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Alkuvuodesta 2020 Suomessa ja maailmalla levisi uusi koronavirus COVID-19, jonka takia Suo-
messa siirryttiin keväällä 2020 poikkeusoloihin valmiuslain käyttöönoton myötä. Tämä tar-
koitti koulujen osalta etäkouluun siirtymistä. Koulukuraattorit, jotka työskentelevät kouluissa 
oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseksi, joutuivat monien muiden tavoin siirtymään koronan 
vuoksi etätöihin. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten koronapandemia ja 
koulujen sulkeminen vaikuttivat perusopetuksessa työskentelevien koulukuraattoreiden työ-
hön. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda esiin kuraattoreiden kokemuksia sekä hyväksi koet-
tuja käytäntöjä etätyöajalta ja tarjota siten tietoa uudesta tilanteesta työelämälle tulevai-
suudessa hyödynnettäväksi.  
 
Tämä opinnäytetyö oli laadullinen tutkimus, jossa puolistrukturoidun teemahaastattelun kei-
noin selvitettiin koulukuraattoreiden kokemuksia korona-aikana työskentelystä. Opinnäyte-
työn teoriaosuudessa kuvattiin lasten ja nuorten hyvinvointia, koronapandemian aiheuttamaa 
tilannetta, sekä oppilashuoltoa ja koulukuraattorin työnkuvaa. Teorian pohjalta muodostettiin 
teemat haastatteluita varten ja haastatteluista saatu aineisto analysoitiin aineistolähtöisen 
sisällönanalyysin avulla. Tätä opinnäytetyötä varten haastateltiin kuutta perusopetuksessa 
työskentelevää koulukuraattoria ja haastattelut toteutettiin anonyymisti. Opinnäytetyön tar-
koitus oli yleisellä tasolla kuvata kuraattoreiden kokemuksia ja hyväksi kokemia käytäntöjä 
korona-aikana työskentelystä.  
 
Opinnäytetyön tulosten perusteella voidaan sanoa, että koronapandemialla ja koulujen sulke-
misella oli vaikutusta koulukuraattoreiden työhön peruskouluissa. Kuraattorit olivat joutuneet 
siirtymään kotiin etätöihin ja omaksukaan uusia työmenetelmiä digiympäristössä työskente-
lyyn. Etätyöjaksolla myös asiakastapaamisten määrä oli selvästi vähentynyt ja etätyön teke-
misen kuvailtiin yleisesti olleen haastavaa. Myös hyviä käytäntöjä tuotiin esiin, kuten esimer-
kiksi etäpalaverien pitämisen mahdollisuus, kävelytapaamiset ja lisääntynyt kuraattoreiden 
välinen yhteydenpito. Korona-ajalta oltiin opittu paljon etätyön haasteista ja uusista työme-
netelmistä. Vaikka kuraattorin työstä etätyönä ei erityisesti pidetty, todettiin sen kuitenkin 
olevan tarvittaessa mahdollista. 
 
Tulevaisuudessa toivottiin kuraattoreille ohjeita etätyön tekemiseen ja lisää keinoja oppilai-
den tavoittamiseen etäkoulun aikana. Jatkotutkimuksena voitaisiin luoda kuraattorin etä-
työohje tai selvittää enemmän sitä, kuinka oppilaat voisi paremmin tavoittaa etäaikana ja mi-
ten hyvä etätapaaminen toteutetaan.  
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In the spring 2020 the new coronavirus, COVID-19, spread in Finland and all around the world.  
Because of this, the Emergency Preparedness Act was enforced in Finland. For schools, this 
meant moving to remote schooling. Like many others, the school social workers, who work in 
schools to promote student well-being, had to work remotely. The purpose of this thesis was 
to establish how the corona pandemic and school closure affected the work of school social 
workers working in comprehensive schools. The aim of the thesis was to make visible the 
school social workers’ experiences and good practices from remote work and to provide 
information about the new situation for working life for future use. 
 
This thesis was a qualitative study in which the experiences of school social workers working 
during corona pandemic were investigated with a semi-structured thematic interview. The 
theoretical part of the thesis described the well-being of children and young people, the 
situation caused by the corona pandemic, as well as student care and the job description of 
the school social worker. Based on the theory, themes were formed for the interviews and 
the material obtained from the interviews was analyzed by means of data-driven content 
analysis. For this thesis, six school social workers working in comprehensive school were 
interviewed and the interviews were conducted anonymously. The purpose of the thesis was 
to describe on a general level the school social workers experiences and good practices of 
working during the corona time. 
 
Based on the results of the thesis, it can be said that the corona pandemic and school closure 
had an impact on the work of school social workers in comprehensive schools. The school 
social workers had to work from home and embrace new ways of working to work in a digital 
environment. During the remote working period, the number of client meetings had also 
clearly decreased and remote work was generally described as quite challenging. Good 
practices were also noticed, such as the possibility of holding remote meetings, walking 
meetings with students and increased communication between school social workers. Much 
had been learned from the corona period about the challenges of remote work and about new 
working methods. Although, remote work in school social work was not particularly liked, it 
was nevertheless found to be possible if necessary. 
 
In the future, school social workers were hoping for instructions on how to work remotely and 
how to reach students during remote schooling. As further research, a school social worker's 
remote work guide could be created or more reserch could be conducted on how to reach 
students better during remote schooling. 
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1   Johdanto 

Opinnäytetyöni tarkastelee koronavirus COVID-19 pandemiasta johtuneen koulujen sulkemisen 

vaikutuksia koulukuraattorin työhön peruskoulussa. Työn tarkoitus on muodostaa ajatus siitä, 

millaisena koulukuraattorit kokivat työskentelyn etäkoulun aikana ja miten he uskovat ko-

ronapandemian vaikuttavan heidän työhönsä lähitulevaisuudessa. Tarkoituksena on kouluku-

raattoreilta kysymällä koota hyväksi koettuja käytäntöjä poikkeusoloissa työskentelystä ja 

ajatuksia siitä, mitä korona-aika mahdollisesti opetti. Työssä kuvataan myös koulukuraattorin 

työnkuvaa, oppilashuollon tarkoitusta ja sen merkitystä lasten ja nuorten hyvinvoinnille, sekä 

kuraattorin työtä ohjaavaa lainsäädäntöä. Edellä mainitut muodostavat opinnäytetyön teo-

riapohjan. 

Kun koronavirus COVID-19 alkoi levitä maailmalla alkuvuodesta 2020, uskoi tuskin monikaan 

sen johtavan niin suuriin toimenpiteisiin Suomessa, kuin mitä lopulta nähtiin. Maaliskuussa 

2020 tilanne oli kuitenkin pandemian vuoksi niin vakava, että Suomessa ryhdyttiin tiukkoihin 

rajoitustoimenpiteisiin, joilla pyrittiin ehkäisemään taudin leviäminen. Suomessa otettiin 

käyttöön Valmiuslaki (1552/2011), jonka tarkoitus on turvata Suomen toimeentulo ja toi-

minta, sekä suojata kansaa poikkeusoloissa. Poikkeusoloihin katsotaan lain mukaan kuuluvaksi 

muun muassa vaarallinen ja laajalle levinnyt tartuntatauti. Tämä tarkoitti koulujen osalta 

sitä, että ne suljettiin laajasti ympäri Suomen ja opetus siirrettiin etämuotoon. Alun perin 

esitettiin, että kouluissa lähiopetusta saisivat ainoastaan ne 1-3 luokkien oppilaat, joiden 

huoltajat ovat töissä aloilla, jotka yhteiskunnan toiminnan kannalta ovat erityisen tärkeitä. 

Myöhempi säännös kuitenkin linjasi, että perusopetuksen lähiopetukseen pääsivät poikkeus-

oloissakin kaikki lähiopetusta tarvitsevat oppilaat 1-3 luokilta. Lisäksi oppilaat, joilla oli eri-

tyisen tuen päätös, ja oppilaat, jotka kuuluivat pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, saivat 

tarvittaessa lähiopetusta. Kuitenkin etäopiskelua suositeltiin kaikille oppilaille, mikäli se oli 

mahdollista. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2020.)  

Maailmalla varsin nopeasti levinnyt uusi koronavirus COVID-19, joka tavattiin ensimmäisen 

kerran Kiinassa joulukuussa 2019, on nykytiedon mukaan peräisin eläimestä, josta se on siirty-

nyt ihmiseen. Uusi virus on nimetty sen sukulaisviruksen SARS-koronaviruksen mukaan. Virus 

aiheuttaa hengitystieinfektion ja vaikka suuri osa koronavirukseen sairastuneista ihmisistä sai-

rastuu lievästi, voi tauti osalle olla erittäin vakava ja myös kuolemantapauksia on havaittu. 

Virus tarttuu pisaratartuntana tai lähikontaktissa sairastuneen ihmisen kanssa. Koronaviruk-

selta voi yleisten ohjeiden mukaan suojautua arjessa hyvällä käsihygienialla ja lähikontakteja 

välttämällä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020.) 
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Kun koulut siirtyivät koronan vuoksi etäopetukseen, nousi eri puolilla keskusteluissa esiin 

opettajien ja oppilaiden kohtaamat haasteet poikkeusoloissa toimimisesta. Vaikka positiivisia-

kin uutisia etäopiskelusta esiintyi, myös huoli lasten ja nuorten oppimisesta, sekä hyvinvoin-

nista puhutti. Muun muassa lapsiasianvaltuutettu Elina Pekkarinen (2020) toi esiin poikkeus-

olojen vaikutukset lasten oikeuksiin, sillä oikeus koulutukseen, sosiaalisiin suhteisiin ja turval-

lisuuteen kaventuivat koronan ja koulusulkujen myötä. Hänen mukaansa monissa perheissä 

elämä poikkeusoloissa on epävarmuuden aikaa. Erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien 

lasten tilannetta tulisi poikkeusoloissa huomioida, mutta myös niitä perheitä, joilla ei aiem-

min ole arjen kanssa ollut haasteita, sillä uusi poikkeustilanne haastaa myös heitä. 

Myös opetusministeri Li Andersson ilmaisi Ylen haastattelussa (Näveri 2020) huolensa eriarvoi-

suuden kasvusta etäopiskeluun siirryttäessä. Andersson muistutti haastattelussa koulun merki-

tyksestä lapsille ja totesi, että koulussa tarjottu ateria saattaa monelle lapselle olla jopa ai-

nut lämmin ateria päivässä. Opetusministeri toivoi suomalaisten pitävän huolta toisistaan ja 

etenkin kiinnittämään huomiota lasten hyvinvointiin. Niin opetusministeri Andersson, kuin 

opetusalan ammattijärjestön edustaja Jaakko Salo näkivät Ylen haastattelussa myös, että 

kouluissa tullaan etäopiskelun jälkeisenä aikana tarvitsemaan lisätukea. (Näveri 2020.) 

Ajatus opinnäytetyöni aiheesta muodostui seuratessa koronapandemian nostattamia keskuste-

luja lasten, nuorten ja perheiden jaksamisesta korona-aikana, sekä omasta kiinnostuksesta 

koulukuraattorin työhön. Koulukuraattorit tekevät työtä juuri lasten ja nuorten hyvinvoinnin 

edistämiseksi ja myös he ovat joutuneet koronapandemian takia uuteen tilanteeseen. Koulu-

kuraattorit työskentelevät kouluissa oppilaita ohjaten ja tukien, sekä koulun ja kodin välistä 

yhteistyötä edistäen. Heidän tehtävänsä on ratkoa erilaisia haasteita, joita oppilailla on elä-

mässään, sekä tukea koko kouluyhteisön hyvinvointia. Koulukuraattorit ovat koulun sosiaa-

lialan asiantuntijoita ja he kuuluvat koulun oppilashuoltoryhmään. He työskentelevät yksit-

täisten oppilaiden, sekä ryhmien kanssa ja työ pitää sisällään yhteistyötä oppilaiden elämään 

vaikuttavien ihmisten kanssa. (Ammatinetti 2020.) 

2   Lasten ja nuorten hyvinvointi  

Lastensuojelulaki (417/2007) määrittää Suomessa lapseksi kaikki alle 18-vuotiaat ja nuoreksi 

18-24-vuotiaat. Lain tehtävänä on turvata se, että jokainen lapsi on oikeutettu erityiseen suo-

jeluun. Lisäksi kaikki lapset ovat oikeutettuja turvalliseen kasvuympäristöön sekä tasapainoi-

seen ja monipuoliseen kehitykseen. Lapsen hyvinvoinnista kantaa vastuun lain mukaan ensisi-

jaisesti vanhemmat tai huoltajat. Viranomaiset, jotka ovat tekemisissä lasten ja perheiden 

kanssa, ovat velvoitettuja tukemaan vanhempia ja huoltajia. Heidän tehtävänsä on siis tukea 

niitä henkilöitä, jotka ovat vastuussa lasten kasvattamisesta ja hoidosta. Apua tulisi olla 
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tarjolla perheille tarpeeksi varhain ja tarvittaessa viranomaisten tulisi myös ohjata lapsi ja 

perhe lastensuojelun pariin. 

Myös Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan jokainen alle 18-vuo-

tias on lapsi. Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan kaikilla lapsilla on oikeus elämään ja las-

ten hyvinvoinnin takaamiseksi lapsia pitää suojella ja heistä tulee pitää huolta. Vastuu lapsen 

kasvusta on ensisijaisesti vanhemmilla tai huoltajilla ja heidän on huomioitava lapsen etu. 

Lapsen oikeuksien mukaan lapsella on myös monia oikeuksia, kuten esimerkiksi oikeus ni-

meen, yksityisyyteen, opetukseen, vapaa-aikaan ja lepoon, vapaaseen osallistumiseen kult-

tuurielämään ja taiteisiin, sekä mielipiteen ilmaisuun. Lapsille tulisi myös taata paras mah-

dollinen terveydentila. (Suomen Unicef ry n.d.) 

Lisäksi Suomessa on erikseen nuorisolaki (1285/2016), joka määrittää nuoriksi kaikki alle 29-

vuotiaat. Laki pyrkii parantamaan nuorten mahdollisuuksia ja elinoloja, sekä edistämään esi-

merkiksi osallisuutta, yhteiskunnassa toimimisen edellytyksiä ja yhdenvertaisuutta. Lain ta-

voite on myös tukea nuoria erilaisissa asioissa, kuten itsenäistymisessä ja kasvussa. 

Hyvinvointi käsitteenä on varsin monitahoinen ja usein se saatetaan yhdistää mielihyvään ja 

nautintoon liittyviin asioihin. Tutkijoille hyvinvointi kuitenkin näyttäytyy laajempana asiana, 

eikä sen rakenteista olla aina täysin yhtä mieltä tutkijoiden kesken. Koettu hyvinvointi käsit-

teenä kuitenkin tarkoittaa ihmisen omaa kokemusta hyvinvoinnistaan. Hyvinvoinnin voidaan 

katsoa olevan riippuvainen elinoloista, sekä ihmisen kyvystä ja mieltymyksistä, joiden perus-

talta hyvinvointia rakennetaan. (Kestilä & Karvonen 2019, 96.)  

Lammi-Taskulan ja Karvosen (2014, 13) mukaan hyvinvoinnin voidaan katsoa koostuvan ter-

veydestä, materiaalisesta hyvinvoinnista ja koetusta hyvinvoinnista. Koettu hyvinvointi pitää 

sisällään terveydentilan ja yksilön oman kokemuksen tyytyväisyydestä elämäänsä. Materiaali-

nen hyvinvointi puolestaan rakentuu aineellisten elinolojen ja taloudellisen toimeentulon pe-

rustalta.  

Honkanen ja Suomala (2009, 11) puolestaan esittävät, että hyvinvoiva ihminen kokee psyykki-

sesti ja fyysisesti itsensä terveeksi ja lisäksi voi sosioemotionaalisesti hyvin. Sosioemotionaali-

suus tarkoittaa heidän mukaansa kykyä hankkia ja ylläpitää suhteita toisiin ihmisiin, sekä tai-

toa tunnistaa ja hallita erilaisia tunteita. Heidän mukaansa hyvinvointi muodostuu useasta 

elementistä. Nämä hyvinvointiin vaikuttavat elementit ovat henkilökohtainen tunne hyvin-

voinnista, kunnolliset elinolot, terveys (psyykkinen ja fyysinen) ja sosioemotionaaliset suh-

teet. 

Kestilä ja Karvonen (2019, 10) kuvaavat, että terve, hyvinvoiva ja koulutettu väestö luovat 

pohjan kestävälle yhteiskunnalle. Pitkäaikainen ja kestävä hyvinvointi voidaan saavuttaa, jos 

panostetaan myös tulevien sukupolvien hyvinvointiin. Esimerkiksi varhaislapsuuteen ja 
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koulutukseen investoiminen nähdään tärkeinä asioina, ja myös edellytyksenä tulevaisuuden 

hyvinvoinnille. 

Myös Mannerheimin Lastensuojeluliiton (2014) mukaan lapsuus ja nuoruus ovat tärkeää aikaa 

terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Tuona aikana rakentuu pohja toiminta-, opiskelu- ja työ-

kyvylle. Lapsuus- ja nuoruusiän olosuhteet vaikuttavat koko loppu elämään ja siksi lapsiin ja 

nuoriin panostaminen on yhteiskunnalle hyödyllistä. Jos lapset ja nuoret voivat huonosti, 

saattavat he jäädä ulkopuolelle sosiaalisista suhteista, koulutuksesta sekä työelämästä. Tästä 

puolestaan voi aiheutua kuluja yhteiskunnalle. Sen lisäksi, että jokaisella lapsella on oikeus 

hyvään lapsuuteen, on lapsiin ja nuoriin panostaminen myös kestävän julkisen talouden ja 

työllisyysasteen kannalta tärkeä asia. 

2.1   Lasten ja nuorten hyvinvointi Suomessa 

Lammi-Taskulan ja Karvosen (2014, 13) mukaan suuri osa suomalaisista voi hyvin, mutta hy-

vinvointierot ovat väestöryhmien välillä silti viime aikoina kasvaneet. Pieni osa suomalaisista 

voi todella huonosti ja hyvinvointierot ovat nähtävissä lapsiperheidenkin elämässä. Vaikka 

Honkasen ja Suomalan (2009, 11-32) mukaan myös lapsista enemmistö voi Suomessa hyvin, on 

lasten ja nuorten hyvinvointi silti asia, joka aiheuttaa opetus- ja kasvatusalalla huolta. Osalla 

perheistä on vaikeuksia ja ne voivat myös siirtyä sukupolvelta toiselle. Haasteita luovat muun 

muassa sairaudet ja mielenterveysongelmat, sekä tyypillisesti työttömyys, päihteet ja köy-

hyys.   

Suomessa moni lapsista elää hyvää lapsuutta, jopa parempaa kuin aiemmat sukupolvet, mutta 

tästä huolimatta osa suomalaisista lapsista voi pahoin. Näiden syrjäytymisvaarassa olevien ja 

vaikeuksista kärsivien lasten eteen tulisi tehdä töitä. Heitä tulisi tukea, sillä kaikki lapset ovat 

arvokkaita ja heillä on YK:n lastenoikeuksiin perustuen myös oikeus erityiseen suojeluun ja 

hoivaan. Lapset ovat Suomen tulevaisuudenkin kannalta tärkeitä, sillä lapset voidaan ajatella 

yhteiskunnan tulevaisuutena, ja myös siksi lapsista tulisi pitää erityisen hyvää huolta. (Lammi-

Taskula & Karvonen 2014, 3.) 

Yhteiskunta vaikuttaa osaltaan siihen, millaiseksi lapsi kehittyy, sillä sen erilaiset säännöt, 

aatteet ja kulttuuri vaikuttavat monella tavalla yhteiskunnan jäsenten elämään. Myös kasva-

tuksessa ja koulutuksessa ohjaavat sillä hetkellä yhteiskunnassa vallitsevat arvot. Lisäksi yh-

teiskunnan tarjoamat asiat kuten taloudellinen ja sosiaalinen perusturva, työpaikat, asunnot 

ja sosiaaliset palvelut vaikuttavat lasten ja heidän vanhempiensa elämään. Lapselle yhteis-

kunnan tavat, käytännöt, arvot, asenteet, normit, sekä sosiaalisten roolien mallit välittyvät 

yleensä perheen kautta. Kouluun mentäessä suhde yhteiskuntaan kuitenkin monesti muuttuu 

ja myös laajenee. Lapset ja nuoret kohtaavat monia mielipiteitä ja eri tavoin ajattelevia ih-

misiä moniarvoisessa yhteiskunnassa. Ympäröivä yhteiskunta onkin siis merkityksellinen lapsen 

persoonallisuuden kehitykselle. (Jarasto & Sinervo 1998, 242-245.) 
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Elinolot, perheolot, kouluyhteisö ja yhteiskunta ovat merkityksellisiä asioita, kun puhutaan 

lasten hyvinvoinnista tai pahoinvoinnista. Se, että vanhemmat voivat pahoin, näkyy usein las-

ten pahoinvointina. Vanhempien erilaiset ongelmat tarkoittavat huolestuttavaa tilannetta lap-

selle ja tällöin on monesti mahdollista, että lapsi tarvitsee erityistä tukea. Vanhemmille on-

gelmia ja haasteita voivat aiheuttaa esimerkiksi mielenterveysongelmat, työelämän suuri 

kuorma tai päihdeongelmat. Vanhempien jaksamiseen vaikuttavat asiat koskettavat siis myös 

lasten ja nuorten hyvinvointia. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2002, 26.)  

Vanhemmilla tai huoltajilla onkin suuri rooli lapsen elämässä. Vanhempien tai huoltajien tu-

ella ja kannustuksella on merkitystä lapsen kasvulle ja kehitykselle. He myös toimivat rooli-

mallina ja heiltä saatu palaute vaikuttaa lapsen itsetunnon kehittymiseen. Vanhempien tai 

huoltajien yhteistyö koulun kanssa on myös tärkeää, sillä he ovat vastuussa kasvatuksesta ja 

tuntevat lapsen hyvin. He puolestaan saavat koululta tietoa esimerkiksi lapsen osaamisesta. 

(Honkanen & Suomala 2009, 32-33.)  

Välittäminen ja huolen pito arkielämän perusedellytyksistä, ovat hyvin tärkeitä asioita, kun 

halutaan tukea lasten ja nuorten hyvinvointia. Aikuisen tuki on lapselle ja nuorelle tärkeää ja 

sellaisiin asioihin, jotka uhkaavat lapsen hyvinvointia, tulisi puuttua heti. Myös kehityshäiriöt 

ovat asia, joka tulisi huomioida ja tunnistaa. Syrjäytymisen uhka suurenee silloin, jos lapsen 

tai nuoren tilanne hankaloituu ja riskitekijöiden määrä kasvaa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2002, 27.) 

Lasten ja nuorten hyvinvointia kartoitetaan Suomessa muun muassa kouluterveyskyselyllä. 

Kouluterveyskyselyn toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja vuonna 2019 siihen vastasi 

perusopetuksessa 4. ja 5. luokalla ja 8. ja 9. luokalla olevia lapsia, sekä ammatillisissa oppi-

laitoksissa ja lukioissa 1. tai 2. vuotta opiskelevia nuoria. Vuoden 2019 kyselyyn vastasi yh-

teensä yli 250 000 lasta ja nuorta. Löydöksistä käy ilmi, että pääasiassa elämään ollaan lasten 

ja nuorten keskuudessa tyytyväisiä. Perusopetuksen 4. ja 5. luokalla olevista lapsista 90% oli 

tyytyväisiä elämäänsä ja muista vastanneista noin. 75-76%. Lisäksi kyselyn mukaan yli puolet 

lapsista ja nuorista pitää koulunkäynnistä. Kuitenkin viikoittaista koulukiusaamistakin tulosten 

mukaan jossakin määrin ilmenee, sillä noin 1-8% lapsista ja nuorista vastasi kokeneensa kiu-

saamista viikoittain. Seksuaalista väkivaltaa oltiin koettu tyttöjen keskuudessa poikia enem-

män ja pojat puolestaan olivat kokeneet fyysisen uhan kokemuksia tyttöjä enemmän. Jonkin 

verran koettiin myös henkistä ja fyysistä väkivaltaa vanhempien tai huoltavan aikuisen ta-

holta. Kyselyn löydösten mukaan pojat saavat tyttöjä useammin tarvitessaan tukea koulun ai-

kuisilta, sekä palveluista koulun ulkopuolelta. (Ikonen & Helakorpi 2019.) 

2.2   Koulun merkitys lasten hyvinvoinnille 

Koululla on merkittävä rooli lapsen elämässä, sillä koulu välittää lapsille tietoja, taitoja, ar-

voja ja asenteita. Koulun tehtävänä voidaan ajatella tarvittavien taitojen ja tietojen 
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antaminen elämässä selviämiseen. Lisäksi koulun alkaessa lapsen sosiaalinen maailma suure-

nee, sillä siellä tarjoutuu mahdollisuus tutustua moniin uusiin lapsiin. Sosiaaliset taidot kehit-

tyvät ryhmässä ja yhdessä tekeminen antaa kokemuksen ryhmähengestä. Koulu voi aiheuttaa 

lapselle kuitenkin myös huolta ja joskus kouluun meneminen voi olla lapsesta kurjaa. Stressiä 

ja huolta voivat aiheuttaa useat eri asiat, esimerkiksi huoli kiusaamisesta, arvioiduksi tulemi-

sesta tai epämieluisasta kouluruuasta. (Jarasto & Sinervo 1998, 145-156.)  

Koulussa vietettyjen vuosien aikana lapsen persoona myös kehittyy ja siellä koetuilla koke-

muksilla onkin siksi iso merkitys kokonaiskehitykselle. Kouluikäisillä suuri osa päivistä kuluu 

koulussa ollessa ja koulu on siksi varsin keskeinen asia lapsen tai nuoren elämässä. Koulu tar-

joaa kokemuksen yhteisön jäsenenä toimimisesta sekä työskentelystä. (Hakalehto-Wainio 

2013, 17-19.) 

Koulun merkityksen voidaan katsoa olevan jopa suurentunut, kun yhteiskunta on muuttunut 

monimutkaisemmaksi. Koulun tarkoitus on edistää yhteiskunnan jäseneksi kasvamista. Lisäksi 

nykypäivänä on vaikea pärjätä ilman riittäviä akateemisia ja teknisiä valmiuksia. Työelämään 

voi olla hankala päästä ilman akateemista tai ammatillista koulutusta ja näihin puolestaan 

edellytetään peruskoulun päättötodistusta. Koulun onkin tarkoitus pitää huoli siitä, että nuo-

rilla on riittävä perusta päästäkseen mukaan työelämään. Tämä on olennaista siksi, että työ-

elämä on ihmiselle hyvin tärkeä toimintaympäristö. (Kurki, Nivala & Lähdekorpi-Sipilä, 2006, 

102.) 

Kaikilla koulussa työskentelevillä henkilöillä on velvollisuus huolehtia lasten ja nuorten hyvin-

voinnista yhdessä vanhempien tai huoltajien, sekä muiden ammattilaisten kanssa. Kouluympä-

ristössä hyvinvoinnista huolehtiminen sekä lasten ja nuorten tukeminen lisäävät kouluviihty-

vyyttä. Kouluviihtyminen ja oppiminen puolestaan ovat kytköksissä hyvinvointiin yleensä, sillä 

ne edistävät sitä. Koulussa lasten hyvinvoinnista huolehtiminen on suunniteltua toimintaa ja 

ennaltaehkäisevää työtä korostetaan. Huolia yritetään huomata mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa ja niihin myös pyritään puuttumaan varhain. Myös tasa-arvo kuuluu hyvinvointiin 

koulussa ja tasa-arvon toteutumista tuetaan oppilashuoltoryhmän ja koko henkilökunnan toi-

mesta. Tasa-arvo tarkoittaa sitä, että jokainen on yhtä arvokas ja saman arvoinen muiden 

kanssa. (Honkanen & Suomala 2009, 9-15.) 

Se millainen ilmapiiri koulussa on, vaikuttaa koulun toimintaan, mutta myös oppilaiden tule-

vaisuuteen. Koulun ilmapiirillä on vaikutusta siihen, millaisia arvoja ja asenteita oppilaat 

omaksuvat. Kokemukset koulunkäynnistä ovat merkityksellisiä oppilaiden minäkuvaa, mielen-

terveyttä ja tunne-elämää ajatellen. Positiivisen ja realistisen kuvan rakentuminen itsestä ja 

omista mahdollisuuksista on mahdollista, jos oppimisympäristö koulussa on hyvä. (Hakalehto-

Wainio 2013, 88.) 
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Wallinin (2011, 88-90) mukaan koulu on myös yhteisö, jossa voidaan tarjota matalan kynnyk-

sen apua. Sosiaalityö koulussa on monialaista ja toimii yhteistyössä eri verkostojen kanssa. 

Sen avulla halutaan antaa varhaista ja kohdennettua tukea lapsille, nuorille ja heidän perheil-

leen. Koulun sosiaalityössä huomioidaan yksilön sekä yhteisön etu ja pyritään tarjoamaan 

apua ongelmiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Myös kuraattorille koulu on paikka, jossa tukea tarvitsevien lasten ja nuorten auttaminen on-

nistuu melko huomaamattomasti. Koulussa kuraattori voi havainnoida mahdollisia muutoksia 

lasten ja nuorten käytöksessä. Muutokset voivat kertoa joskus vakavistakin haasteista, joita 

lapsella tai nuorella saattaa olla elämässään. Koulussa pystytään myös tarjoamaan luonnollisia 

sosiaalisia tukiverkostoja tarpeen mukaan. Tämän mahdollistavat koulussa olevat kasvatuksen 

ammattilaiset ja myös ikätoverit vertaistukimahdollisuutena. Kuraattorin työssä onkin tärkeää 

olla läsnä ympäristössä, joka on lasten ja nuorten arkinen oleskelupaikka. (Kurki, Nivala & Si-

pilä-Lähdekorpi 2006, 127.) 

Korona-aikana koulut siirtyivät pääasiassa etäopetukseen. Valtioneuvoston (2020, 58-59) ra-

portista käy ilmi, että tämä on mahdollisesti kärjistänyt hyvinvointi- ja oppimiseroja, sekä 

hankaloittanut lasten oikeutta kasvatukseen, opetukseen ja hoitoon. Kunnissa ja yksiköissä 

etäopetukseen liittyvät ratkaisut olivat erilaisia ja myös kotona lasten vanhempien tilanne 

vaihteli, mikä tarkoitti eroja siinä, millaista tukea lapsella oli kotona saatavilla. Lisäksi on 

mahdollista, että joidenkin lasten hätää ei ole huomattu, kun lapsia ei ole etäopetuksen 

vuoksi nähty. Koulu on yksi niistä paikoista, joissa usein ensimmäisenä herää huoli ja lapsen 

hankalaan tilanteeseen puututaan. 

2.3   Koronapandemian aiheuttama huoli lasten ja nuorten hyvinvoinnista 

Koulujen mentyä koronan vuoksi kiinni, nousi keskusteluissa huoli lasten ja nuorten oppimi-

sesta sekä hyvinvoinnista, perheiden pärjäämisestä, sekä opettajien ja vanhempien jaksami-

sesta kuormittavassa tilanteessa. Myös koronaan ja poikkeusoloihin liittyvät kyselyt nostivat 

esiin koronan vaikutukset ihmisten elämään. Muun muassa SOSTE (2020) teetti jäsenjärjestöil-

leen kyselyn maalis- huhtikuussa 2020, joka toi esille, että pandemialla oli vaikutusta ihmis-

ten toimeentuloon, sekä arkeen. Ihmisten toimeentulo tiukkeni ja koulujen mentyä kiinni 

myös perheiden kulut nousivat, kun lapset olivat enimmäkseen kotona. Huolta herätti myös 

yksinhuoltajien jaksaminen, sillä heillä vaikeudet arjessa korostuivat poikkeusaikana. SOSTE:n 

(2020) mukaan kaikista heikoimmin kriisiin pystyvät varautumaan köyhät. Suomessa perus-

turva on matala ja tästä johtuen perusturvan kanssa elävillä ei ole joustovaraa yllättäviin me-

noihin. 

Pelastakaa Lapset ry:n (2020) raportin mukaan koronapandemialla oli vaikutusta myös lasten 

hyvinvointiin ja erityisesti se kosketti vähävaraisten perheiden lapsia, jotka joutuivat koronan 

myötä entistä haastavampaan tilanteeseen. Raportti perustuu Pelastakaa Lapset ry:n 
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toteuttamaan kyselyyn, johon osallistui yli 3000 lasta. Kysely toteutettiin keväällä 2020 ja sen 

tulosten mukaan henkisen hyvinvointinsa koki erittäin huonoksi tai melko huonoksi useampi 

kuin joka neljäs lapsi. Moni vastaajista myös koki, että riittävää tukea tilanteeseen ei ollut 

saatavilla. Lapsissa huolta herättivät esimerkiksi perheen toimeentulo ja omien huoltajien 

jaksaminen. Myös opinnot koettiin koronan takia haastavaksi ja koulujen mentyä kiinni osa 

lapsista jäi vaille lämmintä ruokaa. Lisäksi yli puolet vastanneista lapsista olivat tunteneet it-

sensä aiempaa yksinäisemmäksi koronapandemian aikana. 

Myös yläkouluikäisille oppilaille suunnatun kyselyn mukaan koronapandemialla ja koulujen sul-

kemisella oli vaikutusta nuorten elämään. Kyselyn toteutti Lasten ja nuorten säätiö (2020) ja 

siihen vastasi yli 1000 oppilasta ympäri Suomea. Vastanneista nuorista suurta osaa huoletti ko-

ronatilanne, vaikkakin moni oli vastannut olevansa vain vähän huolissaan. Etäkoulu tuntui 

osasta nuoria kyselyn mukaan haastavalta ja noin puolet nuorista kaipasi takaisin kouluun. Ko-

rona aiheutti osalle nuorista myös huolta tulevaisuudesta. (Lasten ja nuorten säätiö 2020.) 

Valtioneuvoston (2020, 10-11) raportin mukaan koronakriisillä onkin ollut merkitystä lasten, 

nuorten sekä perheiden oikeuksiin ja hyvinvointiin. Poikkeava tilanne on voinut aiheuttaa ah-

distusta, epävarmuutta ja turvattomuutta. Lasten oikeudet saattavat poikkeavassa tilanteessa 

jäädä myös helposti pienemmälle huomiolle. Varsinkin niille lapsille ja nuorille, joilla on jo 

aiemmin ollut psyykkistä oireilua, tilanne on erityisen hankala. Lasten ja nuorten vertaissuh-

teet, jotka ovat hyvinvoinnin kannalta tärkeä asia, ovat poikkeusaikana kaventuneet. Tämä 

puolestaan on lisännyt yksinäisyyden kokemuksia. Koronasta johtuen useat lapsille ja nuorille 

suunnatut palvelut ovat myös olleet keskeytettynä tai palveluita on voitu vähentää. Lisäksi 

myös vanhemmat kaipaavat tukea, sillä koronakriisi on kuormittanut myös heitä. Jotta ko-

ronakriisin negatiiviset vaikutukset saataisiin minimoitua, täytyy lasten ja nuorten hyvinvoin-

nin turvaamiseksi tehdä kokonaisvaltainen suunnitelma.  

3   Oppilas- ja opiskelijahuolto 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaan perusopetuslain määräämä oppilas-

huolto, sekä lukiolain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain kuvaama opiskelijahuolto 

ovat molemmat opiskeluhuoltoa. Opiskeluhuolto pitää lain mukaan sisällään opetussuunnitel-

man mukaisen opiskeluhuollon ja siihen kuuluvat palvelut. Näitä opiskeluhuoltoon kuuluvia 

palveluja ovat koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut, sekä kuraattori- ja psykologipal-

velut.  

Opetussuunnitelmassa kuvataan siis aina myös oppilashuoltoa, sen tavoitteita ja toimintata-

poja. Lisäksi oppilashuoltoa koskee erillinen asiakirja, oppilaitoskohtainen opiskeluhuolto-

suunnitelma, joka kertoo oppilashuollon kokonaisuudesta. Siihen on kuvattu oppilashuollon 
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palvelut, miten ne järjestetään ja niiden saatavuus. Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuun-

nitelma tehdään yhteisesti henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien kanssa. Yhteistyöhön voidaan 

ottaa mukaan myös yhteistyökumppaneita tai muita viranomaisia. (Sosiaali- ja terveysministe-

riö 2015, 7-8.)  

Honkanen ja Suomala (2009, 18.) esittävät, että oppilashuollosta puhuttaessa lasten ja nuor-

ten osallistaminen on myös tärkeä asia. Oppilaiden tulisi saada osallistua palavereihin ja kes-

kusteluihin, jotka koskevat heitä. Lapsen tai nuoren kehitystaso sekä ikä tulee huomioida, ja 

heidän tulisi voida osallistua näihin sopivalla tavalla. Osallistaminen parantaa sitoutumista yh-

teiseen päämäärään ja auttaa löytämään kaikille osapuolille sopivia ratkaisuja.  

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013) käytetään sanaa opiskeluhuolto kuvaamaan 

sekä perusopetuksen, lukion että ammatillisen koulutuksen opiskeluhuoltoa. Perusopetuslaissa 

(628/1998) puolestaan puhutaan vain oppilashuollosta. Myös muissa oppilas- ja opiskelijahuol-

toa koskevissa aineistoissa törmää perusopetuksesta puhuttaessa molempiin sanoihin. Näin ol-

len voidaan ajatella, että sekä opiskeluhuolto, että oppilashuolto sopivat molemmat käytettä-

viksi perusopetuksesta puhuessa. Tässä opinnäytetyössä käytetään selkeyden vuoksi pelkäs-

tään sanaa oppilashuolto. 

3.1   Yksilökohtainen ja yhteisöllinen oppilashuolto 

Oppilashuoltoa on yhteisöllinen oppilashuolto ja yksilökohtainen oppilashuolto. Tavoitteena 

oppilashuollossa on oppilaiden ja oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin ylläpito ja edistäminen. Yh-

teisöllinen oppilashuolto koskee koko kouluyhteisöä ja sen painopiste on ennaltaehkäisevässä 

työssä. (Opetushallitus 2020.) Se pitää sisällään kaikki toimet opiskelijoiden oppimisen, hyvin-

voinnin, terveyden, vuorovaikutuksen, osallisuuden ja sosiaalisen vastuullisuuden edistä-

miseksi. Yhteisölliseen oppilashuoltoon kuuluu myös varautuminen kriisi-. onnettomuus- tai 

ongelmatilanteisiin. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015, 8.) 

Oppilashuoltoryhmä suunnittelee, toteuttaa ja kehittää yhteisöllistä oppilashuoltoa. Oppilas-

huoltoryhmä muodostetaan aina paikallisesti ja siihen voi kuulua myös oppilaita, huoltajia tai 

yhteistyökumppaneita koulun ulkopuolelta. Oppilashuoltoryhmä on aina monialainen. Oppilas-

huoltoryhmässä kouluyhteisöä koskevia asioita käsitellään yleisellä tasolla ja yksittäisten ih-

misten asioihin ei oteta siellä kantaa. (Opetushallitus 2020.)  

Yksilökohtainen oppilashuolto tarkoittaa koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä kuraattori- 

ja psykologipalveluja. Yksilökohtainen tuki on oppilaan oikeus ja sen vastaanottaminen on 

aina vapaaehtoista. Yksilökohtaiseen oppilashuoltoon voidaan oppilasta tukemaan muodostaa 

myös monialainen asiantuntijaryhmä. (Opetushallitus 2020.) Yksilökohtainen oppilashuolto tu-

kee lasta, mutta tarpeen mukaan myös lapsen kasvatustyöstä vastaavia aikuisia. Yksilökohtai-

nen oppilashuolto huomioi lapsen tarpeet sekä tilanteen ja se toteutetaan lapsen ja tämän 
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läheisten kanssa yhteistyötä tehden. Huoltaja ei voi estää alaikäistä lasta käyttämästä oppi-

lashuollon palveluja, jos lapsi itse niiden pariin haluaa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015, 

9.) 

3.2   Oppilashuollon tarkoitus 

Oppilashuollon tarkoitus on pitää kokonaisvaltaisesti huolta kaikista koulun jäsenistä ja huo-

lehtia heidän hyvinvoinnistaan. Oppilashuolto on koko yhteisön yhteinen asia ja se luo perus-

tan hyvinvoinnille koulussa. (Kurki, Nivala & Sipilä-Lähdekorpi 2006, 123.) 

Tavoitteena oppilashuollolla on siis pitää huolta kattavasti opiskeluhyvinvoinnista koko kou-

lussa. Opiskeluhyvinvointiin puolestaan vaikuttavat monet tekijät. Esimerkiksi vuorovaikutus-

suhteiden toimivuus kouluyhteisön ihmisten välillä, koulun arvot ja toimintatavat, kouluyhtei-

sössä tapahtuvien muutosten ennakointi ja huomiointi, sekä koulupudokkuuden, kiusaamisen 

ja päihteiden käytön ennalta ehkäiseminen. (Honkanen & Suomala 2009, 40-41.) 

Oppilashuollon toiminnan suunnittelua ja järjestämistä varten tarvitaan kouluissa oppilashuol-

toryhmä, joka on moniammatillinen (Kurki, Nivala & Sipilä-Lähdekorpi 2006, 123). Oppilas-

huoltoryhmään voi kuulua esimerkiksi rehtori, kuraattori, opettaja, psykologi ja terveydenhoi-

taja (Honkanen & Suomala, 80). Oppilashuoltoryhmän eri asiantuntijat toimivat kukin oman 

alansa edustajina. He tuovat siis oman alansa erityisosaamista oppilashuoltoryhmään ja ym-

märtävät sen merkityksen ryhmälle. Toimiva moniammatillinen työ vaatii yhteistyökykyä, 

toisten arvostamista ja sitoutumista toimintaan sekä yhteisesti asetettuihin tavoitteisiin. 

(Honkanen & Suomala, 100.)  

Moniammatillinen oppilashuoltoryhmä on siis eri verkostojen yhteistyötä sen eteen, että vai-

keatkin tilanteet saadaan selvitettyä. Sosiaalitoimi, terveydenhuolto ja opetustoimi kuuluvat 

eri hallintoalueisiin ja moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä tehdään näiden tahojen yh-

teistyötä. Yhteistyössä on aina osallisena myös oppilas ja vanhemmat. Eri verkostot yhteis-

työssä keskenään, ovat oppilaan apuna esimerkiksi silloin, kun lapsella tai nuorella on tarve 

saada erityistä tukea. Apua ja tukea voidaan tarvita myös silloin, kun vanhemmilla on hanka-

luuksia pitää huolta oppilaan koulunkäynnistä. Vanhempia yritetään moniammatillisen oppi-

lashuoltoryhmän toimesta tukea kasvatustehtävässä. (Honkanen & Suomala 2009, 43.) 

4   Koulukuraattorin työ 

Koulukuraattorin työ kuuluu osaksi ehkäisevää lastensuojelua. Ehkäisevän lastensuojelun tar-

joaminen hyvinvoinnin edistämiseksi niille lapsille, sekä perheille, jotka eivät ole lastensuoje-

lun asiakkaita, on kunnan vastuulla. Oppilaitoksissa annettava tuki ja erityinen tuki ovat yksi 

ehkäisevän lastensuojelun muodoista. Kuraattori pyrkii sosiaalityön keinoin edistämään 
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oppilaiden, mutta myös koko oppilaitoksen hyvinvointia. Työn tarkoituksena on tukea opiske-

lua ja koulunkäyntiä, sekä parantaa hyvinvoinnin lisäksi oppilaiden sosiaalisia ja psyykkisiä 

valmiuksia. Myös perheiden ja muiden läheisten kanssa tehtävän yhteistyön tukeminen kuuluu 

kuraattorin työhön. (Kananoja, Lähteinen & Marjamäki 2017, luku 27.) 

Koulukuraattori työskentelee aina yhteistyössä muiden tahojen kanssa ja yhteistyökumppa-

neita löytyy sekä koulun sisältä, että sen ulkopuolelta. Tärkeä kumppani kuraattorille kou-

lussa on rehtori, sillä hänellä on merkittävä rooli koulun ilmapiirin muodostumisen kannalta. 

Lisäksi esimerkiksi koulun psykologi on hyvin tärkeä yhteistyötaho. Perheneuvola, sosiaali-

toimi ja nuorisotoimi puolestaan ovat esimerkkejä merkittävistä yhteistyökumppaneista kou-

lun ulkopuolelta. (Kurki, Nivala & Sipilä-Lähdekorpi 2006, 25.) 

Honkasen ja Suomalan (2009, 102) mukaan koulukuraattori on oppilashuollossa vastuussa psy-

kososiaalisesta tuesta ja ohjauksesta. Väinälä, Kärki, Suhonen ja Väyrynen (2010, 212-213) 

puolestaan kuvaavat koulukuraattorin olevan koulun sosiaalityöntekijä. Heidän mukaansa kou-

lussa tehtävällä sosiaalityöllä on tarkoitus havaita ja puuttua sosiaalisiin ongelmiin. Työn ta-

voitteena on ehkäistä ja ratkaista erilaisia psyykkisiä ja sosiaalisia haasteita, joita oppilailla 

ilmenee. Kuraattori tukee työssään oppilaiden kehitystä, hyvinvointia ja koulunkäyntiä, sekä 

pyrkii kasvattamaan oppilaiden voimavaroja. Oppilaan tilannetta käsitellään koulun sosiaali-

työssä kokonaisvaltaisesti ja lapsen etu pidetään mielessä lasta kuuntelemalla ja hänen tar-

peensa huomioimalla. Kuraattorin työnkuvaan kuuluu lisäksi koko koulun hyvinvoinnin, sekä 

kodin ja koulun välisen yhteistyön edistäminen. Kuraattorin työ muodostuu oppilas- ja opiske-

lijahuoltotyöstä mutta pitää sisällään myös muiden tahojen kanssa tehtävän yhteistyön. Vuo-

rovaikutuksen ja sosiaalisten taitojen lisääminen ovat koulussa tehtävän sosiaalityön työn kes-

kiössä. 

Kurki, Nivala ja Sipilä-Lähdekorpi (2006, 20) kuvaavat koulukuraattorin työtä oppilaiden aut-

tamisena ja tukemisena, jotta oppilaat saisivat koulun käydyksi loppuun eivätkä syrjäytyisi. 

Heidän mukaansa työaikaa kuluu koulukuraattoreilla oppilaskohtaiseen työhön paljon, vaikka 

ennaltaehkäisevää työtä on jo pitkään korostettu. Ongelmat, joita koulukuraattorit pyrkivät 

ratkomaan työssään, ovat viime vuosina monimutkaistuneet. Monesti heikko motivaatio koulu-

työtä kohtaan ja haasteet työrauhan kanssa työllistävät kuraattoreita. Syitä kyseisiin haastei-

siin voi löytyä useita, kuten esimerkiksi kiusaaminen, oppimisvaikeudet, mielenterveysongel-

mat tai päihteiden käyttö. Syitä voi myös olla useita ja ne liittyvät monesti toisiinsa, mistä 

syystä pääasiallista ongelmaa voi olla hankala havaita. 

Koulukuraattorin työn tavoitteena voidaan siis nähdä olevan oppilaiden koulussa olemisen tu-

kemista ja oppimisen tukemista. Kuraattori kohtaa lapset ja nuoret heidän arkiympäristössään 

ja pyrkii auttamaan heitä, sekä tuomaan heille esiin, että heistä välitetään. (Kurki, Nivala & 

Sipilä-Lähdekorpi 2006, 126.) 
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Koulussa kuraattorin palveluiden pariin tullaan monesti joko oppilaan tai huoltajan aloit-

teesta. Myös koulun tai oppilashuollon työntekijä voi ottaa yhdessä oppilaan kanssa kuraatto-

riin yhteyttä, jos hän arvioi kuraattorin palvelut tarpeellisiksi. Myös muilta tahoilta, kuten 

esimerkiksi lastensuojelu tai nuorisotoimi, voidaan tarpeen tullen ottaa yhteyttä koulukuraat-

toriin. Oppilaan kysyessä keskustelumahdollisuutta kuraattorin kanssa, on keskusteluun järjes-

tettävä tilaisuus viimeistään seitsemän työpäivän kuluttua pyynnöstä. Kun kyseessä on kiireel-

linen asia, on keskustelu järjestettävä nopeammin. (Kananoja, Lähteinen & Marjamäki 2017, 

luku 27.) 

Kun oppilas tulee kuraattorin asiakkaaksi, kartoitetaan ensin tilannetta. On tarpeellista huo-

mioida oppilaan ikä ja kehitystaso, sekä arvioida tuen tarve ja tilanne. Yhteistyö oppilaan, 

perheen ja muiden tärkeiden tahojen kanssa on tärkeää. Toimintatavat, vastuut ja tavoitteet 

ovat asioita, jotka sovitaan yhdessä oppilaan ja muiden osallisten kanssa. Myös kartoitus ja 

arviointi tehdään yhteisesti. Kun tarvetta kuraattorin antamalle tuelle ei enää ole, tai asiaa 

ryhdytään hoitamaan jossakin toisaalla, päättyy kuraattorin asiakkuus. Tämä yritetään päät-

tää aina yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa. Kuraattoreilla on mahdollisuus tehdä lähet-

teitä tai yhteenvetoja esimerkiksi perheneuvolaan, jos sellaiseen ilmenee tarve. (Kananoja, 

Lähteinen & Marjamäki 2017, luku 27.)  

4.1   Koulukuraattorin työn vaatimukset 

Oppilas- opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaan kuraattorina toimimiseen edellytetään vä-

hintään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 

(272/2005) mukainen kelpoisuus, eli soveltuva sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto. Uu-

den oppilas- ja opiskelijahuoltolain soveltamisohjeen mukaan kuraattorina voi toimia siis so-

sionomin ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut henkilö tai sosiaalityöntekijä. Tämän li-

säksi on oppilaitoksilla ohjeen mukaan oltava saatavilla sosiaalityöntekijän kelpoisuuden 

omaavan vastaavan kuraattorin palveluja. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015, 4.) 

Väinälän ym. (2010, 214-215) mukaan pohjan koulukuraattorin työlle luo jo Suomen perustus-

laki (731/1999), sillä sen mukaan jokaisella on oikeus sosiaaliturvaan. Lisäksi sosiaalihuolto-

laki (1301/2014) koskettaa myös koulukuraattoria, sillä koulukuraattori tekee koulun sosiaali-

työtä. Sosiaalihuoltolain (1301/2014) tarkoitus on edistää osallisuutta, sosiaalista turvalli-

suutta sekä hyvinvointia. Lisäksi laki turvaa ihmisille laadukkaat ja riittävät sosiaalipalvelut. 

Kuitenkin Väinälän ym. (2010, 215) mukaan koulukuraattorin työ pohjaa pitkälti lastensuoje-

lulakiin (417/2007), joka turvaa lasten oikeuden suojeluun, turvalliseen kasvuympäristöön 

sekä tasapainoiseen kehitykseen. Koulukuraattorintyön voidaan katsoa olevan ehkäisevää las-

tensuojelua. Myös Wallinin (2011, 49) mukaan lastensuojelun periaate toimii koulun sosiaali-

työssä avain asemassa. Virikkeinen ja turvallinen kasvuympäristö, sekä tasapainoinen ja moni-

puolinen kehitys, ovat asioita, jotka tulee lapselle turvata. 
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Myös oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) ohjaa koulukuraattorin työtä, sillä laissa 

säädetään oppilashuollosta. Laki määrittää koulukuraattorin kelpoisuusvaatimusten lisäksi 

myös mitä koulun psykologi- ja kuraattoripalveluilla tarkoitetaan ja mikä niiden tarkoitus on. 

Lisäksi perusopetuslaki (1136/2003), joka säätää perusopetukseen ja oppivelvollisuuteen liit-

tyvistä asioista, koskettaa luonnollisesti kaikkia perusopetuksessa toimivia koulukuraattoreita. 

Koulukuraattorin työtä koskettaa myös laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 

(812/2000). Laissa säädetään sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista, sekä 

muun muassa salassapito- ja vaitiolovelvollisuusasioista, jotka myös koulukuraattorin tulee 

työssään huomioida. 

Wallin (2011, 126) esittää, että koulun sosiaalityöntekijän on toimittava oikeudenmukaisesti 

ja lakien mukaan. Asiakkaan tulisi voida luotaa tähän ja kokea, että häntä ja hänen asiaansa 

kohtaan suhtaudutaan arvostaen ja luottamuksellisesti ammattilaisen toimesta. Sosiaalityön 

yksi eettisistä kantavista voimista onkin juuri lainsäädäntö. Myös johdonmukaisuus, vilpittö-

myys ja luotettavuus ovat asioita, jotka kuuluvat eettisesti laadukkaaseen toimintaan. 

Väinälän ym. (2010, 213) mukaan koulukuraattorin työ on vaativaa ja edellyttää myös tiettyjä 

taitoja ja valmiuksia. Koulukuraattorin tulisi hallita hyvät vuorovaikutustaidot, olla kiinnostu-

nut oppilas- ja opiskelijahuollon parissa työskentelystä, sekä omata ihmissuhdeosaamista. Ku-

raattorin tulee myös tuntea koulujärjestelmä ja opetuskäytäntö. Tämän lisäksi kuraattorin tu-

lee koulun sosiaalityön ammattilaisena olla perillä työtään ja koulun toimintaa ohjaavista 

lainsäädännöistä. Kuraattorilla tulisi myös olla tietämystä lasten ja nuorten kehityksestä, sekä 

heitä, että perheitä koskevista palvelujärjestelmistä. Tietämys vuorovaikutusprosesseista ja 

kyky rakentaa luottamus ihmisiin, joiden kanssa kuraattori tekee työtä, ovat myös työn onnis-

tumisen kannalta olennaisia asioita. Myös sosiaalityöntekijän muodollinen pätevyys nähdään 

tärkeänä.  

Myös Kurki, Nivala ja Sipilä-Lähdekorpi (2006, 28) esittävät, että koulukuraattorin työn onnis-

tumisen kannalta on tärkeää omata kiinnostus lapsiin ja nuoriin. Koulutus ja persoonallisuus 

puolestaan ovat heidän mukaansa olennaisia työvälineitä. Lisäksi pedagogiikka, kouluhallinto, 

työkokemus, ratkaisukeskeinen ajattelu ja verkostotyö nähdään toimivina työvälineinä. 

4.2   Koulukuraattorin työ korona-aikana uutisten valossa 

Porin kaupunki (2020) uutisoi huhtikuussa 2020 koulujen ollessa kiinni, että kuraattorit koro-

nasta huolimatta yhä tapasivat lapsia ja nuoria. Tapaamiset tapahtuivat poikkeusaikana ul-

kona, puhelimitse tai videoyhteyden välityksellä. Tuen tarve ei koronasta huolimatta hävinnyt 

ja siksi tapaamiset oppilaiden ja kuraattoreiden välillä olivat edelleen tarpeen. Porin kaupun-

gin (2020) sivuilla haastateltu kuraattori Riikka Pelttari kertoi, että tapaamisilla pidettiin tur-

vaväliä ja sairaana ei paikalle saanut tulla. Hänen mukaansa työmäärä oli korona-aikana ollut 
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miltei sama kuin aiemminkin, mutta päiviä oli pystynyt etätyöskentelyn aikana suunnittele-

maan paremmin, kun suurista kouluyksiköistä aiheutuva kiire oli poissa. Kahdenkeskeiset ta-

paamiset oppilaiden kanssa olivat hänen mukaansa korona-aikana vähentyneet ja uudenlaista 

työskentelyä oli poikkeusaikana joutunut omaksumaan. 

Kuraattori Hanna Kaasinen toi Ylen toimittajan Päivi Meritähden (2020) haastattelussa huhti-

kuussa 2020 esille, että suuri osa oppilaista oli pärjännyt etäopiskeluajasta hyvin. Joillekin 

lapsista etäkoulu oli sopinut jopa paremmin kuin lähiopetus, ja osa oli kertonut koulukiusaa-

misen loppuneen etäkoulun myötä. Etäkoulu saattoikin kuraattorin mukaan auttaa osaa lap-

sista sosiaalisten paineiden kanssa, sillä kotona sai olla juuri sellainen, kun halusi. Osalla lap-

sista kuitenkin on ollut vaikeuksia esimerkiksi tehtävien teossa ja aamuisin heräämisessä. Ku-

raattori onkin korona-aikana tukenut lapsia tarvittaessa esimerkiksi aamutoimissa, jotta päivä 

on saatu käyntiin. Lisäksi apua on tarjottu kaikissa tarpeellisiksi koetuissa asioissa ja Kaasisen 

kertoman mukaan tärkeintä onkin ollut, että lapset on tavoitettu päivän aikana. Jos lasta ei 

ole saatu tavoitettua, on yhteyttä otettu lapsen huoltajiin. (Meritähti 2020.) 

Punkalaitumen sanomissa (2020) koulukuraattori Jonna Aho kertoi, että niin opettajien kuin 

oppilashuollonkin täytyi koronan takia nopeasti luoda omat etätyöskentelytapansa. Oppilas-

huoltoon sai korona-aikanakin yhteyden, pääasiassa puhelimitse, mutta sovittaessa voitiin ta-

vata kasvotustenkin. Yhteys lapsiin ja perheisiin, kuin myös opettajiin, oli saatu puhelimella 

soittamalla ja viestien avulla. Myös Instagramia oli käytetty. Opettajille oli välitetty toive olla 

yhteydessä matalalla kynnyksellä tilanteissa, joissa lapsesta herää huoli. Osalle lapsista ja 

perheistä etäopetus aiheutti Ahon mukaan stressiä ja esimerkiksi nettiyhteys, sekä laitteiden 

saatavuus tai toimivuus olivat myös luoneet haasteita. Hyvääkin etäopetuksesta löydettiin, 

sillä se antoi osalle perheitä myös mukavaa yhdessäoloaikaa ja lisäksi osalle lapsista etäopis-

kelu sopi varsin hyvin. Kuitenkin Aho näki tuolloin mahdollisena, että tilanteen jatkuessa pit-

kään, siitä voi seurata suurentuva tarve kuraattorinpalveluille tulevaisuudessa. 

Myös sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry (2020) otti huhtikuussa 

2020 kantaa koulukuraattoreiden tilanteeseen korona-aikana. Talentia toivoi, että kuraattorit 

jäisivät kuntien lomautusten ulkopuolelle, sillä kuraattoreiden lomautuksilla voisi olla negatii-

visia vaikutuksia lasten hyvinvoinnille. Poikkeavassa tilanteessa lapset ja nuoret tarvitsevat 

tukea ja myös perheet olivat lisääntyvissä määrin kertoneet väsymyksestään. Oppilashuollon 

palvelut ovat tärkeitä niin poikkeusaikana, kuin sen jälkeenkin. Talentia ry (2020) toi kannan-

otossaan esille, että tulevaisuuden ennakointi on tärkeää ja tulisikin miettiä myös sitä, miten 

toimia, kun kouluun taas palataan. Myös kuraattoreille korona-aika toi uusia tilanteita, kun 

etäopetuksen myötä otettiin nopea digiloikka myös kuraattorin työssä. Lisäksi työhön sisältyi 

koronan myötä etäopiskelun sujumisen seuraamista ja lasten hyvinvoinnin tukemista poikkeus-

oloissa. Konsultaatiot myös lisääntyivät Talentian mukaan ja lisäksi nähtiin tärkeänä, että 

opettajat saivat kuraattorista apuja lasten hyvinvoinnin tarkkailuun. 
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5   Opinnäytetyön toteutus 

Opinnäytetyö aloitettiin keväällä 2020 aiheanalyysillä, jota seurasi suunnitelman tekovaihe. 

Suunnitteluvaiheen jälkeen alkoi opinnäytetyön teoriapohjan kirjoitus, sekä haastatteluihin 

valmistautuminen ja teemojen muodostaminen. Opinnäytetyötä varten haastateltiin kuutta 

perusopetuksessa työskentelevää koulukuraattoria. Kuraattoreista viisi työskenteli sekä ala- 

että yläkoululaisten parissa ja yksi pelkästään alakouluilla. Oppilasmäärä oli haastateltavilla 

kuraattoreilla noin 600 ja 1000 oppilaan välillä. Haastateltavat kuraattorit löytyivät niin sa-

nottua lumipalloefektiä hyödyntäen. Lumipalloefektillä tarkoitetaan yhden tutkimukseen 

osallistuvan henkilön kontaktien hyödyntämistä muiden haastateltavien löytämiseen. Alusta-

vat yhteydenotot kaikkiin haastateltaviin tehtiin toukokuussa 2020 ja heidän kanssaan sovit-

tiin haastatteluiden ajankohdaksi elokuu 2020. Haastattelut toteutuivat kaikki suunnitellusti 

elokuussa ja niitä seurasi nauhoitusten litterointi, tulosten analysointi ja raportointi. 

5.1   Tutkimuskysymykset ja tutkimusmenetelmä 

Tämä opinnäytetyö on laadullinen, eli kvalitatiivinen tutkimus, ja aineistonkeruu tapahtui 

puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Laadullinen tutkimus tarkastelee ihmisten koke-

muksia ja ajatuksia jostakin ilmiöstä. Ilmiötä tarkastellaan laadullisessa tutkimuksessa niiden 

henkilöiden perspektiivistä, jotka ovat tutkimuksen kohteena. (Juuti & Puusa 2020.) Haastat-

telu valittiin aineistonkeruu menetelmäksi siksi, että henkilöltä kysymällä saadaan helposti ja 

järkevästi vastaus siihen, mitä hän ajattelee ja kokee. Haastattelu on myös menetelmänä 

melko joustava, sillä se mahdollistaa keskustelun käymisen haastateltavan kanssa ja näin ol-

len asioita voidaan selventää, väärinkäsityksiä oikaista ja kysymyksiä tarvittaessa toistaa. 

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 74-75.) 

Tässä opinnäytetyössä ilmiönä on koronapandemia ja sen aiheuttama koulusulku, ja tutkimuk-

sen kohteena ovat peruskoulussa työskentelevät koulukuraattorit. Työn kiinnostuksen koh-

teena ovat siis kuraattoreiden kokemukset ja ajatukset koronapandemiasta ja sen vaikutuk-

sista työhön. Opinnäytetyön tavoite on tuoda työelämälle nähtäväksi hyväksi havaittuja käy-

täntöjä korona-aikana työskentelystä, joita kuraattorit voivat hyödyntää työssään ja joiden 

avulla voidaan mahdollisesti varautua tulevaisuudessa vastaaviin tilanteisiin. 

Opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat: 

1.   Miten koronapandemia ja koulujen sulkeminen vaikuttivat koulukuraattorin työhön 

peruskouluympäristössä? 

2.   Mitä korona-ajan työskentelystä opittiin? 

3.   Millä keinoin vastaavaan tilanteeseen voi tulevaisuudessa paremmin valmistautua? 
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5.2   Teemahaastattelu 

Haastattelu tutkimusmenetelmänä voidaan nähdä tavoitteellisena keskusteluna. Tutkija aloit-

taa tämän keskustelun ja ikään kuin johdattelee sen kulkua. (Juuti & Puusti 2020.) Teema-

haastattelu vaatii, että aiheeseen on perehdytty riittävästi, sillä se on edellytys teemojen va-

linnalle. Teemat ohjaavat haastattelua ja ne muodostetaan etukäteen aiheeseen tutustuessa. 

Haastattelutilanteessa ei kysytä tarkkoja kysymyksiä, vaan ajatus on keskustella melko va-

paasti valituista teemoista. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Tämän opinnäytetyön 

teemat nousevat koulukuraattorin työnkuvasta ja korona-ajan uutisoinnista etäopetukseen, 

sekä lasten hyvinvointiin liittyen. Ennen haastatteluita on perehdytty teoriaan sekä koronan 

aiheuttamaan tilanteeseen Suomessa.  

Kuudesta haastattelusta neljä toteutettiin haastateltavien työpaikalla tavaten ja kaksi etä-

haastatteluina Microsoft Teamsin välityksellä. Eräässä koulussa vierailijoita ei vielä elokuussa 

sallittu, joten siksi päädyttiin Teams-haastatteluun. Toinen etähaastattelu aiheutui siitä, että 

haastattelija itse sairastui flunssaan, jonka takia haastattelu siirrettiin pidettäväksi etäyhtey-

dellä. Haastateltavat olivat ennen haastatteluja saaneet sähköpostilla saatekirjeen (liite 1) ja 

haastattelussa käsiteltävät teemat. Itse haastattelut olivat kestoltaan noin 1h-1,5h ja jokai-

nen haastattelu nauhoitettiin litterointia varten. Litteroitua tekstiä syntyi Microsoft Wordiin 

kirjoitettuna fontilla Calibri ja fonttikoolla 12 yhteensä 94 sivua. 

5.3   Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 

Teemahaastatteluista saatu aineisto litteroidaan, eli äänitykset muutetaan tekstimuotoon. 

Tämän jälkeen aineisto analysoidaan sisällönanalyysilla, jonka tarkoituksena on saada tutki-

tusta ilmiöstä yhteenveto. Ideana on järjestää kerätty ja tekstimuotoon muutettu aineisto 

selkeään ja tiivistettyyn muotoon. Kun aineisto on sisällönanalyysin avulla saatu järjestetyksi, 

on mahdollista tehdä johtopäätöksiä. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 105-110.)  

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa voidaan katsoa olevan kolme vaihetta. Ensin aineisto 

pelkistetään, eli rajataan pois epäolennainen. Tätä kutsutaan redusoinniksi. Aineistosta poi-

mitaan siis olennaisia ilmaisuja ja tätä ohjaavat tutkimuskysymykset. Alkuperäisilmaukset pel-

kistetään ja listataan. Toisessa vaiheessa tehdään aineiston ryhmittely, eli klusterointi. Se 

tarkoittaa pelkistettyjen ilmaisujen huolellista läpikäymistä ja ryhmittelyä. Tarkoitus on huo-

mata erilaisuudet ja samankaltaisuudet, sekä yhdistää samaa tarkoittavat käsitteet alaluo-

kaksi. Kolmannessa vaiheessa, eli abstrahoinnissa, jatketaan luokittelua ja alaluokista muo-

dostetaan pääluokkia. Tätä vaihetta voidaan kutsua myös käsitteellistämiseksi. (Tuomi & Sa-

rajärvi 2002, 110-115.)  

Opinnäytetyön analysointi alkoi siis epäolennaisen tiedon rajaamisella ja listaamalla aineis-

tosta tutkimuskysymysten kannalta merkittäviä ilmaisuja. Ilmaisut koodattiin eri väreillä 
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aihepiireittäin ja sen jälkeen alkuperäiset ilmaisut muutettiin pelkistettyyn muotoon (Tau-

lukko 1). 

 

Alkuperäisilmaus Pelkistetty ilmaus 

”Siinä alkuun varsinki, se väheni niinku se 

asiakastyön määrä multa. Et se oli niinku 

sellanen selkee, mitä mulla ainakin kävi.” 

Asiakastyön määrä väheni 

”Tippu poiskin ja väheni. Et varsinki just nää 

alakoululaiset, ni mä luulen, et niissä näky 

erityisesti se pudotus.” 

Asiakasmäärä väheni 

”Kyllä se, niin, näät kaikki ne eleet ja kaikki 

mitä se niinku ajattelee se lapsi. Vähän se 

on helpompaa” 

Elekielen merkitys 

”No se vaikuttaa ainakin mulla paljon, koska 

mä tykkään nimenomaan tulkita ilmeitä, 

eleitä, kaikkee tän tyyppist siinä mukana, et 

se ei oo pelkästään sitä keskustelua.”  

Ilmeiden ja eleiden tulkinta 

Taulukko 1: Esimerkki alkuperäisilmaisujen pelkistämisestä 

Pelkistämisen jälkeen tarkastelin mahdollisia samankaltaisuuksia ja erilaisuuksia, joita ilmai-

suista löytyi. Sen jälkeen pelkistetyt ilmaisut ryhmiteltiin ja niistä muodostettiin alaluokkia 

(Taulukko 2). 

 

Pelkistetyt ilmaukset Alaluokka 

Saunassa työskentely 

Kotona työskentelyn haasteet 

Fyysisen ympäristön muutos 

Työolosuhteet kotona 

Koululla työskentelyn edut 

Työympäristö 



  23 

 

 

Asiakastyön määrä väheni 

Vähän uusia asiakkaita 

Työmäärän vähäisyys 

Asiakasmäärä väheni 

Asiakastapaamiset vähenivät 

Yksilötapaamisten väheneminen 

Taulukko 2: Esimerkki alaluokkien muodostamisesta 

Alaluokkia muodostui yhteensä 26. Alaluokkien muodostamisen jälkeen luokittelu jatkui ja 

alaluokista muodostettiin yläluokkia. Yläluokkia muodostui yhteensä 11. Yläluokista muodos-

tettiin tämän jälkeen vielä pääluokat (Taulukot 3 ja 4). 

 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Etätyön alku 

Työympäristö 

Yksilötapaamisten vähene-

minen 

Etätyöhön siirtyminen Kuraattorin työ etäaikana 

Kuraattorien kokemukset 

Asiakkaiden suhtautuminen 

etäpalveluun 

Kuraattoreiden tuen tarve 

Kokemukset etätyöstä  

Taulukko 3: Esimerkki 1 yläluokkien ja pääluokkien muodostamisesta 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Käytetyt yhteydenpitoväylät 

Tietoturva-asiat 

Laitteet ja ohjelmistot Digiloikka 
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Laitteiden, yhteyksien ja oh-

jelmistojen toimivuus sekä 

saatavuus 

Välineiden käyttäminen 

Haasteet etätapaamisissa 

Työn vaikuttavuus etätapaa-

misessa 

Kokemukset etätapaamisista  

Taulukko 4: Esimerkki 2 yläluokkien ja pääluokkien muodostamisesta 

Analyysin tuloksena aineistosta nousi neljä pääluokkaa, jotka ovat kuraattorin työ etätyönä, 

digiloikka, korona-ajasta opittua ja tulevaisuus. Nämä esitellään tarkemmin tulosluvussa 6. 

5.4   Eettisyys ja luotettavuus 

Luotettavuus tutkimuksessa pitää sisällään tutkijan ammattitaidon ja hyvät perusteet vali-

tuille toimintatavoille sekä menetelmille (Juuti & Puusa 2020). Tämän opinnäytetyöprosessin 

alussa on perehdytty huolellisesti teoriaan, sekä harkittu tarkkaan sopivia menetelmiä ja tu-

tustuttu niihin. Tutkimusta tehdessä on myös erityisen tärkeää, että sen tekemisestä ei seu-

raa haittaa, eikä se vaaranna osallistuvien henkilöiden tai muutoin tutkimukseen liittyvien ta-

hojen elämää. Ajatuksena on, että tutkimuksella saadaan aikaan heille jotakin hyvää. (Juuti 

& Puusa 2020.) Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuoda esiin kokemuksia ja hyväksi ko-

ettuja käytäntöjä korona-ajalta ja tarjota näin kuraattoreille, mutta myös muille koulumaail-

massa työskenteleville ammattilaisille mahdollisuus hyödyntää näitä kokemuksia tulevaisuu-

dessa. Koska koulukuraattoreita haastatellaan opinnäytetyötä varten kuitenkin varsin vähän ja 

myös maantieteellisesti melko pieneltä alueelta, eivät tulokset ole yleistettävissä. Kuitenkin 

ne tuovat koulukuraattoreiden ääntä esille, sekä kuvaavat kokemuksia kentältä uudessa tilan-

teessa työskentelystä ja tarjoavat näin työelämälle niin kokemuksia, kuin hyväksi havaittuja 

käytäntöjä hyödynnettäväksi tulevaisuudessa. 

Arenen (2020) ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettisten suositusten mukaan tutki-

muslupaa edellytetään opinnäytetyön tekemisessä silloin, kun tutkitaan organisaatiota, sen 

työntekijöitä tai sen toimintaa. Koska tässä opinnäytetyössä haastattelut tehtiin anonyymisti, 

eikä koulua tai kuntaa tuoda työssä esille, ei tutkimuslupaa tästä syystä tarvinnut tätä opin-

näytetyötä varten hakea.  

Haastateltavia informoitiin opinnäytetyöstä ja haastatteluihin osallistumisesta etukäteen saa-

tekirjeen muodossa (liite 1). Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina ja ne nauhoitettiin 
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litterointia varten. Haastateltavilta kysyttiin etukäteen lupa nauhoitusta varten ja nauhoituk-

set säilytettiin luottamuksellisesti työn tekovaiheen ajan. Nauhoitukset hävitettiin työn val-

mistuttua. Haastateltavilla oli mahdollisuus jättäytyä pois työstä niin halutessaan, sillä haas-

tatteluun osallistuminen oli täysin vapaaehtoista. Haastateltavat saivat myös työn luettavaksi 

ennen sen julkaisemista. 

6   Opinnäytetyön tulokset 

Haastatteluiden pohjalta nousi sisällönanalyysin tuloksena esille neljä pääluokkaa. Nämä pää-

luokat ovat kuraattorin työ etätyönä, digiloikka, korona-ajasta opittua ja tulevaisuus (Kuva 

1).  

 

Kuva 1: Opinnäytetyön tulokset 

Kunkin pääluokan löydökset on avattu tässä kappaleessa yksi kerrallaan.  

6.1   Kuraattorin työ etätyönä 

Etätyön alkamista kuvailtiin yllättävänä ja sitä leimasi tietämättömyys siitä, mitä lähitulevai-

suudessa tapahtuisi. Etätyöhön siirtymiseen ei ollut olemassa valmista suunnitelmaa ja tilanne 

oli kaikille uusi. Koulujen mentyä kiinni kuraattorin työn kuvailtiin jopa täysin pysähtyneen 
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hetkeksi. Yksilötapaamisten määrä oli keväällä vähentynyt suuresti lähes kaikilla haastatel-

luilla kuraattoreilla. Varsinkin ensimmäiset viikot koulusulun aikana olivat erityisen hiljaisia. 

Uusia asiakkaita ei kevään aikana tullut kuraattoreille kuin vähän ja tähän epäiltiin syyksi 

muun muassa haluttomuutta etätapaamisiin. 

Asiakasmäärän lisäksi toinen selkeä muutos heti etätyöhön siirtyessä oli työympäristö. Kou-

luille ei useassa paikassa saanut mennä ollenkaan ja työ tehtiin kotona. Tapaamiset siirtyivät 

siis kokonaan verkkoon. Kotona työskentely koettiin haastavaksi, sillä rauhallista paikkaa esi-

merkiksi videopalaverille saattoi olla vaikea löytää, kun paikalla oli muitakin perheenjäseniä. 

Eräs kuraattori kertoi työskennelleensä saunassa, sillä muualta kotoa ei sopivaa rauhallista ti-

laa löytynyt. Muita mainittuja kotona työskentelyn haasteita olivat vaikeus orientoitua työ-

hön, sosiaalisten kontaktien kaipuu ja sopimattomat työtilat. Osa kuraattoreista siirtyikin ta-

kaisin työpaikalle heti, kun siihen annettiin myöhemmin keväällä lupa. 

Yksilötyön lisäksi kuraattorien työhön kuuluu yhteisöllinen oppilashuoltotyö ja ennaltaehkäise-

vätyö, jotka tehdään yhteistyössä muun koulun henkilökunnan ja koulun ulkopuolisten tahojen 

kanssa. Kuraattorin työhön vaikuttaakin paljon myös koulun käytännöt ja toimintatavat. Kou-

lujen välillä kerrottiin olevan eroja siinä, kuinka asioihin reagoitiin poikkeusajan alettua. Pää-

asiassa koulujen koettiin reagoineen tilanteeseen nopeasti ja esimerkiksi yhteisöllisiä oppilas-

huollon kokouksia pidettiin koulusulun aikanakin. Joillakin kouluilla oppilashuollon tapaamis-

ten määrä jopa lisääntyi poikkeusaikana. Toisaalta yhteisöllisen ja ennaltaehkäisevän työn ku-

vailtiin poikkeusaikana olleen pitkälti tilannekuvan päivittämistä ja muutoin sen koettiin jää-

neen hyvin vähäiseksi. Huolioppilaisiin yhteyden ottaminen jaettiin kouluilla kaikkien kesken 

ja oppilaita tavoiteltiin usein niiden henkilöiden toimesta, joilla oli kontakti oppilaaseen jo 

etukäteen. Monesti tavoittamatta jääneitä oppilaita etsittiin ensisijaisesti koulunkäynninoh-

jaajien tai kasvatusohjaajien toimesta. Heillä kuvattiin olleen opettajien lisäksi iso rooli oppi-

laiden tavoittamisessa ja avustamisessa etäkoulusta suoriutumisessa. Koulun ja oppilashuollon 

toiminnan kuvailtiin pääasiassa toimivan hyvin sellaisissa kouluissa, joissa toiminta normaa-

lioloissakin oli hyvää ja toimivaa. Jos normaalissa arjessa oli haasteita, korostuivat ne poik-

keusaikana.  

Yhteydenpito oppilaisiin koettiin etäaikana melko haastavaksi, sillä oppilaita oli vaikea tavoit-

taa. Lisäksi vanhempien kuvailtiin olleen hyvin hiljaa kuraattoreihin päin ja tähän epäiltiin 

syyksi muun muassa sitä, että vanhemmat ja huoltajat olivat todennäköisesti hyvin työllistet-

tyjä omassa arjessaan poikkeusolojen takia. Kouluhenkilökunnan kanssa yhteydenpito liittyi 

pääasiassa oppilasasioihin ja yhteydenpidon määrä muun henkilökunnan kanssa vaihteli ku-

raattorista riippuen. Koululla normaalioloissa käytävää vuoropuhelua sekä vapaa-ajan asioista 

juttelua kaivattiin etäaikana. Ne kuraattorit, joilla oli kuraattoritiimi kunnassa, kertoivat tii-

min kuitenkin tiivistyneen poikkeusaikana ja yhteydenpidon kuraattoreiden välillä lisäänty-

neen huomattavasti. 
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”yhteydenpito lisäänty sit meidän kuraattoreiden kesken. Just sitä semmosta 

vahvaa vertaistukee” 

Kevään etätyöjaksoa kuraattorit kuvailivat kokonaiskokemuksena pitkälti negatiiviseen sä-

vyyn. Kuraattorin työn katsotaan vaativan läsnäoloa ja kasvotusten tehtävän työn olevan erit-

täin merkittävää. Asiakastyön ei katsota onnistuvan kunnolla ruudun välityksellä. Etäkuraatto-

ria ei pidetty toimivana asiana, vaikkakin sen koettiin olevan parempi kuin ei mitään palve-

lua.  

”Et kyl täs etähommassa on niin paljon haasteita sit kuitenkin, että en oikein 

niinku nää, et tämmönen pelkkä etäkuraattorihomma, et se ois järkevää. Et 

toki pakon sanelemana, mutta, mutta mielummin kasvotusten.” 

Myös palaute oppilaiden suunnalta viesti sitä, että kasvotusten tapaamisia kaivattiin. Kuraat-

torit kokivat, että oppilaat eivät olleet erityisen innokkaita etätapaamisiin ja moni oppilaista 

kaipasi kouluun. Erityisen kuormittavaksi etätyöjaksoa ei työmäärän puolesta koettu, sillä 

asiakastapaamiset vähenivät niin paljon ja osa työpäivistä koettiinkin melko rauhallisiksi. 

Kuormittavaksi koettiin uuden oppiminen, joka liittyi uusiin työtapoihin. Lisäksi koettiin jon-

kin verran epävarmuutta, stressiä ja ärsytystä, jotka liittyivät poikkeavaan ja uuteen tilantee-

seen, sekä siihen, ettei etätyön tekemistä koettu mielekkääksi tai sopivaksi.  

”alkuun oli se epätietoisuus mikä toi sitä stressiä. Et mitä mult nyt odotetaan, 

mitä mun pitää tehä ja miten mä saan sitä tehä” 

Etätyössä kuraattorin oma aktiivisuus korostui, sillä oppilaisiin ja perheisiin oli oltava itse ak-

tiivisesti yhteydessä. Kuraattorin palveluiden jatkumisesta etäkoulun aikana tiedotettiinkin 

koteihin useaan kertaan ja kuraattorit kyselivät asiakkailtaan aktiivisesti heidän kuulumisiaan.  

Tukea työhön poikkeusaikana saatiin kuraattoritiimiltä ja se koettiin tärkeäksi sekä riittä-

väksi. Tilanne oli kaikille niin uusi ja yllättävä, ettei kuraattoreiden taholta odotettu kenen-

kään osaavan antaa erityistä tukea tai valmiita ohjeita. Toisaalta jos kunnassa ei ollut muita 

kuraattoreita, oli kokemus etäajasta se, että jäätiin uudessa tilanteessa melko yksin. Vertais-

tuki nähtiin merkittävänä asiana, joka helpotti etätyöhön siirtymistä ja poikkeusaikana työs-

kentelyä. 

6.2   Digiloikka 

Etätyöhön siirtyminen tarkoitti myös kuraattoreiden osalta digiloikan ottamista. Laitteiden 

koettiin toimineen pääasiassa hyvin ja tästä oltiin iloisesti yllättyneitä. Kuraattorit saivat työ-

hön tarvittavat laitteet työpaikalta. Myös lapsille oli useammassa koulussa järjestetty mahdol-

lisuus lainata tietokonetta, jotta kenenkään koulutyöhön osallistuminen ei jäisi siitä kiinni. 

Jonkin verran oli kuitenkin ilmennyt haasteita siinä, että laitteita ei riittänyt kotioloissa 
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kaikille, eikä kodeissa välttämättä ollut heti ymmärretty, että koneen saa koulusta lainaan. 

Yhteydet olivat myös välillä pätkineet ja tämä oli häirinnyt etätapaamisia. Esimerkiksi kuvaa 

ei aina voitu videopalavereissa käyttää, sillä yhteydet olivat siihen liian heikot. Enimmäkseen 

laitteiden ja yhteyksien katsottiin kuitenkin toimineen etäaikana yllättävän hyvin. 

Etätyössä käytetyt ohjelmistot ja yhteydenpitoväylät vaihtelivat. Oppilaisiin ja koteihin oltiin 

yhteydessä viestein, puhelimitse ja videoyhteyksin. Moni kuraattoreista kuitenkin koki, että 

lapset ja nuoret eivät olleet halukkaita videotapaamisiin. Myös puhelimessa puhuminen oli 

joidenkin kuraattoreiden mukaan lapsille epämieluisaa ja puheluihin ei välttämättä edes vas-

tattu. Tekstiviesti, WhatsApp-viesti ja Wilma-viesti koettiin hyviksi tavoiksi tavoittaa oppi-

laat. Erityisesti WhatsApp oli lasten ja nuorten kanssa toimiva väline, vaikka sen käyttö olikin 

usealla koululla tietoturvasyistä jopa kielletty. Poikkeusaikana erityisen tärkeäksi kuitenkin 

koettiin, että lapsi tai nuori tavoitetaan ja tästä johtuen WhatsAppiakin käytettiin, vaikka sitä 

ei suositeltu tai virallisesti sallittu. WhatsAppissa käydyt keskustelut olivat kuraattoreiden 

mukaan pitkälti kuulumisten kysymistä. Koteihin oltiin kuraattoreiden toimesta usein yhtey-

dessä soittamalla tai Wilman kautta. Koulun yhteiset tiedotteet menivät koteihin myös pit-

kälti Wilman kautta. Videotapaamisia puolestaan pidettiin enimmäkseen Microsoft Teamsin ja 

Google Meetsin välityksellä.  

Etätapaamisiin käytettävät ohjelmat olivat monelle melko vieraita ja esimerkiksi Teamsiä ja 

Meetsiä oltiin käytetty aiemmin vain vähän tai ei ollenkaan. Kuraattorit ja muu kouluhenkilö-

kunta olivat käyttäneet palavereissa etäaikana enimmäkseen Microsoftin Teamsiä ja viestitte-

lyä oli tehty paljon WhatsAppin välityksellä. Kuraattorit kokivat, että etäyhteyksin työskente-

lyyn siirtyminen oli pääasiassa itsekseen opettelua ja esimerkiksi tietoturva-asioista piti mo-

nesti tiedustella itse. Selkeää ohjetta ei siis tietoturva-asioissa heti saatu, vaan niitä kyseltiin 

ja tietoa saatiin pikkuhiljaa. Teamsin käyttöön useimmat kertoivat olleen tarjolla koulutusta 

ja apua teknisiin asioihin oli tarvittaessa kysytty myös It-tuelta. Tukea etätyöskentelyyn ky-

syttiin paljon myös muilta kuraattoreilta.  

Kuudesta kuraattorista vain yksi kertoi käyttävänsä sosiaalista mediaa työssään ja ottaneensa 

sosiaalisen median uusia välineitä käyttöön etäaikana. Uusina välineinä oli kokeiltu Instagra-

mia, Snapchatia ja TikTok-sovellusta. Kokemus kuitenkin oli, että oppilaita ei juurikaan tavoi-

tettu sosiaalisen median kautta. Käyttöönoton taustalla oli kuraattorin halu olla näkyvillä ja 

tavoitettavissa. Suurin osa haastateltavista ei kuitenkaan kokenut sosiaalisen median käyttä-

mistä tässä tilanteessa tarpeellisena, sillä sen ei uskottu tuovan työhön juurikaan lisäarvoa. 

”Mutta jos mä aattelen, että mä oisin jossain Instassa tai jossain, niin mitä mä 

siellä Instassa niinku tekisin. Mitä mä sinne niinku laittasin semmost, mitä mä 

en voi laittaa niinku muita väyliä pitkin.” 
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Alakoululaisten kanssa sosiaalinen media koettiin melko hyödyttömäksi siksi, etteivät niin 

nuoret vielä käytä kyseisiä palveluita. Yhteys lapsiin ja nuoriin saatiin kuraattoreiden mielestä 

muita väyliä käyttämällä ja koettiin, ettei innostusta sosiaalisen median käyttämiseen tässä 

tilanteessa löytynyt. Sosiaalinen media oli kuitenkin näkynyt poikkeusaikana keskusteluissa ja 

sen käyttöä oli pohdittu. 

Haastavaksi etätapaamisissa koettiin moni asia. Esimerkiksi yhteyksien pätkiminen, tekniset 

haasteet tai osaamattomuus ohjelmien kanssa hankaloittivat etätyön tekemistä ja etätapaa-

misia. Haasteena oli myös lasten ja nuorten haluttomuus videotapaamisiin ja se, ettei isoissa 

palavereissa voitu useinkaan käyttää videokuvaa. Myös yksityisyys ja erilaiset häiriötekijät 

haittasivat videotapaamisia. Kotiympäristössä saattoi etäaikana olla usein muitakin ihmisiä 

paikalla, niin kuraattoreilla itsellään kuin lapsilla ja nuorillakin. Tästä seurasi se, että rauhal-

lista tilaa tapaamisia varten oli välillä erittäin vaikea löytää ja tapaamista häiritsivät esimer-

kiksi taustalla näkyvät sisarukset, vanhemmat tai jopa lemmikit. Myös keskittyminen kotiym-

päristössä voi olla toisille haastavaa ja etätapaamisen aikana huomio saattoikin helposti kiin-

nittyä muihin asioihin. Lisäksi kuraattorit toivat esille yksityisyyteen liittyvän haasteen, sillä 

videotapaamisessa ei voitu varmuudella tietää, ketä lapsen tai nuoren kanssa on samassa ti-

lassa ja mahdollisesti kuuntelemassa keskustelua.  

”ja sit tosiaan, et siinä voi olla jotkut ylimääräset korvat myöskin, kun ollaan 

kotona, niin sekään ei välttämättä oo niinku hyvä asia” 

”Mä joudun aina miettimään, että missä ne on. Ja kyl mä tietysti aina kysyn, 

että ketä sulla on siellä kotona, onks siinä lähellä ketään, onks siin ympäristös, 

missä sä oot” 

Myöskään lapsi tai nuori ei voinut varmasti tietää, ettei hänen kertomiaan asioita ole kuule-

massa kukaan ylimääräinen, mikä on saattanut vaikuttaa turvallisuuden tunteeseen. Kuraatto-

reiden mukaan etätapaamisissa olikin selvä ero kasvokkain tapaamiseen keskusteluiden syvyy-

dessä. Toinen merkittäväksi noussut asia oli elekielen ja kehonkielen puuttuminen. Monesti 

yhteydenpitoa käytiin ilman kuvayhteyttä ja silloin kehonkieltä, eleitä tai ilmeitä ei nähty, 

mikä vaikuttaa osaltaan vuorovaikutukseen. 

”normaali tilantees sä näet kaiken kehonkielen ja se on jotenkin niin kokonais-

valtaisempi se tilanne” 

Myös erityisesti pienten lasten kanssa käytettävät välineet, kuten erilaiset kortit, pelit ja teh-

täväpaperit jäivät etätapaamisista pois, mikä teki asioiden työstämisen vaikeammaksi. Niiden 

siirtäminen etätapaamisiin olisi vaatinut enemmän aikaa ja harjoittelua. 



  30 

 

 

Kokonaisuudessaan kuraattorin työtä etäyhteyksillä kuvattiin erilaiseksi ja melko haasteel-

liseksi. Erityisesti haasteita koettiin pienten oppilaiden kanssa, sillä heidän kanssaan työsken-

tely normaalioloissa on usein muutakin kuin pelkkää keskustelua. Etätapaamiset koettiin mo-

nesti kevyiksi ja pintapuolisiksi. Tapaamiset nähtiin enemmän kuulumisten kyselynä kuin asi-

oiden varsinaisena työstämisenä. Haasteena mainittiinkin juuri työn vaikuttavuus, sillä asioi-

den työstäminen koettiin etäyhteyksillä hyvin haasteelliseksi ja kasvokkain tapaamisista koet-

tiin saatavan enemmän irti. 

”ensinnäkin se lapsi, joka siinä puhelimessa, siinä videossa on, ni se ei niinku 

pysty asettuu tähän niinku tämmöseen keskusteluun. Et se meni enemmän täl-

laseks niinku mitä kuuluu keskusteluks, kun että ois niinku työskentelyä.” 

Myös hyvän ilmapiirin luominen etäkokouksissa nähtiin haasteena. Toisaalta etätapaamiset ko-

ettiin tyhjää paremmaksi ja esimerkiksi sosiaalisten ahdistujien kanssa toimiviksi työmenetel-

miksi. Oppilas, joka ei halua poistua kotoa tai osallistua tapaamiseen kasvokkain voidaan nyt 

matalammalla kynnyksellä tavata etäyhteyksin.  

6.3   Korona-ajasta opittua 

Koronan aiheuttama poikkeusaika nosti esille monia haasteita, joita kuraattorien etätyösken-

telyyn liittyy. Aiemmin mainittujen haasteiden, kuten lasten ja nuorten tavoittamisen, etäyh-

teyksillä työskentelyn ongelmien ja työympäristön muutoksen vaikutusten lisäksi esiin nousi 

esimerkiksi tietämättömyys muista palveluista. Kuraattorit toivat esille, että aluksi ei ollut 

selkeää tietoa esimerkiksi nuorisotoimen tai lastensuojelun palveluiden muodoista etäaikana. 

Tämä vaikutti kuraattorin työhön, sillä kuraattori ei tiennyt kannattaako perheitä tai oppilaita 

ohjata muiden palveluiden pariin ja minkälaista palvelua heille voi luvata.  

Lisäksi etäaikana oli koettu jonkin verran tietämättömyyttä koulun ja oppilaiden asioista, jos 

yhteydenpito muuhun henkilökuntaan oli ollut vähäistä. Myös lakiasiat nousivat esille, sillä 

poikkeusaikana yhteisöllisissä oppilashuollon kokouksissa oli puhuttu oppilaista, joista ei etä-

koulun aikana ollut kuultu tarpeeksi tai ei ollenkaan, ja sovittu yhdessä siitä, kuka oppilasta 

lähtee tavoittamaan. Lain mukaan yhteisöllisissä oppilashuollon kokouksissa ei kuitenkaan 

saisi yksittäisten oppilaiden asioita keskustella. Kuitenkin keväällä koettiin, että poikkeavassa 

tilanteessa toimittiin tilanteen vaativalla tavalla ja tärkeintä oli, ettei kukaan lapsi tai nuori 

jäisi tavoittamatta. Tilanteessa ajateltiin lapsen etua ja haluttiin varmistaa, että kaikkiin saa-

daan yhteys. 

Korona-aikana huomattiin myös, että normaalilla arjella ja koululla on lapsille ja nuorille iso 

merkitys. Esiin nostettiin se, että koululla on muukin rooli lapsen elämässä kuin oppiminen. 

Kouluun kuuluu myös tärkeänä sosiaalinen puoli ja siellä lapsilla on myös jonkinlainen aikuis-

kontakti jatkuvasti olemassa. Myös esimerkiksi ruokailuasioiden toimimattomuus joissakin 
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kodeissa nousi esiin ja koettiin, että koulun ja normaalia arjen merkitys on hyvinvoinnin kan-

nalta suuri.  

Korona-aikana heränneet huolet lapsista liittyivät pitkälti tekemättömiin koulutöihin tai pois-

saoloihin etätunneilta. Useimmiten huolen huomasi opettaja. Esille nousi, että etäkoulun ai-

kana moni asia voi jäädä huomaamatta. Jos oppilas ei oireile tekemättömien tehtävien tai 

poissaolojen kautta, ei ongelmista saada välttämättä tietää.  

”tämmönen kaikenlainen muu problematiikka mitä oli, että tota, jos oli vähän 

mielialapulmaa, mut se ei sit välttämät etänä näkyny, jos se kuitenki osallistu 

opetukseen ja palautteli tehtäviä. Tän tyyppiset jää aika huomiotta.” 

Huolta herättivät korona-aikana lasten sosiaaliset suhteet, lasten tai perheiden yksin jäämi-

nen sekä ne oppilaat, joista ei etäaikana kuultu mitään. Koettiin, että ne oppilaat ja perheet, 

jotka eivät etätapaamisista pitäneet tai kokeneet hyötyvänsä, jäivät keväällä ilman tukea. 

Suuri osa tukipalveluista siirtyi pelkästään etäpalveluihin. Myös sosiaaliset ahdistujat mietityt-

tivät kuraattoreita, sillä vaikka tällaiset oppilaat nauttivatkin etäkoulusta, nousi kuraatto-

reilta huoli heidän tilanteestaan sitten, kun kouluun olisi taas palattava. Kun ollaan pitkään 

oltu poissa koulusta, voi sinne palaaminen olla tällaiselle oppilaalle entistä hankalampaa. 

Oppilailta oli korona-ajalta noussut esiin huoli kaverisuhteista ja haasteet etäkoulusta suoriu-

tumisessa. Esimerkiksi oppilaat, joilla oli jonkinlaista toiminnanohjauksen haastetta, kokivat 

etäkoulusta suoriutumisen vaikeaksi.  

”Siis sitähän pulmaa oli tosi paljon, et pysyis siin tehtävässä ja et jos on sitä 

semmosta toiminnanohjauksen ja keskittymisen pulmaa, ni kyl se näky tämmö-

senä aikana.” 

Haasteita toi etäkoulun vaatima itsenäinen päivien rytmittäminen ja tehtävien tekemisen 

aloittaminen. Lapset ja nuoret olivat myös tuoneet esille kuormitusta monista eri ohjelmista, 

joita etäaikana käytettiin. Tehtäviä saattoi esimerkiksi joutua palauttamaan monien eri väy-

lien kautta. Koronahuolta tai itse koronasta johtuvaa ahdistusta oli oppilailta noussut kuraat-

toreiden kokemusten mukaan keväällä kuitenkin melko vähän. 

”eikö ne vaan uskaltanu sit sanoa sitä, et korona jotenki huolettaa tai pelot-

taa, mut et yllättävän harva mun mielest sit sano sitä, et pelkää tai on jotenki 

kovasti huolissaan” 

Vaikka korona-aika ja etätyön tekeminen koettiinkin monin tavoin haastavaksi, löydettiin ke-

väältä myös positiivisia asioita. Poikkeusoloissa tilannetta olivat helpottaneet lisääntynyt yh-

teydenpito ja kollegiaalinen tuki. Kuraattoritiimin tiivistyminen nähtiin erityisen hyvänä 

asiana ja koettiin, että apua oli kollegoilta saatavilla tarvittaessa. Myös koulun hyvä reagointi 
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tilanteeseen, kouluilla yhdessä sovitut toimintatavat ja toimiva oppilashuoltotoiminta nousi-

vat esille tärkeinä poikkeusaikaa helpottaneina asioina.  

Korona-aikana omaksuttiin myös uusia asioita, mikä koettiin hyvänä asiana. Vaikka asiakas-

työn tekemistä etätyönä ei nähty toimivaksi, opittiin keväältä, että yhteydet ja laitteet toimi-

vat kotonakin hyvin ja esimerkiksi suunnittelutyötä voisi jatkossa hyvinkin tehdä myös etä-

työnä. Aiemmin etätyötä ei juurikaan oltu tehty. Lisäksi nostettiin esille kynnyksen madaltu-

minen etäpalavereiden pitämiseen. Kevät opetti käyttämään erilaisia ohjelmia ja näytti, että 

myös etänä on mahdollista tarvittaessa tavata. Esimerkiksi kuraattoreiden välisiin palaverei-

hin etäyhteys koettiin enimmäkseen toimivaksi ja etäpalavereiden ajateltiinkin lisääntyvän 

tulevaisuudessa. Kun tiimien palaverit on mahdollista pitää etänä, säästyy aikaa ja vältytään 

mahdollisesti pitkiltäkin ajomatkoilta.  

”semmosia palaverikäytäntöjä varmaan uusia, mitä nyt osataan ja huomataan, 

et hei täähän toimii näinkin. Et miks me aina ajetaan sinne sen puolen tunnin 

palaverin takia, et se voi olla joku tämmönen.” 

Lisäksi esille nousi, että palaveriajat muuttuvat etäyhteyksin joustavimmiksi, sillä palavereita 

voidaan ajoittaa helpommin ja järjestää nopeammin, kun osallistujien ei tarvitse varata aikaa 

siirtymisiin. Toisaalta myös kasvokkain tapaamisia toivottiin, sillä etäpalavereiden riskinä on, 

että keskittyminen siirtyy helposti muihin asioihin. Lisäksi koettiin, että etätapaaminen on 

uusi työmenetelmä sellaisten oppilaiden kanssa, jotka eivät suostu poistumaan kotoa tai ta-

paamaan kuraattoria kasvotusten. Myös kävelytapaamiset olivat uusi hyväksi todettu mene-

telmä etäaikana työskentelyyn sellaisten oppilaiden kanssa, jotka tarvitsivat tukea mutta ei-

vät hyötyneet lainkaan etätapaamisista. Kävelytapaamisissa hyvän turvavälin pitäminen on 

mahdollista ja ulkoilun lomassa on mahdollista keskustella. Lisäksi sosiaalisen median laajem-

paa käyttöä opetellut kuraattori koki, että uusien kanavien haltuun ottaminen oli ehdotto-

masti positiivinen asia keväältä. 

6.4   Tulevaisuus 

Tulevaisuuden kannalta merkittäviä huomioita olivat juuri etätyöajalta esiin nousseet haas-

teet ja toisaalta hyväksi koetut käytännöt, kuten esimerkiksi jo aiemmin mainitut tiimien etä-

palaverimahdollisuus, etätyön tekemisen mahdollisuus, kävelytapaamiset ja kouluhenkilökun-

nan yhteistyön tekeminen. Lisäksi esiin nostettiin etäkoulun sopiminen osalle lapsista ja nuo-

rista. Eräs kuraattoreista toivoikin, että keväästä huomattaisiin juuri se, että oppilaita ja op-

pimistapoja on erilaisia. Osalle koulu ympäristönä voi luoda haasteita oppimisille tai aiheut-

taa ahdistusta. Nämä oppilaat nauttivat etäkouluajasta suuresti ja koulutehtävistä suoriudut-

tiin hyvin. Toisaalta pelkona oli myös osan kohdalla kotiin jumiutuminen, kun ei ole pitkään 

aikaan tarvetta poistua kotoa. Vaikka keväällä huomattiin, että myös kotoa käsin opiskelu 
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onnistuu, koettiin tärkeänä se, että sellaiset ratkaisut mietittäisiin huolellisesti ja tarkkaan, 

sillä kotoa poistuminen ja yhteiskuntaan osallistuminen nähtiin tärkeinä asioina. 

Keväällä havaitut haasteet puolestaan tuovat esille sen, mitä tulee huomioida jatkossa, jos 

etätyöhön siirrytään. Kokemus on, että mikäli tulevaisuudessa jouduttaisiin uudestaan vastaa-

vaan tilanteeseen, oltaisiin nyt valmiimpia ja uuden opettelua olisi vähemmän. Useimmat ku-

raattorit uskoivat, että kynnys koulujen sulkemiselle on jatkossa suuri, muuta tästä huoli-

matta jonkinlaista pohdintaa ja varautumista olisi hyvä tehdä.  

”Kyl siihen voi varautuu, et pitäs ihan selkeesti tehä se suunnitelma, et täm-

mösiä poikkeustilanteita varten. Et jos niin kun siirrytään etätöihin, niin mitä 

se tarkottaa ja miten sitä sit pitäs tehdä. Et nyt, ku tässä on niinku nähty 

tämä, ni nyt pitäs kerätä nimenomaan ne kokemukset, et mikä on ollu hyvää ja 

mikä huonoa.” 

Kuraattorit kokivat, että tarvetta olisi esimerkiksi pohtia parempia keinoja lasten ja nuorten 

tavoittamiseen ja miettiä monipuolisempia työmenetelmiä etäyhteyksillä työskentelyyn. Myös 

sen miettiminen, mitä yhteisöllinen ja ennaltaehkäisevä työ etänä ovat ja miten niitä etäyh-

teyksin toteutetaan, nousivat esille. Lisäksi toivottiin hyvän etätapaamisen ohjetta ja myös 

selkeämpää ohjeistusta etätyön tekemiseen yleisesti, esimerkiksi työaikojen ja työn sisällön 

suhteen. Nyt koettiin, että kotona työskennellessä työajat välillä venyivät ja toisaalta osa päi-

vistä oli asiakastapaamisten määrän vähennyttyä erittäin hiljaisia. Ei myöskään ollut ohjetta 

siihen, millaisella varoitusajalla etätyöstä olisi tarvittaessa kyettävä siirtymään takaisin töihin 

kouluun.  

Mikäli tulevaisuudessa jouduttaisiin vastaavaan tilanteeseen, tulisi kuraattoreiden mielestä 

kiinnittää huomiota muun muassa sosiaalisten kontaktien tarjoamiseen, yksinäisyyden huomi-

oimiseen ja oppilashuoltoryhmän toiminnan terävöittämiseen. Kuraattorin oma aktiivisuus 

etäaikana oli myös asia, joka koettiin erittäin tärkeänä ja jota tulisi etätyössä korostaa. Kun 

ei ole kohtaamisia opettajienhuoneessa tai koulun käytävillä, on kuraattorin oltava eri keinoin 

yhteydessä niin henkilökuntaan kuin oppilaisiin.  

”mikä oli tosi niinku tärkeetä, täs ku tuli se korona-aika, ni jotenki työnteki-

jälle, et sä oot ite aktiivinen.” 

Lisäksi sosiaalisen median käyttöönotto oli asia, jonka arveltiin olevan tulevaisuudessa tar-

peen, jos kouluilla siirryttäisiin uudestaan etätyöskentelyyn. Myös kävelytapaamisten käyttä-

minen nähtiin hyvänä menetelmänä, jota voitaisiin käyttää etätyön aikana. Huomioitavaa olisi 

kuitenkin se, että kaikille oppilaille tulisi voida tarjota tarvittaessa samat palvelut ja käyt-

töön otettavat menetelmät tulisi valita sen mukaan. Lasten ja nuorten, perheiden sekä muun 

kouluhenkilökunnan yhteydenottokynnystä katsottiin madaltavan myös kuraattorin tuttuus. 
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Näkymällä koulun arjessa ja markkinoimalla omaa palvelua voitaisiin parantaa kuraattorin 

tunnettavuutta. Keväällä haasteeksi muodostui se, etteivät lapset ja vanhemmat välttämättä 

tavanneet kuraattoria, sillä esimerkiksi koululla pidettävät vanhempainillat ja nuorempien op-

pilaiden tutustumiskäynnit olivat saattaneet jäädä kokonaan pois. Myös kuraattori sanana 

nousi eräässä haastattelussa esiin, sillä sen koettiin olevan vaikea siksi, ettei se kerro monel-

lekaan mistä oikeastaan on kyse ja mitä palvelua kuraattorilta saa. 

Se, millainen vaikutus kevään poikkeusajalla on ollut oppilaisiin ja perheisiin tai miten se tu-

lee vaikuttamaan kuraattorin työhön syksyllä, oli useimpien mielestä vielä arvoitus. Tuleva 

syksy oli mietityttänyt kaikkia jonkin verran ja osa ennakoi, että yllättäviäkin asioita voi oppi-

lailta ja perheiltä ilmaantua pikkuhiljaa. Koettiin, että on paljon tietämättömyyttä oppilaiden 

ja perheiden tilanteista. Vaikka kokemus oli, että useat perheet olivat selvinneet koronake-

väästä pääasiassa melko hyvin, nähtiin myös todennäköisenä, että osa saattaa tarvita tulevai-

suudessa lisätukea. Myös esimerkiksi koulupoissaolot saattavat syksyllä lisääntyä, kun ollaan 

oltu pitkä jakso poissa koulusta. Lisää tukea saatetaan tarvita esimerkiksi silloin, jos perheen 

tilanne on huono tai jos oppimiseen on tullut kevään aikana aukkoja. Osa arvioi, että kuraat-

torintyömäärä saattaa hieman koronan ja kevään poikkeusajan vaikutuksesta nousta. Esiin 

nousi myös, että mikäli tilanne toistuisi, olisi huoli perheistä silloin huomattavasti suurempi.  

Kaikilla kouluilla poikkeusjärjestelyt jollakin tasolla jatkuvat vielä syksyllä ja täysin normaa-

liin arkeen ei päästä palaamaan. Kouluissa on esimerkiksi ruokailujen porrastamista ja ryhmät 

pyritään pitämään keskenään niin, etteivät isot massat sekoittuisi. Kuraattorit kuitenkin us-

koivat, että kynnys koulujen sulkemiseen uudestaan on nyt erittäin korkea ja ensiksi kokeil-

laan todennäköisesti jonkinlaista vuorokoulua, jolloin oppilaat eivät käy koulussa kaikki sa-

maan aikaan. Nähtiin epätodennäköisenä, että tulisi tarve siirtyä kokonaan etätyöskentelyyn 

uudestaan ja sitä pidettiin poikkeuksetta hyvänä asiana. 

7   Pohdinta ja johtopäätökset 

Korona-aika tulee varmasti vaikuttamaan yhteiskuntaan ja koulumaailmaankin vielä pitkään ja 

jotkin digiloikan myötä käyttöön otetut menetelmät tulevat todennäköisesti jäämään käyt-

töön tulevaisuudessakin. Koronakevät nosti esiin monia haasteita, mutta myös uusia mahdolli-

suuksia. Valkosen (2020) mukaan koronan on ennakoitu muuttaneen koulunkäyntiä, mahdolli-

sesti jopa pysyvästi. Keväällä kouluissa jouduttiin ottamaan nopea digiloikka ja muutos oli 

suuri niin oppilaille kuin koulun henkilökunnalle. Etäkoulu pakotti ottamaan käyttöön uusia 

digitaalisia välineitä ja miettimään monia kysymyksiä, kuten miten yhteyttä oppilaisiin pide-

tään ja kuinka toimitaan ryhmänä etänä. Opettajilta edellytetään osaamista luoda vuorovai-

kutusta digitaalisessa ympäristössä. Etäopiskelun huomattiin myös olleen kuormittavaa niille 

oppilaille, joilla jo entuudestaan oli haasteita oppimisen kanssa. Hyvääkin huomattiin, sillä 
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osalle oppilaista etäkoulu sopi hyvin ja esimerkiksi kiusaaminen ryhmässä oli joissakin tapauk-

sissa vähentynyt. Etäkoulu voidaan nähdä hyödylliseksi myös tapauksissa, joissa oppilas on sai-

raana kotona tai alueilla, joilla välimatkat ovat todella pitkät. Koronakevään kokemuksia tu-

lisi nyt tarkastella ja pohtia sitä, mikä sopii toteutettavaksi etänä ja milloin lähiopetusta tar-

vitaan.  

Kuraattoreiden haastatteluista nousi esille samankaltaisia kokemuksia, kuin Valkosen (2020) 

kirjoituksessakin mainitaan. Etäkoulun myötä tuli pakon sanelemana nopea siirtyminen di-

giympäristöön ja kevät oli pitkälti uuden oppimista. Oppilaiden tavoittaminen oli haastavaa ja 

vuorovaikutus digitaalisessa ympäristössä vaatii varmasti miettimistä ja harjoittelua, muilta-

kin koulussa työskenteleviltä ammattilaisilta kuin opettajilta. Myös kuraattoreiden kokemuk-

sissa nousi esille se, että osalle oppilaista etäkoulu sopi varsin hyvin, mutta toisille koulu-

työstä suoriutuminen oli haastavaa. Myös oppilaiden sosiaaliset suhteet mietityttivät etäkou-

lussa. Kuitenkin etäkoulu koettiin joissakin tapauksissa toimivaksi ja mahdolliseksi menetel-

mäksi ja myös haastatteluissa nousi tarve kerätä kokemuksia ja pohtia yhdessä tulevaa, jotta 

etäyhteyksin tapahtuvista kohtaamisista saataisiin hyvin toimivia ja jotta digivälineiden 

käyttö olisi sujuvampaa.  

Opinnäytetyön tulosten perusteella voidaankin todeta, että koronapandemialla ja koulujen 

sulkemisella oli vaikutusta koulukuraattoreiden työhön peruskouluissa. Asiakastapaamiset vä-

henivät huomattavasti ja yhteisöllinen oppilashuoltotyö muuttui pitkälti koronatilanteen sel-

vittelyksi. Myös uusia työmenetelmiä oli pakko omaksua. Tulosten perusteella voidaan myös 

sanoa, että kuraattorin työssä kasvotusten kohtaaminen on tärkeää ja erityisesti pienten las-

ten kanssa pelkkä etäyhteyksin tehtävä työ jää usein varsin pinnalliseksi. Vuorovaikutukseen 

etäyhteyksillä vaikuttaa myös olennaisesti kehonkielen ja elekielen puuttuminen, sillä ku-

vayhteyttä ei aina ole mahdollista saada tai sitä ei haluta käyttää. Lisäksi etätapaamisiin vai-

kuttavat mahdolliset kotiympäristön työolosuhteet ja häiriötekijät. Esimerkiksi muiden henki-

löiden paikalla olo voi vaikuttaa keskustelun syvyyteen ja käsiteltäviin aiheisiin merkittävästi.  

Tulosten perusteella korona-ajasta opittiin kuitenkin varsin paljon. Kevät osoitti monia ku-

raattoreiden etätyöskentelyyn ja yleisesti etäkouluun liittyviä haasteita, joita tulee varmasti 

tulevaisuudessa tarkastella ja pohtia. Opittiin, että ainakaan tämän hetkisillä keinoilla ei työn 

vaikuttavuutta koettu yhtä hyväksi, kuin normaalioloissa työtä tehdessä. Huomion arvoista 

kuitenkin oli, että monista haasteista huolimatta etätyökin kuraattorin työmuotona onnistuu 

ja esimerkiksi suunnittelutyötä voi hyvin tehdä myös kotoa käsin. Kuraattorit osaavat kevään 

jälkeen myös paremmin käyttää erilaisia digitaalisia välineitä ja esimerkiksi tiimien välisissä 

kokouksissa ja palavereissa etätapaamista tullaan varmasti jatkossa käyttämään. Uusi tilanne 

ja monet uudet menetelmät kuormittivat kuraattoreita aluksi, mutta kevät opetti, että tilan-

teen niin vaatiessa, työ on mukautettavissa myös etätapaamisiin ja digitaaliseen muotoon. 

Kevään jäljiltä ollaan nyt valmiimpia ja tulevaisuudessa etätyöhön siirtyminen olisi jo 
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helpompaa. Koulusulku myös osoitti, että koulu ja normaali arki koetaan hyvin tärkeiksi asi-

oiksi lasten ja perheiden hyvinvoinnin kannalta.  

Tulevaisuudessa etätyöskentelyyn ja vastaaviin poikkeustilanteisiin voidaan tulosten mukaan 

valmistautua luomalla ohjeistuksia etätyön tekoon ja erityisesti siihen, kuinka erilaisia väli-

neitä voidaan käyttää etätyössä monipuolisemmin ja miten oppilaiden tavoittaminen sekä 

kohtaaminen saadaan onnistumaan etänä mahdollisimman hyvin. Varautua voidaan myös teke-

mällä kuraattorin työtä entistä tutummaksi oppilaille ja kodeille, jotta kynnys ottaa yhteyttä 

mahdollisissa poikkeusoloissa olisi matala.  

Mielestäni tällä opinnäytetyöllä saatiin tuotua kuraattoreiden kokemuksia esille ja korona-

ajan haasteita, sekä toimivia käytäntöjä työelämälle tarkasteltaviksi. Jatkossa olisi mielen-

kiintoista tutkia enemmän sitä, millä keinoin ja mitä väyliä käyttämällä oppilaita olisi hel-

pompi etäkoulun aikana tavoittaa ja mistä johtui kuraattoreiden esiin tuoma oppilaiden halut-

tomuus etätapaamisiin. Lisäksi jatkossa kehittämistyönä voitaisiin lähteä luomaan kuraattorin 

etätyöohjetta, joka voisi koota hyvät käytännöt digitaalisessa ympäristössä tapahtuvaan koh-

taamiseen ja syvällisempään työskentelyyn.  

Opinnäytetyöprosessi on ollut mielenkiintoinen ja haastava. Työtä tehdessäni olen oppinut 

valtavasti niin kuraattoreiden työstä kuin koronapandemian vaikutuksista koulun arkeen. Pää-

sin haastattelemaan koulun sosiaalityön ammattilaisia ja olenkin saanut heiltä valtavasti arvo-

kasta tietoa koulumaailmassa työskentelystä sekä lasten ja nuorten kanssa toimimisesta myös 

omaa tulevaa sosionomin työuraani ajatellen. Koska koronapandemian aiheuttama poikkeusti-

lanne on ollut täysin uusi, ei aiempia tutkimuksia tai opinnäytetöitä täysin samasta aiheesta 

ollut ja on ollut erittäin mielenkiintoista toteuttaa tutkimusta näinkin uudesta aiheesta. 

Vaikka opinnäytetyön tekeminen on ollut varsin vaativaa ja paikoin työlästäkin, on se ollut 

myös hyvin opettavaista ja antoisaa. Sen lisäksi, että olen oppinut uusia asioita opinnäyte-

työni aiheesta ja laadullisen tutkimuksen tekemisestä, olen oppinut myös paljon itsestäni ja 

itselleni toimivista työskentelytavoista. Kokonaisuudessaan tämän opinnäytetyöprosessi on ol-

lut positiivinen kokemus ja lisännyt kiinnostustani kouluissa tehtävään sosiaalityöhön. 
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Liite 1: Saatekirje 

Saatekirje 

Hei, 

Olen Laura Loisa, sosionomiopiskelija Laurea ammattikorkeakoulusta. Teen opinnäytetyötäni 

aiheesta koulukuraattorin työ korona-aikaan. Tutkimukseni tarkoituksena on kerätä haastatte-

lun keinoin kokemuksia ja hyviä käytäntöjä korona-aikana työskentelystä peruskouluympäris-

tössä. Tavoitteena on saada vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

 

•   Miten koronapandemia ja koulujen sulkeminen vaikuttivat koulukuraattorin työhön 
peruskouluympäristössä? 

•   Mitä korona-ajan työskentelystä opittiin? 
•   Millä keinoin vastaavaan tilanteeseen voi tulevaisuudessa paremmin valmistautua? 

 

Haastatteluihin osallistuminen on vapaaehtoista ja haastattelut tehdään anonyymisti. Ni-

meäsi, koulua tai kuntaa ei työssä tuoda esille, vaan tarkoitus on nostaa esiin kuraattoreiden 

kokemuksia yleisellä tasolla. Haastattelu vaatii yhden tapaamiskerran ja vie arviolta aikaa 

noin tunnin. Haastattelut äänitetään ja äänitykset säilytetään luottamuksellisesti opinnäyte-

työn tekovaiheen ajan. Opinnäytetyön valmistumisen jälkeen nauhat hävitetään.   

Opinnäytetyön on tarkoitus valmistua jouluksi 2020. Valmis opinnäytetyö julkaistaan Theseus-

julkaisuarkistossa ja teidän on mahdollista lukea valmis työ ennen julkaisua. 

Opinnäytetyötä ohjaavat Laureasta opettajat Riikka Kanervo ja Maria Normann. 

riikka.kanervo@laurea.fi 

maria.normann@laurea.fi 

Vastaan mielelläni opinnäytetyötä koskeviin kysymyksiin! 

laura.loisa@student.laurea.fi 

Kiitos osallistumisesta! 

Ystävällisin terveisin, 

Laura Loisa 
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Liite 2: Teemahaastattelun runko 

Teemahaastattelun teemat  

Alkuun kaikille: 

-   Työskenteletkö ylä- vai alakoulussa, tai molemmissa? 

-   Kuinka monella koululla työskentelet? 

Koulusulku ja kuraattorin arki  

-   Vaikutus työhön 

-   oliko varauduttu tällaiseen kriisiin, miten 

-   digiloikka – haasteet, mahdollisuudet 

-   laitteet ja sovellukset/ohjelmistot (saatavuus, toimivuus) 

-   ohjeistukset  

Työmäärä  

-   vaikuttiko koulusulku työmäärään 

-   työn kuormittavuus 

-   tuen tarve, oliko apua/tukea saatavilla 

-   yhteydenottojen määrä, lisääntyikö/vähenikö (lapsilta/vanhemmilta/muu henkilö-

kunta) 

Yhteisöllinen oppilashuolto / ennaltaehkäisevä työ 

-   miten toteutetaan etänä 

Yhteydenpito (lapsiin, vanhempiin, henkilökuntaan, oppilashuoltoryhmään koulusulun aikana) 

-   miten sujui  

-   millä keinoin 

-   haasteet ja hyväksi koetut tavat 

Uudet asiakkaat 

-   kuinka löytyi 

-   miten havaitaan ongelmat, kun koulut kiinni 

-   kuinka saatiin yhteys 

Olemassa olevat asiakassuhteet 

-   miten yhteys säilyi 
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Huoli lapsista/perheistä 

-   lisääntyikö 

-   kuka otti yhteyttä 

-   minkälaiset asiat aiheuttivat huolta 

Lasten huolet 

-   lisääntyikö / vähenikö yhteydenotot lapsilta 

-   kuka otti yhteyttä (lapsi/huoltaja) 

-   mitä huolia tai ongelmia nousi lapsilta 

Mitä opittiin korona-ajasta 

-   toimivia käytäntöjä 

-   uusia työskentelytapoja 

-   haasteita 

Vaikutus tulevaisuuteen 

-   miten vaikuttaa lapsiin, nuoriin ja perheisiin 

-   miten vaikuttaa kuraattorintyöhön 

-   miten varautua vastaavaan tilanteeseen 

Vapaa sana 

-   muuta? 


