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reiden käsityksiä monitoimijaisesta yhteistyöstä ja yhteistyöhön vaikuttavista tekijöistä sekä hei-
dän käsityksiään monitoimijaisen yhteistyön kehittämisestä. Tutkimus on kvalitatiivinen tutkimus. 
Tutkimuksen empiirinen aineisto muodostui kuuden perusopetuksessa työskentelevän koulu-
kuraattorin yksilöhaastatteluista. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina ja aineisto analy-
soitiin fenomenografisesti.  

Aineiston perusteella monitoimijainen yhteistyö mahdollisti riittävän avun saamisen asiakkaille ja 
lisäsi työhyvinvointia. Monitoimijaista yhteistyötä edistivät muun muassa yhteistyökumppanin tut-
tuus, ylemmän tahon tuki, palvelujen saavutettavuus sekä sovitut toimintakäytänteet. Moni-
toimijaista yhteistyötä vaikeuttivat muun muassa kiire, vuorovaikutuksen ongelmat, vääränlaiset 
uskomukset toisten työstä ja sektoroitunut palvelujärjestelmä. Monitoimijaisen yhteistyön kehittä-
minen vaatii sektorirajojen ylittämistä ja esimiehen tukea. Koulukuraattoreiden käsityksissä sekto-
roituneen palvelujärjestelmän kehittäminen vaatisi valtakunnallista kehittämistä ja lainsäädännöl-
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toimijaisen yhteistyön kehittämisellä voitaisiin vähentää alueella työskentelevien toimijoiden työn 
päällekkäisyyksiä, lisätä tuottavuutta ja varmistaa laadukkaiden, asiakkaita osallistavien palvelu-
jen tarjoaminen muuttuvissa olosuhteissa.  
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1  Johdanto 
 

Yhteistyö erilaisissa verkostoissa kuuluu olennaisena osana koulukuraattorin 

työnkuvaan. Tässä maisteritutkielmassa tarkastelen koulukuraattoreiden käsityk-

siä monitoimijaisesta yhteistyöstä. Monitoimijainen yhteistyö käsitteenä nostaa 

toimijuuden keskeiseen rooliin yhteistyön kontekstissa. Myös oma ajatukseni yh-

teistyöstä perustuu ajatukseen, että jokainen yhteistyöhön osallistuva toteuttaa 

yhteistyön eri vaiheissa omaa toimijuuttaan omista lähtökohdistaan ja olemassa 

olevista mahdollisuuksista käsin. Olemalla yhteistyössä toisten kanssa voimme 

myös edistää tai rajoittaa toistemme toimijuutta.  

Kuraattoripalvelujen toteuttamisen edellytyksissä on tutkimuksen mukaan suurta 

vaihtelua ja tämä aiheuttaa eriarvoisuutta oppilaiden palvelujen saannissa ja ku-

raattoripalvelujen sisällössä. Perusopetuksessa työskentelevillä koulukuraatto-

reilla voi olla vastuualueellaan jopa yli 1000 oppilasta, keskiarvon asettuessa 875 

oppilaaseen. (Hietanen-Peltola, Vaara & Laitinen 2019.) Suurin osa perus-

opetusikäisistä lapsista ja nuorista voi hyvin, mutta lasten ja nuorten kehitys-

ympäristöjen ja koulun toimintaympäristön muuttuminen ovat lisänneet perus-

opetuksen oppilashuollon merkitystä (Perusopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteet 2014, 77). Syyt lasten ja nuorten palvelujen tarpeeseen voivat olla kou-

lusta riippumattomia, mutta tulla esille koulun arjessa.  

Lasten ja perheiden palveluissa hoidon saaminen voi viivästyä palvelujärjestel-

män kuormittumisen vuoksi. Myös eri ammattialojen toimintakulttuurien erillisyys, 

sektorirajojen joustamattomuus ja resurssipula heikentävät lasten ja perheiden 

saamia palveluja ja palvelujen laatua. Näissä tilanteissa lapsi tai nuori voi jäädä 

vain koulun tuen varaan. Palvelujen sektoroituneen mallin on osoitettu johtavan 

kasautuviin ongelmiin ja näin ollen myös lisäkustannuksiin yhteiskunnalle 

(Ristikari ym. 2016, 104). Toisaalta selkeät sektorirajat selkiyttävät vastuualueita 

niin organisaation sisällä kuin asiakkaillekin sekä mahdollistavat selvärajaiset va-

litustiet lisäten näin asiakkaiden oikeusturvaa. (Arnkil & Seikkula 2014, 214.)  

Kokonaisvaltainen ja oikea-aikainen lapsen ja perheen tilanteen arviointi mahdol-

listaisi tuen tarpeiden tunnistamisen, sopivien tukimuotojen löytämisen sekä tuen 

vaikutusten arvioimisen (Tulensalo, Kumpulainen & Kekkonen 2017, 12). 
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Maisteritutkielman aiheen valintaan vaikutti oma työhistoriani, jonka aikana olen 

työskennellyt opettajana niin varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessakin 

pääasiassa erityistä tai vaativaa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten pa-

rissa. Lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tarpeet ovat olleet hyvin moni-

naisia ja yhteistyö erilaisissa verkostoissa on ollut välttämätön osa työtäni. Jatku-

vasti muuttuva yhteiskunta ja asiakkaiden muuttuvat ja monimuotoistuvat 

palvelutarpeet haastavat kunnallisia organisaatioita muuttumaan ja tiiviimmin ver-

kostoitumaan keskenään. Yhteistyö yli organisaatio- ja ammattirajojen on tar-

peen, mutta yhteistyön onnistumiseen voi vaikuttaa useat eri tekijät. Tarkastelen 

tutkimuksessa koulukuraattoreiden käsityksiä näistä yhteistyöhön vaikuttavista 

tekijöistä sekä heidän käsityksiään monitoimijaisen yhteistyön kehittämisestä. 

Tämän tutkimuksen avulla halusin myös selkeyttää yhteistyöstä käytettäviä kä-

sitteitä ja tarkastella koulukuraattorin toimintakenttää monitoimijaisessa yhteis-

työssä. Yhteistyöhön vaikuttavien tekijöiden tarkastelu ohjaa reflektoimaan myös 

omia yhteistyötaitojani tulevana sosiaalityöntekijänä. 

Tutkimusraportin alussa kuvaan koulukuraattorin työtä sosiaalialan ammattilai-

sena perusopetuksen kontekstissa. Seuraavaksi avaan toimijuuden käsitettä ja 

kuvaan toimijoiden tekemää yhteistyötä ja siitä yleisimmin käytettäviä käsitteitä. 

Tarkastelen näiden käsitteiden avulla yhteistyötapojen eroavaisuuksia, pereh-

tyen tarkemmin monitoimijaisen yhteistyön käsitteeseen. Tutkimuksen metodolo-

ginen osuus jakaantuu tutkimuskysymyksiin, laadullisen tutkimuksen ja feno-

menografian tarkasteluun sekä aineiston ja fenomenografisen analyysin etene-

misen kuvauksiin. Tutkimusetiikkaa tarkastelen omassa luvussaan, jonka jälkeen 

esittelen tutkimustulokset. Pohdinnassa esittelen kokoavasti tutkimuksen tavoit-

teet, tärkeimmät tutkimustulokset sekä johtopäätökset. Pohdinnassa tarkastelen 

myös tutkimuksen luotettavuutta ja yleistettävyyttä sekä esitän jatkotutkimus-

ideoita.  
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2  Koulukuraattorin työ perusopetuksessa  

 

Koulukuraattori työskentelee perusopetuksessa sosiaalialan asiantuntijana. 

Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien oppilasmäärille tai toimipisteiden mää-

rälle ei ole yhtenäistä linjausta ja ne vaihtelevatkin suuresti. Hietanen-Peltola, 

Vaara ja Laitinen (2019) korostavat, että oppilashuollon palvelujen tulisi olla tasa-

vertaisesti saavutettavissa ja tämä edellyttäisi työkäytänteiden yhtenäistämistä 

sekä linjausta oppilasmääristä. 

2.1  Perusopetus  

 

Suomessa maksuton, yleissivistävä perusopetus tavoittaa lähes kaikki lapset ja 

nuoret. Oppivelvollisuus alkaa lapsen täyttäessä 7 -vuotta ja päättyy, kun oppi-

velvollinen täyttää 18 -vuotta tai kun oppivelvollinen on suorittanut ylioppilas-

tutkinnon tai tutkinnon ammatillisesta koulutuksesta. (Oppivelvollisuuslaki 

2020/1214, 2§). Perusopetuksella on opetus- ja kasvatustehtävän lisäksi yhteis-

kunnallinen, kulttuurinen ja tulevaisuuteen liittyvä tehtävä. Perusopetus tukee op-

pilaiden oppimista, kehitystä ja osaamista sekä oppilaan myönteisen minäkuvan 

rakentumista yhteistyössä huoltajien kanssa. Opetuksen tavoitteena on edistää 

osallisuutta, kestävää elämäntapaa sekä kasvua demokraattiseen elämän-

tapaan. Perusopetus pyrkii edistämään ihmisoikeuksia, tasa-arvoa, yhdenvertai-

suutta ja oikeudenmukaisuutta sekä estämään syrjäytymistä ja eriarvoistumista 

yhteiskunnassa. Kulttuurin arvostaminen ja kulttuurien moninaisuuden ymmärtä-

minen ovat myös perusopetuksen tavoitteita. Perusopetuksen oppimäärän suo-

rittaminen antaa kelpoisuuden jatko-opintoihin toiselle asteelle. (Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2014, 18.) 

2.2  Koulukuraattorin työ osana oppilashuoltoa 
 

Kuraattorin työ on osa perusopetuksen oppilashuoltoa. Oppilashuollon palveluja 

ovat kuraattoripalvelujen lisäksi kouluterveydenhuolto sekä psykologipalvelut. 

Koulukuraattorin kelpoisuusvaatimuksena on vähintään sosiaalialalle suuntaava 

sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai sosiaalityöntekijän päte-
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vyys. Oppilaitosten käytettävissä tulee olla vastaavan kuraattorin palveluja. Vas-

taavalta kuraattorilta edellytetään sosiaalityöntekijän kelpoisuutta. (Oppilas- ja 

opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 3§, 7§.)  

Oppilashuolto on oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen ter-

veyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Opiskelija- ja 

oppilashuoltolaki määrittelee oppilashuollon painopisteeksi ennaltaehkäisevän 

työn ja koko kouluyhteisöä tukevan yhteisöllisen oppilashuollon. Yhteisöllisellä 

oppilashuollolla tarkoitetaan niitä toimia, joilla koko oppilaitosyhteisö edistää op-

pilaiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaiku-

tusta, osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. (Oppi-

las- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 3§, 4§.) Koulukuraattoreiden työajasta kui-

tenkin 60 % menee yksilötyöhön ja yhteisöllisen työn osuus on vain 20 % 

(Hietanen-Peltola, Vaara & Laitinen 2019). Oppilaalla on oikeus yksilölliseen 

oppilashuoltoon seitsemän arkipäivän sisällä siitä, kun oppilas, huoltaja tai muu 

henkilö on sitä pyytänyt. Kiireellisissä tapauksissa tapaaminen on järjestettävä 

samana tai seuraavana päivänä. Kuraattorin arvion perusteella oppilaalla on oi-

keus saada riittävää tukea sekä ohjausta opiskeluun tai kehitykseen liittyvien vai-

keuksien estämiseksi tai poistamiseksi ja tarvittaessa oppilas ohjataan muihin 

palveluihin. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 15§.)  

Kuraattoripalvelujen tavoitteena on tarjota tukea ja ohjausta, jolla edistetään op-

pilaiden oppimista, hyvinvointia, sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia, koulu-

yhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä oppilaan perheen ja läheisten kanssa. Op-

pilashuoltoa toteutetaan monialaisena yhteistyönä opetustoimen, sosiaali- ja 

terveystoimen, oppilaiden ja heidän huoltajien sekä tarvittaessa muiden 

yhteistyötahojen kanssa. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 3§, 7§.)  

2.3  Koulukuraattori sosiaalityön asiantuntijana perusopetuksessa 

 

Koulukuraattori ja vastaava kuraattori työskentelevät perusopetuksessa sosiaali-

työn ammattilaisina. Koulun sosiaalityö on ehkäisevää lastensuojelutyötä, lapsi- 

ja nuorisososiaalityötä sekä perhesosiaalityötä. Myös yhteisösosiaalityö kuuluu 

koulukuraattorin tehtäviin. Koulukuraattoritoiminta tuo sosiaalityön lasten ja nuor-

ten arkiympäristöön ja näin helpottaa palvelujen saatavuutta. Koulukuraattorin 



5 

 

työ on tavoitteellista ja suunnitelmallista sosiaalityötä perusopetuksen konteks-

tissa. Koulukuraattorin työskentelyssä korostuu toiminta sosiaali-, terveys- ja 

opetustoimen rajapinnoilla ja tämä edellyttää vahvaa palvelujärjestelmien tunte-

musta. (Gråsten-Salonen & Mehtiö 2017.) Koulukuraattorilta edellytetään myös 

vahvaa sosiaalityön menetelmien hallintaa sekä lainsäädännön tuntemusta. 

Koulukuraattorin tulee tunnistaa lapsen tai nuoren ja hänen perheensä tuen tar-

peet ja ne tilanteet, milloin koulun keinot eivät enää riitä tilanteen hoitamiseksi. 

(Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:34, 33.)  

Oppilas voi ohjautua kuraattorin asiakkaaksi omasta tai huoltajien aloitteesta, 

oppilaitoksen tai opiskeluhuollon työntekijän ohjaamana tai koulun ulkopuolisten 

tahojen kautta (mm.  nuorisotoimi, lasten ja nuorten psykiatria, poliisi, lasten-

suojelu, perheneuvola). Yhteydenoton syynä voivat olla esimerkiksi käyttäytymi-

seen, opiskeluun ja oppimiseen, tunne-elämään, sosiaalisiin suhteisiin tai perhe-

elämään liittyvät tekijät. Peruskouluikäisten lasten ja nuorten kohdalla huoltajat 

ovat yleensä vahvasti mukana yhteistyössä. Huoltajilla ei ole oikeutta kieltää ala-

ikäiseltä kuraattoripalveluja ja joissakin tilanteissa alaikäinen voi saada 

kuraattoripalveluja huoltajien tietämättä. Yhteydenoton jälkeen koulukuraattori 

aloittaa oppilaan tuen tarpeen arvioinnin ja kokonaistilanteen selvittämisen. 

Yleensä tämä tehdään yhteistyössä oppilaan, huoltajien ja muiden tarvittavien 

tahojen kanssa (mm. opettaja, lastensuojelun sosiaalityöntekijä). Tiedot, tavoit-

teet, toimintatavat ja vastuujako kirjataan asiakaskertomukseen. Työskentely voi 

jatkua koulukuraattorin ohjaus- ja tukikeskusteluina oppilaan ja huoltajien kanssa, 

erilaisina koulunkäyntiin liittyvinä järjestelyinä, ohjauksena oppilashuollon palve-

luihin tai koulun ulkopuolisten tukitoimien piiriin. (Gråsten-Salonen & Mehtiö 

2017.) Openshaw (2008, 10-11) näkee myös sosiaalisen asianajon koulun sosi-

aalityön tehtävänä asiakkaiden oikeuksien ja parempien resurssien saavutta-

miseksi. Koulukuraattori on osaltaan ehkäisemässä lasten ja nuorten sekä hei-

dän perheidensä eriarvoisuutta sekä syrjäytymistä.  

Kuraattori verkostoituu alueella toimivien yhteistyökumppaneiden kanssa edis-

tääkseen lasten, nuorten ja perheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Wallin 

(2011, 169) näkee vahvan ja systemaattisen verkostoitumisen tärkeänä ja siihen 

tulisi käyttää resursseja. Koulukuraattorin tehtäväkuva voi olla epäselvä 
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yhteistyökumppaneille ja se vaatii edelleen kirkastamista niin oppilaitoksissa, 

kuntatasolla kuin palvelujärjestelmässä (Wallin 2011, 22-23). Yhtenä keinona 

tehtäväkuvan selkeyttämiseksi on esitetty koulukuraattorin työnimikkeen muutta-

mista koulusosiaalityöntekijäksi (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 

2009:34, 34).  

Koulukuraattorin työhön tuo haasteita yhteiskunnan nopea muuttuminen ja sen 

vaikutukset lapsiin, nuoriin ja heidän perheisiinsä. Kuraattorityön tulee kehittyä 

yhteiskunnallisen muutoksen mukana. Tuottavuusvaatimukset ja niukat taloudel-

liset resurssit koskevat myös koulukuraattorin työtä esimerkiksi suurina oppilas-

määrinä, yhteistyötahojen kiireenä sekä pitkinä jonoina lapsiperheiden palvelui-

hin. Oman haasteensa koulukuraattorin työhön tuo yhteistyön ongelmat, jotka pa-

himmillaan jättävät koulukuraattorin työskentelemän yksin lapsen ja perheen 

kanssa. Korpela (2012, 292) toteaa, että koulun ulkopuolisten tahojen olisi tärkeä 

olla yhteydessä kouluun ja koulukuraattoriin lasten ja perheiden asioissa, sillä 

kaikki muutokset, kodin kriisit sekä vaikeudet heijastuvat oppilaan koulunkäyntiin 

ja käyttäytymiseen.  
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3  Monitoimijainen yhteistyö 
 

Yhteistyö ja vuorovaikutus ovat sosiaalityön peruselementtejä. Niiden avulla ra-

kennetaan muun muassa tulevaisuuden uskoa, tuetaan muutosta, vahvistetaan 

luottamusta, välitetään tietoa puolin ja toisin sekä asetetaan yhteisiä tavoitteita. 

Jokainen yhteistyöhön osallistuva tuo mukanaan omat aikaisemmat kokemuk-

sensa, käsityksensä sekä persoonalliset ominaisuutensa, joita tässä tutkimuk-

sessa lähestytään toimijuuden käsitteen kautta. Usean toimijan yhteistyöstä käy-

tetään tässä tutkimuksessa käsitettä monitoimijainen yhteistyö.  

3.1  Toimijuus 

 

Toimijuuden käsite ymmärretään eri tieteenaloilla eri tavoin. Banduran (2006) 

sosiokognitiivisessa teoriassa toimijuus on tarkoituksellista omaan toimintaan ja 

elinolosuhteisiin vaikuttamista. Tarkoituksellisuus käsittää omien toiminta-

suunnitelmien ja strategioiden laatimisen, joita yksilö joutuu mukauttamaan pys-

tyäkseen saavuttamaan yhteisiä päämääriä toisten toimijoiden kanssa. Tarkoi-

tuksellisuuden lisäksi ennakointi, itsesäätely sekä itsereflektio ovat toimijuuteen 

liittyviä keskeisiä käsitteitä. Ennakointi ohjaa tavoitteelliseen ja harkittuun toimin-

taan sekä ohjaa ja motivoi käyttäytymistä kognitiivisten representaatioiden avulla. 

Itsesäätelyn avulla yksilö ohjaa, motivoi ja säätelee toimintaansa tarkoituksen-

mukaiseksi. Toimijuus edellyttää kykyä itsereflektioon, joka on oman toiminnan, 

ajatusten ja pystyvyyden tarkastelua sekä kehittämistä. Tämä yksilön käsitys 

minäpystyvyydestä on toimijuuden ydin.  

Yksilön käsitykset pystyvyydestään sekä ympäristön olosuhteet vaikuttavan sii-

hen, miten yksilö saa kykynsä käyttöön. Toimijuus pohjaa mahdollisuuteen ohjata 

omaa toimintaansa myös haastavissa olosuhteissa. Rutiinien rikkoutuessa yksi-

lön toimijuuteen vaikuttavat persoonallisten piirteiden ja tunteiden lisäksi myös 

yksilön kokemukset, taipumukset sekä yhteisön moraalisäännöt. Toimijuuden 

kehittyessä yksilö pystyy toimimaan sosiaalisten rooliodotusten mukaisesti ja mu-

kauttamaan toimintaansa eri tilanteisiin sopivaksi. (Hitlin & Elder 2007.) Toimija 

ymmärtää ja arvioi syy-seuraus-suhteita, kykenee asettamaan päämääriä sekä 

pystyy omalla toiminnallaan tavoittelemaan niitä (Hallamaa 2017). Giddens 
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(1984, 9, 14) määrittelee toimijuuden kyvykkyydellä tehdä toisin, mahdollisuu-

della vaikuttaa tai olla vaikuttamatta ympäröiviin tapahtumiin. Sosiologit 

Emirbayer ja Mische (1998) korostavat toimijuutta ajallisena ilmiönä, jossa men-

neisyys, nykyisyys ja tulevaisuus ovat yhtäaikaisesti, toisiinsa kietoutuneina 

läsnä. Toimijuus on aina johonkin kohdistuvaa, intentionaalista toimintaa. Toimi-

juuden merkittävät osatekijät ovat intersubjektiivisuus, vuorovaikutus sekä kom-

munikaatio. He näkevät toimijuuden olevan aina dialoginen prosessi. 

Toimijuus voidaan jakaa yksilötason toimijuuteen, välilliseen toimijuuteen sekä 

yhteisölliseen toimijuuteen. Toimijuuden muotojen painoarvo vaihtelee eri kult-

tuureissa, mutta yksilö tarvitsee niitä kaikkia selvitäkseen arjen toiminnoista. 

Monia tavoitteita ei voi saavuttaa yksin, vaan yksilö tarvitsee esimerkiksi toisten 

osaamista tai valtaa päästäkseen tavoitteisiinsa. Yhteisöllisessä toimijuudessa 

tieto, taidot, resurssit ja toiminta yhdistetään yhteiseen lopputulokseen pääse-

miseksi. (Bandura 2006.) Yhteistyön kontekstissa tapahtuvaa toimijuutta voi tar-

kastella myös jaetun (shared) ja jakamattoman (non-shared) toimijuuden kautta. 

Chang, Heckhausen, Greenberger ja Chen (2010) jakavat jaetun toimijuuden kol-

menlaiseksi toimijuudeksi, jotka ovat mukautuva, sensitiivistä sekä emotionaa-

lista tukea painottava toimijuus, yhteistyötä ja jaettua tavoitteen asettelua painot-

tava toimijuus sekä kannustava, tarvittaessa konkreettista tukea tarjoava toimi-

juus. Jakamaton toimijuus voi ilmentyä välinpitämättömyytenä, puuttumatto-

muutena tai liikana ohjaamisena tai vallankäyttönä yhteistyössä. Romakkaniemi 

ja Järvikoski (2013) jaottelevat mielenterveyspalvelujen käyttäjien ja ammattilais-

ten yhteistyötä koskevassa tutkimuksessa jaetun toimijuuden emotionaaliseen, 

kommunikatiiviseen sekä supportiiviseen toimijuuteen. Jaettua toimijuutta uhka-

sivat toteutumattomat odotukset, hylkäämisen kokemukset sekä valtakonfliktit.   

Tässä tutkimuksessa toimijuus nähdään aktiivisena ja tarkoituksellisena pyrki-

myksenä vaikuttaa omaan elämään ja toimia tarkoituksenmukaisesti. Yksilön toi-

mijuus on sidoksissa ympäröivään todellisuuteen, sen valtasuhteisiin, rakentei-

siin sekä sosiaalisiin odotuksiin. Toimijuuteen vaikuttavat myös yksilön ja yhtei-

sön aiemmat tapahtumat ja kokemukset sekä tulevaisuuden odotukset. Kehit-

tynyt toimijuus auttaa yksilöä mukauttamaan toimintaansa ja sopeutumaan muut-

tuviin tilanteisiin sekä toteuttamaan yhteisöllistä toimijuutta. Kehittynyt toimijuus 

edellyttää syy-seuraus-suhteiden ymmärtämistä sekä kykyä itsereflektioon.   
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3.2  Yhteistyötä kuvaavia käsitteitä 

 

Toimijoiden tekemää yhteistyötä voi lähestyä eri käsitteiden avulla. Yhteistyötä 

kuvaavia käsitteitä on käytössä useita, joista monitoimijainen yhteistyö uusimpia. 

Monitoimijainen yhteistyö on käsitteenä vasta vakiinnuttamassa asemaansa 

tutkimuskirjallisuudessa, mutta jo hyvin laajalti käytössä muun muassa THL:n jul-

kaisuissa. Moniammatillinen yhteistyö, monialainen yhteistyö ja verkostotyö ovat 

tutumpia yhteistyötä kuvaavia käsitteitä.  

Moniammatillinen yhteistyö on eri alojen ammattilaisten tekemää yhteistyötä, 

jossa osallistujat toimivat alansa asiantuntijoina (Saikku 2018, 62). Moniammatil-

lisessa yhteistyössä jokaisella ammattilaisella on yleensä oma suhde asiakkaa-

seen. Käsite korostaa ammattilaisten keskinäistä yhteistyötä. (Muukkonen 2015, 

9.) Opiskelija- ja oppilashuoltolaissa puhutaan monialaisesta yhteistyöstä. Tällä 

viitataan eri sektoreiden ja eri toimialojen yhteistyöhön ja lailla halutaan parantaa 

ja tehostaa eri hallinnonaloilla työskentelevien viranomaisten välistä yhteistyötä 

(HE 67/2013). Tuomela-Jaskari (2016, 75) käyttää monialaisen yhteistyön käsi-

tettä kuvaamaan eri hallinnon- ja tieteenalojen yhdistävää toimintaa, jossa eri 

ammattilaisten osaaminen kytkeytyy toisiinsa yhteisen tavoitteen saavutta-

miseksi.  

Verkostotyöllä kuvataan usean toimijan vastavuoroista yhteistyötä, jossa tavoi-

tellaan usean toimijan osaamisen ja voimavarojen yhdistämisestä syntyvää 

synergiaetua. Julkishallinnossa verkostotyö on yleensä organisaatioiden välistä, 

rooleihin perustuvaa yhteistyötä. (Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 2019:12.) 

Verkostotyön käsite on kuitenkin laaja. Verkostotyötä Seikkula ja Arnkil (2009, 5) 

näkevät ammattilaisten verkoston ja asiakkaiden henkilökohtaisten verkostojen 

avoimen yhteistoiminnan kehittämisen merkittävänä keinona kehittää palveluja ja 

ehkäistä ongelmia. He näkevät verkostotyön keinona siirtää asiakas toiminnan 

kohteesta aktiiviseksi toimijaksi. Eriksson, Arnkil ja Rautava (2006, 3) näkevät 

dialogisen verkostotyön asiakaslähtöisenä työtapana, jossa voimavaroja ongel-

mallisissa tilanteissa haetaan asiakkaan lähiverkoston ja eri toimijatahojen 

kanssa. Tässä tutkimuksessa käytettävä monitoimijainen yhteistyö -käsite ja ver-

kostotyö tavoittelevat molemmat asiakkaan siirtymistä työn kohteesta aktiiviseksi 
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toimijaksi sekä korostavat dialogisuuden merkitystä yhteistyössä. Seuraavaksi 

avaan tarkemmin monitoimijainen yhteistyö -käsitettä.  

3.3  Monitoimijainen yhteistyö 

 

Monitoimijainen yhteistyö eroaa muun muassa moniammatillisesta ja monialai-

sesta yhteistyöstä siinä, että myös kolmannen sektorin toimijat ja erityisesti lapset 

ja nuoret sekä heidän perheensä ovat toimijoina mukana yhteistyössä. Moni-

toimijainen yhteistyö on usean eri toimijan yhteistyötä. Saikku (2018) katsoo 

monitoimijuuden olevan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toiminnan 

yhteensovittamista asiakkaiden ja kansalaisten näkökulmiin (Saikku 2018, 38). 

Tässä tutkimuksessa monitoimijainen yhteistyö ymmärretään yhteistyömuotona, 

joka kokoaa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat työskentelemään 

yhdessä lasten ja heidän perheidensä kanssa. Monitoimijaisella yhteistyöllä voi-

daan tarkoittaa myös lasten ja heidän perheidensä osallisuuden vahvistamista 

niin palveluprosessissa kuin sen kehittämisessäkin (Pyykönen 2013, 4).  

Monitoimijainen yhteistyö mahdollistaa lasten ja nuorten, perheiden sekä heidän 

kanssaan työskentelevien ammattilaisten näkökulmien yhteensovittamisen ja 

kokonaisvaltaisen lasta koskevan tiedon muodostamisen. Tiedon kerääminen, 

jakaminen, prosessointi, pohdinta sekä päättely tapahtuu yhteistyössä lapsen 

tilannetta tuntevien eri toimijoiden kanssa. Onnistuakseen monitoimijainen yh-

teistyö vaatii avointa dialogia, yhdessä tekemistä ja oppimista, toisten kuuntelua 

sekä oman näkökulman antamista yhteiseen käyttöön. (Petrelius, Tulensalo, 

Jaakola ym. 2016, 12.) Monitoimijaisella yhteistyöllä voidaan vähentää asiakasta 

sekä palvelujärjestelmää kuormittavaa päällekkäistä työtä ja samalla yhtenäistää 

sekä parantaa asiakkaiden saamaa palvelua pirstaleisessa palvelujärjestel-

mässä (Hood 2014). Yhteinen päätöksenteko ja päätöksenteon läpinäkyvyys 

edistävät lapsen ja perheen sekä heidän kanssaan työskentelevien ammatti-

laisten yhteistyötä ja vuorovaikutusta sekä samalla lisäävät sitoutumista tehtyihin 

päätöksiin (Bartelink 2015).   

Monitoimijaiseen yhteistyöhön liittyy useita haasteita. Asiakkaiden tilanne voi olla 

hyvin monitahoinen ja muuttua nopeasti. Usean eri tahon yhteistyö asettaa haas-
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teita koordinoinnille ja voi tuoda esille ristikkäisiä näkemyksiä, jolloin yhteis-

ymmärryksen löytäminen voi olla vaikeaa, samoin jatkosuunnitelmien tekeminen. 

Valtakysymykset sekä ammattilaisen tasapainoilu tuen ja kontrollin välillä voi 

osaltaan vaikeuttaa yhteistyön tekemistä. Asiakkaan tilanteen haasteellisuus ja 

vaativuus voivat lisätä kaikkien osapuolten stressiä sekä tunnereaktioita. Moni-

toimijainen yhteistyö edellyttää kykyä tunnistaa ryhmäilmiöitä sekä toimia erilai-

sissa ryhmissä. (Hood 2014.) 
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4  Tutkimusasetelma 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esille perusopetuksessa työskente-

levien koulukuraattoreiden käsityksiä monitoimijaisesta yhteistyöstä, siihen vai-

kuttavista tekijöistä sekä monitoimijaisen yhteistyön kehittämisestä. 

Tutkimuskysymykset: 

Miten perusopetuksessa työskentelevät koulukuraattorit määrittelevät monitoimi-

jaisen yhteistyön? 

Millaiset tekijät koulukuraattoreiden käsitysten mukaan vaikuttavat monitoimi-

jaiseen yhteistyöhön ja sen onnistumiseen? 

Miten monitoimijaista yhteistyötä voisi kehittää? 

 

Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset ohjasivat tutkimuksen kvalitatii-

viseksi eli laadulliseksi tutkimukseksi. Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen 

kohteena on yleensä ihminen ja ihmisen maailma eli elämismaailma. Elämis-

maailmaa tarkastellaan merkitysten maailmana, jossa merkitykset ovat ihmisestä 

lähtöisin ja ihmisestä riippuvaisia. Merkitykset voivat ilmetä toimina, päämäärien 

luomisena, suunnitelmina, rakenteina, yhteisöjen työskentelynä tai muina ihmi-

sistä lähtöisin olevina tapahtumina. Tämä merkitysten maailma on ihmisten läsnä 

oleva ja muuttuva kokemustodellisuus. (Varto 2005, 28.) 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen kohdejoukko valitaan harkinnan-

varaisesti ja aineistonkeruussa suositaan metodeja, joiden avulla tutkittavien 

näkökulmat pääsevät esille (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2008, 160). Huusko ja 

Paloniemi (2006) korostavat, että fenomenografisen tutkimuksen aineiston ke-

ruussa haastattelukysymysten avoimuus mahdollistaa erilaisten käsitysten esille 

tulon. Tutkimus on tapaustutkimus. Tapaustutkimuksessa tutkittavaa ilmiötä ha-

lutaan ymmärtää osana tiettyä kontekstia (Eriksson & Koistinen 2014, 7). 

Tapaustutkimusta kuvaa kontekstuaalisuuden lisäksi aika- ja paikka sidonnai-

suus (Malmsten 2008, 63). Tässä tutkimuksessa kartoitetaan yhden kunnan 

koulukuraattoreiden käsityksiä monitoimijaisesta yhteistyöstä eikä pyritä laajaan 
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yleistykseen kyseisestä ilmiöstä. Toisaalta koulukuraattorin työnkuvassa on pal-

jon yhteneväisyyksiä eri kuntien ja kaupunkien välillä vaikkakin resurssien jakau-

tumisessa voi olla suuriakin eroja (Hietanen-Peltola, Vaara & Laitinen 2019). 

Fenomenografia 

Fenomenografia on tutkimussuuntaus, joka tarkastelee ihmisten erilaisia käsityk-

siä arkipäivän ilmiöistä. Fenomenografia voidaan määritellä metodologiseksi 

lähestymistavaksi, johon liittyy ontologisia ja epistemologisia sitoumuksia (Niikko 

2003, 7). Fenomenografia pyrkii kuvailemaan, analysoimaan sekä ymmärtämään 

ilmiötä koskevien käsitysten erilaisuutta sekä käsitysten keskinäisiä suhteita. 

(Huusko & Paloniemi 2006.) Fenomenografia kiinnittyy tieteenfilosofisesti sosiaa-

liseen konstruktivismiin sekä fenomenologiaan. Sosiaalinen konstruktivismi läh-

tee olettamuksesta, että tieto todellisuudesta välittyy ja muotoutuu sosiaalisissa 

prosesseissa kielen avulla (Saaristo & Jokinen 2004, 104). Fenomenografiassa 

on vain yksi maailma, josta ihmisillä on erilaisia käsityksiä (Metsämuuronen 2009, 

240). Todellisuus rakentuu useina eri versioina, ei absoluuttisena totuutena, vaan 

erilaisina selitystapoina. Kieli ymmärretään riippuvaiseksi, tilannesidonnaiseksi, 

seurauksia tuottavaksi sekä merkitykselliseksi tekijäksi. (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006.) Fenomenografian uranuurtaja Marton (1986, 31-32) toteaa, 

ettei fenomenografia pyri kuvaamaan maailmaa kuten se on, vaan tutkii toisten 

ihmisten käsityksiä maailmasta. Hänen mukaansa on rajallinen määrä tapoja kä-

sittää ilmiötä sisällöllisesti eri tavoin. Fenomenografiassa ihminen nähdään ratio-

naalisena olentona, joka muodostaa kokemistaan asioista ja ilmiöistä käsityksiä 

(Ahonen 1994, 116). Kieli toimii ajattelun ja käsitysten muodostamisen sekä il-

maisemisen välineenä (Huusko & Paloniemi 2006). Fenomenografia omaksuu 

konstruktivistisen kielikäsityksen, jonka mukaan todellisuuteen sinänsä ole mah-

dollista päästä ja tutkija tyytyy todellisuuteen sellaisena kuin se ymmärtämisen 

prosesseissa ilmenee (Eskola & Suoranta 2008, 138).  

Marton (1986, 40) korostaa, ettei fenomenografian juuret ole fenomenologiassa, 

mutta myöntää fenomenologialla olevan yhteneväisyyksiä fenomenografisen tut-

kimussuuntauksen kanssa. Fenomenologia ja fenomenografia pyrkivät paljasta-

maan ihmisten kokemusten ja tietoisuuden perimmäistä olemusta (Marton & 
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Booth 1997, 117). Fenomenologia ja fenomenografia eroavat kuitenkin siinä, mi-

ten kokemus käsitetään. Fenomenologia pyrkii löytämään sen, mikä on olen-

naista ja keskeistä kokemuksessa sekä siihen liittyvissä käsityksissä, kun taas 

fenomenografia pyrkii paljastamaan kokemusten rikkauden ja variaation. (Marton 

1986, 41.) Fenomenologiassa tutkija pyrkii yleensä tutkimaan omaa kokemus-

taan ilmiöstä, kun taas fenomenografiassa tutkija tutkii toisten kokemuksista syn-

tyneitä käsityksiä (Niikko 2003. 22.)  

Fenomenografinen tutkimusote mahdollistaa koulukuraattoreiden laadullisesti 

eriävien käsitysten tarkastelun. Jokaisen haastateltavan käsitykset monitoimijai-

sesta yhteistyöstä ovat yhtä merkityksellisiä. Fenomenografisen analyysin avulla 

käsitysten sisällölliset erot eivät katoa, vaan niistä muodostuu eri tasoisten 

kategorioiden avulla jäsennelty kokonaisuus.  

Aineiston keruu 

Tutkimuksen perusjoukko on erään kunnan kaikki suomen- ja ruotsinkielisessä 

perusopetuksessa työskentelevät koulukuraattorit. Tutkimusluvan varmistuttua 

kuraattorit saivat tiedon tutkimuksesta (liite 1) sekä tutkimusluvasta esimiestensä 

välityksellä sähköpostitse. Otin vielä itse yhteyttä kuraattoreihin sähköpostilla ja 

esitin heille pyynnön osallistua tutkimushaastatteluun. Noin viikon päästä ensim-

mäisestä viestistä laitoin uuden viestin niille, joilta en ollut vielä saanut yhteyden-

ottoa. Suurin osa alueella toimivista koulukuraattoreista ilmoitti halukkuutensa 

osallistua tutkimukseen. Osa haastateltavista kertoi, että tutkimuspyyntöjä tulee 

todella harvoin, joka osaltaan ehkä innoitti kuraattoreja osallistumaan haastatte-

luihin. Osa haastateltavista kertoi motivoituneensa haastatteluun aiheen vuoksi 

tai tuodakseen esille koulukuraattorin arjen työtä. Kaikkiaan seitsemän kuraatto-

ria vastasi alkuvaiheessa haastattelupyyntöön myöntyvästi. Heistä yksi ei enää 

vastannut laittamaani sähköpostiin ja palauttanut suostumuslomaketta, joten hän 

jäi pois tutkimuksesta tässä vaiheessa. Haastatteluajat sovittiin sähköpostin väli-

tyksellä ja haastateltavat kuittasivat suostumuslomakkeen (liite 2) luetuksi säh-

köpostin välityksellä tai sähköisellä allekirjoituksella ennen haastattelua.  
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Lopullinen tutkimusaineisto muodostui kuuden perusopetuksessa työskentele-

vän kuraattorin yksilöhaastatteluista. Fenomenografisessa tutkimuksessa haas-

tattelu on tyypillinen keino kerätä aineistoa (Huusko & Paloniemi 2006). Avoimilla 

kysymyksillä pyritään tutkijan roolin tarkastelun lisäksi mahdollistamaan haasta-

teltavalle tutkittavan ilmiön tarkastelu hänen omasta viitekehyksestään käsin 

(Niikko 2003, 31). Marton (1986) näkee avointen kysymysten mahdollistavan 

haastateltavalle valintojen tekemisen ja keskittymisen niihin seikkoihin, joihin hän 

haluaa vastata ja kiinnittää huomiota. Haastattelut kestivät keskimäärin tunnin ja 

haastatteluaineistoa kertyi kaikkiaan 5 tuntia 58 minuuttia. Haastattelut toteutet-

tiin verkkohaastatteluina vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Osa haastateltavista 

oli haastatteluhetkellä etätöissä, osa osallistui haastatteluun työhuoneestaan kä-

sin. Haastattelut toteutuivat teemahaastatteluina (liite 3). Teemahaastattelu on 

puolistrukturoitu haastattelumenetelmä, jossa tutkijan etukäteen valitut teemat 

toistuvat kaikissa haastatteluissa, mutta teemat voivat esiintyä eri järjestyksessä 

eri haastatteluissa (Hirsjärvi & Hurme 2018, 48). Ennen haastattelua kaikki 

haastateltavat olivat lukeneet tiedotteen tutkimuksesta sekä suostumuslomak-

keen, eikä heillä ollut haastattelutilanteessa juurikaan kysyttävää tutkimuksesta. 

Haastateltavat suhtautuivat haastattelun tallentamiseen digisanelimella myöntei-

sesti. Kerroin haastattelun aluksi tutkimusetiikkaan liittyvistä seikoista, kuten ai-

neiston käsittelystä ja säilytyksestä sekä vastaajien anonymiteetin turvaamisesta.  

Haastattelu on joustava tapa kerätä aineistoa, sen aikana niin haastateltava kuin 

haastattelijakin voivat esittää lisäkysymyksiä, korjata tai täydentää ilmaisujaan 

sekä keskustella melko vapaasti. Haastattelu myös mahdollistaa tutkijan havain-

tojen tekemisen haastattelun aikana. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 85 - 86.) 

Ruusuvuori ja Tiittula (2009) korostavat, että haastattelu on aina vuorovaikutus-

tilanne, jossa molemmat osapuolet vaikuttavat toisiinsa. Vuorovaikutustilanne 

muuttuu haastattelun edetessä ja tutkija ei aina voi pysytellä neutraalina vuoro-

vaikutuksen osapuolena. Haastattelussa kerätty tutkimusaineisto rakentuu 

vuorovaikutustilanteessa ja tämä on huomioitava tutkimuksen kaikissa vaiheissa. 

(Ruusuvuori & Tiittula 2009, 29, 56.) Maailmanlaajuiseksi pandemiaksi levinnyt 

koronavirus pakotti keräämään tutkimusaineiston videotapaamisten avulla. Poh-

din etukäteen, miten verkossa tapahtuva kohtaaminen vaikuttaa haastattelun 

etenemiseen ja vuorovaikutukseen. Haastattelut sujuivat omista epäilyksistäni 
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huolimatta hyvin ja niissä oli luottamuksellinen sekä rento tunnelma. Haastatelta-

vat olivat tottuneet verkkoneuvotteluihin työssään, mikä helpotti haastattelujen 

sujumista merkittävästi. Yhden haastattelun alku viivästyi tietoteknisten ongel-

mien vuoksi, mutta haastattelu saatiin kuitenkin toteutettua. Keskustelimme joi-

denkin haastateltavien kanssa verkon tuomista haasteista vuorovaikutukselle, 

kuten esimerkiksi silmälasien ja valon aiheuttamista heijastuksista sekä katseen 

suuntaamisesta keskustelun aikana. Koin, että verkkohaastattelut edellyttivät it-

seltäni erittäin aktiivista kuuntelua ja keskittymistä. Vaikka haastattelut olivat 

luontevia ja melko vapaasti eteneviä keskusteluja, tutkijan ja haastateltavan roolit 

olivat vuorovaikutuksessa läsnä. Haastateltavat osaltaan vahvistivat tutkijan roo-

lia puheellaan esimerkiksi ilmaisuilla sinä tutkijana ja tutkimuksesi. Omalta osal-

tani vahvistin tutkijan ja haastateltavan rooleja esittämällä kysymyksiä. Toisaalta 

tutkijan ja haastateltavan roolit olivat hyvin selkeät jo haastattelun alussa ja haas-

tateltavat tiesivät mitä heiltä tilanteessa odotetaan. Haastattelutilanteissa tutkijan 

ja haastateltavan roolit olivat kuitenkin hyvin tasa-arvoisia. Ruusuvuori ja Tiittula 

(2005, 22) toteavat, että tutkimushaastattelussa haastateltavalla on tieto, jota tut-

kija keskustelua suunnaten ja ohjaten tavoittelee. Haastattelun alussa pyrin tie-

toisesti rakentamaan luottamusta ja haastattelun aikana kuuntelin sekä annoin 

haastateltavien miettiä keskeyttämättä. Haastateltavat kysyivät välillä tarkennuk-

sia kysymyksiini ja olivat motivoituneita pohtimaan annettuja aiheita. Tutkijana 

olin vastuussa haastattelujen etenemisestä ja myös niiden lopettamisesta, vaikka 

haastattelutilanteet olivatkin lähellä arkikeskusteluja.  

Aineiston analyysi 

Aineisto analysoitiin fenomenografisen analyysin keinoin aineistolähtöisesti. 

Fenomenografiassa aineiston tulkinnassa huomioidaan kontekstisidonnaisuus. 

Marton ja Pong (2005, 346) korostavat, että ihmiset voivat tuoda ilmiöstä esille 

erilaisia käsityksiä eri tilanteissa tai kun heiltä kysytään erilaisia kysymyksiä ilmi-

östä. Fenomenografisessa tutkimuksessa edellytetään tutkijan ymmärtävän omat 

ennakkokäsityksensä ja lähtökohtansa pystyäkseen arvioimaan niiden vaikutusta 

haastattelutilanteeseen, luottamuksen rakentumiseen sekä tulkintoihin (Ahonen 

1994, 136-137). Fenomenografiselle analyysille on tyypillistä muun muassa ref-
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lektiivisyys, analyysin alkaminen jo aineiston keruun vaiheessa, sisällön ulottu-

vuuksien vertailu ja luokittelu, systemaattisuus ja loogisuus sekä aineiston kunni-

oittaminen kokonaisuutena (Niikko 2003, 32-33). Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 

(2008, 219) ohjaavat aloittamaan analyysin heti aineistonkeruun jälkeen aineis-

ton ollessa vielä tuore. Toisaalta aineiston keruuvaiheen jälkeen voi olla tarpeen 

levätä ja ottaa aineistoon etäisyyttä, etenkin jos keruuvaihe on ollut intensiivinen 

(Hirsjärvi & Hurme 2018, 135).  

Jo aineistonkeruun aikana huomasin kiinnittäväni huomiota haastateltavien sa-

mankaltaisiin sekä eroaviin käsityksiin ilmiöistä. Pyrin alun perin litteroimaan kun-

kin haastattelun kokonaisuudessaan ennen seuraavaa haastattelua, mutta tämä 

toteutui vain ensimmäisen kolmen haastattelun osalta. Haastattelut olivat melko 

pitkiä, joten litterointi vei paljon aikaa. Osa haastatteluista toteutui ajallisesti lä-

hekkäin, enkä ehtinyt litteroida aikaisempaa haastattelua ennen seuraavan haas-

tattelun alkua. Ruusuvuori (2010, 426-427) ohjaa tekemään litteroinnin tutkimus-

ongelman ja metodisen lähestymistavan ohjaamina riittävällä tarkkuudella, mutta 

koska litterointi on työlästä, ei liian yksityiskohtainen litterointi ole tarpeellista. 

Ahonen (1994, 140) toteaa, että fenomenografisessa tutkimuksessa litterointi tu-

lee tehdä sana sanalta säilyttäen puhekieliset ilmaisut. Tutkimuskysymykset oh-

jasivat litterointitarkkuudeksi sanatason, sillä tutkimuksessa tarkastellaan haas-

tatteluissa esille tulevia asiasisältöjä. Litteroimalla omat puheenvuorot pyrin var-

mistamaan, että kysymykseni pysyivät avoimena, enkä ohjaillut haastateltavien 

vastauksia. Litteroitua aineistoa kertyi 51 sivua (Times New Roman, fonttikoko 

12, riviväli 1). Litteroinnin jälkeen kuuntelin alkuperäiset haastattelutallenteet 

vielä kertaalleen ja varmistin litterointien vastaavan mahdollisimman hyvin ääni-

tallenteita. Nikander (2010, 433) kuitenkin katsoo, ettei alkuperäistä haastattelu-

tilannetta voi täysin tavoittaa litteroinnilla, sillä litterointi on aina tutkijan tulkintaa, 

johon myös tutkijan esiymmärrys ilmiöstä vaikuttaa. Litterointi tavoittaa vain osan 

haastattelutilanteesta myös kuulijan rajallisen huomiokyvyn vuoksi (Ruusuvuori 

2010, 427).  

Perehdyin litteroituun aineistoon huolellisesti ja palasin vielä kertaalleen tutki-

muskysymyksiin. Aloin etsiä aineistosta ajatuskokonaisuuksia, jotka olivat 

yleensä yhden tai useamman lauseen mittaisia. Analyysin edetessä näistä 
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ajatuskokonaisuuksista muodostui lajittelun, vertailun ja ryhmittelyn kautta ensim-

mäisen tason kategorioita (Huusko & Paloniemi 2006). Tämän jälkeen aloin ver-

tailla kategorioita keskenään ja palasin aineistoon useita kertoja. Koska jokaisen 

kategorian tulee kertoa jotakin erilaista tavasta kokea ilmiö, eivätkä kategoriat voi 

mennä limittäin toistensa kanssa, oli kategorioiden tarkastelu tehtävä huolellisesti 

(Niikko 2003, 36).  

 

Kuvio 1. Aineiston analyysin eteneminen ajatuskokonaisuuksista ylemmän tason ku-

vauskategorioihin 

 

Ensimmäisen tason kategorioiden vertailun pohjalta kategorioista muodostui yh-

distelemällä laaja-alaisempia alatason kategorioita. Näitä kategorioita yhdistele-

mällä rakentui laajempia ylätason kuvauskategorioita (kuvio 1). Koko analyysi-

vaiheen ajan palasin aineistoon ja haastateltavien alkuperäisiin ilmauksiin sekä 

vertailin kategorioita mahdollisten päällekkäisyyksien varalta. Kuvauskategoriat 

muodostavat ikään kuin yhteenvedon alemman tason kategorioista muodostaen 
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tutkimuksen tulokset. Kuvauskategorioista voidaan rakentaa horisontaalinen, 

vertikaalinen tai hierarkkinen kuvauskategoriasysteemi. (Niikko 2003, 36, 38.) 

Horisontaalissa systeemissä kuvauskategoriat ovat sisällöllisesti erilaisia, mutta 

keskenään samanarvoisia. Vertikaalisessa systeemissä kuvauskategoriat voi-

daan asettaa keskinäiseen järjestykseen tärkeyden, yleisyyden tai ajan perus-

teella. Hierarkkinen systeemi asettaa kuvauskategoriat eri tasoille esimerkiksi jä-

sentyneisyyden, teoreettisuuden tai laaja-alaisuuden perusteella. (Huusko & 

Palojärvi 2006.)  

Tässä tutkimuksessa kuvauskategoriat ovat keskenään samanarvoisia ja muo-

dostavat horisontaalisen systeemin. Lopullisia kuvauskategorioita on kolme, 

joista ensimmäinen on monitoimijainen yhteistyö koulukuraattoreiden työssä. Tä-

män alle asettuvat yläkategoriat monitoimijaista yhteistyötä määrittelemässä, 

monitoimijaisen yhteistyön yhteistyötahot ja monitoimijaisen yhteistyön merkitys. 

Toinen kuvauskategoria on koulukuraattorien käsityksiä monitoimijaiseen yhteis-

työhön vaikuttavista tekijöistä, jonka alle asettuu yläkategoriat monitoimijaista yh-

teistyötä edistävät tekijät sekä monitoimijaista yhteistyötä vaikeuttavat tekijät. 

Kolmas kuvauskategoria on monitoimijaisen yhteistyön kehittäminen ja tämän 

alle asettuu yläkategoriat koulukuraattori yhteistyön kehittäjänä, yhteistyön kehit-

täminen alueellisesti sekä yhteistyön kehittäminen valtakunnallisesti. Nämä ku-

vauskategoriat ja yläkategoriat olen kuvannut kuviossa 2. Kategorioista muodos-

tuu tutkimuksen rakenteellinen viitekehys (Marton 1986, 34). Fenomeno-

grafisessa tutkimuksessa lopulliset tulokset kuvataan yleensä arkikielellä kun-

nioittaen alkuperäisten ilmausten semanttista sisältöä (Niikko 2003, 39). 

Tutkimustulokset esittelen tarkemmin luvussa koulukuraattoreiden käsityksiä 

perusopetuksen monitoimijaisesta yhteistyöstä (luku 6). Avaan tässä tulos-

luvussa kuvauskategoriat, yläkategoriat sekä niiden alakategoriat.   
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Kuvio 2. Fenomenografisen analyysin lopulliset kuvauskategoriat ja yläkategoriat  
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5  Tutkimusetiikka 

 

Tutkimuksen teossa noudatin hyvää tieteellistä käytäntöä. Tutkielman kaikkia 

työvaiheita ohjasi pyrkimys huolellisuuteen ja tarkkuuteen. Tutkimusraportin kir-

joittamisessa kiinnitin huomiota asianmukaisiin viittaus- ja lähdemerkintöihin sekä 

kuvasin tutkimuksen työvaiheet tarkasti ja avoimesti. Tutkimukselle on anottu tut-

kimuslupa ja kerätty aineisto säilytettiin huolellisesti. (Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta 2012, 6.)  

Yleisten eettisten periaatteiden mukaisesti kunnioitin haastateltavien itse-

määräämisoikeutta ja ihmisarvoa sekä huolehdin, ettei tutkimuksen teosta ai-

heudu haittaa tutkimuksessa mukana oleville henkilöille. Haastatteluihin osallis-

tuminen oli vapaaehtoista ja kysyin haastateltavilta kirjallisen suostumuksen. Ko-

ronapandemian vuoksi haastattelut pidettiin verkkohaastatteluina ja haastatelta-

vat palauttivat suostumuslomakkeet sähköisessä muodossa sähköpostilla. Haas-

tateltavilla oli oikeus keskeyttää osallistumisensa tutkimushaastatteluun, eikä hei-

dän olisi tässä tapauksessa tarvinnut kertoa tutkijalle syytä keskeyttämiseen. Tie-

dotin haastateltavia tutkimuksen sisällöstä ja siitä, miten tutkimusaineistoa säily-

tetään ja käsitellään sähköpostitse (liite 1) sekä haastattelujen alussa. Haastatel-

tavien nimiä, työpaikkoja tai muita tunnistetietoja ei julkaista. (Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta 2019, 7-9, 13.)  

Haastattelut tallennettiin digisanelimen avulla, jonka äänitiedostot poistettiin ai-

neiston analyysin valmistuttua. Digisanelin on ollut vain tutkijan käytössä ja säi-

lytetty lukitussa kaapissa tutkijan kotona. Litterointivaiheessa aineistosta poistet-

tiin nimet ja muut tunnistetiedot sekä haastattelut nimettiin juoksevasti h1, 

h2…h6. Litteroitua aineistoa säilytettiin muistitikulla, joka oli vain tutkijan käytössä 

ja se säilytettiin lukitussa kaapissa tutkijan kotona. Maisteritutkielman palautuk-

sen jälkeen muistitikku tuhotaan. 
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6  Koulukuraattoreiden käsityksiä perusopetuksen monitoimi-

jaisesta yhteistyöstä 
 

Aloitan tulosluvun monitoimijaisen yhteistyön määrittelyllä, kuvaamalla koulu-

kuraattorien tärkeimpiä yhteistyötahoja sekä avaamalla koulukuraattorien haas-

tatteluissa tuottamia merkityksiä monitoimijaiselle yhteistyölle. Tulosluku etenee 

koulukuraattorien käsityksillä monitoimijaista yhteistyötä edistävistä ja vaikeutta-

vista tekijöistä ja lopuksi tuon esille koulukuraattoreiden monitoimijaisen yhteis-

työn kehittämiseen liittyviä käsityksiä.  

6.1  Monitoimijainen yhteistyö koulukuraattorien työssä  
 

Tässä luvussa avaan koulukuraattorien käsityksiä monitoimijaisesta yhteistyöstä. 

Ensin kuvaan tutkijan ja haastateltavien yhteistä monitoimijainen yhteistyö -käsit-

teen määrittelyä, seuraavaksi tuon esille monitoimijaisen yhteistyön toimijoita 

sekä koulukuraattorien käsityksiä monitoimijaisen yhteistyön merkityksestä hei-

dän työssään.  

6.1.1  Monitoimijaista yhteistyötä määrittelemässä 
 

Monitoimijaisen yhteistyön käsite ei ollut kovinkaan tuttu haastatelluille koulu-

kuraattoreille. Muut yhteistyötä kuvaavat käsitteet, kuten moniammatillinen yh-

teistyö, verkostotyö ja monialainen yhteistyö olivat heille selvästi tutumpia käsit-

teitä. Osa haastatelluista määritteli monitoimijaisen yhteistyön eri ammatti-

ryhmien edustajien kesken tehtäväksi yhteistyöksi.  

Eli mä ymmärrän sen niin, että tehdään niinku yhteistyötä monialaisesti 
niinku eri ammattiryhmien kesken. (h5)  

Haastatteluissa tuli esille myös laajempi määrittely monitoimijaiselle yhteistyölle. 

Toimijat on ehkä eri hallintokunnista. Mut mä katson, että vanhemmat on 
osa sitä monitoimijaista yhteistyötä ja tietysti nää opiskelijat, oppilaat itse 
ja kouluyhteisö. Et koitetaan löytää yhdessä ratkasuja eri asioihin ja 
tehdään yhteistyötä. (h4) 

Haastatteluissa monitoimijainen yhteistyö määriteltiin yhdessä. Tutkijana toin 

esille sen, miten itse tässä tutkimuksessa monitoimijaisen yhteistyön määrittelen 

ja koulukuraattorit toivat esille omia käsityksiään siitä, mitä se heidän työssään 

tarkoittaa. Käsitteen määrittelyssä todentui monitoimijaisen yhteistyön piirteitä, 
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kuten tiedon jakaminen, molempien osapuolten kuuntelu, tiedon yhteinen proses-

sointi ja avoin dialogi. Vaikka monitoimijaisen yhteistyön käsite oli koulukuraatto-

reille vieras, tuli haastatteluissa myöhemmin esille heidän usein tekevän moni-

toimijaista yhteistyötä. Monitoimijainen yhteistyö näkyi muun muassa yhteistyönä 

asiakkaan läheisten, kuten isovanhempien kanssa. Myös kolmannen sektorin toi-

mijat tulivat esille muutamassa haastattelussa, mutta useassa haastattelussa 

mainittiin yhteistyökumppaneiksi oppilaalle tärkeät ihmiset ja esimerkiksi tuki-

henkilö. Monitoimijaista yhteistyötä tehtiin myös kehittämällä alueellisia palveluja 

yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja alueella toimivien eri tahojen edustajien 

kanssa.  

6.1.2 Monitoimijaisen yhteistyön yhteistyötahot 

 

Koulukuraattorit kertoivat haastatteluissa työskentelevänsä lähes päivittäin laa-

joissa yhteistyöverkostoissa useiden eri toimijoiden kanssa (kuvio 3). Yhteistyö 

eri toimijoiden kanssa kuuluu kuraattorien käsitysten mukaan olennaisesti kuraat-

torin työhön.  

Se just kertoo aika paljonkin tästä arkityöstä, et miten monen kanssa täällä 
on kuraattorina tekemisissä päivittäin. (h3) 

 

 

Kuvio 3.  Monitoimijaisen yhteistyön yhteistyötahot kuraattorin työssä 
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Eniten yhteistyötä koulukuraattorit tekivät oppilaiden ja heidän huoltajiensa 

kanssa. Tämän lisäksi oppilashuollon koulupsykologi ja kouluterveydenhoitaja 

nousivat useissa haastatteluissa tärkeimmiksi yhteistyötahoiksi koulukuraattorin 

arjessa. Myös aikaisemmassa tutkimuksessa koulupsykologi ja kouluterveyden-

hoitaja sekä opettajat ovat nousseet merkittäviksi yhteistyökumppaneiksi koulu-

kuraattorin työssä (Hietanen-Peltola, Vaara & Laitinen 2019).  

Psykologi on se lähin työpari, jonka kanssa yhdessä tehdään työparina 
niitä juttuja, välillä terveydenhoitaja. Se on se yleisin. (h6) 

Haastatteluissa nousi esille myös tilanteita, joissa yhteistyötä esti koulu-

psykologin puuttuminen alueelta. Myös koulukuraattorin, psykologin ja tervey-

denhoitajan työskentely useassa eri toimipisteessä esti luonnollisia kohtaamisia.  

Kun on monta yksikköö ja joka yksikössä on eri työparit, siten tota välttä-
mättä sä et oo työparien kanssa samaan aikaan koululla, mikä hankaloittaa 
sitä. (h5) 

Kouluissa tärkeitä yhteistyökumppaneita olivat opettajat, erityisopettajat sekä 

rehtori. Yhteistyötä tehtiin myös koulunkäynninohjaajien kanssa. Koulun ulkopuo-

lisista tahoista kunnan perhepalvelut, lastensuojelu ja perheneuvola nousivat 

merkittäviksi yhteistyökumppaneiksi, samoin lasten- ja nuorisopsykiatria. Yhteis-

työtä tehtiin myös muiden lapsia tai nuoria hoitavien tai kuntouttavien tahojen 

kanssa. Tutkimustulos on yhteneväinen Hietanen-Peltolan, Vaaran ja Laitisen 

(2019) tutkimuksen kanssa suurilta osin, mutta tässä tutkimuksessa nuorisotyö 

ei noussut niin merkittäväksi yhteistyötahoksi kuin heidän tutkimuksessaan.  

6.1.3 Monitoimijaisen yhteistyön merkitys 

 

Monitoimijainen yhteistyö nousi haastatteluissa monella tavalla merkitykselliseksi 

koulukuraattorin työssä. Kuvaan koulukuraattorien käsityksiä monitoimijaisen yh-

teistyön merkityksistä jaottelemalla ne Moilasta ja Räihää (2018) mukaillen yksi-

löllisiin, yhteisöllisiin ja universaaleihin merkityksiin (kuvio 4).  
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Kuvio 4. Merkitysten tasot (vrt. Moilanen & Räihä 2018) 

 

Yksilölliset merkitykset 

Monitoimijaisen yhteistyön merkitys korostuu koulukuraattoreiden käsitysten mu-

kaan sellaisissa tilanteissa, joissa omat resurssit eivät enää riitä ja lapsesta tai 

nuoresta on todellinen huoli.  

Että jotenki ne hälytyskellot soi. Et kokee, et omat resurssit ja auttaminen 
ei riitä, et tarvitaan enemmän porukkaa siihen ympärille. Et se avuntarve 
on erilainen ja lapsen hyväksi tekeminen, se vaatii enemmän. (h2) 

Koulukuraattoreiden käsitysten mukaan monitoimijainen yhteistyö mahdollistaa 

oman ammattitaidon kehittymisen sekä työssä kohdattavien ilmiöiden laaja-

alaisemman tarkastelun. Osaamisen siirtyminen ammattilaiselta toiselle sekä uu-

den osaamisen tuottaminen on tullut esille myös moniammatillisen yhteistyön 

tutkimuksissa (Siurala 2011, 146). Muukkonen (2015, 34) katsoo jokaisen moni-

toimijaisen tapahtuman olevan osallisille oppimiskokemus.  

On just semmosta tukee, et pystyy antaan erilaisii näkökulmii käsiteltäviin 
asioihin ja lisäämään omaa tietoisuutta ja osaamistakin. Siin sit oppii ja py-
sähtyy ehkä miettimään erilaisilta kannoilta niinku mistä ei ehkä itse 
ajattelekkaan, vaikka pyrkiikin aina, et se ruokkii aina jotakin uutta. (h5) 

Monitoimijainen yhteistyö mahdollistaa riittävän avun saamisen lapselle tai nuo-

relle sekä hänen perheelleen.   
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• Altruismi
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Mä en yksin pysty näitä kovinkaan monia asioita ratkaisemaan, et se on 
vain pieni palanen mitä mä voin tehdä. Siinä mielessä nään, et se on hir-
veen tärkee. Et jos vaikka tarvitaan joitakin palveluja sinne kotiin, ni se ei 
riitä, mitä me tehdään koulussa. (h4) 

Monitoimijaisen yhteistyön avulla lasten ja heidän perheidensä haastavien 

elämäntilanteiden tuomaa henkistä taakkaa pystyy jakamaan yhteistyökumppa-

neiden kanssa. Koulukuraattorien käsityksissä monitoimijaisen yhteistyön avulla 

voitaisiin parantaa kaikkien koulussa työskentelevien työhyvinvointia. Tämä oli 

kuitenkin heidän käsitystensä mukaan haasteellista jatkuvan kiireen sekä 

koronapandemian tuomien kokoontumisrajoitusten vuoksi.  

Ei jää yksin ajatusten kanssa, et ihan oman jaksamisen kannalta on ensi- 
arvoisen tärkeää, et voi tehdä yhteistyötä muiden kanssa. Ei sellasten 
asioiden kanssa vaan yksinään. (h3) 

 

Yhteisölliset merkitykset 

Monitoimijainen yhteistyö on koulukuraattorien työssä myös lakisääteinen velvol-

lisuus silloin, kun lapsen tai nuoren tilanne sitä vaatii. Lastensuojelulaki velvoittaa 

ehkäisevään lastensuojelutyöhön sekä asettaa ilmoitusvelvollisuuden tilanteissa, 

joissa lapsen hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai 

lapsen tai nuoren oma käyttäytyminen sitä edellyttää. (Lastensuojelulaki 

417/2007, 3§, 25§). 

Jos lapsen henki tai turvallisuus on jotenkin vaarassa, tai uhkaa olla vaa-
rassa, esimerkiksi nämä lastensuojelutilanteet, niin silloin on välttämätöntä 
tehdä yhteistyötä. (h3) 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013, 4§) velvoittaa oppilashuollon jäseniä 

yhteisölliseen opiskelijahuoltoon, mutta kuraattoreiden resurssit yhteisölliseen 

työhön ovat todella vähäiset. Monitoimijaisen yhteistyön avulla koulukuraattorit 

pystyivät tekemään yhteisöllistä työtä niin koulun sisällä kuin asuinalueellakin. 

No se on äärimmäisen tärkeetä, että kokoonnutaan miettimään, mitä on 
niitä ajankohtasii ilmiöitä mihin me voitais vaikuttaa ja millä tavalla me voi-
tais edistää lasten ja perheiden hyvinvointia sekä koko alueen hyvinvointia. 
(h6) 

Monitoimijaisen yhteistyön avulla kuraattorien käsitysten mukaan pystyi ajamaan 

lapsen tai nuoren sekä heidän perheensä oikeuksia saada tarvitsemaansa tukea. 

Sosiaalinen asianajo on sosiaalityön perustehtäviä ja siinä sosiaalityöntekijä 
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virkamiehenä hyödyntää tietoja ja taitoja sekä asemaansa asiakkaan oikeuksien 

ja tilanteen edistämiseksi (Hokkanen 2011, 74).  

Mä aattelen sen asiakkaan oikeuksia siellä taustalla, et hänellä on oikeus 
saada se paras mahdollinen tuki ja ympärille ne ihmiset, työntekijät tai ver-
kostot mitkä auttaa. (h6) 

 

Universaalit merkitykset 

Koulukuraattoreiden haastatteluista nousi esille vahva halu auttaa asiakkaita ja 

yhteistyökumppaneita. Koulukuraattorin tehtäviin varmastikin hakeutuu yksilöitä, 

joilla on hyvät vuorovaikutustaidot, kyky sympatiaan sekä myötätuntoon. Näiden 

piirteiden katsotaan lisäävän auttamisen halua. Pyyteetöntä altruismi on yh-

teyden tunnetta toisiin ihmisiin, joka rakentuu yksilön kognition, maailmankuvan, 

odotusten, empatian, sympatian, omakuvan sekä ulkoisten tekijöiden muodosta-

massa keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Altruismi ei sulje pois sitä, ettei yksilö 

pystyisi myös itsekkäisiin, omaa etua edistäviin valintoihin. (Yeung 2006.)  

Kyl me välillä tavallaan kannatellaan noita opettajia, koska niillä on kyllä 
niin hektistä ja moni on aika loppu. Et välillä on vaan se kanssaihminen 
siinä. (h2) 

 

6.2  Koulukuraattorien käsityksiä monitoimijaiseen yhteistyöhön vaikutta-

vista tekijöistä 

 

Koulukuraattorien haastatteluista nousi esille useita eri tekijöitä, jotka vaikuttavat 

haastateltavien käsitysten mukaan monitoimijaisen yhteistyön aloittamiseen ja 

onnistumiseen. Tässä kappaleessa kuvaan ensin haastatteluissa esille tulleita 

yhteistyötä edistäviä tekijöitä ja sen jälkeen yhteistyötä vaikeuttavia tekijöitä.  

6.2.1  Monitoimijaista yhteistyötä edistävät tekijät 
 

Koulukuraattoreiden käsitysten mukaan toimiva monitoimijainen yhteistyö edel-

lyttää yhteistyökumppaneilta muun muassa avoimuutta, sitoutumista ja luotta-

musta sekä myönteistä asennetta yhteistyön tekemiseen (kuvio 5). Yhteistyö-

kumppanin tuttuus helpotti yhteistyötä etenkin yhteistyön alkuvaiheessa. Myös 

Hujalan ja Lammintakasen (2018, 38) tutkimuksessa sosiaali- ja terveyden-
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huollon ammattilaiset kertoivat yhteistyökumppanin tuttuuden helpottavan yhteis-

työtä.  Tärkeänä monitoimijaista yhteistyötä edistävänä tekijänä koulukuraattorit 

näkevät yhteisen dialogin, jossa kaikkien osallistujien näkemykset huomioidaan 

ja pyritään yhdessä löytämään ratkaisu ongelmaan. Monitoimijaisessa yhteis-

työssä on kiinnitettävä huomiota ammattilaisten käyttämään kieleen, että dialogi-

suus mahdollistuu myös asiakkaiden kanssa (Norvapalo & Thessler 2017, 9).  

Et puhutaan samasta asiasta ja meillä on se lapsi siinä keskiössä. Et 
jokainen puhuu samaa kieltä siinä, et mikä on se huoli ja miten jokainen 
omalta osaltaan vastaa siihen huoleen ja haluaa et se häviää, ja tarjoo 
oman osaamisensa siihen lapsen auttamiseksi. (h1) 

 

Koulukuraattorien käsitysten mukaan muita yhteistyötä edistäviä yksittäisiin toi-

mijoihin liittyviä tekijöitä olivat kunnioitus yhtistyökumppania kohtaan, asiakas-

lähtöisyys, myönteinen asenne yhteistyöhön, vastuun ottaminen sekä yhteistyö-

tahon toimenkuvan tunteminen. Myös asiakkaan halu ja lupa yhteistyön tekemi-

seen edisti monitoimijaista yhteistyötä. Palvelujärjestelmään liittyvistä tekijöistä 

muun muassa yhdessä sovitut toimintakäytänteet, resurssien riittävyys, ylemmän 

tahon tuki sekä säännölliset tapaamiset ja yhteistyön suunnittelu yhdessä eri yh-

teistyötahojen kanssa edistivät monitoimijaista yhteistyötä.  

 

 

Kuvio 5. Koulukuraattoreiden käsityksiä monitoimijaista yhteistyötä edistävistä tekijöistä 

 

Yksittäisiin toimijoihin liittyvät tekijät

• Avoimuus

• Luottamus

• Kunnioitus

• Asiakaslähtöisyys

• Dialogisuus

• Sitoutuminen

• Myönteinen asenne yhteistyöhön

• Tutuksi tulleet yhteistyökumppanit

• Vastuun ottaminen

• Yhteistyötahon toimenkuvan 
tunteminen

• Yhteistyöhön asiakkaalta lupa

Palvelujärjestelmään liittyvät tekijät 

• Sovitut toimintakäytänteet

• Riittävät resurssit

• Ylemmän tahon tuki yhteistyölle

• Säännölliset tapaamiset eri 
yhteistyötahojen kesken ja 
yhteistyön suunnittelu

• Palvelujärjestelmän toimivuus

• Palvelujen saavutettavuus



29 

 

Monitoimijaisen yhteistyön toimiminen edellyttää palvelujärjestelmän toimivuutta 

sekä palvelujen saavutettavuutta. Koulukuraattorit toivat esille huolta siitä, miten 

huoltajan aktiivisuuden varaan rakentuva ajanvarausjärjestelmä tiukkoine 

puhelinaikoineen saattaa jättää perheen ilman palveluja. Blomgren (2016, 69) 

havaitsi tutkimuksessaan, että asiakkaalta edellytettiin tietyn tasoista toiminta-

kykyä selviytyäkseen monista esteistä, jotka vaikeuttivat avun hakemista. Liial-

linen asiakkaan vastuun korostaminen lähentyy poiskäännyttämistä. Pois-

käännyttäminen voi olla esimerkiksi institutionaalisia käytäntöjä, joilla asiakas oh-

jataan muualle tai torjutaan (Hänninen 2007, 7–10).  

Osa yhteistyötahoista haluaa, että asiakasperhe itse ottaa sen ensim-
mäisen kontaktin, et se on lähtökohtasesti näin. Sit jos asiakas kokee, et 
on vaikee saada yhteyttä, ni saattaa olla, et mä otan yhteyttä ja pyydän 
olemaan perheeseen yhteydessä. Muuten se jäis. (h4) 

Koulukuraattoreiden käsityksen mukaan yhteistyö huoltajien kanssa oli koulu-

kuraattorin perustyötä ja usein huoltajien kanssa päästiin kohtuulliseen tai hy-

vään yhteistyöhön. Monet huoltajista antoivat kuraattorille luvan olla yhteydessä 

eri yhteistyötahoihin lapsen ja perheen tilanteen edistämiseksi.  Valitettavan 

usein huoltajien oli vaikea saada oppilaalle tai perheelle tukea pitkien jonojen 

vuoksi tai siksi, ettei perheen tai koulun esiin tuoma huoli näyttäytynyt vastaanot-

tavalle taholle riittävän suurena. Tähän siirtovaiheeseen koulukuraattorit toivoivat 

lisää yhteistyötä ja yhteistä keskustelua oppilaan ja perheen tilanteesta.   

Koulukuraattorien käsitysten mukaan monitoimijainen yhteistyö vaatii aikaa ja 

henkilöstöresursseja. Monitoimijaista yhteistyötä helpottaa yhdessä sovitut, toi-

mivat käytänteet, mutta koulukuraattorien käsitysten mukaan käytänteitä ei aina 

saada arjessa toteutumaan esimerkiksi henkilöstöpulan ja kiireen vuoksi. Sään-

nölliset tapaamiset yhteistyötahojen kanssa edistävät kuraattorien käsitysten mu-

kaan yhteistyötä ja mahdollistavat yhteistyöstä ja sen rakenteista keskustelemi-

sen sekä toisten työtapoihin tutustumisen. Säännöllisten tapaamisten, jaettujen 

käytänteiden sekä yhteisten toimintamallien merkitys yhteistyölle tuli esille myös 

Määtän ja Keskitalon (2014) tutkimuksessa.   

Onhan tietynlaiset rakenteet olemassa, vaikka ne usein on tapauskohtasia. 
Se just, et miten kutsutaan koolle, miten saadaan nää yhteistyökumppanit, 
kuten perheneuvolat, perhepalvelu, et on olemassa tietyt rakenteet niihin 
ja miten heidät kutsutaan. (h4)  
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Koulukuraattorit nostivat haastatteluissa esille myös epävirallisten tapaamisten 

merkityksen yhteistyön tekemiselle. Heidän käsitystensä mukaan maailman-

laajuisen pandemian tuomat rajoitukset ja luonnollisten kohtaamisten vähenemi-

nen tulevat vaikuttamaan yhteistyöhön heikentävästi tulevaisuudessa.  

Pitäis olla niitä yhteisiä, niinku tarttumapintoja, et niinkun nähdään. Nyt kun 
kaikki on Teamsin välityksellä, niin miten sekin vaikuttaa siihen yhteis-
työhön, ku ei nähdä kasvotusten eikä ole mitään epävirallista kahvihetkee-
kään enää. Kaikki tämmöset on karsittu, niin kylllä mä uskon, että se vai-
kuttaa siihen yhteistyöhön ihan hurjasti. (h3) 

 

6.2.2  Monitoimijaista yhteistyötä vaikeuttavat tekijät 

 

Haastatteluista nousi esille useita haasteita monitoimijaiselle yhteistyölle. Kuvi-

ossa 6 näkyy koulukuraattorien esille tuomat yhteistyötä vaikeuttavat tekijät, jotka 

jakautuivat yksittäisiin toimijoihin liittyviin tekijöihin sekä palvelujärjestelmään liit-

tyviin tekijöihin. Koulukuraattorien käsitysten mukaan suurin haaste yhteistyölle 

on jatkuvasti kasvavasta asiakasmäärästä aiheutuva kiire. Heidän käsitystensä 

mukaan sama haaste leimaa koko palvelujärjestelmää.  

 

 

Kuvio 6. Koulukuraattorien käsityksiä monitoimijaisen yhteistyön haasteista  

Yksittäisiin toimijoihin liittyvät 
tekijät

• Vuorovaikutustaidot

• Asenne ja halu yhteistyöhön

• Opittuihin toimintatapoihin 
tyytyminen

• Joustamattomuus 

• Tiedonkulun haasteet

• Uskomukset ja oletukset toisten 
toimijoiden työstä 

• Asiakkaiden laaja-alainen tuen 
tarve

• Asiakas kieltää yhteistyön 
tekemisen

Palvelujärjestelmään liittyvät tekijät 

• Suuret asiakasmäärät 

• Kiire 

• Vaikeudet tavoittaa

• Yhteisen ajan löytäminen 
vaikeaa

• Sisäiset ohjeistukset

• Rekrytointiongelmat ja jatkuvasti 
vaihtuva henkilökunta

• Sektoroitunut järjestelmä

• Lainsäädäntö

• Jatkuva säästäminen palveluista

• Epäselvä ja toimimaton työnjako 
eri toimijoiden kesken 

• Asiakkuuden siirtoon ei pysyviä 
käytänteitä
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Monitoimijaista yhteistyötä vaikeuttavia yksittäisiin toimijoihin liittyviä tekijöitä oli-

vat vuorovaikutukseen ja asenteisiin liittyvät tekijät, opitut työtavat, joustamatto-

muus, vääränlaiset oletukset toisten toimijoiden työstä sekä tiedonkulun haas-

teet. Myös asiakkaiden haluttomuus monitoimijaiseen yhteistyöhön sekä heidän 

laaja-alaiset tuen tarpeensa vaikeuttivat monitoimijaisen yhteistyön onnistumista. 

Palvelujärjestelmään liittyviä monitoimijaisen yhteistyön esteitä olivat suuret 

asiakasmäärät ja niistä aiheutuva kiire sekä yhteistyötahon tavoittamisen haas-

teet. Myös vaihtuva henkilökunta, sektoroitunut palvelujärjestelmä, lainsäädän-

töön liittyvät tekijät, epäselvä työnjako, yksiköiden sisäiset ohjeistukset, pysyvien 

käytänteiden puuttuminen sekä taloudellisen tilanteet aiheuttamat säästöpaineet 

palveluista vaikeuttivat monitoimijaista yhteistyötä.  

Asiakkaiden tuen tarve näyttäytyi yhä laaja-alaisempana ja koulukuraattoreille 

ohjautui yhä enemmän sekä yhä hoidollisempaa tukea tarvitsevia asiakkaita. 

Koulukuraattoreiden koulutustausta ja työnkuva sekä oppilashuollon käytettä-

vissä olevat resurssit olivat ristiriidassa heille asetettujen odotusten suhteen. 

Epärealistiset odotukset yhteistyötahon työstä ja palveluista voivat olla kriittinen 

este yhteistyön onnistumiselle (Timonen-Kallio, Hämäläinen & Laukkanen 2017).  

Me ollaan kuitenkin se varhaisemman tuen paikka enemmän. Sit sanotaan, 
et ihan samaa työtähän tekin teette kun me, että kyllähän te voitte hoitaa. 
Meille tulee vuosi vuodelta yhä hoidollisempaa työtä ja sehän ei meidän 
perustehtävää oo olla hoidollinen taho. Me ollaan tästä puhuttu niinko mei-
dän ammattiryhmien ja esimiehen kanssa, et tietoo pitää saada enemmän, 
et mikä se meidän perustyö on ja miten isot alueet meilläkin on. Et ei me 
voida sitä hoidollista paljoo tehdä, et meidän pitäis saada nuo jatkokuviot 
niinku kuntoon. (h6)  

Asiakkaiden oli vaikea päästä koulun ulkopuolisten yhteistyötahojen palvelujen 

piiriin, joka osaltaan lisäsi oppilashuoltoon kohdistuvaa painetta. Asiakkuuden 

siirto saattoi epäonnistua, sillä oppilashuolto jäi kutsumatta yhteistyöpalaveriin 

mukaan eikä huoltaja pystynyt kuvaamaan oppilaaseen tai perhetilanteeseen liit-

tyvää huolta ja esimerkiksi käytössä olevia tukitoimia riittävällä tasolla.  

Kun on se ensimmäinen tapaaminen, niin usein unohdetaan pyytää meidät 
sinne tapaamiseen kuitenkin. Et jos me ollaan vaikka koululta tehty se 
pyyntö tai ilmoitus, ni meillä on paljon tietoa. Sit pitää aina muistutella siitä, 
et muistakaa pyytää meidät mukaan ja siitä huolimatta se ei kaikissa tilan-
teissa oikein sit suju. (h4) 
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Yhteistyötä vaikeutti myös henkilöstön vaihtuvuus sekä esimerkiksi lasten-

suojelun rekrytointiongelmat. Koulukuraattorit kuvasivat haastatteluissa vaikeuk-

sia tavoittaa yhteistyötahoja sekä sitä, miten yhteinen aika palaveriin saattoi löy-

tyä vasta kuukausien päähän. Henkilöstön vaihtuvuus vaikeutti tiedon kulkua eri 

toimijoiden välillä. Tiedon kulkua kuraattorien käsitysten mukaan vaikeutti myös 

työskentely eri organisaatioissa sekä lakiin perustuvat salassapitosäännökset. 

Salassapitosäännökset ja erilaiset toimintakulttuurit nousivat myös Määtän ja 

Keskitalon (2014) tutkimuksessa sektoroituneen palvelujärjestelmän yhteistyötä 

vaikeuttaviksi tekijöiksi.   

Sit tule niitä kommunikaation katkoksii, et ne ei tiedä jossain sosiaali-
puolella mitä me on tän lapsen kanssa tehty. Sit kun me yritetään saaha, 
et hei, eteneeks homma, ni he sanoo, et he ei kerro meille. Elikkä se tieto 
ei kulje yli organisaatiorajojen. (h5) 

Sektoroitunut palvelujärjestelmä vaikeutti yhteistyön tekemistä myös siten, että 

jokaisella organisaatiolla on omat sisäiset ohjeet ja toiminnan painopistealueet, 

jotka määrittelivät muun muassa asiakkaaksi ottoa sekä yhteistyöhön käytettävää 

aikaa. Sektorijako voi pahimmillaan hämärtää vastuunjakoa sekä lisätä asiakkuu-

den siirtelyä palvelusta toiseen. Näin asiakkaan palvelutarve kasvaa ja tilanne voi 

kriisiytyä (Alhanen 2014, 64.)  

Eri yksiköillä ja toimijoilla voi olla sellasii ohjeistuksii myös johdon tasolta 
siihen, miten omaa työtä nyt kohdennetaan ja miten muut toimijat voivat 
tehdä sit enemmän tai muuta. Et ei se oo niinkään työntekijöiden, vaan 
nimenomaan se tulee sieltä muualta. (h4) 

Koulukuraattorien käsitysten mukaan kiire ja runsaista asiakasmääristä johtuva 

paine vaikuttivat myös siihen, ettei yhteistyökumppania saanut yhteistyöhön lain-

kaan ja yhä useammin vastuu oppilaasta ja hänen perheestään siirrettiin koululle. 

Alhanen (2014, 69) korostaa, että kuormittunut, byrokraattinen ja sektoroitunut 

palvelujärjestelmä vähentää esimerkiksi lastensuojelun työntekijöiden vaikutus-

mahdollisuuksia työn ja palveluiden sisältöön. Kiire vähentää työntekijän mahdol-

lisuuksia pohtia huolellisesti asiakkaan tarpeita ja arvioida muiden asiantuntijoi-

den näkökulmia.  

Aika usein se kummiski napsahtaa sinne koulun hoidettavaksi. Meil on 
ehkä vähä sekasi täällä, et kuka tekee mitä ja aikamoinen taistelu tossa 
kentällä, et ku kaikki on niin ylityöllistettyjä eikä halua sitä lisätyötä. (h1) 
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Sektoroitunut palvelujärjestelmä johti koulukuraattoreiden käsitysten mukaan sii-

hen, ettei kokonaiskuvaa asiakkaan tilanteesta päässyt muodostumaan niissä ta-

pauksissa, missä yhteistyötä ei tehty yli organisaatiorajojen. Tämä saattoi estää 

asiakkaan palvelujen saamisen. Myös yhteistyötahojen toimintakulttuuri ja vakiin-

tuneet työtavat saattoivat haitata yhteistyön aloittamista tai tekemistä.  

Se voi olla niin, et jos me kuullaan tavallaan niinku perhettä eri putiikeissa 
ja siellä puhutaan, että kyllä homma niinku sujuu ja se näyttäytyykin ihan 
erilaisena niinku jonkun toisen näkökulmasta. Et jos me ei kohdata ja pu-
huta ja meidän näkemys ei täsmää. (h2) 

Koulukuraattorit toivat haastatteluissa esille myös yksittäisiin toimijoihin liittyviä 

tekijöitä, jotka saattoivat vaikeuttaa yhteistyön tekemistä. Heidän käsitystensä 

mukaan yhteistyö vaikeutuu tai estyy, jos oppilaan huoltajat eivät lähde mukaan 

yhteistyöhön tai anna lupaa yhteistyöhön koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. 

Yhteistyökumppaneiden asenteet ja persoonalliset ominaisuudet saattoivat vai-

keuttaa etenkin huoltajien ja koulun ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden välistä 

yhteistyötä, mutta koulukuraattoreiden käsityksissä se oli harvinaista eikä saisi 

vaikuttaa työn laatuun. Myös Kuorilehdon (2014, 115-116) tutkimuksessa moni-

asiantuntijuudesta perhetyössä nousi esille aikaisempien kokemusten, ennakko-

luulojen ja vuorovaikutustilanteiden haasteiden vaikutukset yhteistyöhön. Myös 

vääristyneet käsitykset ja tulkinnat toisten ammattiryhmien työstä vaikeuttavat yh-

teistyötä.  

No ainahan ihmiset on omia persooniaan ja toisten kanssa yhteistyö sujuu 
paremmin. Että toki varmaan hirvee sanoo, että ehkä toisaalta toisten 
asenteet. Mutta oikeesti, eihän kenenkään asenteet sais vaikuttaa siihen 
laadukkaaseen työntekoon, vaikka valitettavasti se joskus on näin. (h5) 

 

6.3  Monitoimijaisen yhteistyön kehittäminen 

 

Monitoimijaisen yhteistyön kehittäminen on koulukuraattoreiden käsitysten mu-

kaan tarpeellista. He toivat haastatteluissa esille useita kehittämisideoita, mutta 

pohtivat myös kehittämisen haasteita. Koulukuraattorit olivat kehittämismyöntei-

siä ja heiltä löytyi uskoa siihen, että monitoimijaista yhteistyötä voitaisiin yhdessä 

kehittää toimivammaksi ainakin kuntatasolla. Koulukuraattorit olivat valmiita osal-
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listumaan yhteistyön kehittämiseen. Tämä käytännön työtä tekevien osallistumi-

nen yhteistyön kehittämiseen nousi tärkeäksi myös Hujalan ja Lammintakasen 

(2018, 38) tutkimuksessa.    

6.3.1 Koulukuraattori yhteistyön kehittäjänä 
 

Koulukuraattorien käsitysten mukaan monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen 

voi vaikuttaa omalla toiminnalla. Keinoina he näkivät koulun arjesta, oppilas-

huollon työstä, koulukuraattorin koulutustaustasta ja työnkuvasta tiedottamisen 

yhä uudestaan koulun henkilökunnalle, oppilaille, huoltajille sekä yhteistyö-

tahoille. Hyvän yhteistyön edellytyksenä voidaan pitää toisten tiedon ja osaami-

sen tunnistamista, jotta sitä voidaan hyödyntää yhteistyössä asiakkaiden par-

haaksi (Isoherranen 2012, 156). 

Varmaan mä niinku koen, että kyl ite pitää olla se, joka niinku avaa suunsa. 
Tai mä nään, et se vois olla ratkasu, että mä menisin ite tonne ja sanosin, 
et hei saanks mä tulla jutteleen vaikka opekokoukseen. Et ei asiat parane, 
että mä tässä oottelen, et joku muu tekis. Pitäis olla ite vaan aktiivinen ja 
viedä sitä viestii. (h5) 

Koulukuraattorien käsityksissä lähiesimies kuunteli ja tuki heidän työssään, mutta 

kunnan tiukka taloudellinen tilanne vaikeutti asioiden viemistä eteenpäin. Koulu-

kuraattorien käsityksissä monitoimijaisen yhteistyön kehittäminen vaatii yhteisen 

tahtotilan lisäksi myös taloudellisia resursseja.   

Me pystytään kummiski yleensä ylemmän tahon kanssa viemään asioita ja 
mulla on ainakin semmonen olo, et kuunnellaan ja ymmärretään, mutta tie-
tysti se on se raha siellä joka määrää. Et saatetaan kuunnella siellä, mut ei 
välttämättä sit mitään tapahdu. (h1) 

 

6.3.2 Yhteistyön kehittäminen alueellisesti 
 

Monitoimijaista yhteistyötä oli kehitetty kutsumalla alueella toimivia yhteistyö-

tahoja, kuten kirjasto, nuorisotoimi ja seurakunta, mukaan koulun yhteisölliseen 

oppilashuoltoryhmään. Tämä oli toimiva keino kartoittaa alueella työskentelevien 

resursseja ja kehittää uusia toimintatapoja lasten ja perheiden hyvinvoinnin tuke-

miseksi. Gråsten-Salonen ja Mehtiö (2017) nostavat alueellisen yhteistyön osaksi 

koulukuraattorin työtä. Alueellisen yhteistyön keinoin voidaan ehkäistä sosiaalisia 

ongelmia ja parantaa palveluja.   



35 

 

Sehän edistää koko alueen hyvinvointia, et jotenki lyöttäydytään yhteen ja 
tehään yhteistyötä, siel on monia sellasii esimerkiksi ryhmätoimintaan liit-
tyviä juttuja, mitä ollaan saatu edistettyy. (h6) 

Koulukuraattorien käsityksissä yhteiset tapaamiset ja kehittämispäivät kunnan eri 

yhteistyötahojen kesken mahdollistaisivat työn yhdessä kehittämisen ja yhteis-

työn haasteista keskustelemisen. Samalla mahdollistuisi yhteistyökumppaneihin 

ja heidän työnkuvaansa tutustuminen, mikä vähentäisi virheellisiä käsityksiä puo-

lin ja toisin. Yhteistyökumppaneiden yhteinen ymmärrys toistensa työtehtävistä 

ja työn reunaehdoista helpottaa rajapinnoilla työskentelyä (Kiuru & Metteri 2017, 

163). Monitoimijaisella yhteistyöllä mahdollistuisi myös ennaltaehkäisevien työ-

mallien kehittäminen.  

Et tavattais vaikka kerran vuoteen kaikki toimijat yhdessä ja mietittäis niitä 
ajankohtasii asioita mitä meillä kuntatasolla on ja opittas tuntee toisiamme, 
et ois yhteisii kehittämispäivii. Ja tietenki sitte, ku työ tuntuu menevän vaan 
vaativammaks, ni oltais niinku perillä siitä mitä kenenkin, et onks muillakin 
sama tilanne. Saatasko me yhdessä ratkottuu, et miten näistä pulmista 
päästäs eteenpäin, ettei mee entistä haastavammaks. Et toivosin, et niitä 
lähettäs kuntatasolla miettimään, et miten se ennaltaehkäsevä tai varhai-
nen työote, et miten niitä kehitettäs. Tän tyyppisii. (h6) 

 

Monitoimijaisen yhteistyön kehittämisen esteeksi koulukuraattoreiden käsityk-

sissä nousi perustyön vaativuus, resurssipula ja kehittämistoiminnan jääminen 

liian usein työntekijätasolle. Yhteistyön kehittäminen vaatii heidän käsitystensä 

mukaan esimiestason mukaan tulemista. Myös Hujalan ja Lammintakasen (2018, 

38) tutkimuksessa todetaan, että eri organisaatioiden rakenteiden tulisi tukea yh-

teistyötä ja johdon sitoutuminen ja tuki ovat olennaisen tärkeitä yhteistyömallien 

kehittämiselle.  

Se, että saadaan kaikki toimijat mukaan siihen, ne se vaatii et esimiehet on 
mukana, et on se järkevä johtaminen mukana siinä, et ei oo liikaa kiinni 
henkilöistä, jotka tekee sitä perustyötä. (h2) 

 

6.3.3 Yhteistyön kehittäminen valtakunnallisesti 
 

Joissakin haastatteluissa monitoimijaisen yhteistyön esteiden nähtiin olevan pää-

asiassa rakenteellisia ja niiden purkaminen edellyttäisi laajempaa rakenteellista 

uudistusta ja poliittista tahtoa. Sektoroitunut palvelujärjestelmä toi mukanaan 

haasteita toimivalle yhteistyölle mm. lainsäädännön myötä ja yhtenä ratkaisuna 
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olisi esimerkiksi oppilashuollon henkilöstön siirtyminen saman organisaation alle 

koulun henkilökunnan kanssa. SOTE -uudistus nähtiin mahdollisuutena pohtia 

uudelleen palvelujen rakenteita ja niiden toteutusta. Pääministeri Sanna Marinin 

hallitusohjelmassa (2019) sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisen paino-

pisteenä ovat ennaltaehkäisy ja perustason palvelut. Eri palveluiden ja ammatti-

ryhmien välisen yhteistyön nähdään mahdollistavan yhtenäiset palveluketjut eri-

tyisesti useita palveluja tarvitseville asiakkaille.   

Joskus miettiny, et helpottaisko tätä koulun kesken tehtävää yhteistyötä, 
jos vaikka kuuluis, jos kaikilla ois sama esimies ja oltais saman 
organisaation alla. (h3)   
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7  Pohdinta 
 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella perusopetuksessa työskentelevien 

koulukuraattorien käsityksiä monitoimijaisesta yhteistyöstä, siihen vaikuttavista 

tekijöistä, sekä heidän käsityksiään monitoimijaisen yhteistyön kehittämisestä. 

Monitoimijainen yhteistyö on melko uusi käsite yhteistyötä kuvaavien käsitteiden 

joukossa, mutta on vakiintunut muun muassa Lapsi- ja perhepalveluiden muutos-

ohjelman (LAPE) myötä kuvaamaan integratiivista, osallistavaa yhteistyötä. 

Haastatelluille koulukuraattoreille käsite oli vieras ja haastattelujen alussa moni-

toimijainen yhteistyö määriteltiin yhdessä. Haastatteluista tuli esille yhteistyö-

tapoja, jotka kuvasivat monitoimijaista yhteistyötä. Nämä olivat esimerkiksi 

kuvauksia yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän toiminnasta, jossa palveluja ja 

yhteistyötä oli kehittämässä koulun ja oppilashuollon edustajien lisäksi oppilaat, 

huoltajat sekä alueella toimivat yhteistyötahot.  

Monitoimijainen yhteistyö näyttäytyi koulukuraattoreiden haastatteluissa mer-

kityksellisenä muun muassa työssä jaksamisen, ammatillisen kehittymisen sekä 

laadukkaan työn tekemisen kannalta. Samanaikaisesti yhteistyön tekemiseen liit-

tyi paljon haasteita, joihin koulukuraattorit törmäsivät lähes päivittäin. Haastatte-

luissa koulukuraattorit toivat esille yhteistyön haasteiden lisäksi kuraattorin sekä 

oppilashuollon työhön liittyviä kohtuuttomilta tuntuvia odotuksia. Yhteistyön 

haasteet liittyivät nimenomaan ammatilliseen yhteistyöhön, sillä kolmannen 

sektorin kanssa yhteistyö sujui kaikilta sitä tekeviltä. Myös oppilaiden ja huoltajien 

kanssa tehtävä yhteistyö kuraattorien käsitysten mukaan sujui yleensä melko 

hyvin ja he pitivät tavallisena sitä, että joidenkin huoltajien kanssa yhteistyön ra-

kentamiseen menee paljon aikaa tai se on muutoin haasteellista.  

Toimivan monitoimijaisen yhteistyön kautta koulukuraattorit toteuttivat omaa toi-

mijuuttaan. Yksilötason toimijuutta tuki yhteistyölle ennakkoon sovitut käytänteet, 

joiden avulla kuraattorit suunnittelivat ja ennakoivat omaa toimintaansa. Itse-

reflektion avulla kuraattorit tarkastelivat omaa toimintaansa sekä pystyvyytensä 

rajoja suhteessa oppilaan tai hänen perheensä haasteisiin. Tarvittaessa koulu-

kuraattorit hakivat konsultaatiota ja apua niiltä yhteistyötahoilta, joiden uskoivat 
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pystyvän auttamaan tilanteessa. Monitoimijaisen yhteistyön avulla toteutui yhtei-

söllinen toimijuus, jolloin eri toimijoiden osaaminen, resurssit sekä toiminta yhdis-

tyivät yhdessä sovitun päämäärän saavuttamiseksi.  

Koulukuraattorien käsitysten mukaan erityisesti moniammatillinen yhteistyö oli 

usein haastavaa eikä tällöin monitoimijainen yhteistyö toteutunut välttämättä 

lainkaan (kuvio 7). Resurssien yhdistäminen oli hankalaa, kun kaikilla 

yhteistyökumppaneilla resursseja oli asiakasmäärään nähden liian vähän. Rekry-

toinnin haasteet näkyivät puuttuvina tai vaihtuvina työntekijöinä erityisesti lasten-

suojelussa. Yhteisiä tapaamisia ja kehittämispäiviä yhteistyökumppaneiden 

kanssa oli selkeästi aiempaa vähemmän ja yhteistyötahot jäivät vieraiksi. 

Dialogisuus ei toteutunut, kun aikaa yhteiseen keskusteluun oli liian vähän, 

jokainen toimija tarkasteli asiakkaan haasteita omasta professiostaan tai 

tehtävästään käsin ja näin yhteistä käsitystä ongelmasta ja sen ratkaisusta ei 

saatu aikaan. Sektoroitunut palvelujärjestelmä sortui jopa rakenteelliseen 

poiskäännyttämiseen, sillä vastuu erityisesti moniongelmaisista asiakkaista ei 

ollut selvä, eikä osa asiakkaista pystynyt itse hakeutumaan palveluihin, vaikka 

heiltä sitä odotettiin. Oman haasteensa toi salassapitovelvollisuus, jonka nähtiin 

estävän yhteistyötä merkittävästi.   

 

Kuvio 7. Monitoimijaisen yhteistyön uhkatekijät 

•Ei yhteistä käsitystä tuen tarpeesta

•Väärät odotukset yhteistyökumppanin työstä

•Luottamusta ei pääse syntymään 
Ei dialogisuutta

•Vaihtuva tai puuttuva henkilökunta

•Resurssit liian pienet asiakasmääriin nähden

•Vaikeudet tavoittaa yhteistyötahoja

•Uusien asiakkaiden ottaminen vaikeutuu

•Yhteistyöhön ei riittävästi aikaa

Resurssipula

•Kukin toimija vastaa oman ammattinsa 
mukaisista palveluista

•Toimintaa ohjaa erilaiset toimintakulttuurit 
sekä osittain eri lait ja asetukset

•Ongelman tarkastelu omasta professiosta 
käsin

•Rakenteellinen poiskäännyttäminen

•Vastuunjako monialaista tukea tarvitsevista 
asiakkaista epäselvä

•Yhteistyön käytänteet riittämättömät tai 
epäselvät

Sektoroitunut 
palvelujärjestelmä
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Koulukuraattorit olivat kehittämismyönteisiä ja näkivät arjen kehittämistyön 

lähtevän heistä itsestään (kuvio 8). Heidän käsitystensä mukaan omasta työstä, 

käytettävistä resursseista ja muista työn reunaehdoista kertominen yhteistyö-

tahoille lisäisi yhteistyötahojen ymmärrystä kuraattorin työstä ja vähentäisi vääriä 

olettamuksia. Yhteistyötä tekevien organisaatioiden sitoutuminen, yhteistyöhön 

paneutuva johtaminen sekä yhteistyötä tukevat rakenteet mahdollistavat suun-

nitelmallisen yhteistyön (Gardner 2003. 157). Myös koulukuraattorien käsityk-

sissä alueelliseen verkostoitumiseen ja yhteistyön toteutumiseen tarvitaan esi-

miesten tukea. Kuntatasolla kuraattorit toivoivat eri sektoreilla työskentelevien 

yhteisiä kehittämispäiviä, joissa voitaisiin tutustua ja kehittää yhteistyötä helpot-

tavia toimintatapoja. Ennaltaehkäisevien työmallien kehittämisen he näkivät 

oleellisena, sillä lasten ja nuorten haasteet näyttäytyivät yhä moninaisempina. 

Alueellisen yhteistyön sekä ennaltaehkäisevien työtapojen kehittäminen on 

tutkimuksissa nähty myös keinoina turvata sosiaalipalveluiden resurssien 

riittävyys tulevaisuudessa (Sosiaalibarometri 2013, 63). Sektoroituneen palvelu-

järjestelmän kehittäminen vaatii laajempaa uudistusta sekä poliittista tahtoa, osa 

koulukuraattoreista näki sote-uudistuksen mahdollisuutena jäsentää ja kehittää 

palvelujärjestelmää.   
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Kuvio 8. Koulukuraattorien käsityksiä monitoimijaisen yhteistyön kehittämisestä  

 

Työn ja käytänteiden kehittäminen, arvoihin perustuva työskentely, mielipiteen 

ilmaisu, kokemusten jakaminen, tiedon ja avun etsiminen ja omaan työhön 

vaikuttaminen ovat ammatillisen toimijuuden keskeisiä ulottuvuuksia. 

Toimijuudella on yhteys työhyvinvointiin, työn laatuun ja työn kehittämiseen. 

(Paloniemi ym. 2017, 66, 69). Tässä tutkimuksessa koulukuraattorien monitoimi-

jaiselle yhteistyölle antamat merkitykset kietoutuvat näihin ammatillisen 

toimijuuden ulottuvuuksiin. Monitoimijainen yhteistyö mahdollisti koulukuraatto-

rien käsityksissä oman osaamisen kehittämisen, työn laadukkaan, sosiaalityön 

arvoihin perustuvan työskentelyn, avun saamisen haastavissa asiakastilanteissa 

sekä kokemusten jakamisen. Monitoimijaisen yhteistyön kehittämisellä voitaisiin 

tuottaa laadukkaampia palveluja, mutta samalla lisätä työn tuottavuutta ja 

työhyvinvointia. Hökkä ym. (2017, 35) nostaa ammatillisen toimijuuden keinoksi 

vastata organisaatioiden muutostarpeeseen, mutta tämä edellyttää henkilöstön 

kehittämismyönteisyyden lisäksi toimijuuden rakentumista sekä toteutumista 

tukevia ja arvostavia johtamiskäytäntöjä. Heikoimmassa asemassa olevien 

Monitoimijaisen 
yhteistyön 

kehittäminen

Koulukuraattori 
yhteistyön kehittäjänä

- Tiedon tuottaminen 
työstä

- Alueellinen 
verkostoituminen

Yhteistyön 
kehittäminen 
alueellisesti

- Sektorirajat ylittävän 
yhteistyön 

kehittäminen 

-Kuntapoliittinen 
päätöksenteko

Yhteistyön 
kehittäminen 

valtakunnallisesti

- Ohjaava lainsäädäntö

- Poliittinen 
päätöksenteko

- Sote -uudistus
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asiakkaiden tavoittaminen ja heidän palvelujen saavuttaminen edellyttää vahvaa 

sektorien ja organisaatioiden välistä yhteistyötä.  

Tutkimus on tapaustutkimus eivätkä tutkimustulokset ole yleistettävissä sel-

laisenaan. Koulukuraattorien käsitykset monitoimijaisen yhteistyön merkityksistä, 

siihen vaikuttavista tekijöistä sekä kehittämistarpeista tuovat esille kyseisen kun-

nan palvelujärjestelmän onnistumisia, voimavaroja ja kehittämistarpeita. 

Tutkimuksessa esille tulleet yhteistyön haasteet ovat kuitenkin yhteneväisiä 

muissa tutkimuksissa esille tulleiden yhteistyötä koskevien haasteiden kanssa 

(mm. Blomgren ym. 2016; Määttä & Keskitalo 2014). Tämä kertoo sektoroituneen 

palvelujärjestelmän sekä tiukkojen taloudellisten resurssien tuomista haasteista 

lasten, nuorten ja perheiden palveluissa.  

Fenomenografisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa on tarkasteltava 

tulkintoja ja niiden uskollisuutta aineistolle. Kategoriajärjestelmän voidaan katsoa 

olevan riittävä, jos jokainen haastattelu voidaan sijoittaa sen sisälle (Huusko & 

Paloniemi 2006). Olen pyrkinyt kuvaamaan analyysin vaiheet tarkasti sekä tuonut 

kaikkien haastateltavien alkuperäisiä ilmauksia esille aineistolainausten 

muodossa. Tutkimuksen validiteettiä arvioidessa voinee todeta, että tutkimuksen 

kohderyhmä on ollut oikein valittu ja tutkimuskysymyksillä on tavoitettu melko 

hyvin niitä käsityksiä, joita tutkimuksessa on pyritty tavoittelemaan. Tutkimuksen 

aineistonkeruu yksilöhaastattelujen avulla mahdollisti haastateltavien käsitysten 

vaihtelun esille saamisen, joka fenomenografiassa on erityisen kiinnostuksen 

kohteena. Toisaalta esimerkiksi ryhmäkeskustelu olisi varmasti tuonut lisää uusia 

näkökulmia keskusteluun monitoimijaisen yhteistyön kehittämisestä. Haastatte-

luissa monitoimijaisen yhteistyön haasteet nousivat vahvasti esille ja koin tutki-

jana, että sille keskustelulle oli hyvä antaa haastatteluissa myös tilaa.  

Marton ja Booth (1997) katsovat fenomenografisen tutkimuksen olevan tutkijalle 

oppimisprosessi, jossa tutkija työstää omia esioletuksiaan koko prosessin ajan, 

oppien samalla uutta tutkittavasta ilmiöstä. Fenomenografiassa, niinkuin 

laadullisessa tutkimuksessa yleensä, on tutkijan tunnistettava ja jatkuvasti ref-

lektoitava omia esioletuksia ja pyrittävä pitämään ne analyysin ulkopuolella. Aloit-

televana tutkijana tietoa tutkittavasta ilmiöstä tai analyysimenetelmästä joutuu 
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hankkimaan koko tutkimuksen ajan ja koen, että tutkimuksen jokaista työvaihetta 

tarkastelee tästäkin syystä erityisen tarkasti ja kriittisesti.   

Tässä tutkimuksessa haastateltujen koulukuraattoreiden käsityksissä moni-

toimijainen yhteistyö näyttäytyi merkityksellisenä keinona toteuttaa omaa ja 

yhteisöllistä toimijuutta, parantaa työn laatua sekä lisätä työhyvinvointia. Jatko-

tutkimusaiheena olisi mielenkiintoista seurata miten monitoimijaista yhteistyötä 

kunnassa tulevaisuudessa kehitetään ja millaisena monitoimijainen yhteistyö 

näyttäytyy muissa kunnan palveluissa. Myös oppilaiden ja heidän huoltajiensa 

käsitykset monitoimijaisesta yhteistyöstä olisi mielenkiintoinen tutkimusaihe.  
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LIITE 1: Tiedote tutkimuksesta 

 

Hei!      pvm 

 

Teen tutkimusta perusopetuksessa työskentelevien koulukuraattoreiden 

käsityksistä monitoimijaisesta yhteistyöstä. Käsityksesi koulukuraattorin työstä 

ovat tutkimukselleni arvokasta tietoa. Monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseksi 

on tärkeää tuoda esille yhteistyön toimivia käytänteitä sekä kehittämistarpeita. 

Toivottavasti kiinnostuit tutkimuksestani ja haluat osallistua haastatteluun! 

Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista ja voit keskeyttää osallistumisesi 

koska tahansa. Haastattelu voidaan toteuttaa Teams -tapaamisen avulla. 

Haastattelu tallennetaan digisanelimella ja muutetaan kirjoitettuun muotoon 

haastattelun jälkeen. Digisanelimen äänitallenne poistetaan aineiston analyysin 

jälkeen ja kirjoitetussa muodossa oleva aineisto hävitetään maisteritutkielman 

jättämisen jälkeen, viimeistään toukokuussa vuonna 2021. Haastatteluaineisto 

säilytetään niin, että vain tutkijalla on pääsy aineistoon.  

Tutkimus kuuluu osaksi sosiaalityön opintojani Helsingin yliopistossa. 

Tutkimustani Helsingin yliopistolla ohjaa professori Maritta Törrönen 

(maritta.l.torronen@helsinki.fi). 

Mikäli haluat osallistua haastatteluun tai sinulla on muuta kysyttävää 

tutkimuksesta, voit olla yhteydessä sähköpostitse anne.leskinen@helsinki.fi.  

 

Lämmin kiitos yhteistyöstä! 

 

Anne Leskinen 

Sosiaalityön opiskelija 

Helsingin yliopisto 

 



 

    LIITE 2: Suostumuslomake 

 

Suostumus maisteritutkielmaan osallistumisesta 

 

Maisteritutkielman aihe: Perusopetuksessa työskentelevä koulukuraattori osana 

monitoimijaista yhteistyötä. Koulukuraattoreiden käsityksiä monitoimijaisesta 

yhteistyöstä, sen toimivista käytänteistä sekä haasteista. 

Tutkija: Anne Leskinen 

 

Osallistun maisteritutkielmaan liittyvään haastatteluun. Olen lukenut saatekirjeen 

ja ymmärrän tutkimuksen tarkoituksen ja tavan, jolla tutkimus toteutetaan. Annan 

luvan kertomani tiedon käyttämiseen tässä tutkimuksessa. Tiedän, että minulla 

on mahdollisuus keskeyttää osallistumiseni tutkimushaastatteluun ja 

tutkimukseen, mutta jo kerättyä aineistoa voidaan käyttää tutkimuksessa.  

Tietojani käsitellään vain tutkimustarkoitukseen. Haastateltavan tiedot 

häivytetään niin, ettei nimeä, muita nimiä tai paikkakuntia tms. tule esille 

valmiiseen tutkimusraporttiin. Aineisto säilytetään niin, että vain tutkimuksen 

tekijällä on mahdollisuus käsitellä niitä. Haastatteluaineisto hävitetään 

asianmukaisesti tutkimusraportin valmistuttua.  

Allekirjoituksellani vahvistan osallistumiseni tähän tutkimukseen ja suostun että 

haastattelutallennettani voi käyttää kyseisen tutkimuksen aineistona. 

 

 

 ___/___ 2020 ____________________________________________ 

   Nimi ja nimenselvennys 

 

  



 

    LIITE 3: Haastattelurunko 

Haastattelurunko 

 
Tutustuminen  

Info -kirjeen ja suostumuslomakkeen läpi käyminen, kerron kuka olen ja mitä 

opiskelen, kerron tutkimuksesta, haastattelun luottamuksellisuudesta, 

digisanelimen käytöstä ja haastattelun etenemisestä. 

  

Taustakysymykset: 

Kuinka kauan olet toiminut koulukuraattorin tehtävissä? 

Millainen taustakoulutus sinulla on koulukuraattorin tehtävään? 

Kuinka monessa toimipisteessä työskentelet?  

Kuinka monta oppilasta vastuualueellesi kuuluu? 

 

Haastattelukysymykset? 

Mitä monitoimijainen yhteistyö tarkoittaa koulukuraattorin työssä? 

Ketkä monitoimijaiseen yhteistyöhön osallistuvat? 

Kuvaile onnistunutta monitoimijaista yhteistyötä. 

Onko koulukuraattorin työssä valmiita rakenteita monitoimijaiselle 

yhteistyölle? Millaisia? 

Millaisissa tilanteissa monitoimijainen yhteistyö on käsityksesi mukaan 

välttämätöntä? 

Millaisia haasteita monitoimijaiseen yhteistyöhön liittyy?  

- Toimijoihin liittyvät haasteet? 

- Resursseihin liittyvät haasteet? 

- Rakenteisiin liittyvät haasteet? 

- Muita mahdollisia esteitä tai haasteita? 

     Miten monitoimijaista yhteistyötä ja sen toimivuutta voisi kehittää? 

     Kerro lopuksi oma kokemuksesi onnistuneesta monitoimijaisesta yhteistyöstä. 

- Mitkä tekijät tekivät siitä onnistunutta? 
 

     Mitä muuta haluat vielä sanoa? 

  

 


