautuvat matkan varrella. 

Tehdyt suunnitelmat eivät aina sellaisinaan toteudu ja niitä saatetaan jou-

tua muuttamaan äkillisestikin. Osallistujien toiveita ja tarpeita täytyy osata 

kuunnella, jotta kehittämistyössä päästään eteenpäin toivotulla tavalla. 

Tämä ei ollut aina niin yksinkertaista ja ensikertalaisina koimme toisinaan 

epävarmuutta ja paineita. Yhteiskehittäminen menetelmänä mahdollisti uu-

den oppimisen myös itsellemme ja varmuus kehittämistyöhön vahvistui 

prosessin edetessä. 
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Kokonaisuudessaan prosessi oli onnistunut ja antoisa ja kunnilla on hyvät 

edellytykset jatkaa kuntakohtaista esiopetuksen kuraattorityön kehittä-

mistä. Vuosisuunnitelma on kuntien käytössä tätä kehittämistyötä ajatellen 

ja he voivat käyttää sitä haluamallaan tavalla omiin tarpeisiinsa muokaten. 
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LIITE 1 

LUOKKIEN MUODOSTAMINEN 

 

 
 

Alaluokat Yläluokat Pääluokat
Yhdistävä 

luokka

Säännöllisyys

Oppilashuoltoryhmä

Yhteistyö eri tahojen 

kanssa

Yksilökohtainen työ

Palveluohjaus

Tiedonsiirto

Kaikkia koskeva työ

Tuen jatkumisen 

turvaaminen

Kuraattorin mukana olo

Tutuksi vanhemmille

Tutuksi lapsiryhmille

Tutuksi henkilöstölle

Ryhmän teemat 

(kiusaaminen, kaverit)

Ryhmäyttäminen

Työmenetelmät (Friends, 

Piki)

Akuuttia työskentelyä

Lasten äänen kuuleminen

lapsilähtöisyys osa työtä

Vanhempien 

osallistaminen OHR

Toiminnallinen 

vanhempainilta
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Yhteistyö

Tarpeen mukaan 

työskentely

Kuraattorin työnkuva

Yleinen työskentely

Kohdennettu työskentely

Kuraattorin työ 

nivelvaiheessa

Vanhempien osallisuus

Lasten osallisuus

Osallisuus

Työ tutuksi eri tahoille Kuraattorin työ tutuksi

Koko ryhmää koskevat 

ilmiöt

Ennaltaehkäisy

Ryhmätyöskentely



 
 

   
 

 
 
 
 
 

LIITE 2 
ESIOPETUKSEN KURAATTORITYÖN VUOSISUUNNITELMA 
 

 

 

 

 



 
 

   
 

 

LIITE 3 
PALAUTELOMAKE 
 
Palaute on LAMKin opiskelijoille tutkimustyötä ajatellen tärkeää, jo-
ten annathan palautetta kehittämispäivästä. Voit jättää palautteen 
anonyymisti.  
 
 
Miten hyödylliseksi arvioit kehittämispäivän sisällön oman työsi näkökul-
masta sekä työsi kehittämiseen liittyen? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Tukivatko käytetyt menetelmät työsi kehittämistä ja millä tavoin? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Mitkä asiat kehittämispäivän toteutuksessa ja järjestelyissä onnistuivat? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Miten kehittäisit kehittämispäivän toteutusta ja järjestelyjä? Kehittämis-
ideat/-ehdotukset.  
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Vapaa sana/muut terveiset opiskelijoille      
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Kiitos vastauksistasi! 


