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1 Johdanto 
 

Suomessa kuraattorin työtä on tehty 1960-luvulta lähtien. Työn kehitys muissa maissa 

on ollut hyvin vaihtelevaa, pioneerimaita ovat olleet Englanti ja Yhdysvallat. Kuten 

sosiaalityö muutoinkin, myös kuraattorin ammatti on ollut perinteisesti naisten ammatti. 

Maailmalla tehdään kuraattorin työtä usealla eri nimikkeellä. Termi ”koulukuraattori” 

on tullut Suomeen Ruotsista (skolkuratoren).  Englannissa ja Yhdysvalloissa käytetään 

nimikkeitä school social worker, educational welfare officer, family case worker, coun-

celor ja visiting teacher. Kulloinenkin tehtäväalue määrittelee sen, mitä nimikettä käyte-

tään. (Sipilä-Lähdekorpi 2006; Bye & Alvarez 2007, 313–314.) Koulusosiaalityössä 

näkyvät koulun kokemien muutosten lisäksi myös sosiaalityön kohtaamat muutokset 

Suomessa ja muualla maailmalla. Sosiaalityö ammatillisena toimintana on alkanut hy-

väntekeväisyydestä, kun eettisyys ja ihmisoikeudet ovat nousseet arvoiksi. Vaikutuksen-

sa sosiaalityöhön ovat tuoneet myös länsimaisen yhteiskunnallisen rakenteen muutok-

set. (Wallin 2011, 37.) 

 

Suomessa on tehty koulukuraattorin työtä usean vuosikymmenen ajan, mutta edelleen 

työnkuva vaihtelee, riippuen kuraattorin koulutustaustasta ja hänen persoonastaan. Au-

likki Kananojan ym. (2011, 300−301) mukaan koulun sosiaalityö kuuluu lapsi- ja nuori-

sososiaalityöhön, sekä perhesosiaalityöhön, koska työtä tehdään myös oppilaan perheen 

kanssa. Koulukuraattorin työ on yhteisösosiaalityötä silloin, kun työllä pyritään edistä-

mään koko koulun hyvinvointia ja työtä tehdään kouluyhteisön tasolla. Koulukuraatto-

rin työ on osa ehkäisevää lastensuojelua koulussa.    

 

Kuraattorin työhön kohdistuu myös epärealistisia odotuksia, mutta toisaalta kuraattorit 

kokevat, ettei heidän työpanostaan hyödynnetä tarpeeksi esimerkiksi lastensuojelun 

sosiaalityössä. Yhteistyöverkostojen resurssien niukkeneminen aikaansaa kysymyksen 

verkostotyön kehittämisestä. Verkostotyön kehittäminen nuorten kanssa toimivien am-

mattilaisten kesken on erityisen tärkeää ja ajankohtaista myös traagisten Suomen kou-

luissa vuosina 2007, 2008 ja 2013 tapahtuneiden väkivallan tekojen jälkeen, joissa nuo-

ret oppilaat ovat joko surmanneet tai pyrkineet surmaamaan koulutovereitaan ja koulun 

henkilökuntaa. Yhteistyötä on kehitettävä ja tiedonkulkua parannettava nuorten kanssa 

toimivien työntekijöiden kesken, jotta välttyisimme vastaavanlaisilta tragedioilta tule-
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vaisuudessa. Tärkeää on myös nuorten aukoton palveluverkosto, jossa nuorten tuentarve 

tunnistetaan ja apua kyetään antamaan riittävän varhaisessa vaiheessa.  

 

Olen tehnyt koulukuraattorin työtä kaksi vuotta ja kiinnostuin tekemään pro gradu -

tutkielmani koulukuraattorin työstä. Tutkimukseni aihe on minulle tärkeä ja läheinen, 

mutta se on myös erittäin ajankohtainen, koska elokuussa 2014 voimaantulleen uuden 

oppilas- ja opiskelijahuoltolain (2013/1287) myötä koulukuraattorin työnkuva tulee 

muuttumaan. Laki koskee esi- ja perusopetusta, sekä lukiokoulutusta ja ammatillista 

koulutusta. Uusi laki tuo muutoksia kuraattorien toimintaan. Uusi laki korostaa opiske-

luhuollossa ensisijaisesti ennaltaehkäisevää, koko oppilaitosyhteisöä tukevaa yhteisöl-

listä toimintaa. Lain tavoitteena on siirtää painopistettä nykyistä enemmän yhteisölli-

seen oppilashuolto- ja ennaltaehkäisevään työhön. Varhaisen tuen turvaamisella pyritään 

välttämään myöhempiä raskaampia toimenpiteitä ja saavuttamaan sitä kautta myös yh-

teiskunnallisia kustannussäästöjä. Uusi laki tuo aikamääreen kuraattorin tavoitettavuu-

teen ja muuttaa kuraattoreiden kelpoisuusehtoja. Uudessa laissa määritellään vastaavan 

kuraattorin palvelut, jotka kunnan on järjestettävä oppilaitoksissaan. 

 

Tarkastelen tutkimuksessani kuraattoreiden kokemuksia yläkoululaisten tukemisesta 

työssään. Haluan tutkimuksellani selvittää, mitä tukimuotoja kuraattorit käyttävät yksi-

lö-, yhteisö- ja verkostotyössä ja miten he kokevat antamansa tuen merkityksen. Olen 

kiinnostunut yksilö-, yhteisö- ja verkostotyöstä, koska nämä kaikki tukevat kuraattori-

työn onnistumista. Olen rajannut tutkimukseni koskemaan yläkouluikäisten kanssa teh-

tävää työskentelyä. Taustoittavissa luvuissa tarkastelen kuraattorin työstä tehtyjä aikai-

sempia tutkimuksia, kuraattorityön muotoutumista, nykyistä työnkuvaa ja lainsäädäntöä 

koulukuraattorityön taustalla. Lisäksi tarkastelen yksilötyössä käytettäviä työmuotoja, 

yhteisötyötä sekä perhe- ja verkostotyötä. Teoreettinen viitekehys rakentuu fenomeno-

logis-hermeneuttiselle lähestymistavalle, koska olen kiinnostunut koulukuraattoreiden 

kokemuksista ja niille annetuista merkityksistä. Tutkimuksen keskeinen käsite on sosi-

aalinen tuki. Olen mukaillut tutkimuksessani Esko Kumpusalon (1991) tekemää tulkin-

taa sosiaalisesta tuesta. Kuraattorin antama sosiaalinen tuki voi olla emotionaalista, in-

formatiivista, materiaalista tukea ja arviointia sekä toiminnallista ja henkistä tukea. Ku-

raattorin antamassa sosiaalisessa tuessa merkitystä on myös tuen laadulla ja oikea-

aikaisuudella. Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki korostaa kuraattoripalveluiden nope-

aa saavutettavuutta määrittelemällä aikarajat ensimmäisen tapaamisen järjestämiseen.  
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2 Koulukuraattorin työ 
 

2.1 Tutkimuksia koulukuraattorin työstä 
 

Pirkko Sipilä-Lähdekorpi on tehnyt vuonna 2004 ”Hirveesti tekijänsä näköistä” tutki-

muksen koulukuraattorin työstä. Sipilä-Lähdekorven tutkimat koulukuraattorit pitivät 

itseään vahvimmin sosiaalityöntekijän rooliin kuuluviksi, mutta myös kasvattajan rooli 

koettiin vahvana. Tutkimuksessa tuli ilmi, että koulukuraattorit pitivät työrooliaan epä-

selvänä, koska heidän työtään kohtaan kohdistettiin ristiriitaisia ja ylisuuria odotuksia. 

Myös resurssien vähyys aiheutti epäselvyyksiä ja osa kuraattoreista tunsi opettajien ole-

van ylempiarvoisia ja vahvempia ammattikuntia. Ongelmaksi nähtiin myös kuraattorin 

työnkuvan huono tunnettavuus. Kuraattorit ovat olleet autonomisia asiantuntijoita 

enimmäkseen alusta alkaen ja työn reunaehdot ovat olleet väljiä. He toivat ilmi myös 

opettajien auktoriteetin häviämisen ja väsymisen omaan työhönsä, mikä vaikuttaa 

kuormittavuutena kuraattoreiden työhön. Myös vanhempien kasvatusvastuun hämärty-

minen ja nuorten ”aikuisen nälkä” näkyy kuraattoreiden työssä. (Sipilä-Lähdekorpi 

2004, 131–138, 162–175.)  

 

Koulukuraattoreiden työnkuva on edelleen epäselvä muun muassa siksi, että kouluun on 

tullut uusia toimijoita, jotka tekevät osittain samaa työtä kuin kuraattorit. Koulupsyyk-

karit eli psykiatriset sairaanhoitajat pitävät kouluilla esimerkiksi sosiaalisiin suhteisiin ja 

psyykkiseen hyvinvointiin liittyviä oppitunteja ja tempauksia. Joillakin kouluilla toimii 

myös koulumentoreita, joiden työnkuva on vielä muotoutumassa. Kuraattorin toimiessa 

kouluilla yksin, oman alansa edustajana, voi opettajien ammattikunta tuntua vahvem-

malta ja opettajat ylempiarvoisilta. Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä kuraat-

torin pätevyydeksi määritellään sosiaalialalle suuntaava ammattikorkeakoulututkinto, 

joten jatkossa kuraattoreiden koulutustaso voi olla ammattikorkeakoulututkinto ja opet-

tajien ylempi korkeakoulututkinto.  

 

Noora Korpelan (2010) tekemässä pro gradu- tutkielmassa koulukuraattorit toivat ilmi, 

että usein koulun opettajat unohtavat, ettei kaikkia oppilaiden ongelmia voi sälyttää 

muutamalle nimetylle henkilölle, kuten koulukuraattorille ja erityisopettajalle. Kuraatto-
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rit kokivat myös, että epämieluisat tehtävät, kuten lastensuojeluilmoitusten tekeminen 

sälytetään helposti heidän tehtäväkseen. Työhön perehdyttämistä pidetään erittäin tär-

keänä, koska koulukuraattori on koulussa yksin rajaamassa omaa työtään. Koulukuraat-

toreiden odotettiin poistavan oppilashuoltotyössä esiin tulleet ongelmat ja mielellään 

mahdollisimman nopeasti. Korpelan tutkimat kuraattorit pitivät työtään monipuolisena 

ja konkreettisia työtehtäviä ovat huolien kuuntelu ja selvittely, verkostojen luominen 

sekä suora asiakastyö oppilaiden kanssa. Myös koulukiusaamistapausten selvittely, yh-

teistyötahojen tapaaminen, käyttäytymisongelmiin puuttuminen ja oppituntien pitämi-

nen kuuluvat koulukuraattorin työhön. (Korpela 2012, 281–283.) 

 

Koulukuraattorit voivat olla mukana myös koko luokkaa koskevissa hyvinvointiohjel-

missa. He voivat järjestää myös teemapäiviä, puuttua luvattomiin poissaoloihin, kartoit-

taa lastensuojeluasioita, laatia oppimissuunnitelmia ja seurata oppitunteja. Hyvinvoin-

tiohjelmien avulla pyritään esimerkiksi tukemaan oppilaiden mielen hyvinvointia tai 

ehkäisemään ahdistusta ja masennusta. Usein koulukuraattorin työskentelyssä näkyvät 

oppilaat, joilla on jonkinasteisia käyttäytymisongelmia. Joskus perheessä on voinut ta-

pahtua muutoksia, jotka näkyvät oppilaan käytösongelmina. Koulukuraattori tekee pal-

jon yhteistyötä sekä koulun työntekijöiden, että koulun ulkopuolisten tekijöiden kanssa. 

Koulukuraattorit pitävät valitettavana sitä, että kouluihin ei useinkaan tule tietoa niistä 

tahoista, jotka työskentelevät oppilaan perheen parissa tai koulukuraattoreita ei kutsuta 

oppilasta koskeviin palavereihin. (Korpela 2012, 287, 291–292.) 

 

Koulukuraattorin työstä on tehty myös muita pro gradu -tutkielmia. Karoliina Ikosen 

(2009) tutkimuksessa "Semmonen tietty tiukkuus ja kuitenkin sitte semmonen tietty 

sydämellisyys": käsityksiä koulukuraattorin asiantuntijuudesta kouluyhteisössä käsitel-

lään opettajien ja opinto-ohjaajien käsityksiä koulukuraattorin asiantuntijuudesta. Iko-

sen tutkimustuloksissa ilmeni samoin kuin edellä mainituissa tutkimuksissa, että opetta-

jat ja opinto-ohjaaja tuntevat kuraattorin työnkuvan melko huonosti, mikä vaikuttaa 

koulukuraattoreiden arvostamiseen koulun työntekijänä. Tutkimustuloksissa ilmeni li-

säksi, että kuraattorilla jää liian vähän aikaa ennaltaehkäisevään työhön ja ammattilais-

ten roolien selkeyttäminen yhteisössä nähtiin selkeyttävän jokaisen erityisalaa ja am-

matti-identiteettiä, sekä keskinäistä yhteistyötä. Tiedottamisen merkitystä pidettiin suu-

rena koulukuraattorin työn kehittymiselle ja sen tunnetuksi tulemiselle. Koulukuraatto-
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rilla nähtiin olevan jonkun verran ammatillista päällekkäisyyttä koulun muiden ammat-

tilaisten kanssa, mikä vaikuttaa negatiivisesti koulun sosiaalityön professioon. Ammatil-

linen päällekkäisyys tulee näkyviin esimerkiksi tilanteissa, joissa sama oppilas voi käy-

dä keskustelemassa ongelmistaan useiden eri koulun työntekijöiden kanssa, kuten kou-

lukuraattorin, terveydenhoitajan tai erityisopettajan. (Ikonen 2009.) 

 

Ursula Ylikosken (2013) pro gradu- tutkielma ”Vedettäis yhtä köyttä” käsittelee kodin ja 

koulun yhteistyön rakentumista, sekä kehittämistä koulukuraattoreiden näkökulmasta. 

Tutkimus arvioi oppilashuollon nykytilaa, sekä kodin ja koulun yhteistyön eri muotoja. 

Ylikosken tutkimuksessa ilmeni, että koulun sosiaalityö kärsii resurssipulasta Suomes-

sa, mikä vaikuttaa kodin ja koulun yhteistyöhön panostamiseen. Nuorten hyvinvoinnin 

kannalta oleellisena pidettiin varhaista puuttumista ja ennaltaehkäisevää työtä, mutta 

tällä hetkellä kuraattoreilla on resursseja tehdä pääasiassa korjaavaa työtä. Tutkimukses-

sa tarkasteltiin myös Wilman (sähköinen viestintäkanava) käyttöä kodin ja koulun väli-

senä yhteistyönmuotona. Tutkimuksessa todettiin, että Wilma on otettu useissa kouluis-

sa hyvin vastaan, mutta käyttöaktiivisuudessa löytyy yhä puutteita. Tutkimus arvioi ko-

din ja koulun onnistuneen yhteistyön edellyttävän jatkuvaa kehittämistä ja riittävää ak-

tiivisuutta kummaltakin osapuolelta. (Mt. 2013.) 

 

Aikaisemmat tutkimukset ovat käsitelleet koulukuraattorin roolia ja työnkuvaa koulussa 

sekä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Aikaisemmin tehdyissä pro gradu- tutkimuksis-

sa on tutkittu myös opettajien ja opinto-ohjaajien käsityksiä koulukuraattorin asiantunti-

juudesta kouluyhteisössä, sekä koulukuraattoreiden kokemuksia kodin ja koulun yhteis-

työn rakentumisesta. Tutkimuksissa on tullut ilmi, että yhteistyössä oppilaan perheen ja 

verkoston kanssa on kehitettävää. Opinnäytetyössäni tarkastelen koulukuraattoreiden 

kokemuksia yläkoululaisen tukemisesta työssään. Olen kiinnostunut koulukuraattorei-

den kokemuksista ja heidän antamansa tuen merkityksestä yksilö-, yhteisö- ja verkosto-

työssä. Yhtenä tärkeänä tarkastelunkohteena ovat koulukuraattoreiden kokemukset hy-

vin toimivista käytännöistä oppilaan perheen ja verkoston kanssa. Tarkastelen tutkimuk-

sessani myös elokuussa 2014 voimaantulleen uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain 

tuomia muutoksia koulukuraattorin työnkuvassa. 
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2.2 Koulukuraattorin työn muotoutuminen ja nykyinen työnkuva  
 

Koulukuraattorin työ on muotoutunut aikojen saatossa. Kun oppivelvollisuuden säätä-

misen jälkeen koulunkäynti tuli pakolliseksi, tarvittiin myös ammattikuntaa, joka tukisi 

lapsiperheitä koulunkäynnissä, sekä valvoisi lasten koulunkäyntiä. Englannissa toiminta 

käynnistyi 1800-luvun lopulla, kun koululautakunnat palkkasivat valvojia koulunkäyn-

tiin. Yhdysvalloissa kuraattorin työ alkoi 1900-luvun alussa, kun oppivelvollisuuden 

suorittamista tukemaan luotiin ammatti ”visiting teacher”. Työntekijän rooli oli tehdä 

yhteistyötä kodin ja koulun välillä. USA:ssa kuraattorin työ on aina ollut läheisessä yh-

teydessä kasvatukseen. Siellä kuraattorin työssä näkyvät Mary Richmondin ja Jane Ad-

damsin vaikutus. Useimmissa Euroopan maissa taas kuraattorin työhön on tuonut oman 

vaikutuksensa sosiaalipedagoginen traditio, jota ei ole Englannissa, eikä Pohjois-

Amerikassa. Saksassa koulusosiaalityö alkoi 1970-luvulla ja työ painottui sosiaalipeda-

gogiikkaan. Suomessa taas sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan roolit on aina nähty 

erillisinä. (Sipilä-Lähdekorpi 2006, 12–13; Bye & Alvarez 2007, 313.) 

 

Ensimmäiset kuraattorin virat perustettiin Suomessa vuonna 1966 Kotkaan ja Helsin-

kiin. Kuraattorityö muotoutui tällöin rinnakkaiseksi työmuodoksi kasvatusneuvolatyöl-

le. Kuraattorityön taustalla vaikutti peruskoulun tulo, kun siirtymävaihe pelotti opettajia 

ja tilanteeseen haluttiin psyykkisen oppilashuollon palveluja. Kuraattorin työ olikin lä-

hinnä käytöshäiriöiden selvittelemistä, kun lapsilla esiintyi entistä enemmän häiriökäyt-

täytymistä ja vanhemmat tunsivat epävarmuutta kasvatustyössään. Valtion normaalikou-

luihin perustettiin kolme ns. kokeilukuraattorin virkaa, mutta alkuun kuraattorit joutui-

vat käymään reviiritaistelua työkentästään. Psykososiaalisen ammattikunnan tuloa kou-

luihin vastustettiin Opettajien ammattijärjestön toimesta, mutta toisaalta kuraattoreiden 

työhön kohdistettiin liiankin suuria odotuksia.  Tässä vaiheessa työ oli pääasiassa kor-

jaavaa työtä, kun muunlaiseen työhön ei ollut resursseja. Työmenetelmänä käytettiin 

yleisimmin yksilökohtaisen sosiaalityön menetelmää eli henkilökohtaista huoltoa. Am-

matin professionaalistuminen alkoi, kun koulukuraattorit perustivat oman yhdistyksen, 

joka rekisteröitiin vuonna 1973. (Sipilä-Lähdekorpi 2006, 15–16.) 

  



7 

 

Kuraattoreiden tarpeellisuudesta alettiin keskustella yhä enemmän vuonna 1974 ilmes-

tyneen Oppilashuoltokomitean mietinnön jälkeen. Virkoja lisättiin ja toiminnan sisältö 

pysyi pääosin samanlaisena kuin ennen. Työn määrätietoista kehittämistä jarrutti lain-

säädännön puute ja kuraattorin työ etsi myös teoreettista perustaansa. Hallinnollisissa 

mietinnöissä keskusteltiin lähinnä siitä kuuluuko kuraattoritoiminta sosiaalitoimen vai 

koululaitoksen piiriin. Kuraattoritoimintaa kaavailtiin lisättäväksi osaksi lastensuojelua. 

(Sipilä-Lähdekorpi 2006, 18.) Alkuun kuraattorin työssä vastausta oppilaiden ongelmiin 

etsittiin pääasiassa kasvatustieteestä ja kasvatusorientaatio oli vahva kuraattorin työssä. 

Työ sai 1970-luvulla enemmän terapeuttisia piirteitä, mutta työ oli edelleen kuratiivista 

lastensuojelua, jolla tarkoitettiin huolenpidollista ja hoidollista otetta. Toisaalta kuiten-

kin tärkeänä lähtökohtana työssä on ollut oppivelvollisuuden täyttäminen ja oppilaiden 

koulunkäynnin valvonta. (Wallin 2011, 44.) 

 

Vuonna 1990 viimein toteutettiin koulun psykososiaalisen työn lakisääteistäminen. Uu-

distettu laki ei velvoittanut kuntia perustamaan kuraattorin virkoja, mutta kunnilla oli 

mahdollisuus saada olemassa olevaan toimintaansa valtionosuutta. Useiden neuvottelui-

den jälkeen vuonna 2003 lakiin saatiin myös muutos koskien oppilaan oikeuksia koulu-

kuraattorin palveluihin. Oppilaalla on lainmuutoksen jälkeen oikeus saada ilmaiseksi 

opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Lainsäädännön jälkeen 

myös koulukuraattoreiden ammatti-identiteetti selkiytyi.  (Sipilä-Lähdekorpi 2006, 18–

19.) Lisäksi vuonna 2007 lastensuojelulakia tarkennettiin säädöksellä, jonka mukaan 

kunnan tulee järjestää koulusosiaalityöntekijän palveluita oppilaille. Työntekijän kelpoi-

suusehtoja ei vielä tässä vaiheessa selkeästi määritelty, mutta koulun sosiaalityö laajeni 

ja vahvistui säädöksen myötä. (Wallin 2011, 48.) 

 

Nykyisin koulukuraattori on tiivis osa koulun arkea. Koulukuraattori kuuluu oppi-

lashuoltoryhmään, johon kuuluvat myös muun muassa rehtori, opinto-ohjaaja, tervey-

denhoitaja, eritysopettajat ja aineenopettajat. Kuraattorit tekevät edelleen paljon oppi-

laskohtaista korjaavaa työtä, vaikka ennaltaehkäisevään työhön pitäisi löytyä aikaa. (Si-

pilä-Lähdekorpi 2006, 21.) Ennaltaehkäisevä työ on tärkeää, koska silloin koulukuraat-

tori voi puuttua oppilaiden ongelmatilanteisiin ajoissa oppilaiden arkiympäristössä. Par-

haassa tapauksessa kuraattori voi toiminnallaan vähentää myös lastensuojeluntarvetta. 

Myös lastensuojelutarpeessa kuraattori voi ajoissa havaita lastensuojelulapset ja puuttua 

nopeasti tilanteeseen sekä jatkaa työskentelyä yhdessä lastensuojelutyöntekijän kanssa. 
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(Tanninen 1999, 119.) Myös uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki painottaa ennaltaeh-

käisevää työtä. 

 

Vain pieni osa koulukuraattoreista toimii pelkästään yhdellä koululla ja oppilasmäärät 

vaihtelevat 100−4000 oppilaan välillä. Suositus olisi, että oppilaita olisi enintään 500 tai 

vastaavasti kolme koulua kuraattoria kohden. Kuraattorin toimenkuva on edelleen epä-

selvä. Toimenkuvan epäselvyyttä aiheuttavat ristiriitaiset tai ylisuuret odotukset sekä 

resurssien vähyys.  Koulun sisällä tärkein yhteistyökumppani on rehtori ja koulun ulko-

puolella sosiaalitoimisto ja perheneuvola. Kuraattorit lähettävät oppilaitaan jatko-

ohjaukseen lähinnä lasten- ja nuorisopsykiatrisiin yksiköihin ja perheneuvoloihin. (Sipi-

lä-Lähdekorpi 2006, 14, 24–25.) 

 

Lynn Byen ja Michelle Alvarezin (2007, 317) mukaan koulun sosiaalityön periaatteita 

ovat 1) lasten oikeudet (erityisesti lasten oikeus sopivaan koulutukseen) ja pyrkimys 

auttaa lapsia saavuttamaan omat mahdollisuutensa, 2) koulun sosiaalityöntekijöiden 

puuttuminen maailmanlaajuisesti työssään samoihin ongelmiin, jotka estävät oppilaita 

saavuttamasta omia mahdollisuuksiaan oppijoina ja 3) eri maiden koulun sosiaalityön-

tekijöiden käyttämät samat menetelmät huolimatta näiden maiden kulttuurieroista. Ko-

din ja koulun välinen vuoropuhelu, oppilaiden neuvonta, opettajien konsultaatio, oppi-

laiden asioiden ajaminen ja yhteydenpito yhteisön virastoihin ovat olleet koulun sosiaa-

lityön päätehtäviä.   

 

 

2.3 Lainsäädäntö koulukuraattorin työn taustalla 

 
Lastensuojelulaissa koulukuraattorin työ mainitaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edis-

tämisen luvussa. Kunnan tulee järjestää koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluita, 

jotka antavat kunnan perusopetuslaissa tarkoitetun esi-, perus- ja lisäopetuksen sekä 

valmistavan opetuksen oppilaille riittävän tuen ja ohjauksen koulunkäyntiin ja oppilai-

den kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi ja 

poistamiseksi. Palveluilla tulee edistää myös koulun ja kodin välisen yhteistyön kehit-

tämistä. (Lastensuojelulaki 417/2007) 
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Koulukuraattorin työtä sivutaan myös perusopetuslaissa, jossa viitataan lastensuojelula-

kiin. Perusopetuslaissa koulukuraattorin työstä mainitaan oppivelvollisuutta, sekä oppi-

laan oikeuksia ja velvollisuuksia käsittelevässä luvussa. Oppilaalla on oikeus saada 

maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuol-

lolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden 

sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä li-

säävää toimintaa. Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetus-

suunnitelman mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, jotka ovat tervey-

denhuoltolaissa tarkoitettu kouluterveydenhuolto sekä lastensuojelulaissa tarkoitettu 

koulunkäynnin tukeminen. (Perusopetuslaki 1998/628) 

 

Uusi, elokuussa 2014 voimaantullut, oppilas- ja opiskelijahuoltolaki määrittää opiskelu-

huollon ensisijaisesti ennaltaehkäiseväksi työksi, joka on koko oppilaitosyhteisöä tuke-

vaa yhteisöllistä toimintaa. Lisäksi yksittäiselle opiskelijalle järjestetään yksilökohtaista 

opiskeluhuoltoa hänen tarpeensa ja suostumuksensa mukaisesti. Opiskeluhuoltoon sisäl-

tyvät opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut, joita 

ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. 

Opetushallitus on uudistanut opetussuunnitelman perusteet opiskeluhuollon osalta siten, 

että koulutuksen järjestäjät ovat voineet ottaa opiskeluhuoltoa koskevat uudet opetus-

suunnitelman perusteet käyttöön 1.8.2014. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 2013/1287) 

 

Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto-

suunnitelma toteutuu. Koulutuksen järjestäjän on järjestettävä opiskeluhuolto yhteis-

työssä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen opiskeluhuoltopalveluista vastuussa 

olevien viranomaisten kanssa siten, että opiskeluhuollosta muodostuu toimiva ja yhte-

näinen kokonaisuus. Oppilaitoksen sijaintikunta vastaa opiskeluhuollon psykologi- ja 

kuraattoripalvelujen järjestämisestä. Jos perusopetuksen järjestäjänä on yksityinen ope-

tuksen järjestämisluvan omaava taho tai valtio, psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjes-

tämisestä vastaa opetuksen järjestäjä. Oppilaitoksen sijaintikunta vastaa koulu- ja opis-

keluterveydenhuollon järjestämisestä, kuten terveydenhuoltolaissa säädetään. Laissa on 

tiedottamis- ja ohjausvelvollisuus, jonka mukaan koulutuksen järjestäjällä on aktiivinen 

velvollisuus antaa opiskelijoille ja heidän huoltajille tietoa käytettävissä olevasta opis-

keluhuollosta. Tiedottamis- ja ohjausvelvollisuuden mukaan myös oppilaitoksen henki-
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lökunnan on ohjattava opiskelijaa hakemaan tarvitsemiaan opiskeluhuollon palveluja. 

Opiskelijalla on oikeus saada maksutta sellainen opiskeluhuolto, jota opetukseen tai 

koulutukseen osallistuminen edellyttää. Opiskeluterveydenhuolto on opiskelijalle mak-

sutonta lukuun ottamatta yli 18-vuotiaiden opiskelijoiden sairaanhoitopalveluja. (Oppi-

las- ja opiskelijahuoltolaki 2013/1287) 

 

Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain (2013/1287) 7 §:ssä on määritelty kuraattorin 

kelpoisuusvaatimukseksi 1.8.2014 alkaen vähintään sosiaalihuollon ammatillisesta kel-

poisuudesta annetun lain (272/2005) 6 §:n mukainen kelpoisuus eli vähintään tehtävään 

soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. 

Jokaisella oppilaitoksella on oltava käytettävissä myös sellaisen opiskeluhuollon vas-

taavan kuraattorin palveluja, joilla on mainitun lain 3 §:n mukainen sosiaalityöntekijän 

kelpoisuus. Kelpoisuusehtoihin liittyvä siirtymäsäännös on voimassa 31.7.2018 saakka. 

Perusopetuslain mukaisessa opetuksessa yksityiset ja valtion koulut vastaavat palvelu-

jen järjestämisestä omille oppilailleen. 

 

Uusi laki velvoittaa kunnan järjestämään oppilaille ja opiskelijoille mahdollisuuden 

päästä henkilökohtaisesti keskustelemaan opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin 

kanssa viimeistään seitsemäntenä työpäivänä sen jälkeen, kun oppilas tai opiskelija on 

sitä pyytänyt. Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä sa-

mana tai seuraavana työpäivänä. Edellä mainittuna määräaikana palvelu on järjestettävä 

myös muun henkilön yhteydenoton perusteella esimerkiksi opettajan tai huoltajan, jos 

kyse ei ole neuvonnasta tai ilmene, että keskustelun järjestäminen on muusta syystä 

ilmeisen tarpeetonta. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 2013/1287) Uuden oppilas- ja 

opiskelijahuoltolain keskeisimmät pykälät koulukuraattorin työn kannalta on esitetty 

liitteessä. (liite 1)  

 

Määräajan asettaminen kuraattorityön aloittamisesta on pohdituttanut minuakin, koska 

työskentelemme useilla kouluilla ja välimatkat koulujen välillä voivat olla kymmeniä 

kilometrejä. Saman työpäivän sisällä tapaamispyyntöön vastaaminen on haastavaa. Ku-

raattorit voivat kuitenkin itse määritellä tapauskohtaisesti, minkä tilanteen he kokevat 

kiireelliseksi. Ensimmäisen ajan tarjoaminen seitsemän työpäivän sisällä aiheuttaa myös 

ajankäytöllisiä muutoksia työhön. Määräajan asettamisen voidaan nähdä myös tehosta-

van kuraattorin työtä, koska oppilaan tilanteeseen on reagoitava nopeammin.    
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3 Vuorovaikutuksellinen tukeminen 
 

Tässä luvussa käsittelen erilaisia työmenetelmiä, joita koulukuraattorit voivat hyödyntää 

oppilaiden tukemisessa. Nämä menetelmät korostuvat erityisesti Suomessa ja kaiken 

aikaa kehitellään ja kehittyy uusia vuorovaikutuksellisia työotteita. Työmenetelmän va-

lintaan vaikuttavat muun muassa työntekijän ihmiskäsitys ja oppilaan tilanne. On mah-

dotonta hallita ja hyödyntää kaikkia menetelmiä yhtä aikaa, eikä mikään yksi suuntaus 

voi antaa kaikenkattavia ohjeita jokaiseen yksittäiseen asiakastapaamiseen. Tiedon so-

veltaminen omaan työhön helpottuu työkokemuksen myötä. Tarkastelen tässä ratkaisu-

keskeistä, kriisiteoreettista sekä kognitiivista työmenetelmää. 

 

Vuorovaikutuksellinen tukeminen tarkoittaa counselling-tason neuvontatyötä, jota voi-

daan toteuttaa sosiaali- ja terveysalalla. Counselling sanaa käytetään englannin kielessä 

haluttaessa erottaa vuorovaikutustyö psykoterapiasta. Counselling tarkoittaa suomenkie-

leen käännettynä neuvojen antamista, ohjaamista ja kehottamista, joita kaikkia kouluku-

raattorikin käyttää työssään. Counselling-tason työssä asiakkaan kanssa tehdään yhdessä 

päätelmiä ja johtopäätöksiä, mutta ei pitkälle vietyjä analyyseja ja tulkintoja. (Vilen ym. 

2002, 11−12.) 

 

 

3.1 Ratkaisukeskeinen, kriisiteoreettinen ja kognitiivinen näkökulma yksi-
lötyössä 
 

Ratkaisukeskeinen työote 

Ratkaisukeskeisenä voidaan pitää mitä tahansa teoreettista näkökulmaa, jossa työ kes-

kittyy ongelmien syiden löytämisen sijaan niiden ratkaisemiseen ja oppilaan voimavaro-

jen vahvistamiseen. Työskentelyssä keskitytään nuoren tavoitteisiin ja ratkaisuja ongel-

miin etsitään pääsääntöisesti nykyhetkestä. Suomessa ratkaisukeskeisyyttä ovat edistä-

neet Ben Furman ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto useissa eri projekteissaan. (Helle 

2002, 123–124.) Antero Katajainen, Krisse Lipponen ja Anneli Litovaara (2003, 14) 

kirjoittavat ratkaisukeskeisen ajattelutavan pyrkivän ratkaisuihin, tavoitteiden ja pää-
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määrien löytämiseen. Vaikka kaikkiin ihmiselämän pulmiin ei olekaan ratkaisua, voi 

uusien näkökulmien avulla löytyä muutostoiveita ja -tavoitteita, jotka kannustavat elä-

mässä eteenpäin. 

 

Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys voidaan nähdä tapana ajatella ja olla vuorovaikutuk-

sessa toisen ihmisen kanssa. Se ei ole pelkästään työmenetelmä tai työote. Ratkaisukes-

keisyydessä pyritään muistamaan totuuden monitasoisuus ja tarkastelemaan yhä uudel-

leen omia ennakkoluuloja dialogissa asiakkaan kanssa. Ratkaisukeskeisessä ajattelussa 

ei oleteta ongelmien olevan helposti ratkaistavissa, ei kielletä niiden olemassaoloa tai 

niistä puhumista. Oppilas kohdataan ja häntä kuullaan hänen omassa elämäntilantees-

saan. Ratkaisukeskeisyydessä ymmärretään ongelmien ja pulmien kuuluvan ihmiselä-

mään, samoin kuin ratkaisut, kyvyt, voimavarat ja resurssit ovat osa meidän jokaisen 

arkipäivää. Haasteellista on yrittää löytää niitä silloinkin, kun elämä on kriisissä. (Helle 

2002, 124.) 

 

Ihminen suhtautuu vaikeuksiin etsimällä helposti syy-seurausmallia tilanteeseen. On-

gelman syntymiseen on löydettävä joku syy. Tällainen ajattelutapa johtaa usein inhimil-

lisissä tai ihmisten välisissä suhteissa syyttelyyn ja syyllisyyden tunteisiin, vaikka se ei 

olisi alun perin tarkoituskaan. Syiden etsimiseen johtava kierre ei edistä yhteistyötä tai 

asioiden kehittymistä toivottuun suuntaan. Tehokkaampi tapa on pyrkiä tavoitekiertee-

seen, jossa toivottu tilanne ja edistysaskeleet sitä kohti innostavat eteenpäin. Ratkaisu-

keskeinen työtapa onkin syntynyt mekaanisen syy-seurausmallin rinnalle ja korvaamaan 

sitä, kun työstetään inhimillisiä pulmia. (Katajainen ym. 2003, 14.) 

 

Ratkaisukeskeisessä työotteessa keskeistä on tavoitteiden asettaminen. Kuraattori voi 

kirjata itselleen konkreettisesti ylös oppilaan tavoitteet ratkaisukeskeisessä muodossa ja 

muokata tavoitteita oppilaan kanssa tarpeen mukaan. Työntekijän tehtävänä on tarken-

tavien kysymysten avulla auttaa nuorta toiveiden realisoimisessa ja konkretisoimisessa. 

Joskus nuori voi toivoa pääsevänsä mahdollisimman pian eroon vaikeista tunteista, ku-

ten pelosta ja ahdistuksesta. Tärkeää on, että nuori hyväksyy näiden tunteiden kuuluvan 

sillä hetkellä elämäänsä. Tavoitteiden asettamisessa suunnataan nuoren ajatukset tule-

vaisuuteen. Tulevaisuus kuvataan mahdollisimman tarkasti ja siitä keskusteleminen 

vahvistaa oppilaan myönteisiä selviytymismielikuvia itsestään. Ajatusten suuntaaminen 
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tulevaisuuteen kertoo myös niistä välitavoitteista, joita oppilaan on tarpeen saavuttaa 

tavoitteeseen päästäkseen. Tärkeää on myös nuoren voimavarojen ja toiveikkuuden nos-

taminen työskentelyssä keskipisteeksi. Kuraattori voi suunnata huomiota asiakkaan ai-

kaisempiin onnistumisiin ja taitoihin. Mahdollisia työskentelyssä eteen tulevia epäon-

nistumisia tarkastellaan oppimiskokemuksina. (Helle 2002, 136; Katajainen ym. 2003, 

15.) Ratkaisukeskeistä työotetta kuraattori voi käyttää luontevasti opiskelumotivaation 

puutteesta ja koulupinnauksesta kärsivien oppilaiden kanssa. Mieluisaan jatko-

opiskelupaikkaan pääseminen toimii luontevana motivaation nostajana. Yläkouluikäiset 

nuoret tarvitsevat usein rohkaisua ja tulevaisuususkon nostamista elämänvaiheessa, jos-

sa he kipuilevat oman murrosiän ja heikon opiskelumotivaation kanssa. 

 

Kriisiteoreettinen näkökulma 

Koulukuraattorin on hyvä hallita kriisiteoreettinen työote, koska kriisit ovat osa ihmisen 

elämää ja kuraattori on usein koululla se työntekijä koulupsykologin ohella, jonka luok-

se kriisissä oleva oppilas ohjataan. Koulukuraattorit voivat järjestää koululla myös yh-

dessä koulupsykologin ja terveydenhoitajan kanssa keskusteluapua koulun oppilaille, 

joita on kohdannut oppilaita järkyttänyt tapahtuma, kuten onnettomuus tai väkivallante-

ko. Koulukuraattori voi kuulua koulussa myös kriisiryhmään ja olla suunnittelemassa ja 

toteuttamassa tarvittavia toimenpiteitä kriisin sattuessa.  

 

Soili Poijulan mukaan kriisillä tarkoitetaan käänteentekevää muutosta, vaarallista taite-

kohtaa tai kriisi voi toisaalta olla myös mahdollisuus. Kriisin voi aiheuttaa esimerkiksi 

menetys tai havaittu uhka. Stressitilanteessa tasapainottavat tekijät voivat aikaansaada 

kriisin välttämisen. Tasapainottava tekijä on muun muassa tuen saaminen. Ongelman-

ratkaisussa yleensä käytettävät selviytymiskeinot eivät ole kriisitilanteessa käytettävis-

sä. Jännityksen lisääntyminen toimii sisäisenä ärsykkeenä ja saa liikkeelle yksilön sisäi-

set ja ulkoiset voimavarat. (Poijula 2008, 29.) 

 

Trauma voi syntyä tilanteessa, jossa ihminen joutuu vastakkain tapahtumien kanssa, 

joihin liittyy vakava loukkaantuminen, kuolema tai niiden uhka tai oman tai muiden 

fyysisen koskemattomuuden vaarantuminen. Oppilas voi olla itse tapahtuman kohteena 

tai hän voi todistaa toiselle henkilölle sattuvaa tapahtumaa. Traumat voidaan jakaa 1) 
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väkivaltaan (sota, läheisen väkivaltainen kuolema, terrorismi, vankina oleminen, pa-

hoinpitely jne.) 2) seksuaaliseen traumaan 3) muihin traumoihin tai loukkaantumisiin 

(vakava onnettomuus, tulipalo jne.) 4) trauman todistamiseen ja traumasta tiedon saami-

seen (sijaistraumatisoivat tapahtumat). Trauman kaltaisia vaikutuksia voi olla myös ne-

gatiivisilla elämäntapahtumilla kuten vanhempien erolla, vaikka tilanteeseen ei varsinai-

sesti liitykään trauman tunnusmerkkejä. Traumaattisia tapahtumia on jaoteltu myös sen 

mukaan, onko kyseessä yksittäinen trauma, kuten vanhemman kuolema (I-tyypin trau-

ma) vai onko kyseessä toistuva traumatisoituminen, kuten seksuaalinen hyväksikäyttö. 

(II-tyypin trauma) (Poijula 2008, 39–40; Poijula 2004, 431–432.) 

 

Traumaattisen tapahtuman tunnusmerkkejä ovat tapahtuman ennustamattomuus, kont-

rolloimattomuus, elämänarvojen muuttuminen ja tunne siitä, että kaikki elämässä muut-

tuu.  Traumaattisia tapahtumia analysoidaan usein jälkikäteen deterministisesti syy-

seuraussuhteina. Asioiden välillä nähdään yhteyksiä silloinkin, kun niitä ei ole. Kriisissä 

voidaan erottaa selvät etenemisen vaiheet, jotka ovat sokki-, reaktio, läpityöskentelyn- 

ja integraation vaiheet. Kriisin akuutin vaiheen muodostavat sokki- ja reaktiovaiheet ja 

nämä vaiheet voivat olla myös päällekkäisiä. (Saari 2003, 22–25.) 

 

Psyykkiseen terveyteen liittyy jollakin tasolla haavoittumattomuuden harhassa eläminen 

ja kriisin jälkeenkin yksilö alkaa nopeasti työstää haavoittuvuuden tunnetta pois itses-

tään. Muutamassa kuukaudessa haavoittuvuuden tunne katoaa, jos nuori ei kohtaa uusia 

traumaattisia tapahtumia. Haavoittuvuuden tunne voi säilyä pitkään tai jopa koko ihmi-

sen loppuelämän ajan, jos nuori kokee useita traumaattisia tapahtumia peräkkäin. Trau-

maattiset tapahtumat kyseenalaistavat ihmisen maailmankuvan ja elämänkatsomuksen. 

Usein läheisten ihmissuhteiden arvo lisääntyy. Traumaattinen tapahtuma aiheuttaa yksi-

lölle sopeutumistehtävän, joka on erityisen haastava. Nuori tarvitsee kaikki voimavaran-

sa selviytymiseen ja usein toimitaankin aivan voimavarojen äärilaidalla. (Saari 2003, 

26–27.) 

 

Koulukuraattorin on hyvä hallita kriisiteoreettinen työote, koska hän voi kohdata kou-

lulla kriisin kohdanneita nuoria ja joutua konsultoimaan asiasta myös opettajia. Kuraat-

tori kuuluu usein koulun kriisityöryhmään, jolloin hän on miettimässä tiedotusta kriisiti-

lanteen, esimerkiksi koulun oppilaan itsemurhan jälkeen. Koulukuraattorin on hyvä tun-

tea kriisin etenemisvaiheet, jotta hän voi normalisoida oppilaalle hänen tuntemuksiaan. 
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Akuutteihin kriiseihin oppilaat ohjautuvat saamaan tukea esimerkiksi kriisikeskukselta, 

mutta koulukuraattori voi tukea oppilaita erilaisissa menetyksissä, joita he haluavat 

työstää ehkä pitkänkin ajan kuluttua tapahtuneesta. Tällöin kuraattori voi käydä oppi-

laan kanssa läpi menetystä esimerkiksi erilaisten surua käsittelevien työkirjojen avulla. 

 

Poijulan (2012) mukaan koulun työntekijä, kuten koulukuraattori, voi auttaa traumaatti-

sesta surusta kärsivää oppilasta tiedottamalla tilanteesta muita ja koordinoimalla oppi-

laan tarvitsemat palvelut. Koulun turvallisen aikuisen tulee vastata oppilaan kysymyk-

siin ja kertoa oppilaalle, että aikuinen on käytettävissä, jos oppilas haluaa puhua trau-

maattisesta tilanteestaan. Koulukuraattori voi myös konsultoida traumaattisesta surusta 

kärsivän oppilaan opettajaa mahdollisista koulusuoriutumisen muutoksista. (Mt. 2012.) 

Poijulan mukaan tärkeää on, että mahdollisessa koulun kriisitilanteessa koulun rehtori 

johtaa tilannetta, eikä vastuuta tilanteen johtamisesta siirretä ulkopuolisille ammattilai-

sille. Tämä lisää oppilaiden turvallisuuden tunnetta kouluyhteisössään. Koulussa on 

hyvä säilyttää normaalit arkirutiinit niin pitkälle, kuin se on mahdollista. (Poijula 2012.) 

 

 

Kognitiivinen näkökulma 

Kognitiivisuus tarkoittaa muistia, ajattelua, havainnointia, kieltä ja oppimista. Kognitii-

visen vuorovaikutusmallin juuret ovat behavioristisessa ja oppimisteoreettisissa ajatuk-

sissa, vaikka nykyisin ne eroavatkin toisistaan. (Vilen ym. 2002, 106.) 

 

Kognitiiviseen työotteeseen perustuva työskentely perustuu oppilaan ja kuraattorin yh-

teistyöhön. Kuraattori tekee yhdessä oppilaan kanssa suunnitelman työskentelyn tavoit-

teista ja esimerkiksi kotitehtävien tekemisestä. Alussa kuraattori voi olla aktiivisempi 

osapuoli, mutta tavoitteena on tasavertainen yhteistyösuhde, jossa tuetaan oppilaan riip-

pumattomuutta ja vastuunottamista omien ongelmiensa ratkaisusta. Oppilasta kannuste-

taan tulemaan aktiivisemmaksi toimijaksi omassa elämässään. Työskentelyssä pyritään 

tukemaan oppilaan selviytymisen tunnetta laajemmin, ei pelkästään vain yksittäisten 

ongelmien ratkaisemista. Koulukuraattorilta edellytetään kognitiivisessa työotteessa 

myötäelävää ja keskittyvää kuuntelemista. Kuraattori pyrkii strategisilla kysymyksillä 

auttamaan oppilasta itse löytämään vastaukset pulmiinsa. Tällainen kyselevä työote aut-

taa oppilasta tulemaan tietoiseksi ajatustensa sisällöistä. Se myös helpottaa oman ajatte-
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lutyylin tunnistamista ja omien ajatusvääristymien tutkimista. Kognitiiviseen työottee-

seen sisältyy myös kasvatuksellinen aspekti, kun oppilas voi saada kuraattorilta suoraan 

tietoa ja näin työntekijä toimii asiakkaan resurssina. (Toskala 1991, 67–68.) 

 

Kognitiivisessa suuntauksessa keskitytään käsittelemään nykypäivän asioita, mutta siinä 

halutaan tiedostaa myös lapsuuden merkitys nykyhetkelle. Aikaisemmilla kiintymyssuh-

teilla on vaikutusta siihen, miten nuori kokee ihmiset nykyhetkessä. Kuraattorityössä ei 

pyritä syvälliseen terapiatyöskentelyyn, mutta pintatason muutoksetkin voivat vaatia 

syvällistä käsittelyä, jos keskustelussa tulee ilmi yllättäviä asioita. Kognitiivista lähes-

tymistapaa ja siihen kuuluvia konkreettisia menetelmiä voidaan kuitenkin hyödyntää 

missä tahansa vuorovaikutuksessa sosiaali- ja terveysalalla. Pintatasolla liikutaan minän 

pintatasolla niissä asioissa, joita nuori voi käsitellä ja muistaa. Työskentelyssä voidaan 

esimerkiksi käsitellä oppilaan minäkäsitystä ja kuvaa omista voimavaroistaan. Kuraatto-

rin on edettävä keskustelussa aina oppilaan ehdoilla ja hänen valitsemassa keskustelun 

syvyydessä. (Vilen ym. 2002, 110.) 

 

Ajattelun tyypillisiä vääristymiä, joita kuraattorityössä voidaan pyrkiä muuttamaan, 

ovat muun muassa ajatusten lukeminen ja valikoiva havaitseminen. Ajatusten lukemi-

sessa nuori kuvittelee tietävänsä toisen ihmisen mielipiteet. Tyypillisesti hän ei tällöin 

tarvitse mitään näyttöä noista ajatuksista, vaan pelkkä oma kuvittelu riittää. Yleensä 

nämä ajatukset ovat itseä lannistavia. Valikoivassa havaitsemisessa asioista havaitaan 

vain negatiiviset puolet ja myös odotukset ovat negatiivisia. Nuori ei havaitse positiivi-

sia asioita, vaan ne päinvastoin kielletään. (Mt., 114–115.) Työskentelyssä voidaan pyr-

kiä muuttamaan nuoren ajatusvääristymiä ja tavoitteena on, että nuori itse oppii tunnis-

tamaan omia ajatusvääristymiään ja työskentelyssä oppisi vähitellen strategian niiden 

muuttamiseksi rationaalisemmaksi (Toskala 1991, 74).  

 

Oppilas voi tarkastella uskomuksiaan ja etsiä niille realistisia vaihtoehtoja, sellaisia, 

joihin hän voi itsekin uskoa. Kognitiivisessa työotteessa lähdetään liikkeelle ajatusten ja 

uskomusten muuttamisesta. Tunteisiin on liitettävissä aina jokin ajatus ja ajatuksen 

muuttaminen on helpompaa ja nopeampaa, kuin tunteiden muuttaminen. Negatiivisetkin 

tunteet (kuten pelko) ovat kuitenkin perustunteitamme, joita ei ole tarkoituksenmukaista 
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poistaa. Niitä voidaan kuitenkin muokata jos ne aiheuttavat nuorelle kärsimystä ja hait-

taa. (Vilen ym. 2002, 110.) Kognitiivista työotetta voidaan käyttää esimerkiksi kiusatuk-

si tulleen oppilaan kanssa, joka on herkistynyt ajattelemaan kiusaamisen seurauksena 

myös myönteisen vuorovaikutuksen toisten oppilaiden kanssa olevan kiusaamista. Täl-

löin kuraattori voi työskentelyssä auttaa nuorta löytämään sosiaalisiin tilanteisiin myös 

myönteisiä tulkintoja. 

 
 

3.2 Yhteisötyö 
 

Yhteisötyön tavoitteena on hyvinvoinnin turvaaminen koulussa. Se vaatii etenkin ai-

kuisten yhteistyötä, jolla taataan turvallinen ympäristö kasvamiselle ja oppimiselle. Ta-

voitteena on saavuttaa oppimisympäristö, jossa ketään ei kiusata ja kaikki voivat hyvin. 

Hyvinvoinnin turvaaminen tarkoittaa koko yhteisön välittävän ilmapiirin ja rakentavan 

vuorovaikutuksen edistämistä. Tämä ehkäisee monikerroksisia ongelmatilanteita ja ker-

ryttää sosiaalista pääomaa. Oppilaiden keskinäiset suhteet ja aikuisten ja nuorten koh-

taaminen ovat tärkeitä. Yhteistoiminta kodin ja koulun välillä edesauttaa turvallista, 

luottamuksellista ja myönteistä ilmapiiriä ja lisää hyvinvointia. Koulun turvallisen il-

mapiirin luominen aiheuttaa haasteen koulusosiaalityölle, johon sosiaalityön ammatti-

laisena koulukuraattori voi vastata yhteisöllisin menetelmin. Ennakoiva työ on tärkeä 

työmuoto koulukuraattorityössä. (Wallin 2011, 106.)  

 

Yhteisöllisinä työmuotoina koulukuraattorit käyttävät luokkatyöskentelyä, erilaisia 

pienryhmätoimintoja, vanhempainiltoja ja muita koulun tapahtumia. Luokkatyöskente-

lyn aiheet voivat liittyä ryhmäytymiseen, vuorovaikutustaitoihin, tunteiden käsittelyyn, 

itsetuntoon, erilaisuuteen, työrauhaan ja koulukiusaamiseen. Luokkatyötä tehdään usein 

yhdessä toisen työntekijän, kuten koulupsyykkarin eli psykiatrisen sairaanhoitajan, 

opettajan, erityisopettajan ja opinto-ohjaajan kanssa. Ryhmä ja pienryhmätoiminnan 

aiheet liittyvät kaveritaitoihin, omien voimavarojen tunnistamiseen ja itsetunnon kehit-

tämiseen. Erilaisia koulukuraattoreiden vetämiä ryhmiä ovat esimerkiksi Voimaneidot- 

ryhmä sekä avioeroperheen lapsille ja tarkkaavaisuushäiriöistä kärsiville oppilaille tar-

koitetut ryhmät. Yhteisöllinen työ tulee tulevaisuudessa korostumaan koulukuraattorin 

työssä uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä.   
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Luokkatyössä tärkeää on kartoittaa ja arvioida tilanne ennen työskentelyn aloittamista. 

Kuraattori kerää tietoa luokasta esimerkiksi havainnoinnin ja luokkakyselyiden avulla ja 

tekee kerätyn tiedon perusteella johtopäätökset: mikä on työskentelyn tavoite ja onko se 

realistinen. Hyvä on tässä vaiheessa vielä pohtia, millainen työskentely johtaa parhaiten 

tavoitteisiin, onko se työskentelyä koko ryhmän kanssa vai mahdollisesti esimerkiksi 

opettajan tilannejohtajuuden tukemista luokassa. Tärkeää on myös miettiä työskentelyn 

kohdistaminen eli osallistuuko koko luokka työskentelyyn ja pyydetäänkö siihen mu-

kaan muita aikuisia tai työparia. Lopuksi suunnitellaan vielä sisällöt ja valitaan työväli-

neet ja sitoutetaan muut osallistujat työskentelyyn ja tehdään sopimukset työskentelylle. 

(Kause 2011, 56.) Kumpusalon (1991, 14) mukaan jokainen ihminen tarvitsee yhteisö-

turvaa eli tukea lähiyhteisöltään, tunteakseen olevansa hyväksytty ja arvostettu pienyh-

teisön, kuten luokkayhteisön jäsen. Tähän tuen muotoon koulukuraattori voi vaikuttaa 

tekemällään yhteisötyöllä, kuten luokkatyössä, pyrkien parantamaan oppilaiden sosiaa-

lisia suhteita.  

 

Luokkatyössä kulloisenkin teeman tai tarpeen mukaan valittu työskentely vaikuttaa mo-

neen oppilaaseen yhtä aikaa ja on tehokasta myös ajankäytöllisesti. Luokkatyössä toteu-

tuu myös ennaltaehkäisevä näkökulma. Yläkoulussa järjestetään usein luokkakohtaisia 

ryhmäytymispäiviä, joissa kuraattori voi olla mukana nuorisotoimen lisäksi. Oppi-

lashuoltoryhmässä voidaan sopia myös kummitoiminnasta, jossa jokainen oppilashuol-

toryhmän jäsen ottaa kolme tai neljä kummiluokkaa, joiden toimintaa hän seuraa tii-

viimmin lukuvuoden aikana. Kummi käy opettajan kanssa läpi luokan kuulumisia ja vie 

luokan oppilasasioita tarvittaessa oppilashuoltoryhmään. Kummitoiminnan tavoitteena 

on saattaa moniammatillinen tuki tehokkaammin käyttöön. (Mehtiö 2011, 74.) 

 

Yhteisötyötä ovat myös vanhempainiltoihin osallistuminen ja niissä esiintyminen, kon-

sultaatiopysäkit opettajille, erilaiset tapahtumat ja hyvinvointitempaukset kouluilla ja 

tupakka- ja päihdelabyrinttien vetäminen yhteistyössä nuorisotoimen kanssa. Yhteisölli-

senä työnä voidaan pitää myös oman toiminnan esittelyä luokissa ja näkyvää läsnäoloa 

kouluilla. Yhteisöllistä työtä on myös koulun kriisityöhön osallistuminen. Kuraattorit 

voivat osallistua kouluyhteisöjensä tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen, sekä 

koulutusten järjestämiseen opettajille muun muassa lastensuojeluasioista. Yhteisöllisen 
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työn määrä vaihtelee eri kuraattoreiden keskuudessa ja työ voi painottua enemmän joko 

suunnitteluun osallistumiseen tai toteutukseen. Koulukuraattoreiden on tärkeää osallis-

tua koululla myös mukaviin tapahtumiin ja tulla oppilaille ja opettajille tutuksi muussa-

kin yhteydessä, kuin pelkästään ongelmien kautta. Tämä madaltaa oppilaiden ja opetta-

jien kynnystä yhteydenottoon silloin, kun kuraattorityöskentelylle on tarvetta. 

 

Yhteisötyön voi ajatella olevan laajasti ymmärrettynä kaikkea sitä muuta työtä yksilö-

työn ohella, jota kuraattori tekee. Kuraattori kehittää yhdessä koulun muiden työnteki-

jöiden kanssa muun muassa erilaisia toimintamalleja, kuten oppilashuoltotyöryhmien 

kokouskäytäntöjä. Muita aiheita, joiden toimintamallien suunnitteluun kuraattorit yhte-

nä oppilashuoltotyöryhmän jäsenenä osallistuvat, ovat esimerkiksi koulujensa kriisi-

työn, koulukiusaamisen, poissaoloihin, väkivaltaan ja oppilaiden päihteiden käyttöön 

puuttumisen toimintamallit. 

 

 

3.3 Perhe- ja verkostotyö 
 

Koulukuraattorityössä keskeisessä roolissa ovat oppilaan vanhemmat ja työskentelyn 

onnistuminen oppilaan kanssa vaatii usein työskentelyä myös hänen vanhempiensa 

kanssa. Oppilaan elämässä on usein mukana myös muita palvelujentarjoajia, joten ver-

kostotyö on tärkeä osa koulun sosiaalityötä. Perhekeskeistä työskentelyä on aluksi pai-

notettu Suomessa lasten mielenterveystyössä ja psykiatrisessa hoitotyössä. Perhekeskei-

nen työ juontaa juurensa perheneuvolan ja kirkon tekemästä työstä sekä perheterapiasta. 

Perhekeskeisessä näkökulmassa korostetaan oppilaan perheen asiantuntijuutta ja sitä, 

että oppilaan perhettä kuunnellaan ja arvostetaan kaikessa oppilasta koskevassa päätök-

senteossa ja suunnitelmissa. Perhekeskeisessä työssä perhe nähdään järjestelmänä, jossa 

jokaisen osan muutos aiheuttaa muutoksen systeemin muissa osissa. Nykyisin perhe-

keskeisessä työssä korostuu dialogisuus, jossa sekä työntekijä että asiakkaat ovat tasa-

vertaisia osapuolia. (Vilen ym. 2002, 146.) 

 

Usein oppilaat tarvitsevat sekä sosiaali- että terveydenhuollon palveluita. Koulukuraat-

torin tehtävänä on koota nuorta tukevat resurssit ja verkostot toimimaan yhdessä oppi-
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laan hyvinvoinnin tukemiseksi. Koulukuraattorin ja oppilaan perheen yhteistyö jatkuu 

usein muun tukiverkoston yhteistyön ohella. Tällöin eri palveluntarjoajien ja perheen 

kanssa järjestetään usein verkostopalavereja. (Kananoja ym. 2011, 307.) Verkostokes-

keisellä työllä tarkoitetaan koulukuraattorin toimintaperiaatetta ottaa oppilaan sosiaali-

nen verkosto huomioon työskentelyssä. Verkostoon kuuluvat perhe, sukulaiset ja muu 

verkosto, kuten sidosryhmien työntekijät. Perhe- ja verkostokeskeisessä työssä tärkeää 

on huomata, ettei koulukuraattori ole ainoa toimija yksilön tilanteessa, vaan hän voi 

hyödyntää muidenkin toimijoiden voimavaroja. (Vilen ym. 2002, 146–152.) 

 

Jaakko Seikkula ja Tom Arnkil (2009) kirjoittavat uuden ymmärryksen syntymisen en-

simmäisen ehdon olevan dialogisen keskustelun kehittäminen monologisen kielen si-

jaan. Tämä vaatii työntekijöiltä ammattitaitoa saavuttaa dialoginen keskustelu. Dialogi-

sessa prosessissa kaikkien eri ammattialoja edustavien työntekijöiden erikoisosaaminen 

tulee lisäksi parhaiten esille. Dialogisessa prosessissa tapahtuu parhaiten myös muutos 

oppilaassa ja hänen perheessään. (Mt., 54.) 

 

Vuorovaikutuksellisen tukemisen tasolla tavoitteena on perheen vahvistaminen. Työs-

kentelyssä luodaan oppilaalle lisäksi kokemus, että hänelle tärkeät ihmiset huomioidaan 

työskentelyssä. Työskentelyssä ei etsitä syyllisiä, vaan pyritään löytämään oppilaan per-

heen voimavarat. Perhekeskeisessä työotteessa pyritään perheen valtaistumiseen (em-

powerment), jossa korostetaan, että perheellä on valtaa oppilasta koskevissa asioissa. 

Valtaistuminen tarkoittaa aktiivista asiakkuutta ja parhaaseen lopputulokseen päästään 

kumppanuudella. (Vilen ym. 2002, 146–152.)  

 

Yksi malli dialogisesta keskustelusta on tapaaminen, jossa vallitsee avoin dialogi. 

Avoimessakin dialogissa on tietty rakenne, mutta sitä ei ole päätetty etukäteen. Rakenne 

syntyy kussakin keskustelutilanteessa tilanteen ehtojen mukaisesti. Työntekijät voivat 

keskustella reflektiivisesti keskustelutilanteessa oppilaan ja hänen perheensä kuullen 

heidän tilanteestaan. Lopussa asiakkailla tulee olla vielä mahdollisuus kommentoida 

työntekijöiden puhetta. Keskustelun lopuksi käydään vielä mahdollisimman konkreetti-

sesti läpi tehdyt päätökset. (Seikkula & Arnkil 2009, 56.) Uusi oppilas- ja opiskelija-

huoltolaki korostaa perheen päätösvaltaa lapsen asioita käsiteltäessä. Lain mukaan oppi-

las tai hänen vanhempansa määrittelevät, keitä oppilaan asioita käsittelevään palaveriin 

osallistuu. Tämän seurauksena oppilaskohtaiset palaverit mahdollisesti saavuttavat pa-
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remman asiakaslähtöisyyden. Tällöin palaverissa ei ole paikalla ihmisiä, joita oppilas ja 

hänen vanhempansa eivät ole itse sinne halunneet. Tämä mahdollistaa luottamukselli-

semman ilmapiirin syntymisen ja puhumisen perheen asioista avoimemmin kuin ennen. 

Esko Kumpusalon (1991, 15) mukaan sosiaalisen tuen laadun ja rakenteen välillä on 

eroja. Suppea, mutta toimiva tukiverkosto on usein tehokkaampi, kuin laaja ja passiivi-

nen. Myös sosiaalisen tuen laadun ja rakenteen näkökulmasta oppilaan ympärille on 

syytä koota vain pieni moniammatillinen tiimi, joka osallistuu oppilaan asian käsitte-

lyyn.   

 

Koulukuraattorin tekemä työ oppilaan vanhempien kanssa koostuu usein aloitustapaa-

misesta, jossa on mukana oppilas ja hänen vanhempi/vanhemmat. Tässä tapaamisessa 

sovitaan yhdessä työskentelyn tavoite ja kesto. Tämän jälkeen kuraattori tapaa yleensä 

kahden kesken oppilasta ja on puhelimitse yhteydessä vanhempiin. Vanhempien kanssa 

voidaan sopia myös välitehtävistä ja niitä voidaan käydä läpi joko tapaamisessa tai pu-

helimitse. Kuraattori tapaa vanhempia myös oppilaan koulupalavereissa. 

 

Usein kuraattorityöskentely yläkoululaisen vanhempien kanssa on heidän tukemistaan 

kasvatustyössä. Esimerkiksi Suomen mielenterveysliiton- ja Mannerheimin lastensuoje-

luliiton www-sivuilta löytyy hyödyllisiä oppaita, joihin voi vanhempia kehottaa tutus-

tumaan. Oppaita löytyy muun muassa seuraavia: Kissa pöydälle – Puhu alkoholista nuo-

ren kanssa, Mainiot mediaperheet – Opas lasten ja vanhempien mediahetkiin, Nuori-

vanhempi-aikuinen-sanakirja – vastauksia murrosikäisen vanhemmille, Sopivaa etäi-

syyttä etsimässä – Työkirja itsenäistyvän nuoren vanhemmille. Usein vanhempien kans-

sa keskustellaan nuoren tietokoneella viettämästä ajasta ja k-18-pelien pelaamisesta. 

Koulukuraattori tukee nuorten vanhempia rajojen asettamisessa. Jari Sinkkosen (2008) 

mukaan vanhemmat kokevat joskus haastavaksi rajoittaa lastaan, varsinkin jos hänen 

kaverinsa vanhemmat ovat kasvatuksessaan sallivampia. Aikuiset eivät ole tottuneet 

käyttämään aggressiota tai kiukuttelua vuorovaikutuksessaan, mistä syystä he ovat neu-

vottomia nuorten raivokohtauksissa.  

 

Koulukuraattori tekee yhteistyötä myös oppilaan muun verkoston kuten lastensuojelun 

kanssa. Verkostotyön pulmia on usein palvelujärjestelmän sektorijakoisuus. Sektoreiden 

ja niiden osien ja yksikköjen perustehtävä on rajattu, mikä tuo oman haasteensa verkos-

totyöhön. Nuoren arki on kuitenkin kokonaisvaltainen, eikä hänen palvelun tarpeensa 
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noudata sektorijakoa. Palvelujen tarpeet ovat usein muuttuvia, johon jäykkärakenteinen 

palvelujärjestelmä ei kykene vastaamaan. Verkostotyöllä on pyritty vastaamaan näihin 

monimuotoisiin ja muuttuviin tarpeisiin. Vuorovaikutus, keskinäinen sitoutuminen, use-

an toimijan ja usean organisaation välinen yhteistyö sekä yhteinen tavoite ovat verkos-

toitumisen tunnusmerkkejä. Verkostotyössä sitoudutaan asiakaslähtöiseen toimintata-

paan ja avoimuuteen. Yksilöä pidetään omien voimavarojensa mukaisesti vastuullisena 

työskentelyssä, samoin kuin muita verkoston jäseniä. Työskentelyssä painotetaan voi-

mavarakeskeistä työotetta eli yksilön vajavaisuuksien sijaan korostetaan yksilön ja hä-

nen verkostonsa voimavaroja. (Vilen ym. 2002, 156.) 

 

Verkostotyötä voidaan pitää kustannuksia säästävänä ja osaamista syventävänä työsken-

telymallina. Verkostoitumalla voidaan vauhdittaa muutoksia ja jakaa riskejä. Verkosto-

keskeinen työ ei kuitenkaan voi korvata jo olemassa olevia auttamismenetelmiä, mutta 

se voi tarjota mahdollisuuden toisistaan irrallaan olevien menetelmien integroimiseen 

siten, että oppilaan kokonaistilanne huomioidaan. Verkostotyöhön mukaan lähteminen 

vaatii työntekijältä selvää kuvaa oppilaan tilanteesta, verkoston jäsenten käsityksistä, 

tehtävistä sekä yhteisistä toiminnan tavoitteista. On tärkeää, että auttajataho on riittävän 

jäsentynyt (selkeä kuva perustehtävästä, valtuuksista jne.), kykenee joustavuuteen (tie-

toisuus omista voimavaroista ja rajoituksista) ja pystyy monipuoliseen ongelman hah-

mottamiseen. (Vilen ym. 2002, 156.) 

 

Nuorisopsykiatri Mauri Marttunen on ehdottanut mallia, jossa kouluissa toimisi psy-

kososiaalisen tuen ryhmä, johon kuuluisivat terveydenhoitaja, koulukuraattori ja psyko-

logi. Nämä työntekijät pohtisivat oirehtivien oppilaiden hoitoa ja tekisivät tiivistä yh-

teistyötä erikoissairaanhoidon kanssa. Ryhmä konsultoisi erikoissairaanhoitoa ennen 

lähetteen tekemistä. (Mehtiö 2011, 73.) Tiiviimpi yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa 

on kouluissa tervetullutta, koska oppilaiden mielenterveysongelmat ja avohoidon tarve 

ovat lisääntyneet voimakkaasti. 

 

Yhteistyön pulmana nähdään usein vaitiolovelvollisuuteen liittyvät säädökset, mutta 

kun oppilaalta kysytään lupa tietojen vaihtamiseen, ei vaitiolovelvollisuutta rikota. Tie-

tojen vaihto on joustavaa ja oppilas voi itse vaikuttaa siihen, miten hänen tietojaan käy-

tetään, kun hän itse osallistuu verkostokokoukseen. Verkostotyössä mahdollisesti synty-

vät työskentelytapojen ristiriidat voivat aiheuttaa joko konflikteja työskentelylle tai olla 
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alku uusien käytäntöjen löytymiselle. Viranomaisverkoston työskentelyn etuna on mo-

nialainen näkökulma. On tärkeää, että joku vastaa verkoston kokoamisesta, yhteyshen-

kilönä ja puheenjohtajana toimimisesta, sekä seurannan järjestämisestä. (Vilen ym. 

2002, 159.) Uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa velvoitetaan monialaisessa yksi-

lökohtaisessa asiantuntijaryhmässä ryhmän jäseniä nimeämään keskuudestaan vastuu-

henkilön, joka vastaa muun muassa toimintaan liittyvien tietojen rekisterinpidosta.    

 

Yksi esimerkki onnistuneesta verkostotyön kehittämisestä on Helsingissä toteutettu 

Kehrä II – hanke. Hankkeessa on mallinnettu perheiden, lastensuojelun ja koulujen yh-

teistyökäytäntöjä. Lähtökohtana oli pitkään jatkunut huoli ryhmästä nuoria, jotka olivat 

vakavassa vaarassa jäädä koulupudokkaiksi. Toimintamallia kehittivät yhteistyössä lap-

set ja nuoret ja heidän vanhempansa, lastensuojelun sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat sekä 

koulukuraattorit ja rehtorit. Ryhmätoiminnan keinoin tilanne saatiin rauhoitettua ja lo-

pulta vain yksi nuori tarvitsi sijaishuollon palveluita. Kehrä II -hankkeessa kiteytyy ver-

kostoitumisen välttämättömyys kuraattorityössä. Koulujen sosiaalityöllä on suuri rooli 

lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä ja parhaat tulokset saavutetaan yhdistä-

mällä monen ammattikunnan osaamista jo ennaltaehkäisevässä työssä. (Pyykönen 2013, 

4.) 
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4 Tutkimusasetelma 
 

4.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimustehtävä 
 

Tutkimukseni käsittelee koulukuraattoreiden kokemuksia yläkoululaisten tukemisesta 

työssään. Tutkimuksessani keskeisenä teoreettisena käsitteenä on sosiaalinen tuki, josta 

olen käyttänyt Esko Kumpusalon (1991) tulkintaa. Kumpusalo määrittelee sosiaalisen 

tuen erottaen siitä eri muotoja, joita ovat emotionaalinen, informatiivinen, materiaalinen 

tuki ja arviointi sekä toiminnallinen ja henkinen tuki. Sosiaalisen tuen laadulla, raken-

teella ja oikea-aikaisuudella on myös merkitystä tuen saajan kannalta. Sosiaalisen tuen 

verkostot voidaan jakaa kolmeen ulottuvuuteen, joita ovat perhe ja läheiset (primääri), 

ystävät, tuttavat ja sukulaiset (sekundaari) ja viranomaisen antama tuki (tertiääri). Ra-

jaudun tutkimuksessani tarkastelemaan viranomaisten antamaa tukea. Sosiaalinen tuki 

voi olla suoraa henkilöltä toiselle annettavaa tai epäsuoraa järjestelmän kautta annetta-

vaa tukea. (Kumpusalo 1991, 15−17.) 

 

Käytän sosiaalisen tuen käsitettä tutkimuksessani Kumpusaloa mukaillen siten, että tar-

kastelen tutkimustuloksiani sosiaalisen tuen käsitteen avulla. Jäsennän kuraattorin työtä 

ja etsin vastauksia siihen, minkälaisia sosiaalisen tuen muotoja kuraattorin työstä on 

löydettävissä. Olen kiinnostunut lisäksi sosiaalisen tuen laadusta, rakenteesta ja oikea-

aikaisuudesta kuraattorityön merkityksen näkökulmasta.  

 

Olen muotoillut tutkimuskysymykseni seuraavasti: 

1) Mitä tukimuotoja koulukuraattorit käyttävät yksilö- yhteisö- ja verkostotyössä? 
 
2) Miten koulukuraattorit kokevat antamansa tuen merkityksen? 
 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla pyrin etsimään vastauksia siihen, mitä tuki-

muotoja koulukuraattorit käyttävät yksilötyössä työskennellessään yläkouluikäisen 

kanssa. Ymmärrän tukimuodon tässä yhteydessä laajasti. En ole kiinnostunut ainoastaan 

niistä konkreettisista työmenetelmistä, joita kuraattori käyttää työskentelynsä tukena, 

vaan kysymys koskee laajemmin koko asiakassuhdetta oppilaaseen sekä niitä elementte-

jä, jotka edesauttavat ja vaikeuttavat yksilötyön onnistumista.  
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Kysymyksellä koulukuraattorin käyttämistä yhteisötyön tukimuodoista etsin vastauksia 

siihen, millaista yhteisöllistä työtä kuraattorit tekevät ja mitkä tekijät heidän mielestään 

edesauttavat ja vaikeuttavat yhteisötyön onnistumista. Kysymyksillä verkostotyön tu-

kimuodoista selvitän sitä, millaista yhteistyötä kuraattorit tekevät oppilaan vanhempien 

kanssa ja mitkä tekijät heidän mielestään edesauttavat ja vaikeuttavat yhteistyötä van-

hempien kanssa. Tarkastelen myös verkostoja, joissa koulukuraattorit toimivat sekä tär-

keimpiä kuraattorin yhteistyökumppaneita koulun sisällä ja koulun ulkopuolella. Etsin 

vastauksia siihen, mikä kuraattoreiden kokemusten mukaan edesauttaa ja vaikeuttaa 

verkostotyön onnistumista ja onko heillä ajatuksia siitä, kuinka verkostotyötä eri yhteis-

työkumppaneiden kanssa voitaisiin tehostaa.  

 

Toisen tutkimuskysymyksen avulla etsin vastauksia siihen, miten koulukuraattorit ko-

kevat antamansa tuen merkityksen yksilö-, yhteisö- ja verkostotyössä. Tällä kysymyk-

sellä selvitän kuraattoreiden kokemuksia siitä, millaisiin oppilaiden ongelmiin kuraatto-

rityöllä pystytään vastaamaan, miten koulukuraattoreiden tekemällä yhteisötyöllä voi-

daan vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin ja millaisena he kokevat verkostotyön merki-

tyksen omassa työssään.  

 

 

4.2 Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat ja aineiston kerääminen 
 

Tutkimukseni on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Tutkimusongelmaan olen vas-

tannut empiirisen aineiston avulla. Tutkimusotteeni on fenomenologis-hermeneuttinen. 

Kvalitatiivinen tutkimus painottaa fenomenologista mallia, missä voi olla useita todelli-

suuksia tutkimusaiheesta. Kun painopiste on ymmärryksessä ja merkityksen annossa, 

perustuu tutkimus verbaaliseen kerrontaan ja havainnointiin, mieluummin kuin nume-

roihin. Kvalitatiivinen tutkimus tapahtuu yleensä luonnollisissa olosuhteissa, toisin kuin 

kvantitatiivinen tutkimus, joka tapahtuu yleensä kontrolloiduissa ja manipuloiduissa 

olosuhteissa. Fenomenologisen tutkimuksen päämääränä on tutkittavan ilmiön mahdol-

lisimman täydellinen ymmärtäminen. (McMillan 2004, 9, 12.) 

 

Timo Latomaan (2012) mukaan tieteenteorian tasolla ymmärtävässä psykologiassa voi-

daan erottaa hermeneuttinen psykologia ja syvähermeneuttinen psykologia. Näiden ero-
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na on merkityksen tutkiminen pinta- ja syvätasolla. Molemmat tutkivat mielen toimintaa 

rekonstruktiivisin menetelmin eli tulkinnan kautta. Hermeneuttinen psykologia tulkitsee 

symbolisen ilmauksen merkityssisältöä merkityksen pintatasolla ja syvähermeneuttinen 

psykologia merkityksen syvätasolla. Kun tavoitteena on tavoittaa ja kuvata tietoisen 

kokemuksen (ilmiön) rakenne, päädytään fenomenologiseen psykologiaan. Kaikki ym-

märtävä psykologinen tutkimus lähtee liikkeelle tutkittavan tuottaman aineiston psyko-

logisesta rekonstruktiosta ja tutkimuksen tavoite ja valitut lähtökohdat märittelevät 

kuinka syvätason tulkintaa tarvitaan. (Latomaa 2012, 42−43.) 

 

Kvalitatiivisessa kysymyksenasettelussa käytetään yleensä sanoja ”kehittää”, ”ymmär-

tää” ja ”kokeilla” ennemmin kuin ”vaikuttaa toisiinsa”, ”erota jostakin” tai ”verrata”. 

Kvalitatiivinen kysymyksenasettelu on neutraali kunnioittaessaan jo aiemmin tutkittua, 

eikä siinä ole ennakko-oletuksia tutkimustulosten suhteen. Ensimmäinen askel kirjoitet-

taessa kvalitatiivista tutkimuskysymystä on identifioida tutkimuksen kohteena oleva 

ilmiö. On yleistä kvalitatiivisessa tutkimuksessa, että alkuperäisiä tutkimuskysymyksiä 

vaihdetaan tai uusia tutkimuskysymyksiä otetaan käyttöön, kun tutkimustietoa on jo 

kerätty. Tutkimuskysymyksen ja tutkimustiedon välillä vallitsee interaktiivinen suhde 

molempien vaikuttaessa toisiinsa. (McMillan 2004, 46.) Tutkimuksessani tutki-

muskysymykset tarkentuivat ja lisäsin muutaman kysymyksen esihaastattelun tekemisen 

jälkeen, koska huomasin, etten saanut riittävästi tietoa siitä, miten koulukuraattorit ko-

kevat antamansa tuen merkityksen. Lisäsin kysymyksen myös työparityöskentelystä, 

koska se tuli esihaastattelussa esille ja haastattelemani koulukuraattori piti työparityös-

kentelyä työssään merkittävänä.  

 

Fenomenologisen ajattelutavan mukaan ihmiset kuvaavat sosiaalista maailmaa ja omaa 

suhdettaan siihen omien kokemustensa kautta. Ihminen on aktiivinen subjekti, joka liit-

tää omaan ja muiden ihmisten toimintaan merkityksiä. Ymmärtävän sosiologian lähtö-

kohtana onkin sosiaalisille toiminnoille rakentuva merkitys. Fenomenologisen tutki-

muskohteen ymmärtämisen ja tulkinnan kannalta tutkijan persoona, tutkimusintressi ja 

tutkimuskohteesta tehty tulkinta viittaavat aina toisiinsa sillä seurauksella, että tutki-

muksessa tulee tarkastella myös tutkijan omaa suuntautumista tutkimuskohteeseen. Tä-

mä on omassa tutkimuksessani olennainen kysymys, koska toimin itsekin koulukuraat-

torina ja tutkimukseni koskee koulukuraattoreita. Minulla on jo käytännön kautta kerty-

nyttä kokemusta kuraattorin työstä. Tämä on otettava huomioon koko tutkimusprosessin 
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ajan, etten anna kokemusteni vaikuttaa tutkimustuloksiin. (Ulvinen 2012, 49–50, 54.) 

 

Tutkimukseni keskeinen käsite on sosiaalinen tuki ja tuen merkitys. Sosiaalisen tuen 

määrittely on koettu haastavaksi, koska siihen liittyy vahva subjektiivinen ja kokemuk-

sellinen ulottuvuus. Yhtä yksiselitteistä määritelmää sosiaaliselle tuelle ei ole, vaan ero-

ja on sekä sisällöllisissä painotuksissa että lähestymistavoissa. (Metteri & Haukka-

Wacklin 2012, 55.) Olen valinnut tutkimukseeni Esko Kumpusalon tekemän tulkinnan 

sosiaalisesta tuesta. Kumpusalo on muotoillut oman tulkintansa sosiaalisesta tuesta 

Charles Tardyn (1985) määritelmän pohjalta. Tardy määrittelee sosiaalisen tuen erottaen 

siitä eri muotoja, joita ovat emotionaalinen, informatiivinen, materiaalinen tuki ja arvi-

ointi. Emotionaalinen tuki on luottamusta ja empatiaa, informatiivinen tuki tiedon an-

tamista, materiaalisella tuella viitataan erilaisiin resursseihin, kuten rahaan ja aikaan. 

Arvioinnilla tarkoitetaan henkilökohtaisen palautteen antamista. (Tardy 1985, 189.)  

 

Sosiaalisen tuen suunta voi olla sekä annettua että saatua. Ero näiden kahden suunnan 

välillä, jossa sosiaalista tukea esiintyy, on selvä. Sosiaalisen tuen luonne viittaa tuen 

saatavuuteen tai laatuun, jota ihmiset saavat. Sosiaalisen tuen laatua voidaan arvioida ja 

tuen laatu, sekä arviointi, muodostavat kaksi erillistä puolta sosiaaliseen tukeen. Sosiaa-

lisen tuen laadusta puhuttaessa, ollaan kiinnostuneita ihmisten tyytyväisyydestä saa-

maansa sosiaaliseen tukeen. (Tardy 1985, 188−190.) Kumpusalon mukaan sosiaalisen 

tuen muotoihin voidaan lisätä vielä toiminnallinen tuki, kuten palvelu ja kuljetus ja hen-

kinen tuki, kuten yhteinen aate tai uskonto. Kumpusalon mukaan sosiaalisen tuen laatu 

ja oikea-aikaisuus ovat tuen saajan kannalta ratkaisevia. Myös tuen laadun ja rakenteen 

välillä on eroja. Suppea, mutta toimiva tukiverkosto on usein tehokkaampi, kuin laaja ja 

passiivinen. (Kumpusalo 1991, 15.) 

 

Kumpusalon (1991, 14) mukaan sosiaalinen tuki on vuorovaikutuksellista. Kumpusalo 

jakaa sosiaalisen tuen verkostot kolmeen ulottuvuuteen, joita ovat perhe ja läheiset 

(primääri), ystävät, tuttavat ja sukulaiset (sekundaari) ja viranomaisen antama tuki (ter-

tiääri). Sosiaalinen tuki voi olla suoraa henkilöltä toiselle annettavaa tai epäsuoraa jär-

jestelmän kautta annettavaa tukea.  Kunnan ja yhteiskunnan tasolla, kuten myös kuraat-

torin työssä, tuen antaminen on kontrolloitua, mutta tuessa voi olla piirteitä myös per-

soonallisesta tuesta, jota perinteisesti saadaan perheestä. Kumpusalon mukaan jokainen 
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ihminen tarvitsee myös lähiyhteisön tukea, yhteisöturvaa, tunteakseen olevansa hyväk-

sytty ja arvostettu perhe- tai pienyhteisön, kuten luokkayhteisön jäsen.  

 

Sosiaalisen tuen vaikuttavuus riippuu siitä, kuka on avun tarvitsija ja millainen hänen 

ongelmansa on, millaista apua hänelle annetaan ja kuinka paljon, sekä miten tuki on 

ajoitettu ja kuka häntä auttaa. Lisäksi vaikutusta on sosiaalisella ympäristöllä. Sosiaali-

sen ympäristön vaikutus tulee esille myös kuraattorin oppilaalle antamassa tuessa, koska 

jos oppilas ei saa tilanteessaan tukea myös vanhemmiltaan tai jos vanhemmat eivät ole 

halukkaita/kyvykkäitä ratkomaan perheessä (eli sosiaalisessa ympäristössä) vallitsevia 

pulmia, ei kuraattorin työskentelylläkään juuri ole merkitystä. Avun tarvitsijan ikä, kehi-

tystaso ja persoonallisuus vaikuttavat sosiaalisen tuen välittymiseen. Tuettavan ongel-

masta riippuen tuen painopiste voi suuntautua joko fyysiseen, psyykkiseen tai sosiaali-

sen selviytymisen tukemiseen. Kuraattorin antama tuki keskittyy psyykkisen ja sosiaali-

sen selviytymisen tukemiseen. Ongelman luonne määrää tuettavan omatoimisuuden ja 

osallistumisen tarpeen. Kuraattorin työssä oppilaan osallistuminen on edellytys työsken-

telyn onnistumiselle. Tuen oikealla ajoituksella on merkitystä sen vaikuttavuuteen ja 

tehokkuuteen. Ennenaikainen tuki voi vähentää yksilön omatoimisuutta ja lisätä passii-

visuutta ja riippuvuutta tuen antajiin. Jos tukea ei ole saatavissa, kun sitä tarvitaan, voi-

vat ongelmat monimutkaistua ja tuen tarve muuttua laaja-alaiseksi. (Kumpusalo 1991, 

16−17.) 

 

Sosiaalinen tuki ja sosiaalinen pääoma ovat lähikäsitteitä, joista puhutaan usein tarkoit-

taen samaa asiaa. Sosiaalisesta tuesta ja pääomasta on tehty paljon erilaisia tutkimuksia. 

Noora Ellonen (2008, 160) on tutkinut suomalaisten oppilaiden masentuneisuutta ja 

rikekäyttäytymistä ja niiden yhteyttä sosiaaliseen pääomaan. Tutkimuksessa koulujen 

oppilaat, joilla oli vähän masentuneisuutta ja rikekäyttäytymistä, raportoivat saavansa 

enemmän sosiaalista tukea vanhemmiltaan, opettajaltaan ja koulun muulta henkilökun-

nalta kuin vertailukoulujen oppilaat. Anna Kylmänen (2014, 55−81) on tutkinut pro 

gradu- tutkimuksessaan sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta aikuissosiaalityön asiak-

kaiden sosiaalisen tuen tarpeita ja sosiaalisen tuen elementtejä aikuissosiaalityössä. Tut-

kimuksen perusteella asiakkaat tarvitsevat sosiaalisen tuen muodoista instrumentaalista, 

emotionaalista, toiminnallista ja tiedollista tukea.  Sosiaalisen tuen tarpeet asiakkailla 

olivat hyvin selkeät. Emotionaalista sosiaalista tukea asiakkaat tarvitsivat selkeästi, mut-
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ta erityisesti asiakkaiden tarvitsema epävirallinen tuki lähiyhteisöltään korostui. Toi-

minnallisen sosiaalisen tuen tarve oli vähäisempää. Sitä tarvittiin erityisesti terveyteen 

liittyen. Tiedollista sosiaalista tukea asiakkaat tarvitsivat erityisesti päihteisiin liittyen.  

 

Tässä tutkimuksessa olen rajannut sosiaalisen tuen käsitteen Kumpusalon (1991) teke-

män luokituksen mukaan emotionaaliseen, informatiiviseen, materiaaliseen tukeen, ar-

viointiin ja toiminnalliseen tukeen. Olen tutkimuksessani kiinnostunut myös sosiaalisen 

tuen verkostojen kolmesta ulottuvuudesta sekä tuen oikea-aikaisuudesta, laadusta ja 

rakenteesta.  

 

Aineistonkeruu  

Fenomenologisessa tutkimuksessa yksi tutkimusaineiston hankinnan keino on haastatte-

lu. Olen pyrkinyt tekemään haastattelukysymyksistä mahdollisimman avoimia ja sellai-

sia, että ne mahdollisimman vähän ohjaisivat vastauksia. Fenomenologinen haastattelu 

on mahdollisimman avoin, luonnollinen ja keskustelunomainen tilanne. Olen pyrkinyt 

antamaan haastateltavalle mahdollisimman paljon tilaa kysymyksiin vastaamiseen. Ky-

symysten laadinnassa olen kiinnittänyt huomiota siihen, että vastaukset olisivat kuvaile-

via, eivätkä ne vaatisi lisäohjausta. Tällaiseen päädytään parhaiten esittämällä mahdolli-

simman konkreettisia, toiminnallisia ja havainnollisen todellisuuden kuvailemiseen 

houkuttelevia kysymyksiä. Koska fenomenologisessa tutkimuksessa pyritään toisen 

kokemuksen tavoittamiseen, on kysymysten luonne ja puhumisen tapa valittava siten, 

että haastateltava puhuu juuri kokemuksistaan, eikä esimerkiksi käsityksistään.  (Laine 

2010, 37–39.) 

 

Tutkielmassani olen käyttänyt teemahaastattelua. Teemahaastattelu haastattelurunkoi-

neen antoi minulle haastattelijana varmuutta, jolloin pystyin viemään haastattelua 

eteenpäin etukäteen suunnittelemillani teemoilla ja niistä johdetuilla kysymyksillä. 

Haastattelutilanteessa minulla oli etukäteen mietittynä haastatteluteemoja eli eräänlaisia 

keskustelun otsikoita. Näitä teemoja olivat yksilötyö, yhteisötyö, verkostotyö ja uusi 

oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Teemojen lisäksi olin miettinyt teemojen alle kuuluvia 

yksittäisiä tarkempia kysymyksiä, joiden avulla pääsin haastattelussa eteenpäin. Teke-

mäni haastattelut olivat mahdollisimman vapaamuotoista keskustelua, mutta etenivät 
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kuitenkin niin, että teemat ohjasivat keskustelua. Kävin jokaisen haastateltavan kanssa 

läpi samat teemat, mutta en välttämättä samassa järjestyksessä ja yhtä laajasti. (Eskola 

2007, 33.) Omat kokemukseni koulukuraattorin työstä voivat lähteä johdattelemaan 

haastattelua haluamaani suuntaan, eivätkä tutkimukseeni osallistuvan kuraattorin koke-

mukset ole keskiössä. Oma kokemukseni voi toimia myös positiivisesti, koska tunnen 

koulukuraattorin työn ja ymmärrän haastateltaviani paremmin, kuin joku koulukuraatto-

rin työtä tekemätön henkilö. 

 

Tutkimuksessani lähtökohtana ovat koulukuraattoreiden kokemukset antamansa tuen 

merkityksestä yläkouluikäisille. Haastattelurunkoon tulevat kysymykset olen 

muodostanut yksilö-, yhteisö- ja verkostotyön muodoista, sekä siitä, mitä nämä 

merkitsevät koulukuraattoreiden työssä. Esihaastattelun tekeminen auttoi teemarungon 

suunnittelussa ja olen käyttänyt esihaastattelusta saamaani aineistoa myös lopullisessa 

analyysissa. Tarkoituksenani oli luoda haastattelutilanteesta keskustelu, ei kysymys-

vastaus-vuorottelua. (Eskola 2007, 38–39.) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa empiirisen aineiston keräämiseen voidaan käyttää pientäkin 

joukkoa ja analysoida tulokset mahdollisimman kattavasti. Tieteellisyyden kriteeri ei ole 

aineiston määrä, vaan sen laatu. Laadullisessa tutkimuksessa kerätään 

harkinnanvarainen näyte eli tutkimukseen valitaan ne ihmiset, ketkä parhaiten osaavat 

vastata ilmiötä koskeviin kysymyksiin. (Eskola & Suoranta 2001, 18.)  

 

Olen haastatellut tutkimukseeni esihaastattelun lisäksi kolmea sosiaalityöntekijän päte-

vyyden omaavaa koulukuraattoria, jotka työskentelevät yläkouluikäisten kanssa. Haas-

tateltavieni työkokemus kuraattorin työstä vaihteli muutamasta vuodesta reiluun kym-

meneen vuoteen. Lähestyin haastateltaviani puhelimitse, jossa kerroin tutkimukseni 

tarkoituksesta. Kysyin mahdollisia haastateltavia ympäri Pohjois-Pohjanmaata. Haasta-

teltavieni anonymiteetin säilyttämiseksi en mainitse heidän työskentelypaikkakuntaansa 

tarkemmin. Jokainen koulukuraattori, jota lähestyin haastattelupyynnöllä, suhtautui tut-

kimukseeni myönteisesti, mutta jouduin rajaamaan heistä kolme pois, koska he eivät 

olleet koulutukseltaan joko sosiaalityöntekijöitä tai he eivät työskennelleet yläkou-

luikäisten kanssa. Ennen varsinaista haastattelua lähetin osallistujille haastattelukysy-

mykset (liite 2) sähköpostitse etukäteen tutustuttavaksi. Haastattelun alussa kerroin 

haastateltavilleni vielä tutkimukseni tarkoituksesta ja muistutin sen keskittyvän yläkou-



31 

 

luikäisten kanssa tehtävään työhön. Tein haastattelut haastateltavien työpaikalla ja nau-

hoitin ne. Haastattelut kestivät 1−1,5 tuntia.  

 

 

4.3 Aineiston analyysi ja kuvaus  
 

Analysoin tutkimusaineistoni sisällönanalyysin avulla. Sisällönanalyysi on perusmene-

telmä, jota voidaan käyttää kaikissa laadullisissa tutkimuksissa. Olen valinnut tutkimuk-

seeni tarkkaan rajatun ilmiön eli koulukuraattoreiden kokemukset yläkoululaisen tuke-

misesta ja tuen merkityksestä. Sisällönanalyysin mukaisesti kerron tästä ilmiöstä kaiken 

saamani tiedon perusteellisesti. En ole raportoinut analyysivaiheessa esiin tulleita uusia 

asioita, vaan olen pitäytynyt analyysissa tutkittavassa ilmiössäni. Tutkittava ilmiö näkyy 

tutkimuksen tarkoituksessa ja tutkimustehtävässä ja tekemäni raportin tulee olla linjassa 

näiden kanssa. Olen käynyt tutkimusaineiston läpi kirjoittamalla sen puhtaaksi eli litte-

roimalla haastattelut. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91−92.) Litteroitua tekstiä tuli 60 sivua. 

Litteroin haastattelut sanatarkasti, mutta rajasin litterointia siten, että haastateltavan ker-

toessa esimerkkejä alakoululaisten kanssa tehtävästä työstä, jätin esimerkit tutkimukseni 

ulkopuolelle, koska olen tutkimuksessani kiinnostunut yläkoululaisten kanssa tehtävästä 

työstä. Sisällönanalyysi on tekstianalyysia, kuten esimerkiksi diskurssianalyysikin. Si-

sällönanalyysissa tarkastelun kohteena ovat inhimilliset merkitykset ja näitä etsitään 

tutkimushenkilöiden tuottamasta aineistosta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 104−105.)    

 

Haastattelujen avulla keräämäni tutkimusaineisto kuvaa tutkittavaa ilmiötä eli kouluku-

raattorin kokemuksia yläkoululaisen tukemisesta ja tuen merkityksestä ja tekemäni ana-

lyysin tarkoituksena on luoda selkeä kuvaus ilmiöstä. Sisällönanalyysin avulla olen jär-

jestänyt aineiston tiiviiseen ja selkeään muotoon. Tärkeää on, etten analyysin vaiheessa 

kadota aineistosta mitään sen sisältämää informaatiota. Päinvastoin laadullisen analyy-

sin tarkoituksena on lisätä informaatioarvoa, kun hajanaisesta aineistosta pyritään luo-

maan selkeää ja yhtenäistä tietoa. Analyysin avulla selkeyden luominen aineistoon hel-

pottaa luotettavien johtopäätösten tekoa tutkittavasta ilmiöstä. Laadullisen aineiston 

mukaisesti olen tehnyt analyysia koko tutkimusprosessin ajan. Loogisen päättelyn lisäk-

si olen tehnyt tulkintaa aineistostani. Olen pilkkonut aineiston ensin osiin, käsitteellistä-

nyt sen ja koonnut sen lopuksi uudella tavalla loogiseksi kokonaisuudeksi. Olen hyö-
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dyntänyt aineiston pilkkomisessa teemoja eli yksilötyötä, yhteisötyötä, verkostotyötä ja 

uutta oppilas- ja opiskeluhuoltolakia, joihin haastattelut perustuvat. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 108.) 

 

Sisällönanalyysi voidaan tehdä Tuomen ja Sarajärven mukaan aineistolähtöisesti, teo-

rialähtöisesti tai teoriaohjaavasti. Olen tehnyt tutkimusaineistoni analyysin aineistoläh-

töisesti. Tuomi ja Sarajärvi lainaavat Milesiä ja Hubermania (1994) kuvatessaan aineis-

tolähtöisen laadullisen eli induktiivisen aineiston analyysia kolmen prosessin kautta: 1) 

aineiston redusointi eli pelkistäminen, 2) aineiston klusterointi eli ryhmittely ja 3) abst-

rahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen. Tutkimukseni aineistolähtöinen sisällön-

analyysi on edennyt kahdeksan vaiheen kautta. Analyysin alussa olen kuunnellut haas-

tattelut ja aukikirjoittanut ne sana sanalta, lukenut haastatteluja useaan kertaan pereh-

tyen niiden sisältöön. Tämän jälkeen olen etsinyt ja alleviivannut tekstistä pelkistettyjä 

ilmaisuja ja etsinyt pelkistetyistä ilmaisuista samankaltaisuuksia ja erilaisuuksia. Sitten 

olen yhdistänyt pelkistetyt ilmaisut ja muodostanut näistä alaluokkia. Lopuksi olen yh-

distänyt alaluokat ja muodostanut näistä yläluokkia. Tässä vaiheessa olen hyödyntänyt 

haastatteluteemojani niiden muodostuessa yläluokiksi. Viimeisenä vaiheena olen yhdis-

tänyt yläluokat ja muodostanut näistä kokoavan käsitteen eli sosiaalisen tuen. (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 108.) 

 

Aineiston luokittelu, analysointi ja tulkinta liittyvät toisiinsa, mutta ovat samalla varsin 

erilaisia osatehtäviä, jotka olen joutunut tutkijana käymään läpi aineistoa tarkastellessa-

ni. Pelkkä aineiston luokittelu ei vielä tarkoita aineiston analysointia, vaan sitä voidaan 

pitää yhtenä tärkeänä osatehtävänä kerätyn materiaalin haltuunotossa. (Ruusuvuori ym. 

2010, 11−12.) 

 

Aineiston redusoinnissa eli pelkistämisessä olen tarkastellut aukikirjoitettua haastattelu-

aineistoani. Tässä vaiheessa olen jättänyt aineistosta kaikki tutkimukseen kuulumatto-

man aineksen pois. Olen käyttänyt pelkistämistä informaation osiin jakamisena. Tutki-

mustehtäväni mukaisesti olen koodannut aineistosta keskeisiä ilmauksia. Olen allevii-

vannut erivärisillä kynillä aineistosta tutkimustehtävän kysymyksillä niitä kuvaavia il-

maisuja. Ennen analyysin aloittamista olen määrittänyt analyysiyksikön, joka on ollut 

lause. Tutkimustehtävä ja aineiston laatu ovat määrittäneet käyttämäni analyysiyksikön. 
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Tässä vaiheessa eri ilmaisuja muodostui useita kymmeniä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

108−109.) 

 

Klusteroinnissa eli aineiston ryhmittelyssä olen käynyt läpi aineistosta koodatut alkupe-

räisilmaisut ja etsinyt samankaltaisuuksia ja/tai eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Olen 

ryhmitellyt käsitteet, jotka tarkoittavat samaa asiaa ja koonnut ne yhdeksi luokaksi, sekä 

nimennyt luokan sisältöä kuvaavalla nimellä.  Luokitteluyksikkönä olen käyttänyt tut-

kittavan ilmiön ominaisuutta. Ensimmäiseen luokkaan aineistosta saamiani käsitteitä 

olivat: tuen tarve ja asiakkaaksi ohjautuminen, yksilötyö oppilaan tukena, vanhempien 

tuen merkitys ja yksilötyön merkityksellisyys. Nimesin tämän ensimmäisen luokan 

”Koulukuraattori oppilaan tukena” yläkäsitteellä. Seuraavan eli toisen luokan käsitteitä 

olivat: yhteisötyö ja yhteisötyön merkitys. Nimesin tämän luokan ”Koulukuraattori kou-

luyhteisössä” yläkäsitteellä. Kolmannen luokan käsitteitä olivat: työparityöskentely ja 

toimiva verkostotyö. Nimesin tämän kolmannen luokan ”Koulukuraattori palveluver-

kostossa” yläkäsitteellä. Luokittelun jälkeen aineisto tiivistyi, koska olen sisällyttänyt 

yksittäiset alakäsitteet yleisimpiin luokkiin. Ryhmittelyssä loin pohjaa tutkimuksen pe-

rusrakenteelle, sekä loin alustavia kuvauksia tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 110−111.) Keskeisten ongelmakenttien määrittely luokittelun avulla antoi hyödyl-

listä tietoa tutkimusongelman ratkaisua varten (Ruusuvuori ym. 2010, 18). 

 

Ryhmittelyn jälkeen abstrahoin aineiston eli erotin tutkimuksen kannalta tärkeän ja 

olennainen tiedon. Tämän valikoidun tiedon perusteella muodostin teoreettisia käsittei-

tä. Abstrahoinnissa eli käsitteellistämisessä alkuperäisinformaation käyttämistä kielelli-

sistä ilmauksista etenin teoreettisiin käsitteisiin ja lopuksi johtopäätöksiin. Abstrahointi 

jatkui yhdistelemällä luokituksia niin kauan, kun aineiston sisältö antoi siihen mahdolli-

suuksia. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 110−111.) Laadullisen analyysin mukaisesti tutki-

musaineistoni ja tutkimusongelmani ovat tiiviissä vuoropuhelussa keskenään. Aineisto 

tarjoaa kuitenkaan harvoin suoria vastauksia alkuperäiseen tutkimusongelmaan, vaan 

olen tarvinnut analyyttisia kysymyksiä aineistoon perehtyessäni. Analyyttiseksi kysy-

mykseksi tarkentui koulukuraattoreiden kokema työskentelynsä merkitys niin yksilö, 

yhteisö, kuin verkostotyössä. (Ruusuvuori ym. 2010, 13.) 

 

Käsitteitä yhdistelemällä olen saanut vastauksen tutkimusongelmaani. Analyysia teh-

dessäni olen käyttänyt tulkintaa ja päättelyä, jossa empiirisestä aineistosta olen edennyt 
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kohti käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimustuloksissa kuvaan 

luokittelujen pohjalta muodostetut käsitteet tai kategoriat ja niiden sisällöt. Olen pyrki-

nyt ymmärtämään johtopäätöstä kirjoittaessani, mitä tutkimani ilmiö tutkittavilleni mer-

kitsee heidän näkökulmastaan. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 113.) Olen käyttänyt tutkimus-

raportissani myös suoria sitaatteja haastatteluaineistosta. Nämä sitaatit ovat toimineet 

tekemäni tulkinnan pohjana (Eskola 2007, 44−45). 

 
 

4.4 Tutkimuksen eettisyys 
 

Tutkimuksen eettisyyttä voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta. Lähtökohtana on 

tiedon intressin etiikka, johon sisältyvät tutkimusaiheen valinta, teoreettinen 

ankkurointi, tutkimuksen rajaus ja tutkimuskysymysten asettaminen. Jokaisen 

tieteenalan omat arvolähtökohdat, ihmiskäsitykset ja toiminnan tavoitteet ohjaavat myös 

tutkimusta. Aiheen eettiseen pohdintaan liittyy kysymys siitä, kenen ehdoilla olen 

valinnut tutkimusaiheen ja miksi olen ryhtynyt tutkimukseen. Pro gradu- 

tutkimuksessani olen valinnut tutkimusaiheen eli koulukuraattorin työn, koska 

työskentelen koulukuraattorina, mutta se on myös aiheena ajankohtainen syksyllä 2014 

voimaan astuneen uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä. (Pohjola 2007, 11.) 

 

Teoreettinen ankkurointi työssäni on koulukuraattorin työ ja -työn muotoutuminen, 

lainsäädäntö ja vuorovaikutuksellinen tukeminen, johon sisältyvät yksilö, yhteisö, sekä 

perhe- ja verkostotyö. Olen rajannut tutkimukseni koskemaan yläkouluikäisten kanssa 

työskenteleviä koulukuraattoreita. Tutkimuskysymykseni ovat: ”Mitä tukimuotoja 

koulukuraattorit käyttävät yksilö- yhteisö- ja verkostotyössä?” ja ”Miten 

koulukuraattorit kokevat antamansa tuen merkityksen?” Seuraavassa vaiheessa 

tutkimusprosessin etenemisessä vastaan tulee tiedon hankkimisen etiikka, johon 

kuuluvat tutkijan suhde tutkimuskohteeseensa ja tutkimusjoukkoonsa, sekä aineiston 

hankinnan eri vaiheineen. Tiedon tulkitsemisen etiikassa tarkastellaan aineiston 

analyysivalintoja, analyysin toteuttamista ja tulosten tulkintaa, käsitteellistämistä ja 

niiden esittämisen muotoiluja. (Pohjola 2007, 11−12.)  
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Tuomen ja Sarajärven mukaan tutkimuksen on oltava sisäisesti johdonmukaista ollak-

seen hyvää tutkimusta. Tutkimusraportissa tämä konkretisoituu käyttämiini lähteisiin ja 

siihen, miten olen käyttänyt lähteitä. Hyvän tutkimuksen on oltava myös eettisesti kes-

tävää, mitä voidaan pitää luotettavuuden toisena puolena. Eettisyys koskee tutkimuksen 

laatua ja tutkijana minun onkin huolehdittava siitä, että tutkimussuunnitelma on tehty 

laadukkaasti, tutkimusasetelma on tutkimukseen sopiva ja raportoin tutkimuksen asian-

mukaisesti. Eettisyys kietoutuukin tutkimuksen luotettavuus- ja arviointikriteereihin. 

Hyvää tutkimusta ohjaa koko tutkimusprosessin ajan eettinen sitoutuneisuus. Tutkimuk-

sen ja etiikan suhde toisiinsa on kaksipuolinen. Tutkimustulokset vaikuttavat eettisiin 

ratkaisuihin ja eettiset kannat vaikuttavat minun tutkijana tekemiini ratkaisuihin tutki-

musta tehdessäni. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 125‒127.) 

 

Tutkijana olen eettisesti vastuussa myös tutkimustulosten soveltamisesta ja tutkittavien 

suojan eli anonymiteetin takaamisesta (Tuomi & Sarajärvi 2009, 129‒130). Tutkimuk-

sessani takaan tutkittavieni suojan säilyttämällä heidän anonymiteetin. Tutkimushaastat-

telujen litteroinnin jälkeen olen tuhonnut äänitteet ja tutkimustulosten valmistuttua olen 

tuhonnut litteroidut tekstit asianmukaisella tavalla. Haastateltavani ovat lukeneet teke-

mäni aineiston analyysin ja pyytäneet muokkaamaan joitain vastauksiaan, ettei heitä 

tunnistettaisi. Olen tehnyt tutkimukseeni heidän esittämänsä muokkausehdotukset. Tut-

kittavien suojan takaaminen on haastavaa tutkimuksessani, koska olen kerännyt aineis-

ton pieneltä joukolta eli neljältä haastateltavalta. Tämän takia en ole maininnut tutki-

muksessani paikkakuntia, joilla tutkittavat työskentelevät.   

 

Ihmisoikeuksien voidaan ajatella olevan perustana ihmisiin kohdistuvissa tutkimuksissa. 

Tutkimuksessani olen selvittänyt osallistujille tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja 

mahdolliset riskit ymmärrettävällä tavalla. Tutkittavien suojan mukaisesti tutkittavani 

osallistuivat tutkimukseeni vapaaehtoisesti. Tutkittavillani on ollut oikeus keskeyttää 

osallistumisensa milloin tahansa tutkimuksen aikana, heillä on ollut oikeus kieltää jälki-

käteen itseään koskevan aineiston käyttö tutkimusaineistona ja heillä on ollut oikeus 

tietää nämä oikeutensa. Tutkijana minun on huolehdittava osallistujien oikeuksien ja 

hyvinvoinnin turvaamisesta, en saa aiheuttaa heille tutkimuksellani vahinkoa, heidän 

hyvinvointinsa on asetettava kaiken edelle ja tutkijana minun on otettava etukäteen 
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huomioon mahdolliset ongelmat. Tutkimustietojen on oltava luottamuksellisia, enkä saa 

luovuttaa niitä ulkopuolisille. Saan käyttää tutkimustietoja vain siihen tarkoitukseen, 

mihin olen ne kerännyt. Minun on oltava tutkijana vastuuntuntoinen ja noudatettava 

lupaamiani sopimuksia. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 131.) 

 

Tutkimuksen teon loppuvaiheessa eettisyys täytyy huomioida vielä varsinaisen tutki-

musprosessin seurauksena syntyneiden eettisten haasteiden huomioimisena. On pohdit-

tava tiedon julkistamisen etiikkaa, kun tutkimustulokset välitetään yhteiskuntaan. Olen 

tutkimuksellani pyrkinyt tuottamaan tietoa koulukuraattoreiden käyttämistä tukimuo-

doista niin yksilö-, yhteisö- kuin verkostotyössä ja siitä, miten he kokevat antamansa 

tuen merkityksen. Lisäksi tutkimukseni on käsitellyt uuden oppilas- ja opiskeluhuolto-

lain vaikutuksia koulukuraattorityöhön ja koulukuraattoreiden näkemyksiä lain tuomista 

muutoksista. Tutkimukseni voi auttaa koulun muita toimijoita ja koulun ulkopuolisia 

verkostoja laajentamaan ymmärrystä siitä, miten koulukuraattorit itse määrittävät omaa 

työtään ja työn merkityksellisyyttä. Tutkimukseni voi auttaa koulukuraattorin ammatista 

kiinnostuneita ymmärtämään paremmin työn sisältöä, koska koulukuraattorin ammatti 

on edelleenkin heikosti tunnettu. (Pohjola 2007, 12.) 

 

Huomioidessani sosiaalisen vastuun etiikan, noudatan kollegiaalista etiikkaa ja kunnioi-

tan toisten tutkijoiden tekemää työtä, sekä huomioin tiedeyhteisön. (Mt., 12.) Tämä eet-

tinen näkökulma tulee omassa tutkimuksessani huomioon siten, että en esitä kenenkään 

toisen tekstiä omanani, vaan olen huolehtinut asianmukaisesta lähdeviittauksesta.   
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5 Koulukuraattori oppilaan tukena  

 

5.1 Tuen tarve ja asiakkaaksi ohjautuminen 
 

Tarkastelen seuraavissa luvuissa koulukuraattorin työtä yläkouluikäisen oppilaan tukena 

sekä sosiaalisen tuen merkitystä kuraattorin työssä. Oppilailla voi olla useita eri syitä ja 

tuen tarpeita kuraattoriasiakkuuteen. Yleensä tuen tarve liittyy koulunkäyntiin, kuten 

koulupoissaoloihin, koulussa jaksamiseen tai jännittämiseen, koulumenestyksen alene-

miseen tai opiskelumotivaation puutteeseen. Tuen tarve voi liittyä myös kotioloihin, 

kuten vanhempien eroon, perheenjäsenten välisiin suhteisiin tai vanhemmasta lähtöisin 

olevaan pulmaan, kuten vanhemman päihteiden käyttöön. Oppilas voi tarvita keskuste-

luapua joskus pitkänkin ajan kuluttua esimerkiksi vanhempien erosta. Aila Wallinin 

(2011, 94) mukaan työskentelyn alussa koulukuraattori selvittää tuen tarpeen ja tarvitta-

van tuen intensiivisyyden keskustelemalla oppilaan ja hänen vanhempiensa kanssa joko 

yhdessä tai erikseen. Opettajilta saatavat havainnot voivat olla myös tärkeitä oppilaan 

tilanteen kokonaiskuvan saamiseksi. Oppilaan luokan tai muiden sosiaalisten tilanteiden 

havainnoiminen voi antaa myös tärkeää informaatiota kuraattorille.  

 

Syitä koulukuraattorin asiakkaaksi tulemiseen voivat olla myös oppilaan mielialaan 

liittyvät asiat, kuten alakuloisuus ja viiltely tai sosiaalisiin suhteisiin ja taitoihin liittyvät 

tekijät, kuten kiusaaminen, kaverittomuus tai pulmat seurustelusuhteessa. Koulukuraat-

torilta voidaan hakea tukea oppilaan käytöspulmiin, kuten aggressiiviseen käyttäytymi-

seen tai levottomuuteen. Aina oppilaan tuen tarve ei ole asiakkuuden alkaessa tarkasti 

tiedossa, vaan vasta työskentelyn edetessä ja suhteen syvennyttyä, oppilaan tilanteen 

taustalta voi paljastua uudenlaisia pulmia. Koulukuraattoreiden kokemusten mukaan 

myös koulujen välillä esiintyy eroja oppilaiden ongelmissa.  

 

Aluksi koulukuraattori kartoittaa oppilaan tilanteen ja arvioi tuen tarpeen oppilaan iän ja 

kehitystason huomioiden. Koulukuraattori kartoittaa sosiaalisessa selvityksessä muun 

muassa oppilaan koulunkäyntiä, henkilökohtaista toimintakykyä, perhe- ja kotitilannet-

ta, sekä sosiaalisia suhteita ja vapaa-ajan viettoa. Selvitystyössä koulukuraattori pyrkii 
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tunnistamaan oppilaan ja perheen voimavaroja ja toisaalta heidän elämässään olevia 

riskitekijöitä, sekä oppilaan tasapainoisen kasvun ja kehityksen esteitä. Selvitys tehdään 

oppilaan, hänen vanhempansa ja muun verkoston, kuten opettajan tai lastensuojelun 

työntekijän kanssa. (Kananoja ym. 2011, 305.) Alkukartoitus on tärkeää, jotta kuraattori 

osaa sosiaalisen tuen näkökulmasta määrittää tuen rakenteen oikein arvioimalla aloit-

taako hän oppilaan kanssa yksilötyön vai kokoaako hän oppilaan ympärille ensin mo-

niammatillisen verkoston. Alkukartoitus on olennaista myös oppilaan sosiaalisen ympä-

ristön huomioimiseksi ja työn kohdentamiseksi tarvittaessa myös sosiaaliseen ympäris-

töön. (Kumpusalo 1991, 16−17.)   

 

Haastattelemani koulukuraattorit tekevät myös akuutin kriisin jälkeistä surutyötä tilan-

teissa, joissa oppilaan läheinen on kuollut, mutta hänellä ei ole ollut tarvetta kriisi-

istunnon jälkeiseen terapiaan tai oppilas ei ole läheisen kuoltua saanut kriisiapua lain-

kaan esimerkiksi tilanteessa, jossa kuollut ei ole ollut oppilaan läheinen. Sosiaalisen 

tuen näkökulmasta kriisin jälkeisessä surutyössä korostuu emotionaalinen tuki (Kumpu-

salo 1991, 16). 

”Sen akuuttivaiheen meillä hoitaa psykologit, mutta kyllä meillä sitten käy näitä 
tällaisia surutyössä, jotka ei saa esim. kriisi-istuntoa (debriefing-työskentely), et-
tä on vaikka naapuri kuollut tai esim. pappa…Että ei ole tämmöisiä onnettomuu-
den kautta tai tämmöisiä, vaan me sitten jälkeenpäin ja tällaiset luonnolliset me-
netykset hoidetaan me (koulukuraattorit)” (H4)   

 

Debriefing- työskentelystä käytetään myös nimitystä psykologinen jälkipuinti. Mene-

telmä soveltuu parhaiten äkillisten traumaattisten kokemusten käsittelyyn muutaman 

päivän sisällä traumaattisen tapahtuman jälkeen ja sitä voidaan käyttää myös ryhmä-

työmenetelmänä. Menetelmää voidaan käyttää, jos tapahtuma on ollut ennustamaton ja 

äkillinen ja järkyttävä ja traumaattinen ja stressitilanne on jo ohi. (Saari 2003, 173.)   

 

Oppilaat ohjautuvat koulukuraattorin asiakkaiksi opettajien, erityisopettajien, opinto-

ohjaajien, oppilashuoltotyöryhmien, terveydenhoitajien tai koulupsykologien ohjaami-

na. Oppilaat voivat ohjautua asiakkaiksi myös vanhempiensa kautta tai oppilaat voivat 

itse pyytää keskusteluaikaa. Myös yhteistyötahot, kuten mielenterveysneuvola, perhe-

neuvola, lastensuojelu tai lasten psykiatrinen osasto ohjaavat oppilaita koulukuraattorin 
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asiakkaiksi. Korpelan (2012, 283) tutkimuksessa tuli ilmi, että vanhempien pyytäessä 

kuraattorityöskentelyä, syynä on usein huoli murrosikäisen nuoren käytöksestä tai mie-

lenterveydestä. Opettajien pyytäessä kuraattorityöskentelyä, syynä ovat useimmin oppi-

laiden luvattomat poissaolot, motivaatio-ongelmat, kiusaamistilanteet, luokan ilmapiiri, 

oppilaan muuttunut käyttäytyminen tai oppilaiden kotiolot. Oppilaiden pyytäessä itse 

kuraattoritapaamista, syynä ovat useimmin kaverisuhteissa ilmenneet ongelmat, erimie-

lisyydet opettajan kanssa tai vanhempiin liittyvät huolet.  

 

Oppilas voi tulla koulukuraattorin asiakkaiksi myös vastentahtoisesti, jos hän tulee esi-

merkiksi opettajan tai vanhemman ohjaamana. Haastattelemani koulukuraattorit painot-

tivat kuitenkin työskentelyn vapaaehtoisuutta.  

 

”…ettei oo sillai vastenmielistä tai että vanhemmat tai opettaja joutuu koko ajan 
patistelemaan, niin se on kyllä huono lähtökohta.”(H3) 

 

Koulukuraattorityöskentely voi olla vastentahtoista oppilaalle esimerkiksi tilanteissa, 

joissa hän ei itse koe tarvitsevansa keskusteluapua, eikä koe tarvetta oman tilanteensa 

muuttamiseen.  

 

Työskentely pyritään aloittamaan mahdollisimman pian yhteydenoton jälkeen. Uuden 

oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä ensimmäinen aika on tarjottava oppilaalle vii-

meistään 7. arkipäivänä yhteydenoton jälkeen. Kiiretapauksissa ensimmäinen aika on 

tarjottava viimeistään seuraavana työpäivänä. Koulukuraattorit määrittelevät oppilaan 

tapaamisajan kiireellisyyden kuitenkin itse. Haastattelemani koulukuraattorit kokivat, 

että lain velvoittamassa määräaikatavoitteessa pysyminen voi olla vaikeaa. Usealla eri 

koululla työskentelevät koulukuraattorit erityisesti kokivat määräaikoihin vastaamisen 

haastavana. Oppilaslähtöisesti ajateltuna koulukuraattorit kokivat, että määräaikavel-

voite on positiivinen uudistus, koska se painottaa ennaltaehkäisevää työotetta. Kumpu-

salon mukaan sosiaalisen tuen merkityksen näkökulmasta tuen oikea-aikaisuudella on 

merkitystä ja myös tästä syystä kuraattorin on hyvä pystyä vastaamaan tuen tarpeeseen 

riittävän ajoissa. (Kumpusalo 1991, 16−17.) Tämä vaatii myös opettajilta varhaista 

puuttumista ja huolen esille nostamista vanhempien kanssa. Uusi oppilas- ja opiskelija-
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huolto laki korostaa oppilaitoksen henkilökunnan velvollisuutta ohjata oppilasta hake-

maan tarvitsemiaan opiskeluhuollon kuten koulukuraattorin palveluita.  

 

Sosiaalisen tuen näkökulmasta tuen oikealla ajoituksella on merkitystä sen vaikuttavuu-

teen ja tehokkuuteen. Ennenaikainen tuki voi vähentää yksilön omatoimisuutta ja lisätä 

passiivisuutta ja riippuvuutta tuen antajiin. Jos tukea ei ole saatavissa, kun sitä tarvitaan, 

voivat ongelmat monimutkaistua ja tuen tarve muuttua laaja-alaiseksi. (Kumpusalo 

1991, 17.) Tämä tulee esille esimerkiksi oppilaan koulupoissaoloissa. Jos ongelmaan ei 

puututa tarpeeksi ajoissa, voi oppilas jäädä muista oppilaista tiedollisesti jälkeen niin 

paljon, että hänen on enää vaikeaa päästä luokalta. Poissaolo koulusta vaikuttaa myös 

sosiaalisiin suhteisiin ja kynnys kouluun menoon kasvaa päivä päivältä suuremmaksi.  

 

Kuraattorin työskentelyn kesto vaihtelee oppilaan tuen tarpeen mukaisesti. Osassa asi-

akkuuksista työskentelyn kesto on selkeästi rajattu, mutta osa voi jatkua useankin vuo-

den. Työntekijät sopivat tapaamiset oppilaan tarpeen ja oman työtilanteensa mukaan. 

Tiiviimmillään he tapaavat oppilasta tietyn jakson ajan joka päivä, mutta tavallisesti 

tapaamisia on noin joka toinen viikko. Oppilaalla voi olla tarve tiiviiseen tukeen, mutta 

aina koulukuraattori ei voi vastata tarpeeseen resurssien puutteen vuoksi. Kumpusalon 

(1991) määritelmän mukaisesti kuraattorin oppilaalle antama aika on sosiaalisen tuen 

muodoista materiaalista tukea, jolla viitataan erilaisiin resursseihin, kuten aikaan. Uu-

den oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan koulukuraattorityöskentelyn aloittamiselle 

asetetaan määräaika, mutta laissa ei ole velvoitteita tuen tiiviydelle tai kestolle. Haastat-

telemani koulukuraattorit pohtivat resurssien riittämistä jatkossa, kun uuden lain myötä 

koulukuraattoreiden asiakkaiksi tulevat myös esikouluikäiset, jolloin oppilasmäärä kas-

vaa merkittävästi. Koulukuraattorit kokivat, että heidän pitää entistä enemmän priori-

soida omaa työtään jatkossa. 

 

Oppilas tuo koulukuraattorin kanssa työskentelyyn usein myös vanhempansa. Vanhem-

pien kanssa tehtävä yhteistyö vaihtelee eri koulukuraattoreiden välillä ja riippuu tuen 

tarpeesta, sekä vanhempien motivaatiosta. Yhteydenpito vanhempiin tapahtuu puhelin-

soitoilla, viestittelyillä, tapaamisissa, kotikäynneillä ja koulupalavereissa. Koulukuraat-

tori on yleensä ainakin puhelimitse yhteydessä oppilaan vanhempaan asiakassuhteen 
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alkaessa. Puhelinyhteys on riittävä tilanteissa, joissa oppilaan pulmat eivät ole vakavia. 

Usein tapaaminen vanhemman kanssa voi myös jäädä toteutumatta, koska vanhempi ei 

koe tapaamista tarpeelliseksi.  

 

Sosiaalisen tuen näkökulmasta kuraattorin yhteistyö vanhempien kanssa on usein in-

formatiivista tukea, kun kuraattori informoi vanhempia oppilaan kanssa tehdystä työs-

kentelystä. Vanhemmilta saatu tieto oppilaan tilanteesta auttaa myös kuraattoria anta-

maan oppilaalle henkilökohtaista palautetta eli arvioimaan hänen toimintaansa. Van-

hempien kanssa tehtävä työ voi olla myös vanhemmille annettavaa emotionaalista tu-

kea, kun kuraattori käy keskusteluja myös vanhemman kanssa. Kuraattorin tekemässä 

työssä vanhempien kanssa, pyrkimyksenä on usein saada muutos aikaan oppilaan sosi-

aalisessa ympäristössä. (Kumpusalo 1991, 16−17.) Ursula Ylikosken (2013, 37−38) 

tutkimat koulukuraattorit korostivat, että koulukuraattorilla olisi hyvä olla jonkinlainen 

yhteys oppilaan vanhempaan jo ennen tilanteen kärjistymistä, koska tällöin yhteistyö 

toimii paremmin myös haastavassa tilanteessa. Ongelmiin löydetään helpommin oikeat 

toimintamallit, kun niihin saadaan puututtua mahdollisimman varhain. 

 

Koulukuraattorit kokivat, että vanhempien kanssa tehtävä työ on yleensä ohjaamista ja 

neuvontaa, jota voidaan kuvata counselling-tason neuvontatyönä. Osa koulukuraatto-

reista koki, että vanhempien kanssa tehtävä työ on enemmän vanhempien kuuntelua, 

miten he kokevat oppilaan tilanteen. Vanhemmille voidaan antaa kasvatukseen ja rajo-

jen asettamiseen liittyviä neuvoja, mutta tällaisen kasvatuksellisen ohjauksen kouluku-

raattorit kokivat painottuvan enemmän alakoululaisten vanhempien kanssa tehtävässä 

työssä. Yläkoululaisten kohdalla koulukuraattorit kokivat, että oppilasta itseään täytyy 

vastuuttaa omasta tilanteestaan. Osa koulukuraattoreista työskenteli tiiviisti myös van-

hempien kanssa antaen heille esimerkiksi kotitehtäviä. Heti asiakassuhteen alussa kou-

lukuraattorit tekivät suunnitelman työskentelyn kestosta ja tapaamisista oppilaan ja van-

hempien kanssa. Aila Wallinin (2011, 103) mukaan vanhemmuuden tukeminen on laki-

sääteistä koulun ja kodin yhteistyötä ja merkittävä osa koulukuraattorin työtä. Se on 

myös mahdollisuus ennakoivaan lastensuojeluun. Nykyinen suuntaus korostaa kasva-

tuksessa yksilön ja yhteisön vastuuta yhteiskunnan sijaan ja tämä vahvistaa vanhempien 

roolia. Wallinin mukaan vanhempia ei kuitenkaan saa jättää yksin kasvatustehtävänsä 
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kanssa. Olennaista työskentelyssä vanhempien kanssa, on heidän itsemääräämisoikeu-

den, osallistumisen vapaaehtoisuuden ja turvallisuuden korostaminen.  

 

Koulukuraattorin aikaisempi työhistoria tai persoona voi vaikuttaa vanhempien kanssa 

tehtävän työn tiiviyteen. Osa koulukuraattoreista koki vanhempien vastuuttamisen kuu-

luvan enemmän lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työhön. Koulukuraattorit kokivat 

yhteistyön sujuvan pääsääntöisesti hyvin oppilaan vanhempien kanssa, jotka ovat sitou-

tuneet työskentelyyn. Koulukuraattorit käyttivät vanhempien työskentelyyn motivoimi-

sessa myös omaa harkintaansa, koska työ perustuu viimekädessä vapaaehtoisuuteen. 

Vanhempien halukkuuden yhdessä työskentelyyn voidaan ajatella perustuvan osittain 

siihen, että työ on vapaaehtoista ja koulukuraattorin palvelut kuuluvat matalan kynnyk-

sen peruspalveluihin. 

 

” Kyllä sitä itsekin kuulee, että ketkä lähtee siihen työskentelyyn ja kenelle sitä 
lähtee ehdottamaan…että ehkä sen joku vaisto sanoo, ettei lähde sitten vastuut-
tamaan ja ehdottamaan semmoiselle.” (H4) 

 

Koulukuraattoreiden kokemusten mukaan osa vanhemmista ei ole halukkaita yhdessä 

työskentelyyn, jolloin työ painottui enemmän oppilaan kanssa työskentelyyn. Tilanteis-

sa, joissa vanhempi suhtautui kielteisesti koulukuraattorin kanssa työskentelyyn, ei hän-

tä lähdetty vastuuttamaan siihen. Vanhempien kielteinen suhtautuminen koulukuraatto-

rin kanssa työskentelyyn voi johtua esimerkiksi aikaisemmista huonoista kokemuksista 

viranomaisten kanssa. 

 

 

5.2 Yksilötyö oppilaan tukena 
 

Yksilötyössä käytettiin erilaisia työmenetelmiä riippuen oppilaan tuen tarpeesta ja per-

soonasta. Keskeisinä tukimuotoina olivat keskustelu ja kuuntelu. Teoriaosuudessa ku-

vaamani työotteet eli ratkaisukeskeinen, kriisiteoreettinen ja kognitiivinen näkökulma 

näkyivät haastattelemieni kuraattoreiden kokemuksissa työstään vaikuttaen työn taustal-

la. Haastattelemani kuraattorit kuvasivat tehneensä työtä jo niin kauan, etteivät he enää 



43 

 

tietoisesti miettineet käyttämiään työotteita. Toisaalta he myös toivat ilmi, etteivät he 

kokeneet oppilaan läheisen menetyksen jälkeistä surutyöskentelyä kriisityöhön kuulu-

vaksi, vaan he kokivat kuoleman kuuluvan luonnolliseksi osaksi elämää. Haastatteluissa 

tulikin ilmi, että kriisityön käsitteen voi ymmärtää hyvin kapea-alaisesti tai laajasti. 

Kognitiivinen näkökulma käytettynä työmuotona tuli haastatteluissa vähiten esille. 

Haastattelemani kuraattorit painottivat kuuntelun ja keskustelun ja luottamuksellisen 

suhteen syntymisen tärkeyttä, ei niinkään käytetyn työotteen tai käytettyjen työmene-

telmien, vaikka ne tukevatkin työtä. Kananojan ym. (2011, 306) mukaan tukikeskuste-

luissa nuoret tulevat kuulluiksi ja heillä on mahdollisuus puhua itselleen tärkeistä asiois-

ta ja omista tunteistaan ja ajatuksistaan rauhassa aikuisen kanssa. 

 

Kumpusalon (1991, 14−16) määritelmän mukaan sosiaalinen tuki on emotionaalista, 

informatiivista, materiaalista tukea ja arviointia sekä toiminnallista ja henkistä tukea. 

Laajasti tulkittuna koulukuraattorin antama sosiaalinen tuki koostuu näistä osa-alueista. 

Koulukuraattorin työ on luottamuksellisen suhteen ja empaattisen vuorovaikutuksen 

antamista oppilaalle. Tuki on myös informatiivista, kun koulukuraattori voi antaa oppi-

laalle esimerkiksi tietoa stressistä ja sen vaikutuksesta hyvinvointiin. Koulukuraattorin 

antama tuki ei ole rahallista, mutta koulukuraattori antaa oppilaalle aikaansa, joten tuen 

voidaan ajatella olevan myös materiaalista. Koulukuraattori antaa jatkuvaa henkilökoh-

taista palautetta oppilaalle työskentelyssään eli koulukuraattorin työ täyttää myös arvi-

oinnin muodon. Kuraattorin oppilaalle antama tuki voi olla myös toiminnallista tukea, 

mutta se toteutuu enemmän yhteisötyössä, ei niinkään yksilötyössä. Henkinen tuki yksi-

lötyössä ei tullut esille tutkimustuloksissa, mutta henkinen tuki voi näkyä esimerkiksi 

kuraattorin käymissä uskontoa käsittelevissä keskusteluissa nuoren kanssa. Kumpusalon 

tekemää jaottelua mukaillen, kuraattorin antama tuki, sosiaalisen tuen verkostojen ulot-

tuvuuksissa, on viranomaisen antamaa tukea (tertiääri), mutta tuessa voi olla myös piir-

teitä primääri- tason tuesta, jota perinteisesti saadaan perheeltä ja läheisiltä. 

 

Koulukuraattorit kokivat, että yläkouluikäiset kykenevät puhumaan myös ilman erityisiä 

työmenetelmiä. Työskentelyssä voitiin käyttää apuna kuitenkin erilaisia kortteja, kuten 

vahvuus-, nalle- ja tunnekortteja, piirtämistä, lomakkeita ja tehtäviä esimerkiksi itsetun-

toon liittyen, ohjelistoja esimerkiksi arkirytmiin liittyen, pelejä sekä Pesäpuun (valta-
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kunnallinen lastensuojelun erityisosaamisen keskus) materiaaleja. Oppilaat kertoivat 

sosiaalisista suhteistaan myös esimerkiksi verkostokartan avulla. Koulukuraattoreilla oli 

käytössään erilaisia päihde- ja erokansioita, joita voidaan käyttää oppilaan tukemiseen. 

Korpelan (2012) tutkimuksessa tuli ilmi, että kuraattorit käyttävät yksilötapaamisissa 

myös draamaa, jolloin oppilas voi eläytyä eri rooleihin ja oppia tunnistamaan erilaisia 

vuorovaikutustapoja ja tunteita. Lisäksi kuraattori voi hyödyntää valokuvia, jolloin op-

pilas voi symbolisia kuvia käyttäen kertoa tilanteestaan. Tällöin kuvat toimivat oppilaan 

omien ajatusten tukena. (Mt., 285.) 

 

Kaikille puhuminen tai lomakkeiden täyttäminen ei ole luontaista, jolloin koulukuraat-

tori hyödynsi kuvamateriaalia tai oppilaan kanssa voitiin rakentaa yhteistyösuhdetta 

toiminnan kautta. Tällöin työskentelyn perustana oli koulukuraattorin aktiivisempi rooli. 

Yksi sosiaalisen tuen muodoista on toiminnallisen tuki, jota myös koulukuraattori käyt-

tää työssään. (Kumpusalo 1991, 14). 

 

”Että ollaan käyty laavulla paistamassa makkaraa ja oon käynyt tallilla ratsas-
tamassa yhden tytön kanssa…että kaikista ei oo siihen, että istutaan ja jutellaan, 
että sitten monenlaisia (menetelmiä) .”(H4) 

 

Kun koulukuraattori ja oppilas työskentelevät tietyn teeman kanssa, esimerkiksi itsetun-

non vahvistamiseksi, he voivat rakentaa keskustelun tueksi myös konkreettista aihee-

seen liittyvää yhteistä tekemistä. Konkreettinen tekeminen puhumisen lisäksi, tuo työs-

kentelyyn pitkäjänteisyyttä ja voi vahvistaa oppilaan ajatusta siitä, että oman tilanteen 

muuttaminen on mahdollista pienin askelin. Tutkimuksessa ei tullut esille eroja sen suh-

teen, että tyttöjen tai poikien välillä painottuisivat erilaiset työmenetelmät. Erilaisten 

työmenetelmien käyttö vaatii koulukuraattoreilta monenlaisia taitoja ja itsensä kehittä-

mistä erilaisten koulutusten kautta. Korpelan (2012, 284−285) tutkimuksessa tuli ilmi, 

että asiakastyössä oppilaiden kanssa pyritään kartoittamaan pulmia, joiden kanssa oppi-

las kamppailee. Oppilas ja kuraattori pohtivat yhdessä tavoitteita ja keinoja niihin pää-

semiseksi, sekä miettivät, mitkä keinot ovat toimineet ja onko tavoitteissa tapahtunut 

muutoksia. Keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi joudutaan pohtimaan aina uudelleen. Joi-

denkin oppilaiden kohdalla kuraattori voi käyttää haastattelutekniikkaa, jolla pyritään 
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tukemaan oppilasta havaitsemaan muutoksen esteet ja motivoidaan häntä löytämään 

toimivampia toimintatapoja.  

 

Työskentelyssä hyödynnettiin myös internet materiaalia ja oppilaan kanssa täytettiin 

erilaisia tietokonepohjaisia tehtäviä, kuten Ben Furmanin vastuunportaita, joka on vas-

tuuntunnon kehittymistä edistävä tapa puuttua lasten ja nuorten tekemiin vääryyksiin. 

Sosiaalisen tuen näkökulmasta internetistä löydettävät materiaalit työskentelyn tukena 

kuuluvat informatiivisen tuen muotoihin (Kumpusalo 1991, 14). Ratkaisukeskeisen työ-

otteen koettiin soveltuvan hyvin koulukuraattorin työhön ja haastattelemani kouluku-

raattorit löysivät omasta työtavastaan ratkaisukeskeisen työn elementtejä. Ratkaisukes-

keisen työotteen tietoisen valinnan lisäksi ratkaisukeskeisen ajattelutavan koettiin vai-

kuttavan työskentelyn taustalla tiedostamattomasti. Kokemuksen myötä työn taustalla 

vaikuttavaa työskentelyotetta ei enää tiedosteta niin selvästi. Myös Wallinin (2011, 103) 

mukaan lyhytterapeuttinen, ratkaisukeskeinen ja toiminnallinen työote on yleensä toi-

mivin menetelmä oppilaiden vuorovaikutuksellisessa kasvun tukemisessa. Hänen mu-

kaansa psykososiaalisessa työssä on aina terapeuttinen ulottuvuus, vaikka koulukuraat-

tori ei olekaan terapeutti.  

 

”Ehkä se semmoinen (ratkaisukeskeinen) ajattelu on tuolla takaraivossa, mutta 
en ole mitenkään hakenut tai valinnut, että tämä on nyt ratkaisukeskeinen mene-
telmä…kyllä niitä piirteitä tosiaan on, kun alkaa ajattelemaan.” (H3)  

 

Koulukuraattorit käyttivät työssään myös psykoedukatiivista työotetta eli työskentely 

oli tietoa antavaa, esimerkiksi mielialasta ja stressistä. Psykoedukatiivisessa ja kognitii-

visessa näkökulmassa on yhtäläisyyksiä, kun kognitiiviseen työotteeseen sisältyy myös 

kasvatuksellinen aspekti. Oppilas voi saada koulukuraattorilta suoraan tietoa esimerkik-

si mielialaan liittyen ja näin työntekijä toimii oppilaan resurssina. (Toskala 1991, 68.) 

Sosiaalisen tuen muodoista tiedon antaminen on informatiivista tukea (Kumpusalo 

1991, 14). 

 

Koulukuraattorin kanssa työskentelyyn motivoituneet oppilaat lähtivät yleensä aktiivi-

sesti mukaan työskentelyyn. Koulukuraattorit kokivat, että oppilaat mielellään kertovat 
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asioistaan, kun joku aikuinen paneutuu ja on kiinnostunut heidän asioistaan. Oppilaat 

täyttivät yleensä mielellään erilaisia lomakkeita ja tekivät myös kotitehtäviä esimerkiksi 

mielialapäiväkirjaa. Asiakkaina olevat tytöt ja pojat lähtivät yleensä aktiivisesti työstä-

mään omaa tilannettaan. Aktiivisuuden taustalla on ainakin osittain osallistumisen va-

paaehtoisuus.  

 

Oppilaan työskentely voi estyä tilanteissa, joissa hänen elämäntilanteensa on niin kuor-

mittava, että hänellä ei ole voimia sillä hetkellä aktiiviseen työskentelyyn. Vaikka nuori 

haluaisikin osallistua, niin esimerkiksi vanhempien äkillinen avioero vaikuttaa nuoreen 

niin vahvasti, ettei hän heti tapahtuman jälkeen kykene työskentelemään.   

 

Yhdessä työskentelyn onnistuminen vaatii luottamuksellisen suhteen syntymisen oppi-

laaseen ja hänen vanhempiinsa. Luottamukselliseen suhteeseen liittyy myös oppilaan 

kokemus koulukuraattoritapaamisista. Koulukuraattorit kokivat tärkeänä oppilaan hy-

väksymisen omana itsenään ja huomioimisen hänet olemalla itse läsnä tapaamisessa 

keskittyen pelkästään oppilaaseen. Luottamuksellinen suhde ei voi syntyä ilman oppi-

laan halua ja motivaatiota. Oppilaan täytyy nähdä tarpeelliseksi oman tilanteen muutta-

minen ja hänen täytyy olla valmis tekemään töitä sen eteen. Asta Niskalan tutkimukses-

sa tuli esille, että sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välisessä luottamuksellisessa suhtees-

sa tärkeää on myös asiakkaan tunne siitä, että häneen luotetaan. Luottamuksen täytyy 

olla molemminpuolista. Luottamus luo tilaa toimia vapaasti, jolloin asiakas saa mahdol-

lisuuden ottaa vastuuta valinnoistaan ja teoistaan. (Niskala 2008, 135.) Tämä pätee hy-

vin myös kuraattorin ja oppilaan väliseen suhteeseen. On tärkeää, että oppilaalle tulee 

tunne, että kuraattori luottaa häneen esimerkiksi sopimusten teossa. Oppilaan motivoin-

tia voi auttaa se, että häntä kuunnellaan ja hän osallistuu esimerkiksi sopimusten ja 

mahdollisista sanktioista päättämiseen. Sanktiot voivat olla esimerkiksi rangaistuksia tai 

vapaudenmenetyksiä tilanteessa, jossa oppilas on rikkonut tehtyä sopimusta, kuten tie-

tokoneella pelaamiseen käytettyä aikaa. Sosiaalisen tuen näkökulmasta luottamukselli-

sen suhteen syntyminen on yhteydessä emotionaaliseen tukeen, jossa keskeisinä ele-

mentteinä ovat luottamus ja empatia (Kumpusalo 1991, 15). 
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Koulukuraattorit kokivat hyvän suhteen luomisessa tärkeänä tekijänä avoimuuden. Op-

pilaan ja hänen vanhempiensa kanssa yhdessä sovitaan asioita, eikä oppilaan asiassa 

työskennellä hänen tietämättään. Koulukuraattorit kokivat tärkeänä, että haastavissa 

tilanteissa ja tilanteissa, joissa vanhemmat ovat eri mieltä, työskentely on avointa. Luot-

tamuksellisessa suhteessa koulukuraattori ei kerro oppilaan vanhemmille kahden kesken 

käydyistä keskusteluista ilman erillistä sopimusta. Avoimuuteen liittyivät myös omien 

mielipiteiden avoin kertominen ja asioista puhuminen rehellisesti, kuten ne ovat.  

 

”Ja se mitä sovitaan, niin asia kans etenee niin, että ei saa tulla (oppilaalle) 
semmoinen tunne, että toimitaan selän takana.” (H2) 

 

”Että jotenkin niitä tulee semmoisiakin, että ollaan eri mieltä, että jos joudutaan 
tekemään vaikka lastensuojeluilmoitus, että mä aina soitan tai pyydän tänne ja 
kerron, että minä sen teen…että sillai on tärkeätä, että puhutaan asioista mitä ne 
on” (H2)  

 

Hyvän suhteen syntymisessä koulukuraattorit kokivat tärkeänä, että he ovat aitoja ja 

tapaavat ”ihmisen ihmisenä” ilman koulukuraattorin roolin taakse vetäytymistä. Työssä 

oli tärkeää välittää vanhemmille kuvaa siitä, että työntekijä on aidosti kiinnostunut oppi-

laan tilanteesta ja haluaa olla siinä apuna. Hyvän suhteen rakentamisessa koulukuraatto-

rit pitivät keskeisenä asettumista vanhempien kanssa samalle tasolle ja vanhempien 

kuuntelemista. Koulukuraattorit pyrkivät välittämään vanhemmille tunteen siitä, että he 

ovat yhdessä oppilaan ja vanhempien kanssa miettimässä oppilaan tilannetta ja, että 

oppilas ja vanhemmat ovat keskeisessä asemassa työskentelyssä. Asta Niskalan (2008, 

98) mukaan sosiaalityöntekijät pyrkivät rakentamaan asiakassuhteissaan kohtaavaa kon-

taktia. Sosiaalityöntekijän työskentely on aina ammatillista ja se pitää sisällään asiak-

kaan arvostamisen ja kunnioittamisen. Työntekijät korostavat ihminen-ihmiselle- aspek-

tia, koska viittaamalla ihmisyyteen, he suhtautuvat asiakkaaseen moralisoimatta häntä. 

Toiseksi he tuovat esille omaa hyvää ja huolta kantavaa ammatillisuuttaan ja kolman-

neksi asiakkaiden ja avun myöntäjien välimatka pienenee. Sosiaalityöntekijä voi suhtau-

tuessaan asiakkaaseen, kuten ihminen- ihmiselle, myös viestittää olevansa itsekin ihmi-

nen ja olevansa oikeutettu asialliseen kohteluun.  
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Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki korostaa oppilaan oikeutta sanoa mielipiteensä ja 

tulla kuulluksi. Koulukuraattorit kokivat hyvänä, että oppilashuoltotyöhön osallistumi-

sen vapaaehtoisuus on kirjattuna lakiin.  

 

 

5.3 Vanhempien tuen merkitys 
 

Oppilas tuo koulukuraattorin kanssa työskentelyyn yleensä myös vanhempansa. Joskus 

oppilas voi kieltää yhteydenoton vanhempaan ja tällöin työntekijä käyttää omaa harkin-

taansa, onko yhteydenotolle tarvetta. Näissä tilanteissa koulukuraattori ei saa vanhem-

man tukea työskentelyyn, koska oppilaan vanhempi ei tiedä lapsensa asiakkuudesta. Jos 

nuori oli tullut koulukuraattorin asiakkaaksi omatoimisesti, hänelle oli ehdotettu jossa-

kin vaiheessa vanhempien mukaanottoa työskentelyyn. Sosiaalisen tuen näkökulmasta 

vanhempien kanssa työskennellessään, kuraattori pyrkii vaikuttamaan oppilaan primää-

riin verkostoon eli perheeseen ja läheisiin. Muita sosiaalisen tuen verkostoja Kumpusa-

lon (1991, 14) mukaan ovat ystävät, tuttavat ja sukulaiset (sekundaari) ja viranomaisen 

antama tuki (tertiääri). Kuraattorin työ voi näkyä vanhempien aktivoimisena ottamaan 

vahvempaa roolia lastensa elämäntilanteessa ja ongelmissa tukemisessa sekä kasvatus-

vastuun ottamisessa.  

 

Työn onnistumisen kannalta oli tärkeää, että koulukuraattorilla ja oppilaan vanhemmilla 

oli yhteinen näkemys oppilaan tilanteesta ja tuen tarpeesta. Osa vanhemmista vaikeutti 

kuraattorityön onnistumista, jos he eivät omalta osaltaan tukeneet työskentelyä. Tämä 

tuli esiin tilanteissa, joissa oppilaalla oli paljon koulupoissaoloja, mutta vanhemmat 

hyväksyivät poissaolot ja merkitsivät ne sairauspoissaoloiksi. Tällöin koulukuraattori ei 

voi puuttua poissaoloihin, koska vanhemmat saivat näyttämään poissaolot luvallisilta. 

Koulukuraattorit kokivat, että vanhemman haluttomuus työskennellä heidän kanssaan 

voi johtua myös vanhemman huonosta suhteesta opettajan kanssa. Vanhempi voi kokea 

koulukuraattorin samalla tavoin koulun työntekijäksi, kuin opettajankin, ja koulukuraat-

toria kohtaan oli olemassa valmiiksi ennakkoluuloja. 
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”Jos ne on semmosia poissaoloja, että vanhemmat ne aina selittää, jos on vaikka 
yli 100h poissaoloja, siihen on vaikea tarttua. Jos ne ois luvattomia poissaoloja, 
niin siinä ois lastensuojeluasiakkuus, vois kysyä sieltä.” (H1) 

 

”Jos on myöhästymisiä ja sitten löydetään joku juttu, millä saadaan ne loppu-
maan. Että se nuori huomaakin, että tästähän tulee koko ajan sanktioita, kun 
myöhästyy. Että kaikkien pitäisi olla sitten siinä samassa: kodin, perheen ja nuo-
ren.” (H1) 

 

Oppilaan vanhempien tuen puute työskentelyssä voi näkyä myös siten, että vanhempi 

kielsi oppilasta toteuttamasta koulukuraattorin ja oppilaan yhdessä tekemiä sopimuksia. 

Tähän voi vaikuttaa vanhemman oma jaksamattomuus osallistua työskentelyyn. Koulu-

kuraattorit kokivat kuitenkin tärkeänä vanhempien tuen, koska pelkästään oppilaan 

kanssa käydyt keskustelut eivät vie tilannetta eteenpäin silloin, kun oppilaalla on esi-

merkiksi koulunkäyntiin liittyviä pulmia, kuten myöhästelyjä ja poissaoloja. Kouluku-

raattoreiden kokemuksien mukaan vanhemman tuen puuttuminen lapselleen voi näkyä 

myös vanhempien uskon puutteena, että lapsi voisi muuttua.  

 

”Ja se mikä vaikeuttaa kaikkein eniten on se, ettei uskota siihen, että se nuori voi 
muuttua.” (H1)  

 

Mira Kalalahti (2014) esittää väitöstutkimuksessaan sosiaalisen pääoman olevan merkit-

tävä tekijä nuoren koulunkäynnin kannalta. Sosiaalista pääomaa voi löytyä kaikista yh-

teiskuntaluokista, eikä se ole riippuvainen vanhempien koulutustaustasta. Nuoren kou-

lumenestykseen vaikuttavat perheen koulutustason lisäksi se, kuinka paljon nuoren 

kanssa vietetään aikaa ja, miten heitä kuullaan sekä miten taataan heille sosiaalisesti 

turvallinen tila kasvamiseen ja kehittymiseen. (Mt., 67.) Sosiaalisen pääoman käsitettä 

voi mielestäni laajentaa myös koskemaan vanhempien antamaa tukea oppilaan koulun-

käynnille ja sitoutumisena esimerkiksi koulukuraattorityöskentelyyn tilanteissa, joissa 

koulunkäynti ei etene toivotulla tavalla.  

 

Oppilaan ongelmien johtuessa kotitilanteesta, oli koulukuraattoreiden kokemusten mu-

kaan vanhempien oma asennoituminen tilanteen muuttamiseen keskeistä. Oppilaan ti-

lanne ei muutu, vaikka hänellä olisi omaa motivaatiota, jos hänen elinpiirissään ei ta-
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pahdu muutoksia. Vanhemmalle voi olla vaikeaa myöntää, että perheessä on jokin lap-

seen vaikuttava ongelma. Vanhempi voi myös kieltää lapselta kotitilanteesta keskustelun 

ulkopuolisten kanssa. Tarja Tolosen (2009) tutkimuksessa tutkittiin nuoria, joiden per-

heessä oli joku vanhemmasta lähtöisin oleva ongelma, kuten alkoholismia tai rikolli-

suutta. Tutkimuksesta käy ilmi, että osa lapsista ja nuorista elää turvattomissa kotiolois-

sa huolehtien pienemmistä sisaruksista ja kantaen vanhemman vastuun perheessä. (To-

lonen 2009, 146.) 

 

Vanhempien tuen puute näkyi myös vanhempien omana haluttomuutena osallistua työs-

kentelyyn, vaikka he kokivatkin, että lapsi hyötyisi kuraattorikäynneistä. Vanhemmat 

voivat tällöin ohjata lapsensa koulukuraattorille, mutta he halusivat työskentelyn tapah-

tuvan ilman heidän osallistumistaan. Joskus haasteita vanhempien kanssa työskentelyyn 

voi asettaa yhteisen ajan löytäminen vanhempien työssäkäynnin seurauksena. Vanhem-

mat, jotka halusivat ulkoistaan lapsensa auttamisen koulukuraattorille, voivat ajatella, 

ettei kuraattorikäynneistä ole hyötyä. Työskentelyn onnistumisen kannalta olisi tärkeää, 

että myös vanhemmat osallistuisivat. Myös Ursula Ylikosken (2013) tutkimukseen osal-

listuneet koulukuraattorit painottavat vanhempien osallistumisen merkitystä kuraat-

torityön onnistumiseksi. Kuraattorit korostavat, että vanhemmilta saadaan oleellista tie-

toa oppilaasta ja haastateltavien kokemusten mukaan hyvät välit kuraattorin ja vanhem-

pien välillä johtavat parhaaseen tulokseen.  

 

Merja Oravan (2011, 16) mukaan vanhemmat usein ulkoistavat lapsen auttamisen ulko-

puoliselle. Vanhemmat haluavat nähdä työn tuloksia mahdollisimman pian. Oravan mu-

kaan työ täytyisi ensisijaisesti tehdä lapsen kotona. Koulukuraattori voi toimia tilantees-

sa vanhemman apuna ja tukena miettimässä keinoja, miten vanhempi jaksaa kantaa kas-

vatusvelvoitteensa ja olla välillä myös se ikävä aikuinen, joka rajoittaa lasta. Kuraattorin 

ja vanhemman yhteistyö vaatii kasvatuskumppanuutta.   

 

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki mahdollistaa oppilaan oikeuden saada koulukuraat-

torin tukea myös tilanteissa, joissa vanhemmat kieltävät työskentelyn. Haastattelemani 

koulukuraattorit kokivat positiivisena oppilaan subjektiivisen oikeuden oppilashuollon 

palveluihin. Oppilaan subjektiivinen oikeus oppilashuollon palveluihin, kuten kuraatto-



51 

 

rityöskentelyyn, on tärkeää esimerkiksi tilanteissa, joissa perheessä on joku vanhem-

masta lähtöisin oleva pulma, kuten vanhemman päihde- tai mielenterveysongelma. Täl-

löin vanhempi ei välttämättä näe lapsensa tuentarvetta, eikä halua lapsensa kertovan 

perheen tilanteesta ulkopuolisille. Turvattomissa oloissa elävät lapset ovat kuitenkin 

niitä, jotka eniten tarvitsevat perheen ulkopuolisten aikuisten tukea.   

   

 

5.4 Yksilötyön merkityksellisyys 
 

Koulukuraattori on oppilaiden tukena erilaisissa elämäntilanteissa ja näistä tilanteista 

keskustellaan yksilötapaamisilla. Koulukuraattorit kokivat työnsä olevan merkityksellis-

tä muun muassa oppilaiden kouluun liittyvissä pulmissa, kuten koulujaksamisessa. Ko-

tiin liittyvissä pulmissa kuraattorit kokivat olevansa tukitoimi oppilaalle ja vanhempien 

kanssa tehtävän työn he kokivat kuuluvan esimerkiksi lastensuojelulle. Perhetilanteen 

selvittämistä kuraattorit tekivät yhdessä työparin kanssa. Haastattelemani kuraattorit 

kokivat työnsä olevan oppilaan edunvalvojana toimimista sekä oppilaan haastavasta 

kotitilanteestaan opettajille kertomista. Yksilökäynneillä kuraattorit voivat myös tukea 

oppilaita, joilla on lieviä mielialapulmia. Työn merkityksessä kuraattorit kokivat tärkeä-

nä oman saavutettavuutensa sekä oman työnsä juurruttamisen kouluille.   

 

Koulukuraattorit kokivat työn merkityksen kannalta tärkeänä, että oppilas on motivoitu-

nut yhteiseen työskentelyyn ja, että vanhemmat antavat tukensa kuraattoritapaamisille. 

Koulukuraattorit kokivat, että oppilaan kuraattorityöstä saama tuki auttaa oppilasta kou-

lussa esille tulevissa ongelmissa, kuten jännittämisessä, kouluahdistuksessa ja koulujak-

samisessa. Tällöin koulukuraattori voi tehdä oppilaan kanssa erilaisia suunnitelmia sekä 

sopia opettajan kanssa erilaisista tukitoimista, joilla oppilaan tilannetta voitaisiin tukea. 

Työn tulosten merkityksen näkökulmasta koulukuraattorit kokivat tärkeänä sen, että 

työskentelyyn motivoituvat vanhemmat ja opettajat, esimerkiksi jos oppilaalla on run-

saasti koulupoissaoloja. Yhdessä työskentelyn merkitys oli tärkeää tilanteissa, joissa 

koulukuraattorin työskentely yksin ei riitä, vaan tukea täytyy saada muiltakin. Kouluku-

raattorit kokivat, että niissä tilanteissa, joissa oppilaalla on paljon poissaoloja, heidän 

työnsä painottuu enemmän tilanteen selvittämiseen. Mistä poissaolot johtuvat ja liittyy-
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kö koulunkäyntihaluttomuuteen, esimerkiksi kiusaamista tai muita kouluun liittyviä 

syitä. 

 

Haastatteluissa tuli ilmi, että koulukuraattorit olivat sitoutuneita työhönsä ja he kokivat 

ammattieettistä vastuuta työstään. He myös reflektoivat omaa työskentelyään ja sen 

merkitystä. Yksi haastateltavista oli varovaisempi kuvatessaan kuraattorityöskentelyn 

merkityksellisyyttä. Hänen mukaansa varsinaisten tavoitteiden saavuttaminen työsken-

telyssä on vähäistä, mutta hän koki, että työskentelystä on kuitenkin hyötyä, joka auttaa 

oppilasta mahdollisesti tulevaisuudessa.  

 

”Että mulla on aina semmonen, että mun pitää pystyä kattomaan itteäni peiliin, 
jos minä ajattelen jotakin oppilasta, että oonko minä sen eteen tehny sen tarvitta-
van. Että oonko minä kartoittanut sen alkutyön silleen, että onko mulla joku osio 
tekemättä. Että kyllä minä näitä keskusteluja käyn.” (H2) 

 

”Aika vähän varmaan semmosia varsinaisia tavoitteita ehkä saavutetaan, että 
joitain pieniä askeleita tapahtuu. Että sitten vaan toivoo, että se jossakin jatkossa 
sitten kantaa.” (H3) 

 

Maria Nattestadin ja Kristiina Okkosen (2011) tutkimuksesta käy kuitenkin ilmi, että 

vaikka koulukuraattori arvioi työskentelyn epäonnistuneen, voi oppilas kokea saamansa 

tuen merkittäväksi. Tämä selittyy tutkijoiden mukaan sillä, että koulukuraattorilla voi 

olla työskentelystä erilaiset odotukset kuin nuorella. Koulukuraattori voi kohdistaa 

työskentelynsä ja antamansa tuen myös oppilaan vanhempaan, jos työskentely nuoren 

kanssa jää koulukuraattorin mielestä vaillinaiseksi, eikä siinä päästä tavoitteisiin, kuten 

esimerkiksi koulupoissaolojen vähenemiseen.   

 

Oppilaan kotiin liittyvissä pulmissa koulukuraattori koki työn olevan tukitoimi oppilaal-

le ja vanhempien kanssa tehtävän työ kuului esimerkiksi perheneuvolan tai lastensuoje-

lun toimenkuvaan. Koulukuraattorit kokivat työskentelynsä painottuvan enemmän oppi-

laan tukemiseen kuin kotitilanteen selvittämiseen, tilanteissa, joissa pulmat ovat perheti-

lanteesta lähtöisin.  
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”Kyllä minä koen, että se mun rooli on sen oppilaan tukeminen ja ne tukikäynnit 
sitten täällä, että (nuori) voi puhaltaa ja niitä omia fiiliksiä sitten kertoa”(H4) 

 

Koulukuraattori voi osallistua myös perhetilanteen selvittämiseen, jos perheen vuoro-

vaikutussuhteissa on pulmia. Tällöin koulukuraattori työskenteli yleensä työparina per-

heneuvolan työntekijän kanssa. Koulukuraattori voi olla myös oppilaan tukena työsken-

telyssä, jossa perheneuvolan työntekijät tapaavat koko perhettä. Perhetilanteesta aiheu-

tuvista ongelmista kertominen opettajille voi olla koulukuraattorin tehtävä. Tällöin opet-

tajat saivat tietoa oppilaan haastavasta elämäntilanteesta. Koulukuraattorit kokivat teh-

tävänsä olevan oppilaan tukena olemista ja oppilaan tilanteen edistämistä tukea vaativis-

sa tilanteissa. Sosiaalisen tuen näkökulmasta koulukuraattori antaa oppilaan tilanteesta 

informatiivista tukea opettajille ja myös oppilas hyötyy tästä, koska opettajat osaavat 

ottaa hänen elämäntilanteensa paremmin huomioon (Kumpusalo 1991, 15). 

 

”Kuraattori on vähän niinku sen oppilaan edunvalvoja, että se on vaikka siellä 
koulupalavereissa ja muissakin palavereissa sen oppilaan suulla puhumassa ja 
kertomassa, että miten se oppilas kokee ja mitä se ehkä vois olla mitä se oppilas 
tarvii”(H3) 

 

Koulukuraattorin tehtävää oppilaan edunvalvojana toimimiseen voidaan yhdistää voi-

maantumisen (empowerment) -teoriaan ja sen yhteen osa-alueeseen eli työntekijän teh-

tävään asiakkaansa etujen ajajana (advocacy). Voimaantumisen käsite ilmaantui Britan-

niassa sosiaalityöhön 1980-luvun lopulla. Sekä etujen ajaminen, että voimaantuminen 

linkittyvät oikeuksien ajamiseen ja käyttäjien osallisuuteen.  Robert Adamsin mukaan 

huomio asiakkaiden ja työntekijöiden kumppanuudesta voi myös hämmentää rooleja ja 

heikentää voimaantumista, jos se johtaa liiaksi asiakkaan puolesta puhumiseen. (Adams 

2003, 6.) 

 

Voimaantuminen tarkoittaa eri asioita eri ihmisille. Sosiaalityön sanakirja yhdistää voi-

maantumisen toimijuuteen/osallistumiseen (self-help). Voimaantuminen voidaan määri-

tellä myös välineenä, missä yksilö tulee kykeneväiseksi ottamaan hallintaan omat olo-

suhteensa ja asettavat omat tavoitteensa. Voimaantuminen kirjallisuudessa tarkoittaa 

voimakkaaksi tulemista, mutta sosiaalityössä se tarkoittaa paljon enemmän. Se sisältää 
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sekä teoriaa että metodia. Voimaantuminen on myös metodi, minkä avulla sosiaalityön-

tekijät yrittävät lisätä energiaa/valtaa ihmisille, jotka ovat sen kadottaneet. (Adams 

2003, 8.) 

 

Koulukuraattorin työskentelyllä voidaan tukea oppilasta, jolla on lieviä mielialapulmia 

kuten alakuloisuutta. Mikäli mielialaan liittyvät ongelmat jatkuvat, koulukuraattorit oh-

jasivat hänet eteenpäin, esimerkiksi mielenterveysneuvolaan tai lasten- ja nuorisopsy-

kiatriseen työryhmään paikkakunnan palvelutarjonnasta riippuen. Koulukuraattorin saa-

vutettavuus on tärkeä ulottuvuus oppilaan näkökulmasta. Osa koulukuraattoreista työs-

kenteli vain yhdellä koululla ja osa jakoi työaikansa usean eri koulun kesken. Yhdellä 

koululla työskentelevät koulukuraattorit voivat vastata myös akuutteihin tilanteisiin, kun 

oppilaat voivat tulla kertomaan heille huolistaan välittömästi. Tuen tarpeeseen voitiin 

tarttua heti, eikä tilanne päässyt kriisiytymään. Koulukuraattorit kokivat työnsä juurtu-

van paremmin koululle, jossa he ovat aina paikalla. Antoisimmillaan koulukuraattorit 

kokivat työnsä merkityksen asiakassuhteen aikana, jolloin he saivat myös kiitosta työs-

tään sekä oppilaalta että vanhemmilta. Korpelan (2012, 276) mukaan koulukuraattorin 

oppilasmäärä vaikuttaa siihen, millä tavoin koulukuraattori voi olla läsnä koulujen ar-

jessa ja miten hyvin hän tuntee koulut, joissa hän työskentelee. Oppilasmäärä vaikuttaa 

myös siihen, millä tavoin kuraattori näkyy oppilaiden, opettajien ja koulujen arjessa. 

Nämä ovat tärkeitä seikkoja, jotka vaikuttavat siihen, millaiseksi koulun sosiaalityö 

muodostuu. Myös sosiaalisen tuen näkökulmasta tuen oikealla ajoituksella on merkitys-

tä sen vaikuttavuuteen ja tehokkuuteen. Jos tukea ei ole saatavilla, kun sitä tarvitaan, 

voivat ongelmat monimutkaistua (Kumpusalo 1991, 17).   

 

Kananojan ym. (2011, 314−315) mukaan koulukuraattorin vastuualueina olevien koulu-

jen ja oppilaiden määrä vaikuttaa siihen, kuinka paljon koulukuraattori pystyy työssään 

tekemään lastensuojelulain edellyttämää ehkäisevää työtä. Ehkäisevän työn ja asiakas-

lähtöisyyden näkökulmasta oppilailla tulisi olla nykyistä paremmat mahdollisuudet ha-

keutua oma-aloitteisesti koulukuraattorin vastaanotolle.   

 

Koulukuraattorit kokivat työn onnistumiseen vaikuttavan oman persoonan ja kertyneen 

elämänkokemuksen. Elämänkokemuksesta on apua, esimerkiksi vanhempien kanssa 
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tehtävässä työssä, jolloin vanhemmuutta ymmärrettiin myös omien kokemusten kautta.  

Koulukuraattorit kokivat myös tärkeänä, että koululla on asianmukaiset tilat oppilaiden 

vastaanottamiseen. Työn onnistumiseen vaikutti myös ammattitaito oppilaiden kohtaa-

miseen. Lisäksi oli tärkeää, että koulukuraattori hallitsi lastensuojelulain ja sen, miten se 

määrittää koulukuraattorityötä. Koulutus ja mahdollinen täydennyskoulutus antoi val-

miuksia vastata oppilaiden erilaisiin tuentarpeisiin. Oppilaan ja vanhemman kanssa 

työskentelyssä merkitystä oli myös teoreettisella tiedolla. Koulukuraattoreiden koke-

muksissa keskeistä oppilaan tukemisessa oli nähdä oman työnsä mahdollisuudet sekä 

tarvittaessa kyky ohjata oppilas saamaan apua muualta, jos koulukuraattorityöllä ei voi-

tu tukea oppilasta. Sosiaalisen tuen näkökulmasta koulukuraattorin tietoon perustuvalla 

ammattitaidolla on vaikutusta kuraattorin mahdollisuuteen antaa informatiivista tukea 

(Kumpusalo 1991, 14).  

 

Kananojan ym. (2011, 303) mukaan koulun sosiaalityö perustuu yhteiskuntatieteelliseen 

viitekehykseen ja käyttäytymistieteellisen tiedon ja käytännön kokemuksen soveltami-

seen. Koulukuraattori toimii työssään opetus-, sosiaali- ja terveystoimen rajapinnoilla. 

Olennainen osa koulukuraattorin työtä on sosiaalisten ongelmien tunnistaminen ja niihin 

puuttuminen. Koulukuraattorin työskentelyssä edellytetään koulujärjestelmän ja opetus-

työn käytännön toimintaa ohjaavan lainsäädännön eli koululainsäädännön, henkilötieto-

lain, julkisuuslain ja sosiaalilainsäädännön, erityisesti lastensuojelulain ja lapsen huol-

losta ja tapaamisoikeudesta säädetyn lain hallintaa. Lisäksi tarvitaan lasten, nuorten ja 

perheen palvelujärjestelmien tuntemusta. Myös asiantuntemusta lasten ja nuorten kehi-

tyksestä ja nuorisokulttuureista tarvitaan kuraattorityössä. Sosiaalityön yksilö-, perhe-, 

ryhmä-, verkosto- ja yhteisötason työmenetelmien osaaminen, sekä prosessien hallinta 

on tärkeää muutoksen käynnistämiseksi. Työssä tarvitaan vuorovaikutusprosessien tun-

temista ja hyviä vuorovaikutustaitoja eri-ikäisten ja eri kulttuurista tulevien oppilaiden 

ja heidän verkostojensa kanssa toimimiseen. Lisääntyviä haasteita työhön tuovat kriisi-

työ ja monikulttuurisuus.  

 

Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä koulukuraattorityöhön ovat päteviä myös 

sosionomit (AMK). Haastattelemieni koulukuraattoreiden mielestä oli hyvä, että koulu-

kuraattorilta vaaditaan sosiaalialan koulutus, mutta he olisivat toivoneet koulukuraatto-
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rin pätevyydeksi sosiaalityöntekijän pätevyyttä. Koulukuraattoreiden mukaan työnku-

van rajaaminen voi tulla ongelmalliseksi, kun samaa työtä tehdään eritasoisella koulu-

tuksella.  

”Minä ajattelen, että kaikille on tilaa työskennellä, että meille ja psyykkareille ja 
mentoreille, mutta se, että mikä on se työnkuva, että se on taas eri asia.” (H1)  

 

”Ja sitten jos on työryhmissä tai jossain oppilashuoltoryhmässä, niin kyllähän 
sinun täytyy ottaa kantaa siinä ja olla aika varma, että asia menee näin.” (H4)  

 

Koulukuraattorit kokivat tärkeänä, että koulukuraattori on jatkossakin koulussa ja erilai-

sissa työryhmissä se henkilö, joka osaa vastata sosiaalityön kysymyksiin. Koulukuraat-

torin on uskallettava ottaa kantaa ja oltava ammattitaitoinen vastaamaan sosiaalityöhön 

liittyviin kysymyksiin.  Koulukuraattorilla on laaja ammattieettinen vastuu työstään.   

 

Sosiaalisen tuen näkökulmasta kuraattorin tekemä yksilötyö on merkittävää. Kuraattorin 

antama tuki keskittyy psyykkisen ja sosiaalisen selviytymisen tukemiseen. Kuraattori-

työllä voidaan vastata nuoren lievistä mielialapulmista johtuvaan tuentarpeeseen, jolloin 

kuraattori voi antaa oppilaalle emotionaalista ja informatiivista tukea. Kuraattori voi 

kertoa oppilaalle nuoruusikään kuuluvasta mielialanvaihtelusta. Tuki voi olla myös 

emotionaalista ja materiaalista, kun kuraattori antaa aikaa oppilaalle, jonka voi olla esi-

merkiksi vaikeaa puhua seurusteluun liittyvistä asioista omien vanhempiensa kanssa. 

Kuraattorin tekemä selvittelytyö on merkittävää, jotta oppilasta osataan auttaa ja tukea 

oikein. Selvittelytyö voi kestää pitkään ja vaatia useita tapaamiskertoja, jotta oppilas 

alkaa luottaa kuraattoriin ja voi kertoa käytökseensä vaikuttavista syistä. Oppilaan ko-

tiin liittyvissä pulmissa koulukuraattori voi antaa emotionaalista ja materiaalista tukea, 

antaen oppilaalle mahdollisuuden puhua tapaamisissa vaikeasta kotitilanteestaan. Oppi-

laan oma motivaatio ja osallistuminen ovat edellytyksenä työskentelyn onnistumiselle. 

Työn merkitys on riippuvainen myös vanhempien antamasta tuesta eli oppilaan sosiaali-

sesta ympäristöstä ja siitä, kuinka paljon myös vanhempi on valmis tekemään töitä sosi-

aalisen ympäristön muuttamiseksi. Työn merkittävyyteen vaikuttaa kuraattorin saavutet-

tavuus ja oikea-aikaisesti annettava tuki. Sosiaalisen tuen laadun näkökulmasta, kuraat-

torilla on oltava tarpeeksi aikaa myös suunnittelutyöhön, jotta tapaamisissa voidaan 

edetä kohti työskentelyn tavoitetta. Sosiaalisen tuen rakenteen näkökulmasta, kuraatto-
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rin on arvioitava, onko oppilas autettavissa pelkästään kuraattorityön keinoin, vaan ko-

koaako hän oppilaan ympärille verkostoneuvottelun, jossa tilannetta voidaan pohtia 

monialaisessa asiantuntijaryhmässä yhdessä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa. 

(Kumpusalo 1991, 15−17.)   
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6 Koulukuraattori kouluyhteisössä 
 

6.1 Yhteisötyö 
 

Yhteisötyö on hyvinvoinnin turvaamista koulussa. Hyvinvoinnin turvaaminen vaatii 

aikuisten yhteistyötä, jolla taataan turvallinen ja mielekäs ympäristö kasvamiselle ja 

oppimiselle. Tavoitteena on oppimisympäristö, jossa kaikki voivat hyvin, eikä kukaan 

joudu kiusatuksi. Hyvinvoinnin turvaamista on siis koko kouluyhteisön rakentavan vuo-

rovaikutuksen ja välittämisen ilmapiirin edistäminen. Yhteisötyö ehkäisee monenlaisia 

ja monikerroksisia ongelmatilanteita ja kerryttää sosiaalista pääomaa. Tärkeitä ovat op-

pilaiden keskinäiset suhteet ja aikuisten ja nuorten kohtaaminen. Luonnollisesti yhteis-

toiminta koulun ja kodin välillä edistää turvallista, luottamuksellista ja myönteistä ilma-

piiriä ja näin ollen lisää hyvinvointia. (Wallin 2011, 106) Kumpusalon (1991) tekemän 

sosiaalisen tuen jaottelun pohjalta jokainen ihminen tarvitsee lähiyhteisön tukea, yhtei-

söturvaa, tunteakseen olevansa hyväksytty ja arvostettu perhe- tai pienyhteisön, kuten 

luokkayhteisön jäsen. Kuraattori voi vaikuttaa yhteisötyössä toiminnallisen tuen kautta 

esimerkiksi luokkatyössä, pyrkien parantamaan oppilaiden sosiaalisia suhteita ja luok-

kahenkeä. (Mt., 14.) 

 
Koulusosiaalityölle yhteistyön vaatimus asettaa haasteen, johon sosiaalityön ammatilli-

sella osaamisella ja yhteisöllisin menetelmin voidaan vastata. Ennakoiva sosiaalityö 

onkin koulusosiaalityön keskeinen työmuoto (Wallin 2011, 106). Haastattelemani kou-

lukuraattorit osallistuivat monipuolisesti yhteisötyöhön, joka koski yksittäistä luokkaa 

tai koko koulua. Koulukuraattorit vetivät kouluilla myös erilaisia ryhmiä, kuten tytöille 

tarkoitettua Voimaneidot-ryhmää, jossa tuetaan arkoja tyttöjä ilmaisemaan omaa tahto-

aan. Koulukuraattorit voivat vetää myös muita, tietyn teeman ympärille, koottuja ryh-

miä, kuten avioeroperheiden lasten ryhmää. Koulukuraattorit voivat työstää oppilaiden 

kanssa luokkatyöskentelyssä esimerkiksi kaveritaitoja, kiusaamista, luokkahenkeä tai 

tunnetaitoja. Koulukuraattorit voivat käyttää myös erityisiä valmiita materiaaleja luok-

katyössä ja ryhmien vetämisessä, kuten Friendsiä (mielen hyvinvointia tukeva, sekä 

ahdistusta ja masennusta ennaltaehkäisevä ohjelma) tai Synkeää louhosta (sosiaalisten 

taitojen harjoittamiseen tarkoitettu ohjelma). Luokkatyöskentely voi kohdentua myös 

erityisluokkaan. Koulukuraattorit kokosivat ryhmiä eri koulujen oppilaista ja ryhmiä 
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voitiin järjestää myös kesäaikaan. Koulukuraattoreiden antaman koulutuksen opettajille, 

esimerkiksi lastensuojelutyöstä, voidaan ajatella kuuluvan yhteisötyöhön. 

 

Korpelan (2012, 283) tutkimukseen osallistuneet koulukuraattorit pitivät samoin työtään 

monipuolisena. Yksilötyön lisäksi koulukuraattorin työhön kuului yhteisöllinen työ, 

kuten oppituntien tai teemapäivien pitäminen kouluilla. Oppituntien aihe liittyy esimer-

kiksi koulukiusaamiseen tai ryhmän dynamiikkaan. Työskentelyn tavoitteena on lisätä 

oppilaiden tietämystä koulukiusaamisesta, kartoittaa luokan kiusaamistilannetta kyselyn 

avulla tai selvittää luokan dynamiikkaa sosiogrammin avulla. Sosiogrammin avulla voi-

daan selvittää kaverisuhteita ja luokan rooleja. Sosiaalisen tuen näkökulmasta oppilai-

den tietoisuuden lisääminen edellä mainituista asioista on informatiivista tukea (Kum-

pusalo 1991, 14).  

 

Koulukuraattorit osallistuivat viikoittain oppilashuoltotyöryhmiin ja jonkin verran myös 

opettajien kokouksiin ja vanhempainiltoihin. Koulukuraattorit olivat mukana 7-

luokkalaisten ryhmäytymispäivässä ja koko koulua koskevissa tapahtumissa, kuten eh-

käisevään päihdetyöhön liittyvässä Camera obscura-ohjelmassa ja tupakka- ja päihdela-

byrinteissä. Koulukuraattori voi osallistua tukioppilaiden koulutukseen, pitämällä heille 

luentoja erilaisista teemoista, kuten yksinäisyydestä ja yksinäisen oppilaan tukemisesta. 

Sosiaalisen tuen näkökulmasta ryhmäytymispäiviin ja koko koulun tapahtumiin osallis-

tuminen on toiminnallista tukea. Luentojen pitäminen tukioppilaille on informatiivista 

tukea (Kumpusalo 1991, 14). Ursula Ylikosken (2013, 48) tutkimat koulukuraattorit 

mainitsevat vanhempainillat yhdeksi tärkeimmistä yhteydenpidon kanavista vanhem-

piin. Heidän mukaansa kuitenkin vanhempainillat kaipaavat uudistumista, niin, että 

vanhemmat saataisiin osallistumaan niihin paremmin. Heidän kokemustensa mukaan 

usein vanhemmat, joiden lapsillaan on ongelmia koulussa, eivät osallistu vanhempainil-

toihin. Kuraattoreiden kokemusten mukaan kuitenkin heidän oma osallistumisensa van-

hempainiltoihin oli madaltanut vanhempien kynnystä yhteydenottoon.  

 

Koulukuraattorit kokivat yhteisölliseen työhön osallistumisen olevan heille vapaaehtois-

ta, mutta antoisaa. Yhteisöllinen työ tuo erilaista näkökulmaa ja sisältöä muuten yksilö-

työhön painottuvaan työnkuvaan. Koulukuraattorit kokivat tärkeänä osallistumisen 
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myös koulun mukaviin tapahtumiin. Koulukuraattorit kokivat, että uuden oppilas- ja 

opiskelijahuoltolain painotus yhteisötyöhön on positiivista. He kokivat yhteisötyön ole-

van kaikkien koulun työntekijöiden yhteinen projekti. Koulukuraattorit eivät kokeneet, 

että uuden lain myötä heidän tekemänsä yhteisötyön määrä lisääntyisi oleellisesti, koska 

työntekijät olivat tehneet yhteisötyötä useita tunteja viikossa aikaisemminkin. Kouluku-

raattorit kokivat yhteisötyön olevan koulun kehittämistä yhdessä muiden koulun toimi-

joiden kanssa ja heidän kokemuksensa mukaan kouluilla oli jo olemassa useita erilaisia 

yhteisötyön muotoja. Koulukuraattorit kokivat pystyvänsä edelleenkin vaikuttamaan 

siihen, miten he jakavat työaikaansa yksilö- ja yhteisötyön välille.  

 

Oppilashuoltoryhmää on kehitetty yhteisöllisempään suuntaan ja on kehitetty erilaisia 

toimintatapoja, joissa oppilashuoltoryhmä ”jalkautuu” koululle. Yhden käytänteen mu-

kaan kaikki koulun luokat saavat kummin jostakin oppilashuoltoryhmän jäsenestä. 

Kummi pyrkii käymään kummiluokassaan säännöllisesti. Näin hän tulee tutuksi opetta-

jalle ja oppilaille ja he tutuiksi hänelle. Näin oppilashuoltoryhmän jäsenet ja toiminta 

tulevat luontevasti osaksi koulun toimintaa. Opettajien ja oppilaiden on myös helpompi 

hakea tukea oppilashuoltoryhmästä kummin kautta. Toinen hyväksi todettu toimintatapa 

on koota haastavien yläkoulun luokkien aineenopettajat yhteen keskustelemaan luokan 

tilanteesta. Keskustelua vetävät oppilashuoltoryhmän jäsenet ja tapaamisissa käydään 

läpi luokassa toimivia käytänteitä, sekä sovitaan yhteisistä toimintatavoista, joita jatkos-

sa noudatetaan luokassa. Näin luodaan muun muassa opettajille yhteisiä toimintatapoja, 

joihin voi tukeutua jatkossa. (Harju 2011, 28.) Sosiaalisen tuen näkökulmasta erilaisten 

toimintatapojen kehittäminen kouluille ja keskustelutuokioiden järjestäminen opettajille 

ovat toiminnallista ja informatiivista tukea. Informatiivisen tuen antaminen haastavista 

luokista opettajille ja yhteisten toimintatapojen luominen, voi olla merkittävää opettaji-

en työssä jaksamisen kannalta (Kumpusalo 1991, 14).  

 

Koulukuraattorit kokivat oman motivaation ja positiivisen asennoitumisen edesauttavan 

yhteisötyön onnistumista. He kokivat tärkeänä opettajien arvostavan ja positiivisen suh-

tautumisen heidän osallistumiselleen yhteisiin tapahtumiin. Koulukuraattoreiden koke-

musten mukaan kaikilla toimijoilla tuli olla samanlainen näkemys yhteisöllisestä työstä 

ja yhteisöllisen työn tärkeydestä. Yhteisöllisen työn suunnittelulle ja kehittämiselle täy-
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tyy löytyä tarpeeksi aikaa työntekijöiltä sen onnistumiseksi. Työskentelyä edesauttoi jos 

sen vetämiseen löydettiin joku aktiivinen työn koordinoija. Koulukuraattorit kokivat, 

että yhteisötyön onnistumiseen vaikutti työntekijöiden joustavuus ja sovitteleva rooli 

suhteessa muihin työntekijöihin.  

 

”Jos ajattelee vaikka opettajia tai ketä tahansa muitakin, niin se voi olla myös 
siitä persoonasta kiinni, että miten lähtevät siihen ja ovat siinä mukana. Että 
ovatko motivoituneita tekemään.”(H3) 

 

”Kyllähän se on varsinkin pienemmällä paikkakunnalla, että kaikkien on puhal-
lettava yhteen hiileen, että jotain saadaan aikaiseksi. Että en minä usko, että il-
man tämmöistä (tapahtumaa) sitä ois niin paljon ollu sitä muuta yhteistyötä op-
pilasasioiden vuoksi. Että sillai se lähentää kaikkia toimijoita. Jotenkin siitä jäi 
vaan hyvä tunne!” (H2) 

 

Työn tekemistä voivat vaikeuttaa vääränlaiset käsitykset eri ammattiryhmien tekemästä 

työstä. Yhteisöllisen työn tekeminen, esimerkiksi jonkun tapahtuman yhteydessä, voi 

viedä paljon yksittäisen työntekijän aikaa, mutta antoisimmillaan sitä kautta saatiin pie-

nen paikkakunnan toimijat yhteistyöhön. Yhteisötyössä voitiin laajimmillaan yhdistää 

toimintaa myös yli kuntarajojen. Korpelan (2012, 282) mukaan yhteisötyö muiden toi-

mijoiden kanssa on tärkeää kuraattorin työssä, mutta kuraattorin on tärkeää osata itse 

myös rajata omaa työtään ja tämä vaatii vahvaa ammatti-identiteettiä ja asiantuntemusta 

siitä, mitä koulun sosiaalityö sisältää. Pahimmillaan kuraattorin työ voi olla epämääräis-

tä ja siihen voi sisältyä kaikkea maan ja taivaan väliltä. Parhaimmillaan se on rajattua 

sosiaalityötä, jossa tavoitteena on tukea oppilaan oppimisen edellytyksiä ja turvata oppi-

laan koulunkäynti.  

 

 

6.2 Yhteisötyön merkitys 
 

Koulukuraattorit osallistuivat kouluilla eri tavoin suunnittelu- ja kehittämistyöhön. 

Suunnittelutyö voi olla yksittäisen opettajan kanssa hänen luokkansa tilanteen pohtimis-

ta ja työskentelyn suunnittelemista, esimerkiksi luokkahengen parantamiseksi. Kouluku-

raattori voi tällöin toimia aktiivisena työn koordinoijana osallistumatta itse kuitenkaan 
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varsinaiseen luokkatyöhön. Koulukuraattori voi olla myös aktiivisessa roolissa suunnit-

telemassa koko koulua koskevaa tapahtumaa, vaikkei hän osallistuisikaan varsinaiseen 

tapahtuman toteutukseen. Koulukuraattorit kokivat, että toimiessaan usealla eri koululla, 

he voivat jakaa hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja muidenkin koulujen käyttöön. Sosiaa-

lisen tuen näkökulmasta suunnittelu- ja kehittämistyössä pyritään parantamaan oppilai-

den mahdollisuutta saada sosiaalista tukea. Jakaessaan hyviä käytäntöjä ja toimintatapo-

ja koulujen kesken, koulukuraattorit antavat koulun työntekijöille informatiivista tukea 

(Kumpusalo 1991, 14).  

 

”Täällä on ollut luokkakohtainen tunnetaitosuunnitelma, mitä oon ollut aktiivi-
sesti tekemässä. Siinä on mietitty sitä koko koululle menevää tunnekasvatusta ja 
materiaalia…minkälaisen paketin opettaja voi ottaa luokassa käyttöön” (H1) 

 

”Se oikeastaan lähti siitä, että minä ite oon hyvinvointityöryhmän jäsen ja siinä 
tuli puhetta, kun minä ite kävin siellä päihdelabyrintissä, että minusta se oli kau-
hean hieno ja hyvä ja täällä ei ollu mitään vastaavaa. Niin se ajatus lähti siitä 
eteenpäin.” (H2) 

 

Korpelan (2012, 286) tutkimat kuraattorit ovat osallistuneet koko koulua koskeviin hy-

vinvointiohjelmiin, joiden avulla pyritään tukemaan lasten ja nuorten mielen hyvinvoin-

tia ja ehkäisemään masennusta ja ahdistusta. Joissakin kouluissa kuraattorit ovat osallis-

tuneet pienien ryhmien hyvinvointiohjelmien ohjaamiseen. Oppilaat valikoituvat näihin 

ryhmiin ryhmän tavoitteen perusteella, kuten masennuksen ehkäisemisen tukeminen.  

 

Suunnittelu- ja kehittämistyötä tehtiin jatkuvasti oppilashuoltotyöryhmissä, kun ryhmän 

toimintaa arvioitiin ja kehitettiin. Tällöin käytiin läpi myös koko vuoden toimintasuun-

nitelmaa. Koululla tehtävä työ on kokenut monenlaisia muutoksia viimeisten vuosien 

aikana, kuten kolmiportaisen tuen käyttöönoton, joka on vaatinut myös koulukuraattorin 

työpanosta työn kehittämiseksi. Kolmiportaisen tuen muodot ovat yleinen tuki, tehostet-

tu tuki ja erityinen tuki ja kolmiportaisen tuen mukaisesti oppilaan saamaa tukea lisä-

tään asteittain hänen tuentarpeen mukaisesti. Wallinin (2011, 109) mukaan oppilashuol-

toryhmä on keskeinen moniammatillisessa työssä koordinoidessaan kouluhyvinvointia. 

Oppilashuoltoryhmää voisi hänen mukaansa kutsua hyvinvointitiimiksi tai tukipal-

velutiimiksi. Hyvinvointipalveluiden tehtävänä on turvallisen ja terveen oppilaitosyhtei-



63 

 

sön kehittäminen sekä oppilaiden laaja-alainen tukeminen. Hyvinvointipalveluiden to-

teutuksesta vastaa rehtorin johdolla erityistyöntekijöiden ydintiimi, johon kuuluvat ylei-

simmin kouluterveydenhoitaja, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, koulukuraattori ja koulu-

psykologi. Tarvittaessa ryhmään kutsutaan myös muita ulkopuolisia asiantuntijoita.   

 

Koulukuraattorit osallistuivat koulun erilaisten toimintamallien suunnitteluun, kuten 

kiusaamisen vastaisen (KiVa-koulun) toiminnan suunnitteluun ja poissaolojen seuran-

nan mallin suunnitteluun. Koulukuraattorit olivat vastaamassa yhdessä muiden yhteisö-

työhön osallistuvien toimijoiden kanssa ajankohtaisiin tarpeisiin, kuten oppilaiden run-

saisiin koulupoissaoloihin. Toimintamallin aikaansaamiseksi suunnittelutyöhön voitiin 

ottaa mukaan myös koulun oppilaita. Kananojan ym. (2011) mukaan poissaoloihin, kiu-

saamis-, väkivalta-, päihde- ja kriisitilanteisiin laaditut toimintamallit ohjaavat koulun 

työntekijöitä turvallisen arjen toteuttamiseen. Koulukuraattori osallistuu toimintamallien 

laatimiseen, päivittämiseen ja soveltamiseen yhdessä koulun muiden työntekijöiden 

kanssa. (Mt., 308−309.) 

 

Haastatteluissa tuli ilmi, että yhteisötyötä kehitetään palautteen mukaan, jota saadaan 

koulukuraattoreiden ja muiden toimijoiden vetämistä koulun ryhmistä. Palautteen perus-

teella eri sektoreiden työntekijät pyrkivät yhteistyössä vastaamaan tuen tarpeeseen. Yh-

teistyössä muiden toimijoiden, kuten seurakunnan ja nuorisotoimen työntekijöiden 

kanssa, koulukuraattorit voivat perustaa enemmän ryhmiä ja niitä voitiin vetää yhdessä 

työparien kanssa. Koulukuraattorit kokivat, että yhteisötyön suunnittelulla on pystytty 

vastaamaan oppilaiden tarpeeseen, kun koulun toimintaa on kehitetty oppilaiden tarpeen 

mukaan. 

 

”Yläasteen puolella meillä toimii tämmönen, mikä on kans tarpeesta lähtenyt, 
niin yksinäisiä ja syrjäänvetäytyviä kävi tosi paljon, jotka välitunnilla varsinkin 
jäivät tuonne seinän vierustoille…niin perustettiin tämmönen ystäväkahvila, jon-
ne me (koulukuraattori, psykologi ym.) ohjataan (oppilaita)” (H4)  
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Koulukuraattorit kokivat, että työn kehittämistä kouluissa voi vaikeuttaa yhteisen nä-

kemyksen puuttuminen työn kehittämisestä ja eri työntekijöiden tekemät erilaiset tul-

kinnat laista. Vanhojen käytäntöjen vaaliminen vaikeutti myös työn kehittämistä.  

 

”Että tavallaan semmosta konsultatiivista näkemystä ei oo. Eikä tulla tämän päi-
vän tasolle sieltä, kun näin on aina tehty.”(H1) 

 

”Tai lähtemällä keskustelemaan, että onko nää oikeat nää toimintamallit. Eihän 
sitä voi kauheasti poikkiteloin asettua.” (H1)  

 

Kananojan ym. (2011, 312) mukaan oppilashuoltotyöryhmän jäsenten erot työskentely-

tavoissa voivat johtua siitä, kun työtä säätelevät lait ovat syntyneet eri aikaan ilman 

lainsäädännöllistä kokonaissuunnittelua. Toimintakulttuurit ovat näin ollen erilaisia ja 

eri ammattikäytännöissä on eroja. Opetustoimen, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen 

ammattieettisten periaatteiden yhteensovittaminen on osoittautunut käytännössä haas-

teelliseksi.   

 

Koulukuraattorit voivat toiminnallaan ja keskustelun herättämisellä vaikuttaa mahdolli-

sesti koulujen toimintamallien muuttumiseen, mutta he kokivat, että tässä kehittämis-

työssä täytyy toimia kuitenkin koulun ehdoilla. Koulukuraattorit kokivat, että he eivät 

voi yksistään ryhtyä vastustamaan koulun toimintatapaa, vaikka se olisikin vanhanai-

kainen ja lainvastainen. Haastattelemani koulukuraattorit kokivat, että osallistuminen 

yhteisötyöhön, kuten koko koulun tapahtumiin, tuo heitä paremmin tunnetuiksi kouluil-

la. Tunnettavuus madalsi myös oppilaiden kynnystä tulla yksilökäynneille. Kouluku-

raattorit kokivat, että opettajat arvostavat heidän tekemäänsä luokkatyötä, mutta luokka-

työn merkityksellisyys riippui opettajan osallistumisesta työskentelyyn. Koulukuraatto-

reiden kokemusten mukaan pelkästään heidän työskentelyllään, esimerkiksi luokan työ-

rauhan edistämiseksi, ei ollut merkitystä, jos opettaja ei sitoutunut osallistumaan työ-

hön. Työn merkityksellisyyden kannalta oli keskeistä myös opettajan motivaatio jatkaa 

työskentelyä yhteisen työskentelyn päätyttyä ja pitää kiinni tehdyistä sopimuksista ja 

säännöistä. Koulukuraattori voi antaa myös ohjeistuksia ja lomakkeita opettajalle, joi-

den avulla hän voi itsenäisesti toteuttaa esimerkiksi työrauhan parantamista.  
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”Kyllä minä ajattelen, että mitä enemmän tuolla heiluu ja tulee tutuksi oppilaille 
ja ne tietää kuka minä olen…niin sitä helpompi niiden on ottaa yhteyttä. Ja hel-
pompi lähteä jos opettaja ehdottaa kuraattoritapaamista” (H4) 

 

Koulukuraattoreiden kokemusten mukaan opettajat arvostivat heidän vetämiään ryhmiä 

ja kannustivat ja ohjasivat oppilaita osallistumaan ryhmiin. Ryhmien merkityksellisyy-

den kannalta tärkeää oli, että toiminta oli pitkäkestoista. Ryhmässä, kuten esimerkiksi 

Voimaneidot-ryhmässä, arat tytöt pääsivät harjaantumaan sosiaalisissa suhteissa. Ryh-

män alkaessa oli tärkeää saada tytöt sitoutumaan ryhmään ja tähän oli käytettävä voi-

mavaroja.   
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7 Koulukuraattori palveluverkostossa 
 

 7.1 Työparityöskentely 
 

Koulukuraattorit kokivat tärkeimmiksi koulun ulkopuolisiksi yhteistyökumppaneiksi 

perheneuvolan, lastensuojelun, sosiaalityön perhetyön, lasten- ja nuorten psykiatrisen 

työryhmän, etsivän nuorisotyön, nuorisotyön, mielenterveysneuvolan ja seurakunnan. 

Koulukuraattorit voivat vetää yhteistyökumppaneiden kanssa erilaisia koulun ryhmiä tai 

heidän kanssaan voitiin tehdä työparityöskentelyä. Tiina Kivilän ja Pia Pykälämäen 

(2011, 33) mukaan työparin kanssa voidaan vetää esimerkiksi oppitunteja. Tällöin työ-

parina voivat olla koulupsykologi, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja tai kyseisen luokan 

opettaja. Työparityöskentely mahdollistaa luokan vuorovaikutuksen havainnoinnin ja 

muistiinpanojen tekemisen sillä aikaa, kun toinen vetää tuntia. Tunnin jälkeen he pyrki-

vät pitämään purkutuokion, jossa tehtyjä havaintoja voidaan käydä yhdessä läpi. Kivilän 

ja Pykälämäen mukaan verkostotyössä verkoston muita yhteistyökumppaneita ei voi 

valita, mutta työparityössä työparin voi usein valita. Heidän mukaansa on tärkeää, että 

työparin kanssa työskentely on sujuvaa, koska töitä tehdään usein tiiviisti ja pitkäkestoi-

sesti. Sosiaalisen tuen näkökulmasta työparin kanssa käyty keskustelu luokkatyöskente-

lyn jälkeen on arviointia, jossa työparille voidaan antaa henkilökohtaista palautetta työs-

tä (Kumpusalo 1991, 14). 

 

Osa koulukuraattoreista tapasi oppilaan vanhempia yhdessä työparin, kuten lastensuoje-

lun sosiaalityöntekijän, kanssa, tai he tekivät kotikäyntejä oppilaiden koteihin yhdessä 

työparin kanssa. Työparityöskentelyä voitiin tehdä myös lasten- ja nuorten psykiatrisen 

työryhmän työntekijän kanssa tapaamalla esimerkiksi yhdessä oppilasta. 

 

Tiina Kivilän ja Pia Pykälämäen (2011, 32) mukaan työparityö on heidän työssään kou-

lukuraattorina suuri mahdollisuus, jopa välttämättömyys. Heidän mukaansa työpari-

työskentely onnistuu koulussa sitä helpommin, mitä parempi ja lämpimämpi tunnelma 

koulussa vallitsee. Työparia voidaan tällöin kysyä kenestä koulun työntekijästä tahansa. 

Heidän mielestään koulukuraattori voi pienillä teoilla itse vaikuttaa välittömän ilmapii-
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rin syntymiseen, menemällä esimerkiksi itse mahdollisimman usein opettajanhuonee-

seen. Tällöin opettajien kanssa tulee muutakin luontevaa kontaktia, kuin vain pelkästään 

ongelmien tai kriisien yhteydessä. He pitävät tärkeänä arjen pieniä hetkiä, kun toiselta 

voi kysyä esimerkiksi kuulumisia. Kivilän ja Pykälämäen mukaan työparityöskentely 

koulupsykologin kanssa on luontevaa jos heidän työssään voidaan järjestää rakenteita, 

jotka tukevat työparityöskentelyä, kuten työskenteleminen samoilla kouluilla samoina 

päivinä. Tämä mahdollistaa esimerkiksi viikoittaisen konsultaatioajan järjestämisen 

opettajille.  

 

Riitta Tuluston (2011, 32) mukaan työparityö on jo pitkään ollut tuttu työtapa Ruotsin 

koulumaailmassa. Myös Suomessa on alettu pyrkiä pois ahtaasta ”minun kioskini”-

mallista. Oppilashuollollisessa työssä on tuotu esiin lastensuojelun mallin mukaan muun 

muassa työturvallisuutta, mutta myös ”toinen auttaa toista”- näkökulmaa. Työparityö 

antaa mahdollisuuden eri tavalla havainnoida ja suunnitella työtä, sekä myös purkaa 

asiakastilanteita yhdessä jälkeenpäin.  

 

Koulukuraattorit kuuluivat erilaisiin yhteistyöryhmiin, kuten nuorisoverkostoon, johon 

kuuluvat koulukuraattorin lisäksi nuorisotoimi, seurakunta, koulun edustus ja lastensuo-

jelu. Koulukuraattori voi kuulua myös kunnan kasvun ja oppimisen ohjausryhmään ja 

lapsi- ja nuorisopoliittiseen ryhmään. Koulukuraattoreiden kokemuksen mukaan heidän 

ammattitaitoaan ja osaamistaan arvostettiin ja heitä pyydettiin mukaan lapsia ja nuoria 

koskeviin työryhmiin. Wallinin (2011, 109) mukaan yhteistyö verkostoissa koulun ul-

kopuolella on itsestäänselvyys, mutta se on myös jatkuva haaste ja mahdollisuus inno-

vaatioiden aikaansaamiseen. Koulukuraattorin on etsittävä omaa rooliaan ja amma-

tillista näkökulmaansa joustavasti, mutta perustehtäväänsä kunnioittaen.  

 

Koulukuraattorit toimivat aktiivisesti lasten ja nuorten kanssa työskentelevien työnteki-

jöiden kanssa arvioimalla alueellisia ilmiöitä. Alueellisen yhteistyön tavoitteena on las-

ten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen, alueen palveluiden kehittäminen ja sosiaalis-

ten ongelmien syntymisen ehkäiseminen. Koulukuraattorit voivat osallistua koulun so-

siaalityön asiantuntijoina myös alueellisiin tai kuntakohtaisiin eri hallintokuntien yhtei-

siin työryhmiin tai projekteihin. Eri hallintokuntien yhteiset hankkeet, joihin kouluku-
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raattoritkin osallistuvat, on kuvattuna kuntien lastensuojelusuunnitelmiin. Verkostoitu-

minen eri toimijoiden kesken on välttämätöntä, että kaikkien osaaminen ja resurssit tu-

levat monipuolisesti lasten, nuorten ja perheiden käyttöön. (Kananoja ym. 2011, 

312−313.) 

 

 

7.2 Toimiva verkostotyö 
 

Verkostotyö on keskeistä koulukuraattorityössä. Useimmat oppilaiden pulmat olivat 

luonteeltaan sellaisia, joiden tukemiseen tarvittiin koulukuraattorityön lisäksi myös mui-

ta toimijoita. Koulukuraattorit kokivat työn luonteeseen kuuluvan keskeisenä verkoston 

luomisen kunnan muiden toimijoiden kanssa. Verkostotyöhön kuului keskeisenä eri yh-

teistyötahoilta saatava konsultaatioapu. Sosiaalisen tuen muodoista verkostotyöllä viita-

taan tuen rakenteeseen eli siihen, miten oppilaan ympärillä toimivat luonnolliset ja vi-

ranomaisverkostot saadaan toimimaan tehokkaasti oppilasta tukien (Kumpusalo 1991, 

14). Koulukuraattori tekee työtään monenlaisissa verkostoissa, niin koulun sisällä, kuin 

koulun ulkopuolellakin. Yhtenä tärkeänä yhteistyötahona on luonnollisesti oppilaan 

perhe. 

 

”Kyllä minä näkisin, että se on aivan ykkösjuttu tässä työssä, että verkostoituu 
muiden kanssa. Että aivan yksin ei pysty kukaan. Tietenkin joissakin asioissa voi 
olla, että se oma työ riittää, mutta aika monessa ei riitä.” (H2) 

 

Koulukuraattorit kokivat, että toimivan verkostotyön kannalta säännöllinen yhteydenpi-

to palveluverkoston muihin toimijoihin oli keskeistä. Pienten paikkakuntien etuna näh-

tiin samat, tutut toimijat, joiden kanssa oli luontevaa tehdä yhteistyötä. Tärkeiden yh-

teistyökumppaneiden, kuten lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden, vaihtuvuutta pidettiin 

harmillisena, koska kynnys yhteydenottoon oli matalampi tuttuun työntekijään. Sään-

nölliset tapaamiset takasivat myös sen, että oppilaiden tilanteesta voitiin konsultoida 

palveluverkoston muita toimijoita, eikä kenenkään oppilaan kohdalla tehty päällekkäistä 

työtä toisten toimijoiden tietämättä. Toimiva verkostotyö auttoi tiedonkulussa ja se aut-

toi myös perheitä. Koulukuraattori voi sopia, esimerkiksi lastensuojelun asiakkaana 
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olevan perheen kohdalla, selkeästi työnjaosta lastensuojelun työntekijän kanssa, jolloin 

vanhempien kanssa tehtävää työtä ei tapahtunut monessa paikassa.  

 

”Että on siten vaan ne muutamat ihmiset, jotka tarvitsee tuntea ja tietää, että ke-
neltä kannattaa kysyä, että voisitko olla tässä jotenkin mukana.” (H3)  

 

Riikka Pyykösen (2013, 14) mukaan lasten ja nuorten asioissa monitoimijaista yhteis-

työtä tehdään odotettua vähemmän. Aikapulan lisäksi yhteistyön vähyyttä voivat selittää 

yhdessä tekemisen kulttuurin ja yhteisten työtapojen puuttuminen. Yhteisten työtapojen 

rakentaminen edellyttääkin yhteistä kieltä ja monitoimijaista keskustelua.  

 

Jaakko Seikkula ja Tom Arnkil (2009, 13−14) kirjoittavat verkostotyön yhteydessä ra-

janylityksistä, joita eri sektoreille kuuluvat työntekijät joutuvat tekemään. Heidän mu-

kaansa selkeät rajanvedot ovat joissakin tilanteissa tarpeellisia, mutta asiakkaiden pul-

missa, jotka eivät noudata sektorijärjestelmän työnjakoa, rajanveto omalle työlle on 

haastavampaa. Ilman verkostotyötä asiakkaat, joilla on useita pulmia, joutuvat asioi-

maan yhtä aikaa monen eri tahon luona. Seikkulan ja Arnkilin mukaan verkostotyö on 

parhaimmillaan silloin, kun työntekijät tietävät keneen olla yhteydessä, jos he tarvitse-

vat täydentävää ammattitaitoa. Pahimmillaan verkostotyössä työntekijät ovat epätietoi-

sia omasta vastuustaan ja yrittävät saada toiset työntekijät tekemään osansa asiakkaan 

auttamiseksi, loputtomia verkostokokouksia ja asiakkaan tilanteen ajautumista kriisiin. 

Pahimmassa tapauksessa asiakas voi myös kokea, että häneen kohdistetaan eri ammatti-

laisten toimesta huonosti yhteensopivia toimenpiteitä, eikä hän saa todellista apua tilan-

teeseensa. Sosiaalisen tuen näkökulmasta informatiivista tukea lisäämällä eri ammat-

tialojen työntekijät saisivat realistisen käsityksen toinen toistensa työstä (Kumpusalo 

1991, 14). 

 

Sosiaalitoimen alaisuudessa toimivat koulukuraattorit tekivät tiivistä yhteistyössä las-

tensuojelun työntekijöiden kanssa, joita he tapasivat lastensuojelutiimeissä kuukausit-

tain ja osallistuivat heidän tapahtumiinsa. Sivistys- ja kulttuuripalveluiden alaisuudessa 

olevat koulukuraattorit tapasivat oman alueensa lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä 
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keskimäärin kaksi kertaa vuodessa. Koulukuraattorit voivat hallinnollisesti kuulua eri 

hallinnonalojen alle, sen mukaan, miten kunnassa on asiasta päätetty. Korpelan mukaan 

koulukuraattorit työskentelevät pääasiassa sosiaalitoimessa, yhdistetyssä sosiaali- ja 

terveystoimessa tai opetustoimessa. Korpelan mukaan koulukuraattorin hallinnollinen 

sijoittaminen on työn kannalta oleellinen asia, joka vaikuttaa työn sisältöön. (Korpela 

2012, 276.) 

 

Koulukuraattorit kokivat verkostotyön toimivaksi, jos he saivat oppilaan ohjattua eteen-

päin tilanteissa, kun oma ammattitaito ei riittänyt oppilaan tukemiseen. Eteenpäin ohja-

uksessa koettiin tärkeäksi, että vastaanottava taho ymmärtää koulukuraattorin huolen 

oppilaasta ja ottaa tilanteen hoitaakseen. Koulukuraattorit kokivat tärkeänä, että verkos-

tossa kunnioitetaan muiden toimijoiden ammattitaitoa. 

 

Heidi Berg−Toroin (2012, 265) mukaan yhteistyö koulun ja sosiaalitoimen kesken on 

tärkeää, koska koulun viranomaisilla on tietoa nuoren ja hänen perheensä elämästä pit-

kältä ajalta. Iso osa nuoren elämästä liittyy koulunkäyntiin. Berg−Toroi muistuttaa 

myös, ettei koulun viranomaisten, kuten kuraattorin, ole syytä vetäytyä yhteistyöstä 

tilanteessa, jossa nuoren tilanne kriisiytyy siinä määrin, ettei koulu pysty ilman lasten-

suojelun apua tukemaan oppilasta riittävästi tilanteessaan. Tällöin sekä koulun ammatti-

laiset ja lastensuojelun työntekijät voivat miettiä, mitä kumpikin osapuoli voi tehdä nuo-

ren auttamiseksi.  

 

Koulukuraattorit kokivat pulmien verkostotyössä liittyvän eteenpäin ohjauksen vaikeu-

teen. Oppilaan ohjaaminen palveluverkostossa voi vaikeutua, esimerkiksi resurssipulan 

vuoksi, jos osa-aikaisista työntekijöistä johtuvaa vajetta ei ollut korjattu. Tämä vaje 

kuormitti koulukuraattoria, koska oppilasmäärä kasvoi liian suureksi suhteessa työnteki-

järesurssiin. Työntekijäpula voi näyttäytyä myös siten, että koulukuraattori ei saa ohjat-

tua eteenpäin, esimerkiksi mielenterveyspulmista kärsiviä oppilaita. Tällöin kouluku-

raattori tapasi oppilaita, joiden tukemiseksi olisi tarvittu psykiatrista osaamista. Eteen-

päin ohjauksen vaikeus tuli esiin myös muiden verkoston toimijoiden pitkinä asia-

kasjonoina. Koulukuraattori joutui kannattelemaan tukikäyneillä oppilasta, jonka hän oli 

ohjannut eteenpäin, mutta siirtymiseen saattoi mennä aikaa kuukausia, jopa puolikin 
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vuotta. Verkoston muiden toimijoiden työntekijäpula voi näyttäytyä myös siten, että 

koulukuraattori yritti saada oppilaan perheelle tukea, esimerkiksi lastensuojelun perhe-

työstä, mutta palvelua ei ollut saatavilla. Sosiaalisen tuen näkökulmasta oppilaan oh-

jaamisen vaikeus eteenpäin palveluverkostossa vaikuttaa kuraattorin tekemän työn laa-

dukkuuteen, koska kuraattorin työpäivät voivat täyttyä psykiatrista apua tarvitsevista 

oppilaista, eikä varsinaisille kuraattorityöhön kuuluville oppilaille ole annettavana tar-

peeksi tapaamisaikoja. Sosiaalisen tuen näkökulmasta tärkeää on myös se, kuka tukea 

antaa ja vakavista mielialapulmista kärsivällä oppilaalla tulisi saada tukea ammattilai-

selta, jolla on psykiatrista osaamista. (Kumpusalo 1991, 14.)  

 

Koulukuraattorit kokivat verkostotyön kehittämisessä keskeisenä toimintatapojen sel-

kiyttämisen. Heidän oli tarpeellista tehdä yhteistyötä verkoston muiden toimijoiden 

kanssa ja he toivoivat, että oppilaiden eteenpäin ohjaus saadaan toimivaksi. Oma aktii-

visuus ja keskustelun herättämisen muiden toimijoiden keskuudessa paransi verkostojen 

toimivuutta. Koulukuraattoreiden kokemuksissa muiden palveluverkoston toimijoiden 

tilanteen tunteminen, esimerkiksi työntekijäresurssien osalta, paransi yhteistyötä. 

 

Yhteisissä tapaamisissa on kehitetty uusia toimintatapoja, jotta jokaisen työntekijän 

osallisuutta voidaan paremmin hyödyntää. Oppilaiden, joilla on paljon koulupoissaolo-

ja, tueksi on kehitetty työparitoimintaa. Lastensuojelusta pyydettiin koulukuraattoria 

työpariksi ensimmäiselle kotikäynnille. Koulukuraattorit kokivat hyvänä tällaisen työ-

paritoiminnan, jossa koulukuraattori voi edustaa koulun näkökulmaa, eikä tilanteessa 

välttämättä tarvita isompaa verkostoa. Koulukuraattorilla oli tilanteessa arvokasta tietoa, 

mitä koulussa on jo tehty tilanteen selvittämiseksi ja poissaolojen vähentämiseksi. Myös 

uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki painottaa, että oppilaan asian hoitamiseen osallistuu 

vain keskeisimmät toimijat. Haastattelemani koulukuraattorit kokivat hyvänä osallistu-

jien määrän rajoittamisen.  

 

”Ja hyvä asia on se, että oppilaan asioiden ääressä kokoontuu ne, ketkä kuuluu-
kin siihen, että siinä ei tarvi armeijan kokoista edustusta tulla koululta” (H4) 
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Verkostotyön kehittämisessä koulukuraattorit kokivat keskeisenä myös suunnittelutyön 

siitä, mitä kenenkin toimijan kanssa voidaan tehdä yhdessä. Säännölliset tapaamiset 

eivät pelkästään riitä, jos suunnittelutyölle ei ole varattu aikaa. Koulukuraattoreiden 

kokemusten mukaan vaitiolovelvollisuus voi vaikeuttaa verkostotyötä, koska työntekijät 

olivat eri organisaation alaisuudessa. Työntekijän kiire voi myös vaikeuttaa yhteisten 

tapaamisten sopimista. Koulukuraattoreiden kokemusten mukaan verkostotyön kehittä-

misessä oli keskeistä, että asioita käsiteltiin asioina, eivätkä asiat ristiriitatilanteissa 

henkilöityneet. Ammattitaitoinen työntekijä voi työskennellä verkoston eri toimijoiden 

kanssa, vaikka työntekijät eivät tulisi keskenään hyvin toimeen. Koulukuraattorit koki-

vat verkostotyön kehittämiseen vaikuttavan myös verkoston muiden toimijoiden haluk-

kuus ja motivaatio yhteistyöhön. Yhteistyökumppanin työorientaatio yksintoimimiseen 

vaikeutti pienellä paikkakunnalla verkostotyön tekemistä merkittävästi, kun vaihtoehto-

ja työparin löytämiseen oli rajallisesti.    
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8 Pohdinta 
 

Tutkimukseni tarkoituksena oli tutkia koulukuraattoreiden antamaa tukea yläkoululaisil-

le. Tarkastelin tutkimuksessani koulukuraattoreiden käyttämiä tukimuotoja ja sitä, miten 

he kokevat antamansa tuen merkityksen. Tutkimukseni keskeisenä käsitteenä on sosiaa-

linen tuki ja tuen merkitys. Sosiaalisen tuen suunta voi olla sekä annettua että saatua, 

mutta tässä tutkimuksessa kiinnostukseni oli selvittää koulukuraattorin antamaa sosiaa-

lista tukea yläkoulun oppilaille. Koulukuraattorin työssä tuen saatavuudella ja laadulla 

on suuri merkitys. Jos kuraattorilla on liian suuri oppilasmäärä, ei hän ehdi tehdä laadu-

kasta työtä ja tavata asiakkaitaan tarpeeksi usein. Tähän vaaditaan kuraattorilta suunni-

telmallisuutta. Työskentelyllä on selkeä alku ja loppu ja työn tavoite on etukäteen mie-

titty yhdessä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa. Kuraattorilla täytyy jäädä aikaa 

myös suunnittelutyöhön, jotta jokaisella tapaamisella on selkeä päämäärä ja työskente-

lyssä päästään eteenpäin. Myös asiakastyön kirjaamiseen täytyy varata aikaa. Kuraatto-

rilla on suunniteltava kalenterinsa siten, että työmäärä päivää kohti pysyy kohtuullisena. 

Ihmistyötä tehtäessä oppilaiden ja vanhempien tapaamiset eivät ole enää laadukkaita, 

jos niitä tehdään liukuhihnatyönä.  

 

Koulukuraattorin työ on monipuolista ja se täyttää sosiaalisen tuen eri muodot Kumpu-

salon (1991) jaottelua mukaillen: emotionaalisen, informatiivisen, materiaalisen tuen ja 

arvioinnin sekä toiminnallisen ja henkisen tuen. Jos kuraattorin työ ei ole suunnitelmal-

lista, täyttyy tuen muodoista pelkästään emotionaalinen tuki: oppilaan pulmia voi em-

paattisesti kuunnella, vaikka tapaamiseen ei olekaan ehtinyt valmistautua kunnolla. So-

siaalisen tuen näkökulmasta tuen laadulla on merkitystä, eikä työ ole laadukasta jos se 

ei ole suunnitelmallista. Jos taas työ on suunnitelmallista, kuraattori voi antaa myös in-

formatiivista tukea, perehtyen oppilaan ongelmaan ja antaen hänelle siitä tietoa. Kuraat-

torin on tehtävä myös taustatyötä, koska esimerkiksi henkilökohtaisen palautteen anta-

minen oppilaalle on mahdotonta, jos kuraattori ei tiedä opettajan ja vanhemman näke-

myksiä oppilaan tilanteesta. Sosiaalisen tuen näkökulmasta tuen oikea-aikaisuus on tär-

keää, niin myös kuraattorin työssä. Jos kuraattori pääsee aloittamaan työskentelyn mah-

dollisimman varhain, on oppilaan ongelmiin helpompi puuttua, kun ongelmat eivät ole 

päässeet vielä kärjistymään. Tuen rakenteella on merkitystä tuen vaikuttavuuteen. 

Suunnitelmallisessa työskentelyssä kuraattori arvioi työskentelyn käynnistyessä, riittää-
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kö yksilötyö oppilaan auttamiseksi, vaan kokoaako hän oppilaan ympärille verkosto-

neuvotteluun monialaisen asiantuntijaryhmän, jossa pohditaan oppilaan ja hänen huolta-

jiensa kanssa oppilaan auttamista. Haastattelemani kuraattorit antoivat vaihtelevasti 

toiminnallista tukea yksilötyössä. Oppilaiden kanssa, jotka kokevat keskustelun vaike-

aksi, toiminnallinen tuki on toimivampi tuen muoto. Toiminnan yhteydessä omista asi-

oista ja tunteista puhuminen voi olla oppilaalle luontevampaa. Sosiaalisen tuen muo-

doista toiminnallinen tuki tulee erityisen hyvin esille koulukuraattorin tekemässä yhtei-

sötyössä. Yhteisötyössä toteutuu sosiaalisen tuen muodoista myös informatiivinen tuki, 

kun kuraattori antaa oppilaille tietoa esimerkiksi itsetunnosta.  

 

Haastattelemani kuraattorit kokivat keskeiseksi tukimuodoksi yksilötyössä keskustelun 

ja kuuntelun. Heillä oli käytössään monenlaisia työskentelyn tukena käytettäviä materi-

aaleja, kuten kortteja ja pelejä. Kuraattorit käyttivät työskentelyssä kuvamateriaalia ja 

toimintaa silloin, kun oppilaalla oli vaikea puhua asioistaan. Tällöin työskentely perus-

tui kuraattorin aktiivisempaan rooliin. Kuraattorit hyödynsivät työssään myös internet 

materiaalia ja tietokonepohjaisia tehtäviä. Ratkaisukeskeinen- ja kriisiteoreettinen työ-

ote sekä piirteitä kogntiivisesta työotteesta näkyi vaikuttavan työn taustalla. Kuraattorit 

kokivat, että työskentelyyn motivoituneet oppilaat lähtevät yleensä hyvin työstämään 

ongelmiaan. Työskentelyn onnistuminen vaatii luottamuksellisen ja avoimen suhteen 

syntymistä sekä oppilaaseen että hänen vanhempiinsa sekä nuoren omaa motivaatiota 

muuttaa tilannettaan. Kuraattorit kokivat tärkeänä, että oppilaan vanhemmat otetaan 

mukaan työskentelyyn tasavertaisina jäseninä.  

 

Yksilötyön lisäksi koulukuraattorit osallistuivat koulun yhteisötyöhön, joka koski yksit-

täistä luokkaa tai koko koulua. Kuraattorit vetivät myös monenlaisia ryhmiä, kuten jon-

kun teeman ympärille koottuja ryhmiä. Luokkatyön teemoja olivat esimerkiksi kaveri-

taidot tai kiusaaminen. Haastattelemani kuraattorit osallistuivat koulujen oppilashuolto-

ryhmiin, opettajien kokouksiin ja vanhempainiltoihin. Kuraattorit kokivat, että yhteisö-

työn onnistumiseen vaikuttavat oma motivaatio ja positiivinen asennoituminen, opetta-

jien arvostava ja positiivinen suhtautuminen heidän osallistumiselleen yhteisiin tapah-

tumiin. Kuraattorit kokivat samanlaisen näkemyksen yhteisöllisestä työstä ja sen tär-

keydestä vaikuttavan työn onnistumiseen. Vääränlaisten käsitysten eri ammattiryhmien 

tekemästä työstä koettiin vaikeuttavan yhteisötyön tekemistä. Yhteisötyössä kuraattoril-

la on tärkeää itse osata rajata omaa työtään, koska kuraattorin työnkuva on epämääräi-
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nen ja hän voi päätyä hoitamaan liian suurta osuutta koko koulua koskevasta työstä.  

 

Kuraattorit tekevät yhteistyötä oppilaan vanhempien kanssa. Vanhempia tavataan yh-

dessä oppilaan kanssa ja heihin ollaan yhteydessä puhelimitse. Vanhempia tavataan 

myös koulupalavereissa.  Kuraattoreiden kesken on eroja siinä, kuinka paljon he ottavat 

työskentelyssä mukaan oppilaan vanhempia ja miten he oman roolinsa kokevat. Osa 

haastateltavista kertoi teettävänsä töitä myös vanhemmilla ja osa koki vanhempien 

kanssa tehtävän työskentelyn kuuluvan enemmän sosiaalitoimen työntekijöiden työnku-

vaan. Erilaiset kokemukset kertovat työn luonteesta ja siitä, että jokainen tuo työhönsä 

oman koulutustaustansa ja persoonansa. Kuraattorin työtä voi tehdä monella tavalla 

oikein. Kuraattoreiden kokemusten mukaan yhteistyön onnistumista lisää vanhempien 

motivaatio työskentelyyn ja yhteisen näkemyksen löytyminen oppilaan auttamisesta. 

Yhteistyötä vanhempien kanssa vaikeuttavat vanhemman huono suhde opettajaan tai 

vanhemman oma jaksamattomuus työskentelyyn. Oppilaan vanhemmista lähtöisin ole-

vissa ongelmissa, vanhempien oma asennoituminen tilanteensa muuttamiseen on kes-

keistä. Vanhempi ei välttämättä halua nähdä omien ongelmiensa olevan syynä lapsensa 

oireilulle. Verkostotyön keinoin apua ja tukea voidaan tarjota sekä nuoren että vanhem-

pien ongelmiin. 

 

Koulukuraattorit nimesivät tärkeimmiksi yhteistyökumppaneiksi koulun ulkopuolelta 

perheneuvolan, lastensuojelun, sosiaalityön perhetyön, lasten- ja nuorten psykiatrisen 

työryhmän, nuorisotyön, mielenterveysneuvolan ja seurakunnan. Yhteistyökumppanei-

den kanssa oppilaita tuetaan verkostotyön keinoin ja yhteistyökumppanit toimivat myös 

työpareina sekä yksilötyössä että yhteisötyössä. Kuraattoreiden kokemusten mukaan 

verkostotyötä vaikeuttavat oppilaiden eteenpäin ohjaus palveluverkostossa esimerkiksi 

mielenterveyspalveluiden pariin. Paikkakunnan muu palveluntarjonta tuo oman vaiku-

tuksensa koulukuraattorin asiakkuuksiin, koska koulukuraattori voi helposti joutua 

paikkaamaan puutteita kunnan muussa palveluverkostossa. Tämä voi olla kuormittavaa 

työntekijälle, koska hänen ammattiosaamisensa ei vastaa avuntarvetta ja hänen työ-

aikansa täyttyy toisenlaista apua tarvitsevien oppilaiden tapaamisesta. Koska kouluku-

raattori toimii kouluilla, on hän usein se ensimmäinen työntekijä, joka koulupsykologin 

ohella, tapaa myös mielenterveysongelmista kärsiviä oppilaita. Koulukuraattori onkin 

avainasemassa arvioimassa oppilaiden avuntarvetta ja ohjaamassa heitä palveluverkos-
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tossa eteenpäin, mutta ongelmallista usein on eteenpäin ohjauksen vaikeus.  

 

Haastattelemieni kuraattoreiden kokemusten mukaan verkostotyön kehittämisessä kes-

keistä on toimintatapojen selkiyttäminen, oma aktiivisuus ja keskustelun herättäminen 

sekä muiden palveluverkoston tilanteen tunteminen työntekijäresurssien osalta. Yhteis-

työssä on jo kehitetty erilaisia toimintamalleja, joissa jokaisen ammattitaitoa pystytään 

hyödyntämään tehokkaammin. Uusissa toimintamalleissa ja niiden käyttöönotossa tär-

keää on tiedonkulku, koska työntekijöiden vaihtuvuuden vuoksi hyvätkin toimintamallit 

voivat pian unohtua jos niistä ei käydä säännöllistä keskustelua. Kuraattorit kokivat 

suunnittelutyön säännöllisten tapaamisten lisäksi tärkeiksi. Heidän mukaansa pelkät 

yhteiset tapaamiset eivät riitä jos yhdessä tehtävää työtä ei ehditä kiireen keskellä suun-

nitella. Kuraattorit kokivat vaitiolovelvollisuuden ja kiireen vaikeuttavan verkostotyötä. 

Kuraattoreiden kokemusten mukaan myös ristiriitatilanteiden henkilöityminen on voinut 

vaikeuttaa verkostotyötä. Tämä tulee esille esimerkiksi kouluilla, kun uutta oppilas- ja 

opiskelijahuoltolakia siirretään käytäntöön. Muutos aiheuttaa aina joissakin osapuolissa 

vastarintaa ja uuden lain kannattajat voivat joutua ristiriitaiseen tilanteeseen, kun kou-

lulla haluttaisiin vaalia entisiä toimintatapoja.  

 

Koulukuraattori on oppilaiden tukena erilaisissa elämäntilanteissa ja näistä tilanteista 

keskustellaan yksilötapaamisilla. Koulukuraattorit kokivat heidän työnsä olevan merki-

tyksellistä muun muassa oppilaiden kouluun liittyvissä pulmissa, kuten koulujaksami-

sessa. Kotiin liittyvissä pulmissa kuraattorit kokivat olevan tukitoimi oppilaalle ja van-

hempien kanssa tehtävän työn he kokivat kuuluvan esimerkiksi lastensuojelulle. Perhe-

tilanteen selvittämistä kuraattorit tekivät yhdessä työparin kanssa. Haastattelemani ku-

raattorit kokivat työnsä olevan oppilaan edunvalvojana toimimista ja hänen haastavasta 

kotitilanteestaan kertomista opettajille. Yksilökäynneillä kuraattorit voivat tukea oppi-

laita, joilla on lieviä mielialapulmia. Työn merkityksellisyydessä kuraattorit kokivat 

tärkeäksi heidän saavutettavuuden ja oman työnsä juurtumisen kouluille. Myös haastat-

telemieni kuraattoreiden kokemus antamansa tuen merkityksestä vaihtelee. Tutkimuk-

seni pieni haastatteluaineisto rajoittaa luonnollisesti kovin pitkälle menevien tulkintojen 

tekemistä. Yksi tutkittavista löysi työstään useitakin onnistumisen kokemuksia, joissa 

on huomannut auttaneensa oppilasta elämässään eteenpäin, kun taas toinen oli hyvin 

varovainen kuvatessaan onnistumisen kokemuksiaan. Tutkimustuloksista käy kuitenkin 
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ilmi, että kuraattorit tarvitsevat työssä onnistuakseen tueksi oppilaan ympärillä olevia 

muita ihmisiä, hänen vanhempiaan, opettajaansa sekä muuta viranomaisverkostoa. Ver-

kostoituminen onkin kuraattorin työssä aivan keskeistä. Kuraattorin on itse tehtävä työ-

tään eri verkostoissa tunnetuksi, koska edelleenkin kuraattorin työ on heikosti tunnettua, 

eikä hänen työpanostaan hyödynnetä tarpeeksi. Kuraattorilla on esimerkiksi lastensuoje-

lun asiakkuudessa olevan oppilaan koulunkäynnistä aivan ensiarvoista tietoa, jota hyö-

dynnetään aivan liian vähän. Verkostoituminen palveluverkoston muiden toimijoiden 

kanssa helpottaa myös nuoren ohjausta eteenpäin palveluverkostossa. 

 

Yhteisötason työssä, kuten luokkatyössä, opettajan työpanos kuraattorin työn onnistu-

miselle on tärkeää, koska kuraattorin vetämä lyhytkestoinen työskentely esimerkiksi 

työrauhan parantamiseksi ei kanna hedelmää, jos opettaja ei osallistu työskentelyyn ja 

pidä kiinni sovituista asioista, sekä jatka työtä kuraattorin työskentelyn päätyttyä. Tut-

kimustulosten mukaan kuraattorin työ yksistään voi olla merkityksetöntä, mutta suunni-

telmallisesti rakennettuna kokonaisuutena todella laadukasta ja kustannuksia säästävää.   

 

Työntekijän kyky ja halu verkostoitua koulun sisällä toimivien työntekijöiden, sekä kou-

lun ulkopuolisten tahojen kanssa määrittelevät paljon hänen työtään. Suurin osa koulu-

kuraattoreista työskentelee kuitenkin liian isoilla koulualueilla, joten myös se vaikuttaa 

työnkuvaan. Monen koulukuraattorin haaveena olisi olla koululla se turvallinen, aina 

omassa työhuoneessaan paikalla oleva aikuinen, jolle oppilas voi tulla puhumaan on-

gelmistaan. Todellisuus on kuitenkin sitä, että kuraattorille täytyy varata aika, eikä kou-

lulta aina löydy edes tapaamiseen asianmukaista tilaa, vaan oppilasta tavataan siellä 

tilassa, mikä milloinkin sattuu olemaan vapaana. Asianmukaisen työtilan löytymiseen 

koululta vaikuttaa kuraattorin työn ja oppilaiden arvostus. Koulukuraattorit toivoisivat 

osallistumista enemmän yhteisölliseen työhön jos heillä olisi siihen ajankäytöllisesti 

mahdollisuus. 

 

Koulukuraattoreiden työtä kuvaavissa aiemmissa tutkimuksissa kerrottiin kuraattorin 

työroolin olevan epäselvä ja heidän työlleen asetettiin ylisuuria odotuksia. Tämä sama 

on havaittavissa edelleenkin koulukuraattorin työssä, mikä johtuu varmasti osaltaan 

myös työn luonteesta. Kuraattorin työssä vaikuttaa paljon työntekijän persoona ja se, 
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mitä hän haluaa työssään painottaa eli kuinka paljon hän haluaa työssään tehdä yhteisö-

tason työtä ja kuinka paljon panostaa työaikaansa yksilötyöhön. Työnkuvaan vaikuttaa 

myös koulukuraattorin saama koulutus, sekä mahdollisesti myöhemmin hankittu täy-

dennyskoulutus.  

 

Koulukuraattorin palvelut ovat vapaaehtoisia, mutta joskus asiakkuudessa voi olla vas-

tentahtoinen oppilas. Tällöinkin kuraattorin olisi hyvä pyrkiä motivoimaan oppilasta 

ensin tapaamisiin ja sen myötä asioidensa ja pulmiensa käsittelyyn ja ratkomiseen. Ku-

raattori tekee kuitenkin työtään myös persoonallaan ja ehkä juuri työn henkilökohtaisen 

aspektin mukanaolo, sekä resurssien puute, saa tämän motivoimistyön jäämään vähem-

mälle huomiolle. Kuinka paljon käyttää työaikaansa vastentahtoisen oppilaan motivoi-

miseen, kun kuraattoripalveluille motivoituneitakin oppilaita on runsaasti, eikä heille-

kään tunnu riittävän kalenterista aikoja? Nämä motivoitumattomat oppilaat ovat kuiten-

kin ehkä niitä eniten apua tarvitsevia ja muutoinkin usealla tavalla väliinputoajia.  

 

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki sai haastattelemissani kuraattoreissa aikaan monen-

laisia ajatuksia. Laissa nähtiin paljon positiivista, mutta sen myötä mahdollisesti kasva-

va työpaine aikamääreineen ja työn laajeneminen esikouluikäisiin mietitytti monia. Ku-

raattorit kokivat hyvänä, että työhön tulee yhteisöllinen painotus ja että uuden lain myö-

tä työtä täytyy kehittää. Kuraattorit eivät uskoneet oppilashuoltotyön muuttuvan paljoa-

kaan, vaan jatkossa oppilaan asioita käsitellään useammissa erillisissä ryhmissä. Kuraat-

torit kokivat hyvänä, että asiakkuuteen ohjautuvuus on kirjattuna lakiin ja opettajilla on 

velvollisuus ohjata oppilaat oppilashuoltopalveluihin. Määräaikavelvoitteet tapaamisen 

järjestämiseen ja kuraattorityön vapaaehtoisuus koettiin oppilaiden kannalta hyväksi, 

mutta toisaalta määräaikavelvoitteessa pysyminen mietitytti haastateltavia. Kuraattorit 

kokivat oppilaan subjektiivinen oikeuden oppilashuoltopalveluihin positiivisena, koska 

joskus vanhemmat olivat kieltäneet kuraattorityöskentelyn, vaikka oppilas olisi sitä ha-

lunnut. On hyvä, että uuden lain myötä oppilas ja hänen vanhempansa huomioidaan 

entistä paremmin, eikä oppilaan asioiden käsittelyyn osallistu enää koko koulun oppi-

lashuoltoryhmä. Vanhat käytänteet muuttuvat kouluilla kuitenkin hitaasti ja kuraattorit 

kokivat, että heidän on yksistään haastavaa muuttaa koulun toimintatapoja. Vallitsevien 

vanhojen käytäntöjen muuttamiseen ja uuden lain hengen omaksumiseen tarvitaankin 
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koko koulun henkilökunnan panostus. Näin kodin ja koulun yhteistyötä saadaan raken-

nettua entistä avoimemmaksi. 

 

Tutkimuksen tekeminen on ollut ammatillisesti kiinnostavaa ja opettavaista. On ollut 

mielenkiintoista käydä keskusteluja jo vuosia kuraattorin työtä tehneiden haastateltavien 

kanssa. Kuraattorin työn merkityksellisyyttä olisi jatkossa mielenkiintoista tutkia oppi-

laiden tai vanhempien näkökulmasta.  
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                         liite 1 

1 luku/Yleiset säännökset 

1 § Lain soveltamisala 

Tässä laissa säädetään perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitetussa opetuksessa olevan oppilaan sekä lukio-
laissa (629/1998) ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) tarkoitetussa koulutuksessa 
olevan opiskelijan oikeudesta opiskeluhuoltoon. 

2 § Lain tarkoitus 

Tämän lain tarkoituksena on: 

1) edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä ongelmien 
syntymistä; 

2) edistää oppilaitosyhteisön ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta, esteet-
tömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä; 

3) turvata varhainen tuki sitä tarvitseville; 

4) turvata opiskelijoiden tarvitsemien opiskeluhuoltopalvelujen yhdenvertainen saatavuus ja laatu; 

5) vahvistaa opiskeluhuollon toteuttamista ja johtamista toiminnallisena kokonaisuutena ja monialaisena 
yhteistyönä. 

3 § Opiskeluhuollon kokonaisuus 

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä 
sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilai-
tosyhteisössä. Opiskeluhuoltoa on sekä perusopetuslaissa tarkoitettu oppilashuolto että lukiolaissa ja 
ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu opiskelijahuolto. 

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöl-
lisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon siten kuin 
tässä laissa säädetään. 

Opiskeluhuoltoon sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen opiske-
luhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskelu-
terveydenhuollon palvelut.   

Opiskeluhuoltoa toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena suunnitelmallise-
na yhteistyönä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. 

4 § Yhteisöllinen opiskeluhuolto 

Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan tässä laissa toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko oppilai-
tosyhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuo-
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rovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Yh-
teisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavat kaikki opiskeluhuollon toimijat. 

Kaikkien oppilaitoksessa opiskelijoiden kanssa työskentelevien sekä opiskeluhuoltopalveluista vastaavien 
viranomaisten ja työntekijöiden on tehtävissään edistettävä opiskelijoiden ja oppilaitosyhteisön hyvin-
vointia sekä kotien ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä. Oppilaitoksen henkilökunnalla on ensisijainen 
vastuu oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista. 

5 § Yksilökohtainen opiskeluhuolto 

Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan tässä laissa yksittäiselle opiskelijalle annettavia: 

1) koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja; 2) opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja; 

3) monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa; ja 4) jäljempänä 10 §:ssä tarkoitettuja koulutuksen jär-
jestäjän järjestämiä sosiaali- ja terveyspalveluja. 

Monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa toteutetaan 14 §:n 4 momentissa tarkoitetussa monialaisessa 
asiantuntijaryhmässä ja siitä laaditaan opiskeluhuoltokertomus siten kuin 20 §:ssä säädetään. 

7 § Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut 

Psykologi- ja kuraattoripalveluilla tarkoitetaan opiskeluhuollon psykologin ja kuraattorin antamaa opiske-
lun ja koulunkäynnin tukea ja ohjausta, joilla: 

1) edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden 
läheisten kanssa; 

2) tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. 

Kuraattorin kelpoisuusvaatimuksena on vähintään sosiaalihuollon ammatillisista kelpoisuusvaatimuksista 
annetun lain (272/2005) 6 §:n mukainen kelpoisuus. Jokaisen oppilaitoksen käytettävissä on oltava sellai-
sen opiskeluhuollon vastaavan kuraattorin palveluja, jolla on mainitun lain 3 §:n mukainen kelpoisuus 
sekä psykologin palveluja. 

2 luku/Opiskeluhuollon järjestäminen 

9 § Järjestämisvastuu 

Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuoltosuunnitelma toteu-
tuu. Koulutuksen järjestäjän on järjestettävä opiskeluhuolto yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja ter-
veystoimen opiskeluhuoltopalveluista vastuussa olevien viranomaisten kanssa siten, että opiskeluhuollos-
ta muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. 

Oppilaitoksen sijaintikunta vastaa opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä 
alueellaan sijaitsevien esi- ja perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillista peruskoulutusta antavien 
oppilaitosten opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta. Perusopetuslain 7 ja 8 §:ssä tarkoitettujen 
opetuksen järjestäjien opetuksessa olevien oppilaiden psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä 
vastaa opetuksen järjestäjä. 

11 § Tiedottamis- ja ohjausvelvollisuus 
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Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opiskelijoilla ja heidän huoltajillaan on tieto oppilaitoksen ja sen 
opiskelijoiden käytettävissä olevasta opiskeluhuollosta. 

Oppilaitoksen ja opiskeluhuollon henkilökunnalla on velvollisuus ohjata opiskelijaa hakemaan tarvitse-
miaan opiskeluhuollon etuuksia ja palveluja. 

12 § Opiskeluhuolto lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa 

Lastensuojelulain (417/2007) 12 §:ssä tarkoitettuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan on kirjat-
tava: 

1) opiskeluhuollon tavoitteet ja paikallisen toteuttamistavan keskeiset periaatteet; 

2) arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta, käytettävissä olevista opiskeluhuoltopalveluista ja avustaja-
palveluista sekä tuki- ja erityisopetuksesta; 

3) toimet, joilla vahvistetaan yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ja opiskelijoiden varhaista tukea; 

4) tiedot suunnitelman toteuttamisesta, seurannasta sekä opiskeluhuollon laadunarvioinnista. 

13 § Opiskeluhuoltosuunnitelma 

Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opiskeluhuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten 
laaditaan oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma. Suunnitelma on laadittava yhteistyössä oppilai-
toksen henkilöstön, opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Opiskeluhuoltosuunnitelma voi olla 
myös kahden tai useamman oppilaitoksen yhteinen. Suunnitelma on tarkistettava vuoden kuluessa siitä, 
kun 12 §:ssä tarkoitettu lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on tarkistettu. 

Opiskeluhuoltosuunnitelmaan on kirjattava: 

1) arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta ja käytettävissä olevista opiskeluhuoltopalveluista; 

2) oppilaitosyhteisön toimenpiteet yhteisöllisen opiskeluhuollon edistämiseksi ja tarvittavien tukitoimien 
järjestämiseksi; 

3) yhteistyön järjestäminen opiskelijoiden ja heidän perheidensä sekä oppilaitoksessa työskentelevien ja 
muiden opiskelijoiden hyvinvointia tukevien tahojen kanssa; 

4) suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä; 

5) toimenpiteet opiskeluhuoltosuunnitelman toteuttamiseksi ja seuraamiseksi (omavalvonta). 

Opetushallitus antaa opetussuunnitelman perusteissa määräykset opiskeluhuoltosuunnitelman laatimises-
ta. 

Koulutuksen järjestäjän on seurattava oppilaitoksen opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumista. 

14 § Opiskeluhuoltoryhmät 

Koulutuksen järjestäjäkohtaisen opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja 
arvioinnista vastaa monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä. Opiskeluhuollon ohjausryhmä voi olla 
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myös kahden tai useamman koulutuksen järjestäjän yhteinen taikka sille asetetut tehtävät voi hoitaa muu 
tehtävään soveltuva ryhmä. 

Oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista vastaa mo-
nialainen oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä. Oppilaitoskohtaista opiskeluhuoltoryhmää johtaa 
koulutuksen järjestäjän nimeämä edustaja. 

Muilta osin koulutuksen järjestäjä päättää yhteistyössä opiskeluhuollon palveluja tuottavien tahojen kans-
sa tarkemmin opiskeluhuoltoryhmien kokoonpanosta, tehtävistä ja toimintatavoista. Opiskeluhuoltoryh-
mät voivat tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. 

Yksittäisen opiskelijan tai tietyn opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuollon palvelu-
jen järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryh-
mässä. Asiantuntijaryhmään voidaan nimetä asiantuntijoita jäseneksi vain opiskelijan, tai, ellei hänellä ole 
edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen huoltajansa suostumuksella. Asiantunti-
jaryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. 

Kun käsitellään yksittäistä opiskelijaa koskevaa asiaa tai opiskelijaryhmää koskevaa asiaa siten, että yk-
sittäisten opiskelijoiden henkilöllisyys on tunnistettavissa, on otettava huomioon, mitä 18 ja 19 §:ssä 
säädetään. 

Edellä 4 momentissa tarkoitetun asiantuntijaryhmän jäsen ei saa käyttää asiantuntijaryhmän jäsenenä 
saamiaan salassa pidettäviä tietoja muuhun kuin opiskeluhuoltoon liittyvään tehtävään. 

3 luku/Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen 

15 § Oikeus saada opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja 

Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai 
kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen kun opiskelija on tätä 
pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana 
työpäivänä. 

Mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun on järjestettävä opiskelijalle 1 momentissa tarkoitetulla 
tavalla myös opiskelijan huoltajan tai muun henkilön yhteydenoton perusteella, jollei kyseessä ole yhtey-
denottajan neuvonta ja ohjaus tai jos keskustelun järjestäminen on muusta syystä ilmeisen tarpeetonta. 

Opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin arvion perusteella opiskelijalla on oikeus saada riittävä tuki ja 
ohjaus hänen opiskeluunsa ja kehitykseensä liittyvien vaikeuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Tar-
vittaessa opiskelija on ohjattava saamaan muita opiskeluhuollon palveluja sekä muuta erityisen tuen tar-
peessa olevia lapsia ja nuoria tukevaa toimintaa. 

16 § Yhteydenotto opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen saamiseksi 

Jos oppilaitoksen tai opiskeluhuollon työntekijä arvioi, että opiskelijan opiskeluvaikeuksien tai sosiaalis-
ten tai psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi taikka poistamiseksi tarvitaan opiskeluhuollon psykologi- 
tai kuraattoripalveluja, hänen on otettava viipymättä yhteyttä opiskeluhuollon psykologiin tai kuraattoriin 
yhdessä opiskelijan kanssa ja annettava tiedossaan olevat tuen tarpeen arvioimiseksi tarvittavat tiedot. 

Jos yhteydenottoa ei ole mahdollista tehdä yhdessä, opiskelijalle on annettava tieto yhteydenotosta ja 
mahdollisuus keskustella yhteydenottoon liittyvistä syistä 15 §:n 1 momentissa säädetyssä määräajassa. 
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Myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu, joka ammatillisessa tehtävässään on saanut tietää opiskelijan 
tuen tarpeesta, voi salassapitosäännösten estämättä ottaa yhteyttä opiskeluhuollon psykologiin tai kuraat-
toriin. 

Opiskelijan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle on annettava tieto tässä pykälässä säädetystä yh-
teydenotosta, jollei tässä tai muussa laissa toisin säädetä. 

18 § Opiskelijan ja hänen laillisen edustajansa asema opiskeluhuollossa 

Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa. Opiskelijan omat toi-
vomukset ja mielipiteet on otettava huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikän-
sä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti. 

Alaikäinen ja muu vajaavaltainen voi, ottaen huomioon hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muut henkilökoh-
taiset ominaisuutensa sekä asian laatu, painavasta syystä kieltää huoltajaansa tai muuta laillista edustajan-
sa osallistumasta itseään koskevan opiskeluhuoltoasian käsittelyyn sekä antamasta itseään koskevia salas-
sa pidettäviä opiskeluhuollon tietoja huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen, jollei se ole selvästi 
hänen etunsa vastaista. Arvion vajaavaltaisen edun toteutumisesta tekee opiskeluhuollon henkilöstöön 
kuuluva sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö. 

Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä opiskeluhuollon palveluja. 

19 § Yksittäistä opiskelijaa koskevan opiskeluhuoltoasian käsittely 

Asian käsittely yksittäisen opiskelijan tueksi koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä perustuu 
opiskelijan tai, jollei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen huolta-
jansa suostumukseen. 

Opiskelijan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella hänen asiansa käsittelyyn voi osallistua tarvittavia 
opiskeluhuollon yhteistyötahoja taikka opiskelijan läheisiä. Jos alaikäisellä tai muutoin vajaavaltaisella ei 
ikänsä tai kehitystasonsa vuoksi ole edellytyksiä arvioida itsenäisesti asian merkitystä, huoltaja tai muu 
laillinen edustaja voi antaa siihen suostumuksen hänen sijastaan. 

Opiskeluhuoltoryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa opiskelijan asiassa tarpeelliseksi katso-
miltaan asiantuntijoilta ja ilmaista heille siinä tarkoituksessa salassa pidettäviä tietoja siten kuin viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 26 §:n 3 momentissa säädetään. 

20 § Opiskeluhuollon kertomukset 

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi tarpeelliset tiedot kirjataan opiskelu-
huollon kertomuksiin siten kuin tässä pykälässä säädetään. Tässä laissa ei säädetä sellaisista opiskelijoita 
koskevista tiedoista, joita tallennetaan oppilas- tai opiskelijarekistereihin opetuksen tai koulutuksen järjes-
tämiseksi ja toteuttamiseksi. 

Opiskeluhuollon kuraattorit kirjaavat yksilötapaamisissa kertyvät asiakastiedot opiskeluhuollon kuraatto-
rin asiakaskertomukseen, joiden käsittelystä säädetään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
annetussa laissa (812/2000). 

Kun 14 §:ssä tarkoitetussa opiskeluhuollon monialaisessa asiantuntijaryhmässä selvitetään yksittäisen 
opiskelijan opiskeluhuollon tarvetta, tai kun sen jäsenet toteuttavat jo suunniteltuja ja sovittuja yksilöllisiä 
opiskeluhuollon tukitoimia, asiantuntijaryhmän vastuuhenkilön on kirjattava ryhmän toimintatavoitteiden 
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kannalta välttämättömät opiskelijaa koskevat tiedot opiskeluhuoltokertomukseen. Myös muut asiantunti-
jaryhmän jäsenet voivat tehdä tällaisia kirjauksia salassapitovelvoitteiden estämättä. 

Opiskeluhuoltokertomus laaditaan jatkuvaan muotoon aikajärjestyksessä eteneväksi ja siihen kirjataan 
yksittäisen opiskelijan: 

1) nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen tai muutoin vajaavaltaisen opiskelijan 
huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot; 2) asian aihe ja vireillepanija; 3) opiskelijan 
tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet; 4) tiedot asian käsittelystä opiskeluhuoltoryhmän 
kokouksessa, kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa, kokouksessa tehdyt päätökset, pää-
tösten toteuttamissuunnitelma sekä toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot; 5) toteutetut toimenpi-
teet; 6) kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-asemansa. 

Jos sivulliselle annetaan opiskeluhuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan on lisäksi merkittävä, 
mitä tietoja, kenelle sivulliselle ja millä perusteella tietoja on luovutettu. 

21 § Opiskeluhuollon rekisterit 

Koulutuksen järjestäjä ylläpitää rekisterinpitäjänä monialaisen yksilökohtaisen opiskeluhuollon rekisteriä 
(opiskeluhuoltorekisteri). Rekisteriin tallennetaan oppilaitoksen toteuttamassa monialaisessa yksilökoh-
taisessa opiskeluhuollossa laadittavat opiskeluhuoltokertomukset sekä muut siihen liittyvissä tehtävissä 
laaditut tai saadut yksittäistä opiskelijaa koskevat asiakirjat. Rekisterinpitäjän on nimettävä rekisterille 
vastuuhenkilö. Vastuuhenkilö määrittelee tapauskohtaisesti käyttöoikeudet sanottuun rekisteriin tallennet-
taviin tietoihin. 

Edellä 20 §:n 2 momentissa tarkoitetut potilasasiakirjat tallennetaan potilasrekisteriin, jonka rekisterinpi-
täjänä toimii palvelun järjestänyt kunnan toimielin tai 10 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa koulutuksen 
järjestäjä. Edellä 20 §:n 2 momentissa tarkoitetut opiskeluhuollon kuraattorin asiakaskertomukset tallen-
netaan opiskeluhuollon kuraattorin asiakasrekisteriin, jonka rekisterinpitäjänä toimii palvelun järjestänyt 
kunnan toimielin tai 10 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa koulutuksen järjestäjä. 

Jos koulutuksen järjestäjä toimii opiskeluhuollon potilasrekisterin tai opiskeluhuollon kuraattorin asiakas-
rekisterin rekisterinpitäjänä, sen on nimettävä kyseisen alan ammattihenkilö vastuuhenkilöksi huolehti-
maan sanottuun toimintaan liittyvien tietojen rekisterinpidosta. Tässä ja 1 momentissa tarkoitettu vastuu-
henkilö päättää myös vastaamaansa rekisteriin sisältyvien tietojen luovuttamisesta tilanteissa, joissa niitä 
pyytävällä on lakiin perustuva oikeus tiedon saantiin. Koulutuksen järjestäjä ei saa käyttää tässä pykälässä 
tarkoitettuun rekisteriin sisältyviä tietoja muuhun tarkoitukseen kuin kyseisen yksilökohtaisen opiskelu-
huollon palvelun järjestämiseen ja toteuttamiseen, ellei laissa muuta säädetä. 

Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, opiskeluhuollon rekistereihin tallennettavien tietojen käsittelystä 
säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ja henkilötietolaissa (523/1999). 

Tässä laissa tarkoitettuihin rekistereihin sisältyviä tietoja voidaan luovuttaa tietoon oikeutetulle teknisen 
käyttöyhteyden avulla. Ennen teknisen käyttöyhteyden avaamista tietoja luovuttavan on varmistuttava 
siitä, että tietojen suojauksesta huolehditaan asianmukaisesti. 

22 § Opiskeluhuoltorekisteriin sisältyvien tietojen salassapito 

Edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitettuun opiskeluhuoltorekisteriin tallennetut tiedot, jotka koskevat yksit-
täistä opiskelijaa taikka muuta yksityistä henkilöä, ovat salassa pidettäviä siten kuin viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annetun lain 24 §:ssä säädetään. 
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Oppilaitoksen henkilöstö, opiskeluhuoltopalveluja toteuttavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenki-
löt taikka niiden toimeksiannosta tai muutoin niiden lukuun opiskeluhuollon toimenpiteisiin osallistuvat 
ammattihenkilöt, opetusharjoittelua suorittavat ja muut opetuksen tai yksilökohtaisen opiskeluhuollon 
toteutukseen osallistuvat henkilöt taikka opetuksen ja koulutuksen järjestämisestä vastaavien toimielinten 
jäsenet eivät saa antaa sivullisille yksilökohtaisen opiskeluhuollon asiakirjoihin sisältyviä tai muuten 
tietoonsa saamia yksittäistä opiskelijaa koskevia salassa pidettäviä tietoja, jos siihen ei ole: 

1) asianomaisen henkilön tai, ellei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, 
hänen laillisen edustajansa kirjallista, yksilöityä suostumusta; taikka 2) tiedon luovuttamiseen oikeutta-
vaa lain säännöstä. 

Sivullisella tarkoitetaan henkilöä, joka ei osallistu asianomaisen opiskelijan yksilökohtaisen opiskeluhuol-
lon tarpeen selvittämiseen tai sen toteutukseen taikka niihin liittyviin tehtäviin. 

Edellä 2 momentissa tarkoitettujen henkilöiden salassapitovelvoitteista säädetään viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annetun lain 22 §:ssä (asiakirjasalaisuus) ja 23 §:ssä (vaitiolovelvollisuus ja hyväksi-
käyttökielto). 

23 § Oikeus poiketa salassapitovelvoitteista 

Opiskeluhuoltoa koskevista salassapitovelvoitteista voidaan poiketa siten kuin viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetun lain 7 luvussa säädetään, ellei tässä tai muussa laissa toisin säädetä. 

Opiskelijan yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuvilla on salassapi-
tovelvollisuuden estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä opiskeluhuollosta vastaaval-
le viranomaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämi-
seksi ja toteuttamiseksi. 

Jos opiskelija siirtyy toisen koulutuksen järjestäjän koulutukseen, aikaisemman koulutuksen järjestäjän on 
pyydettävä opiskelijan taikka, jollei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitys-
tä, hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa suostumus siihen, että uudelle koulutuksen järjestäjäl-
le voidaan siirtää opiskeluhuollon asiakasrekisteristä sellaiset salassa pidettävät tiedot, jotka ovat tarpeel-
lisia opiskeluhuollon jatkuvuuden kannalta. 

5 luku Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 

27 § Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2014. 

28 § Siirtymäsäännökset 

Opetushallituksen on uudistettava opetussuunnitelmien perusteet tämän lain mukaisiksi siten, että koulu-
tuksen järjestäjät voivat ottaa tämän lain mukaiset opetussuunnitelmat käyttöön 1 päivänä elokuuta 2014. 
Sen estämättä, mitä 7 §:n 2 momentissa säädetään, henkilö, joka tämän lain voimaantullessa on hoitanut 
virka- tai työsuhteessa kuraattorin tehtäviä vähintään kaksi vuotta välittömästi ennen tämän lain voimaan 
tuloa, voi jatkaa tehtävien hoitamista tässä virka- tai työsuhteessa niin kauan kuin tämä virka- tai työsuh-
de jatkuu keskeytyksettä. Jos tällainen henkilö on hoitanut näitä tehtäviä alle kaksi vuotta, hän voi jatkaa 
tehtävien hoitamista tässä virka- tai työsuhteessa 31 päivään heinäkuuta 2018.          
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                                                                                              liite 2  
HAASTATTELUTEEMAT 
 
Haastateltavan taustatiedot: 

- Koulutustausta ja mahdollinen täydennyskoulutus 

- Työhistoria sosiaalialalla 

1. Yksilötyö kuraattoritapaamisissa yläkoulun oppilaan kanssa 

- Mitä kautta oppilaat tulevat asiakkaaksesi? 

- Minkälaisia tulosyitä oppilailla on kuraattorin asiakkuuteen? 

- Kuvaile minkälaisia työmenetelmiä sinulla on käytössäsi yksilötyössä 

- Mitkä tekijät edesauttavat kuraattorityöskentelyn onnistumista? 

- Mitkä tekijät vaikeuttavat kuraattorityöskentelyn onnistumista? 

2. Yhteisötyö 

- Millaista yhteisöllistä työtä olet tehnyt (esim. luokkatyö/koko koulua koskeva  työ? 

- Miten olet kokenut tekemäsi yhteisötyön? 

- Oletko ollut mukana luomassa oppilashuoltotyön toimintamalleja koululle? 

- Mitkä tekijät edesauttavat yhteisötyön onnistumista? 

- Mitkä tekijät vaikeuttavat yhteisötyön onnistumista? 

3. Verkostotyö 

- Millaista yhteistyötä olet tehnyt oppilaan vanhempien/huoltajien kanssa? 

- Millaisena olet kokenut yhteistyön oppilaan vanhempien/huoltajien kanssa? 

- Mitkä tekijät edesauttavat yhteistyötä vanhempien/huoltajien kanssa? 

- Mitkä tekijät vaikeuttavat yhteistyötä vanhempien/huoltajien kanssa? 

- Minkälaisissa verkostoissa toimit? 

- Ketkä ovat tärkeimpiä yhteistyökumppaneita koulun sisällä? Entä koulun ulkopuolella? 

- Minkälaisia kokemuksia sinulla on verkostotyöstä? 

- Mitkä tekijät edesauttavat verkostotyön onnistumista? 

- Mitkä tekijät vaikeuttavat verkostotyön onnistumista? 

- Miten mielestäsi verkostotyötä eri yhteistyökumppaneiden kanssa voitaisiin tehostaa? 

4. Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 

- Minkälaisia ajatuksia uusi laki sinussa herättää? (mikä positiivista/negatiivista?) 

- Miten uusi laki tulee muuttamaan työtäsi? 

- Mitä mieltä olet näistä muutoksista? 


