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KOHTI YHTEISTÄ YMMÄRRYSTÄ: Koulukuraattorin ja opinto-ohjaajan dialoginen tie 
kohti nivelvaiheiden toimintamalleja 
 
PELTOMAA, PILVI 
 
Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustieteiden laitos / Kasvatustiede, ammattikasvatus 
 
Pro gradu-tutkielma, 83 sivua + liitteet 8 sivua 
2009 
_____________________________________________________________ 

TIIVISTELMÄ 
 
Tutkimus tarkastelee ja selkiyttää kahden eri sektorin alaisuudessa toimivan ohjauksen 
ammattilaisen toimintaa, työnjakoa ja varhaisen puuttumisen malleja koulussa. 
Tutkimuksessa käytetään toimintatutkimuksen metodeja ja tarkastellaan dialogisen 
yhteistyön kehittymistä Isaacsin teorian valossa. 
                   Opinto-ohjaajan ohjauksen piiriin katsotaan yleensä kuuluvan koulunkäynnin, 
jatko-opintojen, kurssivalintojen, ammatinvalinnan ym. ohjauksesta vastaaminen. 
Kuraattorin toimenkuvaan kuuluvat sen sijaan elämänhallintaan, kiusaamiseen, kavereihin 
sekä yleensä lastensuojeluun liittyvät seikat ja keskustelut. Tällainen jaottelu on kuitenkin 
liian yksipuolinen. Kuraattori on opinto-ohjaajan ohella nuoren elämän selkiyttäjä, jonka 
ratkottavaksi tuodaan kaikenlaisia pulmia. Luottamuksellinen ja aktiivinen yhteistyö näiden 
kahden toimijan välillä mahdollistaa nuoren elämän kokonaisvaltaisen hahmottamisen ja 
nopean puuttumisen laajalla sektorilla. Työn rajapintojen kartoittamisella vältytään työn 
päällekkäisyydeltä. 
                  Perusturvatoimen ja koulutoimen lainsäädäntö on vaitiolovelvollisuuksineen 
katsottu olevan työtä vaikeuttava tekijä. Kuitenkin tutkimuksen myötä on huomattu, että 
mikäli luottamus ammattilaisten välillä on kunnossa, voidaan nykyisenkin lainsäädännön 
piirissä toimia. Luottamuksella tarkoitetaan sitä, että kumpikin toimija voi olla varma siitä, 
että opetuksen asianmukaisen järjestämisen kannalta oleellinen tieto jaetaan 
oppilashuoltotyöryhmässä. Dialogin myötä toimintamallit hahmottuvat nuoren elämän 
kokonaisuutta ja tarpeita palvelevaksi kentäksi. 
                         Tutkimuksen aineistona on käytetty kuraattorin ja opinto-ohjaajan 
päiväkirjoja sekä dialogisten keskustelujen muistiinpanoja vuosilta 2004-2008.  Työtä 
tehdessä selkiintyi, että molemmat ohjauksen ammattilaiset käsittävät työnsä parhaiten 
konstruktivistinen viitekehyksen kautta ja miten paljon opinto-ohjaajan ja kuraattorin työssä 
on yhteisiä nimittäjiä, vaikka molemmilla on myös täysin itsenäinen toisesta riippumaton 
sektorinsa. Kuitenkin dialogiseen yhteistyöhön kiinni pääsemiskesi on tehtävä enemmän 
työtä kuin mitä nykyiset aikaresurssit kunnissa antavat asiantuntijoille myöden. Dialogin 
kautta synnytetty yhteistyö kuitenkin tuo toimintaan resursseja, jotka kannattaisi käyttää 
hyödyksi. Ennaltaehkäisevään työhön panostaminen tuo suuremmat säästöt kuin toimiminen 
pakkotilanteiden edessä. 
 
Avainsanat: dialogi, opinto-ohjaus, koulukuraattori, moniammatillisuus, konstruktivismi, 
nivel-vaiheet 
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ABSTRACT 
 
The study examines and clarifies the functioning, division of labour and the models of early 
intervention of two guidance professionals working under two different sectors, educational 
- and social welfare. School attendance, further studies, course choices, occupational 
choices and other such school bound guidance is seen to be responsibility of school 
counsellor. Whereas in the job description of the student welfare officer are the issues and 
conversations related to life management, bullying, friends and child welfare in general. 
However this kind of description is quite on-sided view. Together with the school 
counsellor, the welfare officer works as a clarifier, to whom all kinds of problems, big and 
small, related to young person’s life, are brought of solving. 
Confidential and active co-operation between these two agents enables the comprehensive 
outlining of a young person’s life and quick intervention in board spectrum. Work overlap 
is avoided by carting the boundary surfaces of these professions.  
The legislation of municipal basic security administration and educational administration 
along with the professional secrecy it contains, has been regarded to be a hindrance to 
working. During this study, however, it has been noticed that if the trust between 
professionals is in good fit, working within the boundaries of this legislation is possible. In 
this case, trust means that both agents can the student welfare team. The student welfare 
team is also seen to be a constantly operating unit, rely on the fact that the essential 
information for proper organisation of schooling is shared within where the expertise of 
others can easily be used to support one’s own efforts. 
In this study, the co-operation in transition points, it’s fortification and re-guidance of 
school drop-outs are carefully attended. During this project, it became clear how both 
guidance professionals understood their work best through a constructivist frame of 
research and how many joint denominators these occupations really have even thought they 
both also have their own, fully independent sectors. Both share their efforts for the good of 
the young. 
 
Key words: multidisciplinarity, dialogue, school counselling, student welfare officer, 
constuctivism, transition point, guidance 
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1. JOHDANTO 
  

Nykyään puhutaan paljon lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja toisaalta yhä lisääntyvästä 

pahoinvoinnista. Keskustelun myötä huomio kiinnittyy yhteiskunnan tukiverkoston 

toimintaan ja niihin palveluihin, joita lapsille ja nuorille on saatavilla. Tämä tutkimus 

tarkastelee kahden nuorten kanssa toimivan työntekijän ammatillista kasvua ja kehitystä. 

 

Ajatus parityönä tehtävästä pro gradu-tutkielmasta syntyi pitkällisten keskusteluiden 

tuloksena. Toisaalta parityön haasteellisuus tuntui pelottavaltakin, toisaalta sisällä paloi 

halu tutkia niitä prosesseja, joiden kautta syntyy todellista moniammatillista yhteistyötä. 

Arkipäivän työn kautta heräsi tarve siihen, että opinto-ohjaajan ja koulukuraattorin töiden 

rajapintoja pohditaan ja kirjoitetaan auki. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että 

kuraattorin työ koetaan usein päällekkäiseksi muiden koulun toimijoiden kanssa. 

Tutkimuksen toimintaympäristössä koulukuraattorin työ oli uutta, ja kuraattorin odotettiin 

tuovan sosiaalitoimen asiantuntemusta koulun arkeen ja käytäntöihin. Sosiaalitoimen 

aktiivisen näkökulman tulo oppilashuoltotyöhön ja yhteistyöhön opinto-ohjaajan kanssa oli 

haastavaa, mikä pakotti kartoittamaan toimintakentät uudelleen. Opinto-ohjaajaa ja 

koulukuraattoria yhdistää tässä tutkimuksessa nimenomaan yläkouluikäisten (7.-9.-luokat) 

nuorten kanssa toimiminen. Oppilaiden kanssa työskentely tapahtuu nivelvaiheen 

kontekstissa, korostaen erityisesti kahta siirtymää. Ensimmäinen siirtymä on muutos 

alakoulusta yläkouluun, 6.-luokalta 7.-luokalle. Tutkimuskunnassa tämä tarkoittaa oppilaan 

muuttoa fyysisesti koulusta toiseen. Toinen siirtymä on perusopetuksesta toisen asteen 

koulutukseen. 

 

Sivistystoimen ja perusturvatoimen aloilla substanssiosaamisella on keskeinen merkitys. 

Arjessa arvostetaan sitä, että toimija todella tuntee alansa. Substanssilla tarkoitetaan 

asiasisältöä, ainetta ja ainesta. Substanssiosaamisen korostamisessa on kuitenkin omat 

riskinsä. Jos keskitytään vain oman aihealueen hallintaan ja jopa mustasukkaiseen 

vartiointiin, unohdetaan moniammatillisen näkemyksen tuomat mahdollisuudet. Toimijan 
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tuodessa oman osaamisensa moniammatillisen yhteisön käyttöön hän samalla laajentaa 

omaa osaamistaan. Yksittäisen ihmisen tuoma osaaminen luo moniammatillisen yhteisön. 

Konstrukstivistinen ajattelu korostaa monen näkökulman yhteen liittämisen tärkeyttä 

kokonaisuuden löytämiseksi. Opinto-ohjaajan ja koulukuraattorin yhteistoiminnan 

kehittämisessä on kyse juuri tästä pyrkimyksestä liittää yhteen erilaisia näkökulmia ja 

toiveesta löytää nuoren kannalta toimiva ratkaisu. 

 

Kirjallisuuden kautta tekijöiden eteen avautui yhteistyön, moniammatillisuuden ja 

dialogisuuden maailma, joka tuntui tutulta. Huomattiin, että arkinen opinto-ohjaajan ja 

koulukuraattorin yhteistyö onkin osa suurempaa prosessia. Tämän tutkimuksen 

tarkoituksena on tarkastella ja kehittää kirjoittajien omaa käsitystä moniammatillisesta, 

rajoja ylittävästä yhteistyöstä pitkäaikaisena prosessina. Tavoitteena on luoda 

dialogisuuden ja itse-evaluaation kautta toimivia yhteistyökäytäntöjä. Yhteistyön muotoja 

peilataan valtakunnalliseen tilanteeseen, vaikka tämä toimintatutkimus tarkasteleekin 

yhteistyötä yhdessä kunnassa. Yhteiskunnallisesti nähtynä kuraattorin ja opinto-ohjaajan 

yhteistyö toimii parhaimmillaan välineenä syrjäytymisen ehkäisemiseen. 

 

Pro gradu-työ tehtiin parityönä. Työ tarkastetaan Tampereen yliopiston kasvatustieteen 

tiedekunnassa (ammattikasvatus) ja Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteen tiedekunnassa 

(sosiaalityö). Toimintatutkimuksellinen aineisto on yhteinen, mutta ulkoasussa ja osassa 

tutkimuskirjallisuutta on eroja. Yhteisen osion lisäksi molempia töitä on syvennetty oman 

tieteenalan tutkimuksilla. Työ on kokonaisuudessaan kirjoitettu yhdessä jatkuvaa dialogia 

käyden aina kirjallisuuden etsimisestä lopulliseen kirjoitustyöhön asti. 
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2. TUTKIMUKSEN KONTEKSTI   

2.1. Tutkimuksen toimijat – ohjausta eri suunnista 

2.1.1. Koulukuraattori – sosiaalityötä koulussa 

 
Koulukuraattorin työtä määritellään moninaisesti. Lastensuojelulaki (417/2007) 

määrittää koulukuraattorin työtä 9 §:ssä: ”Kunnan tulee järjestää koulupsykologi- ja 

koulukuraattoripalveluita, jotka antavat kunnan perusopetuslaissa (628/1998) 

tarkoitetun esi-, perus-, ja lisäopetuksen sekä valmistavan opetuksen oppilaille riittävän 

tuen ja ohjauksen koulunkäyntiin ja oppilaiden kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja 

psyykkisten ongelmien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Palveluilla tulee edistää myös 

kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittämistä.”.  

 

Työministeriön määritelmä koulukuraattorin työstä kuuluu seuraavasti: 

 
” Koulukuraattori on ehkäisevään lastensuojelutyöhön erikoistunut 
koulun sosiaalityöntekijä. Hän auttaa oppilaita, joilla on vaikeuksia 
koulunkäynnissä, ihmissuhteissaan tai omaan kasvuunsa ja 
kehitykseensä liittyviä ongelmia tai pulmatilanteita. Kuraattorin 
tehtäväkuvaan kuuluu koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja toiminnan 
tukeminen sekä kotien ja koulujen yhteistyön tukeminen. 
Koulukuraattori on koulun oppilashuollon sosiaalialan asiantuntija. 
Työn tarkoituksena on järjestää oppilaille riittävä tuki ja ohjaus sekä 
muut tarpeelliset toimet koulunkäyntiin ja oppilaiden kehitykseen 
liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien poistamiseksi ja 
koulun ja kotien välisen yhteistyön kehittämiseksi. Luokan 
työilmapiiri ja työrauhan ylläpitäminen, opettajan ja oppilaan väliset 
ristiriitatilanteet, koulupinnaus, kiusaaminen, kotiongelmat ja 
erilaiset koulun tai luokan vaihtumisesta johtuvat siirtymävaiheet 
ovat tyypillisiä tilanteita, missä kuraattoria tarvitaan avuksi. 
Kuraattori keskustelee luottamuksellisesti oppilaan kanssa ja on 
tarpeen mukaan yhteistyössä opettajien, perheen, viranomaisten ja 
muiden oppilaan elämään vaikuttavien tahojen kanssa. Kuraattori 
kuuluu koulun oppilashuoltotyöryhmään, joka selvittelee niin 
yksittäisten oppilaiden kuin koko kouluyhteisön asioita.” 
(Työministeriö 2006, www.ammattinetti.fi)  

 

Koulukuraattorin työn moninaisuus näkyy jo määritelmissä. Sipilä - Lähdekorpi (2004) 

on teoksessaan kuvannut laajasti koulukuraattorin työtä ja määrittelee kirjassaan 

koulukuraattorin sosiaalityöntekijäksi ja kasvattajaksi. Hän näkee sosiaalipedagogiikan 
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yhtenä tärkeänä taustavoimana kuraattorin työlle. Ajatus lähtee siitä, että 

sosiaalipedagogiikka tarkastelee nimenomaisesti yksilön ja yhteiskunnan suhdetta. 

Keskeistä on se, miten yksilö kasvaa osaksi yhteisöä ja kantaa vastuuta itsestään ja 

toiminnastaan. Kurjen (2000, 23-27) mukaan sosiaalipedagogiikka edustaa 

elämänmyönteistä periaatetta inhimillisyydestä. Toisaalta se on tieteellinen oppiala, 

mutta myös pedagogisin keinoin tehtävää sosiaalisten ongelmien lievittämistyötä. 

Sosiaalipedagogiikan toimintamenetelmäksi voidaan kuvata innostamista, jolla 

tähdätään sosiaalisen muutoksen aikaansaamiseen sekä kulttuuriseen demokratiaan. 

Innostaminen auttaa ryhmäprosessien syntyä ja sillä vahvistetaan osallistumista ja 

etsitään resursseja yksilöstä tai yhteisöstä. 

 

Innostamisen tavoitteena on osallistujien oma toiminta, voimaantuminen omista asioista 

huolehtimiseen. Innostaminen ei ole vain pinnallista ”tsemppaamista” vaan 

syvällisempi prosessi. Ensimmäisenä askeleena on tapahtumaympäristön 

hahmottaminen ja sen tutkiminen sekä kontekstin omaksuminen. Toisena askeleena on 

päämäärän hahmottaminen. Kolmannessa ja neljännessä askeleessa edetään 

todellisuuden tulkinnan kautta tietoisuuden vahvistamiseen. Yhteisön tai yksilön on 

tiedostettava, miten tilanteeseen on tultu ja toisaalta tunnustettava, että muutos on 

tarpeellinen. Vasta silloin voidaan edetä toimintaan ja tuottamaan vaihtoehtoista 

tulevaisuutta. (Kurki 2000, 88- 89, 96-97) 

 

Miten innostaminen näkyy koulukuraattorin arkityössä? Ajatus siitä, että 

koulukuraattori voi parhaimmillaan toimia muutokseen kannustajana ja kouluyhteisön 

kehittäjänä, on mielenkiintoinen.  Tosiasia on se, että koulukuraattorit tekevät hyvin 

verkostoitunutta työtä ja siten voivat toimia innostajina erilaisissa foorumeissa. 

Innostamisen ajatus voidaan yhdistää myös ennaltaehkäisevään työhön. Jos 

koulukuraattori pystyy resurssoimaan nimenomaan ennaltaehkäisevään työhön, hän voi 

toimia innostajana. Jos taas hänen on resurssien puutteen vuoksi suunnattava 

voimavaransa vain korjaavaan työhön, ajatus innostamisesta helposti katoaa.  
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Kuraattorityön moninaisuus on samalla myös työn haaste. Sipilä-Lähdekorpi (2004, 46) 

nostaa esille kuraattorityön kaksoisroolin: toisinaan oppilaan tukijana ja toisinaan 

koulun organisaation edustajana. Suhosen (2002) pro gradu -työssä puolestaan 

kuvataan koulun sosiaalityöntekijän työtä silloin, kun siinä yhdistyvät lastensuojelutyö 

ja koulun sosiaalityö.  Koulukuraattorit toimivat usein ”yksinäisinä susina”, koska 

heiltä puuttuu selkeä työyhteisö. Esimerkiksi koulukuraattori, joka tekee työtään 

sosiaalitoimen alaisuudessa mutta pääsääntöisesti on fyysisesti koululla, ajelehtii 

monen työyhteisön välillä. Lisäksi koulukuraattorin työkenttään kuuluu useampi koulu, 

jolloin työn liikkuvuus lisää hajanaisuutta (Sipilä-Lähdekorpi 2004, 146). 

 

Millä välineillä koulukuraattorin työtä sitten tehdään? Sipilä-Lähdekorven (2004) 

mukaan keskeisin työväline on keskustelu. Keskustelun avulla asioita viedään 

eteenpäin niin oppilaiden henkilökohtaisissa tapaamisissa kuin moniammatillisissa 

neuvotteluissakin. Koulukuraattorit tekevät työtä persoonallaan unohtamatta kuitenkaan 

koulutuksen tuomaa pohjaa. Henkilökohtaiset ominaisuudet nousevat esille jo 

työnkuvauksessa, vuorovaikutustaitojen lisäksi kuraattorilta odotetaan rohkeutta ja 

empaattisuutta. 

2.1.2. Opinto-ohjaus – muutakin kuin ammatinvalintaa 

 
Opinto-ohjauksen tarkoituksena suomalaisessa koulutusjärjestelmässä on tukea oppilaita 

koulunkäynnissä ja opiskelussa. Keskeisimpänä sisältönä voidaan nähdä paitsi perinteinen 

ammatinvalinnan ohjaus, myös kasvun ja kehityksen tukeminen. Ohjauksen järjestämisestä 

säädetään perusopetuslaissa ja tarkemmat ohjeet ohjauksen kokonaisvaltaisesta 

toteuttamisesta annetaan perusopetuksen opetussuunnitelmassa. (Perusopetuksen 

opetussuunnitelma 2004) 

 

Opinto-ohjausta on annettu yli 30 vuoden ajan, mutta se hakee edelleen paikkaansa 

kokonaisuudessa. Ohjauksen varhaisvaiheena voidaan pitää 1960-lukua, jolloin 

koululaitoksissa toimi ammatinvalinnan yhdysopettajat. Heidän toimintansa oli 

luonteeltaan tiedottavaa ja ammatinvalintaan keskittyvää. Pioneerivaiheena voidaan pitää 
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peruskoulun perustamista, jolloin opinto-ohjaajien tehtävänä oli vakiinnuttaa asemansa, 

myös peruskoulun ideologiassa. (Nykänen & Vuorinen 1991, 31 - 32) Kehittämisvaiheessa 

opetussuunnitelmiin kirjattiin myös ne keskeiset perusasiat, jotka ovat edelleen käytössä. 

Itse asiassa viimeisimmässä opetussuunnitelmassa palattiin ohjauksessa takaisin 1980-

luvun opetussuunnitelmien henkeen. Opinto-ohjauksen painopiste siirtyi yhä enemmän 

kasvatuksellisten ongelmien käsittelyyn. Tällöin ohjauksen tarpeellisuus nähtiin yhä 

tärkeämpänä, mutta samalla puhuttiin myös ”vaaran vuosista”. Tiukat säästötoimenpiteet 

kouluissa kutistivat opinto-ohjauksen resursseja siitä huolimatta, että yhteiskunta eli 

valtavan nuorisotyöttömyyden aikaa. Opetussuunnitelmia väljennettiin niin, että kunnat 

saattoivat suhteellisen itsenäisesti ratkaista ohjauksen resurssoinnin. Nousukaudesta 

huolimatta Opinto-ohjauksen tila 2002 - tutkimus osoitti, ettei laman jälkeisestä tilanteesta 

olla ohjauksen osalta toivuttu. (Numminen &  Jankko &  Lyra - Kanz jne. 2002, 21-32) 

 

Uusi opetussuunnitelma sitoo koulu kouluyhteisön tiukemmin ohjauksen pariin. Se 

edellyttää, että ohjauksesta vastaavat opinto-ohjaajan lisäksi opettajakunta ja koulun 

erityistyöntekijät. Ohjaustoiminnan tulee muodostaa jatkumo koko perusopetuksen ajalle, 

vaikka 1. – 6. luokilla ei opinto-ohjausta olekaan oppiaineena. Luokanopettajavetoinen 

luokkayhteisö saa kuitenkin huomattavasti enemmän kokonaisvaltaista yksilöohjausta kuin 

aineenopettajalta toiselle kiertävät yläkoululaiset. Oppilaalla ja hänen huoltajallaan tulee 

olla mahdollisuus saada tietoa koulun toimintatavoista, käytännöistä ja oppiaineiden 

valinnaisuudesta. Opinto-ohjaajan tehtävänä on huolehtia tämänkaltaisesta tiedottamisesta 

ja kodin ja koulun yhteistyöstä sillä saralla. 

 

Opetussuunnitelmassa todetaan, että ohjaustoiminnan periaatteet ja työnjako toimijoiden 

välillä on määriteltävä koulun opetussuunnitelmassa. Se on kuitenkin käytännössä hyvin 

haasteellista, sillä useat ohjaustoiminnasta välillisesti vastaavat tahot eivät työskentele 

sivistystoimen tai edes ko. kunnan palveluksessa. Esille nostetaan ennaltaehkäisevän 

toiminnan merkitys ja erityistä tukea tarvitsevien nuorten jatko-opiskelun varmistaminen. 

Saumaton yhteistyö työvoimahallinnon, sosiaalitoimen ja vastaanottavien koulujen kanssa 

on avainasemassa. Tilanteen hallitseminen vaatii opinto-ohjaajalta suuren yhteistyöverkon 

hallintaa ja jatkuvaa ajan hermolla elämistä.  Laajaan yhteistyöverkkoon kuuluvat myös 
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elinkeinoelämän edustajat, joiden kanssa hoidetaan työelämään tutustumiseen liittyvät asiat. 

Opinto-ohjaajan on pidettävä yllä tietämystä paikallisen työvoimatilanteen muutoksista, 

sillä työvoimapulan nostaessa päätään teollisuus ja elinkeinoelämä haluavat vaikuttaa yhä 

enemmän nuorten valintoihin jo yläkouluikäisinä.  

 

 

 

 

KUVIO 1: Opinto-ohjauksen neljä painopistealuetta 
 

Luokkamuotoisen ohjauksen tarkoituksena on antaa oppilaalle valmiuksia etsiä omaa 

tietään valintojen viidakossa. Erilaisina toimintatapoina ovat itsetuntemukseen ohjaavat 

harjoitukset sekä vuorovaikutustaitojen kehittäminen luokkayhteisössä. Luokkatunneilla 

tutustutaan mm. suomalaisen yhteiskunnan koulutus- ja työpaikkatarjontaan nyt ja 

tulevaisuudessa. Ohjaus edellyttää ohjaajalta yhteiskunnan toimintamekanismien tuntemista 

ja kykyä tarkastella tulevaisuuden näkymiä kriittisesti. Ohjattavat nuoret siirtyvät 

työmarkkinoille vasta 3 - 6 vuoden viiveellä, joten tempoileva koulutuspolitiikka antaa 

ohjaajalle kosolti pohdittavaa. Tarkoituksena ei ole valmiiden mallien syöttäminen, vaan 
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ohjaajan on pyrittävä ohjaamaan oppilasta omaehtoiseen tiedon hankintaan.  

 
Yksilölliseen ohjaukseen olisi varattava huomattavasti enemmän resurssia kuin useimmissa 

kunnissa tehdään. Oppilaanohjauksen tila 2002 -tutkimus paljasti opinto-ohjauksen 

resurssipulan konkreettisesti. Tutkimuksen ilmestymisen jälkeen juhlapuheita on riittänyt, 

mutta konkreettisten toimien aika ei ole ilmeisesti vielä. (Numminen & Jankko & Lyra-

Kanz jne. 2002, 21-32) Yksilöohjauksella on kuitenkin nuoren kannalta keskeinen 

merkitys, sillä kahdenkeskisissä ohjaustilanteissa voidaan nostaa esille henkilökohtaisia ja 

kipeitäkin asioita keskustelun keskiöön. Henkilökohtainen ohjaus on aina prosessi, jota 

yhdellä tapaamisella ei voida hoitaa. Yhden tapaamisen keskustelut ovat yleensä 

konkreettiseen ongelmaan vastauksen hakemista, eivät niinkään syvällisen pohdinnan 

mahdollistavia.. Nuoren rikkonaisen elämänpolun hahmottamiseksi tai oman elämän 

peilaamisen mahdollistamiseksi käyntejä pitää järjestää useita lyhyellä aikavälillä. 

Tutkimuskunnassa resurssipulaa helpottaa huomattavasti koulukuraattorin olemassaolo ja 

konstrukstivistisen ohjausnäkemyksen jakaminen hänen kanssaan.  

 

Yhteiskunnan kannalta työelämään tutustumisjakso on tärkeä osa nuoren liittämistä 

yhteisöön. Hyvin toteutettu ja työpaikalla ohjattu TET - jakso voi parhaimmillaan avata 

oppilaalle uuden näköalan tulevaisuuden valintoihin. Ammatillisissa oppilaitoksissa 

työssäoppiminen ja oppisopimuskoulutus ovat jatkuvasti lisänneet merkitystään niiden 

hyödyllisyyden vuoksi. Oppilaat ja opiskelijat näkevät käytännössä sen, millaisia 

vaatimuksia työelämä heiltä edellyttää. Parhaimmillaan työelämään tutustuminen toimii 

opastuksena opettajille koulun ja elinkeinoelämän yhteistoiminnasta. TET - jakso voi 

parhaimmillaan madaltaa koulun melko korkeita muureja suhteessa muuhun yhteiskuntaan.  

 

Pienryhmäohjauksen mahdollisuus on useissa kouluissa vähäinen. Pienryhmäohjauksen 

järjestäminen vaatii sitä, että muu kouluyhteisö joustaa ohjauksen tarpeiden mukaan. 

Tutkimuskunnassa pienryhmäohjausta on toteutettu koulukuraattorin kanssa yhteistoimin 

niin, että ryhmää vetää opinto-ohjaaja ja koulukuraattori. Näissä tilanteissa ryhmän 

kokonaisvaltaista tilannetta on käyty läpi tarpeen mukaan sekä koulun että vapaa-ajan 
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näkökulmasta. Konstruktivistinen ote on pienryhmäohjauksissa ollut konkreettisesti läsnä. 

Valitettavan usein tilanteet ovat olleet ongelmalähtöisiä. Pienryhmäohjausta voisi käyttää 

muutoinkin, mutta resursseja on kovin vähän. 

 

Opinto-ohjaajan työn ongelmana on työn rajaamattomuus. Ohjaajalle kuuluu kaikki ja ei 

oikeastaan mikään. Ongelmallista on, että ohjaajat pitävät itse melko tärkeinä tehtäviä, 

jotka ovat opinto-ohjauksen kannalta toissijaisia. Useat ohjaajat kantavat vastuuta koulun 

kehittämisestä, markkinoinnista ja valvontatehtävistä. Tämä vie muutenkin vähäistä 

resurssia pois ohjauksen ydintehtävästä (Numminen & Jankko & Lyra-Kanz jne. 2002, 26). 

 

2.2. Tutkimuksen näkökulma ohjaukseen 

2.2.1. Konstruktivistinen viitekehys ohjaustyössä 
 

Ohjaus käsitetään usein suppeasti vain opinto-ohjaajan työvälineeksi. Ohjauksen 

määritelmää tarkasteltaessa on selvää, että se toimii punaisena lankana nuorten kanssa 

työskentelyssä laajemminkin. R. Vance Peavy (2001) puhuu kirjassaan ohjaajan 

mahdollisuudesta valtauttaa (engl. empower) ohjattava itse käsittelemään ohjauksen 

kohteena olevia tilanteita ja niiden mahdollisia ongelmakohtia. Ohjaajan tehtävä on toimia 

helpottajana (engl. facilitator). Konstruktivistisesta ohjauksesta käytetään myös nimitystä 

sosiodynaaminen ohjaus. Nimi on muotoutunut kreikankielisestä kantasanasta sosio, joka 

tarkoittaa yhdessä, toveri, sosiaalinen ja sanasta dynaaminen, jonka kreikankielinen 

kantasana tarkoittaa jatkuvan muutoksen tai liikkeen luonnehtimaa. Ohjauksessa 

sosiodynaamisella tarkoitetaan yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa tapahtuvaa muutosta tai 

liikettä ohjattavan ajattelussa. Tällaisenaan sosiodynaaminen ohjaus soveltuu erinomaisesti 

teoriapohjaksi hyvinkin erilaisiin ohjaustilanteisiin. 

 

Ohjaajan on osoitettava luottamusta toisen kykyyn ja haluun ottaa itse vastuu omasta 

tilanteestaan sekä taitoon löytää yhteistyössä ohjattavan kanssa käyttökelpoisia 

ratkaisumalleja. Opiskelijalla on kuitenkin taipumusta luoda näkökulmansa sen mukaan 
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kenen kanssa hän keskustelee ja kenen tarkasteltavaksi hän huoliaan tuo. Opinto-ohjaajan 

kanssa keskusteltaessa asian ydin saattaa kietoutua tiukastikin koulu- ja 

opiskelukontekstiin, kun taas koulukuraattorille voidaan avautua laajemmista asiaan 

liittyvistä solmukohdista, esimerkiksi ystävistä tai perhetilanteesta.  Kun ohjattavalla on 

mahdollisuus keskustella elämästään useamman ammattilaisen kanssa, 

kokonaisnäkemyksen hahmottuminen helpottuu. Konstruktivistisen viitekehyksen vahvuus 

on se, että se nojaa yksilön omaan kykyyn luoda elämänsä kuva. Peavy (2001) korostaa, 

että jokainen yksilö tuottaa itse oman elämänsä. Yksilön elämä on tulosta siitä, mitä hän on 

ajatellut, tehnyt ja tuntenut. Ohjaajan roolina on aktiivisesti houkutella ohjattavaa 

työstämään omaa elämäänsä.  

 

Moniammatillisena ohjausteoriana sosiodynaaminen ohjaus antaa tietoa sekä konkreettisia 

käytänteitä arjen työhön. Tärkeää on luoda selvät rajanvedot siitä, millaisten teemojen 

ympärillä kukin ohjattavansa kanssa toimii. On tiedostettava, millaisista lähtökohdista 

työntekijä tilanteeseen tulee. Seikkula ja Arnkil (2005, 78 - 79) korostavat, että jokainen 

neuvotteluun tuleva osallistuu tilanteeseen oman ammattikuntansa edustajana. Näiden 

omien lähtökohtien tiedostaminen on tärkeää, jotta ratkaisun saavuttaminen olisi 

mahdollista. 

 

Konstruktivistinen näkökulma edellyttää, että jokainen ymmärtää oman versionsa 

tapahtumasta olevan vain yksi monista erilaisista mahdollisista versioista. Yhteistoiminta 

on aivan keskeisessä asemassa. Koulumaailmassa oppilaan elämästä on olemassa useita 

todellisuuksia: Yksi koulukontekstissa, toinen vapaa-aikana ja kolmas kotona. Tilanteen 

moninaisuuuden lähtökohtana on, että ammattilaiset tuovat tilanteeseen aina oman 

ongelmanmäärittelynsä. Yhden yhtenäisen ongelmanmäärittelyn saavuttaminen ei usein ole 

mahdollista, vaan on pyrittävä ymmärtämään jokaisen tilanteeseen tuoma näkökulma. 

(Seikkula & Arnkil 2001, 32-33.)  Opinto-ohjaajaa ja koulukuraattoria helpottaa 

konstruktivistisen näkökulman tiedostaminen oppilaan tilannetta pohdittaessa. Mikäli 

opinto-ohjaaja ja koulukuraattori pitävät kiinni tiukasti ainoastaan omasta näkökulmastaan, 

kokonaistilanteen hahmottaminen on mahdotonta.  
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Ohjauksen perustarkoitus on Peavyn (2001) mukaan saada ihmisen ja sosiaalisen elämän 

välille toimiva suhde (engl. respecting social life). Ohjaavaa toimintaa on siis tarkasteltava 

suhteessa oppijan maailmankuvaan. Ohjaava toiminta ei johda tuloksiin, ellei ohjaaja ole 

kiinnostunut ja tietoinen ohjattavan käsityksistä ja ellei hän anna ohjattavalle 

mahdollisuutta tuoda esille omaa käsitystään asioista.  

  

Peavy hahmottaa konstruktivistisen ohjauksen perusperiaatteita teoksessaan 

Sosiodynaaminen ohjaus (2001). Hänen mukaansa konstruktivistinen ohjaaja olettaa, että 

on olemassa monia todellisuuksia, eikä vain yhtä oikeaa todellisuutta. Konstruktivistinen 

ohjaaja tulee ymmärtää, että ihmiset elävät vuorovaikutuksen, kommunikaation ja 

keskinäisissä suhteissa toimimisen kautta. Oletetaan, että kieli on tärkein merkityksen 

rakentamisen väline. Ohjaajan tulee arvostaa niitä metaforia, joita ihmiset käyttävät 

kuvatessaan itseään ja elämäänsä. Opinto-ohjaajan ja koulukuraattorin on lähdettävä 

ajatuksesta, että jokainen oppilas tuo heidän luokseen omat lähtökohtansa. Näin ollen, sama 

oppilas saattaa tuoda opinto-ohjaajalle ja koulukuraattorille aivan erilaisen kuvan 

elämästään. Konstruktivistinen ohjaaja olettaakin, että ihmiset ovat aina jossakin 

elämäntilanteessa tai aina jossakin sosiaalisessa kontekstissa. Siten he puhuvat itseään 

huolestuttavista asioista aina tietystä näkökulmasta. Konstruktivistinen ohjaus on 

kulttuurikeskeistä toimintaa, joka on aina sekä paikkaan, aikaan että henkilöön sidottua. 

 

Koulukuraattori ja opinto-ohjaaja toimivat lähtökohtaisesti samassa koulukontekstissa. He 

ovat osa laajempaa kokonaisuutta, oppilashuoltoa, ja osana tätä järjestelmää omaksuvat 

pyrkimyksen pitää oppilas osana kouluyhteisöä (ns. normaalia yhteisöä) ja ehkäistä 

syrjäytymistä. Konstruktivistinen ohjaus on tiivistetysti moninaisen maailman ja erilaisten 

näkökulmien tiedostamista. Tämän ajatuksen pohjalta kyseinen teoria sopii erityisen hyvin 

kuraattorin ja opinto-ohjaajan työn rajapintojen ja toimintamallien kuvaamiseen. 
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2.2.2.  Ohjauksen käsite opinto-ohjaajan ja kuraattorin työssä 

 
Ohjaus määritellään suhteellisen lyhytkestoiseksi ihmisten väliseksi teoriapohjaiseksi 

prosessiksi, jossa perustaltaan psyykkisesti terveitä ihmisiä autetaan ratkomaan 

kehityksellisiä ja tilannesidonnaisia ongelmia (Gladding 1996, 4-6). Tavoitteet määritellään 

asennemuutoksina, toimintavalmiuksina ja itsetuntemuksen kasvuna eli hämmästyttävän 

samansuuntaisina kuin pitkäjänteisen sosiaalityön tavoitteet (Kuusela 1996, 96). Kun 

ohjaavan koulutuksen ohjausprosessi keskittyy ammatillisiin suunnitelmiin ja 

koulutusmahdollisuuksien löytämiseen sekä opintomenestykseen, sosiaalityön 

ohjausprosessi kohdistuu usein vaikeasti rajattavissa ja määriteltävissä olevaan 

elämäntaitojen ja elämänhallinnan lisäämiseen. Arkisessa opinto-ohjaajan työssä 

varsinainen henkilökohtainen ohjaus jää usein vähemmälle, ja käytännön tehtävät 

sivuuttavat sen ainakin määrällisesti mitattuna. Tällaisessa tilanteessa mahdollisuus 

oppilaan jatko-ohjaukseen koulukuraattorin luokse on tärkeä lisävaihtoehto.   

 

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa määritellään ohjauksen perusta seuraavasti: 

 
”Ohjauksen tuella oppilas tekee omiin kykyihinsä ja kiinnostuksiinsa 
perustuvia opiskelua, koulutusta, arkielämää ja elämänuraa koskevia 
ratkaisuja. Oppilaanohjauksen tarkoituksena on edistää koulutyön 
tuloksellisuutta, lisätä hyvinvointia koulussa sekä ehkäistä 
syrjäytymistä. Sen avulla edistetään myös koulutuksellista, etnistä ja 
sukupuolten välistä tasa-arvoa. 
 
 Oppilaan turvallista siirtymistä opintopolun nivelvaiheissa tulee tukea 
oppilaanohjaajien ja toisen asteen oppilaitosten ohjauksesta vastaavien 
opinto-ohjaajien sekä opettajien välisellä yhteistyöllä, joka ylittää 
oppilaitosten ja kouluasteiden väliset rajat.” 
(Perusopetuksen opetussuunnitelma,2004) 

 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelmasta käy ilmi, että koulukuraattorin ja opinto-ohjaajan 

työtä yhdistävä tekijä on ohjauksen käsite ylipäätään. Koulukuraattorin asema ei aina ole 

näin yksiselitteinen. Koulun sosiaalityö voi pahimmillaan jäädä erilliseksi saarekkeeksi 

koulun toimijoiden kentässä. 
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Koulukuraattorin työtä on Suomessa tutkittu verrattain vähän, lähinnä siitä on tehty 

opinnäytetöitä. Koulukuraattori määritellään koulun sosiaalityöntekijäksi, jonka työn 

tavoitteena on oppilaan hyvinvoinnin edistäminen ja ongelmien ehkäisy. 

(Koulukuraattorityön ja – tehtävien kuvaus 2002) Koulukuraattorin tehtävänä on ohjata ja 

tukea oppilasta tämän koulutiellä. Toimenkuva voi mahdollistaa elämänhallinnan 

tarkkailemisen ja tukemisen huomattavasti laajemmin kuin opinto-ohjaajan. Opinto-ohjaaja 

on kiinteästi sidoksissa koulukontekstiin, kun koulukuraattori puolestaan voi työskennellä 

perheen kanssa laajemmin. 

 

Myös koulukuraattorin työssä nousee esille ohjauksen (engl. counselling) merkitys. 

Ohjauksen käsite kuvaa työotetta, johon kuuluu neuvominen, ohjaus ja tukeminen. 

Ohjauksen tavoitteena on yksilön omien voimavarojen löytäminen ja toimintakyvyn 

vahvistaminen. (Kuusela 1996, 95-97.) Ohjauksen käsitettä on käytetty laajasti opettajan 

työtä tarkasteltaessa, mutta se omaa selviä yhtymäkohtia kuraattorin työhön. Tässä 

tutkimuksessa ohjauksen idea on keskiössä tarkasteltaessa näiden kahden ammattilaisen 

työtä.  

 

Jauhiainen (1993, 264) sijoittaa opinto-ohjaajan ja kuraattorin oppilashuollon kentässä niin 

sanottuun normaaliuden kenttään. Normaaliuden kentässä toimijoiden tehtävänä on pyrkiä 

edistämään oppilaiden hyvinvointia ja ehkäisemään koulusta putoamista. Jos 

koulukuraattori työskentelee myös lastensuojelutyössä, hän ylittää normaaliuden rajan. 

  

Oppilaan kohtaaminen on sidoksissa vallitsevaan tilanteeseen. Koulukuraattorin luokse 

tulevalla oppilaalla on omat lähtökohtansa ja koulukuraattorilla ammattinsa puolesta 

omansa. Sama tilanne on opinto-ohjaajalla. Toimivan vuorovaikutuksen löytäminen 

molempien kontekstit huomioiden on haasteellinen tehtävä. Pohjola (1993) toteaa 

artikkelissaan, että asiakaslähtöisyys on haaste ja oppimisprosessi työntekijälle. Omien 

lähtökohtien tiedostaminen on tärkeää, mutta toisaalta ne eivät saa nousta hallitsevaksi 

tekijäksi. Sekä koulukuraattorin että opinto-ohjaajan työssä korostuu vuorovaikutuksen 

merkitys: ei ole olemassa ohjausta ilman vuorovaikutusta. 
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2.3. Yhteistyön toimintakentällä 

2.3.1. Moniammatillisuus yhteistyön kuvaajana 

 
Moniammatillisuuden käsitettä käytetään monessa yhteydessä ja käsitteenä se onkin 

moninainen.  Taustalla on ajatus siitä, että yhteiskunnan muuttuessa ja ammattien 

muotoutuessa on työntekijöiden suuntauduttava myös oman työn ulkopuolelle. 

Toisaalta asiantuntijuudessa tapahtuneet muutokset tuovat eri ammattikuntien välisen 

yhteistyön keskeiseksi osaksi päivittäistä työntekoa.  Tällöin on kyse niin sanotusta 

uudesta asiantuntijuudesta. Asiakkaan tilanteen kartoitus edellyttää moniammatillista 

työotetta. Oikea ammatillisuus syntyykin vasta muutoksen ja yhteistyön kautta, eikä 

enää ole vain yksilön ominaisuuksista ja oppineisuudesta kiinni. (Karvinen 1996, 42.) 

 

Merja Ala-Nikkola (1999, 103) kuvaa artikkelissaan moniammatillisuutta yhteistyöksi, 

”jossa perinteiset hierarkiat, valta-asemat ja työnjaot ovat voimassa tai yhteistyötä, joka 

tarkoittaa yhdessä työskentelyä, jossa tieto, valta ja asiantuntijuus on jaettua.” 

Moniammatillisuus voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen moniammatillisuuteen. 

Sisäinen moniammatillisuus tarkoittaa yhteistä ja jaettua toimintaa kouluyhteisössä 

koulukuraattorin ja opinto-ohjaajan kesken. Ulkoinen moniammatillisuus puolestaan 

tarkoittaa sitä, että organisaationsa ammattilaiset tekevät yhteistyötä oman 

organisaation ulkopuolella olevien ammattilaisten kanssa (Karila & Nummenmaa 2001, 

114-115). Moniammatillisuutta voi siis olla organisaation sisällä tai sen ulkopuolella. 

Mielenkiintoinen kysymys on se, edellyttääkö ulkoinen moniammatillisuus ensin 

sisäisen moniammatillisuuden toteutumista. 

 

Taustalla on ajatus siitä, että asiakkaiden ongelmat ovat moninaisia eikä niitä voida 

hoitaa rajatusti vain yhdellä sektorilla.  Tämä herättääkin kysymyksen siitä, miksi 

moniammatillinen työote ei kuitenkaan ole kovin yleistä. Ensin on sisäistettävä ajatus, 

että moniammatillisuus ei ole synonyymi yhteistyölle.  Moniammatillisuutta ei siis 

synny vain kokoamalla tietty ryhmä eri alan asiantuntijoita yhteen. (Numminen 2004, 

116.) Yhteistyön kehittyminen moniammatillisuudeksi on nähtävä prosessina, joka 
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vaatii rajojen ylittämistä ja toisen näkökulman ymmärtämistä.  Ennen yhteistyön 

syntymistä on löydettävä yhteinen käsitys toiminnan tavoitteesta. Ei siis riitä, että 

jokainen työntekijä pyrkii oman professionsa ja työnkuvansa määrittämiin tavoitteisiin, 

vaan on löydettävä kokonaistavoite, jota kohti pyritään yhdessä. Kokonaistavoitteen 

asettaminen vaatii eri yhteistyötahojen tavoitteiden ymmärtämistä. (Ojuri 1995 116-

119.) On siis pyrittävä ymmärtämään sitä työtä, jota yhteistyökumppani todella tekee. 

Moniammatillisuus on parhaassa tapauksessa tapa ajatella ja ottaa oppilaitoksen 

ulkopuoliset toimijat osaksi omaa työtä. Silloin olennaista on pyrkiä yhteistyön sijasta 

yhteiseen työhön.     

 

Pellinen (1995) on lisensiaattityössään tutkinut moniammatillista sosiaali- ja 

terveydenhuollon yhteistyötä. Tutkimuksessa on hahmoteltu yhteistyötä prosessina, 

josta erottuu viisi eri vaihetta: alkuhämmennys, tunnistamaton ja tunnistettu etäisyys, 

kilpailu määrittämisen oikeudesta, käsityserojen selkiytyminen ja identiteettien 

selkiyttämisen tarve. Nämä vaiheet tarkastelevat nimenomaisesti sosiaalityöntekijän 

roolia yhteistyössä. Myös Isaacs (2001, 251-276) kuvaa dialogin kehittymistä 

samankaltaisin termein. Alkuvaiheessa työntekijän on lähdettävä siitä, että tekee omaa 

työtään tunnetuksi ja ymmärtää erilaisia yhteistyökumppaneita. Seikkula & Arnkil 

(2005, 33) korostavat, että kullakin taholla ja professiolla on omat ongelmansa. Jos 

nämä eri näkökulmat yritetään sulattaa yhdeksi ongelmaksi, tilanne on toivoton. Eri 

näkökulmien säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää asioiden eteenpäin viemiseksi.  

Moniammatillisuutta ei synny pakottamalla yhtenäiseen ajattelutapaan vaan 

kunnioittamalla kunkin tahon lähtökohtia. 

 

Tahojen erityisyydestä ovat esimerkkeinä professioiden taustalla vaikuttavat eriävät 

ihmiskäsitykset. Kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen omaksuminen auttaa osaltaan 

yhteistyön tekemistä. (Jalava & Virtanen 1995, 20-24.) Rauhala (1985) on jäsentänyt 

teoksessaan kokonaisvaltaista eli holistista ihmiskäsitystä. Sen mukaan ihmisen 

olemassaolo jäsentyy kolmeen perusmuotoon: tajunnallisuuteen (psyykkis-henkinen 

olemassaolo), kehollisuuteen (olemassaolo orgaanisena tapahtumisena) ja 

situationaalisuuteen (olemassaolo suhteina todellisuuteen). Ihminen elää aina tietyssä 
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situaatiossa eli elämäntilanteessa. Sosiaalityö on ihmisen tilanteeseen vaikuttamista 

lähinnä situaation eli elämäntilanteen kautta. Kehollisuuden kautta vaikuttavat 

puolestaan esimerkiksi lääkärit työssään ja tajunnallisuuden kautta vaikuttavat 

esimerkiksi psykoterapeutit.  Professioiden ihmiskäsityksen eroavaisuus luo ammattien 

rajat ylittävälle työlle omat hankaluutensa. Kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen 

omaksuminen (kaikki olemassaolon puolet tarkastelussa) auttaa ymmärtämään yksilön 

tilannetta parhaiten, jolloin auttamistoimet voidaan suunnata oikein.  

 

Asiantuntijuuden rajautuessa vaarana on kokonaisnäkemyksen katoaminen. Samalla 

kun asiantuntijuus erikoistuu, yhteiskunnan ongelmat moninaistuvat. 

Moniammatillisuus edellyttääkin jatkuvaa rajojen ylittämistä ja yhteistyötä muiden 

tahojen kanssa. Rajojen ylittäminen edellyttää luopumista reviiriajattelusta, yhteinen 

tavoite velvoittaa toimimaan yhdessä. (Launis 1997, 124-125.) Moniammatillisen 

työotteen toteutuminen ei ole aina yksinkertaista; se vaatii kehittymistä ja uutta 

asennoitumista ammattitaitoon. Moniammatillisuus voidaan siis nähdä prosessina, jossa 

omaa osaamista jaetaan muiden käyttöön.  Toisaalta jokaisen ammattitaitoa ja 

erityisosaamista kunnioitetaan, mutta tavoitteena on myös dialoginen yhteistyö. Dialogi 

muuttaa asiantuntemuksen yhdeksi osaksi sosiaalista todellisuutta. (kts. Mönkkönen 

1996, 62-63.) 

 
 

2.3.2. Oppilashuoltotyöryhmä kasvatuksen tukijana 

 
Perusopetuslaki määrittää oppilashuollon seuraavasti: ”Oppilashuollolla tarkoitetaan 

oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen 

hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.” (PL 

477/2003) Oppilashuoltoon kuuluu opetussuunnitelman mukaisesti lapsen ja nuoren 

oppimisen tukeminen. Siihen sisältyy oppilaiden hyvinvoinnin lisäksi koko työyhteisön 

hyvinvointi, kuten esimerkiksi opettajien työkyky. Toimiva oppilashuolto kiinnittää 
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oppilaan kouluun, puuttuu koulunkäyntiin liittyviin ongelmiin mahdollisimman nopeasti ja 

siten ennaltaehkäisee syrjäytymistä.  

 

KUVIO 2 Oppilashuollon kokonaisuus (Peltonen & Laitinen 2005, 70) 

 

”Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman 

mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, jotka ovat kansanterveyslaissa 

tarkoitettu kouluterveydenhuolto sekä lastensuojelulaissa tarkoitettu kasvatuksen 

tukeminen.” (Peltonen & Laitinen 2005, 70) Oppilashuoltoon kuuluvat kaikki 

kouluyhteisössä toimivat henkilöt sekä muut oppilashuoltopalveluista vastaavat 

viranomaiset. Liian usein oppilashuolto on nähty koulupsykologien ja koulukuraattorien 

sekä kouluterveydenhuollon areenana ja koulun muun henkilöstön, kuten opettajien, rooli 

on jäänyt vähäisemmäksi. (Peltonen & Laitinen, 2005. 84-85) Tosiasia on kuitenkin se, että 

opettaja viettää oppilaan kanssa eniten aikaa ja näin ollen omaa paljon oppilashuollolle 

olennaista tietoa. Opettajakunta on useimmiten se taho, joka ensimmäisenä kiinnittää 

huomiota poissaoloihin tai käytöksen muuttumiseen. Oppilashuollon on toimittava myös 

yhteistyössä kotien kanssa ja luottamukseen on kiinnitettävä huomiota. Lainsäädäntö tuo 

omat haasteensa vaitiolovelvollisuuden ja tiedonsaannin näkökulmasta. Oppilashuoltotyötä 

toteutetaan käytännön tasolla koulun moniammatillisessa oppilashuoltotyöryhmässä. 

(Perusopetuksen opetussuunnitelma 2004) 

 

Oppilashuoltopalvelut 
Kasvatuksen  tukeminen 
- lastensuojelulaki 
683/1983,139/1990 

Opetustoimen 
oppilashuolto 

- Perusopetuslaki 
628/1998, 477/2003 
- Oppilashuolto,   
perusopetuksen 
opetussuunnitelman 
perusteet, 1/011/2004 Oppilashuoltopalvelut 

Kouluterveydenhuolto 
- kansanterveyslaki 
66/1972,647/1998 
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Oppilashuolto kirjattiin lakiin 13.6.2003 (PL 477/2003). Siihenkin asti se oli toiminut 

useimmilla kouluilla, mutta ilman lain määräämää velvoitetta. Lain mukaan oppilaalla on 

oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä oppilashuolto. Moninaisuus 

oppilashuoltotyöryhmän toiminnan käytännöissä johtuu siitä, että oppilashuoltoryhmien 

toiminnasta ei ole säädetty erikseen lainsäädännössä. Oppilashuoltotyöryhmä on toiminut 

tutkimuskunnassa säännöllisesti vuosikymmeniä, mutta sen kokoonpano on täydentynyt 

vuosien varrella erityistyöntekijöiden kirjon kasvaessa. 

 

Oppilashuoltotyöryhmä on koulussa toimiva moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat 

koulussa toimivat erityistyöntekijät. Poikkeustilanteissa työryhmä hyödyntää 

yhteistyötahojen (poliisi, nuorisotoimi, päihdepalvelut, yksityinen kriisiapu) 

asiantuntemusta. Ryhmien kokoonpanot vaihtelevat kunnittain, ja koulun käytännöt 

määrittävät ryhmän kokoonpanoa. Jokaisen koulun on kuitenkin tarkoituksenmukaista 

kirjata oppilashuoltotyöryhmän toiminnasta omassa opetussuunnitelmassa. Kokoonpano 

voi vaihdella mm. siten, että jokaisessa kunnassa ei ole koulupsykologia ja 

sosiaalityöntekijä ei välttämättä ole työryhmän vakiojäsen. Tutkimuskunnassa 

oppilashuoltotyöryhmään kuuluvat rehtori, kouluterveydenhoitaja, koululääkäri, 

koulupsykologi, erityisopettaja sekä opinto-ohjaaja ja koulukuraattori. Tarvittaessa 

kokoukseen osallistuu myös opettajia niistä opetusryhmistä, joiden oppilaita kokous 

käsittelee. Tutkimuskunnassa rehtori toimii oppilashuoltotyöryhmän puheenjohtajana. 

Andersson (2005) korostaa rehtorin roolia oppilashuoltotyöryhmän toiminnassa 

toimeenpanovallan ja koulun kokonaisuuden hallinnan takia.  

 

Moniammatillisen oppilashuoltotyöryhmän toimintaa määrittävät monella tavalla 

salassapitovelvoitteen tuomat haasteet. Yleiset kouluyhteisöä koskevat asiat voidaan usein 

käsitellä ilman salassapitovelvoitetta, mutta yksittäisen oppilaan asiat on pidettävä salassa. 

Oppilashuoltotyöryhmän toiminta on parhaimmillaan tiimityötä, joka hyödyntää eri alojen 

asiantuntemusta ja osaamista koko yhteisön ja oppilaiden hyvinvoinnin sekä oppimisen 

edistämisessä. Ryhmän tärkein tehtävä on edistää kouluyhteisön turvallisuutta ja rakentaa 

suvaitsevaa sekä terveyttä että mielenterveyttä suojaavaa oppimis- ja kasvuympäristöä. 
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Oppilashuoltotyöryhmä pyrkii tekemään yhteistyötä kaikkien kunnan ja kuntayhtymän 

palveluiden tuottajien kanssa tarpeen mukaan. (Kouluterveydenhuolto 2002, 21)  

 

Koulun aikuishenkilöstön ja oppilaiden pitäisi muodostaa jakamaton sosiaalinen yhteisö, 

jolla on yhteinen työympäristö. Oppilaiden hyvinvoinnin edistäminen lisää opettajien 

hyvinvointia ja vastavuoroisesti opettajien hyvä työkyky tukee oppilaiden hyvinvointia. 

Mutta onko koulu kuitenkaan jakamaton sosiaalinen yhteisö? Oppilashuollossa toimii 

kolmen eri sektorin työntekijöitä, joilla kaikilla on oma lainsäädäntönsä. Kokemuksen 

mukaan tietojen jako saattaa olla hyvinkin tapauskohtaista. Salassapidettävän tiedon 

omistaja päättää itse antaako hän tiedon muille viranomaisille vai ei. (Wikström 2005) 

Kuitenkin kaikkea vaitiolovelvollisuutta koskevan lainsäädännön yläpuolelle on 

perusopetuslakiin kirjattu, että ”oppilashuollosta vastaavat henkilöt saavat sen estämättä 

mitä 1 momentissa tai salassapitovelvollisuudesta erikseen säädetään, antaa toisilleen sekä 

koulutuksesta vastaaville viranomaisille opetuksen asianmukaisen järjestämisen 

edellyttämät välttämättömät tiedot.” (PL 477/2003, 40§) Laki on kuitenkin epämääräinen ja 

jää toimijoiden itsensä päätettäväksi, mitä tietoa jaetaan ja mitä jätetään jakamatta. Tämä 

epäkohta on oppilashuoltotyöryhmän toimivuuden esteenä. Oppilashuoltotyöryhmä voi 

toimia vain, mikäli ryhmään osallistuvilla on yhteinen näkemys asioiden hoitamisesta. 

Mutta mikäli yhteistä näkemystä ei ole, voi kuka tahansa lainsäädäntöön vedoten jarruttaa 

ratkaisevasti asioiden eteenpäin menoa.   

 

Osa oppilashuoltotyöryhmän toiminnasta kietoutuu vääjäämättä lastensuojelun ympärille. 

Tutkimuskunnassa on toimiva lastensuojelun yhteiskäytäntösopimus, joka antaa 

suhteellisen tarkat ohjeet myös muille toimijoille lastensuojelun toteuttamiseksi. 

Koulukuraattorilla on tutkimuskunnassa työnsä puolesta eniten kokemusta lastensuojelusta, 

mutta kaikissa kunnissa lastensuojelu ei suoraan kuulu kuraattorin toimenkuvaan. Yhteistyö 

kuraattorin kanssa mahdollistaa rakentavan dialogin lastensuojelun tarpeesta eri 

asiakkaiden kohdalla. Toimiva suhde mahdollistaa asioiden käsittelyn ja lastensuojelun 

asiantuntijan konsultaation epäselvissä tilanteissa. Näin vältytään toisaalta turhilta 

lastensuojeluilmoituksilta, toisaalta siltä, että ilmoitus jäisi kokonaan tekemättä. 
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Tutkimuskunnassa koulupinnaukset johtavat helposti lastensuojeluilmoituksen tekemiseen. 

On muistettava, että myös huoltajapalaveri koulukuraattorin kanssa on lastensuojelun 

toimenpide. Sana lastensuojelu on turhan negatiivisesti varautunut. Usein unohdetaan, että 

lastensuojelu on vain osa varhaisen puuttumisen mallia.  

 

 3. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS  

3.1. Laadullinen tutkimusote 
 

Ihmiset asettavat ja tulkitsevat asioita kulloinkin valitsemastaan näkökulmasta ja sillä 

ymmärryksellä, joka heillä on. Lähtökohtana laadullisessa tutkimuksessa on todellisen 

elämän kuvaaminen, jota pyritään tutkimaan kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi & Sarjavaara & 

Remes 1997, 152).  Dentzin ja Lincoln (1994) toteavat myös, että laadullista tutkimusta on 

vaikea määritellä, koska sillä ei ole omaa paradigmaa eikä myöskään täysin omia metodeja. 

Näin kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus ovat lähellä toisiaan tutkimuksen 

tekemisen taustafilosofioiden tai paradigmojen osalta. Kvalitatiivisesta tutkimuksesta 

voidaan kuitenkin yleisesti sanoa että se on monimenetelmällistä tutkimusta, joka sisältää 

tulkinnallisen ja luonnollisen lähestymistavan tutkimuskohteeseen. Tutkijan suorittamalla 

tulkinnalla on siinä keskeinen asema. Tutkimuskäytäntöjen valinta riippuu 

tutkimuskysymyksistä ja kysymykset kontekstista eli siitä mikä on mahdollista kussakin 

yhteydessä. Monimenetelmällisyydellä pyritään kuitenkin syvälliseen ilmiön 

ymmärtämiseen ja sen asian hyväksymiseen, että objektiivista totuutta ei voida koskaan 

vangita. Monimenetelmällisyydellä luodaan myös vaihtoehtoja validiteetille. (Denzin & 

Lincoln 1994, 3) 

 

Eskola & Suoranta (1998) nostavat esille laadullisen tutkimuksen ominaispiirteitä. 

Aineistonkeruun suhteen laadullisen tutkimuksen aineisto on enimmäkseen tekstiä, ja 

tutkimussuunnitelma muokkautuu tutkimuksen edetessä. Tutkimusprosessi on 

kokonaisuudessaan muuntuva ja tutkimuksen tekemisen eri vaiheet nivoutuvat yhteen. 

Suurin osa laadullista tutkimusta korostaa osallistuvuutta. Laadullisessa tutkimuksessa 
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tarkastellaan usein pientä tapausmäärää, ja aineisto suuntaa tutkimusprosessia. Tutkijan 

haasteena on aineiston rajaaminen. (Eskola & Suoranta 1998, 15-23.)    Laadullista otetta 

soveltavaa tutkijaa voidaan luonnehtia professionaaliseksi tee se itse - henkilöksi. Tutkija 

voi tuottaa tutkimuksessaan vaihtoehtoisia ratkaisuja käytännön ongelmiin erilaisilla 

käytössä olevilla menetelmällisillä keinoilla. (Wink 2007, 100) 

 

Laadullista tutkimusta voi kutsua osaltaan myös sosiaalisen konstrukstivismin 

näkökulmaksi (Alasuutari 2001, 24). Konstruktivismissa on omaksuttu relativistinen 

totuusteoria, jossa todellisuus ymmärretään moninaisina sosiaalisina ja kokemuksiin 

perustuvina konstruktioina. Ne ovat luonteeltaan paikallisia ja spesifejä. Konstruktivismissa 

tavanomainen ontologian ja epistemologian välinen ero häviää, ja tutkija sekä tutkittava 

kohde kytkeytyvät toisiinsa vuorovaikutuksen kautta. Löydökset luodaan tutkimusprosessin 

edetessä. (Wink 2007, 101.) Sosiaalisten konstruktioiden henkilökohtainen luonne 

tarkoittaa, että yksilölliset konstruktiot voivat tulla esiin ja jalostua vain tutkijan ja kohteen 

välisessä vuorovaikutuksessa. Konstruktivismissa tutkimuksen päämääränä, ja tutkimuksen 

hyvyyttä tai laatua käsitellään termeillä uskottavuus ja autenttisuus. (Guba & Lincoln 1994, 

107-114) Tässäkin tutkimuksessa tulokset muotoutuivat dialogisen keskustelun ja 

yhteistyön opettelun kautta. Myös Schwandt painottaa konstruktivistien näkemystä siitä, 

että objektiivinen tieto ja totuus ovat tulosta erilaisista näkökulmista. Tieto ja totuus 

luodaan, eivätkä ne ole mielen keksimiä (Schwandt 1994, 125). 

 

Pohdittaessa mahdollisia tutkimuksen metodologisia vaihtoehtoja päädyttiin 

toimintatutkimukseen. 

 

3.2. Toimintatutkimus 
 

Tutkimuksen lähestymistapa on toimintatutkimuksellinen. Tutkijat määrittelevät 

toimintatutkimuksen erilaisin painotuksin. Toimintatutkimus on systemaattista tiedon 

keräämistä, jonka tarkoituksena on saada aikaan sosiaalista muutosta. Se on myös 

soveltavaa tutkimusta, jossa tutkija on aktiivisesti osallisena asiassa. (Bogdan & Biklen 
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1992, 223) Teschin (1990, 66) mukaan toimintatutkimus on suuntautunut tuloksiin, ja 

tarkoituksena on aktiivisesti parantaa epätyydyttäviä tilanteita. Tutkimuksessa 

toimintatutkimuksen valitseminen perustuu juuri tähän. Tutkimuskunnan koulussa oli 

epätyydyttävä tilanne kahden asiantuntijan työnkuvien hahmottamisessa ja toimintamallien 

luomisessa. Näin päädyttiin tutkimuksen keinoin tilanteen korjaamiseen. Tutkimuksen 

toteuttamisen aikajänne on viisi vuotta. Teschin mukaan tutkimuksen ominaisuus on, että 

tutkijat ovat osallisina tutkimusprosessissa, joka koskee heidän omia asioitaan. Carr ja 

Kremmis (1986, 162) määrittelevät toimintatutkimuksen itsereflektoivan tutkimuksen 

muodoksi, jossa osallistujat haluavat parantaa omia käytäntöjään sosiaalisissa tilanteissa. 

Elliotin (1991, 69) mukaan toimintatutkimuksen teoriat osoittautuvat päteviksi käytännön 

kautta. Tutkimuksen päämäärä on enemmänkin parantaa käytäntöä kuin tuottaa uutta tietoa. 

Toimintatutkimuksen tavoite on muuttaa käytäntöä, mikä tarkoittaa sitä, että tutkimuksen ja 

toimintatutkijan on tavalla tai toisella mentävä mukaan tutkittavaan käytäntöön. (Kuula 

1999, 208) Oleellisia askeleita tutkimuksen tekemiseen ovat käytännön kokemukset. 

Toimintatutkijan keinoja ei siis voi oppia pelkästään kirjoja lukemalla, on elettävä elämää. 

 

Toimintatutkimuksessa (action research) fokus on teoreettisen tutkimisen ohella 

käytäntöjen kehittämisessä. Toisaalta tutkitaan tiettyä toimintaa ja siinä esiintyviä ilmiöitä, 

mutta ajatuksena on tämän tutkimisen kautta saavuttaa muutoksia. Toimintoja ja käytäntöjä 

lähestytään reflektiivisesti eli tarkastellaan ja tiedostetaan omia toimintatapoja ja 

käytänteitä. Tutkija on tällöin tutkimuksen keskiössä, toimijana. (Heikkilät 2001, 170- 

180.) Toimintatutkimus on tilanteeseen sidottua (situational), yleensä yhteistyötä vaativaa 

(collaborative) , osallistuvaa (participatory) ja itseään tarkkailevaa (self-evaluative) 

(Metsämuuronen 2003, 181).  Tutkimusaineistona ovat opinto-ohjaajan ja koulukuraattorin 

dialogit, vapaat muistiinpanot ja keskustelut työn sisältöön liittyen. Tutkimuksen tuloksena 

voidaan pitää sen kautta syntyneitä koulun toimintamalleja nivelvaiheissa ja oppilashuollon 

toimissa. Toimintamallit on luotu tyhjästä, sillä koulukuraattorin virka oli kunnassa 

suhteellisen uusi, mikä vaati toimintakentän kartoitusta. Tutkimusta voidaan Syrjälän 

(1994) jaottelun mukaan kuvata emansipatorikseksi toimintatutkimukseksi, jossa tutkija itse 

pyrkii kehittämään toimintaansa ja toimintaympäristöään. 
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Toimintatutkimuksen etuna on sen ajankohtaisuus. Tutkimuksen suunnittelu ja arviointi 

kulkevat käsi kädessä. Toisaalta sen heikkoutena on, että tuloksia ei voida yleistää. 

Käytännössä hyviksi osoittautuneita toimintamalleja voidaan kuitenkin siirtää muiden 

toimijoiden käyttöön suhteellisen pienillä kuntakohtaisilla muutoksilla.  Heikkoutena voi 

olla myös se, että teoria ja käytäntö jäävät liian kauaksi toisistaan ikään kuin irrallisiksi 

saarekkeiksi. (Metsämuuronen 2003, 184). Tässä tutkimuksessa on kuraattorin ja opinto-

ohjaajan dialogin kautta pyritty pohtimaan työn taustalta löytyvää teoriaa. Teoria on tuotu 

keskustelupöytään avattavaksi ja käytännön työssä hyödynnettäväksi.  

 

Carr ja Kremmis (1986, 165-166) ovat määritelleet toimintatutkimukselle 

minimivaatimukset seuraavasti: 

1. Projektin kohteena on sosiaalinen käytäntö, joka on altis muutokselle. Tässä 

tutkimuksessa se on uusien toimintamallien luominen koulukuraattorin ja opinto-ohjaajan 

työkenttään. 

2. Projekti etenee suunnittelun, toiminnan, havainnoinnin ja reflektion syklien 

spiraalina, jolloin jokainen vaihe toteutetaan ja suhteutetaan toistensa kanssa 

systemaattisesti ja itsekriittisesti. Tässä tutkimuksessa toimintamalleja on luotu koulun 

lukuvuoden mukaan systemaattisesti siten, että koko vuoden toimet tulevat tarkastelluiksi 

järjestyksessä. Tämän tutkimuksen toteuttamisen etuna on ollut se, että pitkän aikajänteen 

ansiosta on toiminnan tuloksia pystytty jo korjaamaan käytännön kokemuksien pohjalta. 

Näin kyseessä ei ole tyhjästä luotu toimintamallipatteristo, vaan toimintaa on jo kyetty 

käytännön vaihtelevissa tilanteissa tarkastelemaan kriittisesti. 

3.    Projektiin osallistujat ovat kaikissa vaiheissa vastuullisia toiminnastaan ja huolehtivat 

prosessin kollektiivisesta kontrollista. Tehtäviä ovat hoitaneet koko tutkimuksen ajan samat 

henkilöt, joten käytännössä arjen toimivuus on ollut heidän vastuullaan. Tämä korostaa 

tehtäviin sitoutumista kokonaisvaltaisesti, eikä ainoastaan tätä tutkimusta varten.  
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3.3. Tutkimuskysymykset ja tutkimusasetelma 

 
Koulukuraattori ja opinto-ohjaaja toimivat luonnostaan moniammatillisessa työyhteisössä.  

Tämä verkosto koostuu oppilaasta ja hänen perheestään, opettajista, muusta koulun 

henkilökunnasta (esimerkiksi koulupsykologi, -lääkäri ja terveydenhoitaja) sekä muista 

yhteistyötahoista.  Pirkko Sipilä-Lähdekorpi (2004) on pohtinut väitöskirjassaan ”Hirveesti 

tekijänsä näköistä” oppilashuollon eri toimijoiden päällekkäisiä määrittelyjä työnkuvastaan 

ja sen mukanaan tuomaa ”reviiriajattelua”. Kuraattoreiden koetaan tunkeutuvan perinteisten 

toimijoiden reviirille ja toisin päin. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selkiyttää kuraattorin 

ja opinto-ohjaajan työnkuvat luomalla yhteinen nivelvaiheiden toimintamalli. 

Toimintamallin kehittäminen toteutettiin kahden toimijan dialogin keinoin. Teoreettisena 

viitekehyksenä käytettiin Isaacsin dialogiprosessin etenemistä neljällä tasolla. (Isaacs 2001) 

 

 

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

  

 

* Miten hyviä käytänteitä luova dialogiprosessi koulukuraattorin ja opinto-                                    

ohjaajan kontekstissa etenee? 

* Miten koulukuraattorin ja opinto-ohjaajan työkenttää voidaan selkiyttää? 

* Millaisia käytännön toimintamalleja koulukuraattori ja opinto-ohjaaja ovat luoneet 

dialogiprosessin kautta? 
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KUVIO 3: Tutkimusasetelma 

3.4. Tutkimusaineisto 
 

Tutkimusaineisto koostuu opinto-ohjaajan ja koulukuraattorin kokoamasta materiaalista 

vuosilta 2004 - 2008. Tutkimuksessa käytettyä materiaalia ovat päiväkirjamerkinnät, 

oppilashuoltotyöryhmän muistiinpanot, opettajainkokousten muistiinpanot, 

huoltajapalavereiden ja oppilaan kanssa käytyjen keskusteluiden muistiinpanot, 

toimintakertomukset, koulutusmuistiinpanot, poissaolokirjan ja rangaistuskirjan merkinnät 

ym. Suoria lainauksia käytetään harkiten, ettei työstä tule hajanainen ja ettei yksittäisiä 

tapauksia voida tunnistaa.  Keskeisin rooli on koulukuraattorin ja opinto-ohjaajan 

päiväkirjamerkinnöillä, joista löytyy keskusteluiden aiheen lisäksi myös omia arvioita 

toiminnasta. Päiväkirjamerkintöjä on tehty tietoisesti tutkimusta varten, minkä vuoksi 

merkinnät ovat syvällisempiä kuin yleensä.  

 

Toimijoilla oli tarve käydä varsin pitkällisiä dialogeja työn kehittämisestä ja rajapintojen 

kartoittamisesta. Kasvaneet haasteet pakottivat pienen kunnan toimijat terästämään 

yhteistoiminnallisia keinojaan. Toisaalta koulukuraattorin saaminen kuntaan edellytti 
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rajapintojen uudelleen tarkastelua. Yhteisen sosiaalisen todellisuuden luominen sosiaalialan 

ammattilaisen ja koulutoimen ammattilaisen välillä ei ollut mutkatonta. Tietämättömyys 

toisen työnkuvan kokonaisuudesta, yhteisen ammatillisen kielen puuttuminen ja toisinaan 

eriävät tavoitteet asettivat haasteita työlle.  

 

Dialogeista kirjoitettiin epäviralliset muistiinpanot, sillä jo tuolloin oli selvää, että 

aiheeseen liittyen tehtäisiin opinnäytetyö. Töiden rajapintojen tutkimista pidettiin 

seutukunnallisesti mielenkiintoisena, koska vastaavaa tyhjentävää rajapintojen selvittämistä 

ei aiemmin ole tehty. Eri vaiheissa olevat, eri tiedekuntien sisäiset opinnot antoivat työhön 

kimmokkeen. Aiheesta on tehty pienimuotoinen tutkielma Jyväskylän yliopistolle osana 

opinto-ohjauksen opintoja vuonna 2005. Koulukuraattorin moniammatilliset 

erikoistumisopinnot syksystä 2005 alkaen antoivat lisäpotkua työn tekemiselle. 

 

Seutukunnallinen yhteistyö koulujen ja perusturvatoimen välillä tuotti aineistoa 

tutkimuksen käyttöön. Seutukunnalla toimineessa moniammatillisessa työryhmässä 

pohdittiin nivelvaiheiden toimivuutta. (Koivu 2006). Sosiaalityöntekijöillä ja kuraattoreilla 

on seudullisesti omat toimivat työryhmänsä. On tärkeää peilata omia toimintamalleja 

vastaavaa työtä tekevien ajatuksiin. Näin välttyy vauhtisokeudelta ja oman työn 

yksipuoliselta reflektoinnilta. Muiden ammattilaisten kriittiset kommentit helpottavat 

huomion kohdentamista keskeisiin asioihin.   

   

4. DIALOGISUUS PROSESSINA 

4.1. Dialogisuuden käsitteestä ja sen valinnasta tähän tutkimukseen 
 

Dialogi- sana tulee kreikan kielen sanoista ”dia” ja ”logos”, jotka yhteen liitettyinä 

kuvaavat hyvin dialogisuuden olemusta. (Wink 2007, 64) Opinto-ohjaajan ja kuraattorin 

kontekstissa se tarkoittaa kahden eri ammattilaisen tilanteeseen tuomaa omaa näkökulmaa. 

Dialogiin pyrkiminen tuo parhaimmillaan samaan todellisuuteen laajan näkökulman 

sosiaalityön ja opetuksen alueella. Näiden kahden näkökulman yhteen saattaminen ja 
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yhteisen ymmärryksen etsiminen mahdollistavat kattavan ammatillisen näkökulman nuoren 

elämään. Viime vuosina kiinnostus dialogiin ja erityisesti dialogiprosessiin on lisääntynyt 

huomattavasti (Gergen, Gergen & Barrett 2004, 39-40). 

 

Dialogi sanana viittaa yhdessä puhumiseen ja ajatusten vaihtoon. Se on johdettu myös 

kreikan kielen sanasta, ’dialegesthai’. Se tarkoittaa puhua ja ajatella yhdessä jostain asiasta 

sellaisella tavalla, joka mahdollistaa osallistujien asioiden erilaisuudesta huolimatta jonkin 

yhteisen ymmärryksen löytämisen. Dialogissa liikutaan kahdesta tai useammasta 

mielipiteestä kohti yhteistä päämäärää. (Aarnio 1999, 35.) Burbules (1993) sen sijaan 

määrittelee dialogin pedagogis-kommunikatiiviseksi suhteeksi, jossa keskustelu suunnataan 

tarkoituksellisesti uuden oppimiseen ja ymmärtämiseen. Dialogin katsotaan olevan jatkuvaa 

ja kehittyvää kommunikointia, jonka tavoitteena on parempi ymmärrys maailmasta, 

itsestämme ja toisistamme. Etsittäessä tämän tutkimuksen metodia dialogisuus nousi 

selkeästi teemaksi. Ymmärrys siitä, että luodut käytännöt ovat saavuttaneet yhteisen 

päämäärän yhteisten keskustelujen kautta. Yhteisiä käytäntöjä ei voisi luoda ilman 

toimintakentän hahmottamista ja molempien asiantuntemuksen syvällistä pohtimista. 

Dialogisuuden prosessin kautta havaittiin ongelmat, joita yhteistyössä on enemmän, kuin 

haluttaisiin tunnustaakaan. Moniammatillisuus ei ole patenttiratkaisu, joka toimii 

saattamalla eri asiantuntijat yhteen. Eri sektoreiden erilaiset tavoitteet on tiedostettava. Jos 

vaikeat asiat ohitetaan, ne jäävät hidastamaan prosessia. Tavoitteiden saavuttamiseen 

kuuluu myös se, että toinen haastetaan avoimesti pohtimaan omaa näkökulmaansa. 

Dialogin ihanteisiin kuuluu toisen kritiikitön kuunteleminen, mutta arjen hyviä käytänteitä 

ei luoda pelkästään kuuntelemalla. On otettava osaa ja kritisoitava toisen toimintaa, mutta 

oltava myös valmis ottamaan kritiikkiä vastaan.  

 

Todellinen kehitystyö muodostuu aina eri näkökulmien yhteensulautumisesta ja 

kompromisseista, ei ”myötä karvaan”- ajattelusta. Dialogi ei ole vain sivistynyttä kiltteyttä, 

kuten Isaacs (2001) osuvasti dialogiprosessia tutkiessaan esittää. Dialogiin pääseminen on 

pitkä taival, joka vaatii osallistujiltaan paitsi nöyryyttä myös päättäväisyyttä. Prosessiin 

liittyy vääjäämättä negatiivisia tunteita ja halua palata omaan tuttuun ja turvalliseen tapaan 

toimia. Pahimmillaan kontrolloimattomasti aloitettu dialogiprosessi saattaa johtaa 
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työuupumukseen ja työssä viihtymättömyyteen, mikäli vaikeita asioita ei pureta. Dialogissa 

on muistettava, ettei se ole ainoastaan omista toimintatavoista luopumista vaan myös uuden 

oppimista. Silloin kun toimija kokee, että hän antaa periksi ja joku muu isännöi dialogia, 

prosessi jää vajavaiseksi tai epäonnistuu.  

 

Dialogisuudella käsitetään toimijoiden pyrkimystä yhteiseen ymmärrykseen. Jos dialogi-

termiä tarkastellaan kapeasti, se ymmärretään keskusteluna. Keskustelussa toinen osapuoli 

voidaan sivuttaa, tai keskustelu voi jäädä pinnalliseksi. Dialogilla on aina keskustelua 

laajempi tarkoitus; tavoitteena on yhteisen ymmärryksen saavuttaminen (Eriksson & Arnkil 

2005, 37). Dialogissa keskeistä on yrittää ymmärtää, huomioida ja muuttaa omaa 

näkemystä. Dialogisuuden tärkeä elementti on vastavuoroisuus, jossa molemmat pääsevät 

luomaan tilannetta ja vaikuttamaan yhteisen päämäärän saavuttamiseen. (Mönkkönen 2007, 

86-87.) Yhteinen päämäärä ei tarkoita täydellistä yhteensulautumista.  

 

Dialogisessa vuorovaikutuksessa puhutaan toiseuden merkityksestä. Buber (1993, 1966) 

kuvaa dialogista suhdetta sinä-minä -suhteena, johon asettuessaan ihminen tunnustaa toisen 

erilaisuuden. Opinto-ohjaajan ja kuraattorin dialogissa erilaisuuden tunnustaminen on 

näennäisesti helppoa eri koulutuksen ja sektoreiden eron tähden, mutta todellisuudessa 

vaikeaa. Yhteistyössä sorrutaan helposti hakemaan yhteistä päämäärää ja yhteistä 

ymmärrystä niin kiihkeästi, että unohdetaan dialogin suurin rikkaus - erilaisuus. Dialogin 

päämäärä ei siis ole yhteensulautuminen vaan toisen näkökulman huomioiminen, 

kuunteleminen ja siitä oppiminen. Puhutaan myös jaetusta ymmärryksestä (Mönkkönen 

2007, 92). Jaettua ymmärrystä kehittyy usein tilanteessa, jossa luovutaan tarpeesta olla 

oikeassa ja antaudutaan ihmettelemään uutta näkökulmaa. Tällaisessa antautumisessa 

tarvitaan kuitenkin asenteellista rohkeutta ja aimo annos luottamusta siihen, että myös 

toinen on valmis astumaan ihmettelyn areenalle ja tekemään asiantuntijuudestaan 

hetkellisesti hyvinkin haavoittuvaa. Mönkkönen kuvaa teoksessaan tällaista yleisen 

ihmettelyn areenaa myös vuorovaikutusosaamisen termillä (Mönkkönen 2007, 28). Ei ole 

tarkoituksen mukaista pyrkiä liian syvälliseen yhteisymmärrykseen, sillä jokainen tulkitsee 

asioita aina oman kontekstinsa kautta. Kirsi Juhilan (2001) mukaan liialliseen 

yhteisymmärrykseen pyrkivä keskustelu saattaa myös sulkea todelliset ristiriidat ja 
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näkemyserot ulkopuolelle. Juuri tämä muodostuu helposti moniammatillisuuden 

helmasynniksi.  

 

Markova katsoo, että dialogiin, eleiden ja lausumien välittömään hetkeen vaikuttavat myös 

menneet kokemukset ja kulttuurinen tieto. Tämä joko jaetaan tai ei. Mitä enemmän yhteistä 

kokemusta ja historiaa keskustelijoilla on, sitä paremmin he ymmärtävät toistensa puhetta 

ja toisiaan. Tällainen käsitys dialogista face-to-face interaktiona on Markovan mukaan 

ratkaisevan tärkeää kielen muuttumisen ymmärtämiseksi, koska kieli kehittyy kun ihmiset 

kommunikoivat toistensa kanssa (Markova 1990, 9-11,Wink 2007, 84) 

Heikkilät (2001) esittävät kirjassaan seikkaperäisen kuvauksen sovinnaisen keskustelun ja 

ymmärtämisprosessin eli dialogin eroista. Kuvio on luotu ideologian pohjalle, eikä 

noudattaminen arjen tilanteissa ole mahdollista. Mutta se kuvaa erittäin hyvin dialogin 

vaikeutta ja sitä syvintä peruseroa, joka keskustelun ja dialogin välillä on. Kuvio osoittaa 

myös sen, että dialogissa onnistuminen vaatii äärimmäistä luottamusta 

yhteistyökumppaneiden välillä. Toisaalta se vaatii myös uteliaisuutta ja halua oppia ja 

uudistua jatkuvasti arjen työssä.  

 

Uskomme, että tämän tutkimuksen tekeminen on ollut yksi kantavista voimista, jolla 

vaikeuksista huolimatta on itsepäisesti pyritty löytämään dialoginen yhteistyö. Käytännössä 

olisi vaikea kuvitella, että arjen koulutyössä toimijat uhraisivat näin paljon aikaa yhteisen 

toimintakentän luomiseen. Työpäivien sisään ei dialogisille keskusteluille voida raivata 

tilaa, sillä aikaresurssi ei anna siihen mahdollisuutta. Kunnissa olisikin syytä pohtia, miten 

paljon toimintaa voitaisiin lopulta tehostaa ja järkeistää antamalla enemmän aikaa 

keskusteluille ja toimintamallien luomiselle. Dialogista yhteistyötä ei synny millään muulla 

keinolla kuin osallistumalla dialogiin ja järjestämällä siihen mahdollisuuksia. Dialogin 

oppiminen on pitkä prosessi, joka vaatii aikaa. Dialogista yhteistyötä on vaikea kehittää 

tilanteissa, joissa asiat ovat valmiiksi monimutkaisia ja vaativat eri sektoreilta 

”reviiriajattelua”. Tämän tutkimuksen dialogien onnistuminen johtui pitkälti siitä, että 

käytänteitä syntyi oletettujen tilanteiden sekä vuosittain toistuvien siirtymävaiheiden 

ympärille. Oli olemassa ongelmia, jotka osoittivat, että toimintatapoja piti muuttaa.  
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 Sovinnainen keskustelu 
(debatti) 

Ymmärtämisprosessi (dialogiin 
pyrkivä) 

 
Lähtökohta 
 
 
 

Joissain tietyissä tilanteissa on 
yksi ainoa oikea ratkaisu tai oikea 
näkemys, joka on tavallisesti juuri 
minun omani 

Mihin tahansa tilanteeseen on 
monia päteviä ratkaisuja ja 
näkökulmia, myös sinun omat 
näkemyksesi mukaan lukien 

Tavoite 
 
 
 

Voittaa, olla oikeassa, myydä 
käsitystään, taivutella tai 
vakuutella. 

Pyrkii ymmärtämään toisen 
ihmisen näkemystä hänen 
tilanteestaan katsellen 

Asennoituminen 
 
 

Evaluoiva, kritisoiva Uteliaisuus, tiedonhalu ja 
avoimuus 

Kohde 
 
 

”Mikä on väärin tässä kuviossa?” Mikä on uutta? Arvokasta? Mitä 
tästä voi oppia? 

Käyttäytyminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuuntelu 
-ei hyväksy purematta mitään 
selvältäkään tuntuvaa 
- tulkitsee muut haasteellisina 
puolustusasianajajina 
- kuuntele tuomitsevasti 
- kuuntelee tarkasti vieheitä ja 
puutteita 
- suunnittelee vastatodisteita 
- puhuu enemmän kuin ehtii 
kuunnella 

Kuuntelu 
-ottaa vastaan mitä sanotaan ja 
pitää sitä sanojan totuutena 
-kokee tilanteet mahdollisuuksina 
syventää ymmärrystään 
-kuuntelee jokaisen tarinan ilman 
kritiikkiä 
-kuuntelee enemmän kuin puhuu 
-reflektoi sen sijaan, että reagoisi 

Tutkiva kysely 
 
 
 
 
 
 
 

-kuulustelee muita 
-tekee sellaisia kysymyksiä, jotka 
tukevat omaa näkemystä 
-kyseenalaistaa muiden 
näkemykset 

Kysymysten tarkoituksena on: 
-selventää ja syventää 
ymmärtämistä 
-ymärtää mitä toisen ajatukset 
merkitsevät heille 
-tutkia itsestään selviä 
olettamuksia 

Asianajajana toimiminen 
 
 
 
 
 

-pitää kiinni omasta asenteestaan 
-selittää puutteet ja virheet omasta 
näkökulmastaan 
-todistaa oikeaksi oma asemansa 
-puolustelee oletuksiaan tosina 

-tuo esiin vain omia ideoitaan 
-tutkii vaihtoehtoisia näkökulmia 

Rooli 
 
 

Paholaisen asianajaja tai totuuden 
torvi 

Asettuu katselemaan asioita 
lähtökohtanaan toisen asenne 

Tuloksena 
 

Debaatti Dialogi 

 

KUVIO 4: Debatin ja dialogin välinen ero (Heikkilä & Heikkilä 2001, 68) 
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Tämän päivän organisaatiot tarvitsevat kehittävää vuorovaikutusta. Se edellyttää, että 

vuorovaikutussuhteita tuetaan ja organisaation työntekijät näkevät kehityksen yhteisenä 

hyvänä. (Wink 2007, 61) Oppivan organisaation ajatusten soisi rantautuvan 

voimakkaammin myös kuntaorganisaatioihin. Markkinavoimien puristuksessa toimivien 

yritysten on panostettava organisaation kehittymiseen aivan eri tavalla kuin suhteellisen 

jäykän kuntaorganisaation. Vuosien 2006 - 2010 aikana tapahtuva raju kuntauudistus 

Suomessa pakottanee myös kunnalliset sektorit heräämään organisaatioiden kehittämiseen 

ja työn tehostamiseen myös vuorovaikutustaidollisin keinoin. Vastavuoroisuus syntyy, kun 

kummallakin on kehittymismallin edellyttämiä taitoja ja kun kumpikin on halukas 

ylittämään rajoja, joita esimerkiksi asema ja rooli organisaatiossa asettavat (Ruohotie 2000, 

218-219). Opinto-ohjaajan ja koulukuraattorin on ylitettävä kunnan sektorirakenteen kuilu 

ja pyrittävä etsimään toimivaa käytäntöä tehdä työtä. Muuten molemmat askartelevat 

samojen ongelmien äärellä ilman näkemystä kokonaisuudesta. Yhteisten toimintamallien 

löytäminen luo ennen kaikkea tehokkuutta työn tekemiseen, ja parhaimmillaan se voi estää 

nuoren syrjäytymisen.  

 

Aarnio (1999) on kasvatustieteen väitöskirjassaan Dialogia etsimässä (1999) kuvannut 

kognitiivisesti eläytyvästi etenevää dialogia käsitekarttana. Käsitekartta nostaa hyvin esiin 

dialogin eri elementtejä. Useat tutkijat ovat pyrkineet eri tavoin kuvaamaan dialogin 

monimutkaista rakennetta ja huolimatta siitä, että heidän kuvauksissaan tähdätään yhteiseen 

päämäärään, keinoissa esiintyy suuria eroja. Heikkilät (2001) vertailivat keskustelua ja 

dialogia ja valottivat dialogin ominaispiirteitä.  Aarnion laatima käsitekartta sisältää kaikki 

onnistuneeseen dialogiin tarvittavat ominaisuudet. Vaikka tässä tutkimuksessa valittiin 

Isaacsin malli (2001) kuvaamaan dialogin kehittymistä, ovat myös esille nostamamme 

muut mallit kokonaisuutta hahmottavia.  Aarnion (1999) mallista huomionarvoista on se, 

että kuvan ominaisuuksien tulisi kaikkien olla läsnä onnistuneessa dialogissa. Dialogi ei 

synny osallistumisesta ja toisen kunnioittamisesta, mikäli muut ominaisuudet eivät ole 

läsnä. Yksinkertaisuudessaan Aarnion (1999) käsitekartta on kuvaava ja tämän 

tutkimuksenkin kannalta katsottuna keskeinen tekijä luotaessa toimivaa dialogia. 

 

 



 38 

KUVIO 5: Dialogia kuvaava käsitekartta. Muokattu Aarnion kognitiivisesti etenevän 
dialogin käsitekartasta. (Aarnio 1999, 43) 

Kyseleminen 

 
 
        DIALOGI 

                    Osallistuminen 

Tilanteeseen antautuminen 
Ajatukset esille/tutkittaviksi/keskusteltaviksi/kyseenalaistettaviksi 

                  Ääni  Jakaminen   
           Tasavertaisuus                       Symmetria  Tilan antaminen 

Vastavuoroisuus 

Intentionaalisu
us 

Sitoutuminen 

Kognitiivinen eläytyminen 

Toisen 
kunnioittaminen 

Kuunteleminen 
 

 Vuoro 
Toisen puheenvuoron 
jatkaminen, toisen 
puheenvuoroon palaaminen – 
yhteinen todellisuus 

Merkityssisältöjen 
avaaminen 
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4.2. Dialogin tasot ja yhteistyön eteneminen 

4.2.1. Meidän tiemme - Dialogisuuden kehittyminen Isaacsin teoriassa 

 
Tutkimukseen valittiin William Isaacsin (2001) kuvaaman järjestäytyneen dialogin vaiheet 

kuvaamaan dialogi. Isaacs lainaa kollegaansa Claus Otto Scharmeria muodostaessaan 

dialogin kehitystä kuvaavaa nelikenttää, mutta ei mainitse mitään lähdettä. (Isaacs 

2001,253) Myös Heikkilät (2001) ovat käsitelleet teoksessaan ”Dialogi - avain 

innovatiivisuuteen” Isaacsin teoriaa, ja käytämme myös heidän näkemyksiään nelikentän 

toiminnasta (Heikkilä & Heikkilä 2001, 149.) Toimintamallien kehittämisessä etenimme 

hitaassa tahdissa. Jälkeenpäin ajatellen juuri dialogin kehittymättömyys oli keskeisenä 

jarruna edistykselle.  Toimintamallien kehittäminen ja ammatillinen dialogi ovat kiinteä osa 

koko prosessia.  Tutkimuksessakaan näitä kahta asiaa ei voi erottaa toisistaan.  

 

Koulukuraattorin aloittaessa työnsä syyskuussa 2004 osa toimintamalleista oli jo  olemassa. 

Toiminnassa oli runsaasti harmaita alueita, joilla molemmat työskentelivät vailla selkeää 

työnjakoa. Molemmat toimijat tekivät työtään omalla hallinnollisella sektorillaan ja omien 

esimiestensä alaisuudessa. Aiemmin ei kattavasti ollut tutkittu, mitä kukakin tekee ja 

voidaanko toimintaa tehostaa tai yksinkertaistaa. Tarvittiin muutosta siihen, kuinka näimme 

itsemme, työmme ja paikkamme. Dialogin kehittymisen edellytys oli itsereflektio, jota ei 

harjoitettu niinkään sen itsensä tähden vaan pakon edessä, kun asiat eivät edenneetkään 

oikeaan suuntaan. Antti Kauppi (1993, 83-88) valottaa reflektiivisen oppimisen olevan 

lähinnä toimintakäytäntöjen perustan tietoista ymmärtämistä ja sisäistämistä. Siitähän tässä 

lopulta on kyse - uusien toimintakäytäntöjen luomisesta arjen tarpeeseen. Tällaisen 

paikallisen toimintatavan luomiseen ei ole olemassa valmista mallia, jonka voi opiskella 

kirjasta ja tuoda käytäntöön. Toimintatavat on luotava paikallisesti käytettävissä olevien 

toimijoiden kanssa ja olemassa olevien resurssien varassa. Käytännöt on muokattava 

yhteistyössä kaikkia toimijoita tyydyttäviksi, sillä ylhäältä annetut mallit eivät juurru 

arkeen. Toimivien toimintamallien takana on useimmiten yritys, erehdys, reflektio ja 

korjaus. Toimintamallin toimivuudesta varmistuminen edellyttää, että mallia on testattu 

vuosia. 
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Molemmat toimijat, koulukuraattori ja opinto-ohjaaja olivat tilanteessa, jossa 

opinnäytetöiden loppuun saattaminen oli ajankohtaista. Tämä toimi kimmokkeena ottaa 

omaa, työn ulkopuolista aikaa töiden rajapintojen kartoittamiseen, mutta emme kuitenkaan 

uskoneet sen olevan näin pitkä prosessi. Työhön ryhdyttäessä ei otettu huomioon sitä, että 

siitä huolimatta että työn tehostaminen oli molempien intressi, toi se tullessaan  oman työn 

perusteellista reflektointia ja reviireistä luopumista. Vaikeinta oli myöntää olevansa 

väärässä ja asettaa tekemistään arvostelulle alttiiksi. (vrt. Heikkilä & Heikkilä 2001, 147) 

Välillä tuntui, ettei työtä saada koskaan loppuun. Pidettäessä pidempiä ajattelutaukoja 

yhteinen dialogi löytyi. Kuviossa 6 kuvataan päiväkirjamerkintöjen pohjalta nelikentän 

prosessia, sen ongelmia, mahdollisuuksia ja kehittämisen tarpeita. 

 

            itsereflektio 
 
                   IV    III 
       Ideoiden virtaus   Tutkiva kyseleminen 
       Generatiivinen dialogi   Reflektiivinen dialogi 
 
 
 
 
kokonaisuuden                           osien hahmottaminen 
hahmottaminen      
 
         
                  I     II 
      Sivistynyt kiltteys               Luhistuminen 
        Monologeja               Kontrolloitu tai 
                 taitava keskustelu 
              
              syyttäminen  
             ei reflektointia 
 
 

KUVIO 6. Dialogiprosessin eteneminen neljällä tasolla. (vrt. Isaacs 2001 ja Heikkilä & 
Heikkilä 2001) 
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 4.2.2. Ensimmäinen askel  - sivistynyttä kiltteyttä 

 

Uuden koulukuraattorin aloittaessa tehtävässään oli opinto-ohjaajalla odotuksia yhteistyön 

kehittymisestä. Haasteet koulussa olivat muodostuneet sellaisiksi, ettei opinto-ohjaaja 

selvinnyt niistä ilman moniammatillista tukea. Oppilashuoltoryhmä oli toiminut 

paikallisesti vuosikymmeniä, ja myös sosiaalityöntekijä oli osallistunut toimintaan. Työn 

selkiyttämisen kannalta kouluun tuleva sosiaalityöntekijä avasi uusia mahdollisuuksia. 

Kunnassa oli toiminut koulukuraattori jo pari vuotta, joka oli luonut pohjan 

koulukuraattorin tehtävälle ja toimintatavoille. Uuden työntekijän aloittaminen tehtävässä 

muodosti haasteen yhteistyön avaamiselle. Ensimmäinen kuraattorin ja opinto-ohjaajan 

palaveri järjestettiin 28.9.2004. Päiväkirjassa on merkintänä: 

  

”Palaveerattiin uuden kuraattorin kanssa yleisesti koulun tilanteesta. Keskustelua yleisellä 

tasolla opon työstä ja hieman työpaikan käytäntöjen katsomista. Puhuttiin siitä, miten 

samanlaista meidän työmme oikeastaan onkaan ja pitäisikö hiukan katsoa ettei tehdä 

samoja asioita…”(Opinto - ohjaajan  päiväkirja, 28.9.2004) 

 

”Kartoita keskeiset yhteistyökumppanit. Rehtorit, kouluTH, opo, opet, perheneuvola jne.” 

(Kuraattorin kalenterimerkintä syyskuussa 2004) 

 

Isaacs puhuu sivistyneestä kiltteydestä, jossa noudatetaan kasvatuksen edellyttämiä 

vallitsevia normeja. Sivistynyt kiltteys tarkoittaa keskustelua yleisellä tasolla. Silloin 

pyritään luomaan omasta työstä ammattimainen ja aukoton järjestelmä, jossa heikkoudelle 

ei ole sijaa. Tällä tasolla omaa työtä esitellään uudelle tulokkaalle ja pyritään luomaan 

vahva kuva oman työn ainutkertaisuudesta sekä omasta merkityksestä työyhteisössä. 

Tilanteessa ihmisen toimintaa ohjaa pelko oman aseman menettämisestä (Isaacs 2001, 253.) 

Tilanteen ongelmallisuus johtui siitä, että kahden eri sektorin ammattilaiset puhuvat eri 

kieltä. Vaikka molemmat puhuvat suomea, on molemmilla oma ammatillinen slanginsa. 

Kieli on toimijalle itselleen niin tuttua, ettei hän voi käsittää sitä, että toinen ei oikeastaan 

ole perillä siitä, mistä puhutaan. Dialogin ensimmäisellä tasolla on omasta asemasta 

kiinnipitäminen niin keskeistä, ettei ymmärtämättömyydestä haluta vielä puhua. Opinto-
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ohjaajan intressinä on saada oppilas kouluun ja menestymään siellä. Koulukuraattorin 

näkökulma on riittävän elämänhallinnan tukeminen. Toisinaan nämä tavoitteet voivat 

poiketa ratkaisevasti toisistaan.  

 

Oman aseman korostaminen on sivistyneen kiltteyden kentässä keskeistä, ja ammatin 

tuomat vaitiolovelvollisuuden rajoitukset korostuvat. Vetoaminen lain 

salassapitovelvoitteisiin on yksi tapa käyttää valtaa. Laki määrittelee vaitiolovelvollisuutta 

ja tiedon jakamista koulussa seuraavasti: ”…opetuksen järjestämisen kannalta oleellinen 

tieto..” (Perusopetuslaki 40.§). Tämä tarkoittaa yhdestä näkökulmasta sitä, että jokainen 

määrittelee itse sen, mikä on välttämätöntä tietoa ja mitä haluaa jakaa. Laki antaa 

ammattilaisille paljon harkintavaltaa, ja luottamuksen saavuttamisella on keskeinen 

merkitys. Viimeaikaisessa kouluväkivaltakeskustelussa salassapitovelvoitteet ovat nousseet 

voimakkaasti esille. Mikäli luottamusta ei kyetä viranomaisten kesken saavuttamaan, antaa 

laki mahdollisuuden käyttää vaitiolovelvollisuutta vallan välineenä ja yhteistyön lukkona. 

Heikkilät (2001, 153) kuvaavat tilannetta linnoittautumisena muurien suojaan. Dialogi ei 

pääse kehittymään, koska omasta asemasta pidetään kiinni. Mikäli tilanne ei kehity 

mihinkään, on odotettavissa turhaa istumista, kahvin juomista ja yleisellä tasolla tilanteen 

päivittelyä. Jos tarvittava informaatio ei ole yhteisessä käytössä, ei 

etenemismahdollisuuksia ole. Arjen toiminnan kannalta tilanne on vaikea, sillä tällöin 

kaikki pyrkivät tekemään omat työnsä hyvin, mutta eivät halua jakaa mitään. Jakaminen 

olisi riskinottoa oman reviirin säilymisen kannalta ja voisi asettaa oman työn kritiikin 

kohteeksi. Luottamuksen puuttuessa toisen työn arvioiminen muuttuu helposti ”minä olen 

oikeassa, sinä väärässä” - asetelmaksi.  

 

”Kuraattori esitteli minulle omaa työnkuvaansa ja miten hän näkee oppilashuollon tarpeet. 

Puhuttiin tukioppilaiden ohjaamisesta ja siitä lähteekö hän toiseksi ohjaajaksi. Mietittiin 

voisiko hän olla mukana ennalta ehkäisevän päihdetyön näkökulmasta. Juotiin kahvia. 

Niitä näitä.” (Opon päiväkirja 12.11.2004) 

 

”Tavattiin jälleen opon kanssa. Mietittiin mm. tukaritoimintaa. Kuraattori toiminut 

aikaisemmin tukariohjaajana, nyt mietittävä miten jatketaan. Se voisi olla mahdollisuus 
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päästä lähemmäksi oppilaita ja tutustua opoon paremmin.” (Kuraattorin merkintöjä 

14.11.2004) 

 

4.2.3. Toinen askel – säiliössä epävarmuutta ja luhistuminen 
 

Syksyn 2004 kuluessa todelliset haasteet oppilashuollossa nousivat esiin. 

Oppilashuoltotyöryhmässä tuli ilmi, että kuraattori ja opinto-ohjaaja tapaavat samoja 

oppilaita koulumotivaation puuttumisen vuoksi. Kuraattorilla oppilas kävi elämänhallinnan 

löytymiseksi ja opinto-ohjaajan luona heikon koulumenestyksen tähden. Opinto-ohjaaja on 

kannustanut oppilasta panostamaan kouluun tietämättömänä oppilaan siviilielämän 

haasteista. Toisaalla koulukuraattori on tukenut nuoren elämänhallintaa tietämättömänä 

oppilaan opiskelun laiminlyönnistä. Tässä kohdassa oppilas saneli säännöt ja kertoi 

valitsemilleen tahoille kaksi kertomusta omasta elämästään. Molemmat ammattilaiset 

toimivat nuoren tukijoina parhaaksi katsomallaan tavalla kokonaisnäkemyksen puuttuessa.  

 

” N.N. totesi palaverissa, ettei hyvät arvosanat nyt ole mikään prioriteetti. N.N. kertoi itse, 

että käy kuraattorin luona juttelemassa tilanteestaan. Kuraattori oli hänen mukaansa 

sanonut että nyt keskityt siihen, että ylipäätään tulet kouluun… (oma kommentti) Että se 

siitä sitten. Hyvä, että joku hoitaa mitäs minä täällä…Kysy oppilaalta lupa voidaanko olla 

kuraattoriin yhteydessä.” (Opinto-ohjaajan päiväkirja 3.12.2004) 

 

 

Opinto-ohjaaja tapasi nuorta opintomenestyksen heikkenemisen vuoksi. Oppilaan suora 

kommentti, että ”homma on hoidossa, eikä opintomenestys ollut nyt prioriteetti” sai opinto-

ohjaajan turhautumaan. Oli ikävä huomata, että nuori kokee toisen ammattilaisen 

kommentit mustavalkoisina ja poimii puheista ne asiat, jotka parhaiten palvelevat häntä 

itseään. Toisaalta lause herätti konkreettisen pohdinnan siitä, miksi kuraattori olisi sanonut 

näin. Miksi koulumenestys ei ole prioriteetti, mikä sitten on? Ohjaaja joutui sen tosiasian 

eteen, ettei oikeastaan tiennyt nuoren koulun ulkopuolisesta elämästä mitään. Ohjaaja tunsi 

nuoren elämästä yhden palasen, mutta muissa palasissa tapahtui asioita, jotka vaikuttivat 
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menestymiseen koulussa. Ohjaaja ajautui umpikujaan, josta ei päässyt ulos kuin kysymällä 

nuorelta lupaa keskustella asiasta joko kuraattorin kanssa tai järjestämällä yhteisen 

palaverin. 

 
”Keskustele N.N:n kanssa miten koulussa menee, poissaolot ym. Onko keskustellut jonkun 
muun koulun henkilökuntaan kuuluvan kanssa tilanteesta. Jos koulunkäynnissä huolta, 
onko tarvetta yhteispalaveriin.” (Koulukuraattorin merkintä ennen oppilaan tapaamista 
1.12.2004) 
 

Kuraattorin työ on usein ristiriitaista taiteilua opiskelijan tukemisen ja koulun odotusten 

välillä. Toisaalta on asetettava tavoitteeksi oppilaan hyvinvointi, toisaalta on otettava 

huomioon koulun tavoitteet.  Tässä tapauksessa heräsi ajatus siitä, että oppilas hyötyisi 

kokonaisvaltaisemmasta tuesta ja yhteistyötä opinto-ohjaajan kanssa tarvittaisiin. Mutta 

miten edetä, jotta oppilaan paras toteutuisi? 

 

”Kysyin N.N.:ltä voisiko kuraattori osallistua palaveriin. Oppilas näytti hämmästyneeltä, 
mutta totesi että mikäs siinä. Saataisiinkohan tähän nyt vähän kokonaisvaltaisempaa 
näkemystä…” (Opinto-ohjaajan päiväkirja 11.12.2004)  
 
Kohdatessaan kriisiin Isaacs (2001) toteaa ihmisten toimivan molekyylien tavoin. Tilanteen 

lämmetessä toimijat alkavat kilpailla siitä, kenen toimintatapa on paras. Tilannetta kiristää 

se, etteivät toimijat oikeastaan tiedä toisen tehtävänkuvasta tarpeeksi. Tällöin ajaudutaan 

helposti omien kokemusten tuottaman todellisuuden tulkintaan, joka ei vastaa todellisuutta. 

Tässä vaiheessa arjen haasteet ohittivat rauhallisen dialogin kehittymisen. Suuret odotukset 

yhteistyöstä joutuivat ensimmäistä kertaa testiin. Oliko niin, että kuraattori ja opinto-

ohjaaja olettivat työnkuvien loksahtavan paikoilleen ilman suurta työtä? Oletettiinko, että 

toisen työ on tuttua, eikä siihen ei tarvitse syvällisemmin paneutua.  

 

Yhteistyön kehittymisen alkusysäys aiheuttaa usein kriisin. Mezirowin (1991) mukaan 

uudistuva prosessi saa alkunsa usein jostain hämmentävästä tilanteesta. Kriisistä ei päästä 

eteenpäin vanhojen toimintatapojen avulla, vaan eteneminen vaatii itsereflektiota ja halua 

oppia uutta.  Kuraattori ja opinto-ohjaaja havainnoivat, että heidän työnsä oli 

samankaltaista. Osittain siinä esiintyi päällekkäisyyksiä, ja työn rajapintoja oli tarvetta 

selkiyttää. Syksy oli niin kiireistä aikaa, että molemmat hyvistä aikeista huolimatta 
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palasivat tekemään omia töitään. Päällekkäisyydet saivat toimijat kuitenkin heräämään 

siihen, että jotain pitää tehdä.  

 

Opinnoissa itsereflektion teemoja. Eipä sitä aina tule katsottua kyllä mitä tekee. …näinhän 
minä toimin… kannattaisi joskus kysyä miksi… taitaa olla joskus aika 
ilmeistäkin…(Opinto-ohjaajan  päiväkirja opinto-ohjauksen luennolta 24.2.2005) 
 

Heikkilät (2001, 159) toteavat, että kollektiivista kritiikin lykkäämisen kriisiä voidaan 

hallita. Jokaisen dialogiin osallistuvan on herättävä tosissaan huomaamaan, mitä on 

tapahtumassa. Opinto-ohjaaja ja kuraattori huomasivat vetäytyneensä pois yhteistyöstä 

omaan mukavuuteen vedoten. Molemmilla riitti töitä, eikä toisen toimijan haastaminen 

tuntunut mielekkäältä. Tilanteessa palattiin kiltteyteen ja kohteliaisuuteen. Yksittäisten 

oppilastapausten kautta havaittiin kuitenkin tarve yhteispalavereihin (oppilas, kuraattori, 

opinto-ohjaaja). Yhteispalaverikäytäntö aukaisi asioita ja helpotti toimijoiden välistä 

tiedonkulkua. Oltiin ajauduttu vanhoihin käytänteisiin, vaikka toiveita työn kehittämisestä 

oli jo syntynyt. Tässä vaiheessa molempien opinnot toivat mukanaan ulkoa ohjatun 

reflektion, joka palautti dialogin kehittymisen tielle.    

  

4.2.4. Tutkiva kyseleminen 
 

Isaacs kuvaa dialogin kolmatta vaihetta tutkivaksi kyselemiseksi tai kyseleväksi 

tutkimukseksi. Dialogia ei enää jarruta toisen kyräily ja oman aseman varmistaminen, vaan 

tilalle tulee aito kiinnostus toisen näkökulmaa kohtaan. Vaihetta leimaa rohkean 

tiedonhalun ja uteliaisuuden henki. (Heikkilä & Heikkilä 2001, 161.) Dialogiin osallistujat 

ymmärtävät, että keskustelun tuloksena saadaan aikaan suurempi kokonaisuus, kuin mitä 

yksin olisi voinut saavuttaa. (Isaacs 2001, 265.) Opinnot pakottivat toimijat tekemään 

ratkaisun yhteisten toimintamallien luomisesta. Kun kyseessä ei ollut enää pelkästään työn 

kehittäminen vaan myös opinnäytetyön tekeminen, oli työtä helpompi reflektoida.  Tutkiva 

kyseleminen oli tässä tapauksessa konkreettisesti tutkivaa. Kun arjen toimimiseen otettiin 

tietoisesti mukaan teoreettisia näkökohtia, mahdollistui työn tarkastelu eri näkökulmista. 
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Toimijasta tuli tutkija eikä ainoastaan tekijä. Analyyttiset näkökulmat otettiin esiin, ja työn 

ote muuttui toisen työn arvostelusta työn tutkimiseksi.   

 

 ”Soitin kuraattorille ja juteltiin opinnoista ja yhteistyöstä.  Sanoin, että OPO-opintoihin 
pitäisi tehdä kanssa KEHA, mutta en viitsi tehdä mitään opinto-ohjauksen organisointi 
työtä…. Kysyin olisiko jotain, missä voisi jakaa vähän hommia ja tehdä jotain, millä olisi 
väliä ja joka helpottaisi arjen hommia… Kuraattori ehdotti, että voisiko sitä katsoa mitä 
minä teen seiskojen kanssa ja mitä hän tekee kun se taitaa olla hiukan nyt 
epäselvää…(Opinto-ohjaajan  päiväkirja, 12.5.2005) 
 

Tämä oli avaus työlle, jossa lopulta kartoitettiin nivelvaiheiden yhteistyö koulukuraattorin 

ja opinto-ohjaajan välillä. Aikaisemmin päällekkäisistä töistä syntyi erimielisyyttä, mutta 

yhteinen vihollinen, tekemätön opinnäyte, yhdisti toimijoita. Tapasimme heti koulujen 

päättymisen jälkeen uudestaan. 

 

”Tapaaminen opon kanssa. Pohdittiin seiskojen kotouttamista ja kerrattiin kevään toimia. 
Juteltiin omista opinnoista ja omahan g on hakusessa. Voisiko tässä tehdä yhteistä työtä?. 
Paljon hyviä toimintatapoja olemassa, nyt täytyy laittaa ne pakettiin.” (Koulukuraattorin 
muistiinpanot 8.6.2005) 
 

Opinto-ohjaajan opinnot päättyisivät jouluun 2005, joten pakon edessä kiristimme 

työtahtia. Ensimmäisen havaitsimme, että tavoitteemme toimijoina olivat kovin erilaiset. 

Tässä vaiheessa oli helpompi tunnustaa, ettei tiennyt paljoakaan toisen työnkuvasta. 

Ensimmäiset kesän palaverit kuluivat siinä, että molemmat esittelivät  työtään ja ennen 

kaikkea ongelmakohtia. Dialogisuuden ensimmäisellä tasolla kerrottiin, miten hyvin kaikki 

toimi. Kolmannessa vaiheessa luottamusta oli kertynyt sen verran, että pystyi toteamaan, 

ettei työ tuottanutkaan toivottua tulosta. Tässä vaiheessa toiminnalle kehittyi uusia 

merkityksiä, kun toimijat katsovat asioita eri näkökulmista. (Heikkilä & Heikkilä 2001, 

161)  

 

Uudistava oppiminen tarkastelee oppimista työssä ja se käsitteellistää osaltaan myös 

dialogisuutta. Ruohotie (2000) on teoksessaan käsitellyt uudistavan oppimisen 

perusajatusta ja sitä sivuavia termejä mm. Mezirowin (1996) teorian kautta. 

Yksinkertaistetusti voidaan ajatella, että ihminen kokee elämässään paljon, mutta vasta halu 
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oppia näistä kokemuksista tuottaa oppimista. Kokemusten kautta ihminen omaksuu tiettyjä 

toimintatapoja, jotka eivät ole välttämättä toimivia. Jos toimintatapoja haluaa muuttaa, on 

asiaan syvennyttävä. Toimintatapa on tiedostettava, kritisoitava ja perusteltava. 

 

Dialogiprosessin tässä vaiheessa puhutaan yhteisestä toimintakentästä, jossa on erilaisia 

näkemyksiä. Tässä vaiheessa toisistaan eroavat näkemykset otetaan huomioon ja niiden 

suhteita toisiinsa vertaillaan. Osallistujat ovat osaksi tahtomattaan hyväksyneet toisensa, ja 

mahdollisuus yhteisten toimintamallien kehittämiselle hahmottuu. Kuraattorin ja opinto-

ohjaajan tehtäväkentässä oli tilanteita, joissa toinen toimija oli kyvytön löytämään 

ratkaisua, mutta toisen ammattitaidolla siihen löytyi vaihtoehtoja. Yksi tällainen oli 

oppilaan jättäytyminen kotiin. Koulun keinot ovat hyvin rajalliset siinä, miten nuorta 

voidaan lähestyä hänen omassa kodissaan. Koulukuraattorin työkenttä tarjoaa siihen lisää 

vaihtoehtoja; itse asiassa keinoja, joista aineenopettajan ja opinto-ohjaajan koulutuksen 

omaava ihminen ei ollut kuullutkaan.   

 

Koko prosessin keskeisin käännekohta oli tietämättömyyden tunnistaminen ja 

myöntäminen sekä luottamuksen saavuttaminen. Kesän 2005 aikana päätettiin kirjata kaikki 

edellisen lukuvuoden tilanteet, joissa ulos olisi omasta mielestä voinut olla parempi, sekä 

tapaukset, joiden selvittäminen jäi tavalla tai toisella puolitiehen. Samalla kirjattiin vuoden 

aikana toistuneita tilanteita ja toistuvia käytänteitä, jotka herättivät epäselvyyksiä.  

 

Huomasimme, että nivelvaiheet olivat keskeinen ajanjakso, jossa molemmat toimivat 

aktiivisesti. Aivan konkreettisesti oli tilanteita, jossa molemmat puhuivat oppilaiden 

kanssa, mutta yhteistä tavoitteenasettelua oppilaan kanssa ei ollut.  

 

4.2.5. Ideoiden virtaus 
 

Luovuus säiliössä on Isaacsin mukaan dialogin neljäs vaihe. Sitä kutsutaan generatiiviseksi 

dialogiksi, koska sen tehtävänä on tuottaa jotain uutta (Heikkilä & Heikkilä 2001, 164). 

Tässä vaiheessa toimintamalleja alettiin aktiivisesti kirjoittaa muistiin. Edellisessä 
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vaiheessa luottamuksen kehittyminen ja ongelmien avoin tunnustaminen mahdollistivat 

uuden luomisen. Edellisen tason vaatima toisen työkenttään tutustuminen helpotti 

yhteistyötä. Toimijoiden tavoitteet selkiytyivät ja töiden rajapinnat tulivat näkyviksi 

epäkohdista keskustelemisen kautta.  

 

” Epävirallinen palaveri OPO & Kuraattori 30.6.2006. Keskusteltiin niistä asioista, mitä 
syksyn opettajankokouksessa pitäisi puhua. Alakoulun aikainen kiusaaminen. Mietittiin 
perusteita + nopea puuttuminen, havainnoinnin helpottuminen   - ylireagointi, oppilas ei 
voi aloittaa ns. puhtaalta pöydältä, leimautuminen jo valmiiksi kiusaajaksi tai kiusatuksi – 
antaako se ennakko näkökulman opettajalle?… tultiin tulokseen, että ohjeistettuna 
opettajien on syytä tietää…pitää luottaa opettajan ammattitaitoon tarkastella tilannetta 
objektiivisesti.  
 

Oman aseman näkeminen toisen tukijana ennemmin kuin kilpailijana antoi mahdollisuuden 

ajatusten virtaan ja generatiiviseen dialogiin. Dialogin myötä oman aseman korostaminen 

väheni ja keskiöön nousivat toimintamallin luominen ja oppilaan parhaaksi toimiminen.   

Prosessissa oli mahdollista kokea yksilökeskeisyyden muuttuminen yhteistoiminnaksi. On 

vaikea kuvitella, että yksittäisessä palaverissa ja lyhytkestoisessa dialogissa vastaavan 

saavuttaminen olisi mahdollista. 

 

”Epävirallinen palaveri OPO ja kuraattori. 8.8.2005. Kuraattori selvitti 
lastensuojeluilmoituksen tekemistä OPOlle. Uusi lastensuojelulaki on valmisteilla, mutta 
siitä huolimatta koulun velvollisuus LS ilmoituksiin pitäisi ottaa paremmin huomioon… 
Pyysin kuraattoria selvittämään niitä toimenpiteitä, mitä LS ilmoituksesta eri tilanteissa 
syntyy ja miksi. Mikä on opettajan velvollisuus tehdä ilmoitus vaikkei haluaisi? Missä 
kohtaa on pakko ja missä kohtaa se helpottaa oleellisesti sosiaalityöntekijän työtä. 
Hilpeyttä herätti nuorten jatkuvasti käyttämä ”…onks pakko jos ei haluu…”-sanonta. 
Tultiin siihen tulokseen, että on. Koulun edustajana huomasin kuinka vaillinaiset tietoni LS 
ilmoituksen tekemisestä ovat, vaikka oikeastaan pitäisi olla hyvinkin perillä… Pohdittiin 
miten paljon opettajakuntaa pitäisi ihan kouluttaa asian tiimoilta. Päätettiin ehdottaa asiaa 
koulun alettua johtoportaalle – viimeistään silloin kun uusi laki tulee voimaan.” 
 
Isaacs nostaa esille neljännen vaiheen kriisin, joka on normaaliin keskusteluun palaamisen 

kriisi (Isaacs 2001, 276). Koettuaan yhteistyön mahdollisuudet on vaikea palata taas 

keskustelun ja vajanaisen dialogin tielle. Dialogisen yhteistyön edettyä neljänteen 

vaiheeseen, yhteistyötä kuvataan yhteisten ajatusten virtana (flow). Tällöin arjessa normaali 

yhteistyö tuntuu epätyydyttävältä ja tuloksia tuottamattomalta. On ymmärrettävä, että 
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dialogi on kaiken aikaa muutoksessa ja liikkuu eri tasoillaan jatkuvasti. Parhaimmillaan 

dialogi toimii vaiheessa neljä, jolloin ajatukset virtaavat. Seuraavassa hetkessä tilanne voi 

olla kriisiytymässä. Toimivan dialogin omaksumisessa on tärkeää se, että oppii 

reflektoimaan omaa toimintaansa. 

 

4.2.6. Dialogiprosessista toimintamallien kehittämiseen 

 
Toimintamallien työstäminen helpottui, kun päästiin tilanteeseen, jossa asioista puhuttiin 

suoraan. Koulun arjessa tapahtuvat toiminnot toistuvat vuosittain ja toimijoilla oli 

kokemusta niistä tehtävistä, joita oli vuosittain hoidettava. Kumpikin kirjasi ylös ne 

tehtävät, joita nivelvaiheissa oli kuluneen vuoden aikana tehnyt. Tämän jälkeen tarkasteltiin 

päällekkäisyyksiä ja havaittiin toiminnan toisissa kohdissa olevan tehotonta ja jopa 

päällekkäistä.  Yhtenä seikkana nousi esiin, että koulukuraattorin alakoulujen tuntemusta ei 

ollut hyödynnetty kylliksi. Tämän vuoksi koulukuraattorin roolia 6 - 7. luokan 

nivelvaiheessa vahvistettiin selvästi. Sipilä - Lähdekorven (2004, 133) tutkimuksessa kävi 

ilmi, että haastatellut kuraattorit kokivat roolinsa ennen kaikkea ns. välittäjäasiantuntijoina. 

Tämä rooli voidaan ymmärtää 6. ja 7.luokan nivelvaiheessa siten, että kuraattori tuo 

mukanaan yläkoulutyöskentelyyn tietämyksensä alakoulujen toimintakulttuureista. Yhtenä 

keinona kokemusten siirtoon tehostettiin kuraattorin henkilökohtaista tapaamista 6-

luokkalaisten kanssa (LIITE 1). Lisäksi koulukuraattori tuli näkyvämmin mukaan 7-

luokkalaisten kotouttamiseen tukioppilastoiminnan kautta. Tämä vahvisti sitä, että 

yläkoulun aloittaville oppilaille muodostui käsitys kuraattorista nivelvaiheen yli mukana 

kulkevana aikuisena. 

 

Välittäjäasiantuntijuutta vahvistettiin ottamalla koulukuraattori mukaan 

opettajainkokouksiin. Siten sosiaalityön asiantuntijalle muodostui ajankohtainen ja 

kokonaisvaltainen kuva koulun toimintakulttuurista ja opettajan työn haasteista.  

Perusopetuksen jälkeisen nivelvaiheen problematiikka poikkeaa selkeästi perusopetuksen 

sisällä tapahtuvasta nivelvaiheesta. Perusopetuksen päätyttyä opinto-ohjaajan kontakti 

nuoreen päättyy. Kuitenkin moni oppilas putoaa opinnoista, ennen kuin hän ehtii kiinnittyä 
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vastaanottavaan kouluun. Tähän epäkohtaan pyrittiin luomaan toimivaa siltaa luomalla 

yhteistyötä vastaanottavan koulun kanssa. Näihin palavereihin opinto-ohjaaja osallistuu 

siitä huolimatta, että lain velvoittama ohjaussuhde on jo päättynyt.  Tarvittaessa kuraattori 

voi kääntyä opinto-ohjaajan jatko-opintoihin liittyvän asiantuntemuksen puoleen sellaisten 

nuorten kohdalla, joiden oppivelvollisuus on jo päättynyt. Tutkimuskunnan 

toimintamallissa on kiinnitetty erityistä huomiota tukitoimien jatkuvuuden turvaamiseen. 

Sen vuoksi perusopetuksen jälkeinen nivelvaihe kartoitettiin mahdollisimman tarkasti 

yhteiseksi toimintakentäksi. Valmiit toimintamallit esitellään työn lopussa. 

 

5. KÄYTÄNNÖN YHTEISTOIMINNAN MUOTOJA  

5.1. Nivelvaiheen yhteistyö 

5.1.1. Nivelvaiheen määritelmä 
 
Koulutuksen nivelvaiheesta puhuttaessa tarkoitetaan useimmiten perusopetuksen ja toisen 

asteen koulutuksen välistä nivelvaihetta, vaikka nivelvaiheita on koulussa useampia. 

Nivelvaiheita ovat siirtyminen esiopetuksesta alkuopetukseen, siirtyminen 6. luokalta 7. 

luokalle, mahdolliset opetusryhmien vaihdot opintopolun varrella sekä kunnan sisällä tai 

kunnan ulkopuolelle tapahtuvat koulujen vaihdot ovat myös nivelvaiheita. Perusopetuksen 

opetussuunnitelman uudistus 2004 pyrki poistamaan ala-asteen ja yläasteen välisen kuilun 

siirryttäessä käyttämään termiä yhtenäinen perusopetus. Muutos oli kuitenkin käytännössä 

käsitteellinen, sillä ala- ja yläkoulun erottaa edelleen useimmiten paitsi koulun 

konkreettinen vaihto myös siirtyminen luokanopettajajärjestelmästä aineenopettaja 

vetoiseen koulunkäyntiin. Samalla opettajayhteisössä omaksuttu toimintakulttuuri tuottaa 

pikemminkin erilaisuutta, pirstaleisuutta, hajanaisuutta ja eristyneisyyttä toteuttavaa 

perusopetusta kuin vahvistaa opetussuunnitelman perusteissa tavoiteltavan yhtenäisyyden 

rakentumista (Holopainen & Ojala & Miettinen & Orellana 2005, 9).  Tällaisessa 

tilanteessa moniammatillisten toimijoiden avoin dialogi ja toimintakäytäntöjen 

yhtenäistäminen voivat tasoittaa käytännön nivelvaiheen siirtymää. 6. – 7. luokan 

nivelvaihe on keskeinen sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta, mutta varsinaista koulutuksen 

ulkopuolelle jääntiä tässä ei voi tapahtua.  
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Perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaihetta ei voida tarkastella ainoastaan kahden koulun 

välisenä siirtymänä. Pelkästään ajallisesti jakso voi kestää useita vuosia lisäopetusten ja 

uudelleen valintojen vuoksi. Nuoret tekevät tärkeitä koulutusväylää ja koko ammattiuraa 

koskevia ratkaisuja tässä elämänvaiheessa. (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja 

selvityksiä 2005: 33, 10.) Tarkasteltaessa oppilaiden siirtymistä perusopetuksesta toisen 

asteen koulutukseen opiskelijan selviytymistä määrittää hänen tapansa hallita ja käsitellä 

koulun sekä ympäristön asettamia vaatimuksia (Rönkä 1992, 16.) Nuoren valintoja ohjaavat 

kehitysympäristön ja oman minäkäsityksen lisäksi toiset nuoret, vanhemmat, arvot, ohjaus 

sekä menestyminen kouluopinnoissa yleensä. Perusopetuksen tärkeimpinä tehtävinä tulisi 

olla nuoren vahvistaminen ja tukeminen kohti myönteistä minäkäsitystä sekä 

valmistaminen kohti uusia koulutus- ja urapolkuja.  

 

Toiselle asteelle siirryttäessä voidaan realistisesti ensimmäisen kerran puhua nivelvaiheen 

koulupudokkaista. Perusasteen sisällä tapahtuvassa nivelvaiheessa ongelmat ovat 

toisenlaisia, kuten kiusaamista, sosiaalista syrjäytymistä ja oppimisvaikeuksia. Siirryttäessä 

toisen asteen oppilaitoksiin varsinainen konkreettinen koulutuksesta pois jääminen on 

mahdollista, mikäli nuori ei löydä sopivaa koulutusalaa tai ei pääsekään hakemalleen 

linjalle. Ensimmäisen kerran tulee vastaan tilanne, ettei ole pakko hakeutua uuteen kouluun 

laisinkaan. Vuonna 1999 peruskoulun päättäneistä välittömästi uuteen koulutukseen 

siirtymättä jäi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 7 % (SVT 2000, 49.) Vuosien 2000 - 2003 

aikana prosentuaalinen luku on laskenut niin, että 2003 se oli 5.5 %, ja vuoteen 2006 oli 

asetettu tavoitteeksi 5 %. (Tilastokeskus. Opetusministeriön työryhmämuistio 2005, 54.) 

Valtakunnalliset koulupudokkaiden ohjaamiseen tarkoitetut projektit ovat saaneet paljon 

huomiota ja rahoitusta myös Euroopan Unionin rahastoista. Näillä projekteilla pyritään 

ehkäisemään negatiivista koulupudokkuutta sekä varmistamaan katkeamatonta 

opintopolkua kohti ammatillista koulutusta.  

Nuorten nivelvaiheiden tukemiseen tähtäävistä toimista yhtenä laaja-alaisimmista voidaan 

pitää Työhallinnon nuorten yhteiskuntatakuuta. Työhallinnon nuorille kohdistamissa 

työvoimapalveluissa on vuodesta 2005 alkaen noudatettu nuorten yhteiskuntatakuun 

toimeenpanon linjauksia. Takuun tavoitteena on alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyyden 
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pitkittämisen ehkäiseminen kaikin käytettävissä olevin keinoin. Yhteiskuntatakuu 

tarkoittaa, että julkisen työvoimapalvelun on kolmen kuukauden yhtäjaksoisen 

työttömyyden jälkeen tarjottava nuorelle työvoiman toimenpidettä, kuten 

työnhakukoulutusta, työkokeilua, työharjoittelua, työelämävalmennusta, starttirahaa tai 

valmentavaa tai ammatillista työvoimapoliittista koulutusta. Paikallisesti tulisi laatia 

suunnitelmia, joissa sovitaan periaatteista nuorten ohjaamisesta eri tahojen palveluihin sekä 

seurannasta koulutuksen ja työelämän nivelvaiheissa. Käytännössä on huomattu, että 

vaikka työvoimahallinnon toimenpiteitä on tehostettu ja organisoitu ovat niiden vaikutukset 

jääneet toivottua vähäisemmiksi. Nuorisotyöttömyyden arvellaan vähentyneen ennen 

kaikkea työvoiman kysynnän kasvun vuoksi.   

(http://www.mol.fi/mol/fi/06_tyoministerio/04_uutiset/2007-10-17-04/index.jsp) 

 

Nivelvaiheen onnistuneeseen ylittämiseen tarvitaan parhaassakin tapauksessa laaja 

moniammatillinen verkosto, joka tukee nuoren valintaa ensimmäisessä todellisessa 

aikuisuutta koskevassa tilanteessa. Vaikkei valinta olisikaan lopullinen, se on kuitenkin 

valinta, jonka epäonnistuessa nuorella ei automaattisesti ole paikkaa, minne palata. 

Nivelvaiheen valintojen kohdatessa haasteita on nuorella ympärillään nopeasti joukko 

viranomaisia. Useimmat heistä ovat nuorelle entuudestaan tuntemattomia, kuten 

työvoimahallinnon tai sosiaalitoimen edustajat. Tilanne saattaa pahimmillaan olla 

dramaattinen jo useiden uusien toimijoiden tähden. Siksi tutun opinto-ohjaajan tai 

koulukuraattorin järjestämä palaveri saattaa avata uusia vaihtoehtoja nopeammin kuin 

vieraiden viranomaisten verkostot. Tuttujen asiantuntijoiden apuna on myös oppilaan 

aikaisempi tuntemus, joka ilman nopeuttaa tilanteen kartoitusta. Koulukuraattorin 

toimimista tällaisessa tilanteessa helpottaa keskeisesti perusturvatoimen alaisuudessa 

työskenteleminen: tarvittaessa hän voi toimia lastensuojelun edustajana alle 18-vuotiaan 

nuoren syrjäytymisen ehkäisyssä.  
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5.1.2. Nivelvaiheen tukeminen 
 

Nivelvaiheiden ohjaukseen on valtakunnallisesti kiinnitetty runsaasti huomiota ja siihen 

pitäisi edelleen panostaa, jotta nuoret voisivat mahdollisimman tuetusti vaihtaa 

koulutusympäristöään. Tutkimuskunnassa opinto-ohjaajan ja koulukuraattorin yhteisiin 

nivelvaiheen tukitoimiin kuuluvat kuudennelta seitsemännelle luokalle siirtyvät sekä 

perusasteelta lukioon siirtyvät nuoret. Valtakunnallisia tilastoja ja tilannetta verrataan 

Opinto-ohjauksen tila 2002- tutkimukseen ( Numminen & Jankko jne. 2002 ) sekä 

perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän muistioon 

(Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005: 33). Valtakunnallisesti 

useimmat oppilaista siirtyvät nivelvaiheesta toiseen kivuttomasti.  Ne opiskelijat, joiden 

siirtymisessä on ongelmia, voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin:  

 

- ilman peruskoulun päättötodistusta jääneet 

         -      ne, jotka eivät hae peruskoulun jälkeen II asteen koulutukseen 

- ne, jotka eivät aloita opintojaan vaikka ovat paikan saaneet 

- koulun keskeyttäneet 

- toisen asteen koulutusta vaihtavat 

- koulutustaan pidentävät opiskelijat  

 

Olisi tärkeää, että oppilasta koskeva oleellinen tieto siirtyisi koulusta toiseen oppilaan 

mukana vaikeuttamatta nuoren etenemistä. Nivelvaiheen tiedonsiirron esteenä nähdään 

kuitenkin usein salassapitosäännösten vaihteleva tulkinta (Opetusministeriön 

työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005: 33, 27). Ajatus puhtaalta pöydältä aloittamisesta on 

kaunis, mutta käytännössä siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Opettajien silmissä nuoret 

aloittavat puhtaalta pöydältä joka tapauksessa. Mikäli tietoa siirretään, saavat tukitahot 

tarvittavat tiedot ja tarpeen mukaan jakavat tietoa eteenpäin. Täydellinen tietämättömyys 

oppilaan vaikeuksista hidastaa puuttumista. Pahimmassa tapauksessa aikaansaadaan uusi ja 

kallis testaus- tai tutkimuskierros asioista, jotka olisi voitu siirtää toisen koulun tietoon 
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siirtymävaiheessa. Tiedon siirtämisen ongelmakohta on epäilemättä nivelvaihe toiselle 

asteelle, koska siirtymään liittyy usein myös asuinkunnan muutos.  

 

Nykyisen perusasteen sisällä tieto siirtyy vaivattomasti. Koulun vaihtumisesta huolimatta 

yhtenäinen perusopetus on yhtenäinen hallintoyksikkö. Kuraattorin toimiessa kunnassa 

sekä perusopetuksen että lukion kuraattorina ja lastensuojelun työparina on hän useimmiten 

ainoa henkilö, terveydenhuollon ulkopuolella, jolla on kattava tieto nuoren liikkeistä 

koulujen vaihtumisesta huolimatta. Kuraattorin tehtävä ei kuitenkaan ole yksin seurata 

jokaisen oppilaan opintopolkua vaan toimia tarvittaessa linkkinä yli nivelvaiheiden. 

Kuraattorin osallistuminen sekä oppilashuoltoon että opinto-ohjaajan työparina 

nivelvaiheen toimintaan mahdollistaa tiedonsiirron joustavasti. Kaikkeen tiedonsiirtoon 

tarvitaan aina asianomaisen nuoren ja huoltajan lupa, mutta käytännössä yhteispalavereita 

pidettäessä nuori itsekin ymmärtää, kenen asialla oikeastaan ollaan. 

 

 5.2. Tutkimuskunnan toimintamalli 

5.2.1. Alakoulut opinto-ohjaajan ja koulukuraattori n työnkuvassa 

 
Perusopetuksen yhtenäistyessä siirtymävaiheen kynnyksen 6. luokalta 7. luokalle tulisi 

madaltua. Ohjauksessa siirtymävaihe on kuitenkin selkeästi edelleen olemassa. Oppilaat 

siirtyvät usein fyysisesti koulusta toiseen, ja opetusjärjestelyissä tapahtuu aina merkittäviä 

muutoksia. Selvin ero lienee luokanopettajajärjestelmästä siirtyminen 

aineenopettajavetoiseen koulunkäyntiin, jossa nuoren koulunkäyntiä seuraa luokanvalvojan 

ohella opinto-ohjaaja ja tarvittaessa koulukuraattori. Tieto on kuitenkin huomattavasti 

hajanaisempaa kuin luokanopettajan hallinnoimassa tiiviissä luokkayhteisössä, mikä 

edellyttää moniammatillisen yhteistyön tehostamista. Käytännössä yläkoulut ovat 

yksikköinä suurempia, aineenopettajilla on enemmän opetettavia oppilaita ja opinto-

ohjauksen resurssit ovat monessa suhteessa rajoitettuja. Yksittäisen opiskelijan tukeminen 

on haasteellisempaa kuin alakoulussa.   
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Kuudennelta seitsemännelle luokalle, entiselle yläasteelle, siirtymisessä opinto-ohjaajan 

silmin suurimman vaikeuden käytännössä tuo se, että oppilaat tulevat eri kyläkouluilta ja 

ovat opinto-ohjaajalle ennestään tuntemattomia. Tämä lienee tosiasia useimpien opinto-

ohjaajien työssä. Kuraattorin tilanne ei tutkimuskunnassa ole yhtä ongelmallinen. Hänellä 

on selkeä näkemys kunnan alakoulujen oppilasaineksesta, sillä kuraattori näkyy alakoulujen 

arjessa tuntien pitäjänä ja koululla säännöllisesti vastaanottoa pitävänä ammattilaisena. Hän 

ei henkilöidy vain koulun sosiaalityöntekijäksi, vaikeiden ja ikävien asioiden 

selvitysmieheksi. Sosiaalityöntekijän aikuisten korvissa arvottunut nimike on nuoremmille 

koululaisille vain yksi aikuinen, joka ei anna läksyjä ja jonka kanssa voi jutella kaikista 

asioista. Kuraattorin ollessa oppilaille tuttu voidaan nivelvaiheessa yhden kerran 

rutiinitapaamisessa käsitellä paljon käytännön asioita.  Kuraattorin toiminnan sujuvuutta 

tutkimuskunnassa tukeekin juuri se, millainen kuva oppilailla koulukuraattorista henkilönä 

on silloin, kun he itse kasvavat nuoriksi. Koulukuraattori voi edelleen olla silloin parhaassa 

tapauksessa luotettava aikuinen, jolle puhutaan kaikista asioista. 

 

5.2.2. Oppilashuoltotyöryhmä nivelvaiheessa 

 
Opinto-ohjaaja osallistuu keväällä, 6. luokan nivelvaiheessa, kaikkien alakoulujen  

oppilashuoltotyöryhmään, jossa käsitellään siirtymää koskevat asiat. (Kuvio 7.) 

Koulukuraattori toimii lähes kaikkien alakoulujen oppilashuoltotyöryhmien 

kokoonkutsujana. Työryhmän vakinaiset jäsenet ovat koulun johtaja, 6. luokan 

luokanopettaja, erityisopettaja, kuraattori, kouluterveydenhoitaja sekä tarvittaessa 

perheneuvolan edustaja.   

 

Valtakunnallisen tutkimuksen mukaan rehtorit pitivät tulevien 7- luokkalaisten kanssa 

tehtävälle yhteistyölle suurimpana esteenä opinto-ohjaajien ajan puutetta sekä sitä, että 

oppilaanohjausta hoidettiin sivutoimisena eri tuntiopettajien kesken (Numminen & Jankko 

jne. 2002). Tämä on keskeinen esimerkki kokopäivätoimisen opinto-ohjauksen tehtävän 

puolesta. Nivelvaiheen ohjaus on nostettu yhdeksi kaikkein tärkeimmistä ohjaajan 

tehtävistä juuri sen tähden, ettei yhteiskunnalle kallista syrjäytymiskierrettä syntyisi. 
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Useiden tapaamisten järjestäminen opettajien, oppilaiden ja oppilashuoltotyöryhmien 

kanssa vaatii kuitenkin aikaresursseja. Tutkimuskunnassa opinto-ohjaajan kevään 

nivelvaiheen toimet on huomioitu myös työjärjestystä laadittaessa. Kevään viimeisen 

jakson lukujärjestys on laadittu niin, että opetettavien tuntien määrä on mahdollisimman 

vähäinen. Kevään nivelvaiheen yhteistyölle on luotu näin aikaresurssin kannalta 

mahdollisuuksia jo vuosisuunnitelmaa tehtäessä. 

 

 5.2.3. Kuraattorin henkilökohtainen tapaaminen 

 
Kuraattori tapaa kaikki 6-luokkalaiset henkilökohtaisesti.(kuvio 7.) Oppilaat täyttävät 

siirtolomakkeen, jossa he kertovat omin sanoin itsestään, vahvuuksistaan, mahdollisista 

vaikeuksistaan, luokkatoiveistaan, peloistaan ja ajatuksistaan siirtymisestä yläkouluun 

(LIITE1). Syksyllä koulun alettua, oppilaat täyttävät laajemman kyselyn siitä, miten 

koulunkäynti yläkoulussa lähti lopulta käyntiin suhteessa odotuksiin. 

 

Koulukuraattorin tapaamisen ollessa henkilökohtainen nousee siinä helpommin esiin 

seikkoja, joita ei luokan edessä kehtaisi esittää. Kysymykset vaihtelevat käytännön WC-

käyntien mahdollisuudesta yksinäisyyden pelkoon ja koulussa pärjäämisen arviointiin. 

Murrosikään liittyvät kysymykset vapaa-ajasta ja seurustelukumppaneista ovat myös näissä 

keskusteluissa nousseet esiin monivivahteisina huolina. Monesti pelkojen kertominen 

turvalliselle aikuiselle voi vähentää pelkoa ja tietämättömyyttä. Tämä tapaaminen on myös 

kuraattorille mahdollisuus herättää nuoressa ajatus toisesta tapaamisesta 7. luokan alettua, 

mikäli sellaiseen näyttäisi olevan tarvetta. 

  

 5.2.4. Luokanopettajan konsultaatio 

 
Opinto-ohjaaja käy kunkin 6. luokan luokanopettajan kanssa kaikkien oppilaiden tilanteet 

läpi yksitellen – tietysti vain siinä tapauksessa, että huoltaja on siihen antanut luvan. 
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(kuvio 7.) Kieltäytyjiä ei toistaiseksi ole ollut. Opinto-ohjauksen tila 2002-tutkimuksessa 

tuodaan kuitenkin esille, että rehtoreiden mielestä kuilu luokanopettajien ja 

aineenopettajien välillä on edelleen syvä, minkä vuoksi näenkin opinto-ohjaajan olevan 

juuri oikea henkilö välittämään tietoa eteenpäin. Yli 70 % tutkimuksen opinto-ohjaajista 

kertoo käyvänsä keskusteluja 6.luokkan opettajien kanssa.( Numminen & Jankko jne. 2002, 

253) 

 

Luokanopettajalla on vahva kokonaisnäkemys oppilaistaan, joten hän on luonteva taho 

kertomaan nuoren käyttäytymisestä, opintomenestyksestä numeroiden takaa, ystävistä, 

kehityksestä, mahdollisista oppimisvaikeuksista, yksilöllistetyistä opetussuunnitelmista ja 

muista opinto-ohjaajalle oleellisista seikoista. Keskusteluun liittyy aina osio, jossa 

kartoitetaan, millainen käsitys opettajalla on oppilaan selviytymisestä nivelvaiheen 

muutoksista. On ensiarvoisen tärkeää, että opettaja voi sanoa opinto-ohjaajalle, että 

oppilaan menestystä ja käytöstä olisi hyvä seurata. Sen tarkempaa yksilöintiä ei välttämättä 

edes tarvita. Tiedon ei tarvitse mennä ohjaajalta eteenpäin, mutta se mahdollistaa ohjaajan 

nopean puuttumisen, mikäli nuoren käytöksessä tai koulumenestyksessä ilmenee 

muutoksia. 

 

5.2.5. Opinto-ohjaajan oppitunti 

 

Opinto-ohjaaja käy informoimassa oppilaita seitsemännen luokan valinnaisaineista ja saa 

näin ollen mahdollisuuden yhden oppitunnin aikana tutustua tuleviin oppilaisiin.(kuvio 7.) 

Valinnaisaineasioista tiedotetaan myös vanhempia sekä kerrotaan valinnaisaineiden 

vaikutuksista mahdollisiin jatko-opintoihin. 6. luokkalaiset valitsevat valinnaisaineen vain 

7. luokkaa varten. Oppitunnin järjestäminen antaa mahdollisuuden puhua myös muista 

yläkoululle siirtymistä koskevista aiheista. Useimmiten huomio keskittyy uusien 

oppiaineiden sisältöihin, luokanvalvojajärjestelmän käytäntöihin ja yläkoulun sääntöihin. 

 

Opinto-ohjauksen tila 2002 - tutkimuksessa nousi esille myös rehtoreiden esittämä toive 

siirtää opinto-ohjaajan säännöllisiä vastaanottotunteja 5. - 6. luokan oppilaille, jotta 
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siirtymävaihe entisestään helpottuisi ( Numminen & Jankko jne. 2002, 255.) Opinto-

ohjaajalla tämä on ainoa tilaisuus tavata tulevia 7-luokkalaisia yhtenä ryhmänä. Tuntiin on 

oppilaalle varattu erikseen aikaa kysyä heitä mieltä askarruttavaista yläkoulun asioista. 

Opinto-ohjaaja on nuorille aivan uudentyyppinen koulun toimija. Tämä tekee opinto-

ohjaajan vierailusta useimmiten jäykän ja muodollisen ja kysymysten esittäminen on 

vaikeaa. Oppilailla ei ole käsitystä siitä, mitä kyseinen henkilö varsinaisesti tekee. 

Ensimmäisinä vuosina oppilaille annettiin mahdollisuus esittää kysymyksiä, mutta koska 

niitä tuli vähän tai ei ollenkaan, päätettiin käytäntöä muuttaa. Luokanopettaja kertoo 

muutamaa päivää ennen opinto-ohjaajan tuntia hieman opinto-ohjauksesta ja siitä, mitä 

opinto-ohjaaja koululla tekee. Samalla hän pyytää oppilaita laatimaan ennakkoon 

nimettömiä kirjallisia kysymyksiä opinto-ohjaajalle. Muutoksen jälkeen kysymyksiä tuli 

huomattavasti enemmän, ja niiden sisältö muuttui syvällisemmäksi ja haastoi ohjaajan 

todella pohtimaan vastauksia. Nuoret käyttävät mielellään sähköpostia, ja heitä rohkaistaan 

lähettämään mieltä askarruttavissa asioissa kysymyksiä opinto-ohjaajalle tuntien 

jälkeenkin. Vuosien kuluessa kysymyksiä on tullut myös sähköpostilla enemmän. 

Käytäntöjen tutuksi tekemiseen menee yllättävän paljon aikaa. 

 

 5.2.6. Tukioppilaiden vertaiskohtaaminen 

 

Opinto-ohjaajan tehtävänä on tutkimuskunnassa järjestää 7-luokkalaisten tukioppilaiden 

tunti 6-luokan oppilaille.(kuvio 7) Tunnilla nykyiset 7-luokkalaiset kertovat 

kokemuksistaan yläkouluun siirtymisestä. Tunti on järjestetty niin, että tukioppilaat valitaan 

kertomaan kokemuksistaan sille kyläkoululle, josta he ovat itse lähtöisin. Tutkimuskunnan 

kyläkoulut ovat verrattain pieniä, joten kaikki tuntevat toisensa hyvin. Ensimmäisen kahden 

vuoden aikana opinto-ohjaaja seurasi vertaiskohtaamistunnin siihen muuten osallistumatta. 

Esille nousevat teemat kertoivat kattavasti oppilaiden peloista ja toiveista. Toisaalta niistä 

kokemuksista, joita vanhemmilla oppilailla on ja miten he niistä kertovat, voi päätellä, 

miten he ovat itse kokeneet oman siirtymävaiheensa. Oppilaiden välisissä keskusteluissa 

nousee esille myös se, miten he kokevat koulun onnistuneen nivelvaiheen tukemisessa.  
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Tukioppilaat ehdottivat, että he pitäisivät tunnit keskenään ilman opinto-ohjaajaa. 

Vertaiskohtaaminen on todellisempi, kun luokassa ei olisi aikuista paikalla. Ehdotusta 

päätettiin testata käytännössä ensimmäistä kertaa keväällä 2005. Jokaisen kohtaamistunnin 

jälkeen pidettiin yhteinen palautetunti tukioppilaiden kanssa. Palautteessa tukioppilaat 

saivat nostaa opinto-ohjaajan ja kuraattorin tietoisuuteen asioita, jotka voimakkaimmin 

nousivat esille tunnin aikana. Palautetunnilla tukioppilaat saivat purkaa myös 

tuntemuksiaan siitä, miten kokivat kohtaamisen sujuneen toiminnallisella tasolla. Tunnin 

pitäminen on vaativa ja opettavainen ohjaustilanne myös tukioppilaille. Parhaimmillaan se 

toimii hyvänä esiintymiskokemuksen kartuttajana ja pahimmillaan siitä jää paha maku 

suuhun. Jos nuori kokee epäonnistuneensa tehtävässään, on hänelle annettava mahdollisuus 

purkaa tuntemuksiaan asiasta. 

 

Joka vuosi on tunneilla noussut esiin uusia teemoja, joihin olisi hyvä kiinnittää huomiota. 

Näiden tuntien antia koulukuraattori ja opinto-ohjaaja analysoivat edelleen yhdessä 

suunnitellessaan ja kehittäessään toimintamalleja jokasyksyiseen uusien oppilaiden 

kotouttamiseen.  

 

5.2.7. Yhteistyö vanhempien kanssa 
 

Valtakunnallisesti n. 60 % kouluissa järjestetään vanhempainilta ja tutustuminen uuteen 

kouluun(Numminen & Jankko jne. 2002, 253). Se on nähdäksemme vähän, sillä 

siirtymävaiheessa rehtorit pitivät yhteistyötä vanhempien kanssa hyvin tärkeänä. Myös 

opetussuunnitelma velvoittaa koulut yhteistyöhön kotien kanssa yleisestikin. Miksi siis 

jättää yhteistyö tekemättä vaativassa nivelvaiheessa? Vanhemmat tarvitsevat käytännön 

tietoa uuden koulun toimintatavoista, luokanvalvojasysteemistä ja 

aineenopettajajärjestelmästä, mutta myös tukea murrosikäisen nuoren vanhempana 

olemisessa. (kuvio 7.) 

 

Kuraattorilla on aina puheenvuoro 6-luokkalaisten yläkoululle siirtymistä käsittelevässä 

vanhempainillassa. Usein hänen puheenvuoronsa käsittelee juuri vanhemmuutta ja sen 
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muutosta nuoren eri ikäkausina. Vanhemmat tarvitsevat tukea rajojen asettamiseen ja 

käytännön tietoa siitä, kenen puoleen voi vaikeissa tilanteissa kääntyä. On huomattavasti 

luontevampaa puhua vaikeista asioista suurelle yleisölle vaiheessa, jolloin vanhempien ei 

tarvitse pohtia, koskeeko teema juuri heitä ja heidän nuoriaan. Samalla tulee esille se, että 

tietyt kiemurat ovat hyvin tyypillisiä yläkouluikäisten nuorten kanssa ja palaverit erinäisistä 

asioista ovat tavallista arkea. Koulun tukitoimien, oppilashuoltotyöryhmän, 

kriisityöryhmän, kuraattorin, terveydenhoitajan, lääkärin, koulupsykologin sekä opinto-

ohjaajan palveluiden ja työnkuvien olisi oltava huoltajille selvillä lapsen siirtyessä 

yläkouluun. Tämä edistää nopean puuttumisen mahdollisuutta myös huoltajien puolelta. 

Näin he tietävät, kenen puoleen kääntyä, ja on havaittu, että henkilökohtainen tapaaminen 

ennakkoon madaltaa vanhemman halua ottaa koululle yhteyttä tarpeen vaatiessa. 

 

Kuudesluokkalaisten vanhemmat saavat keväällä kirjelmän, jossa heille kerrotaan 

nivelvaiheen tukitoimista eri henkilöiden osalta. Samalla heille jaetaan opinto-

ohjaajan,(uusi henkilö), rehtorin,(uusi henkilö), ja kuraattorin yhteystiedot. Huoltajia 

kannustetaan ottamaan yhteyttä, mikäli kysymyksiä on. Kirjelmässä selvitetään yleisesti, 

mikä on eri tukitoimien ja eri tahojen osuus nivelvaiheen tukitoiminnassa.  

 

Vanhemmille ja oppilaille järjestetään keväällä yläkoulun tiloissa edellä mainittu yhteinen 

ilta, jossa oppilaille kerrotaan heidän tulevan luokkansa kokoonpano sekä esitellään 

luokanvalvoja. Kaikki yläkoulun opettajat esittäytyvät tilaisuudessa ja myöhemmin sekä 

oppilaat että vanhemmat voivat käydä luokissa tapaamassa heitä. Tämä on perinteisesti 

ollut tilaisuuden eniten ennakkoon jännittänyt ja odotetuin vaihe. Luokanvalvojat pitävät 

oppilaille pienen tutustumistuokion luokissaan. Samaan aikaan koulukuraattori, rehtori ja 

opinto-ohjaaja pitävät vanhemmille tilaisuuden, jossa selvitetään käytännön asioita 

yläluokille siirtymisestä ja vanhemmat saavat tilaisuuden keskustella mieltään 

askarruttavista asioista, joko yksin tai yhdessä. Tilaisuudessa on läsnä myös muita 

opettajia, mutta aktiivisia puheenvuoroja ovat esittäneet yleensä vain edellä mainitut.  
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 KUVIO 7: 6- luokkalaisten nivelvaiheen toimintamalli kevään osalta 

 

5.2.8. Yhteinen suunnittelupalaveri 
 
Opinto-ohjaajalla on muusta opettajakunnasta poiketen määrätty työehtosopimuksessa 

tietty työaika myös kesällä. Sen tarkoituksena on varmistaa nivelvaiheiden sujuminen ja 

turvata oppilaille ohjausta toisen asteen oppilaitosten valintatulosten julkaisun jälkeen.  

Tähän noin viikon mittaiseen työaikaan on järjestetty tutkimuskunnassa myös kuraattorin ja 

opinto-ohjaajan välinen palaveri, jossa kartoitetaan vallitsevaa tilannetta.(kuvio 8) 

Tutkimuksessa Opinto-ohjauksen tila 2002 suurimpana esteenä palaverien järjestämisele 

pidettiin ajan puutetta, mutta myös asenteita ja vanhoja tottumuksia (Numminen & Jankko, 

jne 2002, 254.)  

Kohdekunnassa alakoululta yläkoululle siirtyvien kohdalla järjestettävän yhteispalaverin 

käyttöönotosta päätettiin uusia toimintamalleja luodessa. Jokainen asiantuntija määrittelee 

työssään sen, mikä tieto on opetuksen järjestämisen kannalta välttämätöntä tietoa ja näin 

ollen vapaata siirrettäväksi.  

 

Opinto-ohjaaja ja kuraattori pitävät palaverin, jossa kootaan yhteen koulukuraattorin ja 

oppilaiden henkilökohtaisten keskustelujen keskeinen anti ja luokanopettajan konsultaation 
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tulokset. Käytännössä suurin osa kuitataan vain merkinnällä ”ei toimenpiteitä”. Jos 

keskusteluissa on oppilaan taholta eritystä huolta kiusaamisesta, koulussa menestymisestä 

tai muista huolista, otetaan asia palaverissa esille. Samoin jos luokanopettajalla on huoli 

oppilaan menestyksestä tai sosiaalisesta sopeutumisesta, sovitaan yhteisiä pelisääntöjä sen 

suhteen, miten toimitaan. Mahdollisuuksia ovat tilanteen seuraaminen, huoltajapalaverin 

kokoon kutsuminen jo ennen koulun alkua tai asiasta keskusteleminen 

opettajainkokouksessa ensimmäisenä koulupäivänä. Toimenpide riippuu huolen laadusta. 

 

Ensimmäisinä koulupäivinä tukioppilaat ovat aktiivisesti mukana uusien 7-luokkalaisten 

koulupäivissä. He voivat auttaa mm. luokkahuoneiden etsimisessä. Tukioppilaat on myös 

koulutettu seuraamaan välituntien sujumista ja ehkäisemään koulukiusaamista. 

Tukioppilaalla ei koskaan ole yksin vastuuta puuttua kiusaamiseen, mutta erilaisilla 

yhteistoiminnallisilla aktiviteeteilla alkupäivien välitunnin sujuvat useimmiten mukavasti.  

 

Yhteisessä palaverissa voidaan myös kartoittaa oppilaat, joiden tilanne on syytä viedä 

tiedoksi opettajainkokoukseen. Oppimisvaikeuksiin ja yksilöllistämiseen tai 

erityisopetukseen liittyvät asiat hoidetaan rehtorin toimesta kesän aikana, joten näihin 

seikkoihin ei kuraattorin ja opinto-ohjaajan välisessä palaverissa enää puututa. Keskiössä 

ovat sosiaaliseen sopeutumiseen liittyvät asiat. Joskus esiin nousee myös sellaisia 

järjestelyjä oppilaan elämässä, jotka vaikuttavat koulunkäyntiin, esimerkiksi vuorotellen eri 

vanhemman luona asuminen, isovanhempien luona asuminen tai kuntaan sijoitetut oppilaat. 

Perheessä voidaan elää keskellä suuria muutoksia, esimerkiksi taloudellisesti haastavat 

tilanteet, vanhemman/sisaruksen kuolema tai sairastuminen. Koulukuraattori harkitsee 

oman ammatillisen näkemyksensä perusteella, mitkä asiat ovat mahdollisesti 

koulunkäyntiin vaikuttavia asioita. On tapauskohtaista, milloin nuori oireilee esimerkiksi 

avioeron tähden. Toisinaan vanhempien avioero on hyvinkin vaikeaa nuorelle. Toisinaan 

oireilu voi rauhoittua, kun vanhemmat eroavat toisistaan.  
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Palaverin keskeinen tarkoitus on koota yhteen keväällä kerätyn tiedon tulokset ja sopia 

niistä aiheutuvista toimenpiteistä. Tiedon keräämisellä ei ole mitään merkitystä, jos sen 

tuloksia ei käytetä vallitsevan tilanteen parantamiseen tai ainakin pyrkimykseen parantaa 

sitä. 

 

5.2.9. Syksyn opettajainkokous 
 
Ennen koulun alkamista koululla järjestetään opettajainkokous, jonne on kutsuttu 

oppilashuoltotyöryhmän jäseniä. Kokouksessa käsitellään luonnollisesti koulun alkuun 

liittyvät käytännön asiat, mutta tutkimuksen kannalta oleellista on, että kuraattorin ja 

opinto-ohjaajan kevään aikana keräämä ja kesällä läpikäyty tieto välitetään opettajille. 

Opettajat viettävät oppilaan kanssa eniten aikaa, ja on tärkeää, että heillä on sellainen tieto 

oppilaasta, joka vaikuttaa koulunkäynnin sujumiseen. Koulukiusaamisesta ja sen 

havaitsemisen vaikeudesta puhutaan paljon. Mikäli oppilas on tullut kiusatuksi jo aiemmin 

alakoulussa, on opettajien syytä tietää siitä ennakkoon. On helpompi havaita ja tarttua 

asioihin ennalta. Aina voidaan pohtia, onko oppilaalla oikeus aloittaa uudessa koulussa niin 

sanotusti puhtaalta pöydältä. Tärkeintä on turvata oppilaan hyvinvointi sekä turvallisuus. 

On päädytty siihen, että vakavat kiusaamistapaukset keskustellaan opettajankokouksessa. 

Rehtori esittelee kokouksessa oppimisvaikeuksiin ja oppiaineiden yksilöllistämisiin liittyvät 

käytännön asiat, ja mikäli niihin liittyy sosiaalisia ulottuvuuksia, opinto-ohjaaja tai 

kuraattori ilmoittaa niistä.(kuvio 8.) 

 

5.2.10. Yhteistoiminnallinen kotouttamisiltapäivä 
 

Uusien seitsemäsluokkalaisten aloittaessa syksyllä koulunkäynnin ovat kuraattori, opinto-

ohjaaja, 7-luokanvalvojat ja tukioppilaat järjestäneet tulokkaille yhteisen iltapäivän kunnan 

museon pihapiirissä.(kuvio 8.) Ohjelmaan on kuulunut mukavaa yhdessäoloa, 

tutustumisleikkejä ja kilpailuja nuorten ja aikuisten välillä. Yhteisen iltapäivän aikana on 

mahdollisuus olla tekemisissä koulun aikuisten kanssa mutkattomissa tunnelmissa. Museon 

mäellä on syöty pullaa ja juotu mehua muun toiminnan ohessa. Oppilailta saadun 
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palautteen mukaan iltapäivä on ollut onnistunut toimintamalli lähentämään ja edelleen 

madaltamaan kynnystä lähestyä koulun aikuisia. Kuilu aikuisten ja nuorten välillä voi 

muodostua suureksi, elleivät osapuolet halua tutustua toisiinsa. 

 

Peavyn (2001) ajatuksiin kuuluu, että ohjaajan on luovuttava tarpeestaan tulla ihailluksi ja 

siitä, että ohjaustilanteessa ohjaaja ja ohjattava olisivat samanarvoisia. Yhteiset tilaisuudet 

ovat omiaan luomaan asetelmaa ajatuksesta, että olemme täällä nuoren parasta ajatellen. 

Opinto-ohjaajan on saatava olla nimenomaan ohjaava ja tukeva taho. Jos opinto-ohjaaja 

toimii myös opettajana, hän on myös oppilasta arvioiva taho. Silloin ajatus tasa-

arvoisuudesta katoaa. Ihmisellä on olemassa vain yksi ulkoinen olemus, ja mikäli tämä 

sama hahmo on sekä arvioiva ja arvosteleva että ohjaava ja tukeva ymmärrämme, ettei 

tilanne voi olla vaikuttamatta. Yhteistoiminnallisten mahdollisuuksien järjestäminen 

moniammatillisesti on ollut keino kohti parempaa ja mutkattomampaa ohjaustoimintaa 

koulussamme.   

 

5.2.11. Kyselylomake seitsemäsluokkalaisille 

 

Seitsemäsluokkalaisten sopeutumisesta yläkouluun tehdään kysely myöhemmin syksyllä, 

noin kaksi kuukautta koulunkäynnin aloittamisen jälkeen. Tutkimuskunnassa syksyllä 2005 

käyttöön otettu kysely (LIITE 2) on nyt toteutettu neljä kertaa. Oppilaat vastaavat kyselyyn 

nimettömänä ohjauksen tunnilla. (kuvio 8.) Vastauksiin tutustuu opinto-ohjaajan ja 

kuraattorin lisäksi myös luokanvalvoja, joka käy tuloksia läpi vanhempainillassa huoltajien 

kanssa. Kyselyn vastauksista ei voi tunnistaa yksittäisiä oppilaita, mutta ne antavat kuvan 

luokan hengestä ja sen toimintatavoista. Muutamia kertoja kyselyn tulosten pojalta on 

päätetty, että koulukuraattori pitää luokalle yhteishenkeen liittyvän yhteistoiminnallisen 

tunnin. Tällaiseen ratkaisuun on päädytty tilanteissa, joissa vastauksista selvästi näkyy 

jännittämistä, luokan rauhattomuutta tai negatiivista suhtautumista opiskeluun. 

 

Kyselyn järjestämisen jälkeen on havaittu, että on tärkeää saada kokonaiskuva 

seitsemäsluokkalaisten sopeutumisesta, sillä ääri-ilmiöt nousevat selkeästi esille muutenkin. 
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Kiusaaminen tai toisaalta enemmistön viihtyminen saattaa peittää pahoinvointia, joka ei 

näy arjen koulutyössä. Pahoinvoinnin havaitseminen mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa helpottaa tilanteeseen puuttumista oleellisesti. Kysely on saanut osakseen myös 

kritiikkiä, sillä tulosten tilastollinen esittäminen ei ole aina yksinkertaista eikä kovin 

hedelmällistäkään. Mutta mikäli kyselyn tekemisen ansiosta yhdenkin nuoren tilannetta on 

voitu parantaa, täyttää se tehtävänsä. Jatkuvasti keskustellaan siitä, miten vaikeaa 

pahoinvointia ja kiusaamista on havaita. Suoraan oppilaalta kysyminen on edelleen yksi 

käyttökelpoinen keino havaita pahoinvointia siitä huolimatta, että se vie opettajalta 

arvokasta opetusaikaa. 

 

KUVIO 8: 6-luokkalaisten nivelvaiheen toimintamalli kesän ja syksyn osalta 

 

5.3. Perusopetuksesta II asteelle 

5.3.1. Valtakunnallinen yhteisvalinta 

 

Vuonna 2008 toisen asteen yhteisvalinta muuttui sähköiseksi, kuten 

ammattikorkeakouluissa on ollut jo muutamia vuosia. Ammatillisen ja lukiokoulutuksen 

yhteishaun kautta haetaan ammatillisiin perustutkintoihin ja lukiokoulutukseen sekä osaan 

kansanopistojen linjoista. Yhteisvalinnassa opiskelija voi ilmoittaa viisi hakutoivetta. 

Hänen ilmoittamansa hakujärjestys on sitova, eikä sitä voi hakuajan jälkeen muuttaa 
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(Koulutusopas 2006, 22). Poikkeuksena on kuitenkin lukiokoulutus, jonka järjestäjä päättää 

lukiokoulutukseen hyväksytyistä. Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijavalinnassa 

noudatetaan opetusministeriön päätöstä opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa 

peruskoulutuksessa (167/2002 ja 1248/2003) ja siinä erikseen mainittua 

hakutoivejärjestystä. Opiskelijat pisteytetään seuraavien perusteiden mukaan: perus– tai 

lisäopetuksen oppimäärän suorittaminen hakeutumisvuonna, todistuspisteet, yleinen 

koulumenestys, painotetut oppiaineet, työkokemuspisteet, hakutoiveet, sukupuoli. 

Sukupuolipisteissä hyvitetään opiskelijaa, joka hakeutuu alalle, jossa samaa sukupuolta 

olevia hakijoita on alle 30 %. 

 

Ammatilliseen koulutukseen voi hakeutua myös joustavassa valinnassa, jolloin koulutuksen 

järjestäjä voi erityisen syyn perusteella ottaa enintään 30 % kuhunkin valintayksikköön 

otettavista opiskelijoista valintapistemääristä riippumatta. Yleisimmin tällaisia syitä ovat 

terveydelliset syyt, oppimisvaikeudet, ammatillisen peruskoulutuksen puuttuminen, 

harrastustoimintaan liittyvät syyt, koulutodistuksen vertailuvaikeudet, sosiaaliset tai 

työllistymiseen liittyvät syyt (OPM asetus167/2002, 26.2.2002, muutosasetus 1248/2003, 

15.12.2003). Joustavan valinnan hakemuksilla pyritään ehkäisemään useimmiten 

erityisopetuksen piirissä olevien nuorten syrjäytymistä. Toisinaan myös sosiaaliset syyt 

voivat aiheuttaa tarpeen joustavan haun suorittamiselle. Syyt ovat usein senkaltaisia, että 

koululla ei useinkaan ole tarkkaa kuvaa hakeutumisen syistä. Vaikeudet voivat liittyä 

talouteen, asumisjärjestelyihin tai huoltajuuteen liittyviin seikkoihin, joita nuoren on usein 

vaikea tuoda koulun foorumille. Tällaisissa tapauksissa koulun sosiaalityöntekijän asema 

on tärkeä. Hän voi laatia nuoren kanssa yhdessä joustavan valinnan hakulomakkeet tai 

tarvittaessa yhteispalaverissa opinto-ohjaajan kanssa. Tärkeintä on, että oppilaan asiat 

tulevat kattavasti selvitetyksi ja mahdolliset nivelvaiheen karikot vältetyksi ennakolta. 

Voidaankin ajatella, että nuori, opinto-ohjaaja sekä koulukuraattori laativat koulutus- ja 

urasuunnitelmaa nuorelle jo ennakkoon. Useimmiten koulun henkilökunnalla on varsin 

hyvä tuntuma syrjäytymisvaarassa olevista nuorista. Ennakointi joustavan valinnan kautta 

on osoittautunut yhdeksi tehokkaimmista keinoista varmistaa paitsi nuoren opiskelupaikka 

myös tuen saanti opiskelujen alettua vastaanottavassa oppilaitoksessa (Opetusministeriön 

työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:33 s, 11, 27, 80). 
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Lukiokoulutuksen opiskelijavalinnassa noudatetaan opetusministeriön päätöstä lukion 

opiskelijaksi ottamisen perusteista 1202/1998. Käytännössä lukiokoulutukseen valitaan 

opiskelijat perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella. Mikäli 

opiskelija on korottanut arvosanojaan esimerkiksi perusopetuksen lisäopetuksessa, otetaan 

korotetut arvosanat huomioon. (Opetusministeriön päätös lukion opiskelijaksi ottamisen 

perusteista 1202/1998) Sekä lukiokoulutuksessa että ammatillisessa koulutuksessa 

opetuksen järjestäjä voi järjestää pääsy- tai soveltuvuuskokeita. Mikäli koulutuksen 

järjestäjä järjestää käsi- ja taideteollisuusalan, audiovisuaalisen viestinnän, kuvallisen 

ilmaisun, tanssialan, musiikkialan, lennonjohdon, kello- ja mikromekaniikan, 

hammastekniikan tai liikunnanohjauksen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa pääsy- 

tai soveltuvuuskokeen, opiskelijaksi ottaminen tehdään ainoastaan pääsy- ja 

soveltuvuuskokeen pisteiden perusteella. (Opetusministeriön asetus167/2002) 

 

5.4. Perusasteelta eteenpäin – kestääkö tukiverkko?  

 
Tutkimuskunnassa on panostettu voimakkaasti perusopetuksen ja toisen asteen 

nivelvaiheen toimenpiteisiin. Tämä on ensimmäinen etappi, missä nuori voi helposti 

syrjäytyä koulutuksesta. Tämän osoittavat selvästi valtakunnalliset mietinnöt. Mikäli 

siirtymää ei ole huolella suunniteltu on mahdollista, että opinto-ohjaaja olettaa nuoren 

jatkaneen opintojaan. Niin kauan kuin sosiaalityöntekijälle ei tule nuoresta ilmoitusta, voi 

hän pahimmillaan olla tekemättä mitään. Nivelvaiheen onnistunut suunnittelu alkaa jo 9. 

luokan syksyllä, kun opinto-ohjauksessa paneudutaan täydellä teholla ammatinvalintaan ja 

sen lähestymiseen. 
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5.5.Talven ja kevään toimenpiteet 

5.5.1. Opinto-ohjaajan henkilökohtainen tapaaminen 

 
Opinto-ohjauksen tila 2002-tutkimuksessa 19 % oppilaista ilmoitti, ettei ole saanut opinto-

ohjaajalta henkilökohtaista ohjausta yläkoulun aikana kertaakaan. (Numminen & Jankko 

jne. 2002, 86) Tämä on erittäin huolestuttava, mutta ymmärrettävä suunta, kun opinto-

ohjaajalla on liikaa ohjattavia oppilaita. Usein aikaresurssissa ei oteta lainkaan huomioon 

henkilökohtaisen ohjauksen tarvitsemaa aikaa. Kohdekunnassa pyritään siihen, että 

oppilaalla on halutessaan mahdollisuus päästä ohjaukseen muutaman päivän sisällä koko 

yläkoulun ajan. 9-luokalla opinto-ohjaaja tapaa systemaattisesti kaikki opiskelijat.(kuvio 9.) 

 

Henkilökohtaisessa tapaamisessa 9-luokan syksyllä käydään läpi ammatinvalintaan liittyviä 

toiveita. Samalla tehdään 9.-luokan ohjauksen suunnitelma, jossa pohditaan jatko-

ohjauksen tarvetta joko oman opinto-ohjaajan tai ammatinvalintapsykologin kanssa. 

Oppilaalla on mahdollisuus tutustumisjaksoihin toisen asteen kouluilla TET-jaksojen tai 

suunniteltujen harjoittelujen aikana. Erityisen tärkeitä ovat tutustumisjaksot silloin, kun 

ammatinvalintaan liittyy haasteita, kuten terveydelliset tekijät. Henkilökohtaisen 

keskustelun aikana oppilas voi nostaa esille sellaisia seikkoja, joista ei koko luokan edessä 

olla valmiita puhumaan. Tällaisia ovat esimerkiksi haluttomuus muuttaa pois kotoa, pelot 

uuden koulun suhteen tai ammatinvalintaan liittyvät terveydelliset huolet.  

 

Yksilöohjauksessa voidaan myös keskittyä yhden oppilaan tarpeisiin tarvittaessa 

pidempäänkin. Ohjauksessa voidaan aloittaa aivan perusammatinvalintaan liittyvien testien 

kanssa tai keskustella käytännön tasolla tietyn oppilaitoksen toimintatavoista. Jokaisella 

oppilaalla on henkilökohtaiset tarpeensa, joihin vastaaminen vaatii ohjaajalta paneutumista. 

Keskeisintä ohjaajan on kyetä myöntämään oma riittämättömyytensä ja tietämättömyytensä 

vaikeissa tilanteissa ja jakaa vastuuta useammalle ammattilaiselle nuoren toiveita 

kunnioittaen. Tapaamisia järjestetään niin monta, kuin oppilas kokee tarpeelliseksi. Mikäli 

oppilas haluaa tavata uudelleen, sovitaan seuraava tapaaminen aina heti, jotta asia ei jää 

roikkumaan. 
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5.5.2. Kuraattorin oppitunti – vapautta ja vastuuta 

 

Kuraattorin 9-luokkalaisille pitämä oppitunti - käytäntö alkoi sattumalta. (kuvio 9.) 

Tavoitteena oli, että kuraattori opastaa nuoria opintososiaalisten tukien viidakossa, jossa 

opinto-ohjaajan piti jatkuvasti kysyä kuraattorilta neuvoa. Nuorilta kysyttiin nimettömänä 

millaisista asioista he haluaisivat tietoa, mutta nopeasti kävi selväksi, että nuorten tarpeet 

olivat eri asioissa. Oppilaat halusivat keskustella kuraattorin kanssa tulevaisuuden 

haasteista ylipäätään, esimerkiksi kotoa pois muuttamisesta, itsenäistymisestä ja osittain 

myös siitä, millaisiin tukiin nuori on oikeutettu. Tukea ajatellaan laajana ilmiönä, ei 

ainoastaan taloudellisena tukena, vaan tukena opiskelijan arkeen. Kysymyksiä herättää se, 

millaisia järjestelmiä eri kouluilla on esimerkiksi kuraattorien muun opiskelijahuollon 

järjestämisen suhteen. Opiskelijaelämään tutustutaan keskustelujen, harjoitusten ja 

internetin kautta. Nuoret ovat pääsääntöisesti tottuneita netin käyttäjiä, mutta asiatiedon 

löytäminen esimerkiksi oppilaitosten sivuilta voi olla haastavaa. Ongelmana on 

terminologian vieraus, ja tunneilla harjoitellaankin tiedon löytämistä yhdessä. Tuntien 

tarkoitus on kevään kuluessa herätellä oppilaita etsimään vastauksia tulevaisuuden 

kysymyksiin ja kannustaa keskusteluun myös kotona. 

 

5.5.3. Yhteispalaverit – palapeli eheäksi 
 

Ammatinvalintaprosessin muodostuessa tavallista vaikeammaksi on tutkimuskunnassa 

pidetty yhteisiä palavereja eri kokoonpanoilla. Konstruktivistiseen ohjausajatukseen nojaten 

ihmisen elämä muodostuu useista todellisuuksista ja näkökulmista: Yksi on koulussa, yksi 

kotona ja yksi ehkä vapaa-aikana. Moni ammattilainen on tietoinen vain yhdestä nuoren 

kontekstista ja näin ollen toimii vajavaisen tiedon varassa. Yhteispalavereissa pyrimme 

kokoamaan oppilaan elämää kokonaisuudeksi. (kuvio 9.) 

 

Oppilas määrittelee aina itse, haluaako hän keskustella yhteisvalintaan liittyvistä asioistaan 

useamman henkilön kanssa yhtä aikaa. Liian suuret ja ”ammattimaiset” palaverit tuntuvat 

monista ahdistavilta. Toisaalta oppilas, jonka suunnitelmat ovat monimutkaisia tai kotona 



 70 

ollaan voimakkaasti eri mieltä nuoren suunnitelmista, pyytää usein palaverin järjestämistä. 

Nuorella voi olla ennestään kontakti kuraattoriin, jonka kanssa on keskusteltu 

tulevaisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Tällaisessa tilanteessa kuraattori kysyy, haluaako 

nuori, että opinto-ohjaajaa pyydetään seuraavaan tapaamiseen mukaan tuomaan 

ammatinvalintaan liittyvää asiantuntemusta. Tilanne voi kehittyä myös niin päin, että jos 

opinto-ohjaajan henkilökohtaisessa tapaamisessa nousee esiin kuraattorin asiantuntijuutta 

vaativia seikkoja, voidaan ehdottaa kuraattorin pyytämistä mukaan. Käytännössä tilanteet 

ovat hyvin mutkattomia, ja harvoin nuori vastustaa kummankaan toimijan mukaan 

ottamista. Toisinaan kuulee, ettei nuori halua sosiaalityöntekijää paikalle. Kyse voi olla 

myös tavasta esittää asia. Yhteisössä, jossa koulukuraattori eli koulun sosiaalityöntekijä on 

aktiivinen osa koulua ja sen arkipäiväisiä toimenpiteitä, kynnys ei ole korkea. Tämän 

vuoksi sosiaalityöntekijöiden tuominen lähelle nuorten arkea helpottaa yhteistyön 

tekemistä, ei ainoastaan koulun ammattilaisten kanssa, vaan myös pääosan esittäjien eli 

nuorten kanssa.  

 

Ammatinvalintaan liittyvissä palavereissa on toisinaan myös huoltaja mukana. Vanhempien 

ja nuorten mielipiteiden ollessa erilaiset voivat opinto-ohjaaja tai kuraattori yhdessä tai 

erikseen toimia katalysaattoreina tulehtuneissa tilanteissa. Opinto-ohjaajan tehtäväksi jää 

usein selvittää huoltajalle nykyistä koulutusjärjestelmää ja asuntolatoimintaan liittyviä 

harhaluuloja. Huoltaja tuntee olonsa turvallisemmaksi, kun hän saa asiantuntijalta tietoa 

itseä askarruttavista asioista, vaikka nuori olisi osannut kertoa hänelle samat asiat. 

Tutkimuskunnassa asian tekee monimutkaiseksi se, ettei siellä ole lukion lisäksi muuta 

toisen asteen oppilaitosta. Näin ollen vanhemmat halutessaan pitää nuoret kotona patistavat 

heitä lukioon siitä huolimatta, että motivaatiota tai edellytyksiä ei olisikaan.  

 

Koulukuraattorin tietämys nuoren siviilielämästä on näissä palavereissa tärkeää. Nuorella 

voi olla sellaisia vapaa-aikaan liittyviä vaikeuksia, joista koululla ei ole mitään tietoa. 

Sellaiset seikat ovat omiaan lisäämään huoltajien halua pitää nuori kotona. Koulukuraattori 

vastaa myös opintososiaalisen tukijärjestelmän asiantuntemuksesta. Tämäntyyppisissä 

laajemmissa palavereissa on päästy hyviin tuloksiin. Aina ne eivät mene niin kuin on 

ajateltu, sillä aivan uusia ulottuvuuksia nousee esille. Kuitenkin on tärkeää, ettei nuori tee 
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opinto-ohjaajan ja kuraattorin kanssa pitkälle meneviä ratkaisuja ja suunnitelmia, joita 

vanhemmat eivät sitten hyväksy. Huoltaja on kuitenkin viime kädessä se, joka määrää 

miten toimitaan. 

 

5.5.4. Opintokäynnit ja vierailut – kurkistus tulevaisuuteen 

 

Osa 9. luokan opinto-ohjausta ovat oppilaiden vierailut toisen asteen oppilaitoksiin ja 

niiden opinto-ohjaajien ja opiskelijoiden vierailut kouluilla. Näillä vierailuilla tutustutetaan 

oppilaita heidän tuleviin oppilaitoksiinsa sekä osaltaan myös opinto-ohjaajia tuleviin 

opiskelijoihinsa. Tutkimuksen kannalta näissä yhteyksissä on oleellisinta opinto-ohjaajien 

välinen yhteydenpito ja joustavassa valinnassa hakevien opiskelijoiden kartoittaminen. 

Oppilaan kannalta koulupudokkuutta ehkäistään sillä, että hän on mahdollisimman hyvin 

tietoinen valitsemansa linjan arjesta ja käytännöistä. Liian usein valinnat tehdään 

mielikuviin perustuen, ja mielikuvien romahtaessa koulu jätetään kesken. (kuvio 9) 

 

5.5.5. Vanhempainilta – täsmätietoa huoltajille 

 

9. lukuvuoden talvella järjestettävän vanhempainillan tarkoituksena on tuoda 

mahdollisimman monet toimijat yhteen. (kuvio 9.) Vanhempainiltaan on kutsuttu 

vanhempien lisäksi 9. luokan oppilaat, opettajat, kuraattori, seutukunnan toisen asteen 

ammatillisten oppilaitosten edustajat sekä paikallisen lukion edustaja. Vanhempainillan 

järjestelyistä päävastuun kantavat rehtori ja opinto-ohjaaja. Illan aikana kaikille 

vanhemmille kerrotaan yhteisvalinnan käytännön toteutukseen liittyvistä seikoista ja 

rohkaistaan heitä pyytämään henkilökohtaisia palavereja oppilaiden asioissa, mikäli 

valintaprosessi on heidän näkökulmastaan kesken. Vanhempia rohkaistaan keskustelemaan 

nuorten kanssa tulevaisuudesta, sillä tilanne aiheuttaa koko perheelle muutoksen. 

Vanhemman on hyvä tiedostaa nuoren näkökulma valintaprosessiin. Nuoren näkökulmasta 

valintaan vaikuttavat kaverisuhteet, suhteet vanhempiin, nuoren kehitysvaihe sekä 
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luottamus omiin voimavaroihin. Vanhempien oma näkökulma on useimmiten käytäntöön 

sidottu.  

 

Samassa tilaisuudessa huoltajille selvitetään tiedonsiirtoon liittyvää lainsäädäntöä eli 

käytännössä sitä, ettei todistusten lisäksi mitään tietoa saa siirtää toisen asteen 

oppilaitoksille ilman lupaa. Mikäli huoltajat kokevat opetuksen järjestämisen kannalta 

oleellisen tiedon, vahvuuksien tai tuen tarpeen siirtämisen tärkeäksi, he voivat allekirjoittaa 

siihen luvan. (LIITE 4) Käytännössä lähes kaikki sen tekevät. Huoltajat, jotka eivät ole 

vanhempainillassa paikalla, saavat tiedonsiirtoon liittyvän lupalomakkeen postitse ja voivat 

toimittaa sen halutessaan koululle myöhemmin. Opintososiaalisiin kysymyksiin on paikalla 

vastaamassa koulukuraattori.  

 

Toisen asteen oppilaitokset järjestävät paikalle koulujensa esittelyt, joissa on tavattavissa 

myös opinto-ohjaajan lisäksi usein opiskelijoita. Näissä pisteissä vanhemmat voivat 

suoraan keskustella nuorensa asioista toisen asteen opinto-ohjaajien kanssa tai kysellä 

yleisiä asioita nykyisistä ammatillisista opinnoista. Tällä tavoin on pyritty madaltamaan 

vanhempien kynnystä ottaa selvää toisen asteen koulutuksesta ja auttamaan heitä tukemaan 

nuorta usein vaikeassa päätöksessä. 

 

5.5.6. Siirtolomakkeet 
 

9. luokan päätösvaiheessa tutkimuskunnassa on käytössä seutukunnan yhteinen 

siirtolomake, joka on kehitetty alueen opinto-ohjaajien ja rehtoreiden yhteisessä 

työryhmässä (Koivu, 2006 ) ( LIITE 3 ). Käytännössä peruskoulun suorittaneiden yhteinen 

siirtolomake toimitetaan jatko-opiskelukohteeseen. Seutukunnan siirtolomake toimii 

käytännössä niin, että vastaanottava koulu toimittaa tutkimuskunnan koulun opinto-

ohjaajalle listan hyväksytyistä ja paikan vastaanottaneista opiskelijoista. Opinto-ohjaaja 

toimittaa tämän jälkeen kyseisten opiskelijoiden siirtolomakkeet oikeisiin, niitä 

pyytäneisiin oppilaitoksiin. Vaihtoehtona olisi se, että opiskelijat itse toimittaisivat 

lomakkeen vastaanottavaan kouluun. Silloin lähettävän koulun opinto-ohjaaja ei 
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periaatteessa kykenisi seuraamaan nuorten siirtymistä ja opiskelupaikan vastaanottoa, mikä 

lain mukaan ei enää heille kuulukaan. (kuvio 9.) 

Nykyisellä käytännöllä varmistetaan se, että opiskelija on jonkin tahon piirissä koko ajan. 

Kun lähettävä koulu luovuttaa siirtolomakkeen vastaanottavalle oppilaitokselle, siirtyy 

vastuu kuvaannollisesti ohjaajalta toiselle. Mitään lain voimaa tällä siirrolla ei ole, mutta 

mikäli jonkun oppilaan siirtolomaketta ei pyydetä syksyllä, osaa perusopetuksen ohjaaja 

tarkistaa, onko kyseinen opiskelija ottanut opiskelupaikan vastaan jossakin toisessa 

oppilaitoksessa. Mikäli opiskelupaikkaa ei ole, koulupudokkaaseen päästään 

mahdollisimman nopeasti kiinni, vaikkei oppilas itse yhteyttä ottaisikaan. 

 

Toiveet uuden sähköisen yhteishaun tuomista mahdollisuuksista olivat korkealla 

KOULUTA-järjestelmän tiimoilta. Suurimpia odotuksia kasautuu juuri opiskelijoiden 

seurattavuuden paranemiseen. Tähän asti opinto-ohjaaja on kyennyt seuraamaan vain niitä 

opiskelijoita, jotka ovat hakeutuneet seutukunnan läheisiin oppilaitoksiin, ja silloinkin 

yhteydenpito rakentuu opinto-ohjaajien henkilökohtaisiin yhteydenpitosopimuksiin eikä 

mihinkään säädökseen. Nykyinen sähköinen järjestelmä mahdollistaa toivottavasti 

ajantasaisen opiskelijan seurannan. Käytännössä ensimmäinen vuosi KOULUTA-

järjestelmän suhteen osoittautui pettymykseksi. Järjestelmän tietotekninen toteutus oli 

heikkoa ja opetushallituksen neuvontapalvelut tukkiutuivat kesällä kokonaan. Suureksi 

kysymykseksi nousi opiskelijoiden oikeusturva, kun pettänyttä järjestelmää ryhdyttiin 

paikkaamaan paikkakuntakohtaisilla toimenpiteillä. Tällainen esimerkki on suoraan 

oppilaitokseen haku täydennyshaun ollessa kesken. Pienehköillä paikkakunnilla 

henkilökohtainen opiskelijan polun seuraaminen toimii, mutta suurissa yksiköissä jokaisen 

perään soitteleminen ei ole mahdollista. Seutukunnan opinto-ohjaajat ovat tiiviissä 

yhteistyössä ympäri vuoden, joten yhteydenpidon voidaan katsoa perustuvan pitkälle myös 

henkilökohtaisesti luotuihin suhteisiin. Tällainen toimintamalli ei kuitenkaan ole kestävä 

silloin, kun työntekijät vaihtuvat.  
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KUVIO 9:  9-luokkalaisten nivelvaiheen toimintamalli talven ja kevään osalta 

 

5.6. Kesän toimenpiteet 
 

Kokonaisuutenaan kesän toimenpiteet rakentuvat opinto-ohjaajan ja koulukuraattorin 

yhteisten palaverien ympärille. Kuten aiemmin on todettu, palavereissa kartoitetaan 

kuudennelta luokalta seitsemännelle luokalle siirtyvien tilannetta, mutta ennen kaikkea 

toiselle asteelle siirtyvien tilannetta. Mikäli KOULUTA-järjestelmän mukaan kaikki 

opiskelijat ovat tulleet valituiksi oppilaitoksiin, ei tässä vaiheessa ole toisen asteen suhteen 

huolta. Käytännössä mahdolliset koulupudokkaat ilmaantuvat vasta syksyllä. (kuvio 10) 

 

Mikäli opiskelijoitaon jäänyt ilman opiskelupaikkaa, ollaan heihin opinto-ohjaajan toimesta 

yhteydessä henkilökohtaisesti. Opiskelija on saanut tiedon toiselta asteelta siitä, ettei häntä 

ole valittu. Opinto-ohjauksen tila 2002-tutkimuksen mukaan 78 % opinto-ohjaajista antaa 

jälki-ohjausta ( Numminen & Jankko 2002, 251). 22 % määräosuus selittynee sillä, etteivät 

kaikki ohjaajat ole kokonaistyöajassa ja näin ollen kesäisin töissä. Jos opiskelija ei halua 
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hakeutua toisen asteen ammatilliseen koulutukseen jäätyään vaille opiskelupaikkaa 

ensimmäisellä kerralla, on hänellä mahdollisuus hakeutua perusopetuksen lisäopetukseen. 

Perusopetuksen lisäopetukseen voidaan hakea suoraan kesällä yhteisvalinnan tulosten 

julkaisemisen jälkeen. Perusopetuksen lisäopetuksessa on tyypillistä, että sinne hakeutuvat 

opiskelijat eivät ole päässeet haluamalleen alalle yhteisvalinnassa ja hakeutuvat linjalle 

vasta kesän erillisen haun kautta. Komonen (2001) tuo tutkimuksessaan esille, että 

opiskelijat, jotka eivät yhteishaun kautta pääse ensisijaisesti valitsemalleen alalle, yleensä 

aloittavat jollain vaihtoehtoisella alalla. Vaikka nuori olisi peruskoulun aikana muodostanut 

selkeän suunnan jatko-opinnoilleen, ensisijainen valintatoive ei aina toteudu. Nuoren 

aloittaessa vaihtoehtoisella alalla muodostuu koulutuksesta uudenlainen haaste. Voidaan 

ajatella, että haaste on sekä koulutuksellinen että elämänhallinnallinen. Mitä tehdä, kun 

selkeät suunnitelmat tulevasta koulutuksesta äkillisesti muuttuvat?   

 

Alueen kymppiluokat pyrkivät vastaamaan tähän haasteeseen niin, että resurssien mukaan 

opiskelupaikkaa tarjotaan myös kesken lukuvuoden. Koulukuraattorin ja opinto-ohjaajan 

työnkuvaan lisäopetusmahdollisuudet tuovat tärkeän voimavaran. Toisin kuin opettajan 

arjessa, jossa perusopetuksen päättötodistus muodostaa selkeän päätepisteen yhteistyölle, 

on ohjaajalla ja kuraattorilla vielä pitkä taival nivelvaiheen onnistumisen varmistamisessa. 

Toisen asteen koulutuspaikan varmistuminen ei tarkoita sitä, ettei opiskelija edelleen voisi 

pudota turvaverkkoon, mikäli sellainen on viritettynä. Moniammatillisen yhteistyön tiiviillä 

verkolla pyritään tarttumaan syrjäytymisvaarassa olevan nuoren tilanteeseen. Mikäli 

opiskelija jättää koulun kesken valitsemallaan linjalla, on luontevaa, että opinto-ohjaaja 

tarjoaa asiantuntemustaan koulun sosiaalityöntekijälle uudelleen sijoittumista mietittäessä. 

 

5.6.1. Kesän palaverit nuoren kanssa 

 
Oppilaat tietävät kuraattorin ja opinto-ohjaajan kesän työajoista ennakkoon ja ottavat 

vaihtelevasti yhteyttä. Ne, joilla on ollut kiinteä kontakti jompaankumpaan toimijaan, 

jatkavat yleensä yhteydenpitoa koulun päättymisestä huolimatta. Käytetyin kontaktiväline 

on sähköposti. Kesän aikana esiin nousee uusia kysymyksiä, joita ei keväällä tullut 
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ajatelluksi. Toisille nuorille perusopetuksen päättyminen konkretisoituu vasta uuteen 

kouluun valinnan todennuttua. Mikäli opiskelijan tilanteessa on epäselvyyksiä, ei ole tullut 

valituksi koulutukseen tai tietää jo tässä vaiheessa, ettei ota paikkaa vastaan, ottavat nuoret 

yleensä yhteyttä opinto-ohjaajaan tai kuraattoriin. Tässä tilanteessa sovitaan yleensä 

palaverista, jossa asioita voidaan käsitellä ja viedä eteenpäin. Asiantuntijapalaverit ilman 

nuoren läsnäoloa eivät ole tarkoituksenmukaisia. Nuoren on vaikea ottaa yhteyttä vieraisiin 

tahoihin, tulevaan kouluun tai työvoimatoimistoon, joten alustavista toimenpiteistä sovitaan 

tuttujen asiantuntijoiden kesken. Pääasiassa nuori haluaa peilata suunnitelmiaan 

turvallisiksi tuntemiensa ihmisten kanssa ennen kuin toimii. Näissä tilanteissa nuori ottaa 

yhteyttä käytännössä siihen tahoon, johon hänellä on kontakti täysin riippumatta siitä, onko 

asia kuraattorin vai opinto-ohjaajan asiantuntemukseen liittyvä. On tärkeää, että kuraattorin 

ja opinto-ohjaajan välinen kommunikaatio toimii näissä tilanteissa ja opiskelija saa 

tarvitsemansa tuen. 

 

 

 

 

KUVIO 10: 9. - luokkalaisten nivelvaiheen toimintamalli kesän osalta 
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5.7. Syksyn toimenpiteet 

5.7.1. Siirtolomakkeet ja yhteistyö 
 

Ennen siirtymistä sähköiseen valintajärjestelmään siirtolomakkeet toimivat lähettävän 

koulun puolelta hyvinä kontrollointivälineinä. Seutukunnan ammatilliset oppilaitokset 

lähettivät listan heille hyväksytyistä ja heillä myös aloittaneista opiskelijoista pari viikkoa 

koulun alkamisen jälkeen. Tänä aikana suurimmassa pudokasvaarassa olevat opiskelijat 

yleensä jäävät jo pois. Vastaanottavaa koulua siirtolomake palvelee informatiivisella 

tasolla. Siirtolomake on oppilaan itsensä täyttämä ja huoltajan allekirjoittama asiakirja 

häntä koskevista asioista( LIITE 3 ). Lomakkeessa kysytään opiskelijan tukitoimien 

tarvetta, vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita. Tiedon siirtämisen kannalta tämä on 

ongelmatonta, koska sisältö on huoltajan hyväksymä. Lomakkeet täytetään opinto-

ohjauksen tunnilla ja huolelliseen ja seikkaperäiseen täyttämiseen kannustetaan. Oppilaita 

helpottaa useimmiten tieto, että lomake lähetetään vastaanottavaan kouluun vasta valinnan 

varmistuttua. Näin oppilaillekin tulee selväksi, ettei sisältö ole mitään pääsykokeiden 

kaltaista, opiskelijoita karsivaa tietoa. Kaikki tietävät lopulta, ettei ”puhdasta pöytää” ole, 

eikä kukaan aloita koulunkäyntiään alusta II asteelle siirryttäessä. Oppilaan tuentarve ei 

katoa eivätkä hänen vahvuutensakaan. On tärkeää, että uusi koulu kykenee tarttumaan 

opiskelijaan nopeasti ja tarjoamaan hänelle tukea, mikäli hän sitä tarvitsee. Syrjäytymisen 

kannalta ensimmäiset kuukaudet uudessa koulussa ovat kriittisimmät. ( kuvio 11) 

 

Mikäli tutkimuskunnasta kotoisin oleva ja edelleen siellä kirjoilla oleva opiskelija jättää 

koulun kesken, olisi toivottavaa, että oppilaitos ilmoittaisi tapahtuneesta koulukuraattorille. 

Toiminnan varmuudeksi on tutkimuskunnan lastensuojelun yhteiskäytäntösopimus, jossa 

oppilaitos velvoitetaan ilmoittamaan viipymättä koulupudokkaista sosiaalityöntekijälle. 

Käytännössä velvoite on sovittu henkilökohtaisesti koulujen oppilashuoltotyöryhmien 

kanssa. Ongelmana on jälleen se, ettei tällaisella seuraamisella ole lain velvoitetta vaan se 

perustuu henkilöiden keskenään tekemiin sopimuksiin. Ammatillisesti tällainen tilanne on 

kestämätön. Ammatillisilla oppilaitoksilla saattaa olla opiskelijoita paristakymmenestäkin 

kunnasta, joten toimintakäytännöt on heidän osalleen tehty mahdollisimman vaivattomiksi. 
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Käytännössä kuitenkin pudokkaista ilmoitetaan monessa tapauksessa liian myöhään. 

Henkilökohtaisten suhteiden merkitys koulujen oppilashuoltoryhmien henkilöstön välillä 

näyttelee suurempaa osaa kuin se saisi.  

 

Toisaalta voi vain kannustaa kouluja tekemään enemmän yhteistyötä kivuttomissa 

tilanteissa kuten, tutustumiskäyntien muodossa, jotta vaikeissa tilanteissa 

yhteydenottaminen olisi helpompaa. Verkostojen luominen on työssä erittäin tärkeää, ja sen 

vuoksi perusopetuksenkin henkilökunnan olisi jalkauduttava yhä enemmän toisen asteen 

kouluihin. Omien oppilaitosten selkeiden käytäntöjen esitteleminen ja toimintamalleista 

kertominen on osoittautunut hyväksi yhteistyön väyläksi. Toimintakäytäntöjen ollessa 

selviä ovat kaikki tahot tietoisia siitä, kuka tekee ja mitä tekee. Liian usein 

koulupudokastilanteissa eri tahot olettavat toisten tekevän jotakin, ja näin tilannetta ei johda 

kukaan. Tämä on erityinen ongelma juuri peruskoulusta lähteneiden, mutta ei ammatilliseen 

koulutukseen siirtyneiden kanssa. Työvoimahallinto on ainoa taho, jolla on vastuu nuoren 

tilanteesta. Käytännössä heidän on lähes mahdotonta puuttua asiaan, koska harvoin heillä 

on tietoa kyseisestä oppilaasta. Sähköisen yhteisvalintajärjestelmän toivotaan tuovan apua 

tähän tilanteeseen. 

 

5.7.2. Yhteispalaveri ammatillisen puolen opiskelijahuollon kanssa 
 

Siirtolomakkeiden lähettämisen jälkeen, koulutyön palatessa normaaliin rytmiinsä 

lokakuussa, ovat opinto-ohjaajat ja kuraattorit kokoontuneet yhteispalaveriin.( kuvio 11.) 

Kuitenkin pyritään siihen, että palaveri voitaisiin järjestää ennen ammatillisten teoria jaksoa 

ammattikoulussa. Vanhempien tiedonsiirtoluvan olemassaololla on palaverissa keskeinen 

merkitys. Ennen palaveria tarkistetaan, onko joukossa oppilaita, joilta ei tiedonsiirtolupaa 

ole. Mikäli on, heistä ei käydä minkäänlaista keskustelua. On tärkeää noudattaa tinkimättä 

tätä sääntöä, sillä luottamuksen säilyttäminen on elintärkeää. Käytännössä lähes kaikki 

allekirjoittavat luvan, joten puuttuvista luvista ei ole ollut harmia. Huoltajat ymmärtävät 

varsin hyvin, mistä on kysymys, kunhan asia selvitetään heille perinpohjaisesti. Vuosien 

myötä käytäntö myös vahvistaa itse itseään silloin, kun tiedon siirtämisessä liikutaan aina 
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oikeilla raiteilla. Siitä huolimatta että siirtoon olisikin lupa, on oltava huolellinen, siinä 

minkä tyyppistä tietoa siirretään. Asiaa helpottaa, kun pitää kirkkaana mielessä, miksi tietoa 

siirretään. Toiminnan tulee aina palvella oppilaan parasta myös silloin, kun oppilas on 

aiheuttanut lähettävässä koulussa paljon työtä. Opinto-ohjaaja ja kuraattori ovat koulussa 

oppilasta varten. 

 

Seutukunnalla on yksi suurempi koulutuskuntayhtymä, jonka alaisuudessa eri oppilaitokset 

toimivat. KY:n opinto-ohjaaja ja kuraattori siirtävät tietoa monelle koululle ja ovat itse 

opiskelijahuoltoryhmissä jäseninä useammalla koululla. Näin yhden palaverin pitäminen 

kattaa suurimman osan ammatilliseen koulutukseen lähtevistä oppilaista. Palaverissa 

katsotaan opiskelijat läpi yksi kerrallaan, useimpien kohdalla laajempiin keskusteluihin ei 

ole tarvetta. Keskustelussa käydään läpi yksilöllistämiseen liittyviä erityistarpeita ja 

toisaalta opiskelijoiden erityisiä vahvuuksia, esim. kielissä tai matematiikassa. 

Ammatillinen koulutus on viime vuosina nostanut selvästi suosiotaan, eikä ammatillisen 

koulutuksen valintaa voida enää pitää millään tapaa todistussidonnaisena.  

 

Ammatillisessa koulutuksessa on tänä päivänä erittäin suuret erot yksilöiden tavoitteiden ja 

oppiaineiden hallinnan kanssa toiselle asteelle siirryttäessä. Toisilla on tähtäimessä heti 

koulutuksen alussa jatko-opinnot ammattikorkeakoulussa, ja he haluavat mahdollisesti 

vaativampiakin harjoituksia teoria-aineissa kuin muut. Tällaiset asiat nousevat esille jo 9. 

luokan opinto-ohjaajan henkilökohtaisissa tapaamisissa, ja tieto suunnitelmista on 

tarpeellista siirtää myös ammatillisen koulutuksen ohjaajalle. Käytännössä ammatillisen 

puolen opinto-ohjaajien aikaresurssi on niin rajallinen, että kattaviin henkilökohtaisiin 

tapaamisiin ei ole mahdollisuutta. Tietoa siirrettäessä ehkäistään myös päällekkäistä työtä. 

Perusopetuksen opinto-ohjaajat tuntevat opiskelijan käytännössä kolmen vuoden ajalta. 

Olisi resurssien hukkaamista olla jakamatta opiskelijan suunnitelmia hänen nykyisen 

opinto-ohjaajansa kanssa, lupien puitteissa. On syytä korostaa, että palaverissa jaetaan 

paljon muutakin kuin ikäviä asioita.  

 

Koulukuraattorit keskustelevat opintososiaalisista seikoista, kuten asumisesta, taloudellisen 

tuen tarpeesta sekä asumisjärjestelyistä. Palaverissa sovitaan yhteistyön muodoista ja 
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käydään läpi mahdollisesti muuttuneita velvoitteita ja käytäntöjä. Mikäli opiskelijalla on 

laajempia opintososiaalisia tarpeita, kuraattorit keskustelevat asiasta ilman opinto-ohjaajien 

läsnäoloa. Opiskelijan tilanteen seurannasta tehdään suunnitelma. 

 

 
KUVIO 11: 9. luokkalaisten nivelvaiheen toimintamalli syksyn osalta. 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
 

Tämä tutkimus kuvaa oppilashuollon laajasta toimijakentästä kahden asiantuntijan työnkuvien 

sisältöä sekä sen kartoittamista. Koulukuraattorilla että opinto-ohjaajalla on tämän tutkimuksen 

ulkopuolella rajapinnat useiden eri tahojen kanssa. Ohjauksen näkökulma oli voimakkaasti läsnä 

molempien toimijoiden arjessa, ja koulukuraattorin viran myötä toimenkuvien selkeyttäminen oli 

välttämätöntä. Tietämättömyys ja toisaalta kiinnostus toisen tehtäviin sekä molempien opinnot 

suorastaan vaativat tutkimukseen ryhtymistä. Vuosittain toistuvat tehtävät olivat monin paikoin 

päällekkäisiä, eikä niistä saatuja tietoja osattu hyödyntää tarpeeksi. Ajatus toimintamallien 

luomisesta syntyi ennen kuin päätös tutkimuksen tekemisestä. Ilman tutkimuksen tuomaa 

teoreettista näkökulmaa prosessi muodostui kuitenkin liian henkilökohtaiseksi ja vaikeaksi 

toteuttaa. Tutkimuksellisen näkökulman mukaantulo ryhdisti toimintaa tavoitteelliseksi. 

Dialogisuuden teorioiden työstäminen avasi ymmärtämään toimintaa syvällisesti. Teorioiden 

työstäminen motivoi prosessin eteenpäin viemistä, vaikka parityö toi kuitenkin omat haasteensa. 

 

Oppilaanohjaajan tehtävät perusopetuksessa on määritelty kattavasti perusopetuksen 

opetussuunnitelmassa. Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä siten, 

että oppilas kykenee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista kypsymistään sekä kehittämään 

elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Koulukuraattorin ja opinto-ohjaajan 

työnkuvien rajapinnoista nivelvaiheen tuki tulee tutkimuskunnan kouluissa selvimmin vuosittaisten 

käytänteiden kautta. Syrjäytymisen ehkäisemisen kautta tuleva yhteistyö on niistä keskeisin. 

Käytännössä voidaan ajatella, että oppilaanohjauksen periaatteellisen työnkuvan voisi kääntää myös 

koulukuraattorin osittaiseksi työnkuvaksi. Työnkuvien sisältö on nuoren tukeminen koulutiellä, ja 

se muodostaa kummankin tukitoimen ohjenuoran. Ohjaus laajasti ymmärrettynä on kummankin 

toimijan keskeisin työväline. Omalla ammatillisella sektorillaan molemmat tukevat oppilaan 

kasvua, kehitystä ja sosiaalista kypsymistä sekä kehittävät elämänhallinnan ja  -suunnittelun taitoja. 

Molemmat ammattilaiset toimivat samojen perusajatusten ohjaamina erilaisin metodein. Opinto-

ohjaajan toiminta kattaa koulukontekstin ja koulukuraattorin toiminta sosiaalisen ympäristön. 

Tavoite on kuitenkin molemmilla sama- nuoren edun mukainen tukeminen ja ohjaus aikuisuuteen.  

 

Käytäntö on osoittanut, että nopealla aikavälillä voidaan haasteellisiinkin tilanteisiin puuttua, kun 

asiaan tartutaan moniammatillisesti. Tämä edellyttää töiden rajapintojen selkiyttämistä ja töiden 

päällekkäisyyden minimoimista. Tutkimuksen kautta on työnkuvien sisältö otettu objektiivisemmin 
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puheeksi ja toisen työtä on voitu analysoida ilman kilpailuhenkeä. Ennen kaikkea työ edellyttää 

ammattilaisten varauksetonta luottamusta toistensa toimintaan ja jatkuvaa vuoropuhelua. Lisäksi 

tarvitaan aitoa nöyryyttä ja sitä, että on valmis myöntämään oman rajallisuutensa. Rajallisuuden 

myöntäminen avaa myös oven kysymään toiselta asiantuntijalta hänen mielipidettään. 

Dialogisuuden onnistuminen on edellyttänyt molemmilta toimijoilta aitoa ja avointa kiinnostusta 

myös toisen professioon. Pelkkä kiinnostus ei auta, mikäli ei ole valmis luopumaan omasta 

katsantokannastaan, oppimaan uutta sekä luopumaan vanhoista tavoistaan toimia.  

 

Aina yhteisymmärryksen löytäminen ei ole aivan yksiselitteistä, vaikka tahtoa olisikin. Perusturvan 

ja sivistystoimen erilaiset tavoitteet ja erilainen käsitys päämäärästä mutkistavat dialogin 

onnistumista. Tutkimuksen toteuttamisen kannalta oli hyvä, että molemmat ammattilaiset ovat 

toimineet työssään jonkin aikaa, mutta silti oltiin valmiita oppimaan uutta. Elinikäisen oppimisen 

etuna on myös se, että kun löytää opinnoissa uusia toimintamalleja, on asioihin helpompi tarttua 

käytännön työssä. Toisaalta työn ja opiskelun yhdistäminen on ollut ajankäytöllisesti haaste. Arjen 

työssä myös jatkuva oman työn kyseenalaistaminen on ollut raskasta. Jopa niin, että opintoja varten 

käydyt dialogiset keskustelut ovat välillä muuttuneet työnohjauksellisiksi keskusteluiksi. Lopulta 

työ on ollut voimaannuttava kokemus. 

  

Isaacsin mukaan dialogi näyttäisi lisäävän innovatiivisuutta kollektiivien keskinäisessä toiminnassa 

ja näyttäisi vapauttavan ihmiset toimintaansa rajoittavista tottumuksista. Pohdittaessa tutkimuksen 

toimintamallien löytymistä voidaan todeta, ettei niitä olisi voinut luoda ilman jaetun älyn 

periaatetta. Kunnan sektoreihin jaettu hallintomalli on omiaan jarruttamaan innovatiivisen 

yhteistyön tekemistä, jollei sille erikseen haeta aikaa ja paikkaa. Työn hallinnan kannalta on 

ensisijaista hoitaa omat tehtävänsä kunnialla ja toivoa, että muut tekevät samoin. Tällaisessa 

pirstaloituneessa toimintakentässä kokonaisuutta ei hallitse lopulta kukaan. Mitä pidempään samaa 

tehtävää hoitaa ja mitä syvemmäksi oma substanssiosaaminen kehittyy, sitä vaikeampaa on luopua 

omasta tavastaan tehdä työtä. Samalla vaikeutuu halu antautua dialogiin muiden kanssa sekä halu 

tarkastella oman toimintatapansa mielekkyyttä ja tehokkuutta suhteessa muihin.  

 

Ihmisen toiminnan muodostuessa tutuksi ja turvalliseksi siitä luopuminen vaatii inhimillisestikin 

katsoen suuria ponnisteluja. On vaikea myöntää, että tapa, jolla on tehnyt työtään ehkä vuosia, 

tarvitsee parannusta, muutosta ja tehostamista. Dialogin etenemiseen kuuluvat myös kriisit ja 

ristiriidat. Isaacs käyttää terlmiä dramaattinen romahtaminen. Pitkään jatkuneiden toimintamallien 

muuttaminen vaatii pienimuotoisen romahtamisen, sillä omasta mallista luopuminen ei ole 
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kivutonta. Tämä kuvaa hyvin myös dialogin kulkua; tunnustelua, taistelua vallasta ja viimein 

yhteisen ymmärryksen hakemista.  

 

Tutkimusprosessin myötä syntynyt toimintamallien kokonaisuus on ollut käytössä parisen vuotta, ja 

sitä on muokattu vielä käytännön kokemusten myötä. On varottava sitä, että nyt kun suuri työ on 

tehty, juututaan taas tähän. Tilanteet muuttuvat ja toimintamallien on elettävä niiden myötä. Malleja 

on esitelty seutukunnallisesti ja opinto-ohjaajiksi opiskeleville. Suoraan malleja on vaikea siirtää 

toisen kunnan käyttöön, mutta ne toivottavasti herättävät ajatuksia siitä, miten nivelvaihetyötä voisi 

tehdä muuallakin. Tutkimuskunnan olosuhteet ovat olleet ideaalit kehittämisen kentäksi. 

Oppilasmäärältään pienehkö kunta, jossa muut toimijat ovat suhtautuneet työn tekemiseen 

positiivisesti, on helpottanut työ tekemistä. Kunnassa on ollut käytössä jo kymmeniä vuosia erilaisia 

toimintamalleja jotka ne odottivat selkiyttämistä uuteen tilanteeseen. 

 

Parityöhön ryhtyminen ei ollut itsestäänselvyys. Kysymyksiä herätti käytännössä muun muassa se, 

kumpi työtä konkreettisesti kirjoittaa. Alussa työtä jaettiinkin niin, että molemmat tekevät tahoillaan 

osia ja niitä liitettiin yhdeksi dokumentiksi. Nopeasti kävi kuitenkin selväksi, ettei sellainen 

työnjako ollut tyydyttävä tai edes mahdollinen. Työn yhtenäisyys oli heikkoa, eikä toinen osaltaan 

allekirjoittanutkaan toisen tekstejä. Kaikki valmiiksi kirjoitettu materiaali käytiin lopulta yhdessä 

lause lauseelta läpi ja muokattiin molempien näkökulman mukaiseksi. Työekonomian menettely ei 

ollut tehokas, sillä lähes puolet työstä on kirjoitettu kahteen kertaan. Työn loppuvaiheen työstämistä 

helpotti se, että toinen jäi äitiyslomalle ja toinen otti samaan aikaan opintovapaata. Näin oli 

mahdollista työstää tekstiä useitakin tunteja päivässä.  

 

Aikuisena tehdyssä Pro gradu -työssä on omat haasteensa. Työelämän ja elämänkokemuksen 

tuomaa etua vähentävät muut seikat. Tutkimuksen kirjoittaminen on sovitettava konkreettisten 

työelämän vaatimusten sekaan, mutta sen lisäksi tätä työtä tehdessä kirjoittajille on syntynyt lapsi, 

molemmat ovat muuttaneet ja toinen on rakentanut taloa. Pieni ”hässäkkä” pitää kuitenkin mielen 

virkeänä ja toisaalta tekemisen haasteellisuus on antanut siihen myös mielekkyyttä. Yhdentekevästä 

aiheesta tätä ei kuitenkaan kaikkien näiden vuosien mittaan olisi jaksanut jatkaa. Nyt kun työ on 

valmis, voi siitä rehellisesti olla ylpeä. 
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LIITTEET 
 
LIITE 1 
 
Hei kuudesluokkalainen! 
Pohtiessamme ensi syksyn seitsemänsien luokkien kokoonpanoja haluamme ottaa 
huomioon myös sinun mielipiteesi. Pyydämme sinua kirjoittamaan alla oleville 
viivoille oman nimesi ja ne kaksi henkilöä, joiden kanssa haluaisit samalle 
luokalle seitsemännen luokan alkaessa. Toiveesi voi olla myös joltain muulta 
koululta kuin omaltasi. Vastaa myös muihin kysymyksiin. Vastaukset käydään 
läpi Sinun ja koulukuraattorin välisessä henkilökohtaisessa palaverissa.   
 
Oma nimi______________________________________________________ 
 
Toiveeni luokkakavereikseni    
_______________________________________________________________                                
_______________________________________________________________ 
Kerro omista vahvuuksistasi 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Millaisia toiveita sinulla olisi Yhteiskouluun siirtymisen suhteen 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
Huolestuttaako jokin asia sinua siirtymisessä 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Onko sinulla sisaruksia tai kavereita jo Yhteiskoulun puolella 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Mieti yksi sinua askarruttava kysymys. Kuraattori selvittää vastauksen 
kysymykseen ennakkoon siltä taholta ketä se koskee. 
__________________________________________________________________ 
Palauta lomake luokanopettajallesi lähipäivien aikana. 
 
 
 
 
Tervetuloa Yhteiskouluun toivottavat: 
Yhteiskoulun rehtori Hannele Heinämäki  
Koulukuraattori Sanna Ylistenniemi-Mustalahti  
Opinto-ohjaaja Pilvi Peltomaa 
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LIITE 2 / Mukaelma Kettusen kouluviihtyvyys kyselystä Kuitinmäen koulusta 
2004. 
Otettiin käyttöön meillä tähän KEHA-työhön liitttyen 
 
Punkalaitumen Yhteiskoulu    Syksy 2005 
7. ___ luokka      
 
MILLAISTA ON OLLA  PUNKALAITUMEN YHTEISKOULUN 7.-
LUOKKALAINEN ? 
VASTAUSOHJE: 1. Lue ensin molemmat vastausvaihtoehdot. 
  2. Merkitse rasti kahden ääripään väliltä mielestäsi 
sopivaan  
   kohtaan. 
 
  I   UUSI KOULU   
 
1.a Ennakkokäsitykseni Yhteiskoulusta (ennen koulun alkamista) oli 
      kielteinen  ___   ___   ___   ___   ___   myönteinen 
 
      Perustele mielipiteesi ! ___________________________________________ 
      
__________________________________________________________________ 
 
1.b Pelottiko sinua yläkouluun tulo ? kyllä ___ ei ___ 
1.c Jos pelotti, niin mikä ? ___________________________________________ 
 
 
  II   KOULUPÄIVÄ 
 
2.a Valvotaanko välitunteja riittävästi ? kyllä ___ ei ___ 
2.b Miten haluaisit viettää välituntisi ? 
ulkona __________________________________________________________ 
sisällä __________________________________________________________ 
 
2.c Kaksois- ja/tai kolmoistunteja lukujärjestyksessä on mielestäni        
      liian paljon   ___   ___   ___   ___   ___   liian vähän 
2.d Kouluruokailu sujuu mielestäni 
      huonosti   ___   ___   ___   ___   ___   erittäin hyvin 
 
      Perustele mielipiteesi ! ___________________________________________ 
2.e Syön koulussa lämpimän aterian 
      joka koulupäivä   ___   ___   ___   ___   ___   en lainkaan 
      Jos et syö, miksi ? _______________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
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III KOULUTYÖ 
 
3.a Seuraan opetusta 
      en jaksa seurata opetusta   ___   ___   ___   ___   ___   keskityn opetukseen 
3.b Annan työrauhan muille 
      harvoin   ___   ___   ___   ___   ___   aina 
3.c Jännitän oppitunneilla 
      usein   ___   ___   ___   ___   ___   en koskaan 
3.d  Opiskelu tuntuu minusta mielekkäältä  ja tärkeältä                                        
       aina   ___   ___   ___   ___   ___   ei koskaan                
3.e Minulla on päänsärkyä koulupäivien aikana 
      usein   ___   ___   ___   ___   ___   ei koskaan 
  IV KOTI JA KOULU   
4.a Teen kotitehtävät 
       unohdan usein   ___   ___   ___   ___   ___   teen jokaiselle tunnille 
4.b Harrastukset vaikuttavat läksyjenlukuun 
      usein   ___   ___   ___   ___   ___   ei lainkaan 
4.c Nukun kouluviikon aikana keskimäärin ___ tuntia yössä. 
 
  V   KOULUTOVERIT 
5. Omalla luokallani minulla on kavereita. kyllä ___ ei ___ 
6. Luokkani työrauha on hyvä 
    harvoin   ___   ___   ___   ___   ___   usein 
7. Tunsin entuudestaan _____ oppilasta luokaltani. 
                                   (lukumäärä) 
8. Minua on kiusattu seitsemännen luokan alussa  
    ei ollenkaan   ___   ___   ___   ___   ___   usein 
8. Ylempiluokkalaiset ovat mielestäni 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 VI   ENSIVAIKUTELMANI YHTEISKOULUSTA KOULUSTA 
 
9. Opettajat ja henkilökunta ovat ottaneet minut vastaan 
    kielteisesti   ___   ___   ___   ___   ___   myönteisesti 
 
10. Onko jokin asia koulussamme yllättänyt sinut 
     a. myönteisesti __________________________________________________ 
     b. kielteisesti ___________________________________________________ 
 
Anna koululle arvosana asteikolla 4 – 10 ! 
 
 
Arvosana: ____ 
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LIITE 3 
 
 KOULU JA VUOSI:_______________________________ 
 
 
SIIRTOLOMAKE 
 
PERUSOPETUKSESTA TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN 
 
 
 
 
Tämän lomakkeen tarkoitus on lisätä yhteistyötä oppilaan, huoltajien sekä koulun kesken. Näin 
tuleva koulu tulee nopeasti tutuksi ja turvalliseksi oppimisympäristöksi.  
Tavoitteena on pyrkiä varmistamaan jokaisen oppilaan suotuisat mahdollisuudet edetä omissa 
opinnoissaan parhaalla mahdollisella tavalla. Oppilas täyttää lomakkeen koulussa 9-luokan aikana 
sekä kotona huoltajien kanssa. Lomakkeeseen vastaaminen on vapaaehtoista ja lomaketta 
tietoineen EI luovuteta kenellekään  ilman lupaa. Lupa annetaan allekirjoittamalla tämä lomake, 
molempien allekirjoitukset ovat välttämättömät. Lomakkeessa annetuilla tiedoilla ei ole mitään 
yhteyttä opiskelupaikan saamiseen.   
Lomake lähetetään jatko-opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen oppilaan tulevaan kouluun. 
Uudessa koulussa lomake on rehtorin, opinto-ohjaajan, koulukuraattorin, terveydenhoitajan sekä 
ryhmänohjaajan käytössä. Lomake hävitetään ensimmäisen opintovuoden jälkeen. Lomakkeen 
tietoja ei myöskään tallenneta sähköiseen muotoon. 
 
 
 
 
 
 
Henkilötiedot 
 
 
 
Nimi ______________________________ Puhelin  _________________________  
Syntymäaika ______________________________ Matkapuhelin _________________________ 
Asuinosoite   ______________________________ Sähköposti ___________________________ 
 ______________________________ 
 
 
 
  
Huoltajien yhteystiedot 
 
Nimi     __________________________________   Nimi       _____________________________ 
Puhelin __________________________________ Puhelin   _____________________________ 
Osoite (jos eri)_____________________________ Osoite (jos eri) _______________________  
 ______________________________  _________________________ 
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Tämän hetken jatko-opintotoiveet 

 

1.________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________ 

5.________________________________________________________________ 

 

 

Onko sinulla joustavaan hakuun oikeuttavia perusteita? 

 

Ei    � 

Kyllä  �  

__________________________________________________________________ 

 

Miksi haen lukioon/ammatilliseen koulutukseen? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Opiskeluni kannalta vahvimmat osa-alueeni, esim. 
oppiaineet, omat taidot, kyvyt ja ominaisuudet 
 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

  Opiskeluni kannalta tukea tarvitsen, missä ja miksi… 

   
     ------------------------------------------------------------------------ 

                                                      ------------------------------------------------------------------------- 

                                                     -------------------------------------------------------------------------- 

                                                 Lisäksi haluan kertoa itsestäni  
                                                  ( harrastukset, erityiset kiinnostuksen kohteet yms.) 
 
 
 
 
 
Suostun, että peruskoulu lähettää tämän tiedotteen toisen asteen oppilaitoksen 
rehtorin, opinto-ohjaajan, koulukuraattorin, terveydenhoitajan sekä 
ryhmänohjaajan käyttöön.  
 
Opiskelija ______________________________Huoltaja  
_________________________ 
                                                                                            
__________________________________________________________________
_______ 
Nimenselvennys  Nimenselvennys 
 
Aika  ______________________________ 
 ______________________________ 
Paikka ______________________________  
Opinto-ohjaaja _____________________________ 
Koulu ___________________________puhelin___________________________ 
Koulukuraattori______________________________________________ 
puhelin______________________________________________ 
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Erillinen sivu eli tarvittaessa voi täyttää 
 
 
 
 
Oppilas ja huoltajat voivat halutessaan täyttää 
 
Olen peruskoulussa saanut 
 
□ Tukiopetusta; aineissa            
______________________________________________________ 
  
□ Yksilöllistettyä opetusta        
_______________________________________________________ 
 
□ Erityisopetusta                       
_______________________________________________________ 
 
□ Muuta tukea                           
_______________________________________________________ 
 
 
Olen käyttänyt  
 
□ Psykologin palveluita       □ Perheneuvolan 
palveluita           
 
□ Sosiaalityöntekijän/ kuraattorin palveluita     
    
 
Lisäksi haluaisin kertoa (esim. terveystietoja:sairaudet, allergiat, apuvälineet jne.) 
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LIITE 4 
 

TIEDONSIIRTOLUPA 
 
 
Yhdeksäsluokkalaisten huoltajille 
 
 
Tulevana keväänä nuorenne on saamassa loppuun peruskouluopintonsa 
ja siirtymässä toisen asteen opintoihin. Opetuksen aloituksen helpottamiseksi ja sopivan tuen 
kohdentamiseksi, monet toisen asteen oppilaitokset keräävät ns. nivelvaihetietoja opiskelijan 
opiskeluun liittyvistä asioista (esim. vahvuuksista ja tuen tarpeesta).  
Voidaksemme lähettää oppilaasta näitä tietoja tarvitsemme luvan tietojen siirtämistä varten.  
Pyydämme teitä ystävällisesti allekirjoittamaan oheisen luvan. 
 
 
Oppilaan nimi_________________________________Syntymäaika__________________ 
 
Osoite____________________________________________________________________ 
 
Peruskoulu________________________________________________________________ 
 
 
 
Annan luvan siirtää opiskelua koskevia tietoja siihen toisen asteen oppilaitokseen,  
jossa lapseni aloittaa opiskelun. 
 
 
 
Paikka_______________________________________Pvm_________________________ 
 
 
Huoltajan allekirjoitus______________________________________________________ 
 
 
 
 
 

□  Annan luvan käyttää osoitetietoja koulutuksen markkinointiin 

 
□  En anna lupaa käyttää tietoja koulutuksen markkinoi 
 
 
 
 
 
 

  


