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1 JOHDANTO 

Perheiden vaikeudet ovat nähtävillä kouluarjessa. Huoli lasten ja nuorten hyvinvoinnista 

on noussut esiin ja aikuiselle, jolla on aikaa pysähtyä ja kuunnella, on tarvetta kouluar-

jessa. (Hänninen & Lahti 2017.) Kouluilla on suuri tarve ennaltaehkäisevälle työlle ja var-

haiselle puuttumiselle oppilaiden hyvinvoinnin ja opetuksen laadun parantamiseksi. (Törrö 

2018). Tarpeeseen vastatakseen Tampereen kaupunki on palkannut yksitoista kou-

lusosionomia, jotka ovat aloittaneet vuonna 2019 uudessa työnkuvassa eri peruskouluissa 

alakoulun sekä yläkoulun puolella. Koulusosionomit ovat sijoittuneet ympäri Tamperetta. 

Koulusosionomin työ on ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä, jossa avainasemassa on 

varhainen puuttuminen, oppilaan kokonaisvaltainen ohjaaminen, yhteistyö perheiden 

kanssa, koulun yhteisön hyvinvointia edistävä työ sekä verkostoyhteistyö. Koulusosiono-

mit työssään tukevat oppilaiden koulunkäyntiä. (Miettinen & Raassina 2016.)  

Koulusosionomin työnkuva on Tampereella kehittämisvaiheessa, ja tarvetta opinnäyte-

töille ja tutkimuksille on todettu olevan. Koulusosionomin työnkuva on niin tuore, että pel-

kästään koulusosionomi nimenä aiheuttaa hämmennystä. Monet eivät ole tietoisia työnku-

van olemassaolosta. Koulusosionomit ovat saaneet melko vapaasti rakentaa työnku-

vaansa koulun tarpeita vastaavaksi. Työtehtävät ovat monipuoliset ja yksilölliset. Kou-

lusosionomien työnkuvat vaihtelevat ja työnkuvasta puuttuvat yhteiset raamit. Koulusosio-

nomin työnkuva etsii paikkaansa koulumaailmassa. Opinnäytetyön toimeksiantajana on 

Tampereen kaupunki, ja opinnäytetyö kohdistuu niihin kouluihin, joissa koulusosionomeja 

työskentelee.  

Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus. Aineiston keruu tapahtuu avoimella kyselylomak-

keella, ja aineiston analyysi tehdään teemoittelulla. Opinnäytetyön tarkoituksena on edis-

tää peruskoulussa työskentelevien koulusosionomien työnkuvan kehittymistä ja vahvistaa 

koulusosionomien ammatillista minäkuvaa. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää kou-

lusosionomien tämänhetkiset työtehtävät ja tuottaa tietoa toimeksiantajalle koulusosiono-

mien työnkuvan kehittämiseksi.  
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2 KOULUN SOSIAALITYÖ 

2.1 Oppilashuolto 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki määrittää oppilaan tai opiskelijan oikeuden oppilashuoltoon 

(Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 1§). Laki edistää oppilaiden oppimista, ter-

veyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäisee ongelmien syntymistä. Lisäksi laki 

edistää oppilaitosyhteisön ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvalli-

suutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja oppilaitoksen välistä yhteis-

työtä, ja sen tarkoituksena on turvata varhainen tuki sitä tarvitseville. Laki turvaa oppilai-

den tarvitsemien oppilashuoltopalveluiden yhdenvertaisuuden, saatavuuden ja laadun. Li-

säksi se vahvistaa oppilashuollon toteuttamista ja johtamista toiminnallisena kokonaisuu-

tena ja monialaisena yhteistyönä. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 2§.) 

 

Kuvio 1. Yhteisöllinen oppilashuolto (ePerusteet 2014)  

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki edellyttää monipuolista yhteistyötä oppilaan ja hänen 

huoltajiensa kanssa (Opetushallitus 2020a). Oppilashuoltoon sisältyvät psykologin ja ku-

raattorin palvelut sekä kouluterveydenhuollon palvelut. Moniammatillisuuden toteutu-

miseksi oppilaan asioiden käsittelyyn osallistuu aina muitakin ammattihenkilöitä oppilaitok-

sesta, kuin esimerkiksi pelkästään opettaja tai rehtori (Kuva 1).  Oppilaalla on oikeus 

saada sellainen oppilashuolto, jonka opiskeluun tai koulutukseen osallistuminen vaatii. 

Oppilashuolto on opetussuunnitelman mukainen, ja sen keskeiset tavoitteet ja periaatteet 
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määritellään jokaisen koulutuksen (perusopetus, lukiokoulutus ja ammatillinen perustut-

kinto) opetussuunnitelman perusteissa. (Kanaoja, Lähteinen & Marjamäki 2017, 362-364.) 

Oppilashuollolla edistetään ja ylläpidetään oppilaiden oppimista, psyykkistä terveyttä, fyy-

sistä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Oppilashuolto lisää vanhempien osallisuutta mo-

nipuolisen yhteistyön keinoin. Oppilashuollolla edistetään myös koko oppilaitoksen yhtei-

sön ja ympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä, turvallisuutta, esteettömyyttä ja yhteisöllistä 

toimintaa. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteisöllisenä niin, että se tukee koko oppilaitoksen 

toimintaa. Oppilashuoltoa toteutetaan myös yksilökohtaisena oppilashuoltona. (Kanaoja, 

Lähteinen & Marjamäki 2017, 362-364.) Kokonaisvaltaisen yhteisöllisyyden ja hyvinvoin-

nin kannalta on tärkeää, että kouluhyvinvoinnin tukemiseen osallistuu koko kouluyhteisö; 

oppilaat, opettajat, vanhemmat ja koko muu koulun henkilökunta. (Burgher, Rasmussen & 

Rivett 1999, 4.) 

Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävä sosiaalityö on lapsi- ja nuorisososiaalityötä sekä li-

säksi perhesosiaalityötä. Sitä toteutetaan yhdessä lasten, nuorten ja heidän perheidensä 

kanssa. Ammatillisissa oppilaitoksissa sekä lukioissa toteutetaan erityisesti nuorisotyötä, 

joissa on nähtävissä myös kuntouttavan sosiaalityön työmuoto.  Sosiaalityöllä rakenne-

taan yksilön, perheen tai yhteisön tarpeita vastaava sosiaalisen tuen ja palvelujen koko-

naisuus. Se on muutosta tukevaa työtä, jonka tarkoitus on pienentää erilaisten elämänti-

lanteiden haasteita, vahvistaa yksilöiden ja perheiden omaa toimintakykyä ja sen edelly-

tyksiä sekä lisäksi lisätä osallisuutta sekä edistää yhteisöjen sosiaalista eheyttä. (Kanaoja 

ym. 2017, 365.) 

Sosiaalityö koulussa on osa oppilashuoltoa. Koulussa tapahtuvassa sosiaalityössä tarkas-

tellaan kasvun edistymistä, vuorovaikutussuhteita, arjen sujumista, toimintakykyä, huolen 

havaitsemista ja varhaista tukea. Koulun sosiaalityö on ennakoivaa lastensuojelutyötä, 

jonka lähtökohtana on luoda ja kehittää hyvinvointia tukevia palveluja, jotka ovat kaikkien 

saavutettavissa. Pääasiallinen tavoite on haasteiden selvittäminen niin, että lastensuoje-

lun asiakkuutta ei synny. Ennakoivaan työ sisältää varhaisen tuen antamista ja kuntoutta-

vaa työtä. Tarkoituksena on löytää ja ennakoida riskitekijöitä varhaisessa vaiheessa sekä 

arvioida kohdennettua tuen tarvetta ja antaa tarvittavaa tukea. (Wallin 2011, 101.) 

Oppilaalla on oikeus riittäviin tukitoimiin heti, kun tuen tarve ilmenee. (Opetushallitus 

2020a.) Koulunkäynnin tukemiseksi on määritelty kolme eri tukimuotoa: yleinen, tehostettu 

ja erityinen tuki. Yleinen tuki on tarkoitettu luokassa kaikille oppilaille, ja se on ensimmäi-

nen tukimuoto, jolla vastataan oppilaan tuen tarpeeseen. Yleinen tuki ei vaadi erityisiä tut-

kimuksia tai päätöksiä käynnistämiseen. Toimenpiteitä yleisen tuen piirissä ovat mm. tu-

kiopetus, oppimissuunnitelma ja osa-aikainen erityisopetus. (ePerusteet 2020a.) 
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Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei ole riittävä tuki, ja tällöin oppilas tar-

vitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useaa 

tukimuotoa. Tehostetussa tuessa voidaan käyttää kaikkia tukimuotoja, mutta erityisen 

tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta ei anneta tehostetussa tuessa. Te-

hostetun tuen arvioimiseksi ja aloittamiseksi tehdään pedagoginen arvio. Pedagogisessa 

arviossa kuvataan oppilaan kokonaistilannetta laajalti. Tehostetun tuen aloittaminen ja ar-

vio käsitellään moniammatillisessa oppilashuoltotyössä, ja järjestettävät tukitoimet kirja-

taan oppimissuunnitelmaan. Oppimissuunnitelma tulee tehdä yhteistyössä oppilaan ja 

huoltajan kanssa. Tehostettua tukea laatiessa huomioidaan oppilaan kehitystaso ja yksi-

lölliset tarpeet. Oppimissuunnitelman keskeinen sisältö on opetussuunnitelman perus-

teissa. (ePerusteet 2020b.) 

Erityinen tuki on yleensä tehostetun tuen jälkeinen tukimuoto. Jos oppilaan kasvun, kehi-

tyksen tai oppimisen tavoitteet eivät toteudu riittävästi, annetaan oppilaalle erityistä tukea. 

Erityisen tuen antamiseksi opetuksen järjestäjä tekee kirjallisen hallintopäätöksen. Ennen 

erityisen tuen päätöksen tekemistä tulee kuulla oppilasta ja hänen huoltajaansa. Ennen 

päätöksen tekoa tulee tehdä selvitys oppilaan kokonaistilanteesta, oppimisen etenemi-

sestä ja selvitys moniammatillisen oppilashuollon tekemästä erityisen tuen tarpeesta ja 

sen toteutuksesta. Tämän jälkeen näiden selvitysten perusteella voidaan tehdä arvio eri-

tyisen tuen tarpeesta. Arviota täydennetään esimerkiksi lääkärin lausunnolla. Erityisen 

tuen päätös on mahdollista tehdä ennen esi- tai perusopetuksen alkua tai niiden aikana. 

Päätöksen teon jälkeen oppilaalle tehdään henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä kos-

keva suunnitelma.  Erityinen tuki sisältää erityisopetusta ja muuta oppilaan tarvitsemaa tu-

kea. Erityinen tuki muodostaa järjestelmällisen kokonaisuuden oppilaan tukemiseksi. 

(ePerusteet 2020c.)  

2.2 Koulusosionomi 

Koulusosionomin työtehtävä on uusi ja melko tuntematon. Koulusosionomin työn taustalla 

on joitakin tutkimuksia, hankkeita ja projekteja. Helsingissä on toteutettu mm. 2003 – 2005 

ja 2005 – 2006 Koulua ja elämää varten -hanke. Hankkeen tavoitteena oli elämänhallintaa 

tukevien, syrjäytymistä ehkäisevien ja suvaitsevuutta lisäävien sosiaalipedagogisten toi-

mintamallien luominen ja lisäksi yhteisöllisyyden ja alueellisen työnjaon kehittäminen mui-

den sosiaalialan toimijoiden kanssa. Hankkeessa työskenteli tällöin kaksi koulusosionomia 

ja hankkeen koordinoija. Myös Kangasalla on toteutettu Koulusosionomi koulussa -hanke 

vuonna 2011. Hankkeen puitteissa koulusosionomi toimi koulussa matalan kynnyksen tu-

kena oppilaille yhteistyössä opettajan ja kuraattorin kanssa. Tavoitteena hankkeella oli 

löytää ajoissa ne oppilaat, joilla on koulunkäyntiin liittyviä haasteita. (Nieminen ja Turunen 
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2015.) Tampereelle koulusosionomit ovat tulleet Tiimikoulu-hankkeen myötä. Vuonna 

2019 Tampereella aloitti yhteensä yksitoista koulusosionomia. Tiimikoulu-hanke (alkanut 

2017) on Tampereen kaupungin ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteinen hanke. 

(Kettunen 2018.) Tiimikoulu-hankkeen tavoitteena on mahdollistaa oppiminen ja auttaa 

lapsia kasvussa inkluusioajattelun mukaisesti, auttaa perheitä ja antaa uskoa lapsen kas-

vatustyöhön. Lisäksi hankkeen tavoitteena on ehkäistä kiusaamista, työstää ehkäisevää 

lastensuojelua, auttaa jokaista löytämään oma oppimistapansa ja ehkäistä syrjäytymistä. 

Tavoitteena on myös auttaa opettajia ja koulun henkilökuntaa jaksamaan työssään ja toi-

mia mm. sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain toimintaperiaatteiden mukaan. (Kunteko 

2016.)  

Perheiden vaikeudet ovat nähtävillä kouluarjessa. Huoli lasten ja nuorten hyvinvoinnista 

on noussut esiin ja lisäaikuiselle kouluarjessa on kysyntää. (Hänninen & Lahti 2017.) Kou-

luilla on lisääntynyt tarve ennaltaehkäisevälle työlle ja varhaiselle puuttumiselle oppilaiden 

hyvinvoinnin ja opetuksen laadun parantamiseksi. Kaikissa kouluissa kuraattorin ei ole 

mahdollista tavoittaa kaikkia avun tarvitsijoita oikea-aikaisesti. (Törrö 2018.) Opettajat jou-

tuvat opetuksen lisäksi hoitamaan kasvatukseen ja sosiaalisiin ongelmiin liittyviä haas-

teita. Nyt hätään on vastattu koulusosionomin voimin. (Kettunen 2018.)  

Koulusosionomin työ on ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä, jossa tärkeimpinä työmuo-

toina on varhainen puuttuminen, oppilaan kokonaisvaltainen ohjaaminen, kasvatuskump-

panuus perheiden kanssa, koulun yhteisön hyvinvointia edistävä työ sekä verkostoyhteis-

työ. Koulusosionomin työ luokitellaan matalan kynnyksen palveluksi. Koulusosionomin 

tehtävänä on puuttua oppilaiden erilaisiin koulukäynnin haasteisiin mahdollisimman var-

haisessa vaiheessa. Koulusosionomin työlle on tunnistettu erityisen kova tarve kouluissa, 

joissa oppilailla on runsaasti erilaisia haasteista. Opettajien ja koulunkäynninohjaajien li-

säksi kouluissa kaivataan aikuista esimerkiksi tilanteissa, joissa tilanne tarvitsee välitöntä 

puuttumista. Tällöin koulusosionomi pystyy vastaamaan tilanteeseen, kun opettaja voi jat-

kaa muun luokan opettamista. (Miettinen ja Raassina 2016.)  

Koulusosionomi työskentelee lähellä oppilaita ja yhteistyössä perheiden kanssa (Kettunen 

2018). Tällöin voi joissain tapauksissa puhua kasvatuskumppanuudesta (Törrö 2018). 

Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan kasvattajien ja vanhempien välistä yhteisyötä. Kas-

vatuskumppanuus on kasvatustyön tukemista. (Kekkonen 2012, 7.) Kasvatuskumppanuus 

kouluarjessa näkyy niin, että koulusosionomi on tiiviisti yhteydessä pitkin kouluvuotta 

(Törrö 2018). Koulusosionomin kanssa lapsella on mahdollisuus oppia arjen hallintaa ja 

tunne- ja vuorovaikutustaitoja (Kettunen 2018). Koulusosionomit tekevät tarvittaessa 
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yhteistyötä myös oppilaan muun verkoston kanssa. Muuta verkostoa voivat olla esimer-

kiksi lastensuojelu, nuorisotoimi tai eri järjestöt. (Miettinen ja Raassina 2016.)  

Koulusosionomin perustehtävä kouluissa on oppilaiden arjen tukeminen, mutta kou-

lusosionomin työtehtävät ovat kuitenkin koulukohtaisia ja yksilöllisiä. Työtehtävissä on 

nähtävillä kuitenkin yhteneväisyyksiä. Usein koulusosionomit ovat oppilaiden arjessa mu-

kana, läsnä välitunneilla, haasteiden selvittämisessä sekä työskentelevät oppitunneilla yh-

dessä opettajan kanssa. Oppituntityöskentely on koettu erityisen tärkeäksi ja siinä on 

mahdollista havainnoida oppilaita, eriyttää esimerkiksi työrauhan säilymisen vuoksi, puut-

tua tilanteisiin ja ohjata, tukea tai neuvoa oppilasta. Oppituntityöskentely on myös hyvä 

tapa havainnoida oppilaita, joita voi olla tarve ohjata esimerkiksi koulun kuraattorille tai 

psykologille. Koulusosionomin työtehtävät pitävät myös sisällään palveluohjausta. Tällä 

tarkoitetaan, että koulusosionomi ohjaa perheitä muiden palvelujen piiriin, esimerkiksi 

nuorisopsykiatrialle tai lastenvalvojalle. Lisäksi työtehtäviin kuuluu kotikäyntejä oppilaiden 

luona. Oppilaat, joiden luona koulusosionomi käy, ovat usein mielenterveydellisistä syistä 

jääneet kotiin, eivätkä välttämättä käy lainkaan koulua. Työtehtäviin kuuluu myös oppilai-

den kouluun hakemista ja saattamista silloin, kun poissaolot uhkaavat oppilaan koulun-

käyntiä ja hyvinvointia. (Törrö 2018.)  

Koulusosionomin tärkeisiin osaamisalueisiin kuuluu tiimityötaitojen osaaminen ja moniam-

matillinen työ. Koulusosionomi työskentelee moniammatillisessa kouluyhteisössä sekä 

moniammatillisissa tiimeissä. Koulusosionomi työskentelee vähintään opettajan työparina, 

mutta myös lisäksi muiden kouluyhteisöön kuuluvien ammattihenkilöiden kanssa, esimer-

kiksi kuraattorin tai terveydenhoitajan kanssa. (Törrö 2018.)  

Koulusosionomin työnkuva muistuttaa runsaasti koulunkäynninohjaajan työnkuvaa. Erot 

koulunkäynninohjaajan työnkuvaan ovat kohtaamisen syvyys ja näkökulma. Koulusosio-

nomi ymmärtää laajemmin oppilaan kokonaistilannetta sekä sosiaalista ja psyykkistä nä-

kökantaa. Erot kuraattorin työnkuvaan taas ovat pitkälti tavoitettavuudessa ja dokumen-

toinnissa. Tavoitettavuus näkyy siinä, että kuraattorille tulee lähes aina varata aika omaan 

työtilaansa, kun taas koulusosionomi on hyvin paljon läsnä oppilaiden päivittäisessä ar-

jessa siellä missä oppilaatkin ovat. Kuraattorin on dokumentoitava myös oppilaiden tapaa-

miset, kun taas koulusosionomilla ei ole velvoitetta siihen. (Törrö 2018.)  

Koulusosionomit työskentelevät koulun rehtorin alaisuudessa. Palkkaus vastaa sosiono-

min (AMK) -tutkinnon suorittaneiden palkkatasoa. (Kettunen 2018.) Koulusosionomi tuo 

kouluun sosiaalialan erityisosaamista ja täydentää moniammatillista yhteistyötä (Miettinen 

ja Raassina 2016). 
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2.3 Ammatillinen minäkuva 

Ammatillinen minäkuva tarkoittaa käsitystä itsestä suhteessa tehtävään työhön ja ammat-

tiin. Käsitys syntyy uusien asioiden oppimisen kautta ja vuorovaikutuksessa muiden ihmis-

ten kanssa. Ammatillinen minäkuva alkaa rakentumaan jo opiskellessa uutta alaa, ja se 

jatkuu läpi työuran. Se, minkälaiseksi ammatillinen minäkuva muodostuu missäkin vai-

heessa työuralla, riippuu omista kokemuksista ja vaiheista työuran aikana. Näitä koke-

muksia voivat olla onnistumisen tunteet, työn merkityksellisyys ja pettymykset. (Staffpoint 

2019.) Ammatillisen minäkuvan muodostuminen on osa ammatillista kasvua. Ammatillisen 

minäkuvan kasvuun liittyy ammattialan yhteiskunnalliset, sosiaaliset ja kulttuuriset käytän-

nöt. Kasvuun liittyy lisäksi työntekijän yksilölliset merkitykset ja käsitykset työn asemasta 

omassa elämässään ja työhön liittyvät arvot sekä eettiset tekijät. (Rahkonen 2011, 25.)  

Ammatillinen minäkuva vastaa kysymyksiin kuka minä olen työssäni, mitä osaan, mihin 

tavoittelen, mihin kiinnityn ja minne olen menossa. Ammatillinen minäkuva ei ole siis val-

miiksi olemassa oleva tai pysyvä tila. Ammatillinen minäkuva elää ja muotoutuu jatkuvasti 

elämänkulun mukaan. (Kietäväinen 2017, 14.) Ammatillisen minäkuvan kehittyminen 

yleensä edellyttää työnkuvan sisältämien työtehtävien tiedollista ja taidollista hallintaa, 

työelämän ja työyhteisön jäsenyyttä ja ammatissa olevien ihanteiden ja eettisten periaat-

teiden noudattamista (Rahkonen 2011, 25). Kun taas ammatilliseen minäkuvaan liittyviä 

ristiriitoja tai kriisejä voi syntyä työntekijän jouduttua kyseenalaiseksi tai ristiriitaisten asioi-

den kohteeksi. Tällöin yksilö joutuu tekemään työtä itsensä kanssa, jonka avulla on mah-

dollista määritellä ammatillista minäkuvaa uudelleen. (Kietäväinen 2017, 14.) 

Ammatillinen minäkuva on yhteydessä työn ja organisaation kehittämiseen. Organisaa-

tioita kehittäessä on kiinnitettävä erityisesti huomiota siihen, että työntekijällä on aikaa ja 

tilaa käsitellä muutoksia ja mitä mikäkin muutos merkitsee. (Hökkä 2015, 6.) Oman työn 

muuttuminen vaatii ammatillisen minäkuvan uudelleen määrittämistä tai muokkaamista 

(Kietäväinen 2017, 14). Kun työntekijällä on mahdollisuus työhön, joka puhuttelee työnte-

kijän omia tavoitteita, arvoja ja kompetensseja, on mahdollisuus kokea mm. työniloa, työ-

tyytyväisyyttä ja sitoutumista. Kun työntekijä on innostunut työstään, myös työn jälki näyt-

täytyy laadukkaana. Työyhteisön dialoginen kulttuuri ja yhteistoiminnallisuus kasvattaa 

ammatillista minäkuvaa ja työn mielekkyyttä. (Hökkä 2015, 7.) 
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3 OPPILAIDEN HYVINVOINTI 

3.1 Varhainen puuttuminen 

Jokaisella lapsella on oikeus voida hyvin koulussa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että las-

ten ja nuorten kokonaisvaltainen hyvinvointi on yhteydessä koulun käyntiin. Investoinnit 

hyvinvoinnin parantamiseksi parantavat lasten ja nuorten hyvinvointia. (Burgher ym. 1999, 

16.) 

Varhaiseen puuttumiseen ei ole vain yhtä määritelmää, vaikka käsitteestä keskustellaan 

säännöllisesti eri ammattilaisten kanssa. Yleiskäsitteenä varhainen puuttuminen tarkoit-

taa, että ongelmat havaitaan ja niihin pyritään löytämään ratkaisuja mahdollisimman var-

haisessa vaiheessa. Varhaisen puuttumisen lisäksi tarvitaan myös hyvinvointia rakenta-

vaa ja ongelmia ehkäisevää työtä. (Varpu 2020, 7.) Varhaisessa vaiheessa puheeksi otta-

minen kannattaa, jotta yhteistyöhön päästään aikaisessa vaiheessa. Usein asianosaisten 

reaktiot voivat olla odotettua myönteisempiä, sekä kynnys asian puheeksi ottamiseen ma-

daltuu, kun se tehdään aikaisessa vaiheessa. Huolen puheeksi ottaminen aikaisessa vai-

heessa edistää myös varhaisen ja dialogisen puheeksi oton kulttuuria. (THL 2018.)  

Keskeisin työväline varhaisessa puuttumisessa on yksilön kokema subjektiivinen huoli 

lapsesta tai nuoresta (Varpu 2020, 7). Huoli tarkoittaa subjektiivista näkemystä, joka syn-

tyy asiakassuhteessa työntekijälle. Huoli syntyy kontaktissa ja sen syntymiseen syynä on 

yleensä jokin haaste tai pulma lapsen elämässä. (Eriksson & Arnkil 2012, 21.) Keskeistä 

on siis luottaa itselleen syntyneeseen huoleen. Varhaisella puuttumisella estetään ongel-

mien kärjistyminen tai kasaantuminen ja ehkäistään lapsen tai nuoren mahdollista syrjäy-

tymistä. (Varpu 2020, 7.)  

Huolta lapsesta tai nuoresta voi kokea monissa eri tilanteissa, ja se kohdistuu kahteen 

asiaan samanaikaisesti; lapsen selviämiseen ja omiin toimintamahdollisuuksiin. (Eriksson 

& Arnkil 2012, 21.) Huolen tuntemiseen ja kokemiseen vaikuttaa erilaisten ammattilaisen 

monenlaiset auttamismahdollisuudet. Varhaisen puuttumisen onnistumisessa keskeistä 

on lapsen tai nuoren ja hänen perheensä tukeminen. Tärkeää on onnistumisen kannalta 

tehdä yhteistyötä yksilön muun verkoston kanssa. (Varpu 2020, 7.) 

Kun huoli halutaan ottaa käsittelyyn, voi ottaa käyttöön esimerkiksi huolen puheeksi otta-

misen menetelmän lapsen huoltajien kanssa. Menetelmä auttaa huolen puheeksi ottami-

seen kunnioittavasti ja tukea tarjoavasti. Menetelmä voi tarjota yllättäviäkin, sekä torjuvia 

ensireaktioita, mutta lisänä usein helpotusta. Menetelmä voi olla tie avoimen suhteen ra-

kentamiseen työntekijän ja lapsen tai nuoren huoltajan välille. Menetelmän periaatteena 

on luoda kunnioittavaa keskustelua ja saada asianosaisten suhde sellaiseksi, että lapsen 
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ongelmat ovat mahdollista poistaa. Huoltajan on helpompi muodostaa käsitys siitä, mistä 

työntekijä on huolissaan, jos työntekijä kertoo konkreettisista havainnoistaan. Konkreetti-

seen havainnointiin on myös helpompi löytää tukikeinoja. Puheeksi ottamisen tueksi on 

olemassa lomake, jonka avulla on mahdollista valmistautua puheeksi ottamiseen sekä 

sen avulla tilannetta voi myös arvioida jälkikäteen. Puheeksi ottamisen menetelmää on 

kehitetty ja kokeiltu laajasti. Mukana kehittämässä on ollut monipuolisesti lasten, nuorten 

ja lapsiperheiden kanssa työskenteleviä eri ammattilaisia ja ammattiryhmiä. Saatujen tu-

losten perusteella on todettu, että menetelmä on käyttökelpoinen. (Eriksson & Arnkil 2012, 

12, 18-19, 26.) 

Varhaisen puuttumisen konsepti mukautuu joustaen erilaisiin olosuhteisiin ja päämääriin. 

Varhainen puuttuminen voi olla samaan aikaisesti rikoksentorjuntaa, lastensuojelua, eh-

käisevää sosiaalipolitiikkaa, dialoginen asiakaskohtaaminen tai kontrolloivaa vastuutta-

mista. (Satka 2009, 14.) 

3.2 Koulusosionomi oppilaiden tukena  

Pippuri (2015, 55) on tutkinut kuraattorien asiakkuuden syntymisen syitä ja yleisimpiä pe-

ruskoululaisten hyvinvoinnin haasteita. Yleisesti ottaen yleisimpiä esiintyviä haasteita ja 

syitä tuen piiriin hakeutumisesta ovat: oppilaan käyttäytymiseen ja sosiaalisiin suhteisiin 

liittyvät syyt, joiden vuoksi oppilas ohjataan tai hän hakeutuu koulun oppilashuollon piiriin. 

Perheeseen, koulunkäyntijärjestelyihin, oppimiseen liittyvät ongelmat ja tunne-elämään 

liittyvät tekijät ovat lähes yhtä yleisiä tuen piiriin hakeutumisessa. 

Enemmän esiintyviä käytösongelmia ovat esimerkiksi: poissaolot, uhmakkuus, sääntöjen 

rikkominen, motivaatio-ongelmat, keskittymisvaikeudet, väkivaltaisuus, elämäntapa, elä-

mänhallinta, päihteet, lainvastainen teko ja koulutyön laiminlyönti. Kun taas sosiaalisiin 

suhteisiin liittyviä yleisimpiä ongelmakohtia ovat esimerkiksi: kiusaamistilanteet, kaveri-

suhdeongelmat, ristiriidat opettajan kanssa, harrastukset ja vapaa-ajan vietto, seurustelu-

asiat, yksinäisyys/vetäytyminen, kulttuurieroista johtuvat ristiriidat ja ryhmään sopeutumis-

vaikeudet. Tunne-elämän ongelmakohtia yleisimmin ovat esimerkiksi: masentunei-

suus/alakuloisuus, ahdistuneisuus/pelot, fyysinen oireilu, arkuus, jännittäminen, 

kriisi/trauma, vakavat mielenterveyden häiriöt ja itsetuhoisuus. Perheeseen liittyviä ylei-

simpiä syitä ovat esimerkiksi: hoitoon, huolenpitoon ja kasvatukseen liittyvät asiat, per-

heen kriisitilanteet ja perherakenteen muutokset ja huoltajuuteen liittyvät asiat. Oppimi-

seen liittyviä ongelmakohtia usein voivat olla oppimisvaikeudet, kielelliset vaikeudet, mate-

matiikan vaikeudet tai alisuoriutuminen. (Pippuri 2015, 63, 67, 71, 73, 75.) 
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Kodin ja koulun yhteistyö on tärkeää. Huoltajat usein ovat ja heidän toivotaan olevan las-

ten ja nuorten kouluhyvinvoinnin tukemisessa mukana. Toisinaan, jos lapsella on ongel-

mia koulussa, se ei välttämättä näy kotona huoltajille tai tule muissa yhteyksissä esille. 

Kyse voi olla avoimuuden puutteesta. Lisäksi voi olla tilanteita, joissa lapsi kertoo van-

hemmille ongelmista, mutta koulun henkilökunta ei ole näistä tietoisia, koska eivät ole 

nähneet ongelmaa. Koulun ja kodin yhteisyön parantamiseksi on tärkeää, että koulun hen-

kilökunta vahvistaa myös vanhempien luottamusta koulua kohtaan riittävän tiiviillä ja avoi-

mella yhteistyöllä. (Schott 2014, 326-327.) Psyykkisesti oireilevan oppilaan koulunkäyntiä 

tukee kannustava ja hyväksynnän ilmapiiri. Tärkeää on yhteistyösuhteet oppilaan ympä-

rillä, koulukaveri, omatahtisuus sekä mahdollisuus joustavuuteen ja räätälöityyn koulutyö-

hön. Varhainen ja oikein kohdistettu tuki on avainasemassa psyykkisesti oireilevan oppi-

laan kanssa. (Peltonen 2019.) 

Ruutu (2019, 159.) on tutkinut väitöskirjassaan psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten 

esteitä ja edellytyksiä koulunkäynnille psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa hoidettujen 

oppilaiden koulunkäyntiä sekä sairaalaopetuksen vaikutuksia. Tutkimuksessa on käynyt 

ilmi, että tuen saanti vaihtelee suuresti, sekä varhainen puuttuminen ei toimi kaikilta osin. 

Ulospäin oireilevat oppilaat saavat tukea enemmän, mutta niissä on nähtävillä hallitsemat-

tomuutta ja suunnitelmattomuutta. Sisäänpäin oireilevat oppilaat ovat saaneet tukea vä-

hemmän tai ei ollenkaan. Tutkijalle on tutkimuksessaan tullut vaikutelma, että oireet tun-

nistetaan koulussa ja koulun tehtävänä on lähettää oppilas eteenpäin. Tutkimuksessa on 

tullut myös ilmi, että pitkäkestoiseen tukeen kouluissa ei ole resursseja.  

Lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoidon lähetteiden määrä on kasvanut vuosit-

tain, vaikka viime vuosina on kiinnitetty erityishuomiota varhaiseen tukeen. Varhaisen tuen 

tarve on nähtävillä. Koulussa tehtävien interventioiden ja tukitoimien kehittäminen mo-

niammatillisesti on välttämätöntä.  (Peltonen 2019.) Koulusosionomin työ perustuu varhai-

seen puuttumiseen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn. Koulusosionomi pystyy puuttumaan 

ongelmiin hyvin varhaisessa vaiheessa hyvän tavoitettavuuden vuoksi, ja usein puuttumi-

nen tapahtuukin ennen kuin tarvitsee ryhtyä korjaavaan työhön. Näin ollen koulunkäynnin-

ongelmiin ja hyvinvoinnin haasteisiin on mahdollista puuttua oikea-aikaisesti. Koulusosio-

nomi työssään edistää oppilaiden hyvinvointia yhteisö- ja yksilötyönä. Koulusosionomin 

tarjoama tuki määräytyy yksilön tai ryhmän tarpeiden mukaan. (Miettinen & Raassina 

2016.) 

Yhä useampaa oppilasta koskettaa katkokset koulupolulla. Koulunkäyntiä voi estää; var-

hain alkaneet ulkopuolisuuden, yksinäisyyden tunteet, kiusaaminen, niin sanotusti paine 

normaaliin, lisäksi lapsen hallitsematon levoton käytös, jäsentymätön ja riitaisa tai 



11 

puutteellinen yhteistyö ammattilaisten ja vanhempien välillä. Suurimmat huolenaiheet syn-

tyvät kiusaamisen ja kouluväkivallan yhteydestä oppilaan hyvinvointiin ja kouluakäymättö-

myyteen. (Peltonen 2019.) 

Kouluakäymättömien määrä on Suomessa jatkuvassa kasvussa. Vuonna 2018 Suomessa 

vaativaa erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria oli noin 10 000. Kouluakäymättömien 

määrän lisääntyessä huolestuttavalla tavalla ammattilaiset ovat tiivistäneet yhteistyötään. 

(Passola 2018.) Kouluakäymättömyyden syitä voivat olla: oppilas kieltäytyy menemästä 

kouluun, oppilas kokee emotionaalista ahdistusta liittyen kouluun menemiseen esimerkiksi 

somaattisia oireita, ahdistusta, masennusta tai poissaolot liittyvät vanhempien tarpeisiin, 

joita voivat olla mm. vanhemman alkoholin käyttö tai/ja mielenterveysongelmat tms. (Pil-

backa-Rönkä, Remes & Sergejeff 2018.) Koulusosionomit voivat työssään vastata koulun-

käynninongelmiin. Koulusosionomien on mahdollista tehdä oppilaiden luokse kotikäyntejä 

ja hakea kouluun. Näin ollen kouluakäymättömyys on mahdollista ehkäistä aikaisessa vai-

heessa. (Törrö 2018.) 
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4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITE JA TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

Opinnäytetyön tarkoituksena on edistää peruskoulussa työskentelevien koulusosionomien 

työnkuvan kehittymistä ja vahvistaa koulusosionomien ammatillista minäkuvaa. Opinnäy-

tetyön tavoitteena on selvittää koulusosionomien tämänhetkiset työtehtävät ja tuottaa tie-

toa toimeksiantajalle koulusosionomien työnkuvan kehittämiseksi. Opinnäytetyön tutki-

mustehtävänä on koulusosionomien kokemukset työnkuvasta sekä sen merkityksestä am-

matillisen minäkuvan kehittymisessä. 
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5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

5.1 Tutkimusmenetelmä 

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmä oli kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus.  Tutkimus on 

mm. tietojen keräämistä, tilastollisia esityksiä ja haastatteluaineiston kuvauksia. Tutkimuk-

sen tunnuspiirteisiin kuuluvat universalismi, yhteisöllisyys, puolueettomuus ja kriittinen tar-

kastelu. Tutkimus ensisijaisesti aina tuottaa uutta tietoa. (Salonen 2013, 9-10.) Opinnäyte-

työ koulusosionomien työnkuvan kehittymisestä tuottaa uutta tietoa koulusosionomien 

työnkuvasta ja sen kehittymisestä.  

Laadullisessa eli kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään ymmärtämään kohteen laatua, 

ominaisuuksia ja merkityksiä kokonaisvaltaisesti. Laadullista tutkimusta voidaan toteuttaa 

monenlaisilla eri menetelmillä. (Koppa 2015.) Kun tehdään laadullista tutkimusta, sisältyy 

siihen aina kysymys: mitä merkityksiä tutkimuksessa tutkitaan? Jotta kysymykseen voisi 

vastata, on tutkijan täsmennettävä, tehdäänkö tutkimus kokemuksen vai käsityksien mer-

kitystä. (Vilkka 2015, 118.) Tässä opinnäytetyössä laadullinen tutkimus on tehty tutkimalla 

koulusosionomien subjektiivisia kokemuksia. Laadullisen tutkimuksen vastaparina pide-

tään määrällistä eli kvantitatiivista tutkimusta. Määrällinen tutkimus perustuu kohteen ku-

vaamiseen ja tulkitsemiseen tilastojen ja numeroiden avulla. Vaikka laadullista ja määräl-

listä tutkimusta vertaillaan yleensä keskenään, voi niitä molempia myös käyttää samassa 

tutkimuksessa. (Koppa 2015.)  

Laadullisen tutkimuksen ominaispiirteitä ovat mm. ymmärtää ilmiötä subjektin näkökul-

masta, yleisyyden kartoittaminen ja tutkimuksen kohteen ilmiön kuvaileminen. Opinnäyte-

työssä pyritään näkemään koulusosionomin työnkuva itse koulusosionomien näkökul-

masta. Tästä syystä tutkimusmenetelmäksi valikoitui laadullinen tutkimus. Ominaispiirtei-

siin kuuluu myös, että tutkimusprosessi voi olla joustava ja se voi muuttua matkanvarrella. 

Opinnäytetyössä on varauduttu muutoksiin antamalla työlle runsaasti aikaa. Perinteisiä ai-

neiston hankintamenetelmiä laadullisessa tutkimuksessa voivat olla haastattelu, havain-

nointi, valmiit aineistot ja dokumentit, kirjoitelmien, kertomusten ja vastausten kerääminen 

eri tavoin. (LAMK 2019.) Laadullinen tutkimus sopii tilanteisiin, joissa kuvaillaan aihetta 

mittaamisen sijaan esim. mielikuvilla, näkökulmilla ja mielipiteillä. Laadullinen tutkimus ei 

ole niin jäsennelty kuin määrällinen tutkimus. Laadullinen tutkimus tutkii syvällisemmin ai-

hetta kuin määrällinen tutkimus ja välttää yleistämistä. (SurveyMonkey 2019.) Opinnäyte-

työ täytti laadullisen tutkimuksen kriteerit. Laadullinen tutkimus valikoitui menetelmäksi, 

koska opinnäytetyössä haluttiin nähdä monipuolisesti ja syvällisesti koulusosionomien 

työnkuvan kehittyminen koulusosionomien subjektiivisesta näkökulmasta. 
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Opinnäytetyössä tarkasteltiin asioita ja kehittämisen kohteita. Tutkimuksessa ei käsitelty 

tilastoja tai numeroita, eikä ole ollut tarkoituksena yleistää asioita. 

5.2 Kohderyhmä ja aineistonkeruu 

Opinnäytetyössä kohderyhmää ei valita sattumanvaraisesti, vaan se on tarkoin valittu. 

Tutkimuksen kohderyhmäksi valikoitui Tampereen alueen yksitoista koulusosionomia, 

jotka ovat aloittaneet työnsä vuonna 2019. Koulusosionomit työskentelevät ylä- ja alakou-

luissa. Tutkimukseen valikoitui koulusosionomeja koko peruskouluasteelta, jotta tutkimuk-

sessa saatiin mahdollisimman laaja kuvaus koulusosionomien työnkuvasta.  

Opinnäytetyön suunnittelu käynnistyi alkuvuodesta 2020. Opinnäytetyö alkoi opinnäyte-

työsuunnitelman tekemisellä ja tietoperustan keräämisellä, sekä aiheeseen syvemmin tu-

tustumisella. Opinnäytetyön suunnitelman valmistumisen jälkeen opinnäytetyölle haettiin 

tutkimuslupaa huhtikuussa 2020 ja tutkimuslupa myönnettiin saman kuukauden aikana.  

Opinnäytetyö toteutettiin avoimella kyselylomakkeella (liite 1) sähköpostitse toukokuussa 

2020. Noin kaksi viikkoa ennen kyselylomakkeen lähettämistä tutkimukseen osallistuville 

lähetettiin ennakkoviesti tulevasta tutkimuksesta. Kyselylomake lähetettiin kaikille Tampe-

reen alueen koulusosionomeille. Vastausaikaa oli kaksi viikkoa. Kyselylomakkeen mukana 

oli saatekirje (liite 2). Saatekirjeessä kerrotaan tutkimuksen tarkoituksesta ja käytän-

nönasioista liittyen kyselyyn. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 202). Saatekirjeessä 

kerrottiin mitä tutkitaan ja miksi tutkitaan, sekä saatekirjeestä kävi ilmi, että vastaajien 

henkilöllisyys ei tule tutkimuksessa esille. Saatekirjeessä kerrottiin myös, miten aineisto 

säilytetään ja hävitetään tutkimuksen jälkeen. 

Avoin kyselylomake on helppo ja yksinkertainen tapa tutkia asioita. Kyselylomakkeen luo-

miseen on varattava aikaa ja mietittävä kysymykset tarkkaan, jotta saadaan haluttu tutki-

mus aikaiseksi. Avoimilla kysymyksillä on mahdollista saada ainutlaatuisia vastauksia sen 

sijaan, että kyselyyn vastaaja valikoi jo ennakkoon valituista vastauksista oman vastauk-

sensa. (SurveyMonkey 2019.) Avointen kysymysten vastauksista ilmenee myös se, että 

mikä vastaajan ajattelussa on olennaista. Avoimien kysymysten heikkous voi taas näkyä 

vastausten epätarkkuutena. (Hirsjärvi ym. 2009, 201.) Avoimia kysymyksiä suosittiin siitä 

syystä, että suljettujen kysymysten avulla on mahdotonta kysyä koulusosionomin työnku-

vasta sen laajuudesta ja monipuolisuudesta johtuen. Avoimet kysymykset antavat vapau-

den kertoa oman subjektiivisen näkökulmansa kautta asioista. Opinnäytetyössä keskity-

tään asioihin syvällisesti ja yksityiskohtaisesti, jolloin avoimet kysymykset antavat tälle 

mahdollisuuden. Avoin kyselylomake toimitettiin koulusosionomeille sähköisesti. Se 
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koettiin parhaimmaksi tavaksi tavoittaa koulusosionomit, jotka ovat sijoittuneet laajalle alu-

eelle.  

Avoin kyselylomake laadittiin tarkasti ja huolellisesti. Ennen kyselylomakkeen luomista 

päätettiin kysymysten määrä, joka oli viisi kappaletta. Kysymysten tulisikin olla selkeitä ja 

helposti ymmärrettävissä ja palvella tutkimuksen tarkoitusta ja tavoitetta (Hirsijärvi ym. 

2009, 202). Kyselylomakkeen kysymykset muotoiltiin useaan kertaan niin, että ne palvele-

vat opinnäytetyön tavoitetta ja tutkimustehtävää. Avoimen kyselylomakkeen kysymykset 

nousivat tietoperustasta.  

Kyselylomakkeen kysymykset tulevat aina olla perusteltavissa. Kyselylomakkeessa ei ky-

sytä asioita mitä olisi hyvä kysyä tai mitä olisi kiva tietää. Ennen kyselylomakkeen luo-

mista tulee etukäteen olla tiedossa teoreettinen viitekehys ja opinnäytetyön keskeiset kä-

sitteet. Ennen kyselylomakkeen tekemistä on tekijän hyvä tutustua laajasti aihetta koske-

vaan teoriakirjallisuuteen. (Vilkka 2015, 101-102.) Ennen kyselylomakkeen luomista opin-

näytetyön teoriaan oli tutustuttu perusteellisesti.  

5.3 Aineiston analyysi  

Avoimet kyselylomakkeet analysoitiin tässä opinnäytetyössä teemoittelulla. Teemoittelu 

on perusmenetelmä laadullisessa tutkimuksessa. Teemoittelussa pyritään hahmottamaan 

keskeisiä aihepiirejä eli teemoja. Aineistosta otetaan esiin tutkimusongelmaa valaisevia 

teemoja. Teemoittelun avulla on mahdollista vertailla asioita, jotka tulevat esiin ja toistuvat 

tutkimusaineistossa. Tutkimusaineistosta nostetaan keskeiset aiheet ja esitetään erilaisia 

kysymyksenasetteluja. Aineistosta pyritään löytämään ja erottelemaan tutkimuksen kan-

nalta olennaiset aiheet. Onnistuakseen teemoittelu vaatii teorian ja empirian vuorovaiku-

tusta. (Eskola & Suoranta 2014, 175-176.) Opinnäytetyössä ratkaistiin käytännönongelma 

ja etsittiin samankaltaisuuksia sekä eroavaisuuksia eri koulusosionomien työnkuvasta, jol-

loin teemoittelu valikoitui parhaaksi analyysi menetelmäksi.  

Aineiston analyysi on aloitettu pian vastausajan päätyttyä. Avoimet kyselylomakkeet lähe-

tettiin yhdelletoista koulusosionomille, jotka työskentelevät Tampereen alueella. Kyselylo-

makkeisiin vastasi yhteensä kuusi koulusosionomia.  

Tässä opinnäytetyössä etsittiin toistuvia asioita avoimen kyselylomakkeen vastauksista. 

Teemojen muodostamisen jälkeen analyysi etenee olemassa olevien teemojen alaluokkiin 

ja yksityiskohtaisempaan tarkasteluun (Koppa 2016). Teemoittelua suositellaan erityisesti 

tapauksissa, joissa on tarkoitus ratkaista jokin käytännöllinen ongelma. Tällöin aineistosta 

on helpompi poimia oleellisia asioita tutkimuksen ratkaisemiseksi. Teemoittelussa ei etsitä 

pelkästään yhtäläisyyksiä ja niiden toteamuksia, vaan eroavaisuuksista voi esittää 



16 

tulkinnan, siitä mistä tämä eroavaisuus voisi johtua. Analyysin kompastuskivenä voi olla 

vaikutelmavaraisuus, mikä voi ilmetä aineiston materiaalin runsautena. Tällöin tutkimus 

voi herkästi jäädä piirteiltään selvitykseksi. On hyvä miettiä, kuinka paljon tutkimuksen si-

taatteja on tarpeen esittää, jotta tutkimus ei ole liian täyteläinen ja sen vuoksi raskas lukea 

tai vastakohtana liian lyhyt ja nopea lukuinen, jolloin lukija on pitkälti tutkijan armoilla lu-

kiessaan tutkimusta. (Eskola & Suoranta 2014, 179-181.) Tässä opinnäytetyössä tutki-

muksen sitaattien määrä on rajattu niin, että se vastaa tutkimuksen tutkimustehtävään. 

Teemojen luomisessa apuna voidaan käyttää koodausta, joka tarkoittaa aineistoon tehtyjä 

jäsenteleviä merkintöjä ja luokitteluja. Koodaus helpottaa aineiston käsittelyä. (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006; Kananen 2017, 137.) Koodausta voi olla yksittäiset mer-

kit, alleviivaukset tai numerot. (Silius & Tervakari 2008.)  

Teemoittelu käynnistyi aineiston läpi lukemisella useaan kertaan. Kun aineisto oli luettu 

läpi useaan kertaan, aineistosta nostettiin kolme eri pääteemaa käsiteltäväksi. Päätee-

moja etsiessä aihepiirejä koodattiin käyttämällä värejä. Teema 1: oppilaiden arjen tuki yli-

viivattiin pinkillä värillä, teema 2: yhteistyö eri toimijoiden kanssa yliviivattiin vihreällä vä-

rillä ja teema 3: koulusosionomin työnkuva osana kouluyhteisöä yliviivattiin keltaisella.  

Kun vastaukset oli koodattu ensin väreillä, tehtiin vielä lisäksi värikoodauksen perusteella 

ajatuskartta. Koodaamisessa voi tulla haasteita, jos alaluokkien määrä kasvaa liian suu-

reksi (Silius & Tervakari 2008).  

Aineistoa avoimista kyselylomakkeista kertyi runsaasti. Pelkästään väreillä koodaaminen 

ei ollut riittävä tapa analysoida materiaalia. Värikoodauksen lisäksi tässä opinnäytetyön 

aineiston analyysissa käytettiin ajatuskarttaa (kuvio 2).  Ajatuskartassa käytettiin tee-

moista ainoastaan yksittäisiä sanoja, jotta aineiston analyysi yksinkertaistui. 
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Kuvio 2. Esimerkki oppilaiden arjen tukemisen teemoittelusta 

Pääteemat valikoituivat sen perusteella mitkä asiat toistuivat kyselyyn vastanneiden lo-

makkeilta. Pääteemojen aihepiirit esiintyivät jokaisen avoimen kyselylomakkeen vastauk-

sissa. Pääteemojen jälkeen aineistokokonaisuutta lajitellaan vielä eri alateemoiksi. Alatee-

mat valikoituivat sen perusteella, miten pääteemojen sisällä toistui eri aihepiirejä. Alatee-

mat toistuivat enemmän kuin kolme kertaa kyselylomakkeiden vastauksissa. Vastauksista 

etsittiin yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia.  

Teemoittelussa on tärkeää sulkea pois epäolennainen ja nostaa esille se, mikä on tutki-

muksen kannalta tärkeää. Tutkimuksen pääluokat ja alaluokat käydään läpi useaan ker-

taan, jotta se voi vastata tutkimuksen tavoitteeseen ja tutkimustehtävään. (Eskola & Suo-

ranta 2014, 175-176.) 
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET  

6.1 Oppilaiden arjen tuki  

Koulusosionomin työnkuva muotoutuu koulun ja oppilaiden tarpeiden mukaisesti. Työ pai-

nottuu ennaltaehkäisevään, matalankynnyksen ja tarvelähtöiseen työhön. Koulusosiono-

min työn perusteisiin kuuluu yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen koulussa. Li-

säksi koulusosionomi työssään tukee oppilaiden omia voimavaroja, kykyjä, osallisuutta ja 

elämänhallintaa. Selkeästi ja tärkeimpänä työtehtävänä aineistosta nousi oppilaiden arjen 

tuki. Kaikista kyselyyn vastanneiden lomakkeilta kävi ilmi, että oppilaiden arjen tuki on tär-

kein ja näkyvin työmuoto, mitä koulusosionomi toteuttaa.  

Oppilaiden arjen tukeminen näkyy koulusosionomin työtehtävissä arkisissa asioissa päivit-

täisenä läsnäolona, koulunkäyntiin kannustamisella ja motivoimisella. Koulunkäyntiä tuke-

vaa toimintaa on olla läsnä oppitunneilla ja työskennellä yhdessä opettajan kanssa. Kou-

lunkäynnin tukemista voi olla lisäksi oppilaan eriyttäminen tarvittaessa oppitunnilta esimer-

kiksi keskittymisvaikeuksien vuoksi ja tehtävien tekeminen erillisessä tilassa yhdessä kou-

lusosionomin kanssa tai rästitöiden kartoittaminen ja ohjaaminen vastuun kantamiseen. 

Koulunkäyntiä tukevaa toimintaa on myös huolehtia, että oppilas saapuu kouluun. Mikäli 

oppilas ei tule sovitusti kouluun, voi koulusosionomi ensin olla yhteydessä oppilaaseen 

viestein ja puheluin sekä huoltajaan. Koulusosionomin on myös mahdollista hakea yksit-

täisiä oppilaita kotoa kouluun ja saattaa oppitunneille oppilaan tarpeet huomioiden. Kou-

lusosionomin on myös mahdollista pysähtyä keskustelemaan ja tukemaan, mihin opetta-

jalla ei välttämättä opetustyön lisäksi ole niin paljon aikaa.  

Koulusosionomi on koulupäivien aikana tavoitettavissa helpommin kuin moni muu koulun 

henkilökunta. Koulusosionomilla on aikaa jalkautua oppilaiden pariin, pysähtyä kuuntele-

maan ja kohtaamaan oppilas. Koulusosionomi mahdollistaa oppilaiden nähdyksi ja kuul-

luksi tulemisen. Koulusosionomilla on mahdollisuus nopeasti tarttua ja reagoida asioihin, 

sekä havainnoida niitä ennaltaehkäisevästi. Ennaltaehkäisevätyössä asioihin on mahdol-

lista tarttua ennen kuin ne kärjistyvät. Työnkuvaan kuuluu myös kotiasioiden havainnointi 

tarpeen mukaan, ja sitä kautta oppilaan sekä tarvittaessa myös perheen ohjaaminen tuen 

piirin. Päivittäinen läsnäolo mahdollistaa, että koulusosionomin on mahdollista kartoittaa 

huolen aiheita tehokkaasti. Koulusosionomin ollessa läsnä kouluarjessa, välitunneilla, käy-

tävillä ja oppitunneilla, mahdollistaa koulusosionomin tutuksi tulemisen oppilaille. Näin ol-

len koulusosionomi on helpommin lähestyttävissä ja oppilaat voivat kertoa herkemmin 

omista huolistaan ja koulusosionomin on mahdollista huomata huolen aiheita. 
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Koulusosionomi on aikuinen, jolle voi oppilas halutessaan kertoa kaikesta. Koulusosiono-

min kanssa asiointi on lähtökohtaisesti vapaaehtoista.  

Oppilaiden oikea-aikainen tuki näkyy koulusosionomin työnkuvassa mahdollisuutena rea-

goida nopeasti tilanteisiin. Välitunnilla tai oppitunneilla tapahtuneisiin kiusaamis- ja riitati-

lanteisiin pystytään reagoimaan entistä nopeammin. Koulusosionomin on mahdollista sel-

vittää asioita oppilaiden kanssa ja samanaikaisesti opettajan on mahdollista jatkaa muiden 

oppilaiden kanssa oppituntia. Koulusosionomilla on aikaa käsitellä asioita syvällisemmin 

kiusaamis- tai riitatilanteiden jälkeen, sekä tarvittaessa ohjata oppilasta oppilashuollon pii-

riin ja olla yhteydessä huoltajiin.  

Koulusosionomin työnkuvaan kuuluu oppilaiden kanssa yksilötyöskentely. Yksilötyösken-

tely voi olla koulutehtävien tekemistä yhdessä oppilaan kanssa. Yksilötyöskentelyyn voi 

kuulua myös oppilaan mukaan meneminen oppitunneille tai esimerkiksi ruokailuun ja 

siellä oppilaan tukeminen, kohtaaminen ja huolen aiheiden kartoittaminen.   

Koulusosionomit toteuttavat oppilaiden kanssa ryhmämuotoista toimintaa. Ryhmämuo-

toista toimintaa on esimerkiksi välituntitoiminta, läksyparkki ja oppituntien pitäminen luok-

kien tarpeiden mukaan. Esiintyviä teemoja koulusosionomien pitämillä oppitunneilla on 

esimerkiksi tunne- ja vuorovaikutustaidot, kaverihaasteet, kiusaaminen ja sosiaalinen me-

dia. Ryhmätyöskentely mahdollistaa koulusosionomille oppilaiden havainnoinnin ryhmä-

työskentelytilanteissa. Oppituntien pitäminen ajankohtaisista aiheista on oppilaille miele-

kästä ja opettavaisia. Oleellisesti työtehtäviin kuuluu ryhmäyttäminen ja oppilaiden yhtei-

söllinen ja yksilöllinen tukeminen nivelvaiheessa, oppilaan vaihtaessa koulua alakoulusta 

yläkouluun tai muusta syystä. Joissakin kouluissa koulusosionomit ovat järjestäneet oppi-

laille kohtaamispaikan, jossa on mahdollista tavata koulusosionomia matalalla kynnyk-

sellä. 

6.2 Yhteistyö eri toimijoiden kanssa  

Toisena teemana avoimien kyselylomakkeiden vastauksista nousi yhteistyö eri toimijoiden 

kanssa. Eri toimijoita voivat olla koulun henkilökunta; opettajat, erityisopettajat, kouluku-

raattori, terveydenhoitaja, koulupsykologi, koulun nuorisotyöntekijät ja lisäksi toimitaan tii-

viissä yhteistyössä oppilaan huoltajien kanssa. Yhteistyötä tehdään myös koulun ulkopuo-

lisen muun verkoston kanssa. 

Koulusosionomin työnkuvaan kuuluu vahvasti oppilaiden huolen aiheiden tunnistaminen. 

Koulusosionomin työnkuvaan kuuluu ohjata oppilas tarvittaessa tuen piiriin. Tukimuoto voi 

olla esimerkiksi koulukuraattorin luona käyminen. Monet koulusosionomeista työskentele-

vät tiiviisti oman koulun koulukuraattorin kanssa. Yhteistyössä koulukuraattorin kanssa 
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suunnitellaan oppilaalle tilanteeseen sopiva tukimuoto. Oppilas saattaa käydä samanai-

kaisesti koulukuraattorin tapaamisilla ja lisäksi olla koulusosionomin tuen piirissä. Usein 

koulukuraattorin luona oppilas käy harvemmin ja koulusosionomi on taas kouluarjessa tu-

kena päivittäin. Näin ollen oppilaan tarpeeseen pystytään vastaamaan tehokkaammin. 

Osa oppilaista ei välttämättä halua käydä koulukuraattorilla sen vastaanottomaisen ja vi-

ranomaisstatuksen vuoksi. Koulusosionomi tekee yhteistyötä samankaltaisesti myös tar-

vittaessa koulupsykologin ja terveydenhoitajan kanssa. Koulusosionomi osallistuu peda-

gogiseen tuen tiimiin, sekä yhteisölliseen oppilashuoltoon.  

Koulusosionomi toimii opettajien kanssa tiiviissä yhteistyössä oppilaiden tukemiseksi. Yh-

teistyö voi kohdistua yksittäiseen oppilaaseen, oppilasryhmään tai koko luokkaan. Toteut-

tava tuki on suunnitelmallista ja tavoitteellista koulunkäynnin tukemiseksi. Usein opettajat 

ovat kiireisiä monista eri syistä, eikä oppilaille ole aikaa välttämättä riittävästi ja yksilölli-

sesti päivittäin. Koulusosionomilla on aikaa oppilaille oikea-aikaisesti ja tarpeen mukaan, 

jolloin opettajat voivat keskittyä paremmin varsinaiseen opetustyöhön. Joissakin kouluissa 

koulusosionomi myös työskentelee OTE-opetuksessa erityisopettajan työparina.  

Koulusosionomi voi lisäksi toimia yhteistyössä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. 

Koulusosionomi voi olla oppilaan verkostopalavereissa mukana. Ulkopuoliset toimijat 

määräytyvät pitkälti oppilaan verkoston mukaan. Ulkopuolisia toimijoita voi olla sosiaali-

toimi tai oppilaan hoitokontakti. Koulusosionomi voi toimia myös yhteistyössä esimerkiksi 

nuorisotyöntekijöiden, seurakunnan, eri hankkeiden ja järjestöjen kanssa.  

Koulusosionomit työskentelevät yhteistyössä oppilaan perheen kanssa. Kodin ja koulun 

yhteistyö on tärkeää. Huoltajat usein ovat ja heidän toivotaan olevan lasten ja nuorten 

kouluhyvinvoinnin tukemisessa mukana. Koulusosionomi usein on lähin kontakti kodin ja 

koulun välillä. Koulusosionomi toimii yhteyslinkkinä kouluun ja jolla on olemassa resurssit 

tiiviimpään yhteistyöhön perheen kanssa, kuin taas muulla koulun henkilökunnalla. Kou-

lusosionomi tuntee yleensä perheen kokonaistilanteen ja näin ollen tuki kouluun saadaan 

tarvittaessa sen mukaisesti. Huoltajien on mahdollista olla yhteydessä koulusosionomiin 

useinkin, esimerkiksi päivittäin. Huoltaja voi aamulla ottaa yhteyttä oppilaan huonosta aa-

musta, jolloin koulusosionomi voi ennakoida tilanteita ja informoida tarvittaessa opettajaa.  

6.3 Koulusosionomin työnkuva osa kouluyhteisöä 

Kolmanneksi teemaksi kyselylomakkeen vastauksista nousi koulusosionomin työnkuvan 

selkeyttäminen, määrittäminen ja uuden työnkuvan jalkauttaminen työyhteisöön.  

Koulusosionomi nimityksen lisäksi käytetään nimitystä ohjaaja. Toiveissa olisi kuitenkin, 

että ohjaaja nimikettä ei käytettäisi, vaan virallisestikin käytettäisiin nimeä koulusosionomi. 
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Tällöin nimityksestä kävisi ilmi myös koulusosionomin koulutustausta. Sosionomilla on 

koulutuksen pohjalta erilaista osaamista kuin opettajilla. Koulusosionomi osaamisellaan 

tunnistaa ja puuttuu sosiaalisen puolen asioihin ja ilmiöihin koulumaailmassa. Sosiono-

milla on käytettävissä työmenetelmät oppilaiden ja heidän perheiden hyvinvoinnin edistä-

miseksi. Erilaisia työmenetelmiä voi olla esimerkiksi palveluohjaus tai ratkaisukeskeinen 

työote. Koulusosionomit ovat merkittävä lisäosa muuta moniammatillista tiimiä. Kou-

lusosionomin ammatillista minäkuvaa kasvattaa se, että osaamiselle on sijaa koulumaail-

massa muiden eri ammattikuntienedustajien rinnalla ja lisäksi on tärkeää, että koulusosio-

nomin osaamiseen luotetaan.  

Tuloksista käy ilmi, että koulusosionomin työ on merkityksellistä. Kouluun tarvitaan aikui-

nen, jolla on aikaa pysähtyä, kuunnella ja kohdata. Työstä saatava palaute vahvistaa työn 

merkityksellisyyttä. Välitöntä palautetta tulee koulun muulta henkilökunnalta, oppilaalta it-

seltään ja huoltajilta. Erityisesti palaute oppilailta itseltään, jossa he kertovat, että kou-

lusosionomit merkityksellisyydestä heidän elämässään, tuo tunteen työn palkitsevuudesta 

ja merkityksellisyydestä.   

Koulusosionomi on täysin uusi rooli koulumaailmassa ja sen vieminen työyhteisöön ei ole 

ollut täysin mutkatonta. Koulusosionomit ovat päässeet melko vapaasti itse kehittämään 

omaa työnkuvaansa, mutta kehittäminen on tapahtunut melko lailla ilman varsinaista työn-

ohjausta. Työnkuvan tuominen on ollut hankalasti sanoitettavaa ja vaatinut paljon kou-

lusosionomeilta. Koulun muulla henkilökunnalla ei välttämättä ole täysin selvää kuvaa 

siitä, mitä koulusosionomi varsinaisesti tekee.   

Työnkuvat vaihtelevat suuresti eri kouluissa ja työnkuvan selkeyttämiseksi kaivataan yh-

teisiä raameja niin työnkuvan koostumisesta, painottumisesta ja työtehtävistä kuin kou-

lusosionomille annattavasta tuesta. Työnkuvan selkeyttämiseksi ja yhdenmukaisuuden 

mahdollistamiseksi tulisi löytää yhteisiä linjavetoja koulusosionomin työlle. Työnkuvan sel-

keyttäminen auttaa erottamaan koulusosionomin koulun muusta henkilökunnasta. 

Koulusosionomin työnkuvan tukemiseksi kaivataan enemmän työnohjausta. Jokaisen kou-

lun rehtori on koulusosionomin esimies ja esimieheltä saatua tukea pidetään tärkeänä. 

Kuitenkin rinnalle kaivataan enemmän varsinaista työnohjausta. Koulusosionomien kuu-

kausittain kokoontuva tiimi on tärkeä työnkuvan kehittymisen kannalta, sekä myös merkit-

tävä vertaistuellinen tapahtuma. 

Kokonaisvaltaisen yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että kouluhyvin-

voinnin tukemiseen osallistuu koko koulun yhteisö. Koulusosionomin työnkuvan kehittä-

miseksi olisi tarpeellista entistä tiiviimpi yhteistyö muiden koulun- sekä 
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ulkopuolistentoimijoiden ja perheiden kanssa, sekä se, että koulusosionomi olisi selkeästi 

päätöksen teossa mukana.   
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7 POHDINTA 

7.1 Tulosten tarkastelua  

Opinnäytetyön tarkoituksena oli edistää peruskoulussa työskentelevien koulusosionomien 

työnkuvan kehittymistä ja vahvistaa koulusosionomien ammatillista minäkuvaa. Opinnäy-

tetyön tavoitteena oli selvittää koulusosionomien tämänhetkiset työtehtävät ja tuottaa tie-

toa toimeksiantajalle koulusosionomien työnkuvan kehittämiseksi. Tutkimuksen tutkimus-

tehtävänä oli koulusosionomien kokemukset työnkuvasta sekä sen merkityksestä amma-

tillisen minäkuvan kehittymisessä. 

Miettinen ja Raassina (2016) ovat tutkimuksessaan todenneet, että koulusosionomin työ 

on ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä, jossa oleellista on varhainen puuttuminen, oppi-

laan kokonaisvaltainen ohjaaminen, kasvatuskumppanuus perheiden kanssa, koulun yh-

teisön hyvinvointia edistävä työ sekä verkostoyhteistyö. Tässäkin opinnäytetyössä kou-

lusosionomin työnkuvan pääpiirteet painottuvat oppilaan arjen tukemiseen ennaltaehkäi-

sevän ja varhaisen puuttumisen työn näkökulmasta, sekä merkitykselliseen yhteistyöhön 

eri toimijoiden kanssa. Opinnäytetyössä käy ilmi, että oppilaan kokonaisvaltainen tukemi-

nen toteutuu näiden edellä mainittujen elementtien kautta.  

Kouluilla on merkittävää tarvetta ennaltaehkäisevälle työlle ja varhaiselle puuttumiselle op-

pilaiden hyvinvoinnin ja opetuksen laadun parantamiseksi. Kaikissa kouluissa kuraattori ei 

kykene tavoittamaan kaikkia avun tarvitsijoita oikea-aikaisesti. (Törrö 2018.) Opinnäytetyö 

koulusosionomin työnkuvasta on vahvistanut myös aikaisemmissa tutkimuksissa todettua 

ylimääräisen aikuisen tarpeellisuudesta osana kouluyhteisöä.   

Koulusosionomin työnkuvaa tutkiessa käy ilmi oppilaan kokonaisvaltaisen tukemisen mah-

dollistamiseksi on tärkeää yhteistyö eri toimijoiden kanssa ja kasvatuskumppanuus oppi-

laan perheen kanssa. Oppilashuollolla edistetään ja ylläpidetään oppilaiden oppimista, 

psyykkistä terveyttä, fyysistä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Oppilashuollon tarkoituk-

sena on myös lisätä huoltajien osallisuutta. Sillä edistetään myös oppilaitoksen yhteisön ja 

ympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä, turvallisuutta, esteettömyyttä ja yhteisöllistä toi-

mintaa kokonaisuudessaan. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteisöllisenä niin, että se tukee 

koko oppilaitoksen toimintaa, sekä yksilökohtaisena oppilashuoltona. (Kanaoja, Lähteinen 

& Marjamäki 2017, 362-364.) Myös opinnäytetyössä tulosten perusteella voidaan todeta, 

että koulusosionomi on tarpeellinen lisä koulun moniammatilliseen yhteisöön. Koulusosio-

nomilla on erityyppinen näkökulma ja osaaminen oppilaiden tukemiseksi kuin koulun 

muulla henkilökunnalla. Koulusosionomi osaamisellaan tunnistaa ja puuttuu sosiaalisin 

haasteisiin, sekä ilmiöihin koulumaailmassa. Sosionomilla on käytettävissä työmenetelmiä 
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oppilaiden ja heidän perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi. Erilaisia työme-

netelmiä voi olla esimerkiksi palveluohjaus tai ratkaisukeskeinen työote. Koulusosionomi 

tuo kouluun sosiaalialan erityisosaamista ja koulusosionomi ammattitaidollaan täydentää 

moniammatillista yhteistyötä (Miettinen ja Raassina 2016). 

Koulusosionomin tärkeimpiä osa-alueita työssään on varhainen puuttuminen ja huolen ai-

heiden tunnistaminen. Yleiskäsitteenä varhainen puuttuminen tarkoittaa, että ongelmat 

havaitaan ja niihin pyritään löytämään ratkaisuja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Keskeisin työväline varhaisessa puuttumisessa on yksilön kokema subjektiivinen huoli 

lapsesta tai nuoresta (Varpu 2020, 7). Huoli tarkoittaa subjektiivista näkemystä, joka syn-

tyy asiakassuhteessa työntekijälle. Huoli syntyy asiakastapaamisella ja sen syntymiseen 

syynä on yleensä jokin haaste lapsen elämässä. (Eriksson & Arnkil 2012, 21.) Koulusosio-

nomin työskennellessä päivittäin oppilaiden arjessa, tulee koulusosionomi tutuksi oppilaille 

ja oppilaat koulusosionomille. Tämä mahdollistaa entistä tehokkaammin varhaisen puuttu-

misen huolenaiheiden tunnistamisen, sekä ennaltaehkäisevän työn mahdollistamisen. 

Varhaiseen puuttumiseen ja ennaltaehkäisevään työhön tarvitaan myös runsaasti resurs-

seja. Koulusosionomilla on mahdollisuus laajemmin havainnoida, keskustella, kohdata ja 

olla läsnä oppilaiden arjessa kuin taas monilla muilla koulun henkilökunnasta. 

Yleisesti ottaen yleisimpiä huolenaiheita peruskoulun oppilaiden keskuudessa on; oppi-

laan käyttäytymiseen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvät syyt. Perheeseen, koulunkäyntijär-

jestelyihin, oppimiseen liittyvät ongelmat ja tunne-elämään liittyvät tekijät ovat lähes yhtä 

yleisiä tuen piiriin hakeutumisessa. (Pippuri 2015, 55.) Opinnäytetyössä osallistujien vas-

tauksista ilmenee samankaltaiset ongelmat, mitä Pippuri on tutkimuksessaan todennut. 

Erilaiset oppilailta nousevat huolen aiheet määrittävät pitkälti koulusosionomin työnkuvan 

sisältöä.  

Koulusosionomin yhtenä tärkeänä työmuotona on oppituntityöskentely. Kuten Törrö 

(2018) on tutkimuksessaan todennut, voidaan myös tässä vahvistaa tätä tutkimustulosta, 

että oppituntityöskentely on mahdollistaa oppilaiden havainnoinnin, työrauhan saavuttami-

sen ja oikea-aikaisen puuttumisen erilaisiin tilanteisiin. Lisäksi on mahdollista tukea ja 

neuvoa useaa oppilasta samanaikaisesti. Oppituntityöskentely voi mahdollistaa oppilaan 

ohjaamisen tehokkaammin ja oikea-aikaisemmin tarvittaessa muihin palveluihin.   

Koulusosionomin työstä on aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia vähän ja koulusosionomin työ 

on melko uusi sekä tuntematonkin. Niiden perusteella huoli perheiden, lasten ja nuorten 

hyvinvoinnista on noussut esille ja ylimääräiselle aikuiselle koulun arjessa on kysyntää 

(Hänninen & Lahti 2017.) Koulusosionomin työn tuominen ja jalkauttaminen kouluyhtei-

söön ei ole ollut kaikilta osin yksinkertaista. Koska työnkuva on uusi, ei muulla koulun 
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henkilökunnalla ole välttämättä tietoa, mitä kaikkea koulusosionomin työnkuva pitää sisäl-

lään. Työnkuvan jalkauttaminen on vaatinut paljon koulusosionomeilta työnkuvan sanoitta-

mista ja esille tuloa.  

Koulusosionomit ovat paljolti saaneet kehittää työnkuvaa itsekseen ja oman koulun tar-

peita vastaavaksi. Törrö (2018) on tutkimuksessaan todennut, että koulusosionomin työ-

tehtävät ovat monipuoliset ja vaihtelevat suuresti, mutta yhteneväisyyksiäkin on. Myös 

tässä opinnäytetyössä esiintyvien tulosten perusteella voidaan todeta, että työtehtävät 

vaihtelevat paljonkin. On kuitenkin todettava, että työtehtävissä on myös nähtävillä run-

saasti samankaltaisuuksia ja yhteisiä suurempia raameja työtehtävien välille on mahdol-

lista muodostaa.  

Oppilaiden tuensaanti on vaihdellut ja varhainen puuttuminen ei toimi kaikilta osin, eikä 

pitkäkestoiseen tukeen kouluissa ei ole resursseja. (Peltonen 2019.)  Avoimen kyselylo-

makkeen vastauksista käy ilmi, että koulusosionomit toivovat, että työnkuvan selkeyttä-

miseksi ja yhdenmukaisuuden saavuttamiseksi tarvitaan yhteisiä linjavetoja koulusosiono-

min työlle. Yhteiset linjavedot kehittäisivät myös Pippurin tutkimuksessa ilmi tullutta ongel-

maa oppilaan saaman tuen vaihtelevuudesta. Kuitenkin tuloksissa on nähtävillä selkeitä 

yhdenmukaisuuksia työtehtävien välillä, joten voimme todeta, että askel kerrallaan ollaan 

menossa sitä kohti, että koulusosionomin työnkuvat ovat jatkuvasti enemmän toisensa 

kaltaisia ja linjavetoja näin ollen on mahdollista tehdä. Koulusosionomien palkkaamisella 

kouluihin on mahdollista myös vastata Pippurin tutkimuksessa ilmi tulleeseen ongelmaan 

koulujen resurssien puutteesta pitkäkestoiseen tukeen. Koulusosionomilla on mahdolli-

suudet vastata juurikin tähän haasteeseen työnkuvallaan, ammattitaidollaan ja osaamisel-

laan. 

Työtehtävien vaihtelevuus voi vaikuttaa lisäksi merkitsevästi koulusosionomien ammatilli-

sen minäkuvan kehittymiseen. Rahkonen (2011, 25) toteaa, että ammatillisen minäkuvan 

kehittyminen yleensä edellyttää työnkuvan sisältämien työtehtävien tiedollista ja taidollista 

hallintaa. 

On todettu, että kouluissa tapahtuvalle varhaiselle tuelle on suuri tarve (Peltonen 2019). 

Opinnäytetyön tuloksista käy ilmi, että koulusosionomin työ on merkityksellistä ja sille on 

todettu tarve. Koulusosionomin työn merkityksellisyyttä kasvattaa työstä saatu palaute. 

Erityisesti oppilailta itseltään saatu palaute on merkityksellistä koulusosionomin työn mer-

kityksellisyyden tunteen saavuttamisesta. Palautetta koulusosionomit ovat saaneet myös 

oppilaiden huoltajilta ja muulta koulun henkilökunnalta.  

Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että koulusosionomin työnkuvalle löytyy kehittämisenkoh-

teita. Koulusosionomin esimiehenä toimii oman koulun rehtori (Kettunen 2018.). 
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Esimiehen tuki on koulusosionomin minäkuvan kehittymiselle merkityksellistä. Kuitenkin 

voidaan todeta, että työnkuvalle kaivataan enemmän työnohjausta. Avoimen kyselylomak-

keen vastauksissa on ristiriitoja työnohjauksen olemassaolosta ja sen riittävyydestä. 

Osassa vastauksissa on nähtävillä, että työnohjausta on ja se on riittävää, kun taas toi-

sissa vastauksissa käy ilmi, että työnohjausta ei ole lainkaan. On selvää, että työnoh-

jausta tarvitaan ja sitä tulisi olla kaikille saatavilla tasapuolisesti.  

7.2 Luotettavuus ja eettisyys  

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuuden mittaamiseen ei ole selkeitä kriteerejä. Luo-

tettavuuden arviointi kohdistuu koko prosessiin, yleensä kohdentaen aineiston keruuseen, 

analysointiin ja tutkimuksen raporttiin, sekä kontekstisidonnaisuuteen. Laadullisessa tutki-

muksessa validiteetti ja reliabiliteetti käsitteet eivät sovi arvioimaan tutkimusta. Tekijällä on 

aina yksilöllinen käsitys tutkimuksesta, koska laadullisessa tutkimuksessa ei yleistetä asi-

oita. (KAMK 2019.) 

Laadullisessa tutkimuksessa on käytetty luotettavuuden arviointiin kuitenkin muita erilaisia 

keinoja. Niitä ovat uskottavuus eli miten totuus on näkyvillä tutkijan ja tutkittavan välillä, 

todeksi vahvistettavuus eli tutkimustuloksen perustuminen aineistoon, merkityksellisyys eli 

tutkimusilmiön esiintyminen tutkimuskontekstissa, toistuvuus eli tutkittavan ilmiön esiinty-

vyys, kyllästeisyys eli tutkija on saanut kaiken olennaisen esille ja siirrettävyys eli tulokset 

voidaan siirtää toiseen kontekstiin ilman niiden muuttumista (KAMK 2019.) Lukijan on siis 

päästävä samaan tulokseen tutkimusta lukiessa kuin tutkija itse (Vilkka 2015, 198).  

Tässä opinnäytetyössä luotettavuutta lisää kyselyyn osallistuvien määrä. Kysymyslomak-

keet lähetettiin yhdelletoista koulusosionomille ja vastauksia saatiin kuusi. Vastausmäärä 

on riittävä tutkimuksen toteuttamiseksi. Kun saadaan usealta samassa kaupungissa työs-

kenteleviltä koulusosionomeilta vastauksia, saadaan laaja käsitys koulusosionomin työn-

kuvasta ja siitä, miten se on kehittynyt ensimmäisen lukuvuoden aikana. Vaikkakaan vas-

tauksien määrällä ei ole laadullisessa tutkimuksessa niin suurta merkitystä, kuin vastauk-

sien laadulla (Vilkka 2015, 150), tässä tutkimuksessa avointen kyselylomakkeiden vas-

tauksien laatu oli monipuolinen. Luotettavuutta voidaan mitata tässä opinnäytetyössä tois-

tuvuuden, merkityksellisyyden ja todeksi vahvistettavuuden kautta. Toistuvuutta, merkityk-

sellisyyttä ja todeksi vahvistettavuutta voidaan mitata vertailemalla kyselylomakkeen vas-

tauksia toisiinsa ja olemassa olevaan teoriatietoon. Opinnäytetyön luotettavuutta lisää li-

säksi se, että tutkimuksen tulokset koostuvat avointen kyselylomakkeiden vastauksista, 

eikä esimerkiksi yksityishenkilönä saatuja tietoja ole käytetty tutkimuksessa (Vilkka 2015, 

196). Tutkimuksen luotettavuutta lisää tutkimuksen läpinäkyvyys (Vilkka 2015, 198), joka 
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on aukikirjoitettu tässä opinnäytetyössä läpinäkyvästi, kuitenkin hyviä eettisiä käytäntöjä 

noudattaen.  

Hyvät tieteelliset käytännöt ja eettinen näkökulma ovat nähtävillä opinnäytetyössä. Eettisiä 

kysymyksiä on pohdittu jo aiheen valinnassa ja tutkimuksen suunnittelussa. Hyviä tieteelli-

siä käytäntöjä ovat toimintatapojen rehellisyys, huolellisuus ja tarkkuus, eettisesti kestävät 

tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmät, sekä avoimuus julkaisemisessa. Huomi-

oon on otettava myös tutkimukseen osallistuvien asema, oikeudet ja tietoisuus. Lisäksi 

tärkeää on tehdä sopimukset opinnäytetyön toteuttamisesta ja omistajuudesta toimeksian-

tajan kanssa. (Jyväskylän yliopisto 2020.) Hyvät eettiset käytännöt nousevat esille opin-

näytetyössä sopimusasioissa. Toimeksiantajan kanssa on tehty toimeksiantosopimus ja 

lisäksi Tampereen kaupungilta on haettu ja saatu tutkimuslupa opinnäytetyön toteutta-

mista varten. Eettisistä käytännöistä pidetään huoli kertomalla tutkimukseen osallistuville 

mistä opinnäytetyössä on kyse ja mihin tietoja käytetään. Opinnäytetyöhön osallistuvat ei-

vät esiinny opinnäytetyössä omalla nimellään. Aineistosta nousevat tiedot on käsitelty re-

hellisesti, tarkasti ja huolehtien että opinnäytetyössä esiintyvä tieto on oikeaa tietoa. Tutki-

musaineisto säilytetään asianmukaisesti ja kysymyslomakkeiden vastaukset hävitetään 

opinnäytetyön julkaisun jälkeen. 

7.3 Johtopäätökset 

Opinnäytetyöstä voidaan päätellä, että koulusosionomin tärkein työtehtävä on olla oppilai-

den arjessa mukana ja läsnä. Läsnä olevan ammattilaisen on mahdollista toteuttaa tehok-

kaimmin ennaltaehkäisevää työtä, mikä mahdollistaa varhaisen puuttumisen. Koulusosio-

nomin työ sisältää sekä yksilö, että yhteisöllistä työskentelyä koulun ja oppilaiden tarpeet 

huomioon ottaen. Opinnäytetyöstä voidaan päätellä, että koulusosionomin osaaminen on 

tärkeässä roolissa työnkuvan toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Monipuolisten työtehtävien 

ja samanaikaisen voimakkaan kehitystyön rinnakkaisuus vaatii koulusosionomilta osaa-

mista laajalti. 

Opinnäytetyön aikana kävi ilmi koulusosionomin työn monimuotoisuus. Avointen kysymys-

lomakkeiden vastauksista nousi voimakkaasti työnkuvan määrittämisen vaikeus. Kou-

lusosionomien ei ole helppoa sanoittaa ja määrittää omaa työnkuvaansa. Kysymyslomak-

keessa kysyttiin mitä ovat koulusosionomien perustehtävät ja perustehtävien ulkopuolella 

olevat tehtävät. Monikaan koulusosionomeista ei osaa vielä määritellä perustehtäviään tai 

perustehtävien ulkopuolella olevia tehtäviä. Jokaisesta kysymyslomakkeesta kävi ilmi, että 

työnkuva määräytyy täysin koulun tarpeiden ja oppilaista nousevien huolenaiheiden pe-

rusteella. Tämä aiheuttaa työnkuvan määrittämisen vaikeuden. Koulusosionomit kokevat, 

että olisi tärkeää tehdä yhteisiä linjavetoja koulukohtaisen työskentelyn ympärille. 
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Työnkuvan selkeyttämiseksi kaivataan yhteisiä raameja niin työnkuvan koostumisesta, 

painottumisesta ja työtehtävistä kuin koulusosionomille annattavasta tuesta. Voidaan to-

deta tämän tutkimuksen perusteella, että yhteisille raameille on tarvetta. Yhteisten raa-

mien löytäminen ei välttämättä ole yksinkertaisesta työn monimuotoisuudesta johtuen. 

Työtehtävien poissulkeminen ja rajaaminen voi olla avuksi työnkuvan yhteisten raamien 

löytämisessä. Yhteisten raamien löytäminen helpottaa myös koulusosionomien työnkuvan 

sanoittamista muulle koulun henkilökunnalle. Koulusosionomien työnkuvan ollessa uusi, ei 

sen vieminen kouluyhteisöön ole ollut mutkatonta. Yhteisten raamien löytymisen jälkeen 

koulusosionomin työnkuvan vieminen kouluyhteisöön on jatkossa helpompaa. Koulusosio-

nomin minäkuvan vahvistamisessa tärkein elementti on yhteisten raamien löytäminen ja 

sen paikan löytyminen kouluyhteisöstä. Minäkuvaa vahvistaa myös se, että otetaan pää-

töksen tekemiseen mukaan ja koulusosionomin osaaminen tunnistetaan.  

Koulusosionomi työskentelee tiiviisti muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyössä voidaan 

työskennellä koulun muun henkilökunnan kanssa, sekä lisäksi ulkopuolisten toimijoiden 

kanssa. Kuten työtehtävissä, myös yhteistyö eri toimijoiden kanssa vaihtelee jokseenkin. 

Osa koulusosionomeista työskentelee tiiviisti koulukuraattorin tai koulunuorisotyöntekijän 

kanssa, osa taas ei niinkään. Koulusosionomit osallistuvat myös vaihtelevasti esimerkiksi 

oppilaiden verkostopalavereihin. Oppilaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseksi 

olisi tärkeä saada yhteistyön mahdollisuuksiin yhdenmukaisia raameja. Opinnäytetyön tu-

loksista voidaan päätellä, että yhteistyö kaiken kaikkiaan on tärkeä elementti oppilaiden ja 

koko kouluyhteisön hyvinvoinnin tukemiseksi ja sitä tulisi mahdollistaa enemmän, jotta 

koulusosionomit voivat tehdä yhteistyötä mahdollisimman monen eri toimijan kanssa.  

Tampereen kaupunki voi toimeksiantajana tämän opinnäytetyön ja muiden tehtyjen tutki-

musten pohjalta määrittää koulusosionomin työnkuvalle yhteisiä isompia raameja. Kou-

lusosionomin työnkuvan määrittämisen tueksi hyödyllistä olisi tutkimus, joka on tehty kou-

lusosionomin työnkuvasta ulkopuolisesta näkökulmasta. Jatkotutkimusehdotuksena on 

tutkimus koulusosionomin työstä oppilaiden ja heidän perheiden, sekä myös muun koulun 

henkilökunnan näkökulmasta.  
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LIITTEET 

Liite 1. Avoin kyselylomake 

 

1. Mistä koostuvat työssäsi perustehtävät ja perustehtävien ulkopuolella olevat 

tehtävät?   

 

2. Kertoisitko kokemuksia, minkälaisiin oppilaiden koulunkäynnin ja arjen  

asioihin, sekä haasteisiin pystyt vastaamaan työnkuvasi kautta?  

 

3. Mikä tekee mielestäsi koulusosionomin työnkuvasta merkityksellistä?  

 

4. Mitkä tekijät tukevat koulusosionomin ammatillista minäkuvaa?  

 

5. Miten kehittäisit koulusosionomin työnkuvaa, jos saisit itse päättää työnku-

van sisällöstä? 
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Liite 2 Saatekirje 

Hei!  

 

Laitoin ennakkoviestiä noin kaksi viikkoa sitten kaikkia Tampereen koulusosio-

nomeja koskevasta kyselystä, liittyen opinnäytetyöhöni. Toimeksiantajana on Tam-

pereen kaupunki, joka on myöntänyt tutkimusluvan. Kysely on nyt tässä sähköpos-

tissa liitteenä.  

Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus. Aineiston keruu tapahtuu avoimella kysely-

lomakkeella ja aineiston analyysi tehdään teemoittelulla. Opinnäytetyön tarkoituk-

sena on edistää peruskoulussa työskentelevien koulusosionomien työnkuvan ke-

hittymistä ja vahvistaa koulusosionomien ammatillista minäkuvaa. Opinnäytetyön 

tavoitteena selvittää koulusosionomien tämänhetkiset työtehtävät ja tuottaa tietoa 

toimeksiantajalle koulusosionomien työnkuvan kehittämiseksi. Tutkimuksen tutki-

mustehtävänä on koulusosionomien kokemukset työnkuvasta sekä sen merkityk-

sestä ammatillisen minäkuvan kehittymisessä. 

Tutkimuksessa ei käy ilmi tutkimukseen osallistujien henkilöllisyys. Aineistosta 

nousevat tiedot käsitellään rehellisesti, tarkasti sekä huolehtien, että opinnäyte-

työssä esiintyvä tieto on oikeaa tietoa, hyviä eettisiä käytäntöjä noudattaen. Tutki-

musaineisto säilytetään asianmukaisesti ja kysymyslomakkeiden vastaukset hävi-

tetään opinnäytetyön julkaisun jälkeen. 

 

Kysely on doc-muotoisena, ja samassa muodossa toivon kyselyä takaisin. Toivon 

myös jokaiselta koulusosionomilta vastauksia, jotta tutkimus onnistuu ja on mah-

dollisimman luotettava. Kysely palautetaan sähköpostiini (sofia.jokinen@stu-

dent.lab.fi). Opinnäytetyö valmistuu kesän aikana. Ilmoitan siitä erikseen teille, kun 

se on julkaistu Theseuksessa.  Kyselyyn on aikaa vastata tiistaihin 12.5 asti. Jos 

opinnäytetyöstäni tai kyselylomakkeesta herää kysyttävää, olethan yhteydessä 

matalalla kynnyksellä. 

 

Mukavaa kevättä! 

Ystävällisin terveisin  

Sofia Jokinen  

Sosionomiopiskelija, LAB 


