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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan opiskelijahuoltoryhmien toimintaa toisella asteella eli ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa. Tarkastelun
kohteena on, millaisia ja kuinka usein nuoren opiskeluun liittyviä ongelmia luokanvalvojina toimivat opettajat kohtaavat. Tutkimuksessa
selvitetään, miten opettajat ovat kokeneet opiskelijahuoltoryhmien tarjoaman tuen riittävyyden. Siinä selvitetään myös, millaisena opettajat
näkevät opiskelijahuoltoryhmän ja oman roolin opiskelijan opiskelujen tukijana. Koulukuraattori- ja opiskelijahuollon kautta tutkimus liittyy
koulussa tapahtuvaan sosialityöhön. Opiskelijahuollossa koulukuraattori edustaa sosiaalisen toiminnan ja sen tukemisen asiantuntemusta, ja
opiskelijahuoltoryhmässä kuraattorin rooli on keskeinen.
Tutkimukseen osallistui 50 opettajaa neljästä ammatillisesta oppilaitoksesta ja kahdesta lukiosta. Tutkimuksen aineisto koostuu
kyselylomakeaineistosta. Tiedonhankintamenetelminä käytetään sekä kvantitatiivisia (kyselylomakkeen strukturoidut kysymykset), että
kvalitatiivisia (kyselylomakkeen avokysymykset) menetelmiä. Tutkimuksessa tarkastellaan oppilaitoksen ja opiskelijahuollon toimintaa
systeemiteoreettisesta näkökulmasta, joka tarjoaa eri osapuolet ja toimijat huomioivan välineen oppilaitoksen toiminnan jäsentämiseksi.
Systeeminen lähestymistapa puoltaa paikkaansa psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävässä työssä erityisesti silloin, kun
toimintaympäristönä on monitahoinen organisaatio, kuten koulu.
Tutkimustulosten mukaan opettajat kohtaavat työssään monia ja erityyppisiä opiskelijoiden ongelmia. Lukio- ja ammatillisten oppilaitosten
opettajia työllistävät eniten opiskelijoiden luvattomat poissaolot sekä opintojen keskeyttäminen tai lopettaminen. Opiskelijoiden taloudelliset
ongelmat tai väkivaltatilanteet työllistävät opettajia vähiten. Ammatillisten oppilaitosten opettajat kohtaavat kaiken kaikkiaan enemmän
opiskelijoiden pulmia kuin heidän kollegansa lukioissa. Opettajat ovat melko tyytyväsiä opiskelijahuoltoryhmiltä saamaansa tukeen, mutta
puutteitakin ilmenee. Tuen riittämättömyyden syiksi ilmenee muun muassa opiskelijahuoltoryhmän toiminnasta saatava tiedon puute, kiire ja
vuorovaikutuksen heikkous. Opettajat kokevat oman roolinsa tärkeäksi opiskelijoiden opintojen tukemisessa. Moni heistä korostaa olevansa
ensimmäinen aikuinen, jolle opiskelija huolensa kertoo. Opettajat kokevat opiskelijahuoltoryhmän roolin tärkeäksi, etenkin nuoren opiskelujen
keskeyttämisen tai lopettamisen kohdatessa.
Nuorten ongelmien muuttuminen ja vaikeutuminen asettavat haasteita opettajille ja opiskelijahuoltoryhmän jäsenille. Tulosten mukaan
opiskelijahuoltoryhmien tulee panostaa työnsä tunnetuksi tekemiseen oppilaitoksissa. Systeemiteoriaan pohjautuvan näkemyksen mukaan koulun
opetus- ja kasvatustyötä tuetaan parantamalla koulusysteemin ja sen osien vuorovaikutusta.
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