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TIIVISTELMÄ 

 

Tämän opinnäytetyön aiheena oli yläkouluikäisille suunnattujen koulukuraattori-

palveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen. Opinnäytetyö toteutettiin työelämäläh-

töisenä, toimintatutkimuksellista lähestymistapaa hyödyntävänä kehittämishank-

keena. Hanke toteutettiin Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän Peruspalve-

lukeskus Aava liikelaitoksen koulukuraattoripalveluissa. Hankkeen yhteistyö-

kumppaneina toimivat kuntayhtymän alueella olevien kuntien sivistyspalvelut.  

Kehittämishankkeen tavoitteena oli kehittää asiakaslähtöisesti toimintamalli kou-

lukuraattoripalveluihin. Hankkeen tarkoituksena oli lisätä nuorten osallisuutta 

heille kohdistettujen palveluiden kehittämistyössä ja ehkäistä nuorten syrjäytymis-

tä kehittämällä hyvinvointia edistäviä matalan kynnyksen palveluita kouluympä-

ristössä.  

Kehittämistoimintaan hankkeessa osallistuivat koulukuraattorit ja 8. luokkalaiset 

nuoret. Toimintamalli kehitettiin koulukuraattoreiden kehittämispäivässä 8. luok-

kalaisten nuorten esittämien, asiakasprosessiin liittyvien, toiveiden ja parannuseh-

dotusten pohjalta. Nuorten ehdotukset koottiin learning cafe työpajoissa.  

Uutta toimintamallia kutsutaan Matalan kynnyksen malliksi. Malli sisältää koulun 

arjessa toteutettavat osa-alueet: tuttuus, tiedotus, läsnäolo, asiantuntijuus ja jatku-

vuus. Mallin osa-alueilla tavoitellaan kuraattoripalvelun ennaltaehkäisevää vaiku-

tusta, jolloin palvelun piiriin hakeutumisen kynnys madaltuu sekä oppilailla, että 

heidän perheillään. Malliin kuuluvaa säännöllistä tiedotusta tukemaan kehitettiin 

tiedottamisen vuosikello.  

Asiasanat: koulukuraattorin työ, asiakaslähtöisyys, osallisuus, toimintatutkimus 
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ABSTRACT 

 

The subject of this thesis was the customer-oriented development of school     

social work services development. The thesis was carried out in a working life, 

action research development project. Päijät-Häme Social and Health Group, Aava 

Centre for Basic Services was the background organization of the project.  

The aim of this project was to develop a customer-oriented model in school social 

work services. The purpose of the project was to increase youth involvement in 

the development of services. The project also prevents exclusion of young people 

by increasing their welfare by developing easily accessible services in schools. 

The development work was done by the school social workers and the 8th graders 

young people. The model was created in school social workers development day 

co-operatively using the 8th graders’ wishes and improvement proposals. Young 

people's suggestions were collected in learning cafe workshops. 

The new school social worker´s model is called “A Low-Threshold Model”. The 

model includes of the following components: familiarity, awareness, presence, 

expertise and continuity, which are implemented in everyday school life. The 

components sought a preventive effect, when the school social services are      

accessible to students and their families. A year plan was created to support the 

provision of regular information which is included in the model. 

 

Key words: client-oriented, involvement school social work, action research 
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1 JOHDANTO 

Suomalaisessa 2000 -luvun hyvinvointiyhteiskunnassa taistellaan köyhyyttä, 

eriarvoistumista ja syrjäytymistä vastaan. Nämä hyvinvointia ratkaisevasti heiken-

tävät asiat liittyvät kiinteästi toisiinsa, ja yhteiskunnan keskeisistä toiminnoista 

ulkopuolelle jääminen edistää näköalattomuutta ja osattomuutta. Kataisen halli-

tusohjelman tavoitteina vaalikaudelle 2011–15 oli edellä mainittujen, yksilön yh-

teiskunnasta erottavien, ilmiöiden vähentäminen. Hallituksen keinoina taistelussa 

ovat tulo-, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen peruspalveluita vahvista-

malla ja uudistamalla. Sosiaali- ja terveyspalveluiden keskeinen tavoite hallitusoh-

jelman mukaan on edistää hyvinvointia ja erityistä huomiota tulee kiinnittää on-

gelmien ennaltaehkäisyyn. (Valtioneuvosto 2011, 7, 56-57.) 

Stubbin hallitus jatkoi aiemmin annetun hallitusohjelman toteuttamista. Valtio-

neuvoston tiedonannossa (2014, 6), Stubbin hallituksen aloittaessa toimintansa, 

mainitaan nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tärkeys ja erityisesti heikoimmassa 

asemassa olevien palveluiden kehittämisen tarpeellisuus. Hallitukset ja pääminis-

terit vaihtuvat, mutta taistelu jatkuu läpi vaalikausien. 

Nuorison yhteiskuntatakuulla, hallituksen nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kärki-

hankkeella, ja siihen liittyvillä jatko- ja tukitoimilla, pyritään torjumaan koulupu-

dokkuutta. Koulutuksen ulkopuolelle jäämistä on pidetty erityisenä syrjäytymisen 

riskitekijänä. Koulupudokkaat ovat kuitenkin erilaisista nuorista koostuva joukko, 

jonka koulutuksesta pois jääminen viestii usein muista elämään ja hyvinvointiin 

liittyvistä haasteista, ei niinkään siitä, ettei opiskelu kiinnosta.(Järvinen & Vantta-

ja 2013, 516.) 

Valtioneuvoston (2014,6) Stubbin hallitusta koskevan, tiedonannon mukaisesti 

resursseja tulee kohdistaa niitä erityisesti tarvitseville. Peruskoulua ja siellä tarjot-

tavia palveluita tulee kehittää niin, että lasten ja nuorten tarpeet tulevat entistä 

paremmin ja yksilöllisesti huomioiduksi. Tukitoimia tarvitsevat ne, joilla on eri-

laisia koulun käyntiin liittyviä vaikeuksia. Koulu on enemmän kuin koulu. Se on 

toimintaympäristö, johon oppimisen ja opettamisen lisäksi kuuluvat sosiaalinen ja 

kulttuurinen ulottuvuus. Lapsista ja nuorista kokonaisvaltaisesti huolehtiva koulu-
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järjestelmä ehkäisee tehokkaasti syrjäytymistä ja hyvinvoinnin eroja. (Järvinen & 

Vanttaja 2013, 517.)  

Sosiaali- ja terveysministeriön kansallisen terveyden ja sosiaalihuollon kehittä-

misohjelman, Kaste 2012 - 2015, periaatteissa ja tavoitteissa korostuvat osallisuus 

ja asiakaslähtöisyys. Ohjelman painopistealueita ovat hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen ja niihin kuuluvien palveluiden toteuttaminen asiakaslähtöisesti. Eri-

ikäisten ihmisten nämä kohdalla tarkoittavat samaa: asiakkaiden kuulemista heitä 

koskevissa päätöksissä, tarjotuissa palveluissa ja niiden kehittämisessä. Asiakkai-

den kuulemisen ja osallisuuden lisäämiseksi on ohjelman mukaan käytettävä yh-

teisöllisiä menetelmiä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012, 18-22.) 

Kaste- hankkeen tavoitteena on kehittää lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelui-

ta kokonaisuuksina, jolloin palvelut ovat siellä missä asiakkaatkin ovat. Erityis- ja 

peruspalvelut jalkautetaan asiakkaiden luo ja eri palveluiden tarjoajat pyritään 

sovittamaan yhtenäisten palvelukokonaisuuksien toimijoiksi. Palvelukokonai-

suuksilla pyritään lasten ja nuorten arkisissa ympäristöissä tarjoamaan varhaista ja 

ennaltaehkäisevää tukea oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. Palvelukokonaisuuksi-

na tehtävä työ tavoittelee eriarvoistumisen vähentymistä ja syrjäytymisen ehkäi-

syä ja se on myös ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä. Ennaltaehkäisevällä ja 

hyvinvointia edistävällä toiminnalla pyritään saamaan aikaan vaikuttavia ja te-

hokkaita toimintoja. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012, 18-22.)  

Opinnäytetyöni aiheena on yläkouluikäisille suunnattujen koulukuraattoripalvel-

luiden asiakasprosessin kehittäminen asiakaslähtöisesti. Opinnäytetyö toteutetaan 

työelämälähtöisenä, toimintatutkimuksellisena kehittämishankkeena. Hankkeen 

taustaorganisaatio on työnantajani Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyden huollon 

kuntayhtymä, jossa toimin koulukuraattorina. Kehittämishankkeen tavoitteena on 

luoda asiakaslähtöisesti toimintamalli koulukuraattoripalveluihin. Toimintamalli 

kehitetään Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän Peruspalvelukeskus Aava 

liikelaitoksen koulukuraattoreiden toimesta, 8. luokkalaisten nuorten esittämien 

toiveiden ja parannusehdotusten pohjalta. Hanke toteutetaan yhteistyössä kuntayh-

tymän alueella olevien kuntien sivistyspalveluiden kanssa.  
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Tässä kehittämishankkeessa Kaste -hankkeen tavoitteiden mukaisesti edistetään 

asiakaslähtöistä ja osallisuutta tukevaa palveluiden kehittämistoimintaa hyvin-

voinnin edistämiseksi. Hankkeessa luodaan asiakaslähtöisesti kehittäen toiminta-

malli, joka on käytössä nuorten arkiympäristössä, koulussa. Toimintamalli edistää 

kouluyhteisön hyvinvointia ja tuo koulukuraattoripalvelun mahdollisimman mo-

nen oppilaan saataville. Hanke toteutetaan työelämään ja koulumaailmaan liitty-

vänä kehittämishankkeena, jossa käytetään vuorovaikutuksellisia yhteistoiminta-

menetelmiä. Kehittämishankkeeni tähtää nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen 

hyvinvointia edistämällä. 

Hanke käynnistyy koulukuraattoreiden ryhmähaastattelulla, jossa kootaan kuraat-

toreiden havaitsemia asiakasprosessin kehittämistarpeita. Kuraattoreiden ryhmä-

haastattelun jälkeen toteutetaan nuorten osallisuuteen perustuvat learning cafe 

työpajat. Niissä kootaan nuorten parannusehdotukset koulukuraattoreiden asiakas-

prosessin kehittämiseksi. Työpajojen jälkeen järjestetään koulukuraattoreiden ke-

hittämispäivä, jossa yhteistoiminnallisesti nuorten tuottaman aineiston pohjalta 

luodaan toimintamalli.  

Toimintatutkimuksena toteutettavan kehittämishankkeen keskeisinä käsitteinä 

ovat koulukuraattorin työ, asiakaslähtöisyys, osallisuus, ja toimintatutkimus. Kou-

lukuraattorin työtä määrittäviä reunaehtoja, osaamisalueita ja työtehtäviä kuvaa-

malla on haluttu raportin lukijalle avata sitä toimintaympäristöä, jossa kouluku-

raattoripalveluita tarjotaan. Asiakaslähtöisyys on koulukuraattoripalveluiden läh-

tökohta ja keskeinen toimintaperiaate, joten se on luonteva lähtökohta kehittämis-

hankkeelle. Asiakaslähtöiseen toimintaan sisältyy asiakkaan osallisuus palvelu-

prosessin kaikissa vaiheissa. Asiakaslähtöisyys ja osallisuus kuuluvat kiinteästi 

yhteen. Ne sisältyvät koulukuraattorin asiakasprosessiin ja tähän hankkeeseen. 

Kehittämishankkeessani asiakkaiden osallisuudella ja heidän kuulemisellaan ta-

voitellaan parempia palveluita. Osallisia ja aktiivisia toimijoita tulevat olemaan 

Peruspalvelukeskus Aavan koulukuraattorit, jotka asiakkaiden kuulemisen perus-

teella kehittävät työtään. Paremmilla palveluilla voidaan parantaa asiakkaan ase-

maa ja hyvinvointia, edistää palveluiden saavutettavuutta ja siten ehkäistä nuorten 

ja nuorisoryhmien syrjäytymistä. Toimintatutkimuksellisten käsitteiden määritte-

lyllä ja hankkeen vaiheiden kuvaamisella pyritään tässä raportissa antamaan luki-
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jalle käsitys siitä, miten hanke on edennyt varhaisesta suunnittelusta valmiiksi 

toimintamalliksi.  

Kehittämishankkeen taustaorganisaation, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyden-

huollon kuntayhtymän tulevaisuuskuvassa vuoteen 2018 määritellään yhtymän 

toiminnan kulmakiviksi: asiakaslähtöisyys, ennaltaehkäisy, monipuolinen yhteis-

työ, kehittyvä osaaminen ja teknologian hyödyntäminen (Päijät-Hämeen sosiaali- 

ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2014a). Hanke on taustaorganisaationsa strate-

gian mukaista kehittämistyötä, jossa pyritään laadukkaisiin ja vaikuttaviin, asia-

kastyytyväisyyttä lisääviin palveluihin. Kehittämishankkeen toteutus on aloitettu 

jo kuntayhtymän edellisen strategian aikana, mutta tavoitteet ovat myös uuden 

strategian kanssa yhteneväiset. Palvelut tuotetaan asiakkaita varten ja niiden kehit-

täminen edistää palveluille asetettujen yksilöllisten ja yhteiskunnallisten tavoittei-

den toteutumista.  

Ajan- ja tarkoituksenmukaiset palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeisiin ja lisäävät 

hyvinvointia. Myönteiset ja omia tarpeita vastaavat kokemukset palvelun käyttä-

jänä voivat saada aikaan sen, että jossakin myöhemmässä elämänvaiheessa avun 

piiriin on helpompi hakeutua. Hyvinvointiin kuuluu myös osallisuuden kokemus, 

joka on tunne siitä, että on merkityksellinen yksilö omassa yhteisössään. Tässä 

opinnäytetyössä kootaan samaan hankkeeseen kuraattoreiden työhön kuuluva ke-

hittämistoiminta, asiakaslähtöisesti nuorten kuulemisen ja osallisuuden näkökul-

mat ja taustaorganisaation strategiassa asetetut tavoitteet. Tämän yhdistelmän tu-

loksena on matalan kynnyksen malli. Asiakkaat kohdataan asiakaslähtöisesti hei-

dän luonnollisessa ympäristössänsä, hankkeen aikana ja sen jälkeen. 
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2 KEHITTÄMISHANKKEEN TAUSTA 

2.1 Hankkeen taustaorganisaatio 

Kehittämishankkeeni taustaorganisaatio ja toimeksiantaja oli Päijät-Hämeen sosi-

aali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Kuntayhtymä on toiminut vuodesta 2007, 

ja siitä käytetään nimitystä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä. Kuntayhty-

mään kuuluu kaikkiaan 14 kuntaa (KUVIO 1.) ja sen alueella asuu yli 200 000 

ihmistä. Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää erikoissairaanhoito, sosiaali- ja ter-

veyspalvelut, ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkinnän palvelut lainsäädännän 

mukaan siten, kuin sopimuskuntien kanssa on sovittu ja linjattu. Yhtymässä toimii 

noin 4000 työntekijää. (Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä 2014b.) 

 

KUVIO 1. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä. Jäsenkunnat.                   

(Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä 2014b.) 

 

Kuntayhtymän toiminnan tavoitteena on tuottaa asiakasnäkökulmasta laadukkaita 

ja vaikuttavia palveluita, joilla tähdätään valtakunnallisesti parhaimpien sosiaali- 



6 

ja terveydenhuollon toimijoiden joukkoon. Toimintaperiaatteina tavoitteiden saa-

vuttamiseksi ovat hyvän palvelukokemuksen antaminen, asiakkaan edun ensisijai-

suus resurssien mukaan, osallistumisen mahdollistaminen ja asiakastyytyväisyy-

den kehittäminen. Asiakkaan edun toteutumisen kannalta merkittävää on henkilös-

tön kehittyminen ja hyvinvointi, toimiva yhteistyö ja laadukas esimiestyöskentely. 

(Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2014a.) 

Peruspalvelukeskus Aava liikelaitos on Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuol-

lon kuntayhtymään kuuluva, kuntalain puitteissa, toimiva liikelaitos. Aavan orga-

nisaatio on muodostettu neljästä tulosalueesta (KUVIO 2.). Tulosalueet tuottavat 

kuntayhtymän sopimuskunnissa sosiaali- ja perusterveydenhuollon lähi- ja keski-

tetyt palvelut, päivähoitoa lukuun ottamatta. Palvelut tuotetaan yhteistyössä sopi-

muskumppaneiden ja kuntien kanssa, joihin kuuluvat Myrskylä, Pukkila, Orimat-

tila, Iitti, Nastola, Hartola ja Sysmä. Asiakkaiden omavastuu on terveyden ja hy-

vinvoinnin edistämisessä merkittävää ja sitä korostetaan kuntayhtymän palvelu-

toiminnassa. (Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä, Peruspalvelukeskus Aava 

liikelaitos johtosääntö 2012; Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä 2014b.) 

 

 

 

     

KUVIO 2. Peruspalvelukeskus Aava liikelaitos. Organisaatiokaavio                 

(Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä 2013) 
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Koulukuraattoripalvelut kuntayhtymässä tuottaa Peruspalvelukeskus Aava liike-

laitoksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tulosyksikkö. Tulosyksikön or-

ganisatorista rakennetta on kuvattu alla olevassa kuviossa. (KUVIO 3). Yksikön 

lähiesimies työskentelee nimikkeellä hyvinvointipäällikkö. Tulosyksikössä tuote-

tut palvelut jakautuvat perhe- ja koulupalveluihin sekä aikuisneuvontaan. Koulu- 

ja opiskelijaterveydenhuoltoon sisältyvät koulukuraattoripalvelut. Perhepalveluita 

ovat äitiys- ja lastenneuvola, perhesuunnittelu ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Ai-

kuisneuvonnan palveluihin kuuluvat elintaparyhmät, rokotukset, seulonnat ja ter-

veyskioski. Palveluita tarjotaan koko väestölle elämän mittaisena jatkumona. (Päi-

jät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä 2014b.)  

 

 

 

 

KUVIO 3. Peruspalvelukeskus Aava liikelaitos. Hyvinvoinnin ja terveyden edis-

tämisen tulosyksikön organisaatiokaavio                                                             

(Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä 2014b) 

 

Koulukuraattoreita Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymässä on seitsemän. 

Kolme heistä toimii Orimattilan seudulla (Myrskylä, Pukkila ja Orimattila), Nas-

tolassa kaksi, Iitissä yksi ja Sysmä-Hartola alueella yksi. Koulukuraattorin palve-

luita tarjotaan ylä- ja alakouluissa ja lukioissa. (Päijät-Hämeen sosiaali- ja terve-

ysyhtymä 2014b.) Koulukuraattoreiden tehtäviin kuuluu taustaorganisaation stra-
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tegian mukainen kehittämistyö. Kuraattoripalveluita kehitetään siten asiakasläh-

töisesti ja tarpeiden perusteella asiakkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi ja palvelui-

den parantamiseksi. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä pyrkii johtamisella 

ja koulutuksella kannustamaan työntekijöitään toimimaan luovasti, joustavasti ja 

ennakoiden muuttuvaa ympäristöä. (Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä 

2014 a.)  

Peruspalvelukeskus Aava liikelaitoksen koulukuraattoripalveluihin kohdennetut ja 

YAMK–opintoihin liittyvät kehittämishankkeet on toistaiseksi suunnattu perheta-

paamisten kehittämiseen. Tämä kehittämishanke täydensi tätä jo tehtyä kehittä-

mistyötä, kohdentaen nuorten tuottamaan näkökulmaan ja käyttäen siitä koottua 

materiaalia koulukuraattoripalveluiden asiakaslähtöiseen kehittämiseen. Yhteis-

työtä kehittämishankkeessa on tehty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän 

alueella toimivien kuntien sivistyspalveluiden kanssa. Koska osa hankkeesta to-

teutettiin 8. luokkalaisten nuorten kanssa heidän arkisessa ympäristössään, kou-

lussa, tarvittiin tutkimusluvat sivistyspalveluilta ja nuorten huoltajilta.  

 

2.2 Koulukuraattorin työ  

2.2.1 Työtä määrittelevät reunaehdot 

Sosiaalialan työnä koulukuraattorin työtä määrittelevät lainsäädäntö ja sosiaalialan 

eettiset periaatteet. Sosiaalialalla toimiva käyttää julkisia varoja ja julkista valtaa, 

joten useat lait ja asetukset määrittelevät toimintaa. Näillä turvataan asiakkaan 

asemaa, määritellään työntekijän velvollisuuksia ja tuetaan ihmisoikeuksien ja 

oikeudenmukaisuuden toteutumista. Nämä työn taustalla olevat periaatteet on so-

vittu kansainvälisesti. Sosiaalialalla toimivan on omaksuttava ihmisoikeuksiin ja 

ihmisarvoon liittyvät käsitykset ja työskenneltävä aina niiden puolustamiseksi. 

Nämä ovat alalla yleispäteviä toimintaperiaatteita, jotka ovat riippumattomia stra-

tegisista, ideologisista tai teoreettisista vaikuttimista. (Asiakaslaki 812/2007, 4-5, 

8-10 §; Hallintolaki 343/2003, 3 §; Perustuslaki 6/1999, 1 ja 7 §; Sipilä-

Lähdekorpi 2004, 33; Talentia 2013, 7.)  
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Koulukuraattorin työ on hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävää työtä, joka on sosiaa-

lialan palveluiden yleinen tavoite. Tähän tavoitteeseen pyritään muutoshakuisesti, 

vuorovaikutuksessa, ratkaisten sosiaalisiin suhteisiin liittyviä haasteita, asiakkaan 

itsenäisen elämänhallinnan lisääntymistä tukien. Koulukuraattori toimii koulussa 

tukien oppilaiden kokonaisvaltaista kehitystä, koulun käyntiä ja edistää koko kou-

lun hyvinvointia. (Kanaoja, Lähteinen & Marjamäki 2011, 301; Sipilä-Lähdekorpi 

2004, 33; Talentia 2013, 7.) Nämä tavoitteet perustuvat Perusopetuslakia täyden-

tävään lakiin (477/2003, 31 §), joka takaa oppilaille oppilashuollon toimintoineen 

oppimisen, fyysisen ja psyykkisen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistä-

miseksi ja ylläpitämiseksi.  

Suomen lastensuojelulain (471/2007, 9 §) ja oppilas- ja opiskelijahuoltolain 

(1287/2013, 1 §) mukaan oppilailla ja opiskelijoilla on oikeus oppilashuollon pal-

veluihin, joita ovat kouluterveydenhuolto sekä kuraattori- ja psykologipalvelut. 

Lain mukaan koulukuraattoripalvelut ovat osa oppilashuollollista koulunkäynnin 

tukea ja ohjausta, jolla tuetaan oppimista ja sosiaalis-psyykkistä hyvinvointia. 

Palveluiden tarkoituksena on edistää koko kouluyhteisön hyvinvointia yhteistyös-

sä perheiden ja muiden oppilaiden lähipiiriin kuuluvien kanssa. Koulukuraattorin 

ja oppilashuollollisen työn oikeutus ja oppilaiden oikeus palveluihin taataan edellä 

kuvatulla lainsäädännöllä. Lait sitovat oppilashuollollisen toiminnan eri toimijoi-

den ja hallintokuntien yhdessä toteutettavaksi. 

Wallin (2011, 49, 63, 96) näkee kuraattorilastensuojelullisen toiminnan kouluym-

päristössä koulukuraattorin työn punaisena lankana. Tavoitteena on tukea turval-

lista kasvu- ja kehitysympäristöä lapsen edun mukaisesti yhdessä läheisten kanssa. 

Koulu on merkittävä yhteiskunnallinen instituutio ja palvelun tarjoaminen lasten 

arkisessa ympäristössä on tärkeää. Arvokasta on, että koulukuraattorin toiminta-

alueella ovat kaikki peruskouluikäiset ja koko ikäluokka on tavoitettavissa. Koulu 

on aitiopaikka huolen havaitsemiseen ja varhaisen tuen antamiseen. Se on siten 

tarkoituksen mukainen paikka ennaltaehkäisevälle lastensuojelutyölle, johon si-

toutuu koko kouluyhteisö. 

Koulukuraattorin työ edustaa yhteiskunnallista väliintuloa lainsäädännön valtuut-

tamana, ja on siten aina jollakin tasolla kontrollointia. Kontrolli liittyy koulun 

tehtävään ja oppivelvollisuuden suorittamiseen, mutta myös kasvun ja kehityksen 



10 

turvaamiseen suotuisissa olosuhteissa. Oppilaan asiakkuus koulukuraattorina toi-

mivaan aikuiseen työntekijään sisältää aina jollakin tasolla valtasuhteen. Kontrol-

litehtävästään huolimatta koulukuraattori on kanssakulkija ja huolenpitäjä. Näiden 

työn eri puolien yhdistäminen vaatii tekijältään hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuh-

detaitoja. (Juhila 2006, 176; Raunio 2009, 58-59; Sipilä-Lähdekorpi 2004; 133-

134, 151-156; Wallin 2011, 88, 92.) 

Koulukuraattorina toimivan kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatil-

lisista kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005, 11 §) mukainen kelpoi-

suus. Tämän lain mukaan työnantaja määrittelee tehtävään soveltuvan koulutuk-

sen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2007). Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin perus-

tuen (1287/2013) jokaisen oppilaitoksen käytettävissä on oltava vastaavan kuraat-

torin palveluja. Vastaavalla koulukuraattorilla tulee olla kelpoisuusvaatimuksia 

määrittelevän lain (272/2005, 3 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus, joka 

on ylempi korkeakoulututkinto, joka sisältää suoritetut pääaineopinnot tai pää-

ainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityöstä.  

Laitinen ja Hallantie (2011, 33) määrittelevät koulukuraattorin koulun sosiaalityön 

asiantuntijaksi. Kanaoja ym. (2011, 303) kuvaavat Sosiaalityön käsikirjassa kou-

lukuraattoria koulun sosiaalityöntekijäksi. Koulukuraattorin työnantajana toimivat 

sivistyspalvelut, sosiaalipalvelut tai terveyden- ja hyvinvoinnin edistämiseen kuu-

luvat palvelut. Koulukuraattorit ry:n (2014) näkemys on, että koulukuraattorin 

toimen voi täyttää sosiaalityöntekijä. Yhdistys ottaa jäsenikseen vain sosiaalityön-

tekijän kelpoisuusehdot täyttäviä henkilöitä. Koulukuraattoreina toimivat ovat 

sosiaalityöntekijöitä, sosionomi (AMK) taustaisia tai jonkin muun koulutuksen 

omaavia. Lainsäädännöllä haetaan ratkaisua tasa-arvoisen ja tasalaatuisen koulu-

kuraattoripalvelun takaamiseksi. (Wallin 2011, 55.) Nykyinen tilanne jakaa toi-

mintakenttää, eikä se palvele asiakkaiden tai työntekijöiden etua. 

Nimikkeiden, työn määrittelyn ja kelpoisuusmääritelmien vaihtelu johtuu lainsää-

dännöstä, ja koulussa tehtävän sosiaalityön takana olevan hallinnon hajanaisuu-

desta. Suomalaisen koulukuraattorin työ on kehittynyt 1960- luvulta tähän päivään 

eri hallintokuntien alaisuudessa. Työ on muotoutunut eri paikkakunnilla eri ta-

voin, sillä valmiita työvälineitä tai toimintamalleja ei ole ollut, vaan ne on täyty-
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nyt itse luoda. Lain velvoittamana koulukuraattoripalveluita kunnissa on pitänyt 

tarjota vuodesta 1990. (Sipilä - Lähdekorpi 2004, 146-147, 163-164, 171.)  

Koulukuraattoripalveluiden järjestämisen taustalla ovat tarpeiden ja resurssien 

vuoropuhelu sekä kuntien ja palveluita tuottavien yhteistyösopimukset, jotka ovat 

aikuisten käsissä olevan hallinnon ohjaamaa. Koulukuraattorin vastaanottoaikoja 

ja tavoitettavuutta määrittelevät koulujen lukujärjestykset ja työaika. Koulukuraat-

torin käytettävissä oleva työaika voi jakaantua monen koulun kesken ja tämä mää-

rittelee miten ja millaisia työtehtäviä kulloinkin voi tehdä. Oppilaiden määrä ku-

raattoreiden työalueilla vaihtelee muutamasta sadasta kahteen tuhanteen. (Kanaoja 

ym. 2011, 310, 314.) 

Kuraattorin vastuualueella oleva oppilasmäärä vaikuttaa siihen, miten paljon aikaa 

kuraattori voi käyttää ennaltaehkäisevään työhön. Oppilasmäärän kasvaessa 

yleensä korjaavan työn määrä kasvaa. Oppilaiden mahdollisuus oma-aloitteiseen 

ja tarvittaessa nopeaan koulukuraattorin tapaamiseen on asiakaslähtöistä palvelun 

tarjoamista. Mahdollisuus vähenee jos koulukuraattori on työllistetty monella 

koululla. Työtehtäviä priorisoidessa korjaava työ usein ohittaa ennaltaehkäisevän 

työn, vaikka ennaltaehkäisevällä toiminta vähentäisi tulevaa korjaavan työn tar-

vetta. (Sipilä - Lähdekorpi 2004, 128.) 

 

2.2.2 Koulukuraattorin tehtävät ja osaamisalueet 

Tämän hankkeen taustaorganisaation, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän, 

(2007) koulukuraattorin toimenkuvaan kuuluvat: asiakastyö, yhteis-, verkosto- ja 

koordinointityö ja koulutus-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävät. Tämän määritel-

män mukaisesti koulukuraattorin työkenttä on kolmijakoinen. Se sisältää välittö-

män asiakastyön, yhteisötasolla tapahtuvan toiminnan ja näihin liittyvän laaja-

alaisen ammattitaidon ja työn kehittämistoiminnan. Lasten ja nuorten sosiaali- ja 

terveyspalveluissa kuntayhtymän strategiset tavoitteet ovat ennakoivassa ja ennal-

taehkäisevässä toiminnassa. (Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä 2014a.) 

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän koulukuraattorin asiakastyössä kes-

keistä on asiakkaan kokonaisvaltainen kasvun ja kehityksen tukeminen, tuen, hoi-
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don ja tutkimuksen tarpeen arviointi sekä edellisten suunnittelu ja toteutus yhteis-

työssä. Koulukuraattorilta edellytetään ammattitaidon ylläpitoa koulutuksilla ja 

kehittämistoimilla. Toimenkuvaan kuuluvat dokumentointi, työn vaikuttavuuden 

arviointi, debriefing- toiminta ja päihdetyön ja lähisuhdeväkivallan yhteyshenki-

lönä toimiminen. (Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä 2007.) 

Koulukuraattorin asiakkaita ovat oppilaat ja heidän perheensä. Asiakastyö on oh-

jausta, neuvontaa, ongelmanratkaisua, konkreettista auttamista ja keskusteluapua. 

Se voi olla tarvittaessa myös kriisityötä tai palveluohjausta. Asiakkuus alkaa oppi-

laan, vanhempien, opettajan tai oppilashuoltoryhmään kuuluvan aloitteesta. Syitä 

asiakkuuteen on useita: kasvuun, kehitykseen ja kasvatukseen liittyvät asiat, per-

hetilanteet, huolet ja murheet joihin voivat liittyä ihmissuhteet, harrastukset, kou-

lu, vapaa-aika tai jokin muu elämän osa-alue. Tarvittaessa oppilaan avuksi koo-

taan yhteistyöverkosto ja haetaan lisätukea jostain toisesta tahosta. Jos verkosto 

on jo olemassa, hyödynnetään sitä. (Laitinen & Hallantie 2011, 33-34; Sipilä-

Lähdekorpi 2004, 128; Wallin 2011, 88-89.) Tarkemmin koulukuraattorin asia-

kasprosessia kuvataan luvussa 3.2.  

Koulukuraattori on koulussa oppilaita varten. Yksilöllisessä asiakastyössä pyri-

tään suunnitelmallisuuteen ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tukeen ja tarveperustei-

suuteen. Menetelmät ja toimintatavat valitaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. 

Lapsen etu on ensisijainen. Koulukuraattorit voivat työskennellä koululuokkien, 

pienryhmien tai jonkin muun pienen yhteisön kanssa. Koulukuraattori on yhtenä 

työntekijänä mukana koulunkäynnin nivelvaiheissa, kun siirrytään yläkouluun tai 

toisen asteen opintoihin. (Laitinen & Hallantie 2011, 33–34; Wallin 2011, 88–89.) 

Työn tavoitteet ovat alusta asti olleet ennaltaehkäisyyn pyrkiviä, mutta työ on 

usein korjaavaa ja lisäongelmia torjuvaa (Sipilä-Lähdekorpi 2004, 128). 

Oppilaiden kanssa toimiessa kuraattorin yhteistyökumppaneina ovat ensisijaisesti 

lapsen huoltajat. Koulukuraattorin tulee työssään huomioida lapsen ja nuoren so-

siaalinen ympäristö ja kasvuyhteisö. Oma koti ja perhe ovat lapsen luonnollinen 

ympäristö, ja koulu on lapsen arkiympäristö. Koulukuraattorin työhön sisältyy 

siten eri tasoilla olevia yhteisöllisiä ulottuvuuksia, jolloin lasta autetaan näissä 

hänen ympäristöissään. Koulukuraattori voi tarvittaessa olla konsultoija, välittäjä-
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nä ja koollekutsujana koulun ja kodin yhteistyössä tai muiden yhteisöjen välillä. 

(Laitinen & Hallantie 2011, 33.) 

Koulukuraattori on moniammatillisen ja säännöllisesti kokoontuvan koulun oppi-

lashuoltoryhmän jäsen. Sen muita jäseniä ovat rehtori, oppilaanohjaaja, kouluter-

veydenhoitaja, koulupsykologi ja erikseen sovitusti luokanopettajat ja luokanval-

vojat. Muut ryhmään osallistuvat kutsutaan tarpeen mukaan erikseen kokoontumi-

siin. Työryhmä muodostaa tärkeän osan koulun yhteisöllisestä toiminnasta ja mo-

niammatillisesta yhteistyöstä. Oppilashuoltoryhmä vastaa oppilaitoksen oppi-

lashuollon suunnittelusta, toteuttamisesta, arvioinnista ja kehittämisestä. (Laitinen 

& Hallantie 2011, 33-34; Oppilas – ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 § 3, 14; 

Sipilä-Lähdekorpi 2004, 141; Wallin 2011, 109-110.) 

Oppilashuoltoryhmän kokoontuminen on työnjakotilanne, jossa suunnitellaan tu-

kitoimia lapsen tai luokkayhteisön tarpeiden mukaan, yhteistyössä huoltajien 

kanssa. Työ tehdään luottamuksella, tietojen luovutuksen rajoitukset ja salassapi-

tomääräykset huomioiden. Toiminnasta on tehtävä kirjaukset, jotta voidaan tarvit-

taessa osoittaa mitä toimenpiteistä ja niiden vastuuhenkilöistä on sovittu. Oppi-

lashuollon tavoitteet yksilön ja yhteisön oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi 

ovat samanlaiset esikoulusta toisen asteen opintoihin saakka. Oppilashuoltotyö 

muodostaa jatkumon. Toiminnassaan sillä on edellytykset varhaiseen tukeen ja 

tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Oppilashuoltotyöryhmä on merkittävä koulu-

yhteisön hyvinvoinnin ja ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön kannalta. Säännöl-

lisen kokoonpanon lisäksi oppilashuoltotyö kuuluu kaikille koulun aikuisille. Se 

on yhteistä vastuunkantoa ja asiantuntijuuden jakamista kouluyhteisön ja sen jä-

senten hyvinvoinnin lisäämiseksi ja mielenterveyden suojelemiseksi. (Kanaoja 

ym. 2011, 301-302, 310-311.) 

Koulukuraattorin yhteistyöverkostoon kuuluu koulujen henkilökunnan ja oppi-

lashuoltoryhmään kuuluvien lisäksi muut lasten ja nuorten kanssa toimivat viran-

omaiset. Näitä tahoja ovat esimerkiksi sosiaalipalveluiden toimijat, nuorisopalve-

lut, perheneuvola, erikoissairaanhoito ja terveydenhuolto. Yhteistyötä ja sen edis-

tämistä on omasta työstä kertominen ja tilaisuuksiin, esimerkiksi vanhempainil-

toihin, osallistuminen. (Laitinen & Hallantie 2011, 33.) 
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Koulukuraattorin kehittämistoiminta ja tiedottaminen voivat liittyä yksilö-, tai 

yhteisö-, tai yhteistyötason työhön. Kehittämistyö on kouluyhteisön toimintaedel-

lytyksiin liittyvää, hyvinvointia edistävää kehittämistä, asiakastyöhön tai omaan 

ammatillisuuteen liittyvää. Koulukuraattori voi osallistua ammatillisiin työryh-

miin ja esimerkiksi opetussuunnitelmaan laatimiseen. Kirjalliset työt ovat asiak-

kaisiin liittyviä selvityksiä, yhteenvetoja ja asiakastietojärjestelmään tehtäviä kir-

jauksia. Tiedottaminen kohdennetaan huoltajille, koulussa opettajille, oppilaille ja 

koululuokille ja yhteistyökumppaneille. (Kanaoja ym. 2011, 310; Laitinen & Hal-

lantie 2011, 33-34.) 

Koulukuraattorin työtavoista tärkein on keskustelu, jota toteutetaan asiakas- ja 

voimavarakeskeisesti. Nämä ovat koulukuraattorin työssä perinteisiä tapoja lähes-

tyä asiakkaan elämäntilannetta. Keskustelun virittämiseen voi käyttää erilaisia 

menetelmiä, tarvikkeita ja kuvia, joita on tämänkaltaiseen toimintaan kehitetty. 

Asiakastyössä on terapeuttisia piirteitä, mutta terapiaa se ei ole. Siinä voi olla mu-

kana valmentavia, aktivoivia, ohjaavia ja konsultatiivisia piirteitä. Olennaista kui-

tenkin on kohtaaminen ja läsnäolo, ei se millaisia menetelmiä ja työvälineitä kou-

lukuraattori asiakastapaamisissaan käyttää. (Kanaoja 2011, 304, 306; Wallin 

2011, 129-138).  

Koulukuraattori työ sijoittuu sosiaali- ja terveyspalveluiden ja sivistyspalveluiden 

rajapintaan, oppilaiden arkeen koulussa ja kotona. Näiden elämän osa-alueiden 

välille on ajoittain vaikea vetää rajoja, sillä asiat liittyvät toisiinsa. Koulukuraatto-

rin tulee tuntea koulujärjestelmää ja opetustyötä sekä näihin liittyvää lainsäädän-

töä. Osaamista tulee olla sosiaalialan asiakastyöstä ja sen lainsäädännöstä. Näiden 

tietojen avulla oman työn kehykset hahmottuvat ja asiakkaan etujen valvominen 

on johdonmukaista. Kehityspsykologia, lasten, nuorten ja perheiden arki, yksilö-, 

perhe- ja yhteisötason työmenetelmien tuntemus ja prosessien hallinta ovat työssä 

tarvittavia osaamisalueita. Erilaisten palvelujärjestelmien tuntemus lisää mo-

niammatillisen työn ja asiakkaiden palveluohjauksen sujuvuutta. Neuvottelutaitoja 

tarvitaan sekä vanhempien että ammattilaisten kanssa toimiessa. (Kanaoja ym. 

2011, 303.) 

Persoonallisina ammatillisina ominaisuuksina koulukuraattorille on määritelty 

kyseisissä tehtävissä toimivien mukaan seuraavia: hyvät vuorovaikutustaidot, roh-
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kea, jämäkkä, kärsivällinen, empaattinen ja rehellinen. Näistä ominaisuuksista on 

koulukuraattorille hyötyä toimiessaan kouluyhteisössä oman alansa ainoana edus-

tajana, ja huolehtiessaan asiakkaan edun toteutumisesta yhteistyökumppaneiden 

kanssa. Työn hyvinä puolina on nähty elämän makuinen työ, joka on monipuolis-

ta, itsenäistä, haasteellista ja välitöntä palautetta antavaa. Työyhteisön tukeva il-

mapiiri ja ihmisten kanssa toimiminen on koettu myönteiseksi. Työn haastavimpi-

na puolina on koettu resurssien niukkuus, kiire, hajanaisuus ja oma riittämättö-

myys, sillä työ on vaativaa ja yksinäistä. (Sipilä - Lähdekorpi 2004, 156, 161, 

171.)  

Koulukuraattorin työ muotoutuu tekijänsä mukaan. Kaikilla kuraattoreilla on oma 

tapansa toimia asiakastyössään ja toiminta-alueillaan. Tästä koulukuraattorityön 

omaleimaisuudesta ja kirjavuudesta on Sipilä-Lähdekorpi (2004) tehnyt väitöskir-

jan ”Hirveesti tekijänsä näköistä”: Koulukuraattorin työ peruskoulun yläluokilla. 

Yhteistä suomalaiselle koulukuraattorin työlle kuitenkin on sen arki, joka koostuu 

asiakastapaamisista kouluilla, perhetapaamisista, oppilashuoltoryhmän kokouksis-

ta ja yhteistyökumppaneiden kohtaamisista. (Laitinen & Hallantie 2011, 33-34.) 

Koulukuraattorin työn taustalla ei ole yhtenäistä teoriaa, vaan viitekehys on sosi-

aalisten, psykososiaalisten ja pedagogisten teorioiden yhdistelmä. Teorioita yhdis-

tää pyrkimys muutokseen, hyvinvoinnin lisäämiseen, turvallisuuteen ja oikeu-

denmukaisuuteen. Koulukuraattorin työn periaatteiden täytyy olla yhdenmukainen 

koulun kasvatus- ja opetustehtävän kanssa. Sosiaalipedagoginen ajattelu tukee 

koulukuraattorin työn yhteisöllistä, osallistavaa ja toiminnallista työtä. Yksilölli-

sen ja yhteisöllisen työn raja on häilyvä ja työ onkin usein päällekkäistä, useita 

asioita ja olosuhteita tukevaa. Työ on itsenäistä ja liikkuvaa, eri yhteisöissä toi-

mimista. (Wallin 2011, 90-93.) 

Tekemäni kapea-alaisen kansainvälisen vertailun perusteella koulukuraattorin 

työn sisältö on eripuolilla maailmaa hyvin samankaltaista. Nimike tehtävässä toi-

mivalla on englannin kielisillä alueilla ”koulun sosiaalityöntekijä” (school social 

worker). Ruotsissa on käytössä suomenkielisen kaltainen nimike ”skolkurator”. 

(School Social Workers association of America 2014; Sveriges Skolkurator fö-

reningen 2014.) Romaniassa on pohdittu koulukuraattorin työn merkitystä koulun 

yhteisöllisyyden ja yhteisvastuullisuuden kehittämisen kannalta. Työ tässä osassa 
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Eurooppaa on vasta muotoutumassa, mutta suuntaviivat ovat samat kuin Suomes-

sa: yksilöllinen, yhteisöllinen, vuorovaikutuksellinen ja moniammatillinen työ 

hyvinvoinnin lisäämiseksi. Se on ohjausta, neuvontaa, oppimisen esteiden poista-

mista, keskusteluapua, ongelmanratkaisua ja oikeuksien toteutumisen valvontaa 

sekä kehittämistoimintaa. (Palaghia & Miftone 2012, 82-86.) 

Huomionarvoista tämän kansainvälisen vertailuni perusteella on, että verraten 

suomalaiseen vastaavaan tarjontaan, englannin- ja ruotsinkielistä koulukuraatto-

reille räätälöityä materiaalia on paljon saatavilla. Yhdysvaltojen koulusosiaali-

työntekijöiden ammattijärjestön sivusto (www.sswaa.org) ja Ruotsin vastaava 

(www.skolkurator.ru) sisältävät runsaasti kirjallisuutta, esitteitä, oppaita ja koulu-

tustarjontaa. Tämänkaltainen materiaali puuttuu Suomesta lähes kokonaan. Suo-

malaiset koulukuraattorit soveltavat muille ammattialoille kehitettyjä työvälineitä 

ja materiaaleja ja kehittävät tarpeen mukaan sopivia menetelmiä omaan käyttöön-

sä. Ammattikuntina länsimaissa koulukuraattorit ovat järjestäytyneet. Näin on 

tehty myös Suomessa, mutta yhdistyksen jäsenistö valitaan koulutuksen, ei työ-

tehtävän mukaan (Koulukuraattorit ry 2014). Yhteisöllisyytensä rakentamisessa ja 

ammatillisen materiaalin tuottamisessa suomalaisilla koulukuraattoreilla on näin 

vertaillen tavoiteltavaa.  

 

http://www.skolkurator.ru/
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3 ASIAKASLÄHTÖISYYS KOULUKURAATTORIN TYÖSSÄ 

3.1 Asiakaslähtöisyyden käsite 

Asiakkuus sosiaali- ja terveysalalla on perinteisesti nähty hyvinvointiin ja tervey-

teen liittyvänä puutteena tai ongelmana eikä niinkään elämään liittyvänä vaiheena 

tai tilanteena. Siten sosiaali- ja terveysalan asiakkuusajattelu eroaa kuluttajuudes-

ta, johon on katsottu kuuluvan vapaaehtoisuuden periaate ja vapaus valita. Valin-

nan vapaus ja kuluttajan suoja kuuluvat myös julkisin varoin tuotettuihin palve-

luihin. Asiakkuuteen kuuluu asiakkaan asemaa, oikeuksia, valinnan mahdolli-

suuksia ja roolia koskevat näkökulmat. Asiakkuus on oikeutta palveluiden saami-

seen ja käyttämiseen. Julkisten palveluiden käyttö usein edellyttää tiettyjen ehto-

jen täyttymistä, jotta asiakkuus voi alkaa, joten valinnanvapaus ja oikeudet voivat 

olla rajatut. (Viitanen, Suoheimo, Lamminmäki, Ahonen & Sulokas 2011 15-18.)  

Kuusisto-Niemi ja Lehmuskoski (2012, 17, 21-23) määrittelevät palvelun aineet-

tomiksi prosesseiksi tai sarjaksi toimintoja. Palvelu on reaaliajassa toteutuva vuo-

rovaikutuksellinen tilanne, jossa osallisina ovat asiakas ja palvelun tarjoaja. Palve-

lussa olennaista on asiakkaan tarve, joka määrittää mitä palveluun kuuluu. Tar-

peen taustalla sosiaalialan palveluissa on jokin sosiaalinen, psyykkinen, fyysinen, 

kognitiivinen tai taloudellinen peruste. Palvelu on asiakaslähtöinen kun se määrit-

tyy asiakkaan oman kokemuksen perusteella, ei läheisen tai ammattilaisen subjek-

tiivisen arvion mukaan. Täysi-ikäisen ja alaikäisen asiakkuus sosiaali- ja terveys-

alan palveluissa voi alkaa ilman, että on itse hakeutunut palvelun piiriin. 

Wallin (2011, 145) arvelee asiakaslähtöisyyden olevan muotia ja toteaa sen kou-

lukuraattorin työssä olevan haastavaa. Kouluympäristö, sosiaalityö, yhteiskunnal-

linen vastuunkanto, kontrolli, puuttuminen ja ohjaaminen ovat läsnä koulukuraat-

torin työssä. Asiakaslähtöisyyttä ei voi pitää vain muoti-ilmiönä, vaikka se on 

ollut viime vuosikymmenten suuntaus sosiaalialan palveluita kehitettäessä. Kou-

lukuraattorin työ ei tavoitteiltaan eroa muista sosiaalialan töistä. Eettisesti kestä-

vää sosiaalialan työtä tehdään asiakaslähtöisyyden periaatteella (Raunio, 2009, 

103), ja se on kirjattu osaksi lainsäädäntöä, joka koskee sosiaalihuoltoa ja määrit-

telee työn arvoja (Asiakaslaki 2000/812). 
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Asiakaslähtöisyyden kehittäminen liittyy yleisesti yhteiskunnassamme sosiaali- ja 

terveyspalveluihin kohdistuviin muutostarpeisiin. Niukkojen resurssien, ja asiak-

kaiden muuttuvien tarpeiden vuoksi palveluntarjoajien on täytynyt pohtia, miten 

palvelut saadaan järjestettyä. Niukkuudessa toimitaan tehokkaasti.  Jotta toiminta 

on tehokasta, on järkevää tuottaa niitä palveluita, joille on tarvetta. Samalla ihmi-

sellä voi olla useita asiakkuuksia ja arjen tuen tarpeet olla moninaisia ja laajoja. 

Organisaatioiden tulisi vastata näihin kaikkiin tarpeisiin. (Viitanen ym. 2011, 7-

10.) 

Tehokas palvelutuotanto pyrkii tuottamaan vaikuttavan ja laadukkaan toiminnon, 

jossa on mahdollisimman kustannustehokkaasti käytetty resursseja ja saatu mah-

dollisimman hyvä lopputulos asiakkaan ja palveluntuottajan kannalta. Tehokkuu-

den edellytys on, että asiakkaan oma vastuu ja aktiivisuus palveluprosesseissa 

lisääntyvät. Siten palveluntuottaja ja asiakas toimivat yhdessä tilanteen parantami-

seksi. Tehokkuutta lisää organisaatioiden sektorirajat ylittävä yhteis- ja kehittä-

mistyö, jolloin tehtävien päällekkäisyyttä voidaan karsia. Asiakaslähtöistä on, että 

tarjolla on tarvittavia ja tavoitettavia palveluita, joissa asiakkaan kanssa toimitaan 

hänen parhaakseen. (Viitanen ym. 2011, 7-10.) 

Kun asiakaslähtöisyys on sosiaali- ja terveysalan toiminnan arvona, tuotetaan pal-

veluita asiakasta varten, eivätkä lähtökohtana tuolloin ole organisaation tai työn-

tekijän tarpeet. Arvoihin perustuva asiakaslähtöinen palvelutoiminta ottaa asiak-

kaan yksilöllisesti vuorovaikutukselliseen kohtaamiseen, jossa yhteisesti rakenne-

tun ymmärryksen kautta valitaan ja muokataan asiakkaalle sopivimmat toiminnot. 

Asiakas otetaan palveluprosessiin aktiiviseksi toimijaksi, subjektiksi, sillä hän on 

asiantuntija omassa elämäntilanteessaan. Palveluntarjoaja on asiakkaan yhteistyö-

kumppani. Asiakkuus on osallisuutta, ei toimintojen kohteena olemista. Asiak-

kuudesta huolimatta kansalaisuus säilyy. Osallistuessaan kehittämistyöhön asiak-

kuus ja mukana oleminen ovat jaettua asiantuntijuutta, joka hyödyntää nykyisiä ja 

tulevia palveluiden käyttäjiä. (Juhila 2006, 118; Toikko & Rantanen 2009c, 406-

408; Viitanen ym. 18-19.) 

Palvelun tarjoajalla tulee olla asiakasymmärrystä eli palveluun ja sen kehittämi-

seen liittyvä, tarvittava tieto asiakkaan tarpeista. Asiakasymmärryksen sisältyy 

tieto asiakkaan elämän kokonaistilanteesta, ympäristöistä ja yhteisöistä, jotka asi-
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akkaan elämään liittyvät. Yksilöllisestä asiakkaan kohtaamisesta huolimatta ku-

kaan ei elä tyhjiössä, vaan jokainen on osa jotakin laajaa kokonaisuutta. Asia-

kasymmärrykseen kuuluva tieto koostuu yleisesti asiakkuuksiin ja palveluiden 

käyttöön liittyvistä tilastoista, faktoista, saadusta palautteesta, kokemukseen pe-

rustuvasta hiljaisesta tiedosta ja tulevaisuuteen liittyvistä arvioista. Asiakaslähtöi-

sen toiminnan tukena käytetään myös tutkimustietoa tai selvityksiä. Käytettäessä 

kehittämistoiminnan tukena vain tutkimustietoa, perustuu asiakaslähtöisyys ole-

tukseen keskiverrosta. Arvoperustainen asiakaslähtöisyys menee syvemmälle. 

(Toikko & Rantanen 2009c, 406-408; Viitanen ym. 2011, 18-19, 41-42.) 

Asiakaslähtöisessä toiminnassa asiakas on ammattilaisen kanssa tasavertainen 

asiantuntija, yhteistyökumppani, toimija ja oman hyvinvointinsa resurssi. Asiak-

kaan ja palvelun tarjoajan roolit ovat onnistumisen kannalta yhtä merkittävät. 

Asiakaskeskeisyys sosiaalialalla asettaa asiakkaan keskipisteeksi ja toimintojen 

kohteeksi. Se on perinteinen tapa tuottaa palveluita, jolloin annetaan organisaa-

tiolähtöisiä- ja keskeisiä palvelupaketteja, joiden sisältö ja linjaukset ovat ammat-

tilaisten määrittelemiä. (Juhila 2006, 118; Viitanen ym. 2011, 7-10, 18-19.) Ylei-

sen ymmärryksen ja henkilökohtaisen huomioinnin lisäksi asiakkaan mahdollisia 

muutoksia palvelutarpeessa tulee ennakoida asiakaslähtöisen toiminnan varmis-

tamiseksi (Helminen 2013, 201).  

Asiakaslähtöisyyttä on aktiivinen ja myönteinen asenne vuorovaikutukseen ja 

asiakkaan osallistumiseen. Asiakaslähtöinen toiminta on palvelukulttuuria ja se on 

tuotava mukaan jokaiseen kohtaamiseen asiakkaan kanssa. Asiakkaan osallisuus 

mahdollistuu vuorovaikutuksellisena vastuun jakamisena ja siihen kuuluu esimer-

kiksi keskustelu vaihtoehdoista, jolloin päätös tehdään yhteisesti, ei viranomais-

päätöksenä saneltuna. Vastuu päätöksistä kannetaan yhdessä. Päätösten teko on-

nistuu kun, että asiakkaalla on palveluymmärrys: tietoa vaihtoehdoista, oikeuksis-

ta ja siitä miten toimitaan, jos yhteistyö ei suju. Asiakkaan osallistumisen intensi-

teetti voi vaihdella voimavarojen ja tilanteen mukaan, mutta se ei poista osallisuu-

den merkityksellisyyttä. (Viitanen ym. 2011, 20, 27-29, 31-33, 43, 58.) Tarkem-

min osallisuutta kuvataan luvussa 4.  

Onnistumisen edellytys palvelutapahtumissa on, että palveluntarjoajan asia-

kasymmärrys ja asiakkaan palveluymmärrys kohtaavat. Palveluilla on oltava jat-
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kuvuutta ja sopimuksista pidetään kiinni. Asiakkaan näkökulmasta asiakaslähtöi-

sessä toiminnassa on onnistuttu, kun itsemääräämisoikeus, ihmisarvoisuus ja yh-

denvertaisuus hänen kokemuksensa mukaan toteutuvat ja asiakas kokee tulleensa 

kuulluksi. (Viitanen ym. 2011, 20-21, 27.) Työntekijän tehtävänä on antaa asiak-

kaan toimia ja antaa mahdollisuuksia hänen toimijuudelleen (Raunio 2009, 104). 

Asiakaslähtöistä toimintaa ei ole niin kutsuttu monen luukun asiointi, johon liittyy 

asiakkuuden siirtely ja vastuun välttely. (Helminen 2013, 201). 

 

3.2. Koulukuraattorin asiakasprosessi 

Ervast ja Tulensalo (2006, 32-34) määrittelevät lapsikeskeisessä sosiaalityössä 

tehtävän asiakastyön kohtaamiseksi. Kohtaamiseen sisältyy asiakkaan huomioi-

minen psyykkisenä, fyysisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena käyttäen erilaisia 

vuorovaikutuksen tapoja. Lasten ja nuorten kanssa toimiessa keskustelu ei aina 

riitä tai se ei ole asiakkaalle luonteva tapa ilmaista ajatuksiaan. Kohtaamisessa 

ammattilaisen on oltava valmis erilaisten menetelmien ja välineiden käyttöön asi-

akkaan kuulemiseksi, jotta asiakkaan ilmaisu helpottuu. Kokemukset, tunteet ja 

ajatukset syvenevät ja selkiintyvät asiakkaalle ja työntekijälle, kun vuorovaikutus 

on monipuolista. Tämä lisää kokemusta kuulluksi tulemisesta, ja lapsen tai nuoren 

osallisuus mahdollistuu.  

Koulukuraattorin työssä asiakkuus on lapsen ja nuoren asiakkuutta, jossa mukana 

on oma perhe. Koulukuraattori toimii ensisijaisesti oppilaan työntekijänä, jolloin 

lapsi ja nuori ovat toiminnan keskiössä. Vanhemmat hyötyvät keskustelusta ja 

neuvonnasta oman lapsen elämään liittyvissä asioissa, eikä heidän huoliaan tai 

hätäänsä ohiteta. Toimenkuvaan kuuluu palveluohjaus, jolloin lapset ja huoltajat 

ohjataan tarvittaessa palveluun, joka voi koulukuraattoria paremmin vastata palve-

luntarpeeseen. (Ervast & Tulensalo 2006, 77; Kanaoja 305-307.)  

Koulukuraattorin yksilöllinen asiakastyö on Peruspalvelukeskus Aava liikelaitok-

sessa suunnitelmallinen ja prosessimainen kokonaisuus. Koulukuraattoreiden 

asiakasprosessi on määritelty osana kuntayhtymän strategiatyötä. Se on kuvattu 

prosessikaavioin koulukuraattoreiden toimesta vuosina 2009–2010. Asiakaspro-
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sessikaavio on tämän opinnäytteen liitteenä. (LIITE 1). Prosessi on pyritty laati-

maan siten, että se  mahdollisimman kattavasti ja oikein kuvaa tilannetta kaikilla 

Aavan seitsemän kunnan alueella.  

Koulukuraattori tekee asiakkuuden alkaessa mahdollisimman tarkan kokonaisval-

taisen alkukartoituksen. Se on tilannearvio asiakkaan elämäntilanteesta, jonka 

perusteella ryhdytään etsimään ratkaisuja. Vaikka asiakkuus alkaisi huolesta tai 

ongelmasta, pyritään toimimaan arkikeskeisesti, elämäntilannetta kokonaisvaltai-

sesti tarkastellen. Kartoituksessa huomioidaan tekijät, jotka liittyvät oppilaan ar-

keen kotona, vapaa-ajalla ja koulussa. Näitä asioita voivat olla vuorovaikutukseen, 

terveyteen, toimintakykyyn ja perhetilanteeseen liittyvät asiat. Tilannearviossa ei 

keskitytä vain ongelmiin ja puutteisiin, vaan huomioidaan voimavarat ja toimivat 

elämänalueet. Työ on siten myös ratkaisukeskeistä. Asiakkaan osallisuutta tuetaan 

antamalla mahdollisimman paljon tilaa kuulluksi tulemiselle ja toimijuudelle 

oman tilanteen muuttamiseksi. Faktat ovat tärkeitä, mutta merkitystä on tunneko-

kemuksilla. (Ervast & Tulensalo 2006, 33-37; Kanaoja ym. 2011, 303, 305.) 

Alkukartoituksen jälkeen toimenpiteistä ja tavoitteista tehdään suunnitelma. 

Suunnitelmassa huomioidaan kartoituksen tavoin asiakkaan ja hänen läheistensä 

voimavarat ja riskitekijät. Kartoitus ja suunnitelma tehdään yhteistyössä asiakkaan 

ja hänen perheensä kanssa, ja mukana on tarvittaessa muita perheen kanssa toimi-

via tahoja. Lapsen ja nuoren ja hänen perheensä käsitykset ovat ensisijaisia, sillä 

asiakkuus on heidän elämäänsä liittyvää. Lapsen kanssa toimivien kokemukset ja 

näkemyksen lapsen hyvinvoinnista ja arjesta ovat myös tärkeitä. (Ervast & Tulen-

salo 2006, 32-37; Kanaoja ym. 2011, 305-306.) 

Kartoituksen perusteella voidaan päätyä asiakkuuden aloittamiseen, sen ohjaami-

seen toisaalle tai sen aloittamatta jättämiseen toistaiseksi. Kartoituksen perusteella 

voidaan tehdä lausuntoja pyydettäessä esimerkiksi opetusjärjestelyitä varten tai 

asiakkuuden alkamiseksi esimerkiksi perheneuvolassa tai lastensuojelussa. Kou-

lukuraattori kokoaa yhteistyöverkostoa oppilaan tueksi, ja jos se on jo olemassa, 

toimii osana sitä. Tärkeää on sopia työnjaosta, joka sopii perheen ja oppilaan voi-

mavaroihin ja vastaa tarpeisiin. Tavoitteiden tulee olla konkreettisia, mielekkäitä 

ja riittävän pieniä. (Ervast & Tulensalo 2006, 32-37; Kanaoja ym. 2011, 305-306.)  
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Kuraattorin tekemän kartoituksen tuloksena voidaan sopia, että oppilaan tai koko 

perheen tapaamiset jatkuvat koulukuraattorin kanssa tukikeskusteluina. Asiakkuu-

det ovat kestoltaan vaihtelevia, muodostuen joko yhdestä tapaamisesta tai vuosia 

kestävästä yhteistyöstä. Kesto sovitaan yhdessä, jotta lopettaminenkin tapahtuu 

suunnitelmallisesti. Koulukuraattorin oppilaan tukitapaamisten tarkoitus on antaa 

mahdollisuus oman tilanteen pohdiskelulle, omista tärkeistä asioista puhumiselle 

ja kuulluksi tulemiselle luottamuksellisesti aikuisen kanssa. Häiriötön kohtaami-

nen aikuisen kanssa voi olla oppilaalle ainutlaatuista ja siksi tärkeää ja voimautta-

vaa. Asiakaslähtöinen toiminta on koulukuraattorin työssä ennen kaikkea kuulluk-

si tulemista. (Kanaoja ym. 2011, 305-307.)  

Peruspalvelukeskus Aava liikelaitoksen koulukuraattoreiden asiakastyön sisältö 

rakennetaan edellä kuvatulla tavalla asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Alaikäisten 

asiakkaiden kanssa työskennellessä päätösvalta on lopulta aikuisilla. Kuraattorin 

tulee kuitenkin olla se, joka varmistaa, että lapsen ja nuoren näkökulma tulee 

huomioiduksi. Lasten ja nuorten näkemyksiä kuullaan ja huomioidaan parhaalla 

mahdollisella tavalla, jotta päätökset ja toimenpiteet tukevat koko perheen hyvin-

vointia.  

Asiakaspalautetta kuraattoripalveluissa kootaan ajoittain järjestelmällisesti, mutta 

kokonaisuutena koulukuraattoripalveluiden palautteen systemaattinen keruu on 

vähäistä. Periaatteena on, että palautetta kerätään suullisesti koko asiakkuuden 

ajan. Palautejärjestelmä on siten asiakastyön sisällä. Tämä toimintatapa varmistaa 

sen, että asiakkuus toteutuu asiakaslähtöisesti ja tarveperustaisesti. Tavoitteita 

tarkistamalla, palautetta kysymällä meneillään työskentelyä voidaan kohdentaa 

onnistumisen kannalta merkityksellisiin osa-alueisiin ja edetä tavoitteita kohti. 

Asiakkuuden päättyessä käydään yhteenveto keskustelu ja sovitaan mahdollisesta 

seurantatapaamisesta (Koulukuraattorit ryhmähaastattelu 2014.) 
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4  ASIAKKAAN OSALLISUUS 

4.1 Lasten ja nuorten osallisuus 

Osallisuus on, liioittelematta, ihmisoikeus ja kasvamiseen ja kehittymiseen liittyvä 

perusoikeus. Lapsen ja nuoren identiteetin kehittymisen kannalta on olennaista, 

että tulee kuulluksi itselle merkittävissä yhteisöissä ja tilanteissa. Lapsen parasta, 

tarvittavaa tukea ja tavoitteiden asettelua ovat määritelleet tutkijat, asiantuntijat, 

ammattilaiset ja aikuiset. Lapsen ja nuorten osallisuuden oikeus antaa mahdolli-

suuden toimia ja sanoa mielipiteensä tilanteissa, jotka perinteisesti ovat olleet ai-

kuisten ohjaamia. Oikeutta osallisuuteen ei voi käyttää jos ei saa tietoa tai mahdol-

lisuutta. Osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet kasvavat yhdessä porrasmaisesti: 

Mitä enemmän voi olla osallisena, sitä enemmän on mahdollisuuksia vaikuttaa. 

Osallisuus edellyttää yhteisössä olemista, joten osallisuus ei toteudu yksinäisyy-

dessä. (Oranen 2008, 7-8, 11.)  

Osallisuutta ja osallistumista käytetään eri yhteyksissä toistensa synonyymeinä. 

Käsitteinä ne tarkoittavat kuitenkin eri asioita (Kujala 2003, 47). Englanninkieliset 

sanat involvement (osallisuus) ja participation (osallistuminen) ovat suomenkieli-

siä vastaavia kuvaavammat ja sisältävät itsessään käsitteen suppean määritelmä. 

Ne tekevät eron osallisuuden ja osallistumisen käsitteille. Ne kattavat monentasoi-

sesti erilaista osallistumista, osallistamista ja osallisuutta eri yhteyksissä. (Närhi, 

Kokkonen & Matthies 2013, 117.) 

Lasten ja nuorten osallisuuden oikeutusta määritellään useissa yhteyksissä. Kan-

sainvälisesti merkittävässä ja lapsen asemaan vaikuttavassa Yhdistyneiden kansa-

kuntien lapsen oikeuksien sopimuksessa (1989, 12 artikla) sopimusvaltiot sitoutu-

vat takaamaan lapselle, joka pystyy ilmaisemaan mielipiteensä, oikeuden tuoda 

sen esiin. Mielipide on lapsen kehitystason mukaisesti otettava huomioon. Omien 

näkemysten ilmaiseminen on oltava mahdollista erityisesti oikeudellisissa ja hal-

linnollisissa tilanteissa joko lapsen itsensä tai hänen edustajansa toimesta. Lasten 

ja nuorten kuulemisen ja osallistumisen oikeutuksen Suomessa takaa lastensuoje-

lulaki. Se varmistaa, että lapsen ja nuoren oikeus osallistua ja vaikuttaa huomioi-

daan lasta itseään koskevissa asioissa. Heitä on kuultava myös yhteisötasolla kun 
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lasten ja nuorten palveluita suunnitellaan ja kehitetään. (Lastensuojelulaki 

47/2007,8 §). 

Suomen Perustuslaki (1999 § 6) kieltää henkilöiden asettamisen eri asemaan yksi-

löllisten ominaisuuksien (ikä, sukupuoli, alkuperä, kieli, vakaumus, mielipide, 

terveydentila, vammaisuus tai muu syy) perusteella. Laki asettaa valtiossamme 

lapset ja nuoret yksilöiksi tasa-arvoiseen asemaan, jolloin he saavat vaikuttaa heitä 

koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Kuntalaki (1995, 27§) määrittelee kun-

talaisten ja palveluiden käyttäjien oikeuden osallistua ja vaikuttaa kunnan toimin-

taan. Nuoret ovat aikuisten tavoin kuntalaisia ja kuntien tuottamien palveluiden 

käyttäjiä. Lait, asetukset ja sopimukset eivät erittele lapsia ja nuoria, vaan alle 18 - 

vuotiaista käytetään lapsi- sanaa. Poikkeuksen tekee nuorisolaki, jossa nuoriksi 

määritellään alle 29 – vuotiaat. Nuorisolaki säätää nuorten osallistumisesta ja kuu-

lemisesta velvoitteen nuorisotyötä ja nuorisopolitiikkaa tekeville, jolloin nuoria on 

kuultava heitä koskevissa asioissa, ja heillä tulee olla mahdollisuus osallistua alu-

een ja paikallistason asioiden käsittelyyn. (Nuorisolaki 2006, 8.)  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kuvailee sivustollaan osallisuutta sosiaalisen 

osallisuuden ja hyvinvoinnin kautta: Osallisuus, yhteisössä mukana oleminen, 

kasvattaa elämän merkityksellisyyttä. Sosiaalisella osallisuudella on hyvinvointia 

ja terveyttä lisäävä vaikutus: Lapsen osallisuus käytännössä tarkoittaa, että lapsi 

voi olla mukana määrittämässä, toteuttamassa ja arvioimassa hänen etunsa tur-

vaamiseksi tehtävää työtä. Osallisuus koostuu oikeudesta saada tietoa itseä koske-

vista suunnitelmista, päätöksistä, ratkaisuista, toimenpiteistä ja niiden perusteluis-

ta sekä mahdollisuuksista ilmaista mielipiteensä ja vaikuttaa edellä mainittuihin 

asioihin. (THL 2014a; THL 2014b.) 

Oranen (2008, 9, 11) määrittelee osallisuuden olevan osallistumista, tilanteessa 

mukana olemista. Osallisena oleva yksilö on osana yhteisöä, jonka toimintaan voi 

aktiivisena toimijana vaikuttaa. Osallistuminen on osallisuutta käytännössä. Se 

muodostuu oikeudesta saada tietoa itseä koskevista asioista ja mahdollisuutena 

vaikuttaa niihin. Kiilakoski (2007, 12-14) katsoo Orasen tavoin osallisuuden ole-

van yksilön ja yhteisön välinen suhde, jossa osapuolet ovat toisiaan täydentäviä ja 

toisiinsa kiinteästi liittyviä. Yhteisön on oltava yksilöiden osallisuuden aidosti 

mahdollistava, jolloin yksilöllisyydelle on tilaa. Osallisuuden määritelmä yksilön 
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kannalta on, että voi olla rehellisesti ja arvokkaasti identiteettinsä kanssa osa yh-

teisöä. Yhteisöllinen osallisuuden määritelmä on, että yksilöt sitoutuvat toimi-

maan, ottamaan vastuuta itsestään ja toisista yhteisöön kuuluvista. Nämä yksilölli-

set ja yhteisölliset näkökulmat ovat osallisuuden toteutumisen ehtoja. Onnistunut 

osallisuus edellyttää vuorovaikutusta, avoimuutta ja kuulluksi tulemisen koke-

muksia (Laitinen & Niskala 2013, 13). 

Perinteiset osallisuuden ja vaikuttamisen tilanteet nuorille on järjestetty kouluissa 

tai esimerkiksi edustuksellisuuteen perustuvissa nuorisoparlamenteissa. Osalli-

suutta nuoret pääsevät kokemaan arkisesti ja luonnollisena osana elämää perheis-

sä, ystävien kanssa, harrastuksissa, koulussa, sosiaalisen median yhteisöissä, yh-

teiskunnassa, ja politiikassa, erityisesti kuntapolitiikassa. Nuorten osallisuutta 

kuitenkin rajoitetaan aikuisten toimesta, joten nuoret eivät ole kansalaisena tasa-

arvoisessa asemassa. Rajoittaminen liittyy aikuisten järjestämiin tilanteisiin, jossa 

voi tietyin ehdoin osallistua. (Oranen 2008, 14-16.)  

Osallisuuden hyöty yksilön kannalta on, että kokemus omiin asioihin vaikuttami-

sesta on voimaannuttava. Yhdessä tehdyt päätökset ja suunnitelmat saavat vah-

vemman merkityksen kuin ulkoa päin annetut. Siten osallisuuden kautta yhteisöl-

lisyyskin vahvistuu. Tämä on kehittämistoimintaa ja päätöksen tekoa merkittä-

vämpää osallisuudessa. Voimaantumisen ja onnistumisen kokemukset voivat aut-

taa yksilöä tulevaisuudessa selviytymään ja tekemään päätöksiä haastavissa tilan-

teissa. Myönteinen osallisuuden kokemus voi syntyä, vaikka ei voisi olla paikalla 

kun päätöksiä tehdään. Tärkeää on, että tulee tunne, että on harkinta – ja suunnit-

teluvaiheessa tullut kuulluksi ja ymmärretyksi. (Oranen 2008, 11). Gretschel 

(2002, 90-91, 179) korostaa Orasen tavoin osallisuuden kokemuksen merkitystä ja 

tunnetta sen tärkeydestä. Parhaiten sitä voi mitata nuoren omalla kertomuksella, 

jolloin tämä voi itse kertoa osallisuuden kokemuksestaan. 

Osallisuuteen kannustamalla pyritään edistämään päätöksen tekoa ja laadukkaita 

palveluita, mutta myös ehkäisemään syrjäytymistä, välinpitämättömyyttä ja osat-

tomuutta. Osallisuuden vastakohtana on välinpitämättömyys, tila, jossa oma toi-

minta koetaan merkityksettömäksi. Tämä kokemus kasvattaa itse itseään, ja voi 

johtaa tilanteeseen, jossa yrittäminen lakkaa kokonaan tarpeettomana. Osallisuu-

den toinen vastakohta on osattomuus. Osaton on vailla yhteiskunnallista asemaa, 



26 

ilman sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista pääomaa. Yhteiskunnan ulkopuolella 

on syrjäytynyt yhteiskunnan toiminnoista. Nuorten osallisuutta lisäämällä on py-

ritty vaikuttamaan syrjäytymisen ehkäisyyn eli edistämään yhteiskuntaan liitty-

mistä. (Juhila 2006, 53; Kiilakoski 2007, 11-12.) 

Ennen osallisuuden toteutumista tulee yhteiskunnallisten, organisatoristen, ja 

kunnallisten puitteiden tulee olla osallisuutta edistävät. Yksittäiset, osallisuutta 

edistävät tilanteet tai asiakkuudet eivät riitä muutoksiin. (Kiilakoski 2007, 15-17; 

Laitinen & Niskala 2013, 14.) Osallisuus on asenne. Osallisuutta mahdollistavalla 

asenteella voidaan saada aikaan muutoksia kaikkien eduksi. Osallisuuden edistä-

minen on prosessimaista, kasvatuksen kaltaista toimintaa, jossa ympäristö ja yksi-

lö vaikuttavat toisiinsa. Varhaiset vaikuttamisen mahdollisuudet luovat pohjan 

osalliselle aikuisuudelle ja torjuvat osattomuutta. (Kiilakoski 2007, 15-17. 

Kritiikkinä ja kyynisenä näkökulmana osallisuuteen ja osallistumiseen De Winter 

(2002, 52-53) esittää, että kyseessä on yhteiskunnallisesti ns. ovela temppu. Osal-

lisuuden tavoitteena on 2000- luvun ihmisten sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lujit-

taminen, joka voi olla jopa kurinpidollinen ja sortava tapa lisätä yhteisöllisyyttä. 

Osallisuus on tämän näkökulman mukaan pedagoginen järjestelmä, joka perustuu 

sosiaaliseen kontrolliin ja omavalvontaan yhteisöissä. Aktiivinen ja päätöksiin 

osallistuva yksilö ylläpitää yhteisön järjestelmää ja sosiaalista kontrollia. Tällai-

sessa osallisuuteen perustuvassa yhteisössä ei toteudu Kiilakosken (2007, 12-14) 

esittämä edellytys aidolle osallisuudelle, jossa yksilöllisyys mahdollistuu.  

 

4.2 Osallisuus sosiaalialan asiakastyössä ja kehittämistoiminnassa 

Eri-ikäisten asiakkaiden osallisuuden huomioiminen on 2000- luvun trendi, joka 

näkyy palveluntuottajien asenteissa, hankkeissa ja osallisuutta käsittelevän kirjal-

lisuuden runsaudessa. Käsitys asiantuntijuudesta on muuttunut. Asiantuntijuus 

muodostuu kokemuksen ja eletyn elämän kautta eikä ole vain alan ammattilaisten 

hallussa. (Toikko & Rantanen 2009a, 10-11, 30; 2009c, 406-408.) Asiantuntijuus- 

käsityksen muutos liittyy asiakas- käsitteen muutokseen, asiakaslähtöiseen toimin-
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taan, jossa palveluntarjoaja ja palvelunkäyttäjä ovat yhteistyösuhteessaan tasave-

roisia toimijoita. (Viitanen ym. 2011, 7-10, 18-19.) 

Suomalaisen 2000- luvun yhteiskunnan poliittisessa päätöksen teossa korostetaan 

osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta. Organisaatioiden strategisen toiminnan 

puitteet ovat toimijuutta korostavat. Sosiaalipolitiikkamme käsitteissä ja hyvin-

vointipalveluissa osallisuus, toimijuus ja aktiivinen kansalaisuus vaikuttavat tar-

koittavan samaa. Yksilö on siten itse vastuussa selviytymisestään ja selviytymisen 

tukemiseksi saa yhteiskunnan ehdoilla apua. Tuen varaan ei voi heittäytyä. Aktii-

vinen kansalaisuus on suomalaisen politiikan, koulutusjärjestelmän ja tulevaisuu-

den yleinen tavoite. Tällaisten näkemysten taustalla on laajat, liberaalit, yksilön 

vapautta, oikeuksia ja velvollisuuksia korostavat aatteet, joihin liittyvät demokra-

tian ihanteet ja markkinoiden tarjoamat mahdollisuudet. (Juhila, 2006, 72-76; Lai-

tinen & Niskala 2013, 10; Närhi ym. 2013, 116-120.) 

Aktiivinen ja osallistuva kansalainen on oman menestyksensä tekijä. Menestyk-

selle yhteiskunta antaa puitteet ja ohjaa kansalaisiaan tavoitteensa mukaisesti. 

Sosiaalialan palveluita koskevat samat tehokkuuden ja vaikuttavuuden vaatimuk-

set kuten mitä tahansa muuta toimialaa. Tällaisessa tilanteessa hyvinvointipalve-

luilla on kuitenkin tärkeä tehtävä. Hyvinvointipalveluiden tulee tukea niitä ihmi-

siä, jotka ovat osattomia ja aktiivisuutta vailla. Palveluita ei voi kohdentaa vain 

aktiivisiin kansalaisiin, vaikka se olisi yhteiskunnallinen ihanne. Osallisuus lisään-

tyy yksilön kannalta vähitellen ja lisääntymisen tulos on jokaisella yksilöllinen. 

Tälle yksilölliselle osallisuuden kehitykselle on annettava mahdollisuus. (Juhila 

2006, 72-76; Närhi ym. 2013, 114.)  

Oranen (2008, 14-16) esittää, että lapsia ja nuoria ei juuri ole kuultu lastensuoje-

luun liittyvissä kehittämishankkeissa, uudistuksissa tai työkäytännöissä, vaikka 

toisilla sektoreilla osallisuutta on hanketyöllä pyritty lisäämään. Laitinen ja Niska-

la (2013, 13) toteavat artikkelissaan, että tilanne on viime vuosina muuttunut 

suuntaan, jossa sosiaalityöntekijät ovat eripuolilla Suomea sosiaalialan osaamis-

keskusten kanssa tehneet kehittämistyötä asiakkaiden osallisuuden ja toimijuuden 

lisäämiseksi. Osallisuuden lisääminen ei ole vain hankkeiden tavoite. Se on tuota-

va asiakaslähtöiseen toimintaan, jokaiseen asiakaskohtaamiseen mukaan. Asiakas-
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lähtöinen toiminta on asiakkaan osallisuuden ja toimijuuden tukemista. Siten osal-

lisuuden ei tule olla mitään erityistä, vaan normaali tapa toimia.  

Hennalan (2011, 112-113) useisiin laadullisiin tapaustutkimuksiin perustuvassa 

väitöskirjassa tarkastellaan kuntien, julkisen sektorin, palveluiden käyttäjien pal-

veluinnovaatioiden haasteita. Tutkimustulosten mukaan, palveluiden kehittämisen 

ja uudistamisen näkökulmasta, on asiakkaiden toimijuudessa ja subjektiudessa 

rakenteellisia ja asenteellisia haasteita. Haasteet liittyvät asiakkaiden ymmärtämi-

seen innovaatiotoiminnassa resursseina, jolloin palveluiden tuottajat rohkenevat 

osallistaa heitä. Yhteisessä kehittämistoiminnassa on haasteina sitoutumisen puute 

ja palveluiden tuottajien vaikeus ymmärtää saadun asiakaspalautteen ja palvelui-

hin kohdistuvien toiveiden merkitystä laajasti kehittämisen kannalta.  

Parhaimmillaan kehittämisaloite tulee palveluiden käyttäjiltä ja he ovat luomassa 

uutta palvelua alusta alkaen. Haasteena on, että kehittämisehdotuksia kootessa, 

asiakkaat eivät aina osaa sanoa mitä toivoisivat nyt ja tulevaisuudessa. Sen vuoksi 

tulee pohtia, riittääkö asiakkailta kysyminen, konsultointi vai tehdäänkö kehittä-

mistyötä vuorovaikutuksellisessa yhteistyössä tietoa yhdistäen. Asiakaslähtöinen 

kehittäminen syvenee jos asiakas pääsee kokeilemaan ja antamaan palautetta pal-

velusta, jota on ollut kehittämässä ja osallistuu sen jatkokehittämiseen. Palvelun 

asiakaslähtöisyys mitataan käyttäjäkokemuksilla. (Viitanen ym. 2011, 36-37.) 

Hennalan (2011, 112-116) mukaan asiakkaiden osallisuus kehittämis- ja innovaa-

tiotoiminnassa on palveluiden tuottajien kannalta periaatteessa myönteinen asia. 

Asiakkaiden potentiaalin hyödyntämiseen ei suhtauduta kaikilta osin vakavasti 

vaan kehittämistoiminnasta vastaavat sivuuttavat käyttäjien näkökulman, eikä 

osallistavaan, yhteistoiminnalliseen kehittämistoimintaan perustuvia toimintatapo-

ja ole sisäistetty. Asiakas voidaan nähdä kritiikin ja vaateiden esittäjänä, ei niin-

kään yhteistyökumppanina tai tahona, jolla on kehittämistyöhön osallistuakseen 

riittävästi tietoa. Siten julkisissa palveluissa ei hyödynnetä, asiakkaiden, palvelui-

den käyttäjien, kokemukseen perustuvaa tietoa ja asiantuntijuutta innovaatio- ja 

kehittämistyöhön siinä määrin kuin sitä voisi hyödyntää. 

Kehittämistoiminnan onnistumisen edellytyksenä on pidetty sekä työntekijöiden, 

että asiakkaiden osallisuutta. Kehittämisen haasteet ovat siten konkreettisempia, 
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kun kehittämistarpeet tulevat molemmilta osapuolilta ja ne sovitetaan yhteen. Ke-

hittämistyön voi suunnata vastaamaan asiakkaiden tarpeita, jolloin työnteki-

jöidenkin näkökulmat huomioidaan. Kehittämisessä huomioidaan siten molemmin 

puolinen asiantuntijuus. (Toikko & Rantanen 2009a, 89-96.) Kehittämishankkeen 

suunnitteluvaiheessa tulee päättää kehitetäänkö toimintaa välittömässä asiakkuu-

dessa olevien kanssa vai huomioidaanko myös heidät, jotka mahdollisesti joskus 

voivat olla asiakkuudessa (Laitinen & Niskala 2013, 14).  

Palveluiden käyttäjien näkökulma tuo vain yhden kannan mukaan kehittämistoi-

mintaan. Jos palveluiden kehittämisestä ei käydä keskustelua ja huomioida useita 

näkökulmia, kehittäminen ei tapahdu tasa-arvoisesti. Kehittämistoiminnan suun-

taaminen kehittäjän omasta näkökulmasta sivuuttaa asiakkaiden asiantuntijuuden, 

myös niiden, jotka mahdollisesti tulevaisuudessa käyttävät palvelua. Olemassa 

olevien palveluiden kehittäminen, asiakkaita osallistaen, antaa tuloksen vain tie-

tyltä ihmisryhmältä, jolloin osallistamisen ja osallistumisen hyödyt vähenevät. 

(Hennala 2011, 114.) 

Julkisten palveluiden tuottajat Hennalan (2011, 114-115) arvion mukaan pyrkivät 

kehittämistyössä ja innovaatiotoiminnassa ongelmanratkaisuun ja suppeahkoihin 

päätelmiin. Vapaalle ideoinnille ja keskustelulle ei ole tilaa, vaan tulos tulisi saada 

välittömästi. Kehittämistoiminta ja innovointi ovat siten enemmän palveluiden 

tuottajien ja organisaatioiden tarpeista lähtevää toimintaa. Palveluita käyttävien 

osallisuuden tarve, arvo ja tavoitteet tulisi arvioida jo kehittämistoimintaa suunni-

tellessa ja varmistaa, että kehittämisprosessien tuottamiseen on riittävästi osaamis-

ta ja palveluita käyttävät ovat prosessissa mukana alusta asti. Organisaation sisäis-

ten tavoitteiden ja ulkopuolelta annettavien ideoiden yhdistäminen on haaste. 

Ammattilaisten asenteissa, osaamisessa ja toiminnassa on edellä kuvatun tutki-

muksen perusteella kehitettävää.  

Ammatillisuuteen ja asiakkaan oikeuksiin liittyen, Laitinen ja Niskala (2013, 12) 

ottavat teoksessaan esiin asiakkaiden osallisuuden eettisen ulottuvuuden: Onko 

asiakas julkisten palveluiden tuottajan mielestä asiakassuhteen aktiivinen osallis-

tuja vai toimenpiteiden kohde. On pohdittava olemmeko kehittäjinä aidosti am-

mattilaisia ja rohkeita asettaaksemme itsemme ja työmme alttiiksi asiakaslähtöi-

selle muutokselle. Muutoksen ja kehityksen suunnan määrittelyssä on oltava re-
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hellinen. Asiakaslähtöinen toiminta ottaa asiakkaan osalliseksi, joten osallisuus on 

asiakaslähtöisyyttä. 

Koulukuraattoripalveluiden asiakaslähtöistä kehittämistä ei toistaiseksi ole tämän 

kehittämishankesuunnitelman mukaisena hankkeena toteutettu. Yläkouluikäisten 

oppilaiden näkemyksiä siitä, millaista koulukuraattorin työn tulisi olla ja miten 

palveluita haluttaisiin kehittää, on koottu Puotisen (2008) toimesta. Pro gradu- 

tutkielmassaan Puotinen (2008, 45-56) selvitti 9. luokkalaisten tekemien ”Jos oli-

sin koulukuraattori”- kirjoitelmien avulla näkemyksiä millaista koulukuraattorin 

työn tulisi olla. Merkittävänä tutkimustuloksena voidaan pitää koulukuraattorin 

läsnäolovaatimusta, jossa kuraattori oli fyysisesti ja psyykkisesti näkyvä hahmo 

koululla. Ihannekoulukuraattori nuorten näkemysten mukaan olisi oppilaslähtöi-

nen, kykenevä aitoon kohtaamiseen ja läsnäoloon. Nuorten vastauksissa korostui 

kuraattorin vaitiolovelvollisuuden ja luottamuksellisuuden merkitys. Koulukuraat-

torin toivottiin olevan aktiivinen toimija koululla suhteessa vanhempiin, tiedotta-

miseen ja koulukiusaamiseen puuttumisessa. 

Nuoret arvostavat osallisuudessa sitä, että omasta toiminnasta jää jälki, jotakin 

konkreettista. Huomiota on kiinnitettävä siihen, että osallisuushankkeissa toiminta 

on laadukasta ja hyvin suunniteltua. Nuoria osallistamalla voidaan saada aikaan 

syrjään jäämisen kokemuksia, osattomuutta. Toiminta on tällöin kääntynyt itseään 

vastaan. Osallisuuden kokemus voi päättyä pettymykseen, jossa luvatut vaikutta-

misen mahdollisuudet eivät johda minnekään. Pettymys painuu mieleen ja jää 

nakertamaan luottamusta aikuisiin ja yhteiskuntaan ja omiin vaikuttamisen mah-

dollisuuksiin. Riittävää osallisuutta ei ole, että lapsilta ja nuorilta kysytään mieli-

piteitä, ajatuksia ja toiveita. Olennaista on, mitä kuulluksi tulemisen jälkeen tapah-

tuu. (Gretschel 2002, 179-180; Kiilakoski 2007, 13; Oranen 2008, 45.)  

Organisaatiot voivat oppia nuorten aidosta kuulemisesta ja osallistumisesta. Hei-

dän antamansa palaute on rehellistä ja suoraa ja sitä voi ja tulee käyttää toiminnan 

kehittämisessä. Aikuisilta, palveluiden tuottajilta ja muilta toimijoilta vaaditaan 

rohkeutta asettua aidosti kuulemaan nuorten ajatuksia ja odotuksia. Hyöty tulee 

kaikille toimijoille. Työskentely ja palvelut paranevat ja asiakkaiden kokemus 

osallisuudesta voimauttaa ja motivoi. (Oranen 2008, 16.) 
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5 KEHITTÄMISHANKKEEN TAVOITE JA TARKOITUS 

Toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen tavoitteena oli kehittää Päijät-

Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän Peruspalvelukeskus Aava 

liikelaitoksen koulukuraattoripalveluihin toimintamalli asiakaslähtöisesti. Kehit-

tämistyöhön osallistuivat kaikki Peruspalvelukeskus Aavan seitsemän kouluku-

raattoria ja 51 yläkoulua käyvää 8. luokkalaista nuorta.  

Hankkeen kehittämistoiminta kohdistui palveluita tuottavien koulukuraattoreiden 

työn ytimeen, asiakasprosessiin. Kehittämistyötä tehtiin yhteistoiminnallisesti 

vuorovaikutuksessa. Hyödynsaajia hankkeessa olivat yläkoululaiset nuoret, nykyi-

set ja mahdolliset tulevat asiakkaat, ja palveluita tuottavat koulukuraattorit, joilla 

oli mahdollisuus hankkeen jälkeen tuottaa parempia palveluita. 

Kehittämishankkeen tarkoituksena oli lisätä nuorten osallisuutta heille kohdistet-

tujen palveluiden kehittämisessä. Hankkeella ennaltaehkäistiin nuorten syrjäyty-

mistä ja lisättiin hyvinvointia kehittämällä matalan kynnyksen palvelua kouluym-

päristössä.  
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6 TOIMINTATUTKIMUKSELLINEN LÄHESTYMISTAPA 

KEHITTÄMISTYÖHÖN 

Toimintatutkimusta on pidetty strategisena, käytäntöä ja teoriaa yhdistävänä tapa-

na lähestyä tutkittavaa kohdetta. Toimintatutkimuksessa tarkasteltavaa ja kehitet-

tävää kohdetta lähestytään tarveperustaisesti ja muutoshakuisesti. Toimintatutki-

muksellisessa kehittämistyössä sosiaalisen yhteistoiminnan avulla tarkastellaan, 

ihmetellään, luodaan ratkaisuja ja kehitetään. Yhteisöt tuottavat uutta tietoa ja 

teoriaa tarkasteltavasta kohteesta ja saavat esille yhteisön hiljaista tietoa. Oppimi-

nen, kehittyminen ja sosiaalinen yhteisöllisyys ovat toimintatutkimuksen keskeisiä 

alueita. (Heikkinen & Jyrkämä 1999, 29; Heikkinen, Rovio & Kiilakoski 2008, 

78; Heikkinen 2010, 214–215, 219.) Kehittämishankkeeni toteuttamistavaksi va-

litsin toimintatutkimuksen. Toiminta tässä toimintatutkimuksessa tarkoitti sosiaa-

lista yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta. 

Toimintatutkimuksellinen lähestymistapa kehittämistoimintaan liittyy kiinteästi 

työelämään ja työyhteisöihin. Kehittämistoiminnassa yhdistetään toimintatutki-

muksellinen tiedon tuotanto, toimijoiden osallisuus ja prosessimainen kehittämi-

nen uusien toimintatapojen ja työvälineiden luomiseksi. Kehittämistyössä saadaan 

kokemuksiin ja arviointeihin liittyvää tietoa, jota voidaan käyttää jatkokehittämi-

seen. Osallistujien näkemykset lisäävät ymmärrystä käsiteltävästä asiasta ja ilmi-

östä. Tiedon lisääntymisellä tähdätään toimijoita hyödyttävään muutosprosessiin. 

Tiedon kokoaminen on usein, kehittämisprosessin tavoin, vaiheikas prosessi. On-

nistunut kehittämistyö vaatii monentasoista ja eri lähteistä saatua tietoa. Tämän 

vuoksi asiakaslähtöisyys, jaettu asiantuntijuus ja osallisuus ovat tämän päivän 

oikeudenmukaisuutta edistäviä tapoja kehittää palveluita. Ne ovat oleellisia toi-

mintatutkimuksellisessa lähestymistavassa. (Toikko & Rantanen 2009a 10-11, 30; 

2009c, 406-408.) Kehittämistyö ei ole siten vain palveluntuottajien oikeus. Palve-

luiden muutostarpeen tunnistamiseen tulee osallistua myös palveluiden käyttäjien.  

Toimintatutkimusta voi Heikkisen (2008, 28–29, 36) mukaan pitää väliintulona, 

interventiona, jossa muutetaan totuttua toimintatapaa. Interventiolla kyseenalaiste-

taan rutiineja, hiljaista tietoa ja pysähtyneisyyttä. Muutoksen edellytyksenä on, 

vallitsevaa todellisuutta tarkastellaan rehellisesti. Tarkastelun avulla kehittämisen 

suunta voidaan valita, jolloin prosessimainen toimintojen ketju ja tavoitteellinen 
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kehittäminen alkaa. Kehittämistyöllä usein löydetään uusia kehittämistarpeita, 

jolloin ratkaisut ovat väliaikaisia siihen saakka, kunnes luodaan parempi ratkaisu. 

Tarkasteluun ja arviointiin palataan aina uudelleen, joten reflektointi on ketju-

maista ja jatkuvaa kehittämistoiminnassa. Toimintatutkimuksella tähdätään myön-

teiseen muutokseen, ei kehittämiseen vain kehittämisen vuoksi. Kehittämistyö 

jatkuu, vaikka toimintatutkimuksellinen osuus päättyisi. (Heikkinen & Jyrkämä 

1999, 44-45.) 

Toimintatutkimuksen keskeinen ominaisuus on edellä kuvatun kaltainen refleksii-

visyys, asioiden tarkasteleminen toisesta näkökulmasta. Reflektoimalla ajattelussa 

ja toiminnassa olevat rutiinit, totutut mallit, tarkastellaan kriittisesti. Tällainen 

tarkastelu on oppimisen ja kehittymisen edellytys. Refleksiivisyys esiintyy toi-

mintatutkimuksessa toiminnan, havainnoinnin ja toiminnan uudelleen määrittelyn 

vuorotteluna, jotka toistuessaan luovat spiraalimaisesti etenevän kehittämistavan. 

Asiat eivät seuraa toisiaan järjestelmällisesti, vaan etenevät limittäin, toisiaan täy-

dentäen. Tarkasteltavan toiminnan ymmärrys syvenee, asiat nähdään uudessa va-

lossa, ja siten edetään spiraalissa seuraavalle tasolle. Refleksiivisyytensä vuoksi 

toimintatutkimusta ei voi pitää objektiivisena tiedonkeruumenetelmänä vaan kei-

nona koota tietoa kohteesta ja valitusta näkökulmasta. (Heikkinen & Jyrkämä 

1999, 36–39; Heikkinen 2008, 34–35; Heikkinen 2010, 21.) 

Toimintatutkimukselle tyypillistä on kehittämistoiminnan prosessimaisuus, jossa 

vaiheet seuraavat toisiaan, limittyvät ja ovat päällekkäisiä. Toimintatutkimusta 

kuvataan kehämäisinä sykleinä ja spiraaleina, joissa uutta luovat (konstruoivat) ja 

arvioivat (rekonstruoivat) vaiheet vuorottelevat. Toimintatutkimuksessa uuden 

oppimiseksi ja luomiseksi katsotaan arvioiden taaksepäin, jotta päästään eteen-

päin, kehitytään. Jokaisesta vaiheesta otetaan jotakin seuraavaan vaiheeseen mu-

kaan. Spiraalimaista toimintatutkimuksen kuvaamista voi tarkastella myös kriitti-

sesti, sillä sen avulla kuvaaminen on kaavamaista eikä aina vastaa todellisuutta. 

Toimintatutkimuksellisessa kehittämistoiminnassa vaiheet ovat harvoin toisistaan 

erillisiä. Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tehtävä kehittämistyö sisältää moni-

tasoista toimintaa, jota on haastava pelkistää. Hyvän toimintatutkimuksen mittari-

na ei voi siten pitää syklien määrä, vaan merkityksellistä on sisältö: mitä ja miten 

toimittiin ja mitä saavutettiin.  (Heikkinen ym. 2008, 78–82).  
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Tämän hankkeen kehittämistyössä vuorottelivat: suunnittelu, organisointi, toteu-

tus, arviointi ja reflektio. Kehittäminen ei tässä toimintatutkimuksena toteutetussa 

kehittämishankkeessa edennyt tavoitteen asettelusta suoraviivaisesti valmiiseen 

jalostettuun toimintamalliin. Toimintatutkimukselle ominaiseen tapaan etenemi-

nen oli spiraalimaista. Vuorovaikutteisessa kehittämistyössä vaiheet täydensivät 

toisiaan, synnyttivät uutta ja reflektion sekä kohtaamisten avulla ymmärrys sekä 

tieto tarkasteltavasta palvelusta lisääntyivät (Toikko & Rantanen 2009a, 66–67).  

Kehittämistoimintaan osallistuivat koulukuraattorit ja kuraattoripalveluiden koh-

deryhmään kuuluvat nuoret. Hanke on toteutettu eri vaiheissaan yhteistoiminnalli-

sesti vuorovaikutuksessa. Yhteenvedot, suunnittelutyön ja valmistelut tein itsenäi-

sesti hankkeen tiedonkeruuvaiheiden rinnalla, ennen ja jälkeen. Olennaista tässä 

kehittämishankkeessa oli koota vuorovaikutustilanteissa tietoa, joka on kehittä-

mistoiminnassa tarpeellista ja hyödynnettävissä. Koottu tieto oli työ- ja kouluyh-

teisöihin sidonnaista ja pätevää siten näissä ympäristöissä.  

Niiden osallistuminen, joita kehitettävä toiminto koskee, on demokraattista ja ta-

sa-arvoista toimintaa. Perinteisiä tiede- ja tutkimusmääritelmiä verratessa toimin-

tatutkimukseen, pyrkii jälkimmäinen tiedon tuotannon tapaan, jossa uusi tieto 

käytetään ja sovelletaan yhteisössä ja ympäristössä, jossa se on koottu. Asiantunti-

juus ei ole vain ammattilaisten ominaisuutta, vaan kaikki osallistujat ovat asian-

tuntijoita ja heillä on oikeus ja kyky tietää. (Toikko & Rantanen 2009a, 125–126, 

157–159; Toikko & Rantanen 2009c, 404, 406–408.) 
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7 KEHITTÄMISHANKKEEN TOTEUTTAMINEN 

7.1 Hankkeen alkuarviointi, reflektointi, suunnittelu ja aikataulu 

Kehittämishankkeen alkujuuret olivat syksyssä 2012, jolloin opintojen alkaessa 

ideoin aihetta opinnäytetyötä varten. Suunnittelin työyhteisöömme hanketta, jossa 

koulukuraattoripalveluita kehitetään nuorten näkökulmasta ja asiakaslähtöisesti. 

Hankkeen toimijoita olivat kuraattorit ja 8. luokkalaiset nuoret. Aiheen esittelin 

lähiesimiehelleni, joka hyväksyi sen taustaorganisaation strategiaan sopivana.  

Asiakaslähtöinen toiminta ja sen kehittäminen nivoutuivat taustaorganisaation 

strategisiin tavoitteisiin ja oli kuraattoreiden arkeen kuuluvaa toimintaa. Kouluku-

raattoreiden toiminnan ydin on asiakaslähtöisyydessä, joten asiakasprosessin ke-

hittäminen tästä näkökulmasta oli luontevaa. Asiakaslähtöisellä kehittämishank-

keella halusin täydentää työhön kuuluvaa kehittämistoimintaa ja tuoda siihen asi-

akkaiden näkökulman mukaan. Palautteen keruu kuraattoripalveluissa oli ollut 

vähäistä ja kehittämistoimintamme ei ole ollut systemaattista, joten hankkeella 

täydennettiin tätä puutetta.  

Hankkeen alkusuunnitteluvaiheessa totesin, että hankkeen etenemisen edellytyk-

senä oli, että edellinen vaihe oli tiedonkeruun osalta valmistunut. Vaiheiden toteu-

tuminen ja niissä koottu tieto määrittelivät sitä, miten hankkeen jatko suunniteltiin 

ja toteutettiin. Hankesuunnitelman kanssa tuli toimia joustavasti. Hankkeen vai-

heittainen, toimintatutkimukselle ominainen, spiraalimainen eteneminen on kuvat-

tu seuraavassa kuviossa (KUVIO 4). Hanke eteni tiedonkeruiden ja suunnittelun, 

reflektion ja arvioinnin vuorotteluina näkökulmien muuttuessa, mutta tarkastelta-

van kohteen, koulukuraattoripalvelun asiakasprosessin, säilyessä keskiössä.  
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KUVIO 4. Toimintatutkimuksena toteutettu kehittämishanke 

 

Hankkeen kehittämistoimintaan osallistuneet asiakkaat olivat 8. luokkalaisia nuo-

ria. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän alueella yläkouluikäisille tiedote-

taan koulukuraattoripalveluista 7. luokalla kun koulukuraattori on mukana al-

kusyksystä Seiskapäivissä. Päivien aikana uudet 7. luokkalaiset tutustuvat luokka-

tovereihinsa yhteistoiminnallisin ryhmäytysharjoittein. Koko luokka-asteen kou-

lukuraattori kohtaa uudelleen, kun oppilaat siirtyvät 8. luokalle ja osallistuvat seu-

rakunnan ja sivistyspalveluiden yhteistyössä toteuttamiin Kasipäiviin. Päivien 

aikana tiedotetaan rippikouluasioista ja tehdään yhteistoiminnallisia, luokkahen-
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keä lujittavia harjoituksia. Koska 8. luokkalaiset oppilaat ovat kohdanneet koulu-

kuraattorin kouluaikanaan vähintään kahdesti, todennäköisesti oppilailla on mieli-

piteitä ja näkemyksiä koulukuraattorin työstä ja muutamilla on henkilökohtainen 

kokemus koulukuraattorin asiakkuudesta. Tämän vuoksi valitsin juuri tämän 

luokka-asteen tiedonkeruun kohderyhmäksi ja edustamaan asiakkaita. 

Asiakaslähtöistä kehittämishanketta suunnitellessa tuli arvioida, onko organisaati-

ossa riittävästi asiakaslähtöiseen kehittämistoimintaan tarvittavaa asiakasymmär-

rystä. Asiakasymmärrykseen kuuluu palveluun liittyvien odotusten, kokemusten 

ja stereotypioiden tiedostaminen. Se on perusta asiakaslähtöiselle kehittämistoi-

minnalle. Asiakasymmärryksellä varmistetaan, että kehittämistoiminta tapahtuu 

asiakaslähtöisesti, ei organisaatiolähtöisesti. Sen avulla havaitaan myös kehittä-

mistarpeet. (Viitanen ym. 2011, 35–36, 41, 59.)  

Tämän hankkeen työyhteisö muodostui seitsemästä koulukuraattorista, joten hei-

dän asiakasymmärrystään oli arvioitava. Tämän vuoksi hankkeen ensimmäinen 

vaihe, spiraalin ensimmäinen kaari oli koulukuraattoreiden ryhmähaastattelu asia-

kasymmärryksen ja asiakasprosessin kehittämistarpeiden kartoittamiseksi. Koulu-

kuraattorit olivat hankkeen kehittäjiä ja merkittävän roolinsa vuoksi he kokoon-

tuivat hankkeen alussa ja lopussa. Kokoontumisissa kehitettiin, mutta myös toi-

mittiin asiakaslähtöisyyden ja asiakasymmärryksen varmistamiseksi ja lisäämi-

seksi.  

Asiakasymmärrys on asiakaslähtöisyyden tavoin asenteisiin perustuvaa ja on si-

doksissa siihen, miten organisaatiota johdetaan. Kun organisaatiossa on asia-

kasymmärrystä, on usein myös tahtoa hyödyntää tätä tietoa kehittämistoiminnas-

sa. Tämä tekee organisaatiosta ja sen toimintakulttuurista asiakaslähtöisen. Tällai-

nen organisaatio on myönteinen palveluiden kehittämiselle asiakaslähtöisesti. Ke-

hittämistoiminta syventää asiakasymmärrystä, joka taas lisää systemaattista kehit-

tämistä. Asioiden välillä on siten myönteinen riippuvuus. (Viitanen ym. 2011, 43-

45) 

Osallisuuteen perustuvassa kehittämistoiminnassa voi menetelmävalinnoilla vai-

kuttaa siihen, että tarkasteltavaan asiaan saadaan uusi näkökulma. Menetelmillä 

voi tietoisesti mataloittaa hierarkkisia ja valtaan perustuvia ihmisten välillä olevia 
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asetelmia. Tällaiset jännitteet vallitsevat tilanteissa, joissa aikuinen johtaa tilannet-

ta: esittää kysymyksiä tai tekee tutkimushaastattelua. Kysymys - vastaus asettelul-

la tuetaan tätä aikuisen auktoriteettiin perustuvaa asetelmaa. Koulussa tällainen 

asetelma on miltei aina, ja se tuli huomioida kun aikuisena toteutin osallistavaa, 

toimintatutkimuksellista tehtävää. (Pyyry 2011, 41-42, 48-51.) 

Nuorten osallisuuteen perustuvaa toiminnallisen osuuden toteuttamistapaa harkit-

sin kauan. Koska kohtasin nuoret koulussa, piti miettiä toimintatapa, joka innos-

taisi ja motivoisi keskellä koulupäivää. Oma rooli kouluyhteisössä toimiessa täy-

tyi sovittaa siten, että kohderyhmän toiminnan tuloksiin vaikutin mahdollisimman 

vähän, jotta kerätty aineisto olisi asiakaslähtöistä. Alaikäisten kanssa toimittaessa 

huoltajatkin olivat muodollisesti läsnä, sillä he tekivät lopullisen päätöksen lap-

sensa osallistumisesta. (Pyyry 2011, 41-42, 48-51.)  

Edellä kuvatut näkökulmat huomioiden valitsin nuorille kohtuullisen rennon ryh-

mätyömenetelmän, learning cafen, jossa keskustellen voi oman vertaisryhmänsä 

kanssa miettiä uusia näkökulmia koulukuraattorin työhön. Nuorten tuottama mate-

riaali oli määrä käsitellä koulukuraattoreiden kehittämispäivässä myöhemmin ke-

väällä. Kehittämispäivän sisältöä ryhdyin suunnittelemaan vasta kun nuorten työ-

pajat olivat ohitse. Kuraattoreiden kehittämispäivän tavoite, uuden toimintamallin 

luominen, nuorten esittämien ehdotusten ja toiveiden pohjalta, oli asetettu jo han-

kesuunnitelmaa laadittaessa.  

Hankkeen käytännön toteutus alkoi syksyllä 2013, jolloin sopimus toimeksianta-

jan kanssa tehtiin. Hankesuunnitelma valmistui, ja esitin sen suunnitelmaseminaa-

rissa joulukuussa 2013. Tämän jälkeen tutkimuslupia oli mahdollista anoa tausta-

organisaatiolta ja yhteistyökumppaneilta, sivistyspalveluista kahdesta kunnasta.  

Hankkeen tiedonkeruut toteutin keväällä 2014. Jokaista hankkeen tiedonkeruun 

vaihetta edelsi sosiaalisen vuorovaikutustilanteen suunnittelu ja reflektointi. Tie-

donkeruuta tein kehittämishankkeen kolmessa vaiheessa. Menetelminä olivat kou-

lukuraattoreiden ryhmähaastattelu, 8. luokkalaisten nuorten learning cafe työpajat 

ja koulukuraattoreiden kehittämisiltapäivä. Tiedonkeruut suunnittelin siten, että 

valitulla menetelmällä edettiin asetettua tavoitetta kohti, mutta sosiaalisten tilan-

teiden yllätyksellisyys ja joustavuus oli huomioitu. Tiedonkeruuvaiheissa ja nii-
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den jälkeen havainnoin, reflektoin, arvioin ja kirjasin tilanteessa ilmenneet, hank-

keen kannalta merkitykselliset asiat tutkimuspäiväkirjaan. Tiedonkeruiden jälkeen 

tein kootulle aineistolle analyysin. Hankesuunnitelmaa arvioin hankkeen edetessä. 

Suuria muutoksia suunnitelmaan en tehnyt, mutta tarkennuksia piti tehdä. Miltä 

hankkeessa tavoiteltu toimintamalli tulisi näyttämään, ei ollut kenenkään tiedossa 

etukäteen. Tärkeintä mielestäni oli, että osallistujat tulivat kuulluksi ja tuloksena 

oli käyttökelpoinen toimintamalli. Hankkeen toteutuksen aikataulu on esitetty alla 

olevassa taulukossa (TAULUKKO 1). 

 

TAULUKKO 1. Hankkeen aikataulu 

 

Kehittämishankkeen toteutuksen aikataulu 
 

Vuosi 2013 

 

 

joulukuu 

 

Suunnitelmaseminaari 

 

 

Vuosi 2014 

 

 

tammikuu 

 

Tutkimusluvat tausta- ja yhteistyöorganisaatioilta 

Hankkeen käynnistys 

 

helmikuu 

 

Koulukuraattoreiden ryhmähaastattelu 

 

maaliskuu 

 

Nuorten learning café info ja toteutus I & II 

 

huhtikuu 

 

Nuorten learning café info ja toteutus III & IV 

 

kesäkuu 

 

Koulukuraattoreiden kehittämisiltapäivä 

 

elokuu-joulukuu 

 

Hankkeen raportointi 

 

 

Vuosi 2015 

 

 

 

tammi-maaliskuu 

 

Hankkeen raportointi 

 

huhtikuu 

 

Julkaisuseminaari 
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Hankkeen kehittämistoiminta kohdistui siihen mikä koulukuraattorin työssä on 

kaikkein olennaisinta eli asiakasprosessi, jolla pyritään hyvinvoinnin lisääntymi-

seen. Erityistä painetta asiakasprosessin kehittämiseen ei ole todettu, joten toimin-

tatutkimuksellisen kehittämishankkeen kohdentaminen olemassa olevaan toimin-

toon ja palveluun oli intervention omainen väliintulo (Heikkinen & Jyrkämä 1999, 

44–45; Heikkinen 2008, 28-29). Kehittämishanke haastoi tarkastelemaan, ihmette-

lemään, kyseenalaistamaan ja tekemään asioita vielä paremmin. 

Wallin (2011, 26) kuvaa teoksessaan sosiaalisia innovaatioita, jotka ovat vallitse-

vaa tilannetta muuttavia, tuotteita tai toimintamalleja, mutta myös prosesseja, jot-

ka muuttavat ajattelutapoja ja toimintakulttuureja. Innovaatiot tarvitsevat syntyäk-

seen muutostarpeen ja innostuksen, jotta voivat kehittyä työtä helpottaviksi käy-

tännöiksi. Innovaatiolla tulee olla jokin hyvinvointia lisäävä vaikutus ja merkitys. 

Tähän pyrki myös tämä toimintatutkimuksellinen kehittämishanke. Hankkeen 

kehittämistoiminta kohdistui palveluun, tuotteeseen, mutta myös työyhteisön toi-

mintaan. Toiminnan tavoite ohjasi kehittämistoimintaa, joka perustui asiakkaiden 

ja koulukuraattoreiden käsityksille ja kokemuksille palvelun tämän hetken tilan-

teesta. (Toikko & Rantanen 2009b, 3-4, 7.) 

 

7.2 Koulukuraattoreiden ryhmähaastattelu 

Toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen spiraalin ensimmäinen kaarre oli 

koulukuraattoreiden teemallinen ryhmähaastattelu, ensimmäinen tiedonkeruuti-

lanne. Ryhmähaastattelun valitsin yhdeksi hankkeen tiedon keruumenetelmäksi, 

sillä halusin kuulla kaikkien Peruspalvelukeskus Aava liikelaitoksen koulukuraat-

toreiden ajatuksia ja mielipiteitä toimintamallin kehittämiseksi. Ryhmähaastatte-

lusta tavoittelin hankkeeseen uusia näkökulmia, kartoitin koulukuraattoreiden 

asiakasymmärrystä ja keräsin materiaalia hankkeen seuraavaa vaihetta varten.  

Menetelmänä haastattelu on selkeä, ja suoraan kysyminen hyvä keino kartoittaa 

ihmisten ajatuksia ja mielipiteitä (Eskola 2007, 34–35). Huovisen ja Rovion 

(2008, 109) mukaan toimintatutkimuksessa ryhmähaastattelu on valittu tiedon 

keruumenetelmäksi usein ajankäyttöön liittyvistä syistä. Haastattelut on usein teh-
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ty kehittämistyön kannalta olennaisille henkilöille, avaintiedonantajille eli henki-

löille, joita tavoitteiden takia kannatti haastatella.  

Hirsjärven ja Hurmeen (2010, 61) määritelmän mukaan ryhmähaastattelu on kes-

kustelutilanne, jossa osallistujilla on mahdollisuus tuoda esiin käsiteltävästä ai-

heesta haluamiaan näkökulmia vapaasti. Määritelmän mukaan haastattelija puhuu 

kaikille yhteisesti, mutta voi kohdistaa kysymyksiä myös yksilöille. Tavoitteeltaan 

ryhmähaastattelu saa olla varsin avoin ja olla pohjustuksena laajempaan tutkimuk-

seen. Tämän hankkeen ryhmähaastattelu oli mainitun kaltainen pohjatyö. Koulu-

kuraattoreita oli haastateltavana seitsemän. Ryhmähaastatteluun määrä oli sopiva, 

sillä joukko ei ole suuri, mutta riittävä keskustelun syntymiseksi. Jokaisen haastat-

teleminen erikseen olisi vaatinut paljon aikaa, joten myös tässä hankkeessa yksi 

valintaperuste liittyi ajankäyttöön..  

Huovisen ja Rovion (2008, 111) mukaan toimintatutkimuksellisessa lähestymista-

vassa teemahaastattelu on usein käytetty tiedon keruumenetelmä. Työyhteisössä 

toteutettavaan kehittämishankkeeseeni teemahaastattelu soveltui joustavuutensa 

vuoksi. Tuotos, haastattelun anti, rakentui kollektiivisesti. Ryhmässä teemojen 

mukaisesti keskustellen oli mahdollista kannustaa toisten luovuutta, ideointia ja 

ajattelua, jolloin hanke eteni.  

Hankkeen ensimmäisessä tiedonkeruuvaiheessa, koulukuraattoreiden teemallises-

sa ryhmähaastattelussa, yhdessä kartoitettiin ja rakennettiin kollektiivista asia-

kasymmärrystä. Koulukuraattorit pohtivat haastattelussa asiakasprosessin kehit-

tämistarpeita kokemuksensa ja havaintojensa perusteella. Kehittämistarpeita koot-

tiin ammattilaisen näkökulman ja asiakasymmärryksen perusteella. Koulukuraat-

toreiden ryhmähaastattelu oli kehittämishankkeen tavoitteiden suunnannäyttäjä. 

Vuorovaikutuksellisessa ryhmätilanteessa oli mahdollista muodostaa yhteinen 

näkemys ja yhteinen mielipide. Koulukuraattoreiden toimintamallin kehittäminen 

tuli tehdä yhteisillä päätöksillä. 

Koulukuraattoreiden ryhmähaastattelun rungon tein niistä teemoista, jotka liittyi-

vät kehittämisen kohteena olevaan toimintaan. Teemojen suunnittelussa hyödyn-

sin työyhteisössämme aiemmin koottua ja dokumentoitua tietoa. Koulukuraatto-

reiden asiakasprosessit oli kuvattu yhteistoiminnallisesti osana strategista kehit-
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tämistyötä vuosina 2009-2010. Hankkeen kehittämistavoite kohdentui asiakaspro-

sessiin, sen käytäntöön ja kehittämistarpeisiin, joten ryhmähaastattelun teemat 

valitsin asiakasprosessin vaiheista. Asiakasprosessin kaaviokuva on tämän rapor-

tin liitteenä (LIITE 1). 

Eskola (2007, 39) suosittelee yhden teemahaastattelun teemojen määräksi 6-10. 

Koska koulukuraattoreiden ryhmähaastattelu oli määrä toteuttaa kahdessa tunnis-

sa, tiivistin haastattelun pääteemat viiteen valiten ne asiakasprosessin keskeisistä 

vaiheista. Teemat olivat: yläkoululaisen asiakkuuden alkaminen, työskentelyvai-

he, seurantavaihe, asiakkuuden päättäminen ja palaute. Koulukuraattoreiden toi-

veita asiakasprosessin kehittämiseksi lisäsin kysyttäväksi teemahaastattelurungon 

loppuun. Teemahaastattelussani ei niille tyypilliseen tapaan ollut täsmällisiä ky-

symyksiä vaan luettelo käsiteltävistä aihealueista, joita keskustelussa täsmensin 

kysymyksin. Teemahaastattelun runko on tämän raportin liitteenä (LIITE 2). 

Haastattelutilanteen ennakkosuunnittelu vaati huolellisuutta ja aikaa, jotta yhtei-

nen kokoontuminen tuottaa tarvittavaa tietoa. Varsinaisessa haastattelussa voi 

toimia luovasti ja antaa osallistujille tilaa ja aikaa. Tiedon saaminen samalla ker-

taa useammalta henkilöltä on ryhmähaastattelun etu, mutta aineiston purkaminen 

ja analysointi voi olla haastavaa. Ryhmähaastattelussa niidenkin, jotka tuovat aja-

tuksiaan varovaisesti esiin, on mahdollista vaikuttaa ja saada tukea mielipiteilleen. 

Haasteena on usein puheenvuorojen jakaantuminen tasaisesti ja annetussa teemas-

sa pysyminen. (Hirsijärvi & Hurme 2010, 63, 66–67; Huovinen & Rovio, 2008, 

111.)  

Koulukuraattoreiden ryhmähaastattelun toteutin helmikuussa 2014. Kutsut haas-

tatteluun lähetin sähköpostitse kuukautta aiemmin. Haastatteluun osallistui kuusi 

kuraattoria ja häntä, joka ei päässyt paikalle, kuultiin teemoista sähköpostitse. 

Nauhoitin haastattelun kuraattoreiden suostumuksella ja tein siitä muistiinpanoja, 

jotta tilanne ja siinä esitetyt kehittämiseen liittyvät asiat tuli tarkasti tallennettua. 

Kirjaamiseen haastattelun aikana käytin aikaa mahdollisimman vähän, sillä halu-

sin keskittyä kuuntelemiseen ja aktiiviseen osallistumiseen haastattelijana ja tilan-

teen ohjaajana. Muistiinpanoja täydensin tilanteen jälkeen. Ryhmähaastatteluun 

kului aikaa hieman alle kaksi tuntia. 
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Kuraattoreiden keskustelu pysyi ryhmähaastattelun ajan jäsentyneenä ja annetuis-

sa teemoissa. Puheenvuoroja ei tarvinnut jakaa, vaan jokainen läsnäolija sai ha-

lunsa mukaan käyttää tilaa keskustelussa. Tapaamisen päätteeksi sovittiin hank-

keeseen liittyvästä jatkotyöskentelystä, joka tapahtui koulujen lukukauden päätyt-

tyä. Haastattelutilanteessa oli mahdollisuus toimia joustavasti, muuttaa kysymys-

ten muotoa, täsmentää niitä ja kysyä jotakin sellaista, jota en ollut alun perin ollut 

suunnitellut. Ryhmähaastattelussa muodostettiin yhteinen kanta työhön liittyvistä 

kehittämistarpeista (Hirsjärvi & Hurme 2010, 61). Ryhmähaastattelu eli loi perus-

tan muutoksiin tähtäävälle kehittämistyölle (Toikko & Rantanen 2009a, 116) ja 

täytti sille asetetut tavoitteet. 

 

Koulukuraattoreiden ryhmähaastattelun arviointi, reflektio ja jatkon suunnittelu 

Koulukuraattoreiden ryhmähaastattelun analysoinnin aloitin litteroimalla nauhoi-

tuksen kaksi päivää sen tekemisen jälkeen. Kirjoitin haastattelun suoraan tietoko-

neelle ja sen jälkeen jaoin tekstin haastattelun teemojen (LIITE 2.) mukaisesti. 

Teemoja piti yhdistellä aiheittain, sillä joihinkin teemoihin oli palattu myöhemmin 

keskustelun aikana. Tällainen aihe oli esimerkiksi tiedottaminen, koska sitä käsi-

teltiin kaikissa asiakasprosessia koskeneen keskustelun vaiheissa.  

Teemoista ja aiheista etenin erittelemään haastattelun aineistosta alateemat. Asia-

kasprosessin kehittämistyöhön liittyvät ideat ja tarpeet poimin keskustelusta ja 

liitin ne teemoihin ja alateemoihin. Seuraavassa taulukossa (TAULUKKO 2.) on 

esimerkki tekemästäni aineiston analyysista eli miten kuraattoreiden ryhmähaas-

tattelun aineiston haastatteluteemasta ja alateemoista oli edetty asiakasprosessin 

kehittämistarpeen määrittelyyn. 
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TAULUKKO 2. Koulukuraattoreiden ryhmähaastattelun analysointia 

 

Teema 
 

 

 

 

Kuraattoreiden tiedottaminen 

yläkoululaisille  

 

 

 

 

Alateema 
 

 

 

Nykyiset tiedottamistavat 

 

 

Useita tiedotustapoja käytössä 

 

 

Tiedottamisen haasteena oikeanlaisuus ja oikea-

aikaisuus 

 

Miten tiedottaa, että apua haetaan oikeaan aikaan oike-

asta paikasta 

 

Kuinka tiedottaa vaikuttavasti 

 

 

Millaista on oikeanlainen tie-

dottaminen 

 

 

Kehittämistarve 
 

 

Asiakasryhmän huomioiva tiedottaminen 

 

 

Aineiston jakamista ja lajittelua tarvitsi tehdä varsin vähän, sillä kuraattoreiden 

keskustelu oli ollut jäsentynyttä. Syvällisellä analyysilla, äänenpainoilla tai tauoil-

la analysoinnissa ei ollut merkitystä, vaan tärkeää oli asiakasprosessiin liittyvien 

kehittämistarpeiden ja niihin liittyvien mielipiteiden ja ajatusten kokoaminen. 

Edellä kuvatun kaltaista aineiston analysointia Eskola ja Vastamäki (2010, 42–43) 

määrittelevät kapea-alaiseksi aineiston analyysiksi. Koulukuraattoreiden keskuste-

lu painottui asiakkuuden aloittamiseen ja siihen liittyviin tiedottamisen haastei-

siin. Kaikista valitsemistani asiakasprosessiin liittyvistä teemoista ei syntynyt yhtä 

paljon keskustelua.  

Aineiston kapea-alaisen analyysin jälkeen kokosin koulukuraattoreiden ryhmä-

haastattelussa esiin otetut kehittämistarpeet ja tein niistä yhteenvedon. Kehittämis-

tarpeet olivat asiakasprosessiin liittyviä asioita, joissa koulukuraattoreiden mieles-

tä olisi asiakaslähtöisyyden ja asiakkaiden edun kannalta kehitettävää. Asiakas-
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prosessin kehittämistarpeet jakautuivat kahdelle teema-alueelle: tiedottamiseen ja 

asiakasprosessin käytäntöön eli vaiheeseen jolloin asiakastapaamisia on säännölli-

sesti. Näistä kehittämistarpeista oli määrä johtaa kehittämistehtävät, joita tarvittiin 

hankkeen seuraavassa vaiheessa, nuorten learning cafe työpajoissa. Kehittämisteh-

tävien laatimisen avuksi kokosin kehitettävät teema-alueet ja kehittämistarpeet 

taulukkoon (TAULUKKO 3).  

 

TAULUKKO 3. Kehittämistehtävien määritteleminen koulukuraattorien haastatte-

lun aineistosta 

 

Kehitettävä 

teema-alue 

 

Kehittämistarve 

 

 

Kehittämistehtävä 

Nuorten learning cafe 

työpajaan 
 

Tiedottaminen 

yläkoululaisille 

 

Asiakkaat 

huomioiva tiedotus 

 

 

Miten koulukuraattorin 

 pitäisi tiedottaa  

työstään nuorille? 

 

  

Miten tiedottaa, jotta apua  

osataan hakea oikeaan aikaan  

oikeasta paikasta 

 

 

Mitkä asiat voivat 

 vaikeuttaa nuoren menoa koulu-

kuraattorille? 

  

Sosiaalinen media nuorille 

tiedottamisessa,  

edut, haitat, lisäarvo 

 

 

Jos koulukuraattorin tavoittaisi 

sosiaalisen median kautta, 

 mitä hyötyä tai haittaa siitä olisi? 

 

 

Asiakasprosessin  

käytäntö 

 

Kuraattoreiden tiedot ja 

 taidot nuorten  

kanssa toimiessa 

 

 

Jos saisitte pitää koulutuksen 

koulukuraattoreille, 

 mitä opettaisitte heille? 

  

Kuraattoreiden työvälineet 

nuorten kanssa toimiessa 

 

Millaisia työvälineitä  

nuorten kanssa toimivalla 

koulukuraattorilla tulisi olla? 

  

Palautteen keruu ja  

seurannan toteuttaminen 

 asiakaslähtöisesti 

 

 

----- 
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Taulukon avulla muotoilin nuorten kehittämistehtävät. Palautteeseen ja asiakkuu-

den seurantaan liittyviin teema-alueisiin ei ole laadittu kehittämistehtäviä. Päätin 

rajata ne nuorten osuudesta pois, sillä arvelin niiden kehittämisen sopivan parem-

min asiakastyötä tekevälle kuin nuorelle, jolla ei ehkä ole kokemusta kuraattorin 

asiakkuudesta. Tämän rajauksen vuoksi käsittelyyn hankkeen seuraavassa vai-

heessa, nuorten learning cafe työpajoissa, tulivat vain taulukon oikean puoleisen 

sarakkeen kehittämistehtävät. Koulukuraattoreiden ryhmähaastattelun aineistosta 

tehty analyysi ja yhteenveto määrittelivät hankkeen seuraavan vaiheen toteutta-

mista. 

 

7.3 Nuorten learning cafe työpajat 

Kehittämishankkeen seuraava vaihe ja toimintatutkimuksellisen spiraalin kolmas 

kaarre oli koulukuraattoreiden ryhmähaastattelun perusteella laadittujen kehittä-

mistehtävien käsitteleminen nuorten learning cafe työpajoissa. Kehittämistehtävi-

en avulla nuorilta koottiin kokemusperäistä tietoa, ajatuksia ja ideoita siitä, miten 

koulukuraattoripalveluiden asiakasprosessia toteutetaan nuorten mielestä asiakas-

lähtöisesti. Nuorille suunnatun toiminnallisen tiedonkeruuosuuden suunnittelin 

vuorovaikutukselliseksi ja osallistavaksi ryhmätilanteeksi.  

Toiminnallista menetelmää ei voinut toteuttaa tämän hankkeen puitteissa niin laa-

jalle joukolle kuin esimerkiksi kyselylomaketta. Strukturoitu lomakekysely mie-

lestäni olisi rajoittanut luovuutta ja päädyin vuorovaikutukselliseen ja toiminnalli-

seen learning cafe menetelmään kehittämistehtävien ratkaisemiseksi. Menetelmä 

oli myös Kaste- hankkeen tavoitteiden mukainen osallistava ja yhteisöllinen me-

netelmä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012, 19–22.)  

Learning cafe- menetelmän sopii uuden luomiseen ja innovointiin. Menetelmä on 

dialogisuutta tukeva toimintatapa, jossa ryhmätyönä pyritään tuottamaan mahdol-

lisimman paljon erilaisia näkökulmia ja ideoita käsiteltävästä aiheesta. Vuorovai-

kutukseen perustuvalla menetelmällä sai koottua monipuolisesti kehittämisideoita. 

Yhteistoiminta vauhdittaa ja lisää luovuutta ja ideat tuottavat uusia ideoita. Lear-

ning cafe- menetelmän periaatteena on, että pienissä ryhmissä asettaudutaan pöy-
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tiin, jossa on joko suuri paperi tai kertakäyttöpöytäliina muistiinpanoja varten. 

Muistiinpanot tehdään pöytäryhmässä käydyn keskustelun perusteella. Käytävälle 

keskustelulle on määritelty teema ja keskustelun tuloksena voidaan pitää tehtyjä 

muistiinpanoja, jotka ovat ajatuksia, ideoita ja päätelmiä. Learning cafen yhtenä 

periaatteena on, että keskustelutilanne pienessä ryhmässä edesauttaa hiljaisen tie-

don esiin tulemista. Tietojen ja ajatusten vaihto on osallistujille oppimiskokemus. 

(Kupias, 2008, 93–94; Räihä 2004, 70–71.)  

Learning café- menetelmän mukaan toteutettavassa toiminnassa ryhmät vaihtuvat 

siten, että yksi tai useampi ryhmäläisistä jää pöytään muiden vaihtaessa ryhmää. 

Ryhmää vaihtavat tuovat uuteen ryhmään tullessaan mukanaan jo käymänsä kes-

kustelun annin. Pöytään jääneet jakavat pöydässä jo käydyn keskustelun sisällön 

uusille pöytään tulijoille. Ryhmiä voidaan vaihtaa useamman kerran, mutta muis-

tiinpanot säilyvät pöydissä. Kun keskustelutilanteet on ryhmissä suoritettu, valit-

see jokainen ryhmä muistiinpanoistaan muutamia tärkeimmiksi katsomiaan asioita 

muille osallistujille kerrottavaksi. Tilanteen ohjaajan, tässä tilanteessa hankkeen 

toteuttajan tehtävänä oli suullisen yhteenvedon tekeminen ryhmien tuotoksista. 

(Kupias 2008, 94; Räihä 2004, 71.) 

Työpajoihin osallistui oppilaita kahdelta eri paikkakunnalta, kolmelta yläkoululta, 

kaikkiaan neljältä koululuokalta, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän pe-

ruspalvelukeskus Aava liikelaitoksen alueelta. Työpajoihin osallistui 51 oppilasta. 

Työpajojen toteuttamiseksi tarvitsin tutkimusluvat Sivistyspalveluiden johtajilta ja 

oppilaiden vanhemmilta. 

Learning cafe työpajat toteutin 8. luokkalaisten oppilaan ohjaus tunneilla keväällä 

2014 maalis- ja huhtikuun aikana. Osallistuvat luokat valikoituivat satunnaisella 

otannalla. Valintaan vaikuttivat oppilaiden lukujärjestys ja koulupäivän muut ai-

kataulutetut rutiinit. Viikkoa ennen työpajoja kävin tapaamassa niihin osallistuvia 

koululuokkia ja pidin luokille lyhyen tiedotustuokion työpajasta ja toteutustavasta. 

Oppilaille jaoin kotiin vietäväksi tutkimuslupalomakkeet (LIITE 3), jotka huolta-

jien tuli täyttää. Tutkimuslupalomake piti palauttaa täytettynä, vaikka lupaa osal-

listumiseen ei huoltajilta ollut.  
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Yhteistoiminnallisen learning cafe työpajan käynnistämiseksi, tilanteen rentout-

tamiseksi ja nuorten aiemman tietämyksen kartoittamiseksi keskustelin luokkien 

kanssa tulevasta yhteisestä toiminnasta, sen tavoitteista ja koulukuraattorin työstä. 

Tällaisen aloituksen avulla oli mahdollista selventää ja käydä läpi asioita, jotka 

olisivat ehkä häirinneet varsinaista työskentelyä. Nuorten learning cafe työpajojen 

toteuttamista varten muodostettiin pöytäryhmät. Jokaiselle ryhmälle oli varattuna 

koulukuraattoreiden ryhmähaastattelussa tuotettu kehittämistehtävä eli keskuste-

lun aihe. Muistiinpanoalustana toimi kertakäyttöpöytäliina. 

Ryhmien koot, 3-5 oppilasta, määrittyivät luokkien koon ja palautettujen tutki-

muslupalomakkeiden perusteella. Ryhmien määrästä riippuen työskentelyaikaa oli 

kuusi tai seitsemän minuuttia. Kaikissa luokissa nuoret työskentelivät rauhallisesti 

ja työrauha säilyi. Työskentelyn aikana nuoret halusivat keskustella ja kysellä 

tarkemmin koulukuraattorin työstä ja olivat kiinnostuneita siitä, millaisia työtapo-

ja ja menetelmiä kuraattoreilla oli jo käytössä.  

Kun nuoret olivat kiertäneet ryhminä kaikki pöydät liinoineen, valitsivat he oman 

aloituspöytänsä ääressä muistiinpanoista mielestään kaksi tärkeintä asiaa. Tämän 

jälkeen ryhmät kertoivat valintansa koko luokalle. Tällä tavoin tehtiin työpajasta 

yhteenveto. Nuoret kuuntelivat aikaansaannoksiaan, ja ryhmien tekemiä valintoja 

oli mahdollista kommentoida. 

Kaikille osallistuneille luokille kerroin, että teen heidän ja muiden koulujen vas-

taavista tuotoksista koosteen, jota koulukuraattorit käsittelevät omassa kehittämis-

päivässään myöhemmin keväällä. Koosteista ei ilmene mistä koulusta tai luokasta 

aineisto oli koottu. Muistutin vielä, että tutkimuslupalomakkeen tietoja ei tallen-

neta, vaan lomakkeet tuhotaan toimestani silppuamalla työpajan jälkeen.  

Nuorten learning cafe työpajan päätteeksi keräsin jokaiselta vielä yksilöllisen, 

nimettömän palautteen paperilapuille. Jokainen osallistunut sai kirjoittaa ajatuksi-

aan, mielipiteitään ja kokemuksensa osallistumisesta tarralappuun. Palautteilla 

halusin koota nuorten kokemuksia siitä, miltä tällaiseen toimintaan osallistuminen 

oli tuntunut ja millaisia ajatuksia oli mieleen tullut. Erilaisesta oppitunnista ja 

osallistumisesta ryhmätoimintaan oli palautteen perusteella pidetty.  
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Nuorten learning cafe työpajojen arviointi, reflektio ja hankkeen jatkon suunnitte-

lu 

Kehittämishankkeen, toimintatutkimuksellisen spiraalin neljäs kaari oli nuorten 

learning cafe työpajojen arviointia, reflektiota ja hankeen jatkon suunnittelua. 

Tämä vaihe määritteli, miten hankkeen seuraava vaihe, spiraalin viimeinen kaari 

tuli suunnitella ja toteuttaa. Nuorten työpajoissa tuotetun learning cafe aineiston 

analyysin aloitin osittain jo kentällä ollessani. Jos totesin, ettei asettamani kehit-

tämistehtävä tuo tarvittavia vastauksia tai sitä oli vaikea ymmärtää, muokkasin 

tehtävän selkeämmäksi ja toimivammaksi seuraavaan nuorten learning cafe työpa-

jaan. Tämä oli tärkeää, jotta toiminnallinen tiedonkeruu hyödytti kehittämistyötä. 

Ei kannattanut kerätä aineistoa, jota vaikutti olevan riittävästi tai sellaista tietoa, 

jolla ei ole hankkeessa käyttöä.  

Kaikille learning cafe työpajoihin osallistuneille luokille ei esitetty samoja kehit-

tämistehtäviä, vaan ryhmien määrä ja koko vaikuttivat siihen mitä tehtäviä otin 

mukaan. Jos johonkin kehittämistehtävään oli tullut jo runsaasti aineistoa, jätin 

sen valikoimasta pois. Halusin kysymysten aiheiden ja muodon eroavan toisis-

taan, jotta nuoret kokevat tilanteen kiinnostavana. Kysymysten muotoilu muuttui 

prosessin aikana. Jos havaitsin kysymyksen muotoilun haastavaksi, pyrin paran-

tamaan sitä seuraavaan learning cafe työpajaan. Kysymyksien sisältö ja idea säi-

lyivät kuitenkin samana. 

Kiviniemen (1999, 76) mukaan edellä kuvatun kaltainen aineiston käsittely sovel-

tuu toimintatutkimukseen, jossa tavoitellaan toimintakäytäntöjen uudistamista. 

Kentällä tekemäni varhainen analysointi antoi tarkasteltavalle ja kehitettävälle 

toiminnalle suunnan ja suuntaa saattoi vielä tarkistaa ja täydentää. Työpajojen 

aikana ei ollut mahdollista kirjoittaa muistiinpanoja, vaan ne kirjasin viiveellä.  

Nuorten learning cafe- aineiston purkamisen ja arvioinnin tein analyyttisellä taval-

la eli kirjoittaen kertakäyttöliinoihin tehdyt muistiinpanot helpommin käsiteltävil-

le A4 papereille. Kirjoittaessani erittelin samalla kehittämistehtävällä kootut aja-

tukset ja ideat samalle paperille luetteloiksi. Toistuvuutta nuorten vastauksista 

löytyi ja sama asia ilmaistiin eri sanoin, joten karsin nämä päällekkäisyydet. Osa 

ryhmistä oli kirjoittanut paljon, osa oli kirjoittanut ajatuksiaan muutamalla sanal-
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la, nuorten omalla kielellä. Tekemieni koosteiden avulla pystyin etenemään ai-

neiston tarkastelussa synteettiseen vaiheeseen, jossa etsin aineistosta keskeiset, 

toistuvat käsitteet ja pystyin havaitsemaan niiden välisiä yhteyksiä. (Kiviniemi 

1999 76–77.) 

Aineiston analyysia tehdessä totesin, ettei kehitettävien teema-alueiden määrä 

tässä hankkeen vaiheessa ollut aineiston perusteella lisääntynyt. Aineiston kanta-

vat teemat (Kiviniemi 1999, 76) olivat samat kuin koulukuraattoreiden ryhmä-

haastattelun jälkeen totesin: tiedottaminen ja asiakasprosessin käytäntö. Nämä 

käsitteet toistuivat nuorten aineistossa. Teemoihin oli tullut asiakaslähtöistä sy-

vyyttä ja lisää tietoa kohderyhmältä itseltään.  

Päättelin koosteet tehtyäni, että koulukuraattoreiden tekemässä asiakastyössä nuo-

rille oli tärkeää, että olosuhteet ja ilmapiiri ovat suotuisat. Ymmärretyksi ja hy-

väksytyksi tulemisen tarve esiintyy vastauksissa, samoin odotukset koulukuraatto-

rin kohtaamistaidoista. Erityistä tässä nuorten learning cafe työpajoissa tuottamas-

sa materiaalissa oli, että juuri koulukuraattorin ammattitaitoon, osaamiseen ja ih-

misten kohtaamisen taitoon liittyi paljon odotuksia ja toiveita. Nuoret toivoivat 

koulukuraattorin ymmärtävän heidän elämäänsä, nuoruutta ja siihen liittyviä asioi-

ta. Tämä ajatus liittyi arvioni mukaan asiakaslähtöisyyttä syvempään asiakasym-

märryksen käsitteeseen.  

Uusia tiedottamisen kanavia oli nuorten ollut haastava löytää, joten jo käytössä 

olevia menetelmiä oli ehdotettu. Sosiaalisesta mediasta koulukuraattorin tiedotus-

kanavana nuoret löysivät koulukuraattoripalveluiden kannalta sekä myönteisiä, 

että kielteisiä puolia. Ujompien ja yksinäisten kannalta nuoret arvelivat tämän 

väylän olevan reitti koulukuraattorin luo. Reitin piti nuorten vastausten perusteella 

olla yksinkertainen ja helppo kaikenlaisille nuorille. Tämä asettaa haasteen koulu-

kuraattoreiden tiedottamiselle ja asiakasprosessin käytännölle.  

Päätin, että nuorten äänen kuulumisen varmistamiseksi en tee aineistosta pitkälle 

vietyä syvällistä analyysia. Otin hankkeen seuraavaan vaiheeseen, koulukuraatto-

reiden kehittämispäivään, mukaan nuorten aineistosta tekemäni koosteet luetta-

viksi ja tarkasteltaviksi. Mittavalla teemoittelulla ja pilkkomisella asian ydin saat-

toi kokonaan kadota. Mielestäni aineisto ei ollut kasvanut liian suureksi, jottei sitä 
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yhden iltapäivän aikana koulukuraattorien kehittämispäivässä voisi käsitellä var-

sinkin kun kehitettävä alue piti rajata osasta aineistoa. Learning cafe aineistojen 

koosteiden lisäksi suunnittelin kertovani kuraattoreille kehittämisiltapäivässä ly-

hyesti tekemistäni havainnoista. Nuorten tuottaman aineiston sisällöt linkittyivät 

toisiinsa ja olivat samojen asioiden eri puolia: Ammattitaitoisen koulukuraattorin 

tuli olla tavoitettavissa.  

 

7.4 Koulukuraattoreiden kehittämisiltapäivä 

Kehittämishankkeen viimeisen vaiheen, ja toimintatutkimuksen spiraalin viimei-

sen kaaren muodosti Peruspalvelukeskus Aava liikelaitoksen koulukuraattoreiden 

kehittämisiltapäivä. Sen järjestin hankkeen tavoitteen saavuttamiseksi, uuden toi-

mintamallin luomiseksi, kesäkuussa 2014. Hanke oli edennyt seuraavan kuvion 

(KUVIO 5) mukaisesti, vallitsevaan toimintaan kehittämishankkeella tehdystä 

interventiosta tiedonkeruuvaiheitten kautta valmiin toimintamallin luomiseen.  

 

 

KUVIO 5. Hankkeen kehittämistoiminnan eteneminen 
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Kuraattoreiden kehittämisiltapäivässä käsittelyssä olivat nuorten learning cafessa 

tuottamista kehittämis- ja parannusehdotuksista tekemäni koosteet. Tavoitteeni 

kehittämispäivälle oli, että hankkeen kehittämistyön tässä vaiheessa pontimena oli 

nuorten materiaali, johon koulukuraattorit oman osaamisensa pohjalta vastasivat 

luoden uusia tapoja toimia. Tuloksena oli konkreettisia, kehittävien toimenpitei-

den kokonaisuus eli toimintamalli, joka täydensi nykyistä toimintaa. 

Kehittämispäivän tuotoksen oli määrä syntyä yhteistoiminnallisesti vuorovaiku-

tuksessa. Oma roolini kehittämispäivässä oli koollekutsujan ja ohjaajan rooli. En 

vastannut yksin kehittämistyöstä, mutta tein toiminnasta yhteenvetoja, esitin ky-

symyksiä ja tarvittaessa suuntaa, johon voi kehittämistoiminnassa edetä. Päivän 

dokumentointi oli vastuullani. Varsinainen kehittämis- ja ideointivastuu olivat 

koulukuraattoreilla, jotka tuottivat kehittämispäivän sisällön.  

Koulukuraattoreille lähetin kutsut kolme viikkoa ennen kehittämisiltapäivää säh-

köpostitse. Kutsun liitteenä oli kehittämishankkeen suunnitelma, asiakasprosessin 

kaavio (LIITE 1.) kehittämistyömme sitomiseksi arkeen ja Päijät-Hämeen sosiaa-

li- ja terveysyhtymän Peruspalvelukeskus Aava liikelaitoksen strategiakooste ke-

hittämistoiminnan liittämiseksi osaksi kuntayhtymän strategista kehittämistä.  

Päivän tärkein materiaali oli nuorten learning cafe työpajojen aineistosta tehdyt 

koosteet. Koska nuorilta koottu aineisto oli kerätty vain tätä hanketta varten, oli 

kutakin koostetta mukana vain rajoitetusti. Koosteet olivat parityöskentelyä var-

ten, eikä niitä jaettu omaksi. Kehittämisiltapäivä oli siten ainutkertainen tilanne ja 

tilaisuus tämän materiaalin käyttämiseksi. Varasin mukaan materiaalit, joita saat-

toi kehittämistyössä käyttää muistiinpanojen ja vastaavien laadintaan. Varasuunni-

telmaksi mietin menetelmiä aineiston käsittelemiseksi. Halusin antaa kuraattoreil-

le päätäntävallan menetelmän valinnasta. Tein kehittämisiltapäivää varten alusta-

van aikataulun, jotta tarvittavat asiat tuli käsiteltyä tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Kehittämispäivään osallistuivat kaikki Aavan seitsemän koulukuraattoria. Päivän 

aluksi kuvasin kehittämishankkeen aiempia vaiheita ja millaisia tuloksia ja koke-

muksia olin saanut nuorten learning cafe työpajoissa. Kehittämispäivän tavoitteen 

asettelusta sovittiin, että nuorten tuottaman materiaalin perusteella päätetään ta-

voite eli mitä ryhdymme yhdessä tekemään ja kehittämään. Kehittämismenetel-
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mänä oli yhteisesti koko ryhmän kesken käyty vapaa keskustelu, jossa muiden 

ideoita ja ajatuksia täydentäen ja niistä johtopäätöksiä tehden edettiin kohti toi-

mintamallin kokonaisuutta. Tehtäväni oli kirjata keskustelua. Myös kollegat do-

kumentoivat piirtämällä ja kirjoittamalla asioita kaikkien näkyville.  

Nuorten tuottamaan aineistoon koulukuraattorit tutustuivat yksin ja pareittain. 

Jaettuihin koosteisiin oli mahdollista kirjoittaa ajatuksia, kommentteja ja muuta 

aiheesta mieleen virinnyttä. Koosteisiin tutustumisen jälkeen keskusteltiin niiden 

herättämistä ajatuksista ja havainnoista.  

Käydyn keskustelun ja aineiston perusteella arvioitiin, että nuori haluaa vakuutuk-

sen siitä, että oma huoli oli aikuisen, koulukuraattorin tapaamisten ja huomion 

arvoinen. Nuoren epäily siitä, että voi tulla tuomituksi, väheksytyksi tai syylliste-

tyksi, voi estää koulukuraattorin luo menemisen. Koulukuraattorin piti nuorten 

mielestä olla rauhallinen ja toimeentarttuva ihanneaikuinen, joka ei väheksy. 

Nuorten tuottaman aineiston mukaan koulukuraattoria ei haluta rasittaa liian pie-

nillä asioilla. Kuraattorin tulee olla kohtaamistaitoinen ammattilainen.  

Nuoren meno kuraattorin vastaanotolle voi estyä useista syistä. Syitä oli nuoreen, 

kuraattoriin ja ympäristöön liittyvissä tekijöissä (nuori ei uskalla mennä, ei pääse 

lähtemään oppitunnilta, huoltaja ei päästä, ei tiedä miten tavoittaa kuraattorin, tai 

kuraattori ei ole koululla). Nuoret kokivat yhteisön, esimerkiksi ikätovereiden, 

asettaman normaaliuden vaatimuksen, jossa leimaantuminen pelottaa. Sen välttä-

miseksi esimerkiksi sosiaalinen media avunsaantikanavana houkuttaa. Yhteyden-

oton hetken kuraattoriin pystyy silloin nuori itse valitsemaan. Toisaalta nuorten 

mukaan sosiaalisen median kautta koulukuraattori voi tulla liian lähelle ja ryhtyy 

seuraamaan nuoren elämää liian tiiviisti. Edelliset näkökulmat huomioiden kuraat-

toreiden tulisi mielestään vaikuttaa niihin asioihin, joilla voidaan helpottaa nuoren 

oma-aloitteista yhteydenottoa koulukuraattoriin, jolloin asiakaslähtöisesti huomi-

oidaan kontaktin mahdollistaminen.  

Learning cafe työpajojen aineiston perusteella oli olemassa joukko nuoria, jotka 

arkuuden ja ujouden vuoksi eivät hakeudu koulukuraattorin vastaanotolle. Heidän 

avuntarpeensa ei ole ollut aikuisten tiedossa, ja he olivat siten tavoittamattomissa. 

Nuorten aineiston perusteella avun tarvitsijoita olivat yksinäiset ja ujot ja nuoret 
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joiden nuoruudessa ja siihen liittyvässä kasvamisessa ja kehittymisessä oli haas-

teita. Niitä, jotka ovat liian ujoja tai epävarmoja ottamaan yhteyttä kuraattoriin, 

tarvitsivat kuraattoreiden mielestä erityisen huomion palveluista tiedottamisessa. 

Kehittämistoimenpiteiden erittelemiseksi, nuorten tuottamasta aineistosta yhdessä 

poimittiin asioita, joissa kuraattorit voivat tukea, auttaa ja olla läsnä. Tässä toimit-

tiin aineiston ja oman työkokemuksen perusteella arvioiden, mikä olisi toimivaa ja 

tilanteita helpottavaa. Toimintatutkimus on objektiivisen totuuden etsimisen sijaan 

kuvatun kaltaista päättelyä (Heikkinen, Rovio & Kiilakoski 2008, 88).  

Jotta nuorten oma-aloitteinen hakeutuminen kuraattorin vastaanotolle helpottuu, 

on kuraattoreiden tehtävä raivata mahdollisia esteitä ja auttaa siten nuoria. Kuraat-

torin tulee olla tuttu, tavoitettavissa ja hänen yhteystietonsa tulee olla helposti 

saatavissa. Nuorten tuottama aineisto koski teemoiltaan tiedottamista ja asiakas-

prosessin käytäntöä. Kuraattoreiden toimesta päädyttiin rajaamaan kehitettävää 

aihetta ja keskityttiin tiedottamisen osa-alueeseen, sillä tiedottaminen on keino 

lisätä tunnettavuutta ja mataloittaa palveluiden piiriin hakeutumisen kynnystä.  

Learning cafe työpajojen aineiston pohjalta käydyssä keskustelussa ja aineistosta 

tehtyjen johtopäätösten mukaan, koulukuraattoreiden tiedottamista ja ulkoista 

viestintää tuli kehittää. Viestintää tuli tukea mielikuvilla ja kokemuksilla, jotka 

ilmentävät koulukuraattoreiden työkokemusta ja asiantuntijuutta nuoruuden eri 

puolien ymmärtämisessä. Näitä asioita, eli tuttua ja lähestyttävää, asiantuntevaa ja 

ymmärtävää, tavoitettavissa ja läsnä olevaa kuraattoria nuoret aineiston perusteel-

la tarvitsivat. Tilannetta kouluyhteisössä, jossa koulukuraattori on asiantuntijuu-

desta tunnettu, läsnä oleva yhteisön jäsen, kuraattorit kuvasivat kokonaisuudeksi, 

joka nimettiin matalan kynnyksen malliksi.  

 

7.5 Kehittämistoiminnan tuloksena matalan kynnyksen malli  

Matalan kynnyksen malli muodostettiin koulun arjessa toteutettavista osa-alueista, 

jotka lisäävät koulukuraattoripalveluiden tunnettavuutta. Malliin kuuluvat osa-

alueet tuttuus, tiedotus, läsnäolo, asiantuntijuus ja jatkuvuus (KUVIO 6).  
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KUVIO 6. Peruspalvelukeskus Aava liikelaitoksen koulukuraattoreiden            

Matalan kynnyksen malli 

 

Matalalla kynnyksen malli kuvaa koulukuraattoripalvelua, jonka olemassa olon 

tietää, sen piiriin on helppo hakeutua ja sisällöstä ja laadusta on jonkinlainen mie-

likuva. Mallin mukaan koulukuraattori on koulun tunnettua vakiohenkilökuntaa, 

jonka asiantuntijan työ ja henkilöllisyys ovat kaikkien tiedossa. Kuraattori on tuttu 

aikuinen, joka koetaan kiinteäksi osaksi kouluyhteisöä ja häntä voi oman elämän-

tilanteen niin vaatiessa luontevasti lähestyä.  

Mielikuvat ja kokemukset kuraattoripalveluista ja tiedottaminen kouluyhteisössä 

lisäävät koulukuraattorin tunnettavuutta ja koettua läsnäoloa kouluyhteisössä. 

Tiedottamisella madalletaan kynnystä hakeutua koulukuraattoripalveluihin. Fyy-

sinen näkyvyys on myös tiedottamista.. Tiedottamisen tulee olla jatkuvaa, sään-

nöllistä, suunnitelmallista ja oikein kohdennettua ollakseen vaikuttavaa. Läsnä-

ololla ja tuttuudella koulukuraattori tulee kiinteämmäksi osaksi kouluyhteisöä. 

Tuttua kuraattoria on ujonkin nuoren helpompi lähestyä. Tuttuuden edistämiseksi 

kuraattorin on hyvä näkyä kouluyhteisössä, epämuodollisissakin tilanteissa.  



56 

Matalan kynnyksen mallilla tavoitellaan kuraattoripalvelun ennaltaehkäisevää 

vaikutusta, jolloin koulukuraattoripalveluiden piiriin hakeutumisen kynnys madal-

tuu sekä oppilailla, että heidän perheillään. Tätä kynnyksen madaltamista kuraat-

torit tekevät koko koulutaipaleen ajan, ja nivelvaihe alakoulusta yläkouluun siir-

ryttäessä huomioidaan. Nivelvaiheissa huolehditaan tarvittaessa asiakkuuden siir-

rosta ja siihen liittyvän tiedon välittämisestä. Kynnyksen madaltaminen kouluku-

raattoripalveluihin on jatkuvaa ja edellyttää kaikkien matalan kynnyksen mallin 

osatekijöiden toteutumista koulun arjessa.  

Koulukuraattoreiden matalan kynnyksen mallin luomisella pyrittiin vastaamaan 

nuorten learning cafe työpajoissa esittämiin kannanottoihin ja odotuksiin, jotka 

kohdistuivat koulukuraattoripalveluihin. Odotukset ja parannusehdotukset olivat 

toisiinsa liittyviä, joten kehittämistoimintaa oli kohdennettava useisiin laajoihin 

tiedottamista ja asiakastyötä koskeviin osa-alueisiin, ei vain yksittäisiin toimintoi-

hin. Toimintamallia tullaan toteuttamaan koko koulukuraattoripalveluissa yksilö- 

ja yhteisötasolla tehtävässä työssä.  

Matalan kynnyksen mallin käytännön toteutuksen konkretisoimiseksi, päätettiin 

kehittämispäivässä kuraattoreiden toimesta luoda malliin kuuluva vuosikello. 

Vuosikellon laatimista pohjustettiin luetteloimalla koulujen luokka-asteiden mu-

kaan miten, koska ja kenelle oli toistaiseksi tiedotettu ja miten malliin kuuluvia 

osa-alueita on tähän mennessä toteutettu. Tavoissa ja ajankohdissa todettiin ole-

van paikkakunta- ja koulukohtaisia eroja. Luetteloinnin avulla saattoi havaita tie-

dottamisen aukkokohtia ja keskittymiä. Tiedottamisen painotus näytti kohdentu-

neen peruskoulun ensimmäisille alakoulun luokille ja yläkouluikäisille ja heidän 

huoltajilleen.  

Luettelo piirrettiin tätä hetkeä kuvaavaksi vuosikelloksi. Koska hanke oli kohdis-

tettu yläkouluikäisten palveluihin, pohdittiin heidän kannaltaan mielekkäät täy-

dennykset vuosikelloon kohtiin, joissa tiedottaminen oli tarpeellista ja perusteltua. 

Tämän täydennetyn vuosikellon perusteella muodostettiin tiedottamisen kokonai-

suus jossa huomioitiin koulukuraattorin arkea rytmittävät ja määrittelevät luku-

vuoden ja -kausien toistuvat tapahtumat sekä loma-ajat. (KUVIO 7). 
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KUVIO 7. Koulukuraattoreiden matalan kynnyksen vuosikello 

 

Vuosikellon laatimisen etuina käydyn keskustelun mukaan olivat suunnitelmalli-

sen ja kattavan kokonaisuuden luominen, työn jäsentäminen, ennakoiminen ja 

painopisteiden havaitseminen. Vuosikellon mukaisessa tiedottamisessa huomioi-

tiin alakoulusta yläkouluun siirtymisen nivelvaihe, jolloin tiedottamisen painotus-

ta 6. luokkalaisille lisätään kevätlukukaudella. Myös siirtyminen 2. asteen opin-

toihin huomioitiin kevätlukukauden tiedotuksessa nivelvaiheena. Yhteisesti sovit-

tiin, että oman toiminta-alueensa tiedottamisessa koulukuraattorit voivat toimia 

tarpeen mukaan, eikä painetta yhtenäistämiseen ole. Tiedottamisen vuosikello 

kuvasi matalan kynnyksen mallin toteuttamista arjessa ja siinä oli mainittu ne tie-

dottamisen tehtävät, joihin kuraattorit kehittämisiltapäivässä sitoutuivat.  

Vuosikellon mukainen säännöllinen tiedottaminen kohdentuu nuorille, huoltajille 

ja koulun henkilökunnalle. Koulukohtaisesti kuraattorit ovat mukana yläkoululais-

ten lukuvuoden aloitusinfotilaisuuksissa (7.-9. lk.) kertomassa työstään ja osallis-

tuvat aktiivisina ohjaajina luokkien ryhmäytyspäiviin ja päihdekasvatuksellisiin 
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tapahtumiin (7.-8. lk.). Tiedotuskanavana kuraattorit käyttävät Wilma-

viestijärjestelmää ja jaettavaa materiaalia, esimerkiksi esitteitä ja tiedotteita. Tär-

keää on myös oppilaiden kohtaamisissa tehtävä tiedottaminen ja vanhempainiltoi-

hin osallistuminen. 

Vuosikellon mukaiseen tiedottamiseen kuuluu, että lukuvuoden alussa kuraatto-

reiden toimesta laaditaan teemalliset, informatiiviset Wilma-viestit nuorille ja 

huoltajille. Näillä viestitään koulukuraattoripalveluiden saatavuudesta, mutta 

myös koulukuraattorin ammattitaidosta ja asiantuntijuudesta. Vastaanotto- ja lo-

ma-ajoista tiedottaminen lukukauden alussa ja lopussa ovat perustiedotusta, joka 

tehdään, vaikka muutoksia aikoihin ei olisi tullut. Kouluilla tulee olla aina ajan-

tasainen tieto kuraattorin vastaanottoajoista ja paikallaolosta koululla, joka tulee 

tunnetta läsnäolosta. 

Koulukuraattorin yhteisöllistä työtä ja läsnäoloa vahvistetaan osallistumalla kou-

lujen epämuodollisiin tilaisuuksiin ja tilanteisiin. Kouluilla ja sen arjessa näkymi-

nen on tärkeää kasvokkain tehdyn asiakastyön lisäksi. Näkyvyydellä koulukuraat-

tori tulee tutummaksi osaksi kouluyhteisöä.  

Kehittämisiltapäivän lopuksi keskusteltiin koulukuraattorityön kehittämisestä tu-

levaisuudessa. Työn systemaattisen kehittämisen varmistamiseksi päivän lopuksi 

laadittiin yhteinen suunnitelma jatkokehittämisestä ja toimenpiteistä. Tämän ke-

hittämishankkeen tiedonkeruun menetelmiä ja kehittämismallia tullaan käyttä-

mään kuraattoripalveluiden systemaattisessa kehittämistyössä. Samanlainen kehit-

tämistoiminnan kokonaisuus muodostaa koulukuraattoreiden ja nuorten osallistu-

misen, kuulemisen ja reflektoinnin mallin kehittämistyössä hyödynnettäväksi. 

Vuorovuosina eri kouluille ja eri vuosiluokille koulukuraattorit järjestävät ryhmä-

työtilanteita, joissa kootaan kehittämiseen tarvittavaa materiaalia kohdennetusti. 

Materiaalin perusteella pidetään kehittämispäivä koulukuraattoreille.  

Kehittämispäivässä oli mielestäni keskeistä uuden toimintamallin syntyminen, 

mutta myös jatkokehittämisen suunnittelu. Aiemmin niukasti kootun palautteen 

sijaan palautetta ja kehittämisideoita kootaan jatkossa koulukuraattoreiden toimes-

ta suunnitelmallisesti ja kehittämispäivät järjestetään säännöllisesti. Tulevaisuu-
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dessa on mahdollista kohdentaa materiaalinkeruuta koulukuraattoripalveluiden 

kokemusasiantuntijoille ja syventää siten kehittämistyötä.  

Uusi toimintamalli syntyi koulukuraattoreiden yhteistoiminnassa, keskustelun, 

päättelyn, arvioinnin ja päätösten teon pohjalta. Suunnittelun ja kehittämistyön 

mahdollisti nuorten osallisuus. Toimintamallia ei olisi syntynyt, elleivät nuoret 

olisi antaneet kehittämistoimintaan osallistumalla omaa panostaan. Nuorten näkö-

kulmat ja osallisuus hankkeessa olivat merkittävät tekijät toimintamallin luomi-

seksi. Organisaatio- tai kuraattorilähtöinen kehittämistoiminta olisi luonut erilai-

sen toimintamallin. Matalan kynnyksen mallilla haluttiin toteuttaa asiakkaiden 

tarpeiden ja toiveiden mukaista palvelutoimintaa. Toimintamallin käytäntö eli 

vuosikelloon mukainen toiminta on osana koulun ja nuorten arkea. 
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8 KEHITTÄMISHANKKEEN ARVIOINTI 

8.1 Hankkeen tavoitteet ja toimijat 

Kehittämishankkeen tavoitteena oli luoda asiakaslähtöisesti toimintamalli Perus-

palvelukeskus Aava liikelaitoksen koulukuraattoripalveluihin. Tavoite saavutettiin 

ja toimintamalli luotiin yhteistoiminnallisesti vaiheittaisessa toimintatutkimuksel-

lisessa kehittämishankkeessa. Hankkeeseen osallistuivat palveluita tuottavat kou-

lukuraattorit ja koulukuraattoreiden 8. luokkalaiset asiakkaat. Hankkeen tarkoituk-

sena oli lisätä nuorten osallisuutta heille kohdistettujen palveluiden kehittämises-

sä. Osaltaan hanke pyrki ehkäisemään nuorten syrjäytymistä ja lisäämään hyvin-

vointia. 

Kehittämistoimintaa varten kokosin aineistoa koulukuraattoreilta ryhmähaastatte-

lussa ja nuorilta learning cafe työpajoissa. Kuraattoreiden ryhmähaastattelussa 

kartoitin mielipiteitä ja havaittuja kehittämistarpeita koulukuraattoreiden asia-

kasymmärryksen pohjalta. Keskustelunomaisessa haastattelutilanteessa muodos-

tettiin kollektiivista asiakasymmärrystä, joka on pohja asiakaslähtöiselle kehittä-

mistoiminnalle. Haastattelussa koottujen kehittämistarpeiden perusteella valmiste-

lin nuorille learning cafe työpajat, joissa kartoitettiin nuorten näkökulmia, ideoita, 

ajatuksia ja parannusehdotuksia koulukuraattoripalveluiden asiakasprosessin ke-

hittämiseksi. Nuorilta koottu aineisto hyödynnettiin kehittämistoiminnassa, jota 

tehtiin koulukuraattoreiden kehittämisiltapäivässä.  

Kehittämishankkeessani koulukuraattoreiden toimintamallia tarkasteltiin ja kehi-

tettiin palveluiden kohderyhmän kannalta. Tämän vuoksi asiakaslähtöisyyden 

käsite oli keskeinen ja hankkeen kantava ajatus. Kehittämishankkeen tavoitteiden 

saavuttaminen edellytti, että asiakkaat osallistuvat ja heidän tarpeet ja toiveet tule-

vat kuulluksi ja ne ymmärretään. Asiakaslähtöinen kehittämishanke ihanteelli-

simmillaan ottaisi kehittämistarpeet asiakkaiden toiveiden ja ideoiden pohjalta. 

Hankkeeni olisi ollut asiakaslähtöisempi jos nuoret olisivat olleet valitsemassa itse 

kehitettäviä teema-alueita tai olisin tehnyt tarveanalyysin kehittämistyötä varten. 

(Toikko & Rantanen 2009c, 406–407; Viitanen 2011, 36.) Näin laajamittaiseen 

toimintaan tämän hankkeen puitteissa en voinut ryhtyä, vaan ryhdyin kehittämään 

olemassa olevan palvelun ydintä, yhtymän strategiset tavoitteet huomioiden, asia-
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kasprosessia palvelun tarjoajien ja asiakaskunnan kanssa käyttäen vuorovaikutuk-

sellisia menetelmiä. Tämän hankkeen menetelmävalinnat tein huomioiden omat 

resurssini. Kehittämishankkeen tiedonkeruuosiot olivat siten yhden henkilön 

mahdollista toteuttaa tiiviillä aikataululla.  

Yhtenä hankkeen kehittämistyötä tukevana, ja aineistoa keräävänä menetelmänä 

oli tutkimuspäiväkirja. Tarkoituksena oli kirjoittaa järjestelmällisesti päiväkirjaa, 

aina kun olin ollut kentällä toimimassa. Huovinen ja Rovio (2008, 107) suositte-

levat tutkimuksellisen viitekehyksen mukaisissa teemoissa pitäytymistä ja lajitte-

lua kategorioittain. Tietokoneelle kirjaaminen olisi ollut järkevää, sillä selaaminen 

olisi käynyt helposti. Käytännön syistä päädyin pitämään päiväkirjaa perinteisesti 

ruutuvihkoihin. Niiden ansiosta kentällä kirjaaminen sujui vaivatta. Siten hank-

keen toiminta, tunnelmat ja tilanteet tuli kirjattua tuoreina. Kirjaamalla tallensin 

asioita, joita olin eri vaiheissa pohtinut, onnistumisia, kohdattuja pulmia ja koos-

teita eri tilanteista. Osalle tekstiä oli käyttöä myöhemmin, varsinkin tätä raporttia 

laatiessa. Muistiinpanot kootun tutkimuksellisen aineiston ohella auttoivat koko-

naisuuden hahmottamisessa, suunnitelmien tekemisessä ja mieleen palauttamises-

sa. (Huovinen & Rovio 2008, 107.) 

Halusin tarjota tasa-arvoisesti monelle nuorelle mahdollisuuden osallistua hank-

keeseen, ja luokkana osallistuminen nuorten learning cafe työpajoihin mahdollisti 

tämän. Hankkeeseen osallistuneet nuoret eivät kaikki ole olleet koulukuraattorei-

den henkilökohtaisessa asiakkuudessa. Osallistuneet 8. luokkalaiset nuoret edusti-

vat siten asiakaskuntaa, joka muodostuu palveluiden käyttäjistä ja mahdollisista 

palveluiden käyttäjistä tulevaisuudessa. Osallistumalla nuoret vaikuttivat heille 

kohdennettujen palveluiden kehittämiseen.  

Kehittämishankkeessa asiakaslähtöisyyden ohella osallisuus oli tärkeä käsite ja 

lähtökohta. Sosiaalialan työssä nämä käsitteet kuuluvat yhteen, sillä toteutuakseen 

ne tarvitsevat toisiaan. Toimintatutkimukselliseen kehittämiseen osallistuivat pal-

veluita toteuttavat koulukuraattorit ja palveluita käyttävät ja niiden kohderyhmään 

kuuluvat 8. luokkalaiset oppilaat. Osallisuus tässä hankkeessa tarkoitti kuraatto-

reiden ja nuorten osalta vaikuttamista itseä koskeviin asioihin, mukana oloa, aktii-

vista tekemistä ja yhteisön jäsenenä osallistumista. Osallistujiltaan kehittämistyö 

edellytti valmiutta yhdessä toimimiseen ja arvioivaan keskusteluun. Sekä koulu-
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kuraattoreille, että oppilaille yhteistoiminnalliset tilanteet olivat oppimistapahtu-

mia. (Kiviniemi, 1999, 64–65; Heikkinen 2008, 33, 50.)  

Osallistuminen kehittämishankkeeseen oli koulukuraattoreille työhön liittyvää, ja 

oppilailla toiminta oli osa koulupäivää. Toimintatutkimukselle ominaiseen tapaan 

kehittämistyön toteutumiseksi tarvittiin osallistumista sosiaaliseen tilanteeseen ja 

keskusteluun. Osallisuus hankkeessa oli osallistumista, mukana olemista. Yksilön 

vapaus toteutui siten, että oman osallistumisen intensiteetin jokainen pystyi itse 

valitsemaan. Oppilailla ei ollut hankkeeseen osallistumispakkoa, vaikka oppitun-

nilla tuli olla läsnä. Tämä läsnäolovelvollisuus liittyi oppilaan ohjauksen tunnilla 

olemiseen ja siten oppivelvollisuuden suorittamiseen. Tältä osin oppilailla ei ollut 

valinnan vapautta. Ne jotka eivät kehittämistoimintaan, tekivät opettajan heille 

osoittamia tehtäviä.  

Nuorille järjestämäni learning cafe työpajat olivat paitsi kehittämisehdotusten 

kokoamista, myös osallisuuden mahdollistava, vuorovaikutuksellinen tilanne, jos-

sa keskustellen lisättiin nuorten palveluymmärrystä. Nuorten kanssa käymäni kes-

kustelut ja learning cafen muistiinpanot lisäsivät asiakasymmärrystäni. (Viitanen 

ym. 2011, 18, 58.) Pyyry (2011, 49) kuvailee tutkijan ja osallistavaan tutkimuk-

seen osallistuvan kohderyhmän kohtaamista yhteiseksi oppimisprosessiksi, jossa 

opitaan, luodaan ja ollaan tilanteessa mukana. Aineistoa kokoavan tulee tiedostaa 

oma asemansa ja käsityksenä ja olla avoin kohderyhmän tuottamalle materiaalille. 

Tämän hankkeen ansiosta sain olla osallisena oppimisprosessissa sekä nuorten 

että koulukuraattoreiden kanssa. 

Hankkeen yhteistyökumppaneina olivat niiden kuntien sivistyspalvelut ja yläkou-

lut, joissa nuorten learning cafe työpajat toteutettiin. Tutkimuslupien myöntämi-

sen jälkeen käytännön asioista sopiminen sujui rehtoreiden ja opinto-ohjaajien 

kanssa todella hyvin. Tämän kaltainen yhteistyö teki hankkeen nuorten osuuksien 

valmistelemisen ja toteuttamisen ilahduttavan sujuvaksi ja mahdollista hankkeen 

toteuttamisen hankesuunnitelman mukaisesti.  

 

 



63 

8.2 Hankkeen kehittämistoiminnan vaiheiden arviointi 

Koulukuraattoreiden ryhmähaastattelu 

Koulukuraattoreiden ryhmähaastattelu oli hankkeen kehittämistoiminnan suunnan 

määrittävä aloitus. Mielestäni ryhmähaastattelu soveltui menetelmäksi tämän 

hankkeen alkuun hyvin, sillä halusin kuulla kaikkien koulukuraattoreiden mielipi-

teitä. Yksilöhaastatteluihin olisi mennyt paljon aikaa, ja niissä ei olisi ollut mah-

dollista toteuttaa yhteistä ajatusten vaihtoa. Ryhmähaastatteluun osallistui kuusi 

kuraattoria. Yksi kuraattori ei muiden tehtävien vuoksi voinut osallistua haastatte-

luun, joten häntä kuulin aiheista sähköpostitse.  

Ryhmähaastattelutilanne oli keskustelunomainen, jossa aiheet rajautuivat luonte-

vasti valitsemiini haastattelun asiakasprosessia käsitteleviin teemoihin. Valittuja 

teemoja oli mielestäni sopiva määrä, sillä ne ehdittiin hyvin käymään läpi haastat-

telulle varatun ajan puitteissa. Oma roolini oli ohjata keskustelua, ei niinkään esit-

tää kysymyksiä haastattelulle ominaiseen tapaan. Halusin mielipiteineni pysyä 

neutraalina, jotta aiheeseen ja hankkeeseen liittyvä keskustelu ei suuntautuisi alu-

eille, jotka olisivat minusta ja mielenkiinnonkohteistani lähtöisin.  

Ryhmähaastattelussa keskusteltiin paljon asiakaslähtöisyydestä, joka on luonteva 

lähestymistapa koulukuraattoreille tarkastella asiakkuuksien käytäntöä. Asiakas-

lähtöisyys on lähtökohta toimia asiakasprosesseissa, jota ei voi irrottaa toiminnan 

kokonaisuudesta. Asiakasprosessin vaiheista keskusteltaessa painopiste oli asiak-

kuuden aloituksessa ja asiakasprosessin asiakaslähtöisessä toteuttamisessa, jolloin 

palautetta kerätään asiakkaalta suullisesti koko asiakkuuden ajan. Asiakasta pyri-

tään siten tukemaan osalliseksi ja aktiiviseksi toimijaksi asiakasprosessissaan jol-

loin asiakkuus ja toimijuus mahdollistavat hyvinvoinnin lisääntymisen. Siten on 

edetty kohti koulukuraattorin työn tavoitetta. 

Koska kuraattoreiden ryhmähaastattelu oli hyvin teema-alueilla pysynyt ja jäsen-

tynyt keskustelu, kohtuullisella työmäärällä oli mahdollista se litteroida ja analy-

soida. Keskustelusta pystyin erittelemään kuraattoreiden esittämiä mielipiteitä ja 

asiakasprosessien kehittämiskohteita, joita koulukuraattorit kokemuksiensa perus-

teella määrittelivät. Ryhmähaastattelulla pääsin sille asetettuun tavoitteeseen. 
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Kootun aineiston perusteella saatoin edetä hankkeen seuraavaan vaiheeseen, nuor-

ten osallisuuteen learning cafe työpajoissa.  

 

Nuorten learning cafe työpajat 

Nuorten learning cafe työpajojen ohjaaminen oli mielestäni hankkeen antoisin 

vaihe. Ohjeistus tuli miettiä tarkkaan, jotta onnistuisin nuorten motivoinnissa. 

Tärkeänä ja motivaatiota lisäävänä asiana kerroin nuorille sosiaali- ja terveysmi-

nisteriön suosituksesta, jonka mukaan lapsia ja nuoria tulee kuulla, ja heidän tulee 

saada osallistua, kun heille tarkoitettuja palveluita kehitetään ja suunnitellaan. 

Kaikkiaan alkuinformoinnissa oli mielestäni harmillisen paljon asiaa, sillä tuli 

kuvata opinnäytetyötä, tutkimuslupia ja hieman työpajankin kulkua. Asian ydin, 

osallisuus ja vaikuttaminen, oli mahdollista hukata tietotulvaan.  

Learning cafe työpajoihin osallistuneet luokat olivat keskenään varsin erilaisia. 

Toiset tarvitsivat hieman enemmän ohjeistusta ja toiset jaksoivat keskittyä pitem-

pään kuin toiset. Yhden luokan kanssa pienryhmille varattua toiminnallista aikaa 

piti vähentää, sillä nuoret vaikuttivat väsyvän tunnin edetessä. Aineistoa ryhmistä 

tuli erilaisia määriä. Mielestäni aivan kaikkea keskustelemaansa ja ideoimaansa 

nuoret eivät kirjoittaneet muistiinpanoiksi pöytäliinoihin. Nuorten käymiin kes-

kusteluihin en puuttunut, mutta jos nuoret kokivat kysymyksen haastavaksi ja 

pyysivät apua, autoin tässä. Niitä kehittämistyöhön liittyviä ajatuksia, joita nuoret 

eivät kirjanneet, en kirjoittanut itsekään ylös. Mielestäni tämänkaltaisen tiedon 

käyttäminen hankkeessa olisi epäeettistä. Sen sijaan varsinaisen tiedonkeruutoi-

mintaan ja sen kehittämiseen liittyvät havainnot kirjasin, jotta osasin seuraavaa 

tilannetta suunnitellessa huomioida ne. 

Toiminnan vetäjänä nuorten learning cafessa, luokkatilanteissa, piti olla aktiivi-

nen, vastata nuorten kysymyksiin ja ohjata tarvittaessa toiminnan aikana. Ohjeis-

tuksessa ja sen täydentämisessä piti olla huolellinen, jottei suunnannut nuorten 

toimintaa tai vaikuttanut heidän ajatuksiinsa. Ohjaajan taitojeni kehittyessä arve-

len ryhmien joutuneen epätasa-arvoiseen asemaan. Prosessin edetessä osasin oh-

jeistaa paremmin ja kysymykset eli kehittämistehtävät muotoutuivat paremmiksi. 
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Learning cafet muodostivat siten jokainen oman toimintatutkimuksellisen syklin-

sä, jolloin kehitin ja kehityin.  

Eduksi mielestäni oli, että työpajoihin osallistuneet nuoret olivat toisilleen tuttuja, 

sillä keskustelua syntyi eikä ryhmäläisiä tarvinnut tutustuttaa tai muuten erikseen 

valmistella toimintaan. Menetelmänä learning cafe soveltui luokkien kanssa toteu-

tettavaksi mielestäni hyvin, ja menetelmällä sain koottua tarvitsemaani tietoa 

hankkeen tavoitteiden mukaisesti. Aineiston kerääjän kannalta oli hyvä, että nuor-

ten toiminnasta syntyivät kirjalliset tuotokset, ryhmätyöt, jossa sanavalinnat, sisäl-

tö ja muistiinpanojen ulkoasu olivat heidän itsensä tuottamaa. Pidin materiaalia 

ainutlaatuisena ja arvokkaana.  

Kouluilla toteutettuihin nuorten learning cafe työpajoihin osallistui kaikkiaan nel-

jä 8. luokkaa eli 51 nuorta. Olen kiitollinen siitä, että heidän huoltajansa mahdol-

listivat osallistumisen koulukuraattoripalveluiden kehittämiseen. Ilman huoltajien 

myöntämiä tutkimuslupia tämä ei olisi onnistunut. Jokaisella osallistuneella luo-

kalla oli 2-3 oppilasta, jotka eivät hankkeeseen osallistuneet. Tämä ei johtunut 

siitä, että vanhemmat eivät olleet myöntäneet tutkimuslupaa, vaan lupalappu oli 

unohtunut nuorelta kotiin. Määrä on mielestäni kokonaisuuden kannalta varsin 

vähäinen.  

Asiakkailta tuleva palaute ja kehittämisehdotukset ovat arvokkaita. Muutos ja 

muuttuminen, kehitys ja kehittyminen kuuluvat elämään ja työelämään. Ajoittain 

tulee pysähtyä ja tarkistaa tarjottujen palveluiden tilanne ja kehittämisen suunta. 

Suunnan tarkistukseen nuorten kanssa toimiessa tarvitaan nuorten osallisuutta ja 

asiakaslähtöistä kehittämistä. Kehittämishankkeen tuotos, toimintamalli syntyi 

nuorten osallisuuden ansiosta. 

Nuorten ensimmäistä työpajaa ohjatessani totesin, että halusin palautetta mene-

telmästä ja ohjaamastani toiminnasta yleensä. Lisäsin palautteen keruun osaksi 

learning cafe työpajoja. Pystyin havaitsemaan nuorten innostuneisuuden, mutta 

halusin silti jokaiselta henkilökohtaisen palautteen tarralapuille. Palautteet olivat 

niukkasanaisia, mutta myönteisiä, ja lämmittivät mieltäni. Palautteita sain kaikki-

aan 50, joista vain yhdessä kerrottiin, ettei työpajan toiminnasta oltu pidetty. Muut 

olivat kokeneet, että toiminnallinen ja erilainen tunti oli ollut mieleinen. Monet 
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mainitsivat myös, että olivat saaneet osallistua ja sanoa mielipiteensä omassa 

ryhmässään. Materiaalin keruun lisäksi olimme onnistuneet nuorten kanssa luo-

maan tilanteen, jossa sai olla osallisena, kertoa mielipiteitään ja vaikuttaa siihen, 

miten koulukuraattoripalveluiden kehittämisen suuntaa määritellään. Nuorten 

learning cafe työpajojen tavoite saavutettiin materiaalin keruussa ja osallisuuden 

lisäämisessä.  

Nuorten learning cafe työpajoissa tuottama aineisto mukailee toisissa tutkimuksis-

sa saatuja tuloksia. Koulukuraattorin työ on ihmisten kohtaamista ja kohtaamiseen 

liittyy odotuksia. Pösö (2014, 48) on tehnyt selvityksen Päijät-Hämeen sosiaali- ja 

terveysyhtymän Peruspalvelukeskus Aava liikelaitoksen koulukuraattoreiden per-

hetapaamisista. Onnistuneiden perhetapaamisten osatekijöinä selvityksessä todet-

tiin seuraavat: turvallinen ja lämmin ilmapiiri, asiakkaan asiantuntijuuden kunni-

oittaminen, kumppanuutta. luottamusta ja avoimuutta tukeva vuorovaikutus ja 

kuraattorin herkkyys havaita asiakkaan vahvuudet ja yksilöllisyys. Samoja onnis-

tuneen kohtaamisen osatekijöitä ja osaamisalueitaan tulee koulukuraattorin tuoda 

kaikkiin työtilanteisiin. Näitä Pösön tutkimuksen mukaisia asioita koulukuraatto-

rilta odottavat myös nuoret learning cafe työpajoihin osallistuneet nuoret.  

Onnistuneen kohtaamisen osatekijöiden lisäksi nuorten työpajojen tuloksena syn-

tyneestä materiaalista löytyy yhtymäkohtia Puotisen (2008) pro gradu- tutkiel-

maan. Sen tulosten mukaan koulukuraattorin nuorille kohdentamassa tiedottami-

sessa olennaista on kertoa mitä kuraattori tekee ja minkälaisissa asioissa hän voi 

auttaa. Työhönsä liittyviä oppitunteja pitämällä ja kouluyhteisössä näkymällä kou-

lukuraattorin läsnäolo yhdistyy koulun arkeen, ei vain ongelmiin tai huoliin. Puo-

tinen arvelee läsnäolon toimivan ennaltaehkäisevästi. Läsnäolon vaatimus nousee 

Puotisen tutkimukseen osallistuneiden nuorten tuottamasta aineistosta, jonka mu-

kaan kuraattorin läsnäolon tulee olla fyysistä ja psyykkistä, näkyvää ja tiedostet-

tua.  Koulukuraattori on koulussa aktiivinen koulumaailman ja sosiaalialan työn 

yhdistävä toimija, joka kohtaa oppilaat aidolla läsnäololla yksilöllisesti. Kouluku-

raattorin tehtävä on luoda kohtaamistilanne, jossa nuoren on turvallista olla. (Puo-

tinen 2008, 41–42, 46–50, 58) 
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Koulukuraattoreiden kehittämisiltapäivä 

Tämän hankkeen seuraava vaihe koulukuraattoreiden kehittämisiltapäivä toteutui 

aikataulun mukaisesti. Toivoin käyttöömme kokonaista työpäivää, ja työnantajalle 

tämä olisi sopinut. Koulukuraattoreiden tiiviiden aikataulujen vuoksi tuli tyytyä 

toteuttamaan työyhteisölle kohdennettu kehittämisosuus yhden iltapäivän aikana. 

Tämä asetti haasteen iltapäivän kulun suunnittelulle. Hylkäsin ajatuksen struktu-

roidusta kehittämisiltapäivästä, jossa pitäydyttäisiin kehittämään tietyn menetel-

män keinoin. Koska koulukuraattoreiden ryhmähaastattelu oli hyvä kokemus, luo-

tin kollegoitteni kykyyn toteuttaa kehittämisiltapäivä kuraattorilähtöisesti. Sen 

vuoksi päätin, että yhteistoiminnallisen kehittämisen menetelmästä tehdään yhtei-

nen päätös. Kehittämistoimintaa varten varasin mukaani erilaisia materiaaleja, 

jotta erilaisten menetelmien käyttäminen ei esty tarvikkeiden puutteiden vuoksi.  

Kehittämisiltapäivän tavoitteena oli luoda toimintamalli koulukuraattoreiden toi-

mesta, nuorten learning cafe työpajoissa tuottaman, asiakaslähtöisen materiaalin 

pohjalta. Toimintamalli tuli luoda 8. luokkalaisten tuottamien ideoiden ja ajatus-

ten perusteella. Koska nuorille suunnattuja kuraattoripalveluita ei voi erottaa per-

heiden kanssa tehtävästä työstä, yhteisötyöstä ja tähän kaikkeen mainittuun liitty-

västä tiedottamisesta, tuli nämä osa-alueet myös huomioida kehittämistoiminnas-

sa.  

Koulukuraattoreiden asiakasymmärrystä lisäämään otin kehittämisiltapäivään mu-

kaan kehittämistoiminnan pontimeksi nuorten tuottamasta aineistosta tekemäni 

koosteet eli materiaalin johon kehittämistoiminta perustuu. Koosteet olin laatinut 

säilyttäen mahdollisimman tarkasti nuorten kielen ja ilmaisut, jottei heidän asiansa 

katoa. Osa kuraattoreista toivoi, että tekemäni koosteet olisivat olleet pitemmälle 

analysoituja, ymmärtääkseni enemmän tutkimustuloksilta näyttäviä. Tämän kal-

tainen koosteiden laatiminen ei mielestäni ollut toimintatutkimuksellisessa kehit-

tämistoiminnassa olennaista, varsinkin kun tavoitteeni oli tuoda nuorten viestiä 

koulukuraattoreille. Arvelen, että analyysissani nuorten viesti olisi jollakin tavalla 

muuttunut, ja nuorten ääni vaimentunut. Johtopäätösten tekeminen nuorten tuot-

tamasta materiaalista oli siis kuraattoreiden tehtävä.  
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Nuorten learning cafe työpajojen aineisto kohdentui tiedottamisen ja asiakastyön 

käytännön teema-alueille. Näiden teema-alueiden sisältä tuli koulukuraattoreiden 

valita kohde, jonka kehittämiseen ryhdytään. Tämän valinnan tekeminen vaikutti 

mielestäni vaikealta. Halusin pysyä tässä valinnan teossa puolueettomana ettei 

oma mielenkiintoni ohjaisi kehittämisen suuntaa. Koulukuraattoreiden valinnan-

vaikeuden arvelen johtuneen siitä, että he olivat huolissaan opinnäytetyöstäni, 

siihen liittyvistä tavoitteistani ja toivomastani tuloksesta. Materiaalia opinnäyte-

työstäni olin lähettänyt sähköpostitse koulukuraattoreille ennen hankkeen aloitta-

nutta ryhmähaastattelua ja uudelleen kehittämisiltapäivän kutsun mukana. Arvelen 

lähettämäni materiaalin olleen jossain määrin puutteellista, sillä kaikki eivät ehkä 

kokeneet olevansa tekemässä kuntayhtymän strategista kehittämistyötä, vaan pi-

kemminkin minun opinnäytetyötäni.  

Kun valinta kehitettävästä toiminta-alueesta oli tehty, työskentely sujui hyvässä 

yhteistyössä, sitoutuneesti ja johdonmukaisesti tavoitteeseen edeten. Matalan 

kynnyksen mallin luomisen lähtökohta oli nuorten esittämässä näkemyksessä, että 

kuraattoripalveluihin hakeutuminen voi olla eri syistä estynyt. Tiedottamisen 

haasteena on, että kaikenlaiset nuoret osaisivat ja pystyisivät hakemaan apua oike-

aan aikaan oikeasta paikasta. Tämän haasteen lisäksi oli huomioitava, että nuoret 

tarvitsevat varmuuden koulukuraattorin ammattitaidosta, kyvystä ymmärtää ja 

ottaa vastaan nuoren huoli. Matalan kynnyksen mallilla pyritään vastaamaan näi-

hin odotuksiin ja antamaan hyviä kokemuksia kuraattoripalveluista ja luomaan 

niistä mielikuvia. Kyse on markkinointiviestinnän kaltaisesta toiminnasta, jossa 

tiedottamalla luodaan mielikuvia ja käsityksiä tarjolla olevasta palvelusta. Koulu-

kuraattoreiden matalan kynnyksen malli sisältää eri tasoilla tapahtuvaa tiedotta-

mista, jolloin esimerkiksi kuraattorin fyysinen näkyvyys on jo viesti kouluyhtei-

sössä: koulussamme on nuoria varten oleva koulukuraattori. 

Piirsin kehittämisiltapäivässä laaditun kellon tietokoneella ja lähetin version ku-

raattoreille sähköpostitse kommentoitavaksi. Kommentteja tai palautetta en säh-

köpostiini kollegoilta saanut, joten vuosikellon tässä mukana oleva versio on al-

kuperäisen mukainen. 



69 

8.3 Hankkeen tulokset 

Kehittämishankkeen tavoitteena oli luoda uusi toimintamalli koulukuraattoripal-

veluihin. Tavoitteeseen päästiin ja tuloksena syntyi koulukuraattoreiden matalan 

kynnyksen malli, jonka käytännön toteuttamista täydentää tiedottamisen vuosikel-

lo. Toimintamalli kokosi mielestäni hyvin osatekijät (tuttuus, tiedotus, läsnäolo, 

asiantuntijuus ja jatkuvuus), jotka tukevat koulukuraattorin yksilö- ja yhteisötasol-

la toteutettavaa työtä edistäen ennaltaehkäisyä ja varhaista tukemista. Yhdessä 

kehitetyn toimintamallin käyttöönotto aloitettiin jo kehittämisiltapäivän aikana, 

jolloin sovittiin yhdenmukaisesta tiedottamisesta koteihin seuraavan lukuvuoden 

alussa.  

Viitasen (2011, 21–23, 26–27) mukaan asiakaslähtöisiksi palveluiksi käyttäjien 

keskuudessa koetaan palvelut, joiden piiriin hakeutuminen tuntuu vaivattomalta. 

Palveluiden saatavuus ja lähestyttävyys liittyvät palveluiden sijaintiin, mutta myös 

siihen millaisella asenteella ja miten yksilöllisesti palveluita tarjotaan. Matalan 

kynnyksen mallilla koulukuraattorit pyrkivät toimimaan palveluntarjonnassaan 

asiakaslähtöisesti, matalalla kynnyksellä. Hallittu ja suunnitelmallinen tiedottami-

nen kuuluu koulukuraattoreiden työhön ja palvelukulttuuriin. Tiedon jakaminen 

on asiakaslähtöistä toimintaa ja tiedottamiseen liittyvillä mielikuvilla vaikutetaan 

asiakkaiden asenteisiin, jotka palveluihin kohdistuvat. Matalan kynnyksen mallia 

täydentävä tiedotuksen vuosikello tukee asiakaslähtöisten palveluiden toteuttamis-

ta.  

Hankkeen oheistuotoksena oli koulukuraattoreiden työssä mahdollinen ajatteluta-

van muutos. Ajattelutavan muutoksella viittaan tässä asenteeseen, jolla kouluku-

raattori pyrkii yksilöllisen asiakastyön ja eri luokka-asteille kohdennettujen yksit-

täisten toimintojen lisäksi suuntautumaan näkyväksi ja aktiiviseksi osaksi koulu-

yhteisöä. Tämän asenteellisen muutoksen vuoksi työtehtäviä voi joutua priorisoi-

maan niin, että on mahdollista olla mukana jossakin koulun epämuodollisessa 

tilaisuudessa tai välitunnilla. Nämä tilanteet matalan kynnyksen mallin toteuttami-

seksi voivat jäädä käyttämättä yksilöllisen asiakastyön vuoksi. Matalan kynnyk-

sen malliin kuuluva kuraattorin näkyvyys ja ennaltaehkäisevä läsnäolo on hyvä 

pitää aktiivisesti mielessä. Hankkeen muina oheistuotoksina pidän prosessiin osal-

listumisen mahdollisuutta ja yhteisöllisyyden vahvistumista. Omassa vertaisryh-
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mässä, kollegoiden kanssa, on oman ammatillisen kehittymisen ja identiteetin 

kannalta merkityksellistä keskustella.  

Tein hankkeessa koulukuraattorin työtä learning cafessa nuorille tutummaksi ja 

saatoin samalla kartoittaa nuorten tietämyksen määrää palvelusta eli sitä miten 

tiedottamisessa toistaiseksi oli onnistuttu. Nuoret vaikuttivat tietävän koulukuraat-

toripalvelut hyvin. Siitä milloin kuraattorin voi tavoittaa tai mitä palveluun kuu-

luu, ei mielestäni ollut tiedossa yhtä kattavasti. Ilman nuorten osallisuutta hanke ei 

olisi tavoitteitaan saavuttanut. Kuraattorilähtöinen ja vain heidän tuottamaansa 

aineistoon perustuva kehittämistoiminta olisi tuottanut tuloksekseen jotakin muu-

ta. 

Nuorten hyöty matalan kynnyksen mallista tulee näyttäytymään ajan kuluessa. 

Hankkeen tarkoituksena oli osaltaan ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Tämän tarkoi-

tuksen täyttymistä ei välittömästi hankkeen päätyttyä voi mitata, mutta kuraattorin 

pyrkivät toimimaan aina syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Syrjäytymisen ehkäisy 

koulukuraattorin työssä on huolen pitoa, auttamista etteivät nuoret putoaisi turva-

verkosta läpi vaan tie kulkisi hyvinvoivan, aktiivisen ja yhteiskunnasta osallisen 

kansalaisen reittiä toisen asteen opintoihin ja työelämään.  

Työtä syrjäytymisen ehkäisemiseksi eli kynnyksen madaltamista tehdään koko 

koulutaipaleen ajan, lukukauden aikana säännöllisesti osana arkea, joten kuraatto-

rin tulee näkyä ja kuulua. Yksittäiset tilanteet eivät täytä matalan kynnyksen mal-

lin toteutumisen edellytyksiä. Koulukuraattorin ymmärtäminen osaksi yhteisöä, 

siten, että oppilaan kokevat asian niin, edellyttää läsnäolon ja tiedottamisen tois-

tuvuutta. Matalan kynnyksen mallin toteuttaminen lisää kuraattoripalveluiden 

tunnettavuutta, palvelun tavoitettavuutta ja edistää sen piiriin hakeutumista. Tämä 

tukee koulukuraattoreiden tekemää ennaltaehkäisevää työtä ja varhaista tukemista, 

joka usein arjessa jää korjaavan työn määrän vuoksi varsin vähäiseksi. Tällä 

hankkeella mielestäni jatkettiin Peruspalvelukeskus Aava liikelaitoksessa aloitet-

tua kehittämisen suuntaa, jossa koulukuraattorin työ kohdistuu enemmän hyvin-

voinnin edistämiseen koulussa tehtävän sosiaalityön sijaan (Haavisto 2014, 99). 

Erityistä nuorten tuottamassa materiaalissa oli, että konkreettisia toiveita ei juuri 

ollut, vaan parannusehdotukset olivat ajatuksia ja viittauksia siihen, miten asioita 
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kannattaisi tehdä. Konkreettiset ehdotukset liittyivät kuraattoreiden työvälineisiin, 

jolloin luetteloitiin asioita ja esineitä, joita nuorten kanssa toimiessa voisi käyttää.  

Hankkeen tuloksellisuutta olisi mahdollista mitata vertaamalla nuorten esittämiä 

konkreettisia toiveita koulukuraattoreiden kehittämään toimintamalliin, ja tarkas-

tella miten ne vastaavat toisiaan. Konkreettisten ehdotuksen vähyyden vuoksi ar-

velen vertailuun perustuvan mittauksen antavan vääristyneen tuloksen. Olennaista 

mielestäni oli nuorten tuottamasta materiaalista esiin tuleva odotusten kokonai-

suus, joka koulukuraattoripalveluihin kohdistuu. Mielestäni koulukuraattorit ym-

märsivät nuorten esittämät ajatukset ja odotukset hyvin ja huomioivat ne kehittä-

mistoiminnassaan. Asiakkaat siten koettiin yhteistyökumppaneiksi, joilla oli käyt-

tökelpoisia ja todesta otettavia parannusehdotuksia. 

Hankkeen jatkotoimina kollegani ehdotuksesta sovittiin koulukuraattoreiden ke-

hittämispäivässä, että hankkeessa käyttämääni tiedonkeruun menetelmien koko-

naisuutta tullaan hyödyntämään kuraattoripalveluiden kehittämistoiminnassa. 

Tarkoituksena on, että käyttöön otetaan Peruspalvelukeskus Aavassa nuorten osal-

lisuuden ja kuulemisen malli. Sitä tullaan hyödyntämään koulukuraattoripalvelui-

den systemaattiseen kehittämiseen. Mallissa toimitaan tämän kehittämishankkeen 

tavoin eli koulukuraattorit suunnittelevat, mitä palveluiden osa-aluetta ryhdytään 

kehittämään ja valmistelevat nuorille yhteistoiminnallisen ja vuorovaikutukselli-

sen tilanteen asiakaspalautteen kokoamiseksi. Tämä aineiston keruu suunnataan 

vuorovuosina eri luokka-asteille ja eri kouluille. Nuorilta kootun ryhmätyömateri-

aalin perusteella pidetään koulukuraattoreiden kehittämispäivä. Asiakaslähtöinen 

kehittäminen tulee siis jatkumaan systemaattisena, joka on merkittävää muutos 

tämän hetkiseen tilanteeseen verrattaessa. Jatkossa tämän kaltaisessa toiminnassa 

voidaan kohdentaa kehittämistä vielä tarkemmin ja hyödyntää esimerkiksi koke-

musasiantuntijuutta palveluiden parantamiseen.  
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8.4 Hankkeen eettisyyden, vaikuttavuuden ja luotettavuuden tarkastelua 

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia (2013, 28- 29) määritte-

lee sosiaalialan ammattilaisten eettisissä ohjeissaan, että ammattilaisten on oltava 

valmiita kehittymään ja kehittämään. Muutoksen mahdollisuuteen tulisi suhtautua 

ammatillisesti ja ottaa muutos osaksi tehtävää työtä. Tämä on eettisesti kestävää, 

sillä sosiaalialan työ muuttuu yhteiskunnan muutosten mukana. Sen tuleekin olla 

niin. Alalla käytettyjä teorioita, menetelmiä ja työvälineitä on tarpeen ajoittain 

arvioida ja pohtia niiden muutostarpeita. Ajan tasalla olevat palvelut auttavat asia-

kasta parhaiten. On eettistä huolehtia siitä, että omalla työpaikalla ollaan ammatti-

taidon ja palveluntarjonnan kannalta kehityksessä mukana. Kehittäminen ja siitä 

keskusteleminen ei tarkoita, että asioita tehtäisiin huonosti tai väärin. Oman am-

mattitaidon ylläpitoa ja asiakkaan oikeutta laadukkaisiin ja vaikuttaviin palvelui-

hin tulee pitää työyhteisön keskustelussa esillä.  

Toimintatutkijana ei roolini ollut hankkeessa objektiivinen, sillä olen osa tarkas-

teltavaa työyhteisöä. Ryhmähaastattelussa kysyin kollegoiltani asioita, joiden vas-

tauksen periaatteessa tiesin, mutta halusin vastauksen tulevan yhteisöltä itseltään. 

Tarkasteluuni ja reflektiooni vaikuttivat koulukuraattorin työkokemukseni ja am-

mattitaitoni. Heikkisen ja Jyrkämän (1999, 46–47) mukaan tämä on tyypillistä 

toimintatutkimukselle, sillä työelämälähtöinen kehittäminen on sidottu yhteisön 

arvoihin, toimintaan ja ihmisiin, eikä siten voi olla riippumaton ja vapaa taustas-

taan. Hankkeen eri vaiheissa roolini oli erilainen. Toimin haastattelijana, ohjaaja-

na, suunnittelijana kuitenkin säilyttäen koulukuraattorin ammattiroolin, pitäen 

mielessäni toimintatutkimuksellisen muutoshakuisen tavan tarkastella yhteisöjä 

joissa toimin. Oma osallisuuteni hankkeessa oli joustavaa, tilannesidonnaista ja 

omaan arvioon perustuvaa.  

Tiedonkeruussa objektiivisuuttani pyrin toteuttamaan niin, että en yrittänyt vaikut-

taa nuorten learning cafe työpajoissa tuottaman materiaalin sisältöön tai ohjaillut 

heidän vastauksiaan. Nuorten kysyessä kuraattorin työstä annoin aina todellisuutta 

vastaavan vastauksen. Joissakin tilanteissa nuorten vastauksia pohtiessa tuli mi-

nun antaa jokin esimerkki, ja pyrin silloin mahdollisimman neutraaliin kuvailuun. 

Tämä oli haastavaa, sillä yleensä innostun kun kerron omasta työstäni. Pyrin ke-

hittämishankkeessa toimimaan eettisesti, joten tiedon jakaminen kuului hankkee-
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seen, mutta myös se, etten ohjaillut kootun aineiston sisällön tuottamista omien 

intressieni perusteella.  

Olin hankkeen toimintatutkijana osa koulukuraattoriyhteisöä, jossa yhteistoimin-

nallisesti ja ammatillisesti tarkasteltiin asiakasprosessia siten, että kyettäisiin vas-

taamaan niihin odotuksiin, joita asiakkaat meille asettavat. Asiakkaiden, 8. luok-

kalaisten nuorten, kanssa toimiessa minun tuli omaksua ohjaajan rooli, jossa ei 

saanut vaikuttaa luokkayhteisön nuorten ajatuksiin. Rooliani tuli muuttaa jousta-

vasti tarvittaessa, toimien osallistujana ja hankkeen toimijana rajan ollessa toimin-

tatutkimukselle tyypilliseen tapaan liukuva. (Kiviniemi, 1999, 64–66.) 

Tässä raportissa ei mainita niitä paikkakuntia ja kouluja, joilla learning cafe työ-

pajat toteutettiin. Nuorten henkilöllisyyden suojaamisen aloitin jo tutkimuslupa-

hakemuksissa huoltajille ja nuorille asiasta kertoen. Nuorten koteihin lähetetyissä 

tutkimuslupahakemuksissa mainittiin, ettei nuorten ryhmätöinä tekemistä tuotok-

sista voi erottaa tai henkilöidä yksilöllisiä vastauksia. Nuorten tuottamasta materi-

aalista tehtyjä koosteita en jakanut koulukuraattoreille omiksi, vaan ne olivat ai-

noastaan tätä hanketta, ja keräsin ne takaisin itselleni. Luottamuksellisuus on kou-

lukuraattorityön kulmakivi, joten sitä koskevassa kehittämishankkeessa tuli mie-

lestäni toimia eettisesti ja luottamuksellisesti.  

Kehittämishankkeiden luotettavuutta voi tarkastella tulosten hyödynnettävyydellä 

(Toikko & Rantanen 2009a, 121–122). Luotu matalan kynnyksen toimintamalli 

on käyttökelpoinen ja otettavissa osaksi arkea. Peruspalvelukeskus Aava liikelai-

toksen koulukuraattoripalveluita on toteutettu luvussa 3. kuvatun kaltaisena hy-

vinvoinnin edistämiseen tähtäävänä palveluna vuodesta 2007, jolloin Päijät-

Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä on perustettu. Matalan kynnyksen mallia mah-

dollisesti voi soveltaa niissä kuraattoripalveluissa, joissa työn käytäntöä toteute-

taan samalla tavalla kuin Aavassa, jolloin kuraattori on siellä missä asiakkaatkin 

ovat: koululla aktiivisena aikuisena osana nuorten arkea. Matalan kynnyksen mal-

lia on aiheellista tulevaisuudessa ajoittain tarkastella ja arvioida onko tarvetta kor-

jauksiin tai täydennyksiin. Mallia täydentävää vuosikelloa kannattaa kunkin ku-

raattorin täydentää omalla yksityiskohtaisella vuosikellolla, sillä kehittämispäi-

vässä laaditussa vuosikellossa on vain yhteiset sitoumukset.  
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Koulukuraattoreiden tiedottamiseen liittyvät tarpeet ja toimintatavat ovat koulu- ja 

paikkakuntakohtaisia, joten Matalan kynnyksen malli ei sellaisenaan ole suoraan 

siirrettävissä muualla käytettäväksi. Toikko ja Rantanen (2009c, 407) arvelevat, 

että kehittämishankkeissa koottu kokemusperäinen tieto on mahdollista siirtää 

johonkin toiseen yhteisöön ainoastaan hyvin tarkan raportoinnin ja kuvauksen 

avulla. Arvioinnin uskottavuus riippuu kriittisyydestä ja onnistuneesta dokumen-

toinnista. Raportointi onkin ollut tässä hankkeessa yksi haastavimmista asioista. 

Materiaalia ja muistiinpanoja minulle kertyi paljon. Toiminnan, havaintojen, ref-

lektion ja suunnittelun kuvaaminen ja tiivistäminen on ollut haastavaa. Tiivistä-

mistä ja rajaamista on pitänyt harjoitella, jotta raportti pysyy maltillisen pituisena.  

Hanke ja sen tulosten vaikutukset kohdistuvat Peruspalvelukeskus Aava liikelai-

toksen seitsemän koulukuraattorin työhön seitsemällä eri paikkakunnalla. Näillä 

paikkakunnilla työskentelevien kuraattoreiden toimesta Matalan kynnyksen malli 

otetaan käyttöön, joten se vaikuttaa monen nuoren arjessa. Kehittämishankkeen 

vaikutusta ei näin mitaten voi pitää vähäpätöisenä. Kuraattoreiden aktiivisuus käy-

tännön toteuttamisessa on vaikutusten varmistamiseksi ratkaisevaa.  
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9 POHDINTA 

Suomalaiset terveys- ja hyvinvointipalvelut ovat muutosten kohteena. Laajan so-

siaali- ja terveysministeriön valmisteleman palvelurakenteen muutoksen, sote- 

uudistuksen, selvitys- ja valmistelutyön vielä jatkuessa, muutoksia toteutetaan 

muun muassa lainsäädäntöä uudistamalla. Merkittävä muutos tuli tänä keväänä, 

kun sosiaalihuoltolaki uudistui. Sosiaali- ja terveysministeriön (2015) tiedotteen 

mukaan lain muutoksella tähdätään peruspalveluiden vahvistamiseen. Lakia oli 

valmisteltu jo vuosia. Uudistaminen tapahtuu vähitellen, ja tämä muutos oli osa 

sosiaalihuollon lakien uudistusta. Työskentely jatkuu myös seuraavan hallituksen 

toimesta.  

Uuden sosiaalihuoltolain 1301/2014 tavoitteena on, että korjaavien toimenpiteiden 

sijaan panostetaan ennaltaehkäisyyn ja parannetaan asiakkaiden yhdenvertaisuut-

ta. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi, että lapsiperheiden sosiaalipalveluja 

on jatkossa mahdollista saada ilman lastensuojelun asiakkuutta. Muutoksilla on 

tarkoitus madaltaa avun hakemisen kynnystä ja pyrkiä antamaan oikea-aikaista 

tukea sitä tarvitseville. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.) 

Lakiuudistus jatkoi Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste- hankkeen tavoitteiden 

mukaista lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämistä asiakaslähtöisinä 

palvelukokonaisuuksina, joissa pyritään ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tukeen. 

Tällainen toiminta lisää palveluiden tarjonnan tasavertaisuutta ja ehkäisee eriar-

voistumista. Se on syrjäytymisen ehkäisyä ja ennaltaehkäisevää lastensuojelutyö-

tä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012, 18–22.) Samoja vaikutuksia tavoitellen 

uudistettiin oppilas- ja opiskelijahuoltolakia (1287/2013), jotta koulussa tarjotta-

vat hyvinvointia edistävät palvelut olisivat saatavilla tasa-arvoisesti ja tasalaatui-

sesti.  

Syrjäytyminen, nuortenkin, tapahtuu vähitellen. Myös paluu aktiiviseen kansalai-

suuteen, osalliseksi yhteiskuntaan, tapahtuu vähitellen. Mikään yksittäinen toimin-

to, projekti tai palvelu ei riitä, vaan syrjäytymistä ehkäistään kokonaisvaltaisesti 

sisällyttäen sitä kaikkiin hyvinvointi- ja terveyspalveluihin. (Palola, Hannikainen-

Ingman & Karjalainen 2012, 312.)  
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Lapsille ja nuorille kohdennettu ennaltaehkäisevä työ tulisi nähdä peruspalvelui-

den ketjuna, ei yksittäisinä toimintoina. Sosiaali- ja terveysministeriö (2012, 18–

19) pyrkii kehittämistoimillaan kehittämään palveluita nimenomaan kokonaisuuk-

sina, joilla tavoitellaan ennaltaehkäisyä ja vaikuttavia toimintoja. Yhteiskunnallis-

ten edellytysten, puitteiden ja palveluiden tulee olla lapsia, nuoria ja perheitä tu-

kevat. Asenteidenkin on oltava kohdallaan. Lapsiperheiden palveluiden tulee olla 

tarpeiden mukaiset, mutta myös aikuisten palvelut ja työllisyystilanne on järjestet-

tävä niin, että tulevilla sukupolvilla on mahdollista hyvinvoivasti kasvaa ja kehit-

tyä. Aikuisten hyvinvointi heijastuu lasten ja nuorten hyvinvointiin. Sosiaali- ja 

terveyspalveluiden tulee olla toisiaan tukevia ja täydentäviä, joten kehityksen 

suunta, jota lainsäädännöllä ja hankkeilla määritellään, tekee toiveikkaaksi. 

Suomen hallitus työskentelee köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäi-

semiseksi. Työn vaikutukset tulevat esiin viiveellä. Hyvinvointi- ja terveyseroja 

yhteiskunnallisesti kavennetaan lainsäädännöllä. Lait määrittelevät sitä, miten ja 

millaisia palveluita kunnat ja kuntayhtymät velvoitetaan järjestämään, ja miten 

asiakkaan oikeudet on turvattu. Hallituksen painopisteenä on ollut ongelmien en-

naltaehkäisy, ja juuri siihen pureutuu uusi sosiaalihuoltolaki 1301/2014. Laki vel-

voittaa kunnat suuntaamaan resursseja uudella tavalla, panostaen ennaltaeh-

käisyyn, mutta säilyttäen muut toiminnot. Kunnilla on myös tiedotusvastuu muu-

toksista. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015; Valtioneuvosto 2011, 7, 56–57; Val-

tioneuvosto 2014, 6.) 

Nuorten syrjäytymistä ja sen ehkäisyä voi kyynisesti ajatellen pitää poliittisten 

puheiden kestoaiheena. Aihe on kuitenkin aina ajankohtainen, joten kyynisyys on 

syytä unohtaa. On leimaavaa keskittyä puhumaan nuorista ongelmina ja huolina, 

sillä se osoittaa nuoruuden kokonaisuuden ymmärtämättömyyttä. Nuoria ja nuo-

ruutta kuvataan usein siirtymillä ja muutoksilla, jolloin nuoruus on vaihe lapsuu-

den ja aikuisuuden välissä. Nuorille suunnatut palvelut ovat aiempien yhteiskun-

nallisten säästökampanjoiden vuoksi kaventuneet palveluiksi, joilla korjataan nuo-

ruusvaiheeseen liittyviä häiriöitä. (Myllyniemi, & Gissler 2012, 25–28.) Ennalta-

ehkäisevien tai varhaisen tuen palveluiden tarve ei vuosien varrella ole kadonnut. 

Ennaltaehkäisevää työtä on ollut tarjolla esimerkiksi koulukuraattoripalveluissa, 

mutta käytännössä työssä on resurssien rajallisuuden vuoksi voitu keskittyä kor-

jaaviin toimenpiteisiin. (Sipilä-Lähdekorpi 2004, 128.) Tämä on saattanut äärim-



77 

millään tarkoittaa sitä, että apua on ollut saatavissa vasta kun tilanne on kriisiyty-

nyt.  

Syrjäytyminen ei johdu yksittäisestä vaikeudesta elämässä vaan se on ketjuuntuva 

ja kasautuva prosessi, joka alkaa jo varhain. Syrjäytyminen tarkoittaa, että ennal-

taehkäisy on epäonnistunut ja palveluverkossa on ollut aukkoja. Syrjäytyminen 

voidaan nähdä myös jossain määrin periytyvän kun huono-osaisuus esimerkiksi 

aikuisten elämänhallinnallisten tai terveydellisten syiden vuoksi vaikuttaa lasten ja 

nuorten kehitykseen. Lapsuus luo pohjan sille, miten elämä tulee jatkumaan. Syr-

jäytymiseltä suojaavat riskeistä huolimatta vapaa-ajan vieton tavat, ihmissuhteet ja 

tuki jota on saatu oikeaan aikaan ja riittävän varhain. Nuoriin sijoittamista eli hei-

dän hyvinvoinnistaan huolehtimista on pidetty tulevaisuuteen sijoittamisena. Me-

nestyvistä ja hyvinvoivista nuorista tulee tulevaisuuden veronmaksajia, joten huo-

lenpidossa on taloudellinenkin näkökulma. (Myllyniemi & Gissler 2012, 25–26, 

89.) Haluan uskoa, että omalla työlläni on merkitystä nuorten syrjäytymisen eh-

käisemisessä. Se oli motiivina kun nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen valikoitui 

hankkeen tarkoitukseksi.  

Nuoruus on murroksen ja muutoksen aikaa. Siihen liittyy paljon kaunista ja iha-

naa, mutta vaikeimmillaan henkistä kärsimystä ja pahoinvointia. Aikuisen tehtävä 

on auttaa tässä tärkeässä elämänvaiheessa. Usein siihen riittävät vanhempien omat 

voimavarat ja joskus tarvitaan lisävoimia. Nuoruutta ei sinällään voi pitää syrjäy-

tymisen riskinä tai katsoa nuorten kuuluvan yhteiskunnassa marginaaliin (Mylly-

niemi, & Gissler 2012, 28). 

Suomalaiset kasvavat instituutioissa, joten lukuisa määrä ammattilaisia seuraa 

aitiopaikalta suomalaisten lasten kasvua ja kehitystä, valmiina torjumaan syrjäy-

tymistä. Äitiys- ja lastenneuvola ja päivähoitojärjestelmä huolehtivat lapsista kou-

lun alkuun saakka, jolloin vastuun kanto hyvinvoinnin edistämisestä jatkuu oppi-

lashuollon toimesta. Peruskoulun päättyessä vastuun ottaa opiskeluhuolto ja vielä 

ne, jotka käyvät armeijan ovat oikeutettuja säännölliseen huolenpitoon valtion 

toimesta. Syrjäytymistä ennaltaehkäisevien ja hyvinvointia edistävien palveluiden 

tuloksellisuuden osoittaminen on haastavaa. Hyvinvointia mitataan usein tilastoil-

la. Käytössä on kuitenkin varsin vähän tietoa siitä, mitä nuoret itse ajattelevat 

elämänvaiheestaan ja miten sen kokevat. Palveluntarjoajilla tulee olla käytössään 
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ajankohtaista tutkimustietoa, jotta palveluita voidaan kehittää asiakkaiden tarpei-

den mukaan. (Myllyniemi & Gissler 2012, 26–28; Palola ym. 2012, 312.) Onkin 

aiheellista kysyä, miten nuorten ääni kuuluu instituutioissa.  

Tähän nuorten äänen kuulumiseen, vaikuttamiseen ja osallisuuteen halusin tarttua 

tällä kehittämishankkeella. Koen, että asema nuorten rinnalla kulkijana velvoittaa 

huolehtimaan, että nuoret tulevat kuulluiksi myös asiakasryhmänä. Hankkeen to-

teuttaminen asiakaslähtöisesti ja nuorten osallisuutta tukien oli minulle ehdotto-

man tärkeää, sillä koulukuraattoripalveluiden lähtökohtana on asiakaslähtöinen ja 

osallisuuden mahdollistava toiminta. Toisenlaista lähestymistapaa hankkeeseen en 

ollut valmis valitsemaan. Taustaorganisaation, Päijät-Hämeen sosiaali- ja tervey-

denhuollon kuntayhtymän strategisessa tulevaisuuskuvassa toiminnan yksi perus-

periaate on asiakaslähtöisyys. Asiakaslähtöisyyden ja osallisuuden näkökulmat 

tässä hankkeessa olivat perusteltavissa myös taustaorganisaation periaatteiden 

mukaisesti.  

Pyyry (2011, 37–38, 51) muistuttaa osallistavaan tutkimukseensa perustuvassa 

artikkelissa, että ihmisten luokitteleminen iän mukaan perustuu vain biologiseen 

ikään. Se ei kuitenkaan kerro ryhmästä mitään muuta, ihmiset ovat erilaisia omas-

sa ikäryhmässään. Ihmisten luokitteleminen aikuisiin ja ei-aikuisiin on asenteellis-

ta. On totta, että nuorilla on päätösvaltaa vähemmän kuin aikuisilla. Osallistumi-

seen perustuvassa kehittämistoiminnassa ei voi kyseenalaistaa ihmisryhmän täysi-

valtaisuutta, vaikuttamismahdollisuuksia tai asiantuntijuutta iän tai minkään muun 

ominaisuuden perusteella. Pyyryn mukaan osallistavaan tutkimukseen ja toiminta-

tutkimukseen sisältyy asenne, jossa tieto muodostetaan tasa-arvoisessa vuorovai-

kutuksessa. Tasa-arvon edellytyksenä on hierarkioiden murtaminen ja osallisuu-

teen kuuluu tasa-arvoisuuden edellytys: kuullaan ja kuunnellaan ja tullaan kuul-

luksi. Samaan pyritään asiakaslähtöisessä palvelutilanteessa. Lapsi ja nuori ovat 

oman elämäntilanteensa asiantuntijoita eikä heidän osallisuutensa asioissa tarkoita 

aikuisten vallan nujertamista, vaan yhdessä toimimista 

Suomalaisten lasten, nuorten perheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on 

järjestetty jatkumona, jossa palveluntarjoajat ovat ennaltaehkäisyn ja varhaisen 

tuen näkökulmasta aitiopaikalla. Oma ammattini on osana jatkumoa, joka kattaa 

peruskoulun mittaisen jakson lasten ja nuorten elämää. Haluan käyttää aitiopaik-
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kani hyvin. Jatkumon ongelmat ilmenevät nivelkohdissa, jolloin tieto ja yhteistyö 

liian helposti pysähtyvät. Kehittämistoiminnassa on olennaista miettiä, tehdäänkö 

asiakkaiden kanssa oikeita asioita ja tehdäänkö yhteistyötä oikeiden tahojen kans-

sa. Peruspalvelukeskus Aava liikelaitoksen koulukuraattoripalveluiden matalan 

kynnyksen malli huomioi nivelvaiheet ja pyrkii niissä aktiiviseen tiedottamiseen 

ja asiakkuuksien hallittuihin siirtoihin. 

Hyvinvoinnin edistämistyössä ja syrjäytymisen ehkäisyssä ei aina olla liikkeellä 

tarpeeksi varhain. Silloin on pyrittävä ennaltaehkäisemään uusia vaikeuksia. Toki 

auttamista ja tukemista voi perustella taloudellisilla tekijöillä, sillä syrjäytyminen 

on kallista. Oma näkemykseni auttamiseen ja tukemiseen on humanistinen. Autta-

jan tulee olla siellä missä avun tarvitsija on. Niin kuuluu tehdä ja se on inhimilli-

sesti oikein. Matalan kynnyksen malliin kuuluu kuraattorin fyysinen ja koettu läs-

näolo kouluympäristössä. Tietoisuus ja tieto palvelusta ennaltaehkäisevät. 

Tämän kehittämishankkeen merkitystä nuorille osallisuuden näkökulmasta tulee 

tarkastella laajasti ja tulevaisuuteen suuntautuen. Hankkeessa osallisuudella tuet-

tiin nuorten vaikuttamiseen mahdollisuutta ja edistettiin voimaantumista omassa 

vertaisryhmässä. Osallistuminen ja yhdessä toimiminen on luokkayhteisöä lujitta-

vaa. Hyvien kokemusten saaminen omassa luokkayhteisössä tukee itsetuntoa. 

Tämänkaltaiset kokemukset lisäävät kuulumisen tunnetta ja lisäävät hyvinvointia. 

Yksittäinen tilanne ei ehkäise syrjäytymistä, mutta se voi antaa nuorelle kokemuk-

sen siitä, että mukana oleminen oli hyödyllistä ja miellyttävää. Tällainen kokemus 

voi edesauttaa uusien vastaavan kaltaisten kokemusten saamista ja myönteistä 

suhtautumista osallisuuteen ja osallistumiseen. (Gretschel 2002, 90–91; Oranen 

2008, 11.) 

Minulle hankkeen ydin oli kuraattoripalveluiden muutostarpeiden kartoittaminen 

nuorten näkökulmasta. Tällaista kehittämistoimintaa ei koulukuraattoripalveluissa 

ollut aiemmin tehty, joten koin tässä hankkeessa olevan uutuusarvoa. Hanke oli 

pieni, mutta vaikutusalueeltaan se oli seitsemää kuntaa ja niiden koulukuraattori-

palveluita koskeva, joten tulokset vaikuttavat varsin laajalti. Tärkeä merkitys on 

hankkeen jatkotoimilla koulukuraattoripalveluissa, sillä oppilaiden osallisuus ja 

kuuleminen tulee jatkumaan systemaattisesti ja asiakaslähtöistä kehittämistoimin-

taa tullaan jatkamaan.  
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Nuorten kanssa toimiminen on minulle mieluisaa, sillä pidän heidän välittömyy-

destään, energiastaan ja suoruudestaan. Hankkeen henkilökohtainen merkitys tu-

leekin juuri nuorten learning cafe työpajoista, jotka olivat oman ammatillisen ke-

hittymiseni kannalta tärkeitä. Oppituntien aikana opin jälleen nuorten maailmasta 

ja sain uusia näkökulmia omaan työhöni. Saman kokemuksen soisin kaikille kol-

legoilleni. Kehittämishanke on pitänyt minut yhteydessä työelämään ollessani sen 

aikana hoito- ja opintovapaalla. Ammatillisen kehittymisen kannalta hanke on 

ollut kasvattava, ja voimauttavaa on todeta, että pystyin tämän tekemään. Taidot 

tiedon hankinnassa ovat kehittyneet merkittävästi.  

Tämän kehittämishankkeen jälkeen kehittämistyötä mielestäni kannattaa edelleen 

kohdentaa koulukuraattorin asiakasprosessiin, työn ytimeen. Matalan kynnyksen 

mallin luomisessa ei käytetty nuorten tuottamaa materiaalia asiakasprosessin käy-

tännön kehittämiseen eli siihen asiakkuuden vaiheeseen, jolloin kuraattorin ta-

paamisia on säännöllisesti. Tämä osa-alue on mahdollinen ja kiinnostava kehittä-

miskohde. Learning cafe työpajoissa nuoret esittivät hyviä ajatuksia siitä, millaisia 

asioita nuorten kanssa toimivan kuraattorin tulee osata ja miten kuraattoreita tulee 

työhönsä kouluttaa. Aiheeseen on mielestäni tärkeää palata. Asiakasprosessin vai-

heista seurantaa ja palautetta ei tässä kehittämishankkeessa käsitelty asiakkaiden 

kannalta lainkaan, joten kehittämiskohteina niitä voi käyttää esimerkiksi koke-

musasiantuntijuuteen perustuvassa kehittämistoiminnassa.  

Pohdin hanketta suunnitellessani, onko koulu se ympäristö, jossa haluan nuorten 

kuulemis- ja osallisuus työpajat, learning cafet toteuttaa. Päätös toimia koulussa, 

tutussa ympäristössä, oli lopulta kuitenkin luonteva valinta. Kuraattoripalvelut 

tarjotaan nuorten arkiympäristössä, joten heidän osallisuuttaan toteutetaan siellä. 

Koska aikuisten tehtävä on tukea nuoria heidän kasvamisessaan ja kehittymises-

sään, kuuluu myönteisten osallisuuden kokemusten mahdollistaminen myös heil-

le. Lasten ja nuorten arkisten toimintaympäristöjen tulee tukea ja järjestää tilantei-

ta, joissa voi saada liittymisen, kuulumisen ja osallisuuden kokemuksia. Näiden 

kokemusten tulee olla osa perusarkea. Osallisuus ja asiakaslähtöisyys eivät tarvit-

se toteutuakseen hankkeita tai menetelmiä. Aito kiinnostus, läsnäolo ja kuuntele-

minen mahdollistavat osallisuuden kaikissa asiakastilanteissa. 
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