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1 Johdanto

 

Uusi oppilas- ja opiskelijahuollon laki (OHL 30.12.2013 / 1287) astui voimaan 1.8.2014. Opin-

näytetyössäni (sosionomi AMK) tutkin kuraattorien käytännön kokemusten kautta sitä, millai-

sia vaikutuksia uudella oppilashuoltolailla on ollut kuraattorin yhteisöllisen työn sisältöön. 

Tutkielmassani kuvailen Suomen koulutusjärjestelmää, oppilashuollon toimintaa ja kouluku-

raattorin yhteisöllisen ja yksilöllisen työn sisältöjä. Selvitän haastatteluiden kautta kuraatto-

rien kokemusta siitä, miten uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on vaikuttanut kuraattorien 

yhteisöllisen työn sisältöön lukuvuonna 2014. Johtopäätöksissä esittelen haastatteluiden tu-

lokset ja pohdin tutkielmani tulosten pohjalta, mikä on koulun, oppilashuollon ja monialaisen 

yhteistyön merkitys kouluissa. 

 

Ennen uuden lain voimaan tuloa oppilashuollosta oli säädetty perusopetuslaissa väljästi. Pe-

rusopetuslaki velvoitti kuntia laatimaan oppilashuollosta sekä kodin ja koulun yhteistyöstä 

omalla alueellaan toteutettavan suunnitelman. Siinä piti määrätä, kuinka oppilashuolto kun-

nassa järjestetään. Suunnitelma tuli laatia yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon 

viranomaisten kanssa. (Launonen & Pulkkinen, 2004, s 60.) Uusi laki määrittelee oppilashuol-

lon toimintaa tarkemmin. Se velvoittaa kuntia järjestämään kuraattori- ja psykologipalvelut 

esi- ja perusopetukseen sekä lukioihin ja toisen asteen ammatillisiin oppilaitoksiin. Tämä ai-

heuttaa kunnille resurssien lisäämistä ja lisäkustannuksia. (kunnat.net, 2015, asiantuntijapal-

velut.)  

 

Uusi laki on hyvin selkeä täysin uusi arkikielinen laki. Samalla se on tulkinnanvarainen laki, 

jossa ”ammatillinen arkijärki ja juridinen pykäläjärki eivät välttämättä kohtaa toisinaan” 

(Mahkonen, 2014, 17). Tämä tarkoittaa sitä, että arkiongelmien ratkaiseminen ei ole hallitta-

vissa yksinomaan lainopillisin keinoin. Esimerkiksi kunnioittaako kuraattori luottamuksellisuu-

den periaatetta vai katsooko luottamuksellisuuden väistyvän asiakkaan parhaaksi toimimisen 

takia. Tällainen tilanne voi tulla eteen esimerkiksi silloin, jos oppilas kertoo kuraattorille 

luottamuksellisesti asian, josta ei itse selviä, mutta joka vahingoittaa häntä toistuvasti, eikä 

oppilas anna kertoa asiasta eteenpäin tilanteen muuttumiseksi. 

 

Uudessa laissa on kaiken kaikkiaan säädetty perusopetuslakia tarkemmin monesta asiasta, 

isoista ja pienistä. Lakiin on kirjattu oppilashuoltoryhmien, oppilaan osallisuuden sekä yhtei-

söllisen ja yksilöllisen työn tarkkojakin tavoitteita ja toteuttamista. Uusi laki ei välttämättä 

tuo uusia sisältöjä työhön, mutta määrittää, miten työ toteutetaan. Tarkemmat oppilashuol-

totyön toteuttamiseen liittyvät säännökset ovat aiheuttaneet kunnissa ja kouluissa hämmen-

nystä sekä lain valmistelun aikaan että sen voimaan tullessa syyslukukaudella 2014. 
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Vaikka laki ei varsinaisesti vaikuta muuttavan oppilashuollon työn perusteita, lakiin on yksi-

tyiskohtaisesti kirjattu oppilashuollon yksilöllisen, korjaavan työn toteutuksesta. Yhteisöllisen 

työn toteuttamisen muotojen ja sisältöjen suhteen laki on huomattavasti suurpiirteisempi. 

Miten yhteisöllistä työtä lain mukaan toteutetaan eri kouluissa ja mikä on kuraattorin rooli 

työn tekemisessä? Näitä kokemuksia etsin haastattelemalla Helsingin kaupungin alueella toi-

mivia kuraattoreita.  

 

Olen itse toiminut kuraattorina Helsingissä ala- ja yläkouluissa vuodesta 1997 lähtien. Pisim-

pään olen toiminut yksityisen yhtenäiskoulun kuraattorina. Olen saanut olla työntekijänä mu-

kana seuraamassa oppilashuollon kehittämistyötä ja tuomassa sitä koulun arkeen. Koulun 

työntekijän näkökulmasta vuoden 2014 laki tuli voimaan nopeassa tahdissa. Moni käytännön 

toimintaan liittyvä kysymys oli vielä auki elokuussa, kun laki astui voimaan ja oppilaat kou-

luun. Miten oppilashuoltoryhmä toimii? Missä oppilashuollon rekisteriä säilytetään? Kuka kir-

jaa? Miten sujuu yhteistyö eri hallintokuntien välillä? Miten laissa määritetyt 7-vuotiaan ja 17-

vuotiaan oppilaan samat oikeudet ja velvollisuudet itseään koskevien asioiden suhteen toteu-

tetaan käytännössä? Mihin kirjataan, kuka kirjaa, kenelle saa puhua ja mistä ja milloin? Kysy-

myksiä sinkoili ilmaan, mutta konkreettisia vastauksia ei ollut kenelläkään. Ne, jotka osasivat 

ennen lain voimaan tulemista vastata kysymyksiin, eivät olleet opetustointa toteuttavia am-

mattilaisia vaan lakimiehiä ja lain valmistelijoita. Oppilashuoltohenkilöstölle järjestettiin ke-

väällä koulutuksia mm Etelä-Suomen aluehallintoviraston, opetusviraston ja Terveyden- ja 

hyvinvointilaitoksen taholta, mutta selkeätä käsitystä lain vaatimista uudistuksista oppi-

lashuollon käytänteissä ei tuntunut syntyvän. 

 

Meitä yksityisen koulujen työntekijöitä työllisti keväällä ja alkusyksystä 2014 myös se, miten 

tulkitaan lain kohta koulukuraattori- ja psykologipalveluiden tuottamisesta. Voiko yksityinen 

opetuksen järjestäjä enää tuottaa kuraattori- ja psykologipalveluita vai siirtyykö velvoite 

kunnalle? Voisimmeko jatkaa saman työnantajan työntekijöinä vai siirrymmekö me kunnan 

työntekijöiksi ja jos, niin millä ehdoilla? Syksyllä lain 9 §:ään tehtiin muutos, joka selvensi 

lain tulkintaa niin, että yksityinen opetuksen järjestäjä voi itse päättää, järjestääkö oppilai-

tos oppilashuollon palvelut vai antaako se ne kunnan järjestettäväksi. Vasta tämän tulkinnan 

selkiydyttyä yksityiskouluissa voitiin keskittyä täysipainoisesti varsinaiseen oppilashuollon 

toiminnan suunnitteluun ja organisoimiseen. 

 

Syksyllä 2015 kuraattorien kesken keskusteltaessa totesimme, että oikeastaan yksilöllinen työ 

tuntuu jatkuvan samanlaisena kuin ennenkin, kirjaamista lukuun ottamatta. Yhteisöllinen työ 

ja monialainen tai moniammatillinen työ tuntui epäselvältä uusine säännöksineen.  Minua al-

koi kiinnostaa, mitä muutoksia uusi laki yhteisöllisen ja monialaisen työn toteuttamiseen on 

tuonut? Mikä on kuraattorien käytännön kokemus lain vaikutuksista yhteisöllisen työn toteut-
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tamiseen syyslukukauden kokemuksilla? Haastattelin opinnäytetyötäni varten kuutta yksityi-

sen koulun kuraattoria. 

  

Käytän tutkielmassani oppilas- ja opiskelijahuollosta nimitystä oppilashuolto, koska opinnäy-

tetyöni sisältö sijoittuu peruskouluun. OHL - lyhenne tarkoittaa oppilas- opiskeluhuoltolakia. 

Koulukuraattorista on jossain kohdassa tekstiä luontevampaa käyttää pelkkää kuraattori – ni-

mikettä. 

 

2 Suomen koulutusjärjestelmä 

 

Suomen koulutusjärjestelmä ryhmitellään koulutusasteittain, jossa yleisesti ottaen vain 

alemman tason suorittanut voi siirtyä seuraavalle asteelle. Kuva 1 on Opetushallituksen laati-

ma kaavio siitä, miten koulutusjärjestelmä Suomessa toimii. 

 

 

Kuva 1: Suomen koulutusjärjestelmä (OPH, 2015, koulutus ja tutkinnot) 
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Ensimmäinen koulutuksen aste on yleissivistävä esi- ja perusopetus, jonka suorittavat lähes 

kaikki lapset. Peruskoulun jälkeinen opetus järjestetään joko lukiokoulutuksena tai ammatilli-

sena koulutuksena. Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen suoritettuaan, oppilas voi 

hakea korkea-asteen koulutukseen, joka suoritetaan joko ammattikorkeakoulussa tai yliopis-

tossa. (Oph, koulutus ja tutkinnot, 2015.)  

 

2.1 Koulutuksen hallintorakenne 

 

Esi- ja peruskoulun opetuksesta säädetään perusopetuslaissa. Perusopetuslain tarkoituksena 

on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen ja antaa 

tarpeellisia tietoja ja taitoja elämään. Esiopetuksen tavoitteena taas on parantaa lasten op-

pimisen edellytyksiä. Opetuksen tarkoituksena on edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteis-

kunnassa, lisätä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja itsensä kehittämiseen sekä 

turvata yhdenvertaisuutta koulutuksessa Suomessa. (Finlex, 21.8.1998 / 628, 2 §.) 

 

Koulutuksen hallintorakenteessa toimivat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Valtioneuvosto, Ope-

tushallitus, opetuksen järjestäjät ja opetuksen tuottajat. Taulukossa 1 kuvaan perusopetuk-

sen hallintorakennetta.  
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Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) Valmistelee koulutukseen liittyvän lainsää-

dännön 

Valmistelee valtioneuvoston päätökset 

Valtioneuvosto Päättää  

 perusopetuslainmukaiset koulutuk-

sen tavoitteet 

 tuntijaon 

 kuka saa toimia opetuksen järjestä-

jänä 

Opetushallitus (OKM:n alainen) Vastaa koulutuksen kehittämisestä 

Edistää koulutuksen tuloksellisuutta 

Seuraa koulutuksen järjestämistä 

Päättää perusopetuksen suunnitelman pe-

rusteista 

Opetuksen järjestäjät (kunta, kuntayhtymä, 

valtio, yksityinen yhteisö tai säätiö) 

Päättää käytäntöön liittyvistä asioista, joita 

ohjaavat lainsäädäntö ja opetussuunnitel-

man perusteet 

Koulut eli opetuksen tuottajat Päättää käytäntöön liittyvistä koulukohtai-

sista asioista, joita ohjaavat lainsäädäntö ja 

opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti 

koululle laadittu opetussuunnitelma. 

 

Taulukko 1: Perusopetuksen hallintorakenne 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on korkein perusopetuksen hallintoelin, joka valmistelee koulu-

tukseen liittyvän lainsäädännön ja vahvistaa valtionneuvoston päätökset. Valtioneuvosto päät-

tää perusopetuslain mukaiset valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon eli kuinka paljon mitäkin 

oppiainetta vähintään koulussa on opetettava. Valtioneuvosto päättää myös, kuka voi toimia 

opetuksen järjestäjänä eli ylläpitää koulua. Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisena toimii 

koulutuksen asiantuntijavirasto, opetushallitus, joka vastaa koulutuksen kehittämisestä ja 

seuraa koulutuksen järjestämistä ja tuloksellisuutta. Opetushallitus päättää myös opetuksen 

valtakunnallisista tavoitteista, jonka velvoittamana opetuksen järjestäjät laativat paikalliset 

opetussuunnitelmat. Koulut eli koulutuksen järjestäjät laativat vielä oman opetussuunnitel-

mansa paikallisen opetussuunnitelman pohjalta. (OKM, Koulutus ja varhaiskasvatus, 2015.) 

 

2.2 Esi- ja peruskoulu 
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Peruskoulu on yhtenäinen koulu, joka kuuluu kaikille lapsille esikoulusta yhdeksännen luokan 

loppuun. Peruskoulun oppilaat ovat pääsääntöisesti iältään 6 – 17-vuotiaita. Tasa-arvoisen ja 

yhtäläisten koulutusedellytysten takaamiseksi peruskouluun on luotu tukirakenteita oppilai-

den oppimisen takaamiseksi, mm tukiopetus sekä osa-aikainen ja kokoaikainen erityisopetus. 

(Jahnukainen, 2002, 91.) Koulun pääidea on oppiminen kaikissa muodoissaan. (Launonen & 

Pulkkinen, 2004, 190.) 

 

Kunnan järjestämän perusopetuksen lisäksi Suomessa on noin 85 yksityistä koulua, joiden kou-

lutuksen järjestäjänä on yksityinen säätiö tai yhdistys, joille Valtioneuvosto on antanut luvan 

opetuksen järjestämiseen. Koulut noudattavat samoja opetussuunnitelmia ja tuntijakoja kuin 

kuntien, kuntayhtymien ja valtion vastaavat koulut, mutta niillä voi olla erilaisia painotuksia, 

joilla tuodaan monipuolisuutta opetustarjontaan. (yksityiskoulut.fi, 2015.) Suomessa yksityi-

set koulut eivät saa olla voittoa tuottavia laitoksia ja siksi ne ovat täysin riippuvaisia valtion 

rahoituksesta (Wikipedia, Yksityiskoulu, 2015.)  

 

Opetuksen lisäksi koulun henkilöstöllä on koulutusta säätelevien lakien ja asetusten mukainen 

velvoite huolehtia oppilaiden opiskeluhyvinvoinnista yhteistyössä kotien ja alueellisten toimi-

joiden kanssa (Honkanen & Suomala, 2009, 9.) Hyvinvoinnista huolehtimista kutsutaan oppi-

lashuoltotyöksi. 

 

3 Oppilashuolto 

 

Oppilashuolto tarkoittaa kaikkea sitä toimintaa kouluissa, jolla pyritään vahvistamaan oppi-

laiden oppimisen edellytyksiä, yleistä hyvinvointia ja viihtyvyyttä koulussa. 

Oppilashuoltoa toteutetaan ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana moniammatil-

lisena työnä (OPH, 4/011/2014) sekä yksittäisen oppilaan yksilöllisenä tukena. Koko kouluyh-

teisön hyvinvointiin kuuluu hyvin toimivat vuorovaikutussuhteet niin oppilaiden kuin koulussa 

toimivien aikuisten kesken. Kouluyhteisön arvot ja toimintatavat mahdollistavat hyvinvoinnin 

koulussa (Honkanen & Suomala, 2009, 40 - 41). Yleinen oppilashuollon varmistaminen kuuluu 

kaikille kouluyhteisössä työtään tekeville aikuisille (Gråsten – Salonen & Mehtiö, 2010, 287.)  

Yleiseen oppilashuoltoon kuuluvat oppilashuollon palvelut ovat osa oppilashuoltoa. Oppi-

lashuollon palveluista vastaavat koulukuraattori, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja ja 

koululääkäri (Laitinen & Hallantie, 2011, 40). Vaikka oppilashuoltoa on järjestelmällisesti ke-

hitetty Suomessa samaan tahtiin peruskoulun kanssa 1970-luvulta lähtien (Gråsten - Salonen, 

2013), ennen uuden lain voimaan astumista oppilashuollon toteuttaminen kunnissa riippui sii-

tä, miten opetuksen järjestäjät ohjasivat kouluja huomioimaan oppilashuoltoa opetussuunni-

telmassaan. 
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3.1 Oppilashuollon kehittyminen ja kehittäminen 

 

Valtioneuvosto asetti vuonna 1972 komitean määrittelemään oppilashuoltotyön linjauksia. 

Komitean mietinnön lähtökohtana oli Yhdistyneiden kansakuntien (Yk:n) 1948 asettama ihmis-

oikeuksien julistus ja lasten oikeuksien julistus vuodelta 1959. Linjaukset esitettiin oppi-

lashuoltokomitean mietinnössä vuonna 1974. (Gråsten - Salonen, 2013.) 

 

2000- luvun alusta lähtien valtio on rahoittanut Opetushallituksen organisoimaa ja hallin-

noimaa oppilashuollon kehittämistoimintaa kunnissa. Kehittämisen tavoitteena on ollut raken-

taa kunnille ja seudulle sellainen oppilashuollon strategia, joka sisällytettäisiin osaksi lasten 

ja nuorten hyvinvoinnin palvelujärjestelmää. Oppilashuoltoa on kehitetty myös perusopetuk-

sen laadun kehittämistoiminnoissa, kuten tehostetun ja erityisen tuen sekä oppilaanohjauksen 

kehittämisessä. Moniammatillisuus ja eri hallinnonalojen välinen yhteistyö ovat olleet kaikissa 

kehittämiskohteissa keskeisiä tekijöitä. Samalla on uudistettu myös kouluterveydenhuollon ja 

lastensuojelun lainsäädäntöä.  (Hallantie-Laitinen, 2011, 11 – 13.) 

 

Monialainen oppilashuolto tarkoittaa sitä, että sen toimijat sijoittuvat moniin hallintokuntiin, 

kuten sosiaali- ja terveydenhuollon hallintoon sekä opetushallintoon. Tästä johtuen oppi-

lashuollon kehittäminen edellyttää varsin laajan kokonaisuuden ymmärtämistä. Ammattiryh-

miä ovat pedagogiselta puolelta rehtorit, luokanopettajat ja valvojat, oppilaanohjaajat ja 

erityisopettajat, terveydenhuollon puolella kouluterveydenhoitajat ja koulupsykologit ja sosi-

aalityön puolelta koulukuraattorit. Eri ammattiryhmiin kuuluvien työntekijöiden yhteistyö ja 

konsultaatio ovat oppilashuollon tärkeitä työmenetelmiä. (Opetushallitus, 4/011/2014.)  

 

Eri hallintokuntien työntekijöiden yhteistyö edellyttää erilaisten toimintakulttuurien, toimin-

tatapojen ja prosessien yhteensovittamista. Oppilashuolto -käsitteen monimuotoisuuden si-

säistäminen, koulutyön sisällön tuntemus, oppilashuollon perusrakenteiden hahmottaminen 

sekä oppilashuollon johtamiskysymysten ratkaisu organisaation eri tasoilla tulee kaikkien osa-

puolten ymmärtää. (Laitinen & Hallantie, 2011, 26.) Oppilashuollon kehittämisen yhtenä es-

teenä on kauan ollut se, että sillä ei ole ollut yhteistä määritelmää eikä siihen sidottua lain-

säädäntöä. Tästä johtuu, että eri hallinnonalojen, kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja 

psykologityö sekä oppilaan ohjaus, kehittämistyö on jouduttu tekemään eriytyneesti. (Jahnu-

kainen, 2002, 182 - 183.)  

 

Eriytyneeseen työhön uusi yhtenäislakikaan ei kaikilta osin tuo helpotusta. Edelleenkin eri 

hallinnon-aloilla on eri tavoin määritelty mm salassapitovelvollisuus.  Salassapidon eri sään-

nökset tulevat erityisesti esille tilanteissa, joissa toisen ammattilaisen on tarpeen olla yhtey-

dessä sellaiseen ammatti-ihmiseen, joka ei suoraan osallistu oppilaan auttamiseen ja tukemi-

seen liittyviin tehtäviin. Tällainen tilanne tulee vastaan esimerkiksi silloin, kun oppilaan asi-
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oiden hoitamiseksi on syytä konsultoida toista ammattilaista. Salassapitovelvollisuudet mää-

rittyvät edelleenkin eri lakien pohjalta ja ne poikkeavat toisistaan: Kuraattorin salassapito-

velvollisuus määräytyy suurelta osin sosiaalihuollon asiakaslain pohjalta ja psykologien salas-

sapitovelvollisuudesta on säädetty ensisijaisesti terveydenhuollon ammattihenkilöiden laissa. 

Asiakkaan edun mukainen yhteistyö on vaikeasti hallittavissa varsinkin, jos asianosainen oppi-

las ei anna tietojen vaihtoon lupaa. (Mahkonen, 2014, 82 – 83.) Toisaalta oppilashuollossa on 

tärkeätä, että luottamus säilyy ja tietosuojaan liittyvät toimintatavat tunnetaan ja niitä kun-

nioitetaan, sillä monet käsiteltävät asiat ovat hyvin inhimillisesti koskettavia ja henkilökoh-

taisia. 

 

3.2 Oppilashuolto käytännössä 

 

Koulun oppilashuoltotyötä johtaa pääsääntöisesti rehtori. Oppilashuoltotyöryhmässä mukana 

ovat erityisopettaja, opettaja, kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja, oppilaanohjaaja (ylä-

koulussa) ja psykologi. Jokaisella toimijalla on oma vastuualueensa. Oppilashuoltoryhmä ko-

koontuu noin kerran viikossa riippuen koulun koosta. Kokouksissa käsitellään eritasoisia asioi-

ta: Yksittäisten oppilaiden asioita, luokkaryhmiä koskevia asioita, koulun yleistä toimintaa 

koskevia asioita, henkilöstöön ja sen toimintaan liittyviä asioita. Keskusteluiden aiheet nouse-

vat kuitenkin aina oppilaiden tilanteista ja tarpeista. Ennen uuden lain voimaan tuloa oppi-

lashuoltotyöryhmän toiminta on ollut koulukohtaisesti järjestettävissä koulun toimintakult-

tuurin mukaan. (Honkanen & Suomala, 2009, 73 – 78.) Nykylainsäädäntö korostaa suunnitel-

mallisuutta. Oppilashuoltotyön suunnitelmallisuuden lisääminen näkyy uudessa laissa opetus-

suunnitelman mukaista oppilashuoltoa, oppilashuoltosuunnitelmaa sekä oppilashuollon ohja-

usryhmää ja monialaista oppilashuoltoryhmää koskevissa säännöksissä. (Mahkonen, 2014, 62 – 

63.) Edelleenkin oppilashuoltoryhmien kokoontumisten frekvenssi riippuu koulun oppilaiden 

lukumäärästä sekä koulun toimintakulttuurista. Oppilashuoltoryhmien kokoonpano riippuu 

siitä, minkä asian tiimoilta se kokoontuu. 

 

3.3 Opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto 

 

Opetussuunnitelma on suunnitelma, jossa määritellään, miten opetus Suomessa järjestetään. 

Opetushallitus laatii opetussuunnitelman valtakunnalliset perusteet, joiden perusteella ope-

tuksen järjestäjä laatii ohjeistuksen kouluilla tehtävästä opetussuunnitelmasta. Ohjeistuksen 

perusteella jokainen koulu laatii oman oppilashuoltosuunnitelman, joka tukee myös oppi-

lashuoltotyön toteutusta, arviointia ja kehittämistä. Nyt laki määrittää, että oppilashuolto-

suunnitelmaan kirjataan arvio oppilashuollon kokonaistarpeesta ja resursseista ja sen laatii 

koulun henkilökunta yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa (Mahkonen, 2014, 201). 
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Lain mukaisen oppilashuollon painopiste on entistä osoitetummin yhteisöllisessä, koko oppilai-

toksen yhteisöä tukevassa ennaltaehkäisevässä oppilashuollossa, ja sitä pitää kirjata ja suun-

nitelmallisesti arvioida. Ennaltaehkäisevän yhteisöllisen työn tarkoituksena on kehittää koulun 

tai oppilaitoksen toimintakulttuuria niin, että se edistää koko kouluyhteisön hyvinvointia ja 

koulun ja kotien välistä yhteistyötä. (thl.fi, oppilas-ja opiskelijahuolto, 2015.) Karkeasti voisi 

eritellä, että aikaisemmin joidenkin koulujen toimintakulttuuri painotti enemmän yhteisöllis-

tä tapaa toimia ja joissakin taas korostui yksilöllinen, oppilaskohtainen tuki. Nyt lakisääteises-

ti korostuu yhteisöllinen oppilashuolto, joskin laki määrittää yksilöllisen oppilashuoltotoimin-

nan toteuttamisen tarkemmin. 

 

Seuraavassa luvussa esittelen tarkemmin uuden lain ja sen mukanaan tuomia määräyksiä kou-

lujen oppilashuollon käytännön organisoinnissa. 

 

4 Uusi oppilas - ja opiskelija huoltolaki 1.8.2014 ja sen tuomia muutoksia 

 

Eduskunta hyväksyi ja presidentti vahvisti uuden oppilas - ja opiskelija huoltolain (OHL) 

30.12.2013 (Finlex, 1287/2013), joka koskee esiopetusta, perusopetusta, lukiokoulutusta ja 

ammatillista koulutusta. Laki astui voimaan 1.8.2014. Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on 

täysin uusi laki, jossa on osittain kumottu vanhoja määräyksiä ja säännöksiä ja osittain niitä 

on muutettu. Laki kerää hajallaan olevaa oppilashuoltoa koskevaa lainsäädäntöä yhtenäis-

sääntelyksi niin, että se on mm yhtenäinen kaikille oppilaitoksille Suomessa ja helpottaa mo-

nialaista yhteistyötä sekä lisää suunnitelmallisuutta. (Mahkonen, 2014, 61 – 62.) Laki korostaa 

ennen kaikkea yhteisöllistä, ennalta ehkäisevää oppilaitosyhteisöä tukevaa oppilashuoltoa, 

jota toteutetaan suunnitelmallisesti monialaisena yhteistyönä opetustoimen, sosiaali- ja ter-

veystoimen sekä oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa. (Mahkonen, 2014, 383.) 

 

Lain tarkoituksena on ”1) edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä 

osallisuutta ja ehkäistä ongelmien syntymistä; 2) edistää oppilaitosyhteisön ja opiskeluympä-

ristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa 

sekä kodin ja oppi-laitoksen välistä yhteistyötä; 3) turvata varhainen tuki sitä tarvitseville; 4) 

turvata opiskelijoiden tarvitsemien opiskeluhuoltopalvelujen yhdenvertainen saatavuus ja laa-

tu; 5) vahvistaa opiskeluhuollon toteuttamista ja johtamista toiminnallisena kokonaisuutena 

ja monialaisena yhteistyönä.” (OHL 2 §.)  

 

Opettamisen ja kurinpidon osalta oppilashuollossa noudatetaan edelleen perusopetuslakia ja 

muiden oppilashuoltoon liittyvien kokonaisuuksien ja asioiden osalta noudatetaan oppilas- ja 

opiskelijahuolto-lakia. Siten opettaminen, oppilashuolto ja kurinpito muodostavat yhdessä 

kokonaisuuden.  (Mahkonen, 2014, 31.) Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pedagogisten 
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kysymysten ja kurinpidon osalta oppilaalta ja / tai huoltajilta ei tarvitse kysyä lupaa edellä 

mainittujen asioiden käsittelyyn toisin kuin muiden oppilashuollollisten kysymysten suhteen. 

 

4.1 Oppilashuolto laissa 

 

Uusi laki edellyttää, että oppilashuolto siirtyy kolmijakoiseen järjestelmään. Aikaisemmin 

oppilashuollosta mainittiin opetussuunnitelman perusteissa, jossa sanottiin, että oppilashuol-

toa voi toteuttaa mm oppilashuoltoryhmä. Nykyisessä laissa mainitulla kolmijakoisuudella tar-

koitetaan oppilashuollon ohjausryhmää, koulukohtaista oppilashuoltoryhmää ja monialaista 

asiantuntijaryhmää. (Mahkonen, 2014, 51).  

 

Oppilashuolto määriteltiin ensimmäistä kertaa lain tasolla, perusopetuslaissa, vuoden 2003 

perusopetuslain uudistuksen myötä. Vuoden 2010 perusopetuslain muutoksen yhteydessä oppi-

lashuoltoa täydennettiin henkilötietojen käsittelyn, salassapidon ja tietojen luovuttamisen 

osalta. Oppilashuoltoa sääteli myös lastensuojelulaki (417 / 2007), terveydenhuoltolaki (1326 

/ 2010) sekä asetukset neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta ja lasten ja 

nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338 / 2011). (Hallantie & Laitinen, 2011, 15.)  

 

Uusi yhtenäislaki kokoaa siis hajallaan olleet säännökset ja jäsentää oppilashuollon toiminnan 

koordinointia sekä varmistaa toisen asteen opiskelijoiden saavan kuraattori- ja psykologipal-

veluita. Lailla on sama tarkoitus kuin oppilashuollolla aikaisemminkin, mutta nyt se edistää 

hyvinvointia ja toiminnan suunnitelmallisuutta kouluissa entistä tasapuolisemmin kaikkialla 

Suomessa; oppilashuollon toiminta varmistuu edelleen ennaltaehkäisevään ja varhaiseen tu-

keen ja takaa psykologi- ja kuraattoripalvelujen saatavuuden koko maahan. Lain toteuttami-

sen ohjaaminen ja resurssien järjestäminen on nykyään kuntien tehtävä. (Mahkonen, 2014, 52 

– 53.) Tämä lisää kuntien tehtäviä ja resursointia. Taulukossa 2 kuvaan oppilashuollon alueet, 

niiden tehtävät ja vastuuhenkilöt. 
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Oppilashuollon alue Tehtävät Toimijat / vastuuhenkilöt 

Yhteisöllinen oppilashuolto Oppilas- ja opiskelijahuollon 

mukainen toiminta 

mm.  

Koulun oppilashuoltosuunni-

telma 

Oppilaiden hyvinvointi 

Koulun turvallisuus 

Opetusryhmän (yksittäisen 

luokan) tilanteen kokonais-

arviointi (arvioidaan myös 

yksittäisen oppilaan tuen 

tarvetta) 

 

 

 

Koko oppilashuoltoryhmä 

Oppilaan tuki ja pedagogiset 

ratkaisut 

Perusopetuslain mukainen 

toiminta 

 pedagogisten arvioi-

den ja selvitysten 

monialainen käsitte-

ly 

 luokassa tai ryhmäs-

sä tapahtuva ongel-

makäyttäytyminen 

(kiusaaminen, häi-

rintä tms) 

 

Henkilöt, joiden työhön asia 

kuuluu  

 

Huoltajat 

Yksilökohtainen oppilashuol-

to 

Oppilas- ja opiskelijahuollon 

mukainen toiminta 

Oppilaiden kanssa pidettävät 

henkilökohtaiset keskustelut 

Tarvittaessa monialainen 

työryhmä 

Henkilöt, joiden työhön asia 

kuuluu  

Tarvitaan oppilaan / huolta-

jan suostumus 

 

 

Taulukko 2: Koulussa tehtävä oppilashuoltotyö (Helsingin kaupunki, Oppilashuolto ja turvalli-

suuden edistäminen, 27.3.2014) 

 

4.2 Toiminnan suunnitelmallisuus 

 

Lain tasoinen suunnitelmavelvollisuus varmistaa, että oppilashuollon kokonaisuus ei jää vain 

yksittäisen koulutuksen järjestäjän omaan harkintaan. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain suunni-



 17 

 

telmavelvollisuus tulee näkyviin lain määrittämän lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelmas-

sa ja oppilashuoltosuunnitelmassa. Kunnan tulee kirjata hyvinvointisuunnitelmaan lastensuo-

jelulain 12 §:n mukaiset oppilas- ja opiskelijahuollon asiat. Suunnitelman täytyy sisältää opis-

keluhuollon toteuttamisen sellaiset yleiset periaatteet ja toimet, joilla vahvistetaan yhteisöl-

listä oppilashuoltoa ja oppilaiden varhaista tukea. (Mahkonen, 2014, 54.) Uudessa laissa on 

palveluiden järjestämistä koskevien säännösten lisäksi säännökset oppilashuollon asiakirjoista, 

jotka liittyvät oppilashuollon suunnitteluun sekä yksilökohtaiseen ja yhteisölliseen toteutta-

miseen. (Mahkonen, 2014, 236 – 245.) Asiakirjasäännöksiin kuuluvat myös kirjaaminen ja oppi-

lashuoltorekisterin ylläpitäminen. 

 

Hyvinvointisuunnitelman tarkoitus on, että sen lisäksi, että oppilashuollon suunnitelmallisuus 

varmistuu ja yhdenmukaisuus lisääntyy Suomessa, kunnissa laaditaan suunnitelma kunnan tar-

peiden mukaiseksi. Hyvinvointisuunnitelmaan kirjataan  

 oppilashuollon tavoitteet ja toteuttamisen periaatteet 

 arvio oppilashuollon kokonaistarpeesta 

 käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut,  

 avustajapalvelut sekä tuki- ja erityisopetuksen järjestäminen  

 toimet, joilla vahvistetaan yhteisöllistä oppilashuoltoa ja varhaista tukea  

 tiedot suunnitelman toteuttamisesta, seurannasta ja arvioinnista. (Mahkonen, 2014, 

237). 

 

Oppilashuollon ohjausryhmä on moniammatillinen ryhmä ja siihen kuuluu kahden tai useam-

man koulutuksen järjestäjän edustajia. Oppilashuollon ohjausryhmä vastaa koko kunnan oppi-

lashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. (Mahkonen, 2014, 202, 

346). Yksityisillä kouluilla on oma moniammatillinen ohjausryhmänsä, jossa on seitsemän jä-

sentä. Jäsenet ovat eri alojen ammattilaisia, kuten rehtori, koulupsykologi ja koulukuraattori. 

Ryhmä kokoontuu noin kuusi kertaa lukuvuodessa. 

 

4.3 Oppilashuoltoryhmät 

 

Aikaisemman yhden oppilashuoltoryhmän sijaan koulussa toimii nyt kolme erilaista ryhmää: 

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, jonka tehtävänä on keskittyä kouluyhteisön hyvinvointiin ja 

ennalta-ehkäisevään työhön. Yksilöllinen moniammatillinen ryhmä, joka kokoontuu tapaus-

kohtaisesti yhden oppilaan asioissa ja perusopetuslain mukainen pedagoginen ryhmä, jossa 

käsitellään perus-opetuslain mukaisesti tuen kolmiportaisuuteen ja kurinpitoon liittyviä asioi-

ta. (Mahkonen, 2014, 64 – 68.) Eri oppilashuoltoryhmien kokouksiin osallistuvat ne henkilöt, 

joiden toimeen kokouksen asia kuuluu. Ennen uutta lakia oppilashuoltoryhmään kuului rehto-

ri, erityisopettaja, kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja, kuraattori ja yläkoulussa oppi-

laanohjaa. Opettajat osallistuivat ryhmän kokouksiin vain omaa luokkaryhmäänsä koskevissa 
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asioissa tai erikseen sovitusti. (Laitinen & Hallantie, 2014, 47.) Nyt sekä oppilashuoltoryhmien 

kokoonpanot että tehtävät ovat laissa määriteltyjä. 

 

4.3.1 Yhteisöllinen oppilashuoltotyö eli koulukohtainen oppilashuoltoryhmä 

 

Koulun yhteisöllinen oppilashuoltotyö on ennaltaehkäisevää työtä. Sen tarkoituksena on kehit-

tää koulun tai oppilaitoksen toimintakulttuuria ja toimia siten, että se edistää kouluyhteisön 

hyvinvointia ja koulun ja kotien välistä yhteistyötä. Koulukohtaisen oppilashuoltotyöryhmän 

tehtävänä on suunnitella ja arvioida koulun yhteisöllistä työtä. Edelleenkin yhteisöllistä opis-

keluhuoltoa toteuttavat kaikki oppilashuollon toimijat. (thl.fi, 2015, oppilas-ja opiskelijahuol-

to). Uuden OHL lain esitöissä on kirjoitettu, että oppilashuollon painottuminen korjaavaan 

yksilötyöhön tarkoittaa sitä, että yhteisöllinen, ennaltaehkäisevä työ on jäänyt heikoksi (Mah-

konen, 2014, 28, 79). 

 

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä on moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu opettajien 

lisäksi kouluterveydenhoitaja tai – lääkäri, koulupsykologi ja koulukuraattori sekä erityisopet-

tajien ja oppilaanohjaajien edustajia. Ryhmä kokoontuu noin kerran viikossa tai kerran kah-

dessa viikossa riippuen koulun oppilasmäärästä. Ryhmässä voidaan käsitellä myös yksittäisen 

luokan tilannetta, mutta ei yksittäisen oppilaan asioita. Jokaisella koululla on oltava koulu-

kohtainen oppilashuoltoryhmä. (Mahkonen, 2014, 64.)  

 

Yhteisöllisyys ja yhteinen toimintakulttuuri syntyy yhteisestä arvopohjasta, perustehtävien 

tiedostamisesta sekä merkintöjen ja tulkintojen avaamisesta. Kun arvoista ja säännöistä on 

sovittu ja niistä voidaan keskustella, jää jokaiselle vapaus ja luovuus toimia omalla persoonal-

lisella tavallaan ilman, että yhteisöllisyys häiriintyy (Tilus, 2004, 87).  

 

Käytännön työmenetelmiä yhteisöllisen hyvinvoinnin takaamiseksi ovat esimerkiksi kiusaami-

sen vastainen toimenpideohjelma Kiva-koulu (kivakoulu.fi), 12-vuotiaiden sosiaalista kehitystä 

ja tunnetaitoja tukeva opetusohjelma Askeleittain (cfchildren.org) ja vertaissovitteluohjelma 

(ssf-ffm.com). Erilaisia tunne- ja sosiaalisten taitojen kehittämiseen tarkoitettuja ohjelmia on 

esiteltynä mm Koulu kasvuyhteisönä – kirjan (Launonen & Pulkkinen, 2004) liiteosiossa. 

 

4.3.2 Tapauskohtainen monialainen asiantuntijaryhmä 

 

Oppilashuollon tapauskohtainen ryhmä on monialainen asiantuntijaryhmä, missä käsitellään 

yksittäisen oppilaan asiaa. Ryhmä kootaan silloin, kun oppilaan tilanne vaatii useamman am-

mattilaisen näkökulmaa. Monialaisen ryhmän kokoontumiselle ja kokoonpanolle täytyy olla 

kyseisen oppilaan ja / tai huoltajan antama kirjallinen suostumus. Monialaisen ryhmän ko-

koonpano vaihtelee sen mukaan, minkälaisesta asiasta on kyse ja kenen ammattitaidon osa-
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alueelle asia kuuluu. Oppilas ja / tai huoltajat voivat kuitenkin päättää, ketkä asiantuntijat 

osallistuvat oppilaan asioiden pohtimiseen asiantuntijaryhmässä. Ryhmään hyväksytyillä jäse-

nillä on kuitenkin oikeus ilman oppilaan ja / tai huoltajan erillistä kirjallista suostumusta pyy-

tää neuvoa tarpeelliseksi katsomiltaan asiantuntijoilta oppilaan asioita koskien. (Mahkonen, 

2014, 306).  

 

Monialaisen asiantuntijaryhmän kokouksista laaditaan opiskeluhuoltokertomus, johon ryhmäs-

tä valittu vastuuhenkilö kirjaa. Opiskeluhuoltokertomukseen kirjataan oppilaan henkilö- ja 

yhteystiedot, asian aihe, koolle kutsuja, tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpi-

teet, tiedot asian käsittelystä ja siihen osallistuneet henkilöt, tehdyt päätökset ja toteuttami-

sesta ja seurannasta vastaavat tahot. Myös toteutetut toimenpiteet, kirjauksen päivämäärä, 

kirjaaja ja kenelle tietoja on luovutettu ja miksi, kirjataan kertomukseen. (Mahkonen, 2014, 

394.)  

 

4.3.3 Yksilökohtainen oppilashuolto 

 

Yksilökohtainen oppilashuolto tarkoittaa yksittäiselle oppilaalle annettavia koulu- ja tervey-

den-huoltopalveluita, psykologi- ja kuraattoripalveluita ja monialaista yksilökohtaista oppi-

lashuoltoa (OHL 5 §). Oppilas voi tulla kuraattorin tai psykologin palveluiden asiakkaaksi 

omasta pyynnöstään ja/tai huoltajien pyynnöstä ja/tai opettajan tai muun aikuisen ehdotuk-

sesta (OHL 20 §.) Yksilöllinen oppilashuolto on oppilaalle ja hänen huoltajilleen vapaaehtoista 

palvelua, jossa oppilaan omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon häntä koskevissa 

asioissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden edellytystensä mukaisesti (OHL,18§).  

Huoltajat eivät voi kieltää alaikäistä käyttämästä opiskeluhuollon palveluja (Mahkonen 2014, 

43.) Oppilaan asemaa on laissa muutettu niin, että hänellä on oikeus kieltäytyä oppilashuollon 

palveluista. Oppilas voi myös kieltää huoltajaansa osallistumaan asiansa käsittelyyn. (Mahko-

nen, 56 – 57.) Oppilaan osallisuudella tarkoitetaan laissa toimintaa, jonka suunnitteluun ja 

toteuttamiseen oppilaat osallistuvat koulussa. Laki velvoittaa huomioimaan oppilaiden osalli-

suuden yhtenä osana yhteisöllistä oppilashuoltoa (Mahkonen, 2014, 67.) 

 

5 Koulun sosiaalityö ja oppilashuollon kuraattoripalvelut 

 

Kuraattoritoiminta ja – nimike kouluissa sai Suomessa alkunsa vuonna 1958, jolloin voimaan 

tullut kansakoululaki edellytti, että apukoulujen oppilaiden tukemisesta huolehditaan sen jäl-

keen, kun he ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa. Laki velvoitti ”jonkun” opettajan huo-

lehtimaan tehtävästä. Nämä ”jotkut” opettajat tekivät ”kuratiivista” työtä, joten tukityön 

opettajia alettiin kutsua kuraattoreiksi. 1970 – luvulla Social - och kommunalhögskolan alkoi 

Ruotsista saadun mallin mukaisesti kouluttaa sosiaalikuraattoreita Helsingissä. Tampereen 

yliopiston sosiaalityöntekijöitä kouluttavaan linjaan lisättiin sosiaalikuraattorin linja pari 
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vuotta myöhemmin. Näin kuraattorien työn teoreettinen viitekehys siirtyi pedagogiasta sosi-

aalityöhön. (Wallin, 2011, 42 – 45.) Kirjassaan Sosiaalityö koulussa Wallin (2011, 52 - 53) ki-

teyttää koulukuraattorin viitekehyksen seuraavalla tavalla: ”Koulun sosiaalityö nousee yhteis-

kuntatieteellisestä sosiaalityön tutkimuksen perinteestä, ja orientaatiosta, jota kasvatus- ja 

käyttäytymistieteellinen ajattelu vahvistaa.” 

 

Vuonna 1973 oppilashuoltokomitea määritteli koulukuraattorin ennalta ehkäisevän toiminnan 

aktivoijaksi ja suorittajaksi ja siitä alkaen koulukuraattorin työn painopiste on ollut yhteisölli-

sessä, ennaltaehkäisevässä työssä. Lastensuojelulakiin koulukuraattoreista säädettiin vuonna 

1990. Toimenkuvaa ei laissa kuitenkaan säädetty eikä myöskään kuntia velvoitettu virkojen 

perustamiseen. (Gråsten – Salonen & Mehtiö, 2010, 286.), niinpä yksittäisen koulun toiminta-

ajatus on voinut ohjata koulukuraattorin työn painotuksia ja muokata sen tavoitteita. Myös 

yksittäisen koulukuraattorin osaaminen ja kiinnostusalue on voinut vaikuttaa työn perustehtä-

vän painotusten toteutumiseen. (Wallin, 2011, 86.) Koulukuraattori on koulun sosiaalityönte-

kijä, joka toimii työssään opetus-, sosiaali-, ja terveystoimen rajapinnoilla. (thl.fi, 2015, las-

tensuojelun käsikirja.) Koulun sosiaalityön perusajatus on lastensuojelun periaate: pyritään 

turvaamaan lapsen virikkeitä antava kasvuympäristö sekä tasapainoinen ja monipuolinen kehi-

tys yleisesti ja yksilöllisesti. (Wallin, 2011, 49.)  

 

Koulukuraattorin työn tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin edistäminen koulussa sosiaali-

työn keinoin. Sosiaalisten ongelmien tunnistaminen ja niihin puuttuminen on olennaista kou-

lukuraattorin työtä. Koulu on lasten ja nuorten elämän yksi keskeisimmistä kasvuympäristöis-

tä. Koulukuraattorin työn pääpaino on turvata lasten ja nuorten turvallinen ja virikkeellinen 

kasvuympäristö ja sekä tasapainoinen ja monipuolinen kehitys sekä yhteisön - että yksilön 

tasolla. (Wallin, 2011, 49.) Kuraattori tekee yhteistyötä asiakkaan kanssa ja selvittää, mitkä 

asiat estävät hänen hyvinvointiaan ja / tai opiskeluaan tällä hetkellä. Oppilaan opiskelua ja 

elämäntilannetta tarkastellaan kokonaisvaltaisesti hänen omalta kannaltaan niin kouluyhtei-

sön kuin perheen tasolla. (Kananoja & Lähteinen & Marjamäki, 2010, 287 – 289.) 

 

Koulukuraattori- ja psykologipalvelut ovat oppilashuollon palveluita. Aikaisemmin kouluku-

raattori – ja koulupsykologipalveluista oli säädetty lastensuojelulaissa, nyt palveluiden järjes-

tämisen velvoite on kirjattu oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin. Laissa säädetään, että kouluku-

raattori- ja psykologipalveluita on tarjottava kaikkien oppilaitosten oppilaille, esiopetuksesta 

toisen asteen koulutukseen. Suomessa on kehitetty oppilashuoltotyötä alueellisesti eikä oppi-

lashuollon palveluita ole ollut tarjolla jokaisessa kunnassa ja / tai koulussa. Iso muutos enti-

seen käytäntöön on, että nyt uusi oppilashuoltolaki säätää palveluiden saamisen jokaiseen 

kuntaan ja jokaiseen kouluun. 
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Laissa määritellään myös oppilashuollon palveluiden saatavuus. Oppilailla on oikeus saada 

mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun koulukuraattorin tai –psykologin kanssa viimeis-

tään seitsemäntenä koulun työpäivänä, kun oppilas on tapaamista pyytänyt tai kiireellisissä 

tapauksissa samana tai seuraavana päivänä. (Mahkonen, 2014, 77, 390.) Lain uudistus palve-

luiden osalta lisää kunnan velvoitteita lisätä henkilöresursseja ja vaikuttaa tietenkin myös 

kunnan talouteen. (kunnat.net, 2014, Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta.) 

 

Koulukuraattorin koulutusvaatimus on kirjattu uuteen lakiin. Kuraattorilla täytyy olla sosiaali-

työn pätevyys (sosiaalityöntekijä) tai AMK-tasoinen sosionomin koulutus. (Mahkonen, 2014, 

78.) Aikaisemmin kuraattorin kelpoisuuteen riitti tehtävään soveltuva ammattitutkinto tai 

muu soveltuva koulutus. Opetuksen järjestäjän velvollisuutena on järjestää vastaavan kuraat-

torin palvelut jokaisen koulun ja oppilaitoksen käytettäviksi. Vastaavalta kuraattorilta edelly-

tetään sosiaalityöntekijän kelpoisuutta. Laissa ei kuitenkaan ilmene, mitä vastaavaan kuraat-

torin toiminta on. (kunnat.net, 2014, Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta.) 

 

Koulukuraattori tapaa yksittäisiä oppilaita, mutta koulukuraattorin työ toteutuu kuitenkin 

useimmiten moniammatillisena yhteistyönä vanhempien, opettajien ja muiden oppilaan psy-

kososiaaliseen verkostoon kuuluvien kanssa. (Kananoja & Lähteinen & Marjamäki, 2010, 287.) 

Moniammatillisuus on paitsi työväline niin opeteltava taito. Moniammatillisessa työssä täytyy 

osata huomioida eri toimijoita ohjaavat teoreettiset viitekehykset ja roolit sekä kouluyhtei-

sössä että yksittäisen oppilaan hyvinvoinnin turvaamisessa. (Mahkonen, 2014, 307). Monialai-

nen yhteistyö toteutuu kouluissa myös erilaisten suunnitelmien tekemisenä, kuten oppi-

lashuollon ja kriisityön suunnitelma, joita koulukuraattori on usein mukana laatimassa. Kaikis-

sa kouluissa on oltava kuraattoripalvelu ja kuraattorin tapaaminen on järjestettävä lain mää-

rittämissä aikarajoissa. Uusi laki korostaa kuraattorityössä ennalta ehkäisevän työn ensisijai-

suutta, mutta painottaa myös yksilöllistä, jälkikäteen korjaavan työn merkitystä. (Mahkonen, 

2014, 78 – 79.) 

 

Yksittäisen oppilaat tulevat kuraattorin asiakkaiksi omasta pyynnöstään, huoltajien toiveesta 

ja / tai opettajien lähettämänä. Aloite asiakkuuteen voi tulla myös koulun ulkopuoliselta ta-

holta, esimerkiksi lastensuojelusta, perheneuvolasta, nuorisotoimesta tai poliisilta. (Kananoja 

& Lähteinen & Marja-mäki, 2010, 290- 291.) Kuraattorin työ on luottamuksellista. Oppilaalta 

ja / tai huoltajilta on saatava kirjallinen lupa oppilaan asian eteenpäin viemiseksi ja oppilaan 

asioiden käsittelemiseksi yhteistyöverkoston kanssa. (Mahkonen, 2014, 74.) Kuraattorit kirjaa-

vat yksilötapaamiset oppilashuollon asiakaskertomukseen, joka perustuu lakiin sosiaalihuollon 

asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Helsingissä kuraattoreilla on käytössään Aura-

asiakastietorekisteri. 
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Koulukuraattorin työmenetelmiä koulussa ovat yksilölliset keskustelut oppilaiden kanssa, 

luokka- tai ryhmähavainnoinnit, yhteiset tapaamiset vanhempien ja verkostojen kanssa. Yksi-

lökohtaisissa keskusteluissa keskustelun tukena voivat olla esimerkiksi tunne- tai verkostokor-

tit ja pelit. Kuraattori käyttää myös oman koulutuksensa ja kiinnostuksensa erilaisia mene-

telmiä esimerkiksi NLP-menetelmiä tai ratkaisukeskeistä lähestymistapaa. Luokka- tai ryhmä-

kohtaisissa tapaamisissa kuraattori työskentelee usein työparin kanssa. Työparina voi olla 

opettaja, psykologi tai erityisopetta-ja. Myös erilaisten koulun toimintaan sopivien ryhmien 

ohjaaminen on yksi kuraattorin työmenetelmä. Vuorovaikutusprosessien tunteminen ja hyvät 

vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot korostuvat koulukuraattorin työssä, joten koulukuraattoril-

la täytyy olla vuorovaikutusosaamista ja dialogista tilanneosaamista. (Wallin, 2011, 155.) Mi-

käli oppilas ohjataan jatkotutkimuksiin tai hoitoon koulun ulkopuolelle, kuraattorin tehtävänä 

on olla mukana hoidon suunnittelussa, seurannassa ja arvioinnissa ja omalta osaltaan huoleh-

tia siitä, että verkosto toimii pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti oppilaan hyvinvoinnin tu-

kemiseksi. Niiden oppilaiden kanssa, jotka tarvitsevat paljon tukea, kuraattorin työprosessi 

voi kestää vuosia. (Kananoja & Lähteinen & Marjamäki, 2010, 292 – 293.) 

 

6 Tutkielman toteuttaminen 

 

Tutkin tässä opinnäytetyössä koulukuraattorien käytännön havaintoja siitä, miten uusi laki 

näkyy koulujen yhteisöllisissä käytänteissä. Tutkimuskysymykseni on ”tuoko uusi laki muutok-

sia koulukuraattorin yhteisöllisen työn sisältöön?”. Kuinka lain voimaan astumisen jälkeen yh-

teisöllinen työ toteutuu kouluissa, millä tavoin uudet käytänteet näkyvät kuraattorien työssä 

ja miten kuraattorit kokevat monialaisen työn tekemisen. Koska laki määrittää yksilöllisen 

oppilashuoltotyön toteuttamisen melko tarkasti, keskityn pääsääntöisesti laissa suurpiirtei-

semmin ilmaistuun koulujen yhteisöllisen, ongelmia ennaltaehkäisevän työn tutkimiseen ku-

raattorien näkökulmasta katsottuna. Haastatteluiden kautta selvitän ja tuon esille kokemuk-

sen kautta syntynyttä tietoa, jota kuraattorit ovat kahden lukukauden aikana havainneet ja 

jota ei ole vielä dokumentoitu. 

 

Hyvinvoinnin perustana on, että ihminen tuntee kuuluvansa johonkin yhteisöön ja on tietoinen 

siitä, että hän on aktiivinen osa ryhmää. Yhteisö muodostuu ihmisen voimaksi, kun hän löytää 

turvallisen paikan ryhmässä. (Tilus, 2004, 64 – 65.) Koulukuraattorin työssä on yhteisö ja yh-

teistyö opetushenkilöiden ja verkostojen kanssa ollut määräävä tavoite aina. Oma kokemuk-

seni on osoittanut, että koulun toimintakulttuuri määrittää pitkälti sen, kuinka oppilaisiin 

suhtaudutaan ja kuinka paljon heillä on tilaisuuksia vaikuttaa ja olla osallisia koulun toimin-

taan. Olen havainnut, että luokan toimiessa ryhmänä hyvin yhteen, yksilöasiakkaita tulee ku-

raattorin asiakkaaksi vähemmän kuin silloin, jos luokka ei ryhmänä tue yksilöitään. Uudessa 

laissa on määritelty yhteisöllisen työn tavoitteet. Miten kuraattorit näkevät sen vaikuttaneen 

yhteisölliseen työhön kouluissa? 
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Yhteisöllisyyden lisäksi havainnot moniammatillisen yhteistyön toteutumisesta liittyvät tut-

kielmaani. Oppimisen haasteiden takana voi olla hyvin moninaisia asioita; luki-, ja muut op-

pimisvaikeudet, masennus, vanhempien mielenterveysongelma ja niin edelleen. (Mahkonen, 

2014, 31 – 32.) Haasteiden monimuotoisuus vaatii usein moniammatillista keskustelua ja tilan-

teen tarkastelua eri näkökulmista. Ennen uutta lakia moniammatillinen keskustelu, jonka 

kautta ammattilaiset pyrkivät hahmottamaan huolta yksittäisen oppilaan asiassa, oli mahdol-

lista ilman oppilaan ja / tai huoltajan erillistä lupaa. Nyt tilanteen havaitsija, jolla huoli kas-

vaa, on velvollinen keskustelemaan oppilaan kanssa ja ottamaan yhteyttä huoltajiin. Vasta 

kun ammattilainen (esimerkiksi opettaja) on saanut asianosaisilta luvan asian tutkimiseen, 

hän voi keskustella asiasta muiden ammattilaisten kanssa. Tämä käytäntö saattaa muuttaa 

aikaisempia toimintatapoja, vaikka oppilaan ja huoltajien osallisuus ja osallistuminen on aina 

ollut tärkeätä ja kuraattorien työssä etenemistä edellytyskin. On mahdollista, että uusi laki ei 

yksilöllisen työn osalta juurikaan muuta kuraattorin tapaa toimia yksittäisen oppilaan hyvin-

voinnin tukemiseksi. Tarkoituksenani onkin ymmärtää, miten uuden lain yhteisöllisyyttä, en-

nalta ehkäisevää työtä, korostava työ toteutuu kouluissa käytännössä ja minkälaisia vaikutuk-

sia sillä on koulukuraattorin työhön. 

  

Tavoitteenani ei ole hakea kokonaisvaltaisesti Suomen kouluja koskevaa yleistettävyyttä, 

vaan löytää kuuden haastatellun kuraattorin kokemuksista yhteisiä ilmiöitä koulukuraattorin 

työstä uuden lain voimaan astumisen jälkeen. Teorian ja käytännön kokemusten kautta koitan 

hahmottaa uuden lain vaikutuksia kuraattorin yhteisölliseen työhön. Pyrin suhtautumaan 

haastateltavien vastauksiin ennakkoluulottomasti ja erottamaan oman kokemukseni aineiston 

tuottamasta tiedosta. Kokemuksen tiedostaminen, haastateltavien ammattitaito ja etäänty-

minen arkityöstä kevään opintovapaan aikana, auttavat minua ”unohtamaan itseni” työtä 

tehdessäni. 

 

Koulukuraattorien haastatteluiden ja kirjallisuuden kautta pyrin hahmottamaan oppilashuol-

totyön kehittymistä ja nykykäytäntöjä ja peilaamaan niitä koulukuraattorin työhön koulun 

yhteisöllisen, ennalta ehkäisevän työn tekijänä uuden lain säädösten valossa. 

 

6.1 Tutkimusmenetelmä 

 

Menetelmänä opinnäytetyössäni on laadullinen haastattelututkimus. Laadullisessa eli kvalita-

tiivisessa tutkimuksessa pyritään kuvaamaan todellista elämää ja löytämään tosiasioita. Tut-

kimusmenetelmänä laadullinen tutkimus pyrkii kokonaisvaltaiseen tiedon hankintaan, johon 

aineisto hankitaan luonnollisista tilanteista, tässä tutkimuksessa haastattelulla. Laadullisen 

tutkimuksen tekijä luottaa omiin havaintoihinsa ja keskusteluihin tutkittavien kanssa. Tutki-

muksen lähtökohtana ei ole teorian tai oletuksen testaaminen vaan hankitun aineiston yksi-
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tyiskohtainen tarkastelu. Se, mikä tutkimuksessa tulee tärkeäksi, nousee aineistosta, ei tutki-

jan määrittelystä. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara, 2007, 157 - 160.) 

 

Menetelmäksi valitsin puolistrukturoidun haastattelun eli teemahaastattelun, jonka kautta 

haluan saada näkyviin haastateltavien kokemuksia uuden lain vaikutuksista koulun yhteisölli-

seen työhön kuraattorien näkökulmasta.  Haastattelin kuutta yksityisen koulun kuraattoria, 

jotka ovat kaikki toimineet kouluissaan useita vuosia ennen uuden lain voimaan tuloa. Haas-

tattelurungon laadin itselleni melko tarkaksi, mutta haastatteluissa haastateltavat kertoivat 

omia ajatuksiaan työstään keskustelunomaisesti. Pitääkseni aiheen fokuksessa tutkittavaan 

aiheeseen, ohjasin keskustelua valmiiksi laatimillani kysymyksillä kunkin haastateltavan pu-

heeseen sopivissa kohdissa. Keskeiset käsitteet tutkimuksessani ovat: oppilas- ja opiskelija-

huoltolaki, yhteisöllinen oppilashuolto, koulun sosiaalityö ja moniammatillinen yhteistyö. 

 

6.2 Aineiston keruu 

 

Aineistonkeruumenetelmäksi valitsin puolistrukturoidun haastattelun, jonka toteutin keväällä 

2015. Teemat haastatteluihin rakentuivat opinnäytetyön teorian pohjalta: koulukuraattorin 

yhteisöllinen työ uuden lain voimaantulon jälkeen. Suosin haastattelua aineistokeruumene-

telmänä, koska tavoitteenani on nostaa esille koulukuraattorien omia kokemuksia ja sitä ym-

märrystä, joka heillä työntekijöinä. Haastattelin kuraattorit 19.3. – 4.4.2015 välisenä aikana. 

Haastattelut kestivät 45 min – 70 min, josta kertyi litteroitavaa aineistoa yhteensä 310 min. 

Litteroituna aineistoa oli 26 sivua Trebuchet 10 fontilla kirjattuna. Yhdessä haastattelussa oli 

mukana kaksi opiskelijaa kuuntelemassa haastattelua. 

 

Helsinkiläisten yksityiskoulujen kuraattorit valitsin haastateltavikseni, koska halusin rajata 

aineistoa ja valita kuitenkin mahdollisimman samankaltaiset haastateltavat. Näin ajattelin, 

että tutkielmani aineisto olisi mahdollisimman vertailukelpoista. Valintaan vaikutti myös aika; 

yksityisen koulujen ohjausryhmä reagoi nopeasti tutkimusluvan saamiseen. Vastaavan luvan 

saaminen kunnista, olisi kunnan koosta riippuen, kestänyt 1-2 kuukautta. Tutkimusluvan pyy-

sin yksityiskoulujen ohjausryhmältä kirjallisesti sähköpostilla. Liitteenä lähetin tutkimussuun-

nitelmani. Ohjausryhmä käsitteli lupahakemuksen kokouksessaan ja myönsi sen sillä edelly-

tyksellä, että kuraattori suostuu haastatteluun ja haastateltavan koulun rehtori antaa hyväk-

syntänsä haastattelulle. Koulujen rehtoreille lähetin sähköpostin ja viisi haastateltavaa var-

misti luvan koulun rehtorilta suullisesti. Yhden koulun rehtori vastasi myöntävästi sähköpostii-

ni.   

 

Yleinen laadullisen analyysin aineiston riittävyyttä määrittävä seikka on saturaatio eli kylläi-

syys. Aineisto on siis riittävä, kun uutta tietoa ei enää haastatteluissa tule esille. Ongelmia 

tähän ajattelutapaan tuo ajatus siitä, että jokainen tapaus on ainutlaatuinen ja toisaalta se, 
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että tutkijan omasta oppineisuudesta riippuu, kuinka paljon hän huomaa uusia näkökulmia 

aineistossa. Kvalitatiivisen tutkimuksen perustana on ajatus siitä, että tutkimalla yksityistä 

tapausta kyllin tarkasti, saadaan näkyviin myös se, mikä ilmiössä on merkittävää ja toistuvaa 

yleisemmälläkin tavalla. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara, 2007, 172 -177.) Haastattelin ensin 

neljän koulun koulukuraattoria. Haastatteluiden jälkeen totesimme ohjaajani kanssa, että 

tutkimuksen luotettavuuden ja kylläisyyden kannalta on tarpeen haastatella lisää kuraattorei-

ta. Päädyin kuuteen haastatteluun, sillä kuuden haastattelun jälkeen haastatteluiden sisäl-

löissä toistuvat samankaltaisuudet alkoivat tuntua merkittäviltä. Toisaalta vastauksien hajon-

ta vahvisti luottamusta tutkielmaan sen teorian valossa, että jokaisen koulun oma toiminta-

kulttuuri vaikuttaa kuraattorinkin työhön. Vastauksien vaihtelevuudesta voi todeta, että jo-

kaisen koulun oma toimintakulttuuri vaikuttaa yksittäisen koulukuraattorin tapaan toimia.  

 

6.2.1 Haastattelukysymykset ja niiden perusteet 

 

Ohjasin keskustelumuotoista haastattelua seuraavilla neljällä tukikysymyksellä. Tukikysymys-

ten tarkoituksena on ohjata keskustelua tutkimuskysymyksen suuntaan.  

 

Onko työsi painopiste muuttunut uuden lain myötä yksilöllisestä yhteisöllisempään?  

 

Uusi oppilashuoltolaki korostaa yhteisöllisyyttä ja sen suunnitelmallisuutta. Haluan tällä ky-

symyksellä selvittää, onko uuden lain voimaan tulo muuttanut kuraattorin työn painopistettä 

entisestään yhteisöllisempään suuntaan. Kiinnostavaa on myös, onko yhteisölliseen työhön 

tullut jotakin muutosta suunnitelmallisuuden myötä. 

 

Mitä oppilashuollon ryhmiä teillä kokoontuu ja kuinka usein? Mihin oppilashuollollisiin, hyvin-

vointia edistäviin työryhmiin kuulut? 

 

Aiemmin oppilashuoltoryhmistä ei ollut lain määräyksiä. Nyt uusi laki edellyttää kolmijakoi-

seen järjestelmään siirtymistä. On oltava kahden tai useamman opetuksen järjestäjän yhtei-

nen oppilashuollon ohjausryhmä, koulukohtainen moniammatillinen opiskeluhuoltoryhmä sekä 

tapauskohtaisesti koottava monialainen asiantuntijaryhmä. Lisäksi koulujen työtä ohjaa las-

tensuojelulain mukainen hyvinvoinnin suunnitelma. Vaikuttaa siltä, että kaikki käytännön 

toiminnat eivät vielä ole hahmottuneita koulujen käytänteissä. Keväällä 2014 ja syksylläkin 

pohdittiin sitä, tuleeko kuraat-torin rooli erilaisissa työryhmissä lisääntymään siinä määrin, 

että se tulee vaikuttamaan merkittävästi ajankäyttöön työpaikalla. Haluan tällä kysymyksellä 

selvittää, miten kouluissa toimitaan ja mikä on kuraattorin rooli mahdollisissa työryhmissä. 

 

Onko monialainen yhteistyö verkoston kanssa muuttunut uuden lain myötä?  
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Moniammatillisella yhteistyöllä tarkoitetaan eri ammattiryhmien ja eri organisaatioidenkin 

välistä yhteistyötä. Kouluissa monialainen yhteistyö tarkoittaa opetus-, sosiaali- ja terveys-

toimen välistä yhteistyötä. Yhteistyö, jossa kaikki toimijat edustavat esimerkiksi opettajia, ei 

täytä moniammatillisuuden kriteeriä. Koulun oppilashuollon henkilöstö tekee monialaista yh-

teistyötä myös muiden lasten ja nuorten hyvinvointipalveluita tarjoavien yksiköiden kanssa, 

kuten perheneuvola, lasten-suojelu, lapsi- ja nuorisopsykiatria, nuorisotoimi ja seurakunnat. 

(Laitinen & Hallantie, 2011, 36.) Laissa korostetaan moniammatillisen yhteistyön osuutta. Mo-

niammatilliseen yhteistyöhön liittyvää salassapidon normistoa on lainsäädännössä koetettu 

yksinkertaistaa ja selkeyttää aikojen kuluessa. Mahkonen (2014, 111) toteaa, että selkeyttä 

on pyritty lisäämään myös uuden lain säätämisen yhteydessä, mutta moni lainsäädännöllinen 

uudistus on tehnyt asiaa entistä vaikeammin hallittavaksi. Tällä kysymyksellä pyrin kartoitta-

maan, miten käytännön työn tekijät kokevat moniammatillisen yhteistyön uuden lain myötä. 

 

Muuta mieleen tulevaa käytännön työkokemuksista syys - tai kevätlukukaudelta, uuden lain 

voimaan-tulon jälkeen? 

 

Tällä teemalla pyrin luomaan tilan sellaisille kuraattorin työhön liittyville ajatuksille, joita 

haastattelurungossa ei tullut esille, mutta joita haastateltavat ovat pohtineet tai joita kes-

kustelun myötä nousi heidän mieleensä. 

 

6.3 Aineiston analyysi 

 

Aineistoa voidaan analysoida monin tavoin. Tärkeää on se, että analyysi tapahtuu niin, että se 

tuo vastauksen tutkimustehtävään. Laadullisen analyysin tavallisimmat tekniikat ovat tee-

moittelu, tyypittely, sisällönerittely, diskurssianalyysi ja keskusteluanalyysi. (Hirsjärvi & Re-

mes & Sajavaara, 2007, 216 - 220.) 

 

Analyysimenetelmäksi valitsin teemoittelun. Toteutin haastattelut etukäteen valitsemieni 

teemojen avulla, joten haastettuluissa esiin tulleet asiat liittyivät paljolti niihin kysymyksiin, 

joita keskustelussa haastateltaville tarjoilin. Etsin haastatteluista ensin yhteneviä teemoja, 

nimesin niitä ja määritin teemoille omat värinsä, ryhmittelin teemat ja yliviivasin ne eri vä-

reillä litteroituun aineistoon. Teemoittelun tein tietokoneella. Pienten eriteltyjen teemojen 

jälkeen hain esille nousseista teemoista suurempia kokonaisuuksia. Haastatteluissa nousseista 

teemoista erottelin ne, jotka eivät suoranaisesti nousseet etukäteen valitsemistani teemoista. 

Nämä teemat, jotka olivat yksittäisten kuraattorien huomioita, mutta vaikuttivat merkittävil-

tä, poimin viimeisen ”Muuta mieleen tulevaa käytännön työkokemuksesta syys- ja kevätluku-

kaudelta, uuden lain voimaantulon jälkeen” otsikon alle. Litteroinnissa jätin pois puhekielen 

ylimääräiset sanat ja muokkasin puhekieltä yleiskielen suuntaan niin, että lukeminen helpot-

tuu, mutta asiasisältö ei muutu. 
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6.4 Tutkielman luotettavuus ja eettisyys 

 

Tutkimuksen tuloksia tulee selittää ja tulkita. Tällä tarkoitetaan sitä, että tutkija pohtii ana-

lyysin tuloksia ja tekee niistä omia johtopäätöksiä. Tuloksista tulisi laatia synteesejä, jotka 

kokoavat yhteen pääseikat ja antavat vastaukset tutkimuksessa asetettuihin ongelmiin. Laa-

dullisen tutkimuksen luotettavuutta lisää tutkijan tarkka selostus tutkimuksen toteuttamises-

ta, kerrotaan esimerkiksi haastatteluihin käytetty aika ja paikka, jossa haastattelu tehtiin 

sekä tutkijan itsearviointi tilanteesta. Laadullisen tutkimuksen tulosten tulkinnassa tutkijan 

olisi kerrottava, mihin hän päätelmänsä perustaa esimerkiksi käyttämällä suoria otteita haas-

tatteluista. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara, 2007, 224-228.) 

 

Haastattelin kuraattorit 23.3. – 1.4.2014 välisenä aikana heidän omissa työhuoneissaan. Ääni-

tin haastattelut Audacity - ohjelmalla omalle tietokoneelleni. Tutkielman haastattelut kesti-

vät 35 – 60 minuuttia. Litteroin aineiston sanatarkasti viimeistään haastattelua seuraavana 

päivänä. Haastateltavia en ole koodannut heidän anonymiteettinsä säilyttämiseksi. 

Haastateltavat, eikä yksityisen koulun ohjausryhmä ole tietoisia siitä, keitä kaikkia kuraatto-

reita haastattelin. Kokemuksia uuden lain toteutumisesta arjessa on nyt vain kokonaisen syys-

lukukauden ja puolikkaan kevätlukukauden verran. Koska laki on aivan uusi, on se tarkoitta-

nut kouluissa yhteisöllisen oppilashuollon käytänteiden päivittämistä ja uusimista. Aika saat-

taa olla lyhyt siihen, että muutoksia voi huomata ja että niistä saisi vertailukelpoista tietoa. 

 

Tutkielmassani noudatin eettisen toimikunnan (TENK, 2009) ohjeistuksia tutkittavan itsemää-

räämisoikeuden kunnioittamisesta, vahingon välttämisestä ja yksityisyyden ja tietosuojan 

varmistamisesta. Jokainen haastateltava suostui haastatteluun ja tietoinen siitä, mihin ja mi-

ten haastattelua hyödynnän. Ennen haastattelua lähetin heille sähköpostilla tutkimussuunni-

telmani. Haastateltavien anonymiteetin olen pyrkinyt turvaamaan. Haastatteluiden purkami-

sessa olen jättänyt sellaiset yksityiskohdat pois, joiden perusteella voisi tulkita, missä koulus-

sa haastateltu kuraattori työskentelee. Koodasin haastateltavat satunnaisesti, en haastattelu-

järjestyksen mukaan, H1-H6 tunnuksilla. Hain kirjallisen tutkimusluvan yksityisten koulujen 

ohjausryhmältä sekä varmistin suullisesti luvan haastatteluun myös haastateltavan kuraattorin 

koulun rehtorilta.  

 

Olen itse toiminut vuosia koulukuraattorina. Haastatellessani kuraattoreita pyrin kuuntele-

maan vastauksia tarkasti ohjailematta keskustelua liikaa omien kokemusteni kautta. Työtäni 

helpotti se, että olin opintovapaalla haastatellessani kuraattoreita ja näin ollen irti arjen 

työstä. Haastatelluilla ei ollut valmiita kysymyksiä edessään eikä etukäteen tiedossaan, vaan 

esitin jokaiselle kysymykset haastatteluun sopivassa järjestyksessä. Haastellut kuraattorit vas-

tasivat kysymyksiin laveasti ja kysymykset toimivat vain keskustelua ohjaavana. Kaikille esitin 
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samat kysymykset. Nauhoitin haastattelut ja litteroin ne sanatarkasti. Tarkoitukseni oli hakea 

haastateltavien kokemuksia yhteisöllisen työn toteuttamisesta ja uuden lain mahdollisista vai-

kutuksista siihen. Tulosten esittelyssä käytin paljon haastateltavien sitaatteja varmistaakseni 

sen, että heidän sanansa jäävät elämään vastauksiin ilman, että omat kokemukseni tai arvoni 

sekoittuisivat niihin. 

 

 

7 Opinnäytetyön tulokset 

 

Jaoin haastateltujen kuraattorien vastaukset viiteen pääotsikkoon sen perusteella, mitä yh-

teisiä asioita haastatteluista tuli esille. Viisi teemaa, jotka nousivat selkeästi esiin kaikissa 

haastatteluissa, olivat: Koulukuraattorin työn painopiste, oppilashuoltoryhmät kouluissa, hy-

vinvointia lisäävät toiminnot kouluissa ja kuraattorin osallisuus niissä, monialainen yhteistyö 

ja muita kuraattorien pohtimia asioita. Viimeisen teeman olen jakanut neljään alaotsikkoon. 

 

7.1 Koulukuraattorin työn painopiste 

 

Kaikkien haastateltavien mielestä kuraattorin työn painopiste ja kuraattorin työ ei ole muut-

tunut yksilöllisestä yhteisöllisempään työhön uuden lain myötä. Jokainen kuraattori koki, että 

oman työn painopiste on ollut yhteisöllinen ennen uutta lakiakin.  

 

” Meil on koulussa tehty tosi paljon yhteisöllistä työtä jo ennen lakia, et työn painopistettä 

se ei mun mielestä oo muuttanu.”.   

 

Se, mikä on kaikkien mielestä muuttunut, on työn suunnitelmallisuus. Suunnitelmallisuutta 

lisää se, että oppilashuollon toiminta kirjataan nyt oppilashuollon suunnitelmaan. Kirjaamalla 

toiminta tulee näkyväksi, jäsentyy ja mahdollistaa arvioinnin ja kehittämisen. Jokaisen haas-

tateltavan kou-lulla oli laadittu oppilashuollon suunnitelma, johon oli nimetty myös yhteisölli-

sen työn rakenne. Haastateltavien kommenteissa kuuluu suunnitelmallisuuden ja kirjaamisen 

merkitys.  

 

”Mä en oo tehny tietosesti enempää yhteisöllistä työtä ku ennenkään, mut nyt kirjaamisen 

kautta mä oon alkanu oivaltaa, et mähän oon tehny sitä koko ajan itseasiassa tosi paljon.”   

 

Uutta yhteisöllisessä työssä oli kahden koulun perustama oppilashuoltotyön ryhmä, johon kuu-

luu koulun henkilökunnan lisäksi vanhempien ja oppilaiden edustus. Näissä ryhmissä molem-

missa kouluissa suunnitellaan yhteistoimintaa koululle sekä reagoidaan vanhemmilta ja / tai 

oppilailta tulleisiin ajatuksiin esimerkiksi kiusaamisen ennaltaehkäisyyn. 
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”Meillä on perustettu työryhmä, mihin kuuluu oppilashuollon henkilöstöä, vanhempien edus-

tus ja oppilaitten edustus. Me kokoonnutaan noin neljästi vuodessa ja viime aikoina useam-

minkin, koska meillä on yhteisiä tapahtumia tulossa” 

”Me tavataan nyt yhteisöllisessä työryhmässä vanhempien ja oppilaiden kanssa. Sen päätök-

sellä perustettiin työryhmä, joka käsittelee Kiva-tiimin toimintaa ja sielläkin on nyt oppilai-

ta mukana keskustelemassa, mitä vielä me voidaan tehdä.” 

 

Kaikki haastateltavat mainitsivat myös muita yhteisöllisen työn menetelmiä. Menetelmät oli-

vat kaikilla samankaltaisia ja yhteistä niille oli se, että tavat toimia olivat kuuluneet koulun 

arkeen jo ennen uutta lakia. Olen kerännyt haastateltavien kertomasta yhteisölliset työtavat 

ja merkinnyt ne taulukkoon 1. Ylös olen merkinnyt haastateltavan koodin ja rastinut ruuduk-

koon sen tavan, jolla koulussa tehdään yhteisöllistä työtä. Todennäköisesti kouluissa on monia 

muitakin tapoja toimia, mutta tässä haastattelussa ilmenivät taulukossa 3 mainitut tavat. 
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Taulukko 3: Koulujen työtapoja toteuttaa yhteisöllistä suunnitelmallista oppilashuoltoa 

 

7.2 Oppilashuoltoryhmät kouluissa 

 

Yhteisöllisen työn toimintoja 1 2 3 4 5 6 

Oppilashuollon ryhmä, vanhempi-

en ja oppilaiden edustus mukana 

  x  x  

Yhteisölliset oppilashuoltoryhmät 

luokka-asteittain, säännöllisesti 

kokoontuva 

x (kokoon-

tui syksyl-

lä) 

x x x x x 

Menetelmät, esimerkiksi: Kiva-

koulu, Friends, Askeleittain, Tu-

kioppilastoiminta… 

x  x x x x 

Luokkakohtaiset ryhmäyttämiset, 

leirikoulut, retket… 

x x x x x x 

Yhteistyö verkoston kanssa, esi-

merkiksi: nuorisotoimi, seurakun-

nat 

x x  x x  

Kuraattori käy sovitusti tunneilla x   x  x 

Oppilaskunnan ja rehtorin säännöl-

liset tapaamiset 

 x     

Teemoja (esim. oppilaan kohtaa-

minen), teemapäiviä (esim kasvu 

nuoreksi), teemaviikkoja (esim 

terveys, turvallinen koulu), oppi-

laiden järjestämiä luokkakohtaisia 

tapahtumia 

x x  x x x 

Kyselyitä: kiusaamiskysely, työ-

rauhakysely… 

   x   

Viikoittain oppilaat päättävät luo-

kissaan yhden yhteisen asian opet-

tajan ohjaamana  

     x 
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Kaikkien haastateltavien kouluissa oppilashuoltoryhmien tapaamiset ja kokoonpanot ja raken-

teet olivat vielä syksyllä muotoutumattomat, mutta nyt kevääseen mennessä melkein kaikki 

olivat tyytyväisiä siihen, että säännöllinen rakenne ja sisältö oppilashuoltoryhmän tapaamisiin 

on alkanut muotoutua.  Yksi haastateltava kertoi, että tarvetta ryhmän säännölliselle tapaa-

miselle olisi, mutta sen jälkeen kun syksyllä oli käyty kaikki ryhmät läpi, oppilashuoltoryhmä 

on kokoontunut vain satunnaisesti. Yksittäisten oppilaiden asioita käsitellään joissakin oppi-

lashuoltoryhmissä siltä osin, kun ne kuuluvat perusopetuslain piiriin, kuten tuen kolmiportai-

suus.  

 

”Ku lukuvuosi alkoi, me tavattiin aika säännöllisesti peruskoulun kanssa ja käytiin kaikki luo-

kat läpi. Selkeesti lain myötä siellä käytiin yhteisöllisesti luokat läpi ja yksittäisten oppilai-

den kohdalla vain oppimiseen liittyvää pulmaa.” 

 

Se, miten käsiteltävät asiat tulevat oppilashuoltoryhmän tapaamisiin, vaihteli haastateltujen 

kesken. Kahdessa koulussa rehtori tai vararehtori kerää opettajien havaitsemat huolet ja tuo 

ne ryhmään, kahdessa koulussa asiat tulevat ryhmään kuraattorien välittäminä. Yhdessä kou-

lussa opettajille on annettu kaavake, jonka he täyttävät ja palauttavat sovitulle yhdyshenki-

lölle, joka tekee päätöksen, kuinka ja kuka lähtee huolta työstämään. Yhdessä koulussa on 

ryhmään osallistuville opettajille kerrottu etukäteen teema, josta keskustelua käydään. Tavat 

asioiden tuomiseksi käsittelyyn vaihtelevat siis paljon eri kouluissa. 

” Tänä vuonna on kehitetty sellainen systeemi, että ollaan käyty syksyllä ja nyt keväällä 

luokkatasokeskustelut, kaksi tapaamista vuodessa per luokka. Mukana on ollut kaksi oppilas-

huoltotyöryhmän jäsentä, joista toinen on laaja-alainen erityisopettaja ja toinen joku meistä 

palveluhenkilöistä (koulukuraattori, terveydenhoitaja, koulupsykologi). Ollaan keskusteltu 

etukäteen sovitusta teemasta. Mutta tätäkin nyt arvioidaan, et onko tää nyt se hyvä. Opetta-

jat ovat jääneet kaipaamaan niitä tapaamisia, missä käytiin luokittain opettajan havaintoja 

läpi” 

 

Yhteisöllisten oppilashuoltoryhmien kokoonpano on samankaltainen kaikissa kouluissa. Mukana 

ovat pääsääntöisesti rehtori ja / tai vararehtori, psykologi, terveydenhoitaja, koulukuraattori, 

erityisopettajat ja opinto-ohjaajat. Opettajat osallistuvat ryhmän toimintaan tarpeen mu-

kaan. 

 

7.3 Hyvinvointia lisäävät toiminnot kouluissa ja kuraattorin osallisuus niissä 

 

Taulukkoon 4 olen kirjannut ne oppilashuoltoa toteuttavat työryhmät, jotka kuraattorit haas-

tatteluissa nimesivät.  
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Taulukko 4: Koulujen oppilashuollolliset suunnitelmallisesti kokoontuvat ryhmät 

 

Ryhmien erilaiset nimitykset kertovat siitä, kuinka koulukohtaisia yhteisölliset ryhmät ovat. 

Kuraattori on aktiivisena toimijana kaikissa mainituissa ryhmissä. Poikkeuksen tekee Kiva-

koulu tiimi, jossa jokainen tiimissä mukana oleva kuraattori sanoi, että toimii ryhmässä 

enemmänkin taustatukena kuin aktiivisena toimijana. Yksi haastatelluista kiteytti asian näin:  

 

”Kiva tiimissä oon enemmän organisaattori tai koordinaattori, en ole mukana keskusteluissa 

oppilaiden kanssa, ettei tule roolikonfliktia.” 

 

7.4 Monialainen yhteistyö 

 

Haastatellut kuraattorit vastasivat kysymykseen hyvin monipuolisesti. He puhuivat yhteistyös-

tä eri hyvinvointipalveluja tarjoavien yksiköiden työntekijöiden kanssa, mutta myös yhteis-

työstä opettajien kanssa ja kirjaamisesta. Keskityn ensin siteeraamaan haastateltuja yhteis-

työstä verkostojen kanssa ja lopussa kuvailen heidän ajatuksiaan kirjaamisesta ja opettajien 

roolista oppilashuollossa sekä kuraattorien ja opettajien yhteistyöstä.  

Pääsääntöisesti vastaajien mielestä yhteistyö ja yhteistyökäytännöt sinällään eivät ole muut-

tuneet vaan ne ovat jatkuneet sisällöllisesti samana kuin aiemminkin. 

  

Oppilashuollon työryhmä Kuinka moni haastateltavista kuuluu 

Kiva- työryhmä xxx 

Tukitoimien ryhmä x 

Koulun kriisiryhmä x 

Teemaviikkotiimi x 

Yhteisöllinen oppilashuolto-

ryhmä 

xxxxxx 

Oppilashuoltoryhmä, van-

hempien ja oppilaiden edus-

tus mukana 

xx 

Opetussuunnitelmaryhmä xxx 

Teematapahtumat yhteistyö-

kumppaneiden kanssa 

xxxxx 

Opiskeluhuollon suunnittelu-

ryhmä 

xxxxx 
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”Alkusyksystä me oltiin oppilashuoltoryhmässä ihan poissa tolaltamme, kun ei tiedetty, että 

missä ryhmässä ja kenen kanssa me voidaan mitään puhua ja kukaan ei kuule mistään mi-

tään. Sitten me otettiin järki käteen ja mietittiin, että täytyyhän meidän voida puhua. Koska 

oikeasti silloin, kun on huolta ja mietitään yksittäisen oppilaan asiaa, niin sehän vaatii mo-

niammatillista käsittelyä. Jokainen miettii, mitä tämä vois olla. Se on minusta vaara nyt täs-

sä, että liian äkkiä jaetaan tehtävät ja vastuuhenkilöt ja sit se on siinä” 

”Ollaan tehty aikaisemminkin tosi tiiviisti yhteistyötä, että se ei ole muuttunut. Me ollaan 

tehty tosi tiiviisti yhteistyötä nuorisotalon kanssa. Nuorisotalolla järjestetään aina ryhmäy-

tymiset ja siellä nuorisotyöntekijät vetää sen. Sitten ollaan tehty yhteistyötä myös seura-

kunnan kanssa ja seurakunnan nuorisotyöntekijä on mukana ryhmäytyksissä. Olen vetänyt 

seurakunnan työntekijän kanssa erilaisia teemaryhmiä, ihan sen mukaan, mitä ollaan ajatel-

tu, että on tarpeen” 

 

Se, mikä on muuttunut, on jouheva tiedon siirto verkostojen välillä. Sitä jäykistää kaiken tie-

don kirjaaminen ja luvan kysyminen kirjallisesti asianosaisilta. Haastateltavat kertovat, että 

ovat aiemminkin kysyneet luvan huoltajilta ja /tai oppilailta tietojen vaihtamiseen verkoston 

kanssa, mutta nyt, kun lupa on kysyttävä kirjallisena, sen koetaan pitkittävän ja hankaloitta-

van tarpeellisen tiedon siirtoa. 

 

” Aikaisemmin se on ollut enempi suusanallinen sopimus oppilaan ja huoltajien kanssa, et 

voinko soittaa nuorisopsykan polille ja kysyä, et miten siellä on mennyt tai voinko kertoa, 

että koulussa on ollut tällaista, niin se on ollut sillä hyvä.” 

 

Kolme kuudesta haastateltavasta kertoi, että yhteistyötahot, kuten lastensuojelu ja nuoriso-

toimi, eivät ole olleet tietoisia uuden lain tuomista käytännön muutoksista koulun työhön ja 

yhteistyöhön. 

 

”Syksyn 14 alussa, kun muutama opettaja teki lastensuojeluilmoituksen, niin ne oli lasten-

suojelussa vähän ihmeissään, että miksi opettajat tänne soittaa, et minkä takia kuraattori 

tai rehtori ei soita. Lastensuojelussa ei ollut tästä uudesta laista tietoa eikä ymmärrystä sii-

tä, että se liittyy myös sosiaalityöhön.” 

 

Tulevaisuuden yhteistyötä lastensuojelun kanssa, huhtikuussa voimaan tulleen sosiaalihuolto-

lain jälkeen, miettii kolme haastateltavaa.  

 

”Minusta on mielenkiintoinen se asia, että nyt kun uudessa sosiaalihuoltolaissa puhutaan 

esimerkiksi omatyöntekijästä, että voisiko kuraattori joissain tapauksissa ollakin jonkun per-

heen omatyöntekijä ja arvioida sitä tuen tarvetta laajemmin. Tai tehdä lastensuojelutarpeen 

alkukartoitusta, kun kuraattori tietää ja tuntee oppilaan asian.” 
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7.5 Muita kuraattorien pohtimia asioita 

 

Kysymyksen vastaukset olen teemoitellut viiteen ryhmään: 

 

7.5.1 Oppilaan osallisuus 

 

Kaikki haastateltavat toivat positiivisena asiana esille oppilaan osallisuuden korostamisen lais-

sa sekä yhteisöllisen työn suunnittelussa että yksilökohtaisen oppilashuoltotyön suhteen. He 

olivat sitä mieltä, että oppilaan paras toteutuu parhaimmin silloin, kun hän tulee kuulluksi 

oman asiansa suhteen ja on mukana suunnittelemassa työtä.  

 

”Mulle sopii oikein hyvin toimia yhteisöllisesti, mutta haluan tehdä sitä yhdessä lasten ja 

nuorten kanssa. Mun mielestä yhteisöllinen työ ei toteudu, jos me aikuislähtöisesti suunni-

tellaan joku ohjelma ja sitten sanotaan, että teettekö tätä. Mielellään oppilaat tekevät 

semmoista, mitä ne on itse olleet mukana suunnittelemassa.” 

 

7.5.2 Lain soveltamisen alkuhaasteet 

 

Varsinkin syyslukukaudella kuraattorit ajattelivat, että uusi laki toi kouluihin lisää työtä ja 

hankalaa oli myös uusien toimintakäytäntöjen löytäminen työn ohella. Laki tuntui tulevan 

käytäntöön liian nopeasti. 

 

”Syksyllä tuli kiire, kun kouluissa ajateltiin, että kaiken pitäisi olla valmiina, kun on uusi 

laki” 

”Olisin toivonut, että lainsäätäjät olisivat käyneet kouluilla ja olleet siinä arjessa mukana.”  

” Aluksi tuntui, että syksy oli hirveen vaikea, kun kukaan ei oikein tiennyt mitään. Me oltiin 

jotenkin hirveen huonosti ohjeistettu sekä kaupungin tasolta että valtion hallinnon tasolta. 

Koko homma aiheutti ahdistusta ja hässäköintiä. Sitten ihmiset rupeavat toimimaan ihan 

kummallisesti ja se on ollut minusta raskasta ja haitannut työntekoa suorastaan.” 

 

7.5.3 Kirjaaminen 

 

Kirjaamisen uudet velvoitteet tuntuvat toisaalta jäykistävän yhteistyötä verkostojen ja opet-

tajien kanssa toisaalta vaikuttivat myös lisäävän kuraattorien henkilökohtaista työtä, koska he 

kirjaavat joskus moneen kertaan samat asiat. Työ saatetaan ensin kirjata omaan yksilöllisen 

työn oppilasrekisteriin ja sen lisäksi vielä koulukohtaiseen oppilasrekisteriin. 
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”Muutos on se, että se kirjataan jo siinä vaiheessa kun lupa kysytään. Jos mä haluan siirtää 

jonkun oppilaan tietoja, niin mun pitää kysyä oppilaalta ja huoltajalta lupa ja kertoa, että 

mitä tietoa siirrän ja minne ja pitää kirjata, että olen saanut luvan siirtää tätä tietoa tänne 

taholle.” 

”Keskustelua käydään, että mitä kirjataan ja mihin. Jos kuraattori ja psykologi kirjoittaa 

omaan järjestelmäänsä, niin täytetäänkö silti vielä se kertomus ja rekisteriasiat…Ne on kaik-

ki vielä uusia asioita, jotka vie alussa aikaa ja joissain tapauksissa hankaloittaa tilannetta.” 

 

7.5.4 Opettajien rooli 

 

Opettajien roolin oppilashuoltotyössä kuraattorit katsovat laajentuneen. Sen, joka huolen 

huomaa, pitää nykylain mukaan puuttua ensin asiaan. Opettaja on useimmiten lähinnä oppi-

lasta ja siten ensimmäinen, joka huomaa muutokset oppilaan oppimisessa, kasvussa tai käy-

töksessä. Ensimmäisenä huolen huomaava voi olla nimellä yhteydessä oppilashuollon palvelui-

hin, vasta kun oppilas tai huoltaja on antanut luvan siihen. Opettaja voi toki konsultoida ku-

raattoria mainitsematta oppilaan nimeä. Haastateltavat kuraattorit pitävät opettajan roolin 

muutosta oppilaan asioiden hoitamisen kannalta hyvinä, mutta pohtivat myös siitä, ovatko 

opettajat saaneet riittävästi koulutusta uuden lain mukaisesta roolistaan ja asioiden hoitami-

sesta. 

 

”Luokanohjaajan rooli on asia, mitä haluan kehittää ja haluaisin viedä eteenpäin. Se on 

avainjuttu, että luokanohjaaja on se, joka pitää ohjat käsissä oppilaan asioissa. Se selkeyttää 

oppilaan asemaa isossa koulussa, jossa on monta toimijaa.” 

 

Kahta haastattelemaani kuraattoria mietityttää laissa oleva kuraattorin kelpoisuuden määri-

telmä. Kuraattorin pätevyysvaatimuksena on sosiaalialan koulutus, joko yliopistotasoinen so-

siaalityön pätevyys (sosiaalityöntekijä) tai ammattikorkeakoulutason sosiaalialan koulutus (so-

sionomi). Tällä hetkellä on kouluissa siis kahdenlaisia, eritasoisen koulutuksen omaavia, päte-

viä koulukuraattoreita, joiden tehtäviä tai vastuualueita ei ole laissa eritelty. 

 

”Oli hyvä että määriteltiin kerrankin se kuraattorin pätevyys ja koulutus.” 

”Mut sit tässä laissa huonoa, että kuraattorin kelpoisuus on määritelty kahdella tavalla, kaks 

niin kuin eri koulutusta, mutta ei ole määritelty, mitä kukin tekee. Ei missään tehtävässä ole 

silleen, että on kaksi erilaista koulutusta, mutta tehtäviä ei ole määritelty.” 

 

Pääsääntöisesti haastattelemani kuraattorit ovat sitä mieltä, että oppilashuollon oma laki on 

hyvä, tasavertaisuutta, yhteisöllisyyttä ja oppilaan sekä huoltajien osallisuutta lisäävä asia. 

Se ei ole tuonut juurikaan uutta kuraattorin työn sisältöön, kunhan rakenteet kouluissa on 

saatu sovittua.  
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”Olen iloinen siitä, että oppilaat on saatu entistä enemmän mukaan tähän heitä koskeviin 

juttuihin osallisiksi. Nyt niiden ääni kuuluu paremmin.” 

”Olen ollut koko ajan sitä mieltä, että uusi laki ei tuo hirveästi muutoksia meidän työhön. 

Tässä on vahvistettu huoltajan ja lapsen roolia, mikä on hyvä asia. Sitten laissa on yritetty 

lisätä moniammatillista yhteistyötä, mikä on hyvä asia sekin, joskin salassapitosäännöt saat-

taa hankaloittaa sitä”. 

”Se on ehdottomasti positiivinen asia, että on laki, joka määrittelee työtä, vahvistaa oppi-

lashuollon asiaa ja on hyvä, että palvelut avataan varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle sekä 

taataan kaikille tasavertaiset palvelut riippumatta siitä asutko Ivalossa vai Helsingissä.” 

 

8 Johtopäätökset 

 

Tulosten perusteella kuraattorien yhteisöllisen uusi oppilashuoltolaki ei ole muuttanut työn 

sisältöä suuresti, mutta lain suunnitelmallisuus- ja kirjaamisvelvoitteen tähden yhteisöllinen 

käytännön työ on tullut kouluissa entistä osoitetummaksi ja näkyvämmäksi. Aiemmin oppi-

lashuoltoryhmien työ on voinut tapahtua vapaamuotoisemmin ja koulujen erilaisten toiminta-

kulttuurien mukaisesti. Tämän tutkielman haastatteluiden perusteella voidaan todeta, että 

jokaisen haastattelemani kuraattorin koulussa oli jo ennen uuden lain voimaan astumista toi-

mittu yhteisöllistä näkökulmaa painottaen ja oppilashuoltotyön rakenteet tukivat jo valmiiksi 

yhteisöllisyyden toteutumista.  

 

Kaikki haastateltavat totesivat, että uusi laki astui käytäntöön nopealla aikataululla. Kuraat-

torien näkökulmasta alkusyksy oli kouluissa jopa kaoottinen. Kouluissa ei ollut ehditty etukä-

teen miettiä, miten uuden lain mukaiset oppilashuoltoryhmät toimivat, keitä niihin kuuluu, 

milloin ne kokoontuvat ja kenen johdolla. Vaikka syksyn ja kevään kuluessa kouluissa on alka-

nut löytyä jonkinlainen jäsentynyt tapa järjestää oppilashuoltoa, kertoivat kaikki haastatellut 

kuraattorit, että toiminnan organisointi on prosessissa. Kouluissa eletään ”väliaikaa”, arvioi-

daan nykykäytäntöjä ja verrataan niitä aikaisempiin käytäntöihin.  Samaa asiaa Mahkonen 

(2014, 44) pohtii kirjassaan näin:  ”Oikeudellista sääntelyä silmällä pitäen on suorastaan roh-

keaa väittää, että vanha aikakausi päättyy siihen, kun vanha lainsäädäntö on voimassa vii-

meistä päivää, ja että uusi aikakausi alkaa siitä, kun uusi laki on seuraavana päivänä tullut 

voimaan.” Mahkonen toteaa uudesta laista myös sen, että se on ikään kuin puitelaki, jossa ei 

ole vastauksia siihen, mitä tapahtuu, jos lakisääteiset uudistukset eivät toteudu. (Mahkonen, 

2014, 45.)  

 

Neljä kuudesta haastattelemastani kuraattorista mietti, tuleeko yksittäisten oppilaiden hyvin-

vointi koulussa huomioitua nykyisillä toimintatavoilla kattavasti. Tärkeä kaikkien esille nos-

tama asia on se, että syksyn ahdistuksen jälkeen on kouluissa ja kuraattoreille selvinnyt, että 
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uusi laki ei sinänsä ole tuonut uusia otsikoita työhön, vaan enemmänkin nostanut esille yhtei-

söllistä työtä. Oppilashuoltotyö vaatii nyt aiempaa enemmän suunnitelmallisuutta, mutta tuo 

siihen jäsentyneisyyttä, ehkä myös jäykkyyttä.  

 

Eräs merkittävä tulos on opettajien työn kuvan muuttuminen huomioiden kertojasta aktiivi-

seksi toimijaksi. Osassa kouluista opettajat olivat alkaneetkin hyödyntää kuraattorin osaamis-

ta kysymällä neuvoja työhönsä esimerkiksi yhteydenotossa oppilaisiin, vanhempiin tai koulun 

ulkopuolisiin viranomaisiin. Vastauksista nousee esille kysymys: ”Onko kuraattorin työ muut-

tumassa suorittajasta entistä konsultoivampaan suuntaan?”. Uuden lain valmistelussa kirjoi-

tettiin opettajan perustehtävästä. Se voidaan jakaa kahtia sen mukaan, onko kyseessä opet-

taminen vai kasvattaminen. Oppilaan hyvinvoinnin lisäämisen ja pahoinvoinnin estämisen teh-

tävät ovat opettajalle kuuluvia kasvatuksellisia tehtäviä, joita opettajat hoitavat osana omaa 

opetustyötään. (Mahkonen, 2014, 197.) Opettajien roolin muuttumisen oppilashuoltotyössä 

näkyi jokaisen haastateltavan koulussa ja jokainen haastateltu kuraattori nosti asian esille. 

Kuraattorit olivat sitä mieltä, että opettajan korostunut vastuu oppilaan hyvinvoinnissa on 

hyvä asia. Kun opettajalla (luokanopettaja tai – valvoja), joka on lähimpänä oppilasta, on tie-

to oppilaan asioista, se jäsentää asioiden hoitamista, selkeyttää oppilaan asemaa koulussa. 

Vastauksista käy ilmi myös kuraattorien huoli siitä, kenen tehtävä on kouluttaa opettajat – 

toisaalta lain sisältöön, toisaalta kasvatustehtävään. Mahkonenkin korostaa kirjassaan lain 

lisäävän ammatillista epävarmuutta, koska on vaikea tietää, milloin opettajan täytyy soveltaa 

oppilas- ja opiskelijahuoltolain säännöksiä ja milloin koulutusta koskevia lakeja. (Mahkonen, 

2014, 198.) Opettajan roolia ajatellen voi tehdä johtopäätöksen, että koulun toimintakulttuu-

ri määrittää opettajan roolin koulussa. Johtopäätöstä voi jatkaa kuraattorin työn suuntaan 

siten, että edelleenkin koulun toimintakulttuuri määrittää osaltaan, miten opettaja ja kuraat-

tori tekevät yhteistyötä yksittäisen oppilaan hyvinvoinnin varmistamiseksi. 

 

Kirjaaminen oli asia, jonka neljä haastattelemaani kuraattoria ottivat esille oman työnsä to-

teuttamisessa. Vaikka kirjaamisista on suhteellisen selkeät ohjeistukset laissa, käytännön työ-

tä kirjaaminen tuntuu hankaloittavan. Se, kenen tehtäviin kirjaaminen kuuluu ja missä oppi-

lashuollon kertomuksia säilytetään, on epäselvää. Kirjaaminen on myös päällekkäistä, yhdestä 

tapaamisesta kuraattori saattaa vastuuhenkilönä kirjoittaa sekä oppilashuoltokertomukseen 

että omaan asiakasrekisteriinsä. Tämän kuraattorit kokevat ristiriitaisena asiana; toisaalta 

oppilaan ja perheen oikeusturvaa varmistavana, toisaalta keskustelua jäykistävänä ja osittain 

estävänäkin. Vastausten perusteella kouluissa vie vielä aikaa tarkentaa käytännössä, mitä kir-

jataan ja mihin, kuka kirjaa ja missä kirjauksia säilytetään. Käytännöt vaihtelivat kouluittain. 

Vain yhdessä koulussa oli käytössä sähköinen järjestelmä, johon kaikki asianosaiset voivat kir-

jata ilman, että asiakkaan oikeusturva olisi uhattuna. Vaikka laki vaikuttaa selkeältä kirjaami-

sen suhteen, kuraattorit sanoivat sen olevan epäselvä. Vastauksista voi tehdä johtopäätöksen, 
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että kirjaaminen on asia, jonka käytännöistä ei kouluissa ole vielä sovittu. Kirjaaminen vie 

myös aikaa ja toisinaan jäykistää dialogia oppilaan asioita hoidettaessa. 

 

Kuraattorin kelpoisuus on laissa määritetty ensimmäistä kertaa oppilashuollon historiassa. 

Mikään koulutus ei suoraan valmista koulukuraattoriksi, kelpoisuus on määritelty niin, että 

kuraattorilla täytyy olla sosiaalityön pätevyys (sosiaalityöntekijä) tai AMK-tason sosiaalialan 

koulutus (sosionomi). (Mahkonen, 2014, 78.) Kelpoisuuden määrittely hämmentää kuitenkin, 

sillä työtehtävien eroja ei ole laissa määritelty kahdesta eri koulutuksesta huolimatta. Epäsel-

vyys tehtävien määrittämisen suhteen luo kysymyksiä vastuisiin ja palkkaukseen nähden.  

Wallin kirjoittaa kirjansa Sosiaalityö koulussa (Wallin, 2011) esipuheessa siitä, että koulusosi-

aalityö on merkittävä mahdollisuus koululle ja ennakoivalle lastensuojelulle, lapsille, nuorille 

ja heidän perheilleen. Kuitenkin sosiaalityöstä koulussa on varsin vähän työn sisältä nousevaa 

suomenkielistä tietoa. (Wallin, 2011, 10.) Tätäkin ajatellen voisi päätellä, että uusi laki mah-

dollistaa entistä jäsentyneemmän oppilashuoltotyön ja sitä kautta myös koulun sosiaalityön 

näkyvämmäksi tulemisen. 

 

Näiden haastatteluiden perusteella katson, että otos antaa riittävän näkymän helsinkiläisten 

yksityiskoulujen arjesta ja kuraattorin työstä. Helsinkiläiset yksityiskoulut ovat olleet yhteis-

työssä Helsingin opetusviraston kanssa, ne ovat olleet myös mukana oppilashuollon työn kehit-

tämisessä. Vaikka uudella lailla on vaikutuksia oppilashuollon kokonaisuuden toteuttamiseen 

ja yhteisöllisen työn suunnitteluun, haastattelemani kuraattorit eivät kokeneet lain muutta-

neen omaa työtänsä. Se, miten uusi laki on käytännössä vaikuttanut kuraattorin työhön, koski 

koulun oppilashuoltotyön rakenteiden muutosta ja sen sekavuutta lain toteuttamisen alkuvai-

heessa. Kaikki kuraattorit olivat yksimielisen tyytyväisiä siitä, että oppilashuolto on saanut 

oman lain. 

 

9 Pohdinta 

 

Aloittaessani tutkielmaa tarkoitukseni oli paneutua vain koulukuraattorin yhteisöllisen työn 

sisältöön. Työn edetessä huomasin, että yhtä vaikeaa kuin on koulukuraattorin työn tarkastelu 

irrallisena verkostosta, koulua on mahdotonta tarkastella irrallisena yhteiskunnasta. Lähes 

kaikkiin ikäluokkiin kuuluvat ihmiset ovat opiskelleet tai opiskelevat koulussa, riippumatta 

taustastaan. Useimmilla meistä on mielipide koulun tavoitteiden asetteluun ja ”koke-

musosaamista” arvioida koulun toimintaa. Koulu on monien mielipiteiden ristitulessa. Koulu 

on isossa roolissa oppilaiden sosiaalistajana ja koulun kautta oppilaat nivoutuvat yhteiskun-

taan, sen arvoihin ja päämääriin. Opetussuunnitelman tavoitteissa tiivistyvät yhteiskunnalliset 

vallitsevat arvot ja tavoitteet noudattavat yhteiskunnan arvoja. Koulun on reagoitava yhteis-

kunnan tapahtumiin, sekä akuutisti, kuten äkilliset kriisiluonteiset tapahtumat, kunnan tee-
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mat, maahanmuuttajat, että suunnitellusti esimerkiksi lakimuutokset, opetussuunnitelmatyö. 

Koululla on myös perinteiden siirtäjän ja ylläpitäjän tehtävä. 

 

Samaan aikaan kuin yhteiskunnassa korostetaan yksilön pärjäävyyttä, luovuutta ja yksilöllisten 

tarpeiden huomioimista, uusi oppilashuoltolaki on nostaa korostuneesti esille yhteisön hyvin-

voinnin. Voidaan hyvin ajatella, että yksilöllisyyden korostaminen ja yhteisöllisyys eivät ole 

ristiriidassa keskenään, mutta yhtä aikaa niiden huomioiminen vaatii resursseja. Koulussa sitä, 

että kaikki oppijat asetetaan samoihin ryhmiin, kutsutaan integroiduksi ryhmäksi tai inkluu-

sioksi. Jos integraation ja inkluusion ajatusta toteutetaan säästöt edellä resursseista tinkien, 

asetetaan koulujen oppilasryhmät haastavaan tilanteeseen ja opettaja mahdottomalta tuntu-

va ohjaustehtävään. Suurin uhka liian kevyesti resursoidusta integraatiosta on se, että kukaan 

ryhmän jäsen ei pysty ymmärtämään toistensa tarpeita, vaan ryhmästä muodostuu yksilöiden 

omaa etuaan keinolla millä hyvänsä ajavien pelokas lauma. Tällä hetkellä valmistellaan uutta 

opetussuunnitelmaa. Kuinka kouluissa saadaan varmistettua sekä yhteisön että yksilöiden hy-

vinvointi niin akateemisesti kuin psykososiaalisesti? Jostain täytyy ehkä luopua: Madalletaanko 

yksilöllisten akateemisten tavoitteiden saavuttamista vai sosiaalisen vuorovaikutuksen ohjaus-

ta? Muuttuuko opettajan koulutuksen sisältö uuden opetussuunnitelman tavoitteiden suun-

taan? Vieläkin kouluissa on vastavalmistuneita opettajia jotka kokevat, että heidän peruskou-

lutuksensa sisältö ei vastaa työn tehtäviä. Uusi oppilashuoltolaki tuo omalta osaltaan varmis-

tusta hyvinvointityöhön määräämällä jokaiseen kouluun kuraattori- ja psykologipalvelut ter-

veydenhuollon palveluiden lisäksi. Toivon lisäresurssien, sekä yhteisöllisen työn korostuksen, 

tuovan helpotusta opettajien työhön ja parantavan mahdollisuuksia tukea oppilaiden hyvin-

vointia. Olisi mielenkiintoista tutkia valtakunnallisesti koulukuraattorin yhteisöllisen työtä 

esimerkiksi viiden vuoden kuluttua. Onko yhteisöllisen työn sisältö muuttunut yhtenäisem-

mäksi kouluissa? Onko saavutettu ennalta ehkäisevän työn tavoitteet eli siihen, että jälkikä-

teen korjaava, yksilöllinen työ on vähentynyt? 

 

Koulukuraattorin työ on toisaalta itsenäistä, tekijänsä näköistä työtä, toisaalta monen eri hal-

lintokunnan lainsäädännön määrittämää moniammatillista työtä. Oppilashuolto on moni-

säikeinen alue ja jokaisesta uudesta asiasta aukeaa uusi asiakokonaisuus. Työtä oli välillä vai-

kea rajata vain kuraattorin työtä koskevaksi, eikä sellainen voi täysin onnistuakaan. Kuraatto-

ri tekee jatkuvasti yhteistyötä eri ammattilaisten kanssa. Kuraattorin työhön vaikuttaa ope-

tuksen järjestäjän asettama viitekehys sekä visiot koulun oppilashuollon työstä, koulujen alu-

eelliset tarpeet ja koulun rehtorin johtama koulun toimintakulttuuri. Oppilashuoltotyön toi-

mintamallien riippuvuus yksittäisistä toimijoista herättää kysymyksen siitä, kuinka pitkäjän-

teisyys ja johdonmukaisuus yksittäisen koulun oppilashuoltotyössä voi olla mahdollista, mikäli 

työntekijät vaihtuvat usein. Voisiko uuden lain myötä tapahtua niin, että oppilaiden hyvin-

voinnin rakentaminen ei riippuisi enää niin paljon yksittäisen koulun toimintakulttuurista eikä 

yksittäisen kuraattorin tavasta toimia, vaan suunnitelmallinen toiminta tukisi työtä riippumat-
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ta siitä, kuka työtä tekee. Uskoakseni työ olisi silloin vankempaa ja oppilaiden ja huoltajien 

kannalta rakenteellisempaa.  

 

Työn itsenäisyys ja tekijänsä näköisyys tuli esille haastatteluissa. Sen lisäksi, että sain vasta-

uksia tutkimuskysymykseeni, opin paljon siitä, miten eri kuraattorit työtään tekevät ja minkä-

laisia eri painotuksia he työssään korostavat. Vaikka kokoonnumme säännöllisesti kuraattorien 

kesken ja keskustelemme työn sisällöistä ja rakenteista ja työnohjauksissakin tapaamme, en 

ole koskaan päässyt näin lähelle kollegan työnkuvaa kouluissa, kuin tämän työn haastattelui-

den avulla. Eri koulujen toimintakulttuurin erot tulivat haastatteluissa esille. Pienikin ero 

koulun toimintakulttuurissa ohjaa yksittäisen kuraattorin työtä aika paljon. Sosiaalityön pe-

rusteet ovat kaikkien työssä samat. Toivon, että tutkimukseni antaa vertaistietoa kuraatto-

reille ja kouluille koulun oppilashuollon pitkäjänteisen yhteisöllisen työn toteuttamisesta sekä 

koulun sisällä että monialaisesti. 

 

Yhteisöllisyyden vahva mukanaolo oli kaikille haastateltavien kouluille yhteistä. Myös se, että 

kaikki haastattelemani kuraattorit puhuvat yhteisöllisyyden puolesta, vahvistaa käsitystä kou-

lukuraattorin ennalta ehkäisevän työn merkityksellisyydestä.  Oppilashuollon pitkä kehitystyö 

ja yhteisöllisyyden korostaminen on vakiintunut ohjaamaan koulukuraattorin työtä kouluissa. 

Työn haastavuus on työn rikkauskin. Kuraattorin työ ja oppilashuoltotyö on niin monipuolista, 

että oli todella hankalaa rajata tutkimuksen teoreettista näkökulmaa.  Rajaamisen vaikeus 

liittyy mielestäni niin oppilashuoltotyön, kuin koulun sosiaalityön moninaisuuteen. Oppi-

lashuoltotyö on moniammatillista yhteistyötä, jonka jokaisella tekijällä on oman perustehtä-

vänsä mukainen laki. Oppilashuollon laaja-alaisuutta nostaa esille tietenkin myös inhimillisyys 

– oppilas on kokonaisuus eikä oppimisen haasteita voi välttämättä karsinoida irrallisiksi ympä-

ristöstä. Tämä asettaakin haasteen juridisten säännösten ja arkityön välille. 

 

Oppilaan oikeus tulla kuulluksi herättää myös mielenkiintoa – oppilailla on samat oikeudet 

päättää itse, kuka heidän asiaansa hoitaa tai kieltäytyä palveluista. Vaikuttaako oikeus kiel-

täytyä oppilashuollon palveluista sen, että alaikäisen oppilaan asia siirretään matalammalla 

kynnyksellä lastensuojelun hoidettavaksi kuin aikaisemmin, mikäli hän kieltäytyy, vaikka huol-

tajat olisivat eri mieltä? Toisaalta oppilaan oma halukkuus olla mukana tutkimassa hänen asi-

aansa ja miettimässä muutosta, on mielestäni välttämätöntä toivotun lopputuloksen aikaan 

saamiseksi.  

 

Se, että oppilashuollosta kirjoitettua kirjallisuutta on vain ajalta, jolloin oppilashuolto oli 

mainintana opetussuunnitelman perusteissa, loi oman haasteensa. Toivonkin, että uuden 

oman lakinsa myötä oppilashuollon käsite ja työn sisältö saa oman kielensä ja sanastonsa, ja 

siten sen käytännön toteuttaminen yhdentyy kaikissa kouluissa. Toivon myös, että tutkimuk-
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seni antaa vertaistietoa kuraattoreille ja kouluille koulun oppilashuollon pitkäjänteisen yhtei-

söllisen työn toteuttamiseen sekä koulun sisällä että monialaisesti. 
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Liite 1 

 

Tutkimuskysymys ja haastatteluiden tukikysymykset 

 

Tutkimuskysymys:  

 

Onko uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuonut muutosta koulukuraattorin yhteisölliseen työhön? 

 

Haastattelun tukikysymykset:  

 

1. Onko työsi painopiste muuttunut uuden lain myötä yksilöllisestä yhteisöllisempään? Mitä 

havaintoja sinulla on työn painopisteen muuttumisesta yksilöllisestä yhteisöllisempään? Mitä 

oppilashuollon ryhmiä teillä kokoontuu ja kuinka usein? 

2. Mihin oppilashuollon työryhmiin kuulut? 

3. Onko yhteistyö palveluverkoston (lastensuojelu, perheneuvola, nuorisotoimi, erikoissairaanhoito) 

muuttunut uuden lain myötä? 

4. Muuta mieleen tulevaa käytännön työkokemuksista syys- kevätlukukaudelta, uuden lain 

voimaantulon jälkeen? 

 

 

 
 

 

  

 

 


