
 
 

 
 

Täällä koulu… kuuleeko lastensuojelu?  
 
 

Kyllä kuulee, ainakin täällä Länsi-Helsingissä! Mielenkiintoisessa Kehrä II -hankkeessa Malmin-

kartanon ja Pihkapuiston ala-asteet, Apollon Yhteiskoulu sekä Malminkartanon lastensuojelun 

tiimi on tehnyt kovasti töitä oman asiantuntijuuden sekä asiakasosallisuuden vahvistamiseksi 

Soccan työntekijöiden hyvällä tuella ja motivoinnilla.   

 

Hanke eli yhteisen työn parantaminen on lisännyt koulun ja lastensuojelun dialogia. Puolentoista 

vuoden aikana opimme tuntemaan paremmin toistemme työkenttää ja avaamaan mielenkiintoi-

seen ja usein kriittiseenkin keskusteluun hyviä, jo olemassa olevia, ja vielä kehitettäviä yhteistyön 

käytänteitä. Erinomaisen hienoa ja tärkeää oli saada keskusteluun mukaan yhteisten asiakasper-

heiden aikuisten ja lasten ajatukset kodin, koulun ja lastensuojelun yhteistyöstä. Tapasimme 

hankkeen tiimoilta sekä Nuoret kehittäjät -ryhmää että Malminkartanon äideistä koostuvaa van-

hempainryhmää. Tapaamiset herättivät kysymyksiä omasta työstä ja muistuttivat, kuinka eri ta-

valla me ihmiset koemme eri tilanteet.     

 

Miettiessämme kehittämiskohdetta keväällä 2012 puhuimme paljon koulupudokkuudesta. Ha-

lusimme tarttua koulusta poissaolevien lasten tilanteeseen. Runsaat koulupoissaolot näkyvät 

valitettavasti jo ala-asteilla. Ymmärsimme aiheen olevan kuitenkin hyvin laaja ja sellainen, johon 

tarvitaan pienten tekojen sarja eikä yhtä tekoa. Keskusteluiden tuloksena projektimme aihe tar-

kentuikin kodin, koulun ja lastensuojelun yhteistyöhön ja erityisesti hyvään neuvotteluun ja yh-

teistyön aloitukseen lapsen ja perheen kanssa.  

 

Koulukuraattorin työ on monipuolista ja haasteellista. Lasten ja nuorten kanssa työskentely on 

antoisaa, mutta välillä eteen tulee kiperiä tilanteita, jolloin yhteistyö lastensuojelun kanssa on 

tärkeää. Osa lapsista ja aikuisista on heti valmis yhteistyöhön lastensuojelun kanssa, kun taas 

toisia asia saattaa pelottaa, ahdistaa ja mietityttää. Tällöin koulukuraattorin tehtävänä on tukea 

lasta ja aikuista yhteistyöprosessiin. Tähän tukivaiheeseen olemme Kehrä II -hankkeessa luoneet 

esitteen, jossa tuomme esiin mm. yhteistyön arvolähtökohtiamme ja tapaamisen suuntaviivoja 

mahdollisine tukimuotoineen. Uskomme karttuneen tietotaitomme sekä esitteen auttavan hyvin 

yhteistä työtä perheiden kanssa.   

 

Äidit, isät, rehtorit, opettajat, kuraattorit, sosiaalityöntekijät kohtaavat tulevaisuudessa yhä mo-

ninaisempia lasten elämän haasteita. Koulupoissaolot voivat olla lapsen tapa ilmaista, että kaikki 

ei ole hyvin. Ihminen tarvitsee elämäänsä koulua, työtä ja ystäviä pysyäkseen terveenä ja hyvin-

voivana, päästäkseen elämässä eteenpäin.  Lapsen ja nuoren koulupoissaolot saattavat olla moni-

tahoinen ongelma, joka vaatii usean vuoden työskentelyn lapsen, huoltajien ja eri tukitahojen  

 



 
 

 

välillä. Koulun työntekijöinä koemme kuitenkin, että aiheesta täytyy puhua ja lähteä yhdessä 

luomaan käytäntöjä mm. lastensuojelun ja terveystoimen kanssa koulupudokkuuteen.     

 

Sekä koulun että lastensuojelun työntekijöiden on hyvä muistaa organisaatiomuutosten ja kiireen 

keskellä pysähtyä jokaisessa sovitussa neuvottelussa tai tapaamisessa rauhassa kohtaamaan lapsi 

ja perhe, välittäen ja kuunnellen, antamalla paras asiantuntemus lapsen hyväksi.       

 

 

Saara Jaamala, koulukuraattori 

Helsingin kaupunki  

Malminkartanon, Pihkapuiston ja Munkkivuoren ala-asteet 

 


