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1. Johdanto 
 

Tämä on Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan monikielinen ohjaaja -mallin ja 
kouluvalmentaja-kokeilun vaikutusten arviointiraportti. Arviointi on osa monikielisten ohjaajien ja 
kouluvalmentajien työn kehittämistä ja sen tavoitteena on tuottaa tietoa tähän mennessä saavutetuista 
tuloksista ja vaikutuksista. Arvioinnin tuloksia voidaan hyödyntää myös linjattaessa mallien jatkosta ja 
mahdollisesta vakiinnuttamisesta toimialalla.  
 
Arvioinnissa tarkastellaan millaisia vaikutuksia monikielisten ohjaajien ja kouluvalmentajien työllä on 
oppijoille, huoltajille ja muulle henkilökunnalle. Lisäksi arvioinnissa tarkastellaan mallien onnistumisen 
edellytyksiä ja kehittämiskohteita sekä tehdään vertailua eri kuntien vastaavien mallien välillä.  
 
Monikielinen ohjaaja -mallin ja kouluvalmentaja-kokeilun arviointi toteutettiin molemmissa malleissa 
samaan aikaan, jolloin oli mahdollista saada synergiaetua aineiston keruussa ja tulosten analysoinnissa. 
Arviointi toteutettiin syksyllä 2020. Arvioinnin toteutukseen osallistuivat seuraava työryhmä: Pia Aaltonen 
(projektisuunnittelija Make-ohjelma), Sanna Ranto (projektikoordinaattori Mukana-ohjelma), Heidi 
Roponen (pedagoginen asiantuntija, kehittämispalvelut), Shangzhi Sun (korkeakouluharjoittelija), Hanad 
Bulhan (harjoittelija) ja Sahro Ibrahim (harjoittelija). Arvioinnin suunnittelua ja toteutusta ovat lisäksi 
ohjanneet molempien mallien ohjausryhmät.  
 

2. Mallien esittely 
 

2.1. Monikielinen ohjaaja -malli 
 

Monikielinen ohjaaja -malli on alkanut Helsingissä vuonna 2016 perusopetuksesta. Vuonna 2018 
monikielinen ohjaaja -mallia alettiin kehittää koko opinpolun kattavaksi toiminnaksi ja malli laajeni myös 
varhaiskasvatukseen ja lukiokoulutukseen. Monikielinen ohjaaja -malli toteuttaa Helsingin 
kaupunkistrategiaa (2017-2021), Helsingin kotouttamisohjelmaa (2017-2021) ja Maahanmuuttajien 
kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelmaa (2018-2021).  
 
Joulukuussa 2020 Helsingin päiväkodeissa, peruskouluissa ja lukioissa toimii yhteensä 18 monikielistä 
ohjaajaa, joiden työn tavoitteena on, että kaikilla oppijoilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet menestyä 
opinnoissaan ja elämässään. Ohjaaja tukee oppijoiden ja huoltajien kotoutumista ja osallisuutta kasvatus- 
ja koulutusjärjestelmästä käsin. Yksi ohjaaja toimii keskimäärin 3-5 nimetyssä yksikössä ja mallissa on 
mukana yhteensä 45 nimettyä yksikköä. Lisäksi ohjaajat toimivat konsultoivasti koko kaupungin alueella. 
Rahoitus monikielisten ohjaajien toiminnalle tulee osittain toimialan budjetista ja osittain ulkoisesta 
hankerahoituksesta. Monikielisten ohjaajien esihenkilönä toimii ohjaajan pääyksikön johtaja.   
 
Monikieliset ohjaajat tukevat oppijoiden ja koko perheen osallisuutta ja hyvinvointia. Monikielinen 
ohjaaja tarjoaa oppijoille matalan kynnyksen tukea ja on oppijoiden saatavilla päiväkodin, koulun ja lukion 
arjessa. Varhaiskasvatuksessa monikieliset ohjaajat tukevat lasten suomen kielen ja oman äidinkielen 
kehitystä ja auttavat lapsia pääsemään mukaan ohjattuun toimintaan ja leikkiin. Perusopetuksessa ja 
lukiossa monikieliset ohjaajat tukevat oppilaita opintojen suunnittelussa, identiteettiin liittyvissä 
kysymyksissä ja ohjaamalla oppilaita oikeanlaisen tuen piiriin ja vapaa-ajan toimintaan.  
  
Monikieliset ohjaajat tukevat myös kodin ja päiväkodin tai koulun välistä yhteistyötä. Ohjaajat antavat 
huoltajille tietoa suomalaisesta kasvatus- ja koulutusjärjestelmästä, päiväkodin ja koulun toimintatavoista 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-talous/kaupunkistrategia/strategia-ehdotus/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-talous/kaupunkistrategia/strategia-ehdotus/
https://www.hel.fi/static/liitteet/kanslia/maahanmuuttajat/compressed_Koto%20suomeksi.pdf
https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/maahanmuuttajat/maahanmuuttajien-kehittamissuunnitelma.pdf
https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/maahanmuuttajat/maahanmuuttajien-kehittamissuunnitelma.pdf
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sekä huoltajan roolista oppijan opinpolun tukemisessa. Lisäksi ohjaajat avaavat muulle henkilökunnalle 
ulkomaalaistaustaisten perheiden tilannetta ja haasteita.  
 
Monikielisen ohjaajan työn kohderyhmää ovat ulkomaalaistaustaiset oppijat ja heidän perheensä. 
Ulkomaalaistausta ymmärretään tässä yhteydessä laajasti eli tausta ulkomailla voi olla useammankin 
sukupolven takaa. Olennaista on, että oppija ja perhe tarvitsevat tukea kotoutumiseen, kieleen, 
oppimiseen tai muihin haasteisiin liittyen. Monikielisiä ohjaajia on rekrytoitu suurimmista kieliryhmistä ja 
tällä hetkellä ohjausta on tarjolla suomeksi, englanniksi, venäjäksi, somaliksi, arabiaksi ja persiaksi. 
Ohjaaja toimii kuitenkin oppijoiden kanssa riippumatta äidinkielestä tai taustasta. Oppijoiden kanssa 
ohjaus tapahtuukin usein suomen kielellä. Perheiden kanssa tehtävässä työssä omakielinen tuki korostuu, 
mutta tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan monikielinen ohjaaja työskentelee myös muiden kieliryhmien 
kanssa.  
 

2.2. Kouluvalmentaja-malli 
 

Kouluvalmentaja-mallin kokeilu on ollut Helsingin kaupungilla käynnissä keväästä 2019 lähtien. 
Lukuvuonna 2019-2020 kokeilussa oli kymmenen kouluvalmentajaa kymmenessä eri koulussa. 
Lukuvuonna 2020-2021 mukaan tuli 10 uutta koulua ja yhteensä valmentajia työskentelee 21. Näistä 
kolme valmentajaa työskentelee ruotsinkielisessä perusopetuksessa.  
 
Kouluvalmentajamallin tavoitteena on varhaisella puuttumisella ehkäistä syrjäytymistä. Mallissa oppilas 
saa monipuolista tukea omassa koulussaan. Toiminnalla pyritään kehittämään oppilaiden tunnetaitoja, 
sosiaalisia taitoja, vuorovaikutustaitoja ja itseilmaisua. Oppilaan opiskelumotivaatiota ja koulussa 
suoriutumista vahvistetaan oppimaan oppimisen taidoilla ja osallisuuden taitojen kehittämisellä. Samalla 
pyritään edistämään kodin ja koulun yhteistyötä. Oppilas pyritään ohjaamaan tarpeeksi varhain myös 
muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin. Kouluvalmentaja lisääkin verkostotyön kautta koulun 
yhteyksiä eri toimijoiden välillä.  
 
Kouluvalmentajan on tarkoitus toimia yhtenä aikuisena omasta tehtäväroolistaan käsin oppilaan 
koulunkäynnin ja hyvinvoinnin tukena. Kouluvalmentaja on matalalla kynnyksellä arjen tuki kaikenlaisissa 
asioissa. Hän on läsnä koulun arjessa ja koulun jälkeen, kohtaa oppilaita ja on heille tuttu ja turvallinen 
aikuinen. Kouluvalmentaja on koulun muuta henkilökuntaa, ja tehtävänkuvaa on määritelty niin, ettei se 
mene päällekkäin minkään jo koulussa työskentelevän ammattikunnan tehtävien kanssa.  
 
Kouluvalmentajan työssä on tunnistettu työtehtäviä yksilötasolla, ryhmätasolla sekä yhteisötasolla. 
Kouluvalmentajan tehtävänkuva painottuu yhteisölliseen työskentelyyn kuten oppilasryhmien 
sosiaalisten taitojen tukemiseen, ryhmätoiminnan järjestämiseen luokissa tai pienryhmissä, toiminnan 
järjestämiseen välitunneilla ja vapaa-ajalla, kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön sekä riitatilanteiden ja 
kiusaamisen ratkaisemiseen. Valmentajien yksilöllinen hyvinvointia tukeva työ sisältää muun muassa  
elämänhallintataitojen ja osallisuuden tukemista. Lisäksi valmentaja tukee oppimista ja koulunkäyntiä 
muun muassa tukemalla kouluarkea sekä tuomalla koulumotivaatiota ja viihtyvyyttä oppilaille. 
Kouluvalmentajien tehtävänä on myös arvioida ja kehittää omaa tehtävänkuvaansa.   
 
Kouluvalmentajan palkkakustannukset tulevat koulun omasta budjetista, eli jokainen koulu voi päättää 
palkkauksen ajanjakson oman budjettinsa puitteissa. Kouluvalmentajan esihenkilö on koulun rehtori. 
Kesällä 2020 pilotoitiin myös koulujen loma-ajan työtä. Tällöin osa kouluvalmentajista työskenteli 
kaupungin nuorisopalveluissa tai yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa.  
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3. Arvioinnin aineisto 
 
Arvioinnin varsinainen aineisto koostuu seuraavista osioista: oppijoiden ja huoltajien haastattelut, 
henkilökunnan sähköinen kysely, monikielisten ohjaajien haastattelut ja kouluvalmentajien sähköinen 
kysely. Lisäksi arvioinnissa on hyödynnetty tilastotietoja, tehty vertailu eri kuntien vastaavista malleista 
sekä havainnoitu monikielisten ohjaajien ja kouluvalmentajien työtä. 
 
Oppijoiden ja huoltajien haastattelut 
 
Oppijoiden ja huoltajien näkemyksiä selvitettiin haastatteluilla. Oppijat ja huoltajat arvioivat ohjaajien ja 
kouluvalmentajien työn vaikutuksia, tyytyväisyyttä saatuun palveluun sekä antoivat kehittämisideoita.   
 
Haastateltavien tavoittamisessa sovellettiin otantaa. Arviointia toteuttavat harjoittelijat jalkautuivat 
kentälle seuraamaan 13 monikielisen ohjaajan ja 9 kouluvalmentajan työtä. Seurantaan valittiin ne 
monikieliset ohjaajat, jotka olivat aloittaneet työskentelyn viimeistään keväällä 2020 sekä ne 
kouluvalmentajat, jotka olivat työssä jo lukuvuonna 2019-2020. Kunkin monikielisen ohjaajan ja 
kouluvalmentajan työtä seurattiin kahden päivän ajan. Seurantapäivien aikana harjoittelijat haastattelivat 
molempien mallien osalta kohdatut oppijat ja monikielisten ohjaajien osalta myös kohdatut huoltajat.   
 
Otannan sijaan haastateltavat olisi voitu valita myös monikielisten ohjaajien ja kouluvalmentajien 
suositusten pohjalta tai avoimella kutsulla. Tällöin haastateltaviksi olisi luultavasti valikoitunut vain 
aktiivisia oppijoita ja huoltajia, jotka ovat saaneet paljon tukea monikielisiltä ohjaajilta ja 
kouluvalmentajilta. Otannassa haastateltavien valikoituminen oli sattumanvaraista ja edusti näin ollen 
melko hyvin monikielisten ohjaajien ja kouluvalmentajien asiakaskuntaa.  
 
Oppijoille ja huoltajille tehtiin haastattelulomake, johon oli mahdollista vastata suullisesti tai kirjallisesti. 
Päiväkodissa oleville lapsille oli tehty erikseen omat kysymykset. Haastattelu oli mahdollista toteuttaa 
suullisesti suomeksi, somaliksi ja englanniksi. Kirjallinen vastaaminen oli mahdollista suomeksi, ruotsiksi, 
somaliksi, arabiaksi ja venäjäksi. Oppijoita ja huoltajia haastateltiin ohjaustilanteiden jälkeen oppitunneilla 
ja välitunneilla. Kouluvalmentaja-kokeilussa haastateltiin yhteensä 161 oppijaa. Monikielinen ohjaaja -
mallissa haastateltiin yhteensä 54 oppijaa ja 30 huoltajaa. 
 
Henkilökunnan sähköinen kysely 
 
Henkilökunnan näkemyksiä selvitettiin sähköisen kyselyn avulla. Kyselyssä henkilökunnalta pyydettiin 
arviota monikielisten ohjaajien ja kouluvalmentajien työn vaikutuksista oppijoihin, huoltajiin ja yksiköihin 
sekä kehittämisideoita. Kysely kohdistettiin kaikkiin yksiköihin, joissa työskentelee monikielinen ohjaaja. 
Kouluvalmentaja-mallin osalta kysely lähetettiin kouluihin, joissa jo oli kouluvalmentaja lukuvuonna 2019-
2020. Kysely lähetettiin yksikön johtajalle, joka välitti sen eteenpäin oman yksikkönsä henkilökunnalle. 
Kouluvalmentaja-kokeilun osalta kyselystä saatiin 150 vastausta, monikielinen ohjaaja -mallin osalta 143 
vastausta. Arviointiraportissa henkilökuntakyselyn avovastaukset on merkitty lainausmerkeillä ja 
kursiivilla. Luettavuuden vuoksi sitaatteja on voitu lyhentää ja niistä on korjattu kirjoitusvirheet. 
Muutokset on tehty siten, ettei alkuperäisen vastauksen merkitys muutu.  
 
Lisäksi vertailutietona käytetään alkuvuodesta 2020 kouluvalmentajien omilla kouluillaan tekemiä erillisiä 
kyselyitä, joissa oli samoja kysymyksiä. Yhteensä näihin kyselyihin vastasi 210 henkilökunnan jäsentä 
seitsemältä eri koululta.  
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Kuvio 1. Monikielinen ohjaaja -malli: Henkilökuntakyselyn vastaajat koulutusasteittain ja 
ammattiryhmittäin

Lähde: Henkilökuntakysely 

 
Kuvio 2. Kouluvalmentaja-kokeilu: Henkilökuntakyselyn vastaajat ammattiryhmittäin

Lähde: Henkilökuntakysely 
 
 

Monikielisten ohjaajien haastattelut ja kouluvalmentajien sähköinen kysely 
 
Monikielisten ohjaajien näkemyksiä selvitettiin haastattelun avulla. Monikielisten ohjaajien haastatteluja 
tehtiin yhteensä 14. Haastateltaviksi valittiin ne ohjaajat, jotka olivat aloittaneet työskentelyn viimeistään 
keväällä 2020. Haastatteluissa selvitettiin monikielisten ohjaajien näkemyksiä työnsä vaikutuksista 
oppijoihin, huoltajiin ja yksiköihin sekä malliin liittyviä kehittämisideoita. Kouluvalmentajien näkemyksiä 
selvitettiin sähköisen kyselyn avulla. Kyselyssä selvitettiin kouluvalmentajien näkemyksiä työnsä 
vaikutuksista oppijoihin ja yksiköihin sekä malliin liittyviä kehittämisideoita. Kouluvalmentajien 
sähköiseen kyselyyn vastasi 6 kouluvalmentajaa. Kouluvalmentajista haastateltiin vain niitä, joilla oli jo 
työkokemusta lukuvuodelta 2019-2020.  
 
 
 
 

33

86

24

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Varhaiskasvatus

Perusopetus

Lukio

Yksikön johdossa

Opetushenkilökunnassa

Oppilas- tai opiskeluhuollossa

Avustajana tai lastenhoitajana

Jonain muuna ammattilaisena

5

133

5

5

2

0 20 40 60 80 100 120 140

Koulun johdossa

Opetushenkilökunnassa

Oppilashuollossa

Avustajana

Jonain muuna ammattilaisena

Vastaajia



7 
 

4. Monikielinen ohjaaja -mallin arviointi 
 

4.1. Monikielisten ohjaajien työ käytännössä 
 

Monikielisillä ohjaajilla on käytössä sähköinen työtehtävienseuranta, jonka avulla seurataan ohjaajien 
työn tavoittavuutta ja työn painotuksia. Työtehtävienseuranta on otettu käyttöön maaliskuussa 2020.  
 
Työtehtävienseurannasta selviää, että monikielisten ohjaajien työ painottuu eri koulutusasteilla eri 
tavalla. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa työ painottuu huoltajien ja henkilökunnan kanssa 
tehtävään työhön eli kodin ja päiväkodin/koulun välisen yhteistyön edistämiseen. Lukiossa ohjaajien työ 
painottuu enemmän opiskelijoiden kanssa tehtävään työhön. Eroa selittää se, että lukion opiskelijat ovat 
osin jo aikuisia, eikä huoltajien rooli heidän opinnoissaan tai elämässään ole enää niin suuri kuin muilla 
koulutusasteilla. Varhaiskasvatuksen ohjaajat osallistuvat lapsiryhmätoimintaan ja tekevät enemmän 
työtä suoraan lasten kanssa kuin perusopetuksen ohjaajat.  
 
 
Kuvio 3. Monikielisten ohjaajien työtehtävien painottuminen osa-alueittain 

 
Lähde: Monikielisten ohjaajien työtehtävienseuranta  

 
Työtehtävienseuranta antaa tietoa myös ohjaajien työn sijoittumisesta yksiköittäin. Monikieliset ohjaajat 
tekevät työtä tietyissä nimetyissä yksiköissä sekä konsultoivasti koko kaupungin alueella. 
Normaalitilanteessa konsultoivaa työtä tekevät vain viisi perusopetuksen vakituista ohjaajaa, mutta 
koronaepidemiaan liittyen keväällä 2020 varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ohjaajat alkoivat tehdä 
konsultoivaa työtä ja syksyllä 2020 kaikkien asteiden kaikki ohjaajat toimivat myös konsultoivasti koko 
kaupungin alueella. Työtehtävienseurannan perusteella konsultoivaa työtä on tehty kuitenkin verrattain 
melko vähän. Lukiossa konsultoivaa työtä ei ole ollenkaan, perusopetuksessa 11 prosenttia työstä on 
konsultoivaa ja varhaiskasvatuksessa 20 prosenttia. Konsultoiva työ on keskittynyt etenkin 
arabiankielisille ohjaajille, mikä kertoo oletettavasti arabiankielisen ohjauksen tarpeesta eri puolilla 
kaupunkia (Lähde: Monikielisten ohjaajien työtehtävienseuranta). 
 

Työtehtävienseurannassa tarkastellaan myös ohjaustapaamisten määrää. Yhdellä monikielisellä ohjaajalla 
on kuukaudessa noin 20 oppijan ohjaustapaamista, 40 huoltajan ohjaustapaamista ja 20 henkilökunnan 
konsultointia. Seuranta antaa tiedon vain ohjaustapaamisten määrästä, ei siitä kuinka monta eri oppijaa 
tai huoltajaa ohjaajat tapaavat. Oppijoiden ja huoltajien määrän seuraaminen edellyttäisi 
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asiakasrekisterin pitämistä, mikä ei ole tarkoituksenmukaista ohjaajien työssä. Ohjaustapaamisten määrä 
ei myöskään kerro tapaamisen haastavuudesta tai kestosta. Jotkut ohjaustapaamiset ovat lyhyitä ja 
aihepiiriltään kevyempää neuvontaa. Toiset ohjaustapaamiset taas ovat useamman tunnin kestäviä 
tilaisuuksia, joissa käsitellään useita aiheita eri näkökulmista.  
 
Viimeisenä tarkasteltavana asiana työtehtävienseurannassa ovat ohjaajien työmuodot ja 
ohjaustapaamisten aiheet. Alla on koottu tiedot ohjaajien tekemästä työstä oppijoiden ja huoltajien 
kanssa.     
 
Oppijoiden tuki 
 
Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa suurin osa ohjaajien tehtävistä liittyy lasten tukemiseen niin, että 
he voivat osallistua lapsiryhmän toimintaan ja leikkiin. Lisäksi ohjaajat järjestävät lapsille 
pienryhmätoimintaa, jonka tavoitteena on oman äidinkielen kehityksen tukeminen ja sosiaalisten taitojen 
kehittäminen. Merkittävä osa ohjaajien työtä on myös lapsen haasteiden havainnointi yhdessä muiden 
varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa.  
 
Kuvio 4. Monikielisten ohjaajien tuki lapsille varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 

 
Lähde: Monikielisten ohjaajien työtehtävienseuranta  

 
Perusopetuksen ja lukion ohjaajien oppijoiden kanssa tekemä työ painottuu yksilötapaamisiin. Lisäksi 
ohjaajat osallistuvat oppitunneille, välitunneille ja järjestävät ryhmätoimintaa. Perusopetuksessa ohjaajat 
osallistuvat oppitunneille jonkin verran, lukiokoulutuksessa vain satunnaisesti. Perusopetuksen ohjaajien 
välillä on merkittäviä eroja oppitunneille osallistumisessa. Muutamat ohjaajat osallistuvat oppitunneille 
usein, suurin osa ei koskaan tai vain satunnaisesti. Oppitunneille osallistuminen voi olla 
tarkoituksenmukaista esimerkiksi opinto-ohjaajan ja monikielisen ohjaajan yhteisissä ohjaustilanteissa tai 
koulun aloitukseen liittyvässä tuessa. Monikielinen ohjaaja ei avusta oppilaita tai opiskelijoita tehtävien 
tekemisessä. Lukion ohjaajien työ painottuu perusopetusta enemmän yhteisölliseen työskentelyyn eli 
esimerkiksi välitunneille ja ryhmätoimintaan.   
 
Perusopetuksen oppilaiden ja lukion opiskelijoiden ohjaustapaamisissa yleisimmät aiheet ovat melko 
samanlaisia. Molemmissa painottuvat opintoihin liittyvä tuki (kielellinen tuki, oppimaan oppimisen taidot, 
jatko-opintoihin liittyvät asiat tms.), motivointi ja kannustaminen sekä identiteetti ja henkilökohtaiset 
asiat. Koronaepidemia näkyy perusopetuksessa erityisesti kevään 2020 etäopetukseen liittyen, kun 
ohjaajilla on tärkeä rooli vieraskielisten oppilaiden etäopiskelun tukemisessa. Sekä perusopetuksessa että 
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lukiossa ohjauskeskusteluissa käsitellään tyypillisesti useampaa aihetta ja ohjaajat tapaavat samoja 
oppijoita useita kertoja.  
 
Kuvio 5. Monikielisten ohjaajien työmuodot oppijoiden kanssa tehtävässä työssä perusopetuksessa ja 
lukiossa 

 
Lähde: Monikielisten ohjaajien työtehtävienseuranta  

 
 
Huoltajien tuki 
 
Huoltajien kanssa tehtävä ohjaus tapahtuu kasvotusten, puhelimitse tai sähköisen kanavan kautta. Eniten 
tapaamisia on varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa, jossa huoltajien kanssa tehtävästä työstä 60 
prosenttia on puhelinneuvontaa ja 40 prosenttia kasvokkain tapahtuvia tapaamisia. Päiväkodeissa 
ohjaajat tapaavat huoltajia lasten vienti- ja hakutilanteissa, jolloin on helppoa jäädä keskustelemaan 
kasvokkain. Perusopetuksessa ja lukiossa huoltajien kanssa tehtävästä työstä noin 80 prosenttia on 
puhelinneuvontaa, 10 prosenttia kasvokkain tapahtuvia tapaamisia ja 10 prosenttia sähköisen kanavan 
kautta tehtyä neuvontaa.  
 
Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa huoltajien kanssa yleisimpiä käsiteltäviä aiheita ovat perheen 
kotoutuminen ja vapaa-aika, päiväkotiin ilmoittautuminen ja kouluun hakeminen, päiväkodin aloitus sekä 
päiväkodin ajankohtaisista asioista tiedottaminen. Kotoutumisen tuki korostuu erityisesti arabiankielisten 
ohjaajien työssä. Tämä kertoo oletettavasti siitä, että heidän asiakaskuntansa on ollut Suomessa 
vähemmän aikaa ja tarvitsee enemmän tukea koko perheen kotoutumiseen liittyviin asioihin.  
 
Perusopetuksessa ja lukiossa yleisimpiä aiheita huoltajien kanssa ovat koulujärjestelmän, erilaisten 
tukitoimien ja huoltajan roolin selittäminen, etäopetuksen tuki, oppijan tilanteen läpikäynti ja Wilma. 
Huomionarvoista on, että huoltajien ohjaustapaamisissa on lähes poikkeuksetta monia käsiteltäviä aiheita 
ja ohjaajat tapaavat samoja huoltajia useita kertoja.  
 
 

4.2. Vaikutus oppijoihin  
 

Monikielisten ohjaajien työn tavoitteena on oppijoiden osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistaminen. 
Arvioinnissa vaikutuksia oppijoihin on selvitetty oppijoiden, huoltajien ja ohjaajien haastatteluilla, 
henkilökunnan sähköisellä kyselyllä sekä tilastojen avulla.  
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Oppijat, huoltajat, monikieliset ohjaajat ja muu henkilökunta näkevät, että ohjaajien työstä on ollut 
hyötyä oppijoille koulutusasteesta riippumatta. Koulutusasteiden välillä on kuitenkin eroa siinä, missä 
asioissa hyöty näkyy selvimmin. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa sekä perusopetuksessa vaikutus 
oppijoihin saavutetaan erityisesti huoltajien kautta sekä kodin ja päiväkodin tai koulun vahvistuneen 
yhteistyön kautta.  
 
Kuvio 6. Monikielisten ohjaajien työn vaikutukset oppijoihin 

 
*Onko ohjaajan tuki auttanut lapsia pääsemään ohjattuun toimintaan ja leikkiin?  
Lähde: Henkilökunnan kysely 
 

 
Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa monikielisten ohjaajien työ on tukenut etenkin lasten 
mahdollisuutta osallistua ohjattuun toimintaan ja leikkiin. Lapset ovat päässeet paremmin tasavertaisiksi 
osallistujiksi ryhmään.  
 
”Monikielinen ohjaaja on auttanut lapsia kokemaan olonsa turvalliseksi, ymmärretyiksi ja joukkoon 
kuuluviksi.” (Opetushenkilökunta, varhaiskasvatus ja esiopetus.) 
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Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa monikieliset ohjaajat ovat myös järjestäneet lapsille 
pienryhmätoimintaa, jonka tarkoituksena on oman äidinkielen tukeminen ja ryhmässä toimimisen 
taitojen tukeminen. Oman äidinkielen tukemisesta on ollut myös merkittävää hyötyä suomen kielen 
kehityksen ja identiteetin kannalta. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa henkilökunta arvioi, että 
monikielisten ohjaajien työ on auttanut havainnoimaan lasten haasteita paremmin ja ohjaajien kautta 
lapsi on saanut tarvitsemansa tuen helpommin ja nopeammin.  
 
”Monikielinen ohjaaja on havainnoinut lasten äidinkielen tasoa ja kertonut huolistaan. Huoltajilla on usein 
todella erilainen käsitys lapsensa kielitasosta.” (Opetushenkilökunta, varhaiskasvatus ja esiopetus.) 
 
Perusopetuksessa ja lukiossa hyöty oppijoille näkyy monikielisten ohjaajien ja henkilökunnan mukaan 
etenkin ristiriitojen vähentymisessä. Ristiriidat, jännitteet ja ennakkoluulot ovat vähentyneet niin 
oppijoiden keskuudessa kuin oppijoiden ja henkilökunnankin välillä.  Myös oppijat tuovat haastatteluissa 
esiin ristiriitojen vähentymisen. Oppijat ovat tyytyväisiä siihen, että ohjaaja osaa selittää asiat ja tilanteet 
heille ymmärrettävällä tavalla ja toisaalta ohjaaja myös ”auttaa rauhoittumaan”. (Oppilas, perusopetus.)  
 
Representaatio ja ohjaajien tarjoama positiivinen roolimalli nousevat esiin kaikilla koulutusasteilla, mutta 
vahvimmin perusopetuksessa ja lukiossa. Koulu ja lukio ovat lapsille ja nuorille merkityksellisiä paikkoja ja 
peilaavat kuvaa koko suomalaisesta yhteiskunnasta. Oppijoiden identiteetin kehityksen kannalta on 
erittäin merkityksellistä nähdä koulun tai oppilaitoksen henkilökunnassa eri taustoista tulevia henkilöitä. 
 
”Olisi hyvä, jos ohjaaja olisi meidän opettaja, koska näyttää meiltä”. (Oppilas, perusopetus.) 
 
"Positiivinen esimerkki siitä, että esim. somalitaustainenkin henkilö voi päästä töihin kouluun. Opettajissa 
ja opiskeluhuoltohenkilöstössä kun on valitettavan vähän muita kuin kantasuomalaisia." 
(Opiskelijahuolto, lukio.) 
 
”Tuki on osoitus lapselle hänen äidinkielen arvostamisesta. Lapsen oma identiteetti vahvistuu ja 
voimauttaa hänet tasavertaiseksi osallistujaksi toimintaryhmässään.” (Opetus Opetushenkilökunta, 
varhaiskasvatus ja esiopetus.) 
 
Monikielinen ohjaaja on yksi luotettava aikuinen lisää oppijoiden elämässä. Oppijoiden mukaan ohjaajille 
on helppo mennä juttelemaan matalalla kynnyksellä erilaisista asioista. Myös monikieliset ohjaajat itse 
tuovat esiin, että taustansa vuoksi heidän on helpompi ymmärtää, tukea ja ohjata oppijoita, sillä oppijat 
voivat samaistua ohjaajiin. Erityisesti nuorten kohdalla ohjaajat pystyvät myös tarjoamaan 
luottamuksellista keskustelutukea kahden kulttuurin ristipaineessa oleville nuorille. Henkilökunnan 
mukaan monikielisillä ohjaajilla on erityinen ote oppijoiden kanssa tehtävään työhön ja he saavuttavat 
oppijoiden luottamuksen helpommin kuin muu henkilökunta.  
  
”Ohjaajalla ihan oma tuntuma nuoriin, puhuu heidän kieltään ja saa heidät ymmärtämään asioita 
(positiivisesti!) eri tavalla kuin me opettajat.” (Opetushenkilökunta, lukio.)  
 
Henkilökunnan mukaan monikielisten ohjaajien työ on auttanut myös tuomaan oppijoiden ääntä 
paremmin kuuluviin kaikilla koulutusasteilla. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa lapsen äänen 
kuuluminen on liittynyt kielelliseen tukeen. Perusopetuksessa ja lukiossa on enemmän kyse siitä, että 
monikielinen ohjaaja on auttanut opettajia ymmärtämään asioita myös oppijoiden näkökulmasta.  
 
Edellä mainitut vaikutukset ovat monikielisten ohjaajien työn suoria vaikutuksia oppijoihin. On kuitenkin 
tärkeää huomata, että sekä ohjaajat että henkilökunta arvioivat, että suurin vaikutus oppijaan 
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saavutetaan huoltajien kautta. Tukemalla huoltajia ja koko perheen kotoutumista tuetaan myös oppijoita. 
Kun perhe saa tukea kotoutumiseen ja huoltajien tietoa suomalaisesta järjestelmästä lisääntyy, sillä on 
luonnollisesti suuri vaikutus myös oppijaan.  
 
Kuvio 7. Monikielisten ohjaajien työn vaikutus koko perheen kotoutumiseen ja hyvinvointiin 

 
Lähde: Henkilökunnan kysely 

 
Kotoutumisen tuen lisäksi toinen välillinen vaikutus oppijoihin tulee kodin ja päiväkodin tai koulun välisen 
yhteistyön vahvistumisesta.  Kun kodin ja päiväkodin tai koulun välinen yhteistyö toimii hyvin, oppijan on 
mahdollista saada tarvitsemansa tuki (sekä huoltajilta että päiväkodin tai koulun puolelta). Toimivalla 
yhteistyöllä on vaikutusta myös oppijan hyvinvointiin ja osallisuuden kokemukseen. Kotoutumisen tukeen 
ja yhteistyön vahvistumiseen liittyvät välilliset vaikutukset korostuvat erityisesti varhaiskasvatuksessa ja 
esiopetuksessa sekä perusopetuksessa. Vaikutuksia kodin ja päiväkodin tai koulun väliseen yhteistyöhön 
on kuvattu tarkemmin luvussa 4.5.   
 
 

4.3. Tilastollinen tarkastelu: läsnä- ja poissaolot, keskeyttämiset ja Wilma-merkinnät  
 

Läsnäolot päiväkodeissa  
 

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osalta tilastotarkastelussa katsottiin, kuinka vieraskieliset lapset 
osallistuvat varhaiskasvatukseen siinä päiväkodissa, johon heidät on sijoitettu. Tarkastelun tavoitteena on 
selvittää, onko monikielisten ohjaajien työ lisännyt vieraskielisten lasten läsnäoloa päiväkodeissa.  
 
Vieraskieliset lapset osallistuvat kokonaisuudessaan Helsingissä hyvin varhaiskasvatukseen, kun 
tarkastellaan, kuinka suuri osuus kolme vuotta täyttäneistä on kunnan tai yksityisen varhaiskasvatuksessa. 
Vuoden 2019 lopussa vieraskielisistä 3-6-vuotiaista 88 prosenttia oli varhaiskasvatuksessa ja 
kotimaankielisistä 93 prosenttia (https://ulkomaalaistaustaisethelsingissa.fi/fi/opetusjakoulutus).   
 
Tarkastelu tehtiin vertaamalla päivittäisiä läsnäoloja vastaavan kuukauden lopun lasten 
sijoitusmäärätietoihin. Vertailussa ryhmiteltiin lapset suomen- ja ruotsinkielisiin sekä muihin kieliryhmiin 
kuuluviin. Päiväkotien ja kieliryhmien vertailu tehdään kahdesta eri ajankohdasta: syys- ja lokakuusta 2019 
ja syys- ja lokakuusta vuodelta 2020. Läsnäoloprosentteihin vaikuttaa hieman ajanjaksoon osuva 
syysloma. Tarkastelussa verrattiin niitä päiväkoteja, joissa monikielinen ohjaaja on, niihin joissa ohjaajia 
ei ole. Vieraskieliset lapset ovat Helsingissä painottuneet suomenkieliseen päivähoitoon, joten vertailussa 
ovat mukana vain kaupungin suomenkieliset päiväkodit. Monikielisen ohjaaja -mallin päiväkodit jaetaan 
vielä niihin, joissa malli on ollut käytössä jo syksystä 2018 ja niihin joissa se alkoi syksyllä 2019.  
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Vuoden 2020 syys- ja lokakuussa Helsingin kaupungin suomenkielisissä päiväkodeissa oli sijoitettuna 
24 400 lasta, joista vajaa neljännes oli vieraskielisiä. Monikielisten ohjaajien päiväkodeissa oli 2 154 lasta 
eli vajaa 9 prosenttia kaikista lapsista ja 16 prosenttia kaikista vieraskielisistä lapsista. Monikielisten 
ohjaajien päiväkodeissa vieraskielisten lasten osuus on selvästi muita päiväkoteja korkeampi; näiden 
päiväkotien lapsista 44 prosenttia oli vieraskielisiä, kun muissa päiväkodeissa osuus oli 21 prosenttia.  
 
Tarkastelussa selvisi, että vieraskielisten läsnäoloprosentit eivät poikkea suuresti kotimaankielisistä. Syys-
lokakuussa 2020 vieraskielisistä oli läsnä päiväkodissa 80 prosenttia ja kotimaankielisistä 81 prosenttia. 
Päiväkodeissa, joissa monikielinen ohjaus alkoi vuonna 2018, vieraskielisten läsnäolo oli molempina 
syksyinä suurempaa kuin muissa päiväkodeissa. Samoin verrattuna kotimaankielisiin, monikielisen 
ohjauksen päiväkodeissa vieraskielisten ero kotimaankielisiin on pienempi ja vuonna 2020 
läsnäoloprosentti on jopa suurempi kuin kotimaankielisillä.  
 
Tarkastelun perusteella erot läsnäoloprosenteissa ovat pieniä, mutta niiden voidaan katsoa tukevan 
monikielinen ohjaaja -mallin käyttöä positiivisesti. Ohjaajien haastatteluissa läsnäoloja tärkeämmäksi 
asiaksi nousi se, että ohjaajien työn seurauksena huoltajat ilmoittavat lasten poissaoloista päiväkotiin 
useammin ja huoltajat noudattavat paremmin sovittuja hoitoaikoja. Nämä muutokset kertovat 
oletettavasti siitä, että huoltajat ovat ymmärtäneet paremmin päiväkodin toimintatavat ja 
varhaiskasvatuksen säännöllisen päivärytmin merkityksen.  
 

Kuviot 8 ja 9. Kotimaankielisten ja vieraskielisten läsnäoloprosentti päiväkodeissa syys-lokakuussa 
2019 ja 2020 
 

*Huomaa, että monikielinen ohjaaja ei voinut vaikuttaa vielä läsnäoloprosenttiin syys-lokakuussa 2019 
Päiväkodit, joissa monikielinen ohjaaja syksystä 2018: Jousi, Kuovi, Kivilinna, Lammikko, Pihapirtti, Timotei, Pelimanni, Lasten kartano ja Kannel.  
Päiväkodit, joissa monikielinen ohjaaja syksystä 2019: Minttu, Neilikka, Satulinna, Herukka, Vaapukka, Tahvonlahti, Nalle, Si ilitie, Porolahti, Korento, 
Veräjämäki ja Pikku-Veräjä. 
Lähde: Heta Effica-tilastoraportit ja vuoden 2019 syyskuun tietojen osalta Heta-Liveraportit, Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.  
 

 
Poissaolot sekä positiiviset ja negatiiviset Wilma-merkinnät peruskouluissa 
 
Perusopetuksen osalta tilastotarkastelussa katsottiin poissaoloja sekä positiivisia ja negatiivisia Wilma-
merkintöjä. Poissaolojen tarkastelun tavoitteena on selvittää, onko monikielisten ohjaajien työ 
vähentänyt vieraskielisten oppilaiden poissaoloja. Wilma-merkinnät valikoituivat tarkasteluun, koska ne 
ovat koulujen merkittävä yhteydenpitoväline oppilaan ja oppilaan vanhempien kanssa. Kodin ja koulun 
välisessä kanssakäymisessä on merkitystä sillä, millaista palautetta oppilas ja oppilaan huoltajat saavat 
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koulusta. Positiivisten ja negatiivisten Wilma-merkintöjen tarkastelun tavoitteena on selvittää muuttaako 
mallin käyttö merkintöjen osuuksia.  
 
Tarkastelu tehtiin kouluista, joissa monikielinen ohjaaja -malli oli käytössä elokuusta 2016 lähtien sekä 
erikseen kouluista, joissa malli tuli käyttöön syksyllä 2019. Tarkastelu tehtiin äidinkielen mukaan siten, 
että kotimaankielisiksi ryhmitellään ne, joiden äidinkieleksi on kaupungin oppilasrekisterissä merkitty 
suomi, ruotsi tai saame, ja vieraskielisiksi ne, joilla äidinkieli oli joku muu. Aineistona on 
oppilastietohallintajärjestelmä Multiprimuksen Wilma-aineisto, jota on suhteutettu kouluittain, luokka-
asteittain ja kielittäin syyskuun oppilasmääriin. Tiedot kattavat kaikki Helsingin kaupungin suomen- ja 
ruotsinkieliset koulut. Yhteensä Wilma-merkintöjä oli tehty lukuvuonna 2017-2018 4,6 miljoonaa 
(toukokuun ja huhtikuun viimeisen viikon tiedot puuttuvat), lukuvuonna 2018-2019 7,5 miljoonaa ja 
lukuvuonna 2019-2020 5,4 miljoonaa (koronaviruksen aiheuttama etäopetusjakso vaikutti merkintöjen 
määrään).  
 
Poissaoloja tarkasteltiin kahdella mittarilla: luvattomat poissaolot ja kaikki poissaolot, jotka sisältävät 
seuraavat tuntimerkinnät: Lupa, Luvaton, Poissa, Selvitys huoltaja/itse ja Koulu selvittänyt. Tarkastelun 
perusteella monikielisten ohjaajien kouluissa on luvattomia poissaoloja keskimääräistä enemmän kuin 
muissa kaupungin kouluissa. Luvattomat poissaolot keskittyvät kuitenkin enemmän kotimaankielisille 
kuin vieraskielisille. Monikielisten ohjaajien kouluissa vieraskielisten luvattomat poissaolot ovat olleet 
yhtä yleisiä tai vähäisempiä kuin muiden koulujen vieraskielisten luvattomat poissaolot lukuvuosina 2017-
2018 ja 2018-2019. Sen sijaan lukuvuonna 2019-2020 monikielisten ohjaajien kouluissa vieraskielisten 
luvattomat poissaolot olivat yleisempiä kuin muissa kouluissa. 
 
Selkeä ero muihin kouluihin verrattuna on siinä, että niissä kouluissa, joissa monikielinen ohjaus on 
alkanut jo vuonna 2016, vieraskielisten luvattomat poissaolot ovat vähäisempiä kuin kotimaankielisten. 
Niissä kouluissa, joissa ohjaajaa ei ole, luvattomat poissaolot ovat vieraskielisillä kotimaankielisiä 
yleisempiä. Tarkastelun perusteella poissaoloissa on hyvin vähän eroja monikielisten ohjaaja koulujen ja 
muiden koulujen välillä. Lisäksi niissä kouluissa, joissa malli on alkanut vasta syksyllä 2019, monikielisen 
ohjaajan työllä ei voida olettaa kovin suurta vaikutusta poissaoloihin. 
 
 
Kuviot 10. ja 11. Perusopetuksen oppilaiden luvattomat ja kaikki poissaolot monikielinen ohjaaja -
kouluissa ja muissa kaupungin kouluissa 
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Kaikissa poissaoloissa tiedoissa ovat mukana perusopetuksen 1-9-luokkien oppilaat, joille on merkitty joku seuraavista tuntimerkinnöistä: Lupa, Luvaton, 
Poissa, Selvitys huoltaja/itse, Koulu selvittänyt. Luvattomissa poissaoloissa vain merkintä ”luvaton”. Tuntimerkintöjen määrä on suhteutettu koulujen 
oppilasmäärään vastaavalta vuodelta tilanteesta 20.9. *Keväästä 2018 puuttuu toukokuun ja huhtikuun viimeisen viikon tiedot.  
Monikielinen ohjaaja koulut = Aurinkolahden peruskoulu, Kankarepuiston peruskoulu, Keinutien ala-asteen koulu, Käpylän peruskoulu, Meilahden yläasteen 
koulu, Merilahden peruskoulu, Myllypuron peruskoulu, Pasilan peruskoulu, Pikku Huopalahden ala-asteen koulu, Puistopolun peruskoulu, Puotilan ala-asteen 
koulu ja Vesalan peruskoulu. Uudet monikielinen ohjaaja koulut = Kannelmäen peruskoulu, Hiidenkiven peruskoulu, Latokartanon peruskoulu, Maatullin ala-
asteen koulu, Malmin peruskoulu, Pitäjänmäen peruskoulu, Porolahden peruskoulu ja Pukinmäenkaaren peruskoulu. Muut koulut = Kaikki muut koulut lukuun 
ottamatta erityiskouluja. 
Lähde: Multiprimuksen Wilma-aineisto 

 
 

Positiivisia ja negatiivisia Wilma-merkintöjä tarkasteltiin seuraavien luokkien kautta. Myönteisen 
palautteen Wilma-merkintöjä ovat: tsemppasit tänään, otit vastuuta opiskelustasi, osasit keskustella 
asioista, osallistuit aktiivisesti, autoit toisia oppilaita, otit toiset huomioon, työskentelit hienosti yhdessä 
toisten kanssa ja olit hyvä kaveri välitunnilla. Toisena positiivisena luokkana on pelkkä hyvä-merkintä, 
koska sitä käytetään runsaasti. Negatiivista palautetta varten laitettiin korjaavat merkinnät yhteen: 
kiinnitä jatkossa huomiota, kotitehtävät tekemättä, opiskeluvälineitä puuttuu ja asiaton tai häiritsevä 
käytös. Toiseksi negatiiviseksi muuttujaksi laskettiin yhteen luvattomat poissaolot, myöhästymiset, 
poistamiset, alueelta poistumiset sekä rikkeet. Tätä jälkimmäistä luokkaa kutsutaan tässä nimellä 
”käytösmerkinnät”.  
 
Tarkastelu osoittaa, että vieraskieliset saavat kotimaankielisiä enemmän negatiivista palautetta 
monikielisten ohjaajien kouluissa. Muissa kouluissa vieraskieliset saavat kuitenkin kotimaankielisiin 
verrattuna vielä enemmän negatiivista palautetta. Vieraskieliset oppilaat saavatkin monikielisten 
ohjaajien kouluissa vähemmän korjaavaa palautetta ja käytösmerkintöjä kuin muissa kouluissa. Sekä 
vieraskielisillä että kotimaankielisillä oppilailla Wilma-merkinnät ovat jatkuvasti kehittyneet 
positiivisempaan suuntaan tarkasteltavien kolmen lukuvuoden aikana. Vieraskielisillä kehitys on yhtä 
myönteistä sekä monikielisten ohjaajien kouluissa kuin muissakin kouluissa.  
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Kuvio 12. Positiiviset ja negatiiviset Wilma-merkinnät monikielinen ohjaaja -kouluissa ja muissa 
kaupungin kouluissa 

 
Lähde: Multiprimuksen Wilma-aineisto 
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Keskeyttäminen lukioissa 
 
Lukiokoulutuksen osalta tilastotarkastelussa katsottiin keskeyttämisiä. Tavoitteena on selittää, onko 
monikielisten ohjaajien työ vähentänyt vieraskielisten opiskelijoiden keskeyttämistä.  
 
Tarkasteluun on valittu ne nuorten opetussuunnitelmaa toteuttavat lukiot, joissa toimii monikielinen 
ohjaaja (Vuosaaren lukio, Kielilukio, Medialukio). Viimeisen kuuden lukuvuoden aikana näitä kolmea 
lukiota on käynyt reilut puolet kaikista kaupungin lukioiden vieraskielisistä lukiolaisista ja vajaa neljännes 
kotimaankielisistä lukiolaisista. Voidaan siis sanoa, että vieraskieliset lukiolaiset ovat Helsingissä 
keskittyneet vahvasti näihin kolmeen lukioon. 
 
Keskeyttämisiä tarkastelemalla huomataan, että monikielisten ohjaajien lukioissa vieraskielisten 

keskeyttämiset ovat vähentyneet lähes yhtäjaksoisesti vuodesta 2014 alkaen. Lukuvuosina 2014-2017 

vieraskielisistä lukiolaisista yli 8 prosenttia keskeytti näissä kolmessa lukiossa, kun muissa kaupungin 

lukiossa vieraskielisten keskeyttämisprosentti oli selvästi pienempi, noin neljän prosentin luokkaa.  

 

Monikieliset ohjaajat ovat aloittaneet työskentelyn kyseisissä lukioissa kuitenkin vasta syksyllä 2018.  
Lukuvuosina 2018-2020 vieraskielisten keskeyttäminen on vähentynyt tarkasteltavissa kolmessa lukiossa 
ja tarkastelujakson lopussa keskeyttämisiä on noin 4 prosenttia. Samaan aikaan kotimaankielisten 
keskeyttämiset ovat pysyneet samalla tasolla noin 6 prosentissa. Ajanjaksolla 2018-2020 monikielisten 
ohjaajien lukioissa vieraskielisten keskeyttämiset ovat siis olleet vähäisempiä kuin kotimaankielisten. 
Muissa lukioissa vieraskielisten keskeyttämisosuudet ovat kotimaankielisiä suurempia.  
 
Kuvio 13. Keskeyttämiset monikielinen ohjaaja lukioissa ja muissa kaupungin lukioissa 

 
Sisältää vain kaupungin ylläpitämän suomenkielisen lukiokoulutuksen ja nuorten opetussuunnitelmaa opiskelevat. Keskeyttäneet = positiiviset + negatiiviset 
keskeyttäneet. Lukiot, joissa monikielisen ohjaaja = Helsingin kielilukio, Helsingin medialukio ja Vuosaaren lukio.  
Lähde: Lukuvuodet 2014-2018 opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen, lukuvuodet 2018-2020 Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
tilastot.  

 
Yhteenvetona keskeyttämisistä voidaan todeta, että monikielisten ohjaajien lukioissa vieraskielisten 
keskeyttämiset ovat vähentyneet, mutta monikielisen ohjaajan vaikutusta ei voida todentaa. 
Monikielinen ohjaaja on kuitenkin osa niitä toimia, joiden voidaan katsoa vähentäneen vieraskielisten 
keskeyttämisiä. Tarkastelun tulokset tukevat monikielinen ohjaaja -mallin käyttöä positiivisesti.  
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4.4. Vaikutus kodin ja päiväkodin tai koulun väliseen yhteistyöhön  
 

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa sekä perusopetuksessa monikielisten ohjaajien työ painottuu 
huoltajien kanssa tehtävään työhön ja henkilökunnan konsultointiin. Myös nuorten lukiokoulutuksessa 
työskentelevän ohjaajan työstä kolmannes on huoltajien kanssa tehtävää työtä. Kodin ja päiväkodin tai 
koulun välisen yhteistyön edistäminen nähdäänkin monikielisten ohjaajien tärkeimmäksi tehtäväksi sekä 
ohjaajien että henkilökunnan taholta. 
 
Arvioinnin perustella monikielisten ohjaajien työllä on ollut merkittävää vaikutusta kodin ja päiväkodin tai 
koulun väliseen yhteistyöhön koulutusasteesta riippumatta. Yhteistyö on kuitenkin vahvistunut sitä 
enemmän mitä pienemmistä oppijoista on kyse.  
 
Kuvio 14. Monikielisten ohjaajien työn vaikutus kodin ja päiväkodin/koulun väliseen yhteistyöhön  

 
Lähde: Henkilökunnan kysely, monikielisten ohjaajien ja huoltajien haastattelut  
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Yhtä lukuun ottamatta kaikki haastatellut huoltajat ovat tyytyväisiä ohjaajalta saatuun tukeen. Huoltajat 
ovat erityisesti tyytyväisiä saamaansa kielelliseen tukeen, ohjaajan tavoitettavuuteen ja tuen matalaan 
kynnykseen sekä siihen, että ohjaaja on onnistunut lisäämään yhteistä ymmärrystä päiväkodin tai koulun 
kanssa.   
 

Monikielisten ohjaajien työ on lisännyt huoltajien ja henkilökunnan mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä ja 
on luonut yhteistä ymmärrystä. Erityisesti huoltajien ymmärrys suomalaisesta kasvatus- ja 
koulutusjärjestelmästä on lisääntynyt paljon ja huoltajat ovat saaneet tietoa omasta roolistaan oppijan 
opinpolun tukemisessa. Monikieliset ohjaajat ovat ikään kuin avanneet yhteyden huoltajien ja päiväkodin 
tai koulun välille.  
 
Monikielisten ohjaajien työstä on ollut paljon hyötyä erilaisten väärinkäsitysten selvittämisessä ja 
ennakkoluulojen purkamisessa. Monikieliset ohjaajat osallistuvat päiväkodin tai koulun 
huoltajatapaamisiin ja pyrkivät luomaan hyvää vuorovaikutusta ja yhteistä ymmärrystä. ”Monikielinen 
ohjaaja on ollut ollut apuna ja tukena huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä, esimerkiksi 
selventämässä suomalaista koulusysteemiä ja oikomassa väärinkäsityksiä ja epäselviä tilanteita. Myös 
mukana huoltajatapaamisissa monikielinen ohjaaja on hienosti osannut selittää asiat huoltajille myös 
vaikeissa tilanteissa.” (Opetushenkilökunta, perusopetus.)  
 
Ohjaajien työstä on ollut erityisen suurta hyötyä tilanteissa, jossa oppijalla on oppimisvaikeuksia tai hän 
on erilaisten tukitoimien piirissä. Ohjaajat ovat pystyneet selittämään esimerkiksi puhe- tai 
toimintaterapeutin ja psykologin toimenkuvaa ja taustoittamaan tukitoimien tai tutkimusten perusteluja 
ja vaikutuksia. "Vanhemmat ovat ymmärtäneen psykologin tutkimuksen paremmin eivätkä ole olleet sitä 
vastaan enää." (Opetushenkilökunta, perusopetus.) Henkilökunta ja ohjaajat arvioivat, että huoltajien 
suhtautuminen tukitoimiin on muuttunut neutraalimmaksi tai positiivisemmaksi ja tukitoimet 
hyväksytään helpommin.  
 
Ohjaajilla on ollut tärkeä rooli myös koronaepidemian aikana huoltajien ja oppijoiden tavoittamisessa ja 
etäopetuksen tukemisessa. Lisäksi ohjaajat ovat pystyneet oikaisemaan väärää tietoa.  "Korona-ajan 
informaation kannalta monikielinen ohjaaja on ollut ratkaiseva. Onneksi monikielinen ohjaaja puuttui 
liikkeellä olevaan väärään tietoon." (Opetushenkilökunta, perusopetus.) "Etäkoulun aikana kullanarvoinen 
apu siinä, että oppilaat eivät ole voineet "vedättää" huoltajaa, että olisi muka loma." 
(Opetushenkilökunta, perusopetus.)  
 

Kodin ja koulun välinen yhteistyö on vahvistunut myös lukiossa, vaikka huoltajien kanssa tehdäänkin 
vähemmän työtä kuin muilla koulutusasteilla.  Konkreettisena esimerkkinä toimii esimerkiksi 
somalinkielinen vanhempainilta, jonka kautta huoltajat ovat saaneet paljon tietoja lukio-opinnoista. 
Vanhempainillat ja erilaisten asioiden tiedottaminen somalinkielellä on helpottanut opettajien taakkaa ja 
tukenut huoltajien osallistumista. Ohjaajat ovat myös tukeneet huoltajia Wilman käyttöönottamisessa. 
”Erittäin positiivinen asia oli somalitaustaisille vanhemmille järjestetty vanhempainilta viime lukuvuonna! 
Vastaavia iltoja ja yleensäkin kanssakäymistä koulun ja vanhempien välillä tarvittaisiin varmasti 
enemmän.” (Opetushenkilökunta, lukio.) 
 
Vahvistunut yhteistyö kodin ja päiväkodin tai koulun välillä on vahvistanut luottamusta molemmin puolin 
ja vähentänyt ristiriitoja myös huoltajien ja päiväkodin tai koulun välillä. Ohjaajien tuki on tarkoittanut 
sitä, että mahdollisiin väärinkäsityksiin tai ristiriitoihin on pystytty tarttumaan nopeammin. "Olemme 
saaneet tarvittavaa ja nopeaa tukea ohjaajalta ennen kuin tilanteet ovat kärjistyneet pahemmiksi. Esim. 
monikielinen ohjaaja on pystynyt olemaan perheiden tukena välittömästi eikä vasta kun on saatu 
aikaiseksi yhteinen neuvottelu tulkkeineen." (Opetushenkilökunta, perusopetus.) 
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Toimiva kodin ja päiväkodin tai koulun välinen yhteistyö helpottaa henkilökunnan työtä ja sujuvoittaa 
viestintää. Olennaisinta yhteistyön vahvistumisessa on kuitenkin välillinen vaikutus oppijaan. "Huoltajat 
ymmärtävät, mitä koulussa tapahtuu, ja mitä oman lapsen elämään kuuluu. Myös koulusta päin on 
helpompi selvittää asioita, mikä hyödyttää aina lasta itseään." (Opetushenkilökunta, perusopetus.) 
 
 

4.5. Vaikutus henkilökuntaan ja yksiköihin 
 

Niissä päiväkodeissa, kouluissa ja lukioissa, joissa monikieliset ohjaajat työskentelevät on todellinen tarve 
ohjaajien työlle. 95 prosenttia kyselyyn vastanneista henkilökunnan edustajista arvioi, että ohjaajien 
työlle on joko hyvin tai melko paljon tarvetta. Koulutusasteiden välillä ei ole vastauksissa merkittäviä 
eroja, mutta tarpeen nähdään olevan suurin perusopetuksessa ja vähäisin varhaiskasvatuksessa ja 
esiopetuksessa. Ohjaajista 85 prosenttia arvioi, että heidän työlleen on hyvin paljon tarvetta ja 15 
prosenttia arvioi, että tarvetta on melko paljon.   
 
Kuvio 15. Henkilökuntakysely: Onko monikielisen ohjaajan työlle tarvetta omassa yksikössäsi?  

 
Lähde: Henkilökunnan kysely  
 
Monikielisten ohjaajien työ ei ole päällekkäistä minkään muun ammattiryhmän työnkuvan kanssa, vaan 
se vahvistaa yksiköiden moniammatillisuutta ja täydentää muiden ammattilaisten työskentelyä. 
Arvioinnissa henkilökunnalta ja ohjaajilta kysyttiin, että jos monikielisiä ohjaajia ei olisi, mikä muu 
ammattiryhmä voisi hoitaa heidän tehtäviään. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa ajateltiin, että 
periaatteessa kuka tahansa varhaiskasvatuksen ammattilainen soveltuvalla kielitaidolla voisi hoitaa 
ohjaajan tehtäviä. Käytännössä kuitenkaan millään ammattiryhmällä ei ole mahdollisuutta tehdä 
samanlaisia tehtäviä samanlaisella panostuksella, sillä kaikilla muilla on vastuu lapsiryhmästä ja muita 
tehtäviä hoidettavana. Yksittäisissä vastauksissa tuotiin myös esiin, että ohjaajille ei ole tarvetta omassa 
yksikössä, sillä henkilökunta on muutenkin kielitaitoista ja moninaista.  
 
Perusopetuksessa ja lukiossa henkilökunta näki monikielisen ohjaajan työn täydentävän hyvin omaa 
perustehtävää. Jaettu ymmärrys oli, että ainakaan kukaan nykyisestä henkilökunnasta ei voisi hoitaa 
ohjaajien tehtäviä. Osa vastaajista kuitenkin näki, että merkittävällä lisäresurssilla soveltuvan kielitaidon 
omaava kouluvalmentaja, kuraattori tai opettaja voisi hoitaa ohjaajan tehtäviä. Lisäksi yksittäisiä 
mainintoja saivat Turun omakielinen opettaja -malli ja nuorisotyöntekijä.  
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Kaikilla asteilla yksittäisiä oli myös tulkkeihin liittyen. Muutamat vastaajat kokivat, että ohjaajien sijaan 
pärjättäisiin hyvin tulkkien avulla. Osa vastaajista taas koki, että tulkit eivät missään tapauksessa ole 
verrattavissa monikielisen ohjaajan työpanokseen ja työtapaan.  
 
”Olisi kamalaa tyytyä vain vaihtuviin tulkkeihin. Tuttu pedagoginen henkilö on ensiarvoisen tärkeä.” 
(Opetushenkilökunta, perusopetus.) 
 
Monikielisten ohjaajien työn merkittävin muutos yksiköissä on ollut henkilökunnan kulttuurisen 
osaamisen lisääntyminen. Ohjaajien tuen myötä henkilökunta ymmärtää muita kulttuureita ja erilaisten 
perheiden tilanteita paremmin. Ohjaajat ovat tuoneet uusia työtapoja ja yhteistyö heidän kanssa on 
lisännyt henkilökunnan taitoa kohdata oppijoita ja perheitä. Kaikkien asteiden henkilökunta korostaa, että 
ennakkoluulojen poistaminen ja moninaisuuden tuominen toimintakulttuuriin ovat mahdollistaneet 
sujuvampaa kommunikointia oppijoiden ja huoltajien kanssa. Henkilökunnan työtaakka on myös 
keventynyt, kun työntekijät tietävät saavansa apua vaikeiden tilanteiden selvittämiseen. Ohjaajien tuki on 
lisännyt henkilökunnan itseluottamusta erilaisten oppijoiden ja perheiden kohtaamisessa.  
 
"Rohkenen paremmin ottaa esille monikielisten opiskelijoiden tilanteista asioita ratkaisukeskeisesti ja 
pyytää monikielistä ohjaajaa mukaan niiden ratkaisemiseen." (Opetushenkilökunta, lukio.) 
 
"Helpompi kysyä toisen kulttuurista asioita, jotka askarruttavat. Ei jää yksin "entä jos" -kysymysten 
kanssa, vaikka ne omasta mielestä tuntuisivat miten hassuilta." (Oppilashuolto, perusopetus.)  
 
"Hän on antanut turvallisuuden tunnetta, koska on ollut joku, joka tuntee tavat ja ajattelumallit 
lähtömaissa ja hän pystyy niiden avulla lähestymään perheitä. Tietämätön saattaa omalla toiminnallaan 
aiheuttaa hankaluutta ja pitkittää prosesseja. Nyt ne ovat menneet joustavammin eteenpäin." 
(Opetushenkilökunta, varhaiskasvatus ja esiopetus.) 
 
Etenkin perusopetuksessa ja lukiossa työntekijät korostavat, että monikielinen ohjaaja toimii siltana 
heidän ja oppijoiden välillä. Yhteistyö ohjaajien kanssa on tuonut uusia ratkaisutapoja ongelmiin ja 
auttanut ymmärtämään oppijoiden käyttäytymistä paremmin. Henkilökunta on ikään kuin oppinut 
näkemään oppijan kokonaisvaltaisemmin. Oppija on muutakin kuin opetuksen kohde tai kulttuurinsa 
edustaja.   
 
”Omaa ajatteluani on muuttanut: opiskelija on enemmän kuin vain opetuksen kohde.” (Johto, lukio.) 
 
"Ohjaaja saattaa esim. omalla toiminnallaan saada opettajankin ymmärtämään, ettei jatkuva myöhästely 
tms. johdu "kulttuurista" vaan perheen ongelmista." (Opetushenkilökunta, perusopetus.) 
 
Lukiossa monikielinen ohjaaja on saanut fasilitaattorin roolin. Fasilitaattorina ohjaaja nähdään ikään kuin 
neuvonantajana, joka konsultoi opettajia ja opiskelijoita parempaan yhteisöllisyyteen. Monikielinen 
ohjaaja on auttanut osapuolia näkemään erilaisia ratkaisun mahdollisuuksia. Ohjaajan rooli 
kulttuuritulkkina on vahvistanut koulun yhteisöllisyyttä ja edistänyt myönteisen oppimisen ilmapiiriä. 
Monikieliset ohjaajat ovat tuottaneet lukioihin uusia näkökulmia ristiriitojen ratkaisemiseen.  
 
Yhteisöllisyyden lisäksi ohjaajien työ on tuonut yksiköihin myös ohjauksen näkökulmaa ja 
moniammatillisuutta. Ohjaajat ovat omalla toiminnallaan näyttäneet esimerkkiä toimivasta 
vuorovaikutuksesta, oppijoiden ja perheiden kohtaamisesta sekä puheeksi ottamisesta. Vaikutus on ollut 
yksittäisten työntekijöiden kohdalla suurta, mutta ainakin osittain ohjaajien työllä ollut vaikutusta myös 
toimintakulttuuriin laajemmin. Ohjaajat ovat lisänneet yhteistyötä opettajien välillä ja vaikuttaneet 
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huoltajatapaamisten prosesseihin. Toimintakulttuurin kannalta olennaista on etenkin johdossa 
tapahtunut muutos.  
 
"Yhteistyö opettajien välillä sekä jatkuva vuoropuhelu ohjaajan ja johdon välillä on lisääntynyt. Tämä on 
johtanut siihen, että koulun johdossa ymmärrys opiskeluun liittyvistä haasteista on lisääntynyt.” (Muu 
ammattilainen, lukio.) 
  
”Ohjaaja on mallintanut henkilöstölle vuorovaikutusta ja puheeksi ottamista.” (Opetushenkilökunta, 
varhaiskasvatus ja esiopetus.)  
  
”Kun perheitä tavataan neuvottelun merkeissä, kohtaamiset ovat valmistellumpia ja onnistuneempia kuin 
ennen, ja monikielinen ohjaaja on ollut avuksi myös prosessien viemisessä loppuun." (Johto, perusopetus)  
 
Vaikka ohjaajien vaikutus osaan henkilökunnasta on ollut merkittävää ja ohjaajien myötä yksiköissä on 
otettu käyttöön uusia työtapoja, laajempaa vaikutusta yksiköiden toimintakulttuuriin on kuitenkin 
ennenaikaista arvioida. 17 prosenttia kyselyyn vastanneista ei ole tehnyt yhteistyötä monikielisen 
ohjaajan kanssa ja yksittäiset vastaajat kertovat myös, ettei yhteistyö ohjaajan kanssa ole muuttanut 
heidän työskentelyään millään tavalla.  
 
Monikielisten ohjaajien työn yhtenä ulottuvuutena on verkostoyhteistyö. Monikielisten ohjaajien 
aloittaessa, tavoitteena on ollut lisätä alueellisesti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja tukea 
kokonaisvaltaisemmin oppijoita ja perheitä. Käytännössä ohjaajat ohjaavat oppijoita ja huoltajia 
esimerkiksi kolmannen sektorin toimintaan ja muiden palveluiden piiriin, mutta muuta 
verkostoyhteistyötä he tekevät vain satunnaisesti. Myöskään henkilökunnan näkemyksen mukaan 
yhteistyö päiväkodin tai koulun ulkopuolisten tahojen kanssa ei ole lisääntynyt merkittävästi millään 
koulutusasteella.   
 
Kuvio 16. Monikielisten ohjaajien työn vaikutus rakenteisiin: Onko ohjaaja lisännyt yhteistyötä 
päiväkodin tai koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa? 

 
Lähde: Henkilökunnan kysely  
 
 



23 
 

4.6. Yhteenveto vaikutuksista 
 

Arvioinnin perusteella monikielisten ohjaajien työllä on positiivisia vaikutuksia oppijoille, huoltajille ja 
henkilökunnalle. Ohjaajien työllä on saavutettu monikielinen ohjaaja -mallille asetettuja tavoitteita.  
 
Monikielisten ohjaajien työn merkittävin vaikutus on kodin ja päiväkodin tai koulun välisen yhteistyön 
vahvistuminen. Huoltajat ja henkilökunta ovat saaneet monikielisiltä ohjaajilta merkittävää tukea 
toimivan yhteistyön rakentamiseen. Huoltajien tieto kasvatus- ja koulutusjärjestelmästä on lisääntynyt ja 
henkilökunnan kulttuurinen osaaminen sekä taito kohdata perheitä on lisääntynyt. Parantuneen 
yhteistyön vaikutuksena tieto kulkee paremmin päiväkodin tai koulun ja kodin välillä, huoltajat ovat 
vahvemmin osallisia oppijan opinpolulla ja pystyvät tukemaan oppijaa.  
 
Monikielisten ohjaajien työllä on ollut positiivisia vaikutuksia oppijoihin. Varhaiskasvatuksessa ja 
esiopetuksessa sekä perusopetuksessa merkittävimmät vaikutukset oppijoihin ovat välillisiä vaikutuksia, 
jotka ovat seurausta kodin ja päiväkodin tai koulun välisen yhteistyön vahvistumisesta, huoltajien 
lisääntyneestä tiedosta sekä henkilökunnan kulttuurisen osaamisen vahvistumisesta. Lukiokoulutuksessa 
opiskelijoihin kohdistuu enemmän suoria vaikutuksia, koska ohjaajat tekevät opiskelijoiden kanssa 
enemmän suoraa ohjaustyötä. 
 
Monikielisten ohjaajien työn voidaan kuitenkin todeta vahvistaneen oppijoiden osallisuutta ja oppijat ovat 
saaneet ohjaajien työn seurauksena paremmin tarvitsemansa tuen. Varhaiskasvatuksessa ja 
esiopetuksessa lasten mahdollisuudet osallistua leikkiin ja lapsiryhmän toimintaan tasavertaisena 
jäsenenä ovat lisääntyneet, lasten haasteet havaitaan paremmin ja oma äidinkieli on vahvistunut. 
Perusopetuksessa ja lukiossa oppijoiden ääni on tullut paremmin kuulluksi, oppijat ovat saaneet ohjaajilta 
matalan kynnyksen tukea ja yhden turvallisen aikuisen lisää arkeensa. Oppijoiden väliset sekä oppijoiden 
ja henkilökunnan väliset ristiriidat ovat vähentyneet ja ratkeavat nopeammin. Kaikilla koulutusasteilla 
monikieliset ohjaajat ovat myös positiivisia roolimalleja oppijoille.  
 
"Tämä on mielestäni parasta syrjäytymisen ehkäisyä - ilman juhlapuheita vaan oppilaiden ja heidän 
perheidensä tasolla." (Opetushenkilökunta, perusopetus)  
 
Kuvio 17. Monikielisten ohjaajien työn vaikutukset 
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Osana arviointia selvitettiin tilastotarkastelulla myös läsnäoloja päiväkodeissa, poissaoloja ja Wilma-
merkintöjä perusopetuksessa sekä keskeyttämisiä lukioissa. Päiväkodeissa, joissa monikielistä ohjausta 
oli, vieraskielisten läsnäolo oli suurempaa kuin muissa päiväkodeissa olevilla vieraskielisillä lapsilla 
molempina tarkastelujaksoina. Erot muihin päiväkoteihin verrattuna olivat kuitenkin pieniä. Monikielinen 
ohjaaja -kouluissa vieraskielisten sekä luvattomat että kaikki poissaolot ovat vähäisempiä kuin 
kotimaankielisten. Niissä kouluissa, joissa ohjaajaa ei ole, luvattomat poissaolot ovat vieraskielisillä 
kotimaankielisiä yleisempiä. Vieraskieliset oppilaat saavat myös monikielisen ohjaajan kouluissa 
vähemmän korjaavaa palautetta ja käytösmerkintöjä kuin muissa kouluissa. Lukuvuosina 2018-2020 
vieraskielisten keskeyttäminen on vähentynyt niissä lukioissa, joissa monikielinen ohjaaja on 
työskennellyt. Samaan aikaan kotimaankielisten keskeyttämiset ovat pysyneet samalla tasolla. Vaikka 
tilastoista ei pystytä arvioimaan, johtuuko positiivinen kehitys monikielinen ohjaaja -mallista vai jostain 
muusta yksikön toiminnasta tai oppijoihin ja perheisiin vaikuttavista tekijöistä, voidaan sanoa, että 
tulokset tukevat mallin käyttöä positiivisesti.   
 
Monikielisten ohjaajien työn vaikutukset ovat jääneet vähäisiksi päiväkodin tai koulun ulkopuolisten 
tahojen kanssa tehtävässä yhteistyössä. Yhteistyö ulkopuolisten tahojen, kuten järjestöjen kanssa ei ole 
ohjaajien tai henkilökunnan arvioiden mukaan lisääntynyt juurikaan. Monikieliset ohjaajat kyllä ohjaajat 
oppijoita ja huoltajia palveluiden ja vapaa-ajan toimintojen piiriin, mutta muu yhteistyö on jäänyt 
vähäiseksi.  
 
 

4.7. Vastaavat mallit eri kunnissa 
 

Osana arviointia kartoitettiin myös muiden kuntien vastaavia malleja. Monikielinen ohjaaja -mallin osalta 
kartoitus kohdistettiin neljään suureen kaupunkiin, jossa on suuri määrä ulkomaalaistaustaisia oppijoita: 
Espoo, Vantaa, Tampere ja Turku. Kartoitus toteutettiin sähköpostikyselynä ja joidenkin kaupunkien 
edustajien osalta syventävinä Teams-keskusteluina. Kartoituksessa muiden kaupunkien vastaavia malleja 
ja niistä saatuja kokemuksia. Mikäli vastaavaa mallia ei löytynyt, selvitettiin millä muilla tavoilla 
ulkomaalaistaustaisia oppijoita ja heidän perheitään tuetaan. Osana kartoitusta selvitettiin myös 
kolmannen sektorin roolia ulkomaalaistaustaisten oppijoiden tukemisessa eri kaupungeissa.  
 
Kartoituksessa selvisi, että kaikissa neljässä kaupungissa on olemassa malli, jossa on Helsingin 
monikielinen ohjaaja -mallin piirteitä. Vantaan malli on käytännössä sama kuin Helsingissä, mutta 
keskittyy vain perusopetukseen. Vantaalla monikielisten ohjaajien työ alkoi vasta syksyllä 2020, joten siitä 
ei ole vielä saatu kokemuksia. Vantaan mallin ero suhteessa Helsinkiin on ohjaajien alueellinen 
sijoittuminen niin, että tietyn alueen erikieliset ohjaajat muodostavat tiimejä. Ohjaajien työnkuva, työn 
tavoitteet ja koulutusvaatimukset ovat samalaiset kuin Helsingissä. Vantaan perusopetuksessa toimii 22 
monikielistä ohjaajaa ja heidän ohjauskielensä ovat suomi, englanti, somali, arabia, venäjä ja albania. 
Vantaan malli on kokeiluvaiheessa ja toimii ulkoisella projektirahoituksella.  
 
Espoon malli keskittyy kulttuuritulkkaukseen huoltajatapaamisissa. Espoossa työskentelee 3 
kulttuuriohjaajaa, jotka toimivat päiväkodeissa ja kouluissa. Kulttuuriohjaajat ovat myös lukioiden 
käytettävissä, mutta käytännössä työ on keskittynyt varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. 
Kulttuuriohjaajat sijoittuvat hallintoon ja päiväkoti tai koulu voi tilata kulttuuriohjaajan tarvittaessa 
paikalle huoltajatapaamisiin kuten vasu-keskusteluihin tai hojks-palavereihin. Myös Helsingin monikieliset 
ohjaajat osallistuvat huoltajatapaamisiin ja luovat yhteistä ymmärrystä sekä tukevat kodin ja päiväkodin 
tai koulun välistä yhteistyötä. Helsingin monikielisillä ohjaajilla on kuitenkin laajempi työnkuva kuin 
Espoon kulttuuriohjaajilla. Espoon malli on vakiintunut ja toimii kaupungin rahoituksella.  
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Tampereella ja Turussa ei ole täysin Helsingin monikielistä ohjausta vastaavaa mallia, mutta molemmissa 
kaupungeissa perusopetuksen omakieliset opettajat tekevät myös ohjaustyötä. Turun omakielinen 
opettaja –mallissa on hyvin samanlaiset tavoitteet kuin Helsingin monikielinen ohjaaja –mallissa, mutta 
työmuotoina ovat omakielinen opetus (samanaikaisopetuksena tai erillisinä ryhminä) ja huoltajien ohjaus 
ja neuvonta. Omakielisiä opettajia on Turussa 22. Turun omakieliset opettajat ovat koulutukseltaan 
opettajia ja toimivat joko yhdessä tai useammassa koulussa. Lisäksi Turussa toimii omakielisiä 
koulunkäynninohjaajia. Turun malli on vakiintunut ja toimii kaupungin rahoituksella.  
 
Tampereen omakieliset opettajat ovat päätyöltään oman äidinkielen opettajia. Omakielisiä opettajia on 
13 ja heidän työnsä tavoitteena on ulkomaalaistaustaisten oppilaiden oppimisen tukeminen sekä kodin ja 
koulun yhteistyön vahvistaminen. Omakielisen opettajan voi tilata tarvittaessa paikalle ja hänen 
työmuotojaan ovat omakielinen samanaikaisopetus, omakielinen tukiopetus sekä kulttuuritulkkaus 
huoltajatapaamisissa. Tampereen malli on vakiintunut ja toimii kaupungin rahoituksella.    
 
Espoossa ja Tampereella ulkomaalaistaustaisille oppijoille ja heidän perheilleen on lisäksi tarjolla lisätukea 
varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Espoon varhaiskasvatuksessa toimii kielikaveri-lastenhoitajia, 
jotka tukevat ulkomaalaistaustaisten lasten suomen kielen kehitystä sekä osallisuutta, leikkiin pääsemistä 
ja kaveritaitoja. Kielikaveri-lastenhoitajia on 10 ja he sijoittuvat yhteen päiväkotiin tai jopa yhteen 
lapsiryhmään. Espoon kielikaverit ovat suomenkielisiä, eikä tehtävään ole kielitaitovaatimuksia. 
Kielikaveri-lastenhoitaja –malli on kokeiluvaiheessa ja sitä rahoitetaan ulkopuolisella 
projektirahoituksella.   
 
Tampereella varhaiskasvatuksessa toimii myös avustajia, joiden erityinen tehtävä on tukea 
ulkomaalaistaustaisten lasten osallisuutta ja leikkiin pääsemistä. Avustajia on 15 ja he toimivat 7 eri 
kielellä. Osa avustajista on kiertäviä, osa yksikkökohtaisia. Tampereella toimii myös 4 kiertävää 
sosionomia, joiden tavoitteita ovat kotoutumisen tuki, vanhemmuuden tuki sekä huoltajien ohjaus ja 
neuvonta. Sosionomit ovat kiertäviä alueellisia työntekijöitä, joilla ei ole kielitaitovaatimuksia.     
 
Kartoituksen yhteenvetona voidaan todeta, että kaikissa suurissa kaupungeissa on malli, jossa on 
Helsingin monikielisen ohjauksen piirteitä. Helsingin monikielinen ohjaaja –malli on laajin, muissa 
kaupungeissa mallit ovat joko kulttuuritulkkausta, opettajan tekemää ohjaustyötä tai varhaiskasvatuksen 
lisätukea ulkomaalaistaustaisille lapsille ja näiden perheille. Muiden kuntien tukimuodot keskittyvät 
perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen. Vain Espoossa vastaavaa tukea oli tarjolla myös toisella asteella, 
mutta sielläkään kulttuuriohjaajien työtä ei oltu erityisesti markkinoitu lukioiden käyttöön. Kartoituksen 
perusteella Helsingin monikielisten ohjaajien määrä on pieni verrattuna muihin kaupunkeihin. Vantaalla, 
Tampereella ja Turussa pelkästään perusopetuksessa vastaavia tehtäviä hoitaa 13-22 työntekijää kun 
Helsingissä perusopetuksessa ohjaajia on 9.  
 
Kartoituksen perusteella Helsingin mallin vahvuuksia ovat laaja työnkuva, ohjaajien sijoittuminen kentälle 
sekä osaavat ja koulutetut työntekijät. Helsingin monikielisillä ohjaajilla on mahdollisuus tarjota 
pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista tukea oppijoille, huoltajille ja henkilökunnalle. Ohjaajien sijoittuminen 
kentälle ja tiettyihin yksiköihin mahdollistaa yksikön ja asiakaskunnan tuntemuksen, varhaisen 
puuttumisen sekä tietyn koulutusasteen erityiskysymyksiin keskittymisen. Lisäksi ohjaajien 
kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto, jonka kautta Helsinkiin on saatu osaavia ja 
koulutettuja työntekijöitä.  
 
Kartoituksen perusteella Helsingin kehittämiskohteita ovat tuen yhdenvertainen saatavuus ja ohjaajien 
määrä. Helsingissä monikielisiä ohjaajia on ulkomaalaistaustaisiin oppijoihin suhteutettuna melko vähän 
ja omakielisen tuen kielivalikoima on rajattu.  
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4.8. Arvioinnista nousseet kehittämiskohteet  
 

Pysyvyys 
 
Sekä monikieliset ohjaajat että muu henkilökunta arvioivat, että monikielisen ohjauksen tulisi olla pysyvä 
toimintamuoto kaikilla koulutusasteilla. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa sekä lukiossa yli 95% 
vastaajista näkee mallin vakinaistamisen tärkeänä asiana. Perusopetuksessa malli on jo vakinainen, joten 
kyselyssä kysyttiin tarvetta ohjaajien määrän lisäämiselle. Perusopetuksen henkilökunnasta 94% näkee, 
että ohjaajia tulisi olla enemmän.  
 
Pysyvyys on tärkeää sekä oppijoiden ja perheiden että työn kehittämisen näkökulmasta. Oppijoille ja 
perheille monikieliset ohjaajat ovat merkittävä matalan kynnyksen tuki, mutta luottamus vaatii 
syntyäkseen aikaa. Myös ohjaajan työn tunnetuksi tekeminen ja toimivien yhteistyösuhteiden luominen 
yksiköissä vie aikaa. Pysyvyys vähentäisi henkilövaihdosten riskiä ja mahdollistaisi paremmin 
pitkäjänteisen työskentelyn.   
  
"Monikielisten ohjaajien pitäisi olla kokoaikaisia ja heillä tulisi olla virka. Koska useimmiten yhteistyö 
jatkuu vuosia. Jos koko ajan vaihtuu uuteen henkilöön, joudutaan aina aloittamaan alusta. 
Luottamuksen luomiseen voi mennä jopa yksi lukuvuosi." (Opetushenkilökunta, perusopetus.)   
 
Kuvio 18. Henkilökuntakysely: Monikielinen ohjaaja -mallin tarve jatkossa  

  
Lähde: Henkilökunnan kysely  
 
Laajan työnkuvan priorisointi 
 
Monikielisten ohjaajien työnkuva on laaja ja työllä on useita kohderyhmiä. Lisäksi ohjaajat jakavat 
aikaansa ja työpanostaan usean yksikön välillä. Varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa 
ohjaajat ja henkilökunta näkevät kodin ja päiväkodin tai koulun välisen yhteistyön vahvistamisen ohjaajien 
työn tärkeimpänä osa-alueena. Ohjaajat ovatkin priorisoineet työtään ja tekevät enemmän työtä 
huoltajien ja henkilökunnan kanssa kuin suoraan oppijoiden kanssa. Henkilökunnasta kuitenkin toivoo, 
että ohjaajat tekisivät enemmän työtä oppijoiden kanssa. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa osa 
henkilökuntakyselyyn vastaajista kertoo, että ohjaaja tekee varsin vähän työtä lasten kanssa ja ohjaajan 
työstä olisi paljon hyötyä myös lapsiryhmässä. Perusopetuksessa henkilökunta toivoo ohjaajien näkyvän 
enemmän koulun arjessa ja esimerkiksi osallistuvan oppitunneille. Myös osa ohjaajista toivoo, että aikaa 
oppijoiden kanssa työskentelyyn olisi enemmän, mutta toisaalta priorisointi kodin ja päiväkodin tai koulun 
väliseen yhteistyöhön on tietoinen valinta. Ohjaajat näkevät, että paras mahdollisuus vaikuttaa oppijoihin 
on huoltajien kautta.  
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Lukiossa ohjaajien työ painottuu enemmän suoraan työskentelyyn opiskelijoiden kanssa. Lisäksi 
työskentelyssä painottuu myös yhteisöllinen työ, mitä ei muilla asteilla nähdä yhtä tärkeänä. 
Lukiokoulutuksessa ohjaajien ja henkilökunnan näkemys työn eri osa-alueiden tärkeydestä vastaa melko 
hyvin ohjaajien työskentelyn nykyisiä painopisteitä.  
 
Työn kohderyhmä 
 
Monikielisten ohjaajien työn kohderyhmää ovat ulkomaalaistaustaiset oppijat ja heidän perheensä. Kaikki 
ulkomaalaistaustaiset oppijat eivät tietenkään tarvitse tukea, joten arvioinnissa henkilökunnalta ja 
ohjaajilta kysyttiin myös millaiset oppijat ja perheet hyötyvät monikielisten ohjaajien tuesta eniten. 
Oppijoiden osalta tarve keskittyy erityisesti hiljattain maahan tulleisiin sekä perusopetuksessa ja lukiossa 
sellaisiin oppijoihin, jotka eivät saa tukea kotoa tai jotka kokevat ristiriitaa kodin ja koulun välillä. Tukea 
tarvitsevat myös ne oppijat, joilla on haasteita oppimisessa tai elämäntilanteessa. Perheiden osalta 
vastauksissa korostuivat niin ikään hiljattain maahan tulleet sekä perheet, joissa suomalaista kasvatus- ja 
koulutusjärjestelmää ei tunneta hyvin.  
 
Käytännössä ohjaajien tuki ei kuitenkaan tavoita kaikkia ulkomaalaistaustaisia yhdenvertaisesti. Eniten 
ohjaajien työstä hyötyvät ohjaajan kanssa samaa kieltä puhuvat oppijat. Arvioinnin vastauksissa osa 
ohjaajista ja henkilökunnasta toivoi, että monikielistä ohjausta olisi saatavilla useammilla kielillä. Toisaalta 
toivottiin myös, että ohjaajat olisivat enemmän kaiken kielisten oppijoiden tukena. Mikäli ohjaajilla olisi 
vähemmän yksiköitä, heidän työtään olisi mahdollista painottaa enemmän oppijoiden kanssa tehtävän 
työn suuntaan, jolloin myös useammat oppijat hyötyisivät ohjaajan tuesta. Huoltajien kanssa omalla 
kielellä saatavalla tuella on suurempi merkitys, mutta yksi vastaaja ehdottaa ratkaisuksi ohjaajien 
tiimimäisempää työskentelyä.  
 
”Monikielisyyttä pitäisi kehittää ohjaajien kesken tai kouluttaa eri kielisiä ohjaajia. Missä ovat espanjan, 
englannin tai kiinan kielen ohjaajat?” (Opetushenkilökunta, perusopetus.) 
 
”Minusta on vähän hassua, että meidän monikielinen ohjaaja on vain yhden etnisen ryhmän edustaja. Itse 
hän toki edustaa vain yhtä ryhmää, mutta hän ehkä voisi palvella koulua myös muiden etnisten ryhmien 
osalta. Jos vaikka somalialaisille on oma ohjaaja ja arabiankielisille omansa, se tuo koululle kaksi 
satunnaisesti paikalla olevaa työntekijää. Jos sen sijaan olisi yksi, joka hoitaa useampia oppilaita, koululla 
työskentelevien aikuisten määrä pysyisi maltillisempana, ja toisaalta työtavat vakiintuisivat tämän yhden 
henkilön kanssa paremmin. Jos kielimuuri on jonkun perheen kanssa tälle yhdelle työntekijälle liian suuri, 
hän voinee pyytää perheen kanssa kommunikointiin virka-apua toisen koulun ohjaajalta, jonka 
kieliarsenaalissa on tämä kyseinen kieli. Suurin osa ongelmista on minusta kulttuurisidonnaisia eikä niin 
vahvasti kielisidonnaisia, jolloin kielitaito ei ole yhtä tärkeä taito kuin kulttuurintuntemus.” 
(Opetushenkilökunta, perusopetus.) 
 
 
Vähemmän yksiköitä yhdelle ohjaajalle 
 
Tällä hetkellä monikielisillä ohjaajilla on keskimäärin 3-5 nimettyä yksikköä ja lisäksi he työskentelevät 
konsultoivasti koko kaupungin alueella. Kaikilla koulutusasteilla pääosa henkilökuntakyselyyn 
vastanneista näkee, että sopiva toiminta-alue monikieliselle ohjaajalle olisi 1 varhaiskasvatusyksikkö, 
koulu tai lukio. Erityisesti lukiossa vastaajat toivovat koulukohtaista työskentelyä. Myös monikieliset 
ohjaajat toivovat pienempiä työskentelyalueita, joskin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa ohjaajat 
kannattavat myös yhtä varhaiskasvatusaluetta sopivana työskentelyalueena.   
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"Olisi hienoa, jos yhdellä ohjaajalla olisi vähemmän kouluja ja oppilaita hoidettavanaan. Tällä hetkellä 
heidän aikansa on erittäin pahasti kortilla. Kenties pari lähialueen koulua (esim. alakoulu ja yläkoulu) 
olisivat paras mahdollinen toiminta-alue ohjaajille. Tuolloin yhteistyö olisi parhaassa tapauksessa hyvinkin 
pitkäjänteistä." (Opetushenkilökunta, perusopetus.)  
  
"Vielä enemmän läsnäoloa lapsiryhmissä ja tukena toiminnoissa/pienryhmissä. Jokaisella 
päivähoitoyksiköllä voisi olla oma monikielinen ohjaaja." (Opetushenkilökunta, varhaiskasvatus ja 
esiopetus.)  
 
"Vähemmän kouluja yhdelle ohjaajalle: enemmän aikaa tietyille kouluille ja opiskelijoille." 
(Opetushenkilökunta, lukio.)  
 
 
Kuvio 19. Mikä olisi sopiva toiminta-alue monikieliselle ohjaajalle?  

 
Lähde: Henkilökuntakysely 

 
Useassa yksikössä työskentely tarkoittaa sitä, että ohjaajat joutuvat priorisoimaan työtään, eivätkä he 
ehdi olla kovin paljon päiväkodin tai koulun arjessa mukana. Kun yksiköitä on paljon, ohjaajat jäävät osin 
irrallisiksi yksikön rakenteista. Myöskään ohjaajan vaikutus koko yksikön toimintakulttuuriin ei ole kovin 
vahva, jos ohjaaja on läsnä vain 1-2 päivää viikossa.  
 
”Ohjaaja ei ole tuonut uutta kouluun. Hän on niin vähän tässä koulussa, ettei ole mahdollisuuttakaan.” 
(Oppilashuolto, perusopetus.) 
 
Ohjaajien työstä tulisi tiedottaa yksiköissä enemmän  
 

Monikieliset ohjaajat korostivat haastatteluissaan, että heidän työnkuvansa ei ole selvä kaikissa yksiköissä 
ja kaikille henkilökunnan edustajille. Ohjaajat toivovatkin, että heidän työstään tiedotettaisiin laajemmin 
ja säännöllisesti yksiköissä. Myös henkilökuntakyselyn vastaukset osoittavat, että ohjaajan työnkuva ja 
työn tavoitteet ovat tuttuja vain varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Erityisesti lukiokoulutuksessa 
henkilökunta ei tunne monikielisen ohjaajan työnkuvaa kovin hyvin. 
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Kuvio 20. Kuinka hyvin tunnet monikielisen ohjaajan työnkuvan ja työn tavoitteet?  

 
Lähde: Henkilökuntakysely 
 

Ohjaajien työnkuvan tunteminen liittyy kiinteästi ohjaajien yksiköiden määrään. Mitä enemmän ohjaaja 
on paikalla yhdessä yksikössä ja mitä enemmän hän tekee yhteistyötä henkilökunnan kanssa, sitä 
paremmin ohjaajan työ tulee tunnetuksi.   
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5. Kouluvalmentaja-mallin arviointi 
 

5.1. Oppilasmäärät kouluvalmentaja-kouluissa 
 

Kouluvalmentajamallin arviointi kohdistuu kouluihin, joissa malli oli käynnissä lukuvuonna 2019-2020. 
Yhteensä näissä kouluissa oli 7 378 oppilasta 1.-9.-luokilla syksyllä 2019. Määrä vastaa 17 prosentin 
osuutta koko kaupungin oppilasmäärästä (ilman erityiskouluja). 7-9-luokilla osuus on suurempi; 23 
prosenttia. Uusien kouluvalmentajakoulujen myötä lukuvuonna 2020-2021 oppilasmäärä nousee yli 
13 800 ja osuus kaikista kaupungin kouluista lähes kolmannekseen (32 prosenttia).  
 
Kouluvalmentaja-mallin koulut ovat selvästi muita kaupungin kouluja isompia oppilasmäärältään. Syksyllä 
2019 Helsingin kaupungin kouluissa (ilman erityiskouluja) oli keskimäärin 465 oppilasta, mutta 
kouluvalmentajakouluissa 738 oppilasta. Myös uudet kouluvalmentajakoulut ovat keskimääräistä selvästi 
suurempia (646 oppilasta).  
 
Kuusi kouluvalmentajaa arvioi toimintansa volyymia kouluillaan. Valmentajia pyydettiin arvioimaan, 
kuinka suuren osuuden kanssa he ovat työskennelleet koko koulun oppilasmäärästä viimeisen puolen 
vuoden aikana. Arviot vaihtelivat runsaasti kouluittain. Yleisimmin arvioitiin, että oman koulun oppilaista 
noin 50-70 tai 70-90 prosentin kanssa oli työskennelty. Viimeisen kahden viikon ajalta kouluvalmentajien 
työ oli kohdistunut keskimäärin 230 oppilaaseen. Kouluittain määrä vaihteli 100–380 oppilaan välillä. 
Kaksi kolmesta valmentajasta oli sitä mieltä, että kohdatuilla oppilailla oli täysi tarve valmentajan työlle, 
kolmasosan mielestä tarve kohtasi useimmiten. 
 

5.2. Vaikutukset oppilaihin ja oppilasryhmiin  
 

Eniten vaikutusta oppilaiden väliseen vuorovaikutukseen  

Arviointikyselyiden mukaan kouluvalmentaja-kokeilun vaikutukset oppilaisiin ja kouluyhteisöön ovat 
olleet hyvin positiivisia. Sekä henkilökunta että kouluvalmentajat ovat kertoneet oppilaiden 
lisääntyneestä osallisuudesta ja hyvinvoinnista. Henkilökunnasta lähes 90 prosenttia oli sitä mieltä, että 
kouluvalmentajan työstä on ollut joko hyvin paljon tai melko paljon hyötyä oppilaille. Kouluvalmentajan 
työn vaikutukset näkyvät sekä henkilökunnan että valmentajien mielestä eniten oppilasryhmien 
ristiriitojen ehkäisemisessä ja ratkaisemisessa sekä oppilaiden välisessä vuorovaikutuksessa. Myös 
osallisuuteen ja oppilaiden kouluviihtyvyyteen nähtiin valmentajan työllä olevan paljon vaikutusta.   
 
Oppilaisiin kohdistuvia vaikutuksia henkilökunnan oli vaikeampi arvioida. Vaikutukset yksittäisiin 
oppilaisiin ovat henkilökunnan mielestä olleet kuitenkin myönteisiä. Kaksi kolmesta vastaajasta arvioi, 
että valmentaja on vahvistanut oppilaiden tunnetaitoja, lisännyt arjen hallintaa ja tuonut oppilaille 
mielekästä vapaa-aikaa. Etenkin vaikutuksista koulumotivaatioon henkilökunnasta yli 40 prosenttia ei 
osannut arvioida. Niistä, jotka arvioivat, suurin osa koki vaikutuksen positiiviseksi.  Valmentajat näkivät 
henkilökuntaa useammin positiivista vaikutusta oppilaiden tunnetaidoissa ja arjen- sekä elämäntaidoissa. 
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Kuvio 21. Vaikutukset koulu- ja luokkayhteisöihin  

Lähde: Henkilökuntakysely 

 
Hyötyjinä hyvin erilaiset oppilaat 

Kouluvalmentajat voivat melko vapaasti päättää oman työn toteuttamistavoista. Jokaisella on hieman 
erilaiset käytännöt oppilaiden lähestymiseen ja työn toteuttamiseen. Kouluvalmentajille yhteistä on 
kuitenkin se, että heidän tuestaan hyötyvät eniten syrjäytymisriskissä olevat nuoret. Sekä opettajat että 
kouluvalmentajat ovat sitä mieltä, että kouluvalmentajasta hyötyvät monipuolisesti erilaiset koulun 
oppilaat. Henkilökunta mainitsi muun muassa seuraavat: yleisesti syrjäytymisriskissä olevat oppilaat; 
oppilaat joilla on käyttäytymisongelmia; hiljaiset ja vetäytyvät oppilaat; oppilaat, joilla tarve aikuiselle; 
levottomat oppilaat ja yksinäiset oppilaat. 
 
Valmentajat korostavat toiminnan matalan kynnyksen palvelua, joka on auki kaikille. Erityisinä apua 
saaneina oppilasryhminä mainittiin muun muassa seuraavat: ujot ja kaverittomat, joille on vapaa-
ajantoiminnan kautta löydetty tekemistä ja kavereita; paljon negatiivista palautetta saavat oppilaat, 
joiden käytöksen syitä ei ole etsitty; oppilaat, joilla koulupäivän aikana vaikeuksia säädellä omia tunteitaan 
ja ajautuvat helposti ristiriitoihin sekä oppilaat, joiden haasteet eivät näy selkeästi oppimisessa vaan 
itsetunnossa sekä tunne- ja vuorovaikutustaidoissa. Lisäksi nostettiin luokat, joissa on luokkalaisten tai 
opettajan välisen vuorovaikutuksen kanssa haasteita sekä luokat, jotka eivät ryhmäydy. 
 

”Sosiaalisesti paikkaansa etsivät, potentiaalisesti häiriköivät, energiset, ujot - monenlaiset lapset.” 

”Monenlaiset, koska rooli on monipuolinen. Pystyy kohtaamaan yksilöllisesti tai ryhmissä, pienien tai isojen 
haasteiden takia.” 

”Sellaiset oppilaat, joiden tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat heikot ja jotka eivät saa kotoa tarvitsemaansa tukea 
koulutyöhön. Myös syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ovat hyötyneet todella paljon kouluvalmentajan avusta.” 

”Ensamma och osäkra elever.” 

”Egentligen alla, men mest de elever som ligger i riskzonen för att "falla utanför", elever som har svårt att hantera 
svåra situationer och är omotiverade för skolarbetet.” 

”Sellaiset, jotka osaavat pyytää apua ja/tai pystyvät ottamaan sitä vastaan.” 
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”Kouluvalmentaja on meidän koulussa keskittynyt ensisijaisesti muutamiin yksittäisiin oppilaisiin. Heidän kauttaan 
vaikutus on ollut laajempikin, mutta tärkeintä se on ollut näille yksittäisille oppilaille.” 

”Sellaiset oppilaat, joilla on haasteita esim. koulumotivaation ja kaverisuhteiden kanssa.” 

”Olen huomannut, että yllättävän monet hyötyvät, niin levottomammat kuin hiljaisemmat. Ennen kaikkea ne, 
jotka eivät saa muuta aikuisten tukea elämässään, hyötyvät tästä.” 

Lähde: Henkilökuntakysely, syksy 2020 

 
Kuvio 22. Vaikutukset oppilaisiin 

 
Lähde: Henkilökuntakysely 

 
Matalan kynnyksen palvelu 

Kouluvalmentajaa ei koeta samanlaisessa auktoriteettiasemassa olevaksi aikuiseksi, jolloin hänelle on 
helpompi jutella ja kertoa asioita. Kouluvalmentaja tarjoaa sekä toiminnallisuutta että mahdollisuutta 
keskustella luottamuksellisesti kaikista asioista. Kouluvalmentajat ja opettajat korostavat valmentajan 
työn merkitystä erityisesti oppilaille, joilla on haasteita koulunkäynnissä tai kotona. Kouluvalmentaja on 
ollut käytöshäiriöisille ja syrjään vetäytyville lapsille suuri tuki. Nuoret saavat kouluvalmentajalta 
huomiota, jota ei ole kotona saanut. 
 
Koulun henkilökunta ja oppilaat pitävät kouluvalmentajan läsnäoloa luokkatunneilla ja koulun 
tapahtumissa tärkeänä. Kouluvalmentajista pidetään ja heitä kunnioitetaan oppilaiden keskuudessa. 
Nuoret saavat kouluvalmentajalta matalan kynnyksen tukea koulussa. Koulun henkilökunnan mielestä 
oppilailla on matalampi kynnys puhua kouluvalmentajan kanssa muistakin kuin koulukäyntiin liittyvistä 
asioista. Kouluvalmentajan näkökulma ei ole samalla tavalla sidottu opetuksellisiin tavoitteisiin, mutta 
kuitenkin työ edesauttaa kasvatustyötä ja lisää kouluviihtyvyyttä.  
 
Kouluvalmentajien mielestä he ovat pystyneet auttamaan nuoria löytämään samoista asioista 
kiinnostuneita kavereita ja auttaneet apua tarvitsevia lapsia viihtymään paremmin koulussa. 
Kouluvalmentajat mainitsivat myös sen, että oppilaiden mielestä keskustelua valmentajan kanssa ei 
mielletä yhtä vakavaksi kuin kuraattorin kanssa käytävää keskustelua, joka mielletään usein negatiiviseksi 
ja leimaavaksi muiden oppilaiden silmissä. Kritiikkinä henkilökunta kertoi, ettei valmentaja ole tehnyt 
mitään yhteistyötä oman luokkansa kanssa tai että valmentaja keskittyy vain muutamaan oppilaaseen. 
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Matalan kynnyksen aikuisen roolistaan käsin kouluvalmentajat ovat sanoneet, että heidän avullaan on 
pystytty ratkaisemaan myös oppilaiden ja opettajien välisiä väärinymmärryksiä. Kouluvalmentajalla ei ole 
opetus – ja arviointivelvollisuutta oppilaita kohtaan, joten he myös kohtaavat ”väärinymmärrettyjä” 
nuoria eri merkityksessä kuin opettajat. Kouluvalmentajat kokevat, että heillä on mahdollisuus kuunnella 
ja auttaa oppilaita, jotka saavat muuten koulusta paljon negatiivista palautetta.  

 
”Kouluvalmentajan läsnäolo luokissa, välitunneilla ja oppitunneilla on tuonut oppilaille yhden turvallisen aikuisen 

lisää. Aikuisen, kenen kanssa voi käydä keskustelua ja kertoa omista kuulumisistaan. Oppilaat tarvitsevat 
jatkossakin kouluvalmentajaa. Lisäksi kouluvalmentaja on loistava opettajan työkaveri, jonka kanssa yhdessä voi 

pohtia erilaisia ratkaisuja eri oppilaille.” 

”Eleverna har uppskattat att kunna träffa en vuxen som inte är en lärare, som alltså inte har ansvar för 
undervisning och bedömning.” 

”Yksilötyössä kuraattorilla käyvä voidaan myös edelleen leimata mutta kouluvalmentajan kanssa työskentelyyn ei 
mielletä samanlaista stigmaa.” 

”Tarpeellista olla matalan kynnyksen aikuinen, jolla ei ole opettajan roolia eikä liian tiukkaa lukujärjestystä ja 
lukkoon lyötyjä tunteja.” 

Lähde: Henkilökuntakysely, syksy 2020 

 

 

Oppilaat arvostavat kohtaamista 

Myös oppilaat kertoivat, että kouluvalmentaja on auttanut heitä ratkaisemaan koulunkäyntiin liittyviä 
ongelmia ja sopeutumaan paremmin kouluympäristöön. Oppilaiden mielestä kouluvalmentajat ovat 
aikuisia, jotka ymmärtävät heidän ongelmiaan ja haluavat aidosti kuunnella ja auttaa. Haastatellut 
oppilaat olivat varsin tyytyväisiä kouluvalmentajalta saatuun tukeen; yli puolet oli hyvin tyytyväisiä ja 
kokonaisuudessaan tyytyväisiä oli yli 70 prosenttia. Kuitenkin lähes viidennes ei osannut sanoa arviota. 
 
Haastatellut oppilaat kertoivat saaneensa kouluvalmentajalta apua koulunkäyntiin liittyviin ongelmiin 
kuten keskittymiseen, kokeiden tekemiseen ja yleensä koulun asioiden hoitamiseen. Erityisesti 
käyttäytymisongelmista kärsivät oppilaat ovat hyötyneet kouluvalmentajan tuesta muun muassa 
tunnetaitotunneilla ja kerhotoiminnassa. Lisäksi apua mainittiin saadun kiusaamiseen, riitelyihin, 
käyttäytymiseen, rauhoittumiseen, omiin henkilökohtaisiin huoliin ja vaikeuksiin, harrastamiseen sekä 
yleisesti keskusteluseurana. Usea oppilas kertoi saaneensa valmentajalta kannustusta ja tukea silloin, kun 
tilanne on paha.   

”Vastaa kysymyksiin, auttaa jos stressaantunut” 

”Käyttäytyminen helpottuu hänen seurassaan” 

”Auttaa riidoissa ja hädässä” 

”Tukea, kun on paha päivä” 

”Kiusaamistilanteessa apua” 

Lähde: Oppilashaastattelut 

 
Valmentajan työtä tehdään persoonalla. Oppilaiden vastauksissa tuli esiin myös se, että aina valmentajan 
ja oppilaan persoonat eivät kohtaa ja oppilas saattaa vieroksua kouluvalmentajan äkkipikaisuutta tai 
jäykkyyttä. Samana lukuvuonna tulleita valmentajia ”testattiin” oppilaiden toimesta ja oppilaiden 
haastatteluissa näkyi, ettei luottamusta ole vielä syntynyt.  
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Kuvio 23. Oppilaiden tyytyväisyys saatuun tukeen  

 
Lähde: Oppilaiden haastattelut 

 
”Hyödyllinen, tukee, erittäin positiivinen, hauska tehdä jotakin hauskaa yhdessä luokassa” 

”Mukava ja tulen iloiseksi juttelun jälkeen” 

”Sen kautta olen saanut lisätietoa tunteista” 

”Saa tukea kiusaamisessa, voi jutella asioista” 

”Auttanut kaikkia ongelmissa” 

”Pääsee puhumaan ja sovitaan riidat” 

Lähde: Oppilashaastattelut 

 

5.3. Vaikutukset poissaoloihin ja Wilma-merkintöihin  
 

Aineisto  

Tilastollisessa tarkastelussa katsotaan, onko kouluvalmentaja-mallin koulujen Wilma-merkinnöissä 
nähtävissä ajallista muutosta ja eroja muihin kouluihin. Tarkastelu tehdään kouluista, joissa malli oli 
käytössä lukuvuonna 2019-2020.  
 
Aineistona on oppilastietohallintajärjestelmä Multiprimuksen Wilma-aineisto, jota on suhteutettu 
kouluittain ja luokka-asteittain syyskuun oppilasmääriin. Tiedot kattavat kaikki Helsingin kaupungin 
suomen- ja ruotsinkieliset koulut. Koska osa kouluvalmentaja-kouluista on ala-asteita, tehtiin tarkastelu 
erikseen 1-6 ja 7-9-luokkalaisille.  
 
Yhteensä Wilma-merkintöjä oli tehty lukuvuonna 2017-2018 4,6 miljoonaa (toukokuun ja huhtikuun 
viimeisen viikon tiedot puuttuvat), lukuvuonna 2018-2019 7,5 miljoonaa ja lukuvuonna 2019-2020 5,4 
miljoonaa (koronaviruksen aiheuttama etäopetusjakso vaikutti merkintöjen määrään).  
 
Poissaoloja tarkastellaan kahdella mittarilla: luvattomat poissaolot ja kaikki poissaolot, jotka sisältävät 
seuraavat tuntimerkinnät: Lupa, Luvaton, Poissa, Selvitys huoltaja/itse ja Koulu selvittänyt.  
 
Lisäksi tarkastellaan Wilma-merkintöjä neljän eri luokan kautta. Myönteisen palautteen Wilma-
merkintöjä ovat: tsemppasit tänään, otit vastuuta opiskelustasi, osasit keskustella asioista, osallistuit 
aktiivisesti, autoit toisia oppilaita, otit toiset huomioon, työskentelit hienosti yhdessä toisten kanssa ja olit 
hyvä kaveri välitunnilla. Toisena positiivisena luokkana on pelkkä hyvä-merkintä, koska sitä käytetään 
runsaasti. Korjaavaa palautetta varten laitettiin korjaavat merkinnät yhteen: kiinnitä jatkossa huomiota, 
kotitehtävät tekemättä, opiskeluvälineitä puuttuu ja asiaton tai häiritsevä käytös. Toiseksi negatiiviseksi 
muuttujaksi laskettiin yhteen luvattomat poissaolot, myöhästymiset, poistamiset, alueelta poistumiset 
sekä rikkeet. Tätä jälkimmäistä luokkaa kutsutaan tässä nimellä ”käytösmerkinnät”.  
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Poissaolot 

Poissaolot ja etenkin luvattomat poissaolot lisääntyvät luokka-asteen kasvaessa ja eniten poissaoloja on 
7-9-luokkalaisilla.  
 
Poissaolojen määrä oli kouluvalmentaja-kouluissa selkeästi muita kouluja suurempi ennen mallin aloitusta 
lukuvuosina 2017-2018 ja 2018-2019. Etenkin 7-9-luokkalaisilla poissaolot olivat muita kouluja 
suuremmat keväällä 2019. Lukuvuonna 2019-2020 kouluvalmennuskoulujen yläastelaisten poissaolot, 
sekä luvattomat että kaikki poissaolot, olivat lähempänä kaikkien muiden kaupungin koulujen poissaoloja 
kuin aikaisempana kahtena lukuvuotena. Kaikkien poissaolojen määrä oli jopa vähäisempi kuin muissa 
kouluissa. 1-6-luokilla erot ovat pieniä ja tulokset kevään 2020 kohdalla päinvastaisia.   
 

Kuvio 24. Luvattomien ja kaikkien poissaolojen määrä oppilasta kohti kouluvalmentaja kouluissa ja 
muissa kouluissa lukukausittain syksystä 2017 kevääseen 2020 
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Kaikissa poissaoloissa tiedoissa ovat mukana perusopetuksen 1-9-luokkien oppilaat, joille on merkitty joku seuraavista tuntimerkinnöistä: Lupa, Luvaton, 
Poissa, Selvitys huoltaja/itse, Koulu selvittänyt. Luvattomissa poissaoloissa vain merkintä ”luvaton”.  
Tuntimerkintöjen määrä on suhteutettu koulujen oppilasmäärään vastaavalta vuodelta tilanteesta 20.9. 
*Keväästä 2018 puuttuu toukokuun ja huhtikuun viimeisen viikon tiedot.  
Kouluvalmentajakoulut = Botby Grundskolan, Hiidenkiven peruskoulu, Kankarepuiston peruskoulu, Kannelmäen peruskoulu, Keinutien ala-aste, Käpylän 
peruskoulu, Latokartanon peruskoulu, Maunula ala-aste, Norsen grundskolan ja Vesalan peruskoulu 
Muut koulut = Kaikki muut koulut lukuun ottamatta erityiskouluja 
Lähde: Multiprimuksen Wilma-aineisto 
 
 

Wilma-palautteet 

Positiivisten ja negatiivisten Wilma-merkintöjen tavoitteena on tarkastella muuttaako mallin käyttö 
merkintöjen osuuksia. Wilma-merkinnät ovat koulujen merkittävä yhteydenpitoväline oppilaan ja 
oppilaan vanhempien kanssa. Kodin ja koulun välisessä kanssakäymisessä on merkitystä millaista 
palautetta oppilas ja oppilaan huoltajat saavat koulusta, ja myös tästä syystä merkintöjä tarkastellaan.  
 
Lukuvuonna 2017-2018 kolmannes kouluvalmentajakoulujen 1-6-luokkien Wilma-palautteista oli 
negatiivista, lukuvuonna 2019-2020 osuus oli viidennes. Oppilaiden käytös oli siis parantunut ja opettajien 
antama palaute muuttunut enemmän myönteiseksi. Vastaava muutos on tapahtunut muissakin 
kaupungin kouluissa, mutta lähtötaso on ollut niissä parempi. Muutos parempaan päin on kuitenkin 
alkanut kouluissa jo lukuvuonna 2018-2019, eli ennen kuluvalmentaja-mallin käyttöön ottoa.  
 
Myös luokilla 7-9 on tapahtunut vastaava muutos positiivisten merkintöjen lisääntyessä. 7-9-luokilla 
muutos on tapahtunut vasta lukuvuonna 2019-2020, jolloin kouluvalmentaja-malli tuli kouluilla käyttöön. 
Lukuvuosina 2017-2018 ja 2018-2019 vajaa kolmannes Wilma-merkinnöistä oli negatiivista 
kouluvalmentaja-kouluissa, enemmän kuin muissa kouluissa. Lukuvuonna 2019-2020 negatiivisten 
merkintöjen osuus laki viidennekseen, sama vähentyminen on kuitenkin näkyvissä muissakin kouluissa.   
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Kuvio 25. 1-6 ja 7-9-luokkalaisten saamat Wilma-merkinnät jaettuna neljään eri luokkaan. 
Merkintöjen suhteellinen osuus kaikista merkinnöistä.  
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Lähde: Multiprimuksen Wilma-aineisto 
 

 

5.4. Vaikutukset kodin ja koulun yhteistyöhön 
 

Puolet henkilökunnasta ei osannut sanoa, onko kouluvalmentajan työllä ollut vaikutusta kodin ja koulun 
väliseen yhteistyöhön. Vain kolmannes henkilökunnasta oli sitä mieltä, että kouluvalmentaja on 
vahvistanut tai lisännyt yhteistyötä. Valmentajan ei myöskään katsottu juuri lisänneen muun 
henkilökunnan yhteistyötä huoltajien kanssa. Kouluvalmentajan työ painottuu niin valmentajien kuin 
henkilökunnankin mielestä enemmän oppilaiden ja koulun henkilökunnan kanssa tehtävään työhön. 
 
Kouluvalmentajan työssä kodin ja koulun välillä on koulukohtaisia eroja sekä henkilökunnan että 
kouluvalmentajien mielestä. Osa henkilökunnasta ja valmentajista toi esiin koteihin päin tehtyä työtä, 
mutta osan mielestä työ ei ollut painottunut. Kouluvalmentajan nähtiin tuoneen kouluihin uusia 
näkökulmia ja toimintamalleja yhteistyön sujuvuuden parantamiseksi, muun muassa 
vanhempainyhdistyksen kautta. Kouluvalmentaja toimii kolmantena osapuolena, johon sekä koulun 
opettajat että huoltajat voivat luottaa.  
  
Arviointivastauksissa nostetaan etenkin kouluvalmentajan tuen merkitystä etäopetuksen aikana. 
Kouluvalmentaja oli auttanut opettajia tavoittamaan oppilaita ja neuvomaan kouluasioissa. Moni 
vastaajista kokee, että kouluvalmentajalla on valmiutta auttaa tarvittaessa opetushenkilökuntaa tai 
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huoltajaa, mikä helpottaa opettajien ja rehtorien työtä. Kouluvalmentajan on helpompi keskustella 
huoltajien kanssa asioista, jotka eivät välttämättä kuulu opetushenkilökunnan vastuuseen. 
 
Kuvio 26. Vaikutukset kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön  

 
Lähde: Henkilökuntakysely  

 
”Kouluvalmentaja toimii loistavana tukena niin vanhemmille kuin opettajillekin. Vanhempien on helpompi joskus 

lähestyä kouluvalmentajaa arjen asioissa, kuin opettajaa.” 

”Kouluvalmentaja on ollut mm. mukana ratkomassa poissaoloja ja keskustelemassa tuesta perheen kanssa.” 

”Hän ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä koteihin ja voi puhua myös asioista, jotka eivät välttämättä kuulu 
opetushenkilökunnalle.” 

”Hän on kolmas osapuoli, jos tulee kiistoja tai epäselvyyksiä esimerkiksi oppilaan ja opettajan tai opettajan ja 
kodin välillä.” 

”Kouluvalmentaja kävi kotona hakemassa oppilaita kouluun ja teki muutenkin erilaisella tatsilla hommia kotien 
kanssa.” 

”Ehkä, näistä tilanteista minulla ei ole tietoa.” 

”Hänen työtään ei ole ohjattu tähän suuntaan.” 

”Min egen klass har inte direkt haft behov av skolcoachen och vårt samarbete med hemmet har redan fungerat.” 

”Det är främst klassföreståndaren som håller kontakten mellan hem och skola.” 

”Oman työn näkökulmasta en ole huomannut, että kouluvalmentaja olisi tuonut uusia tapoja.” 

Lähde: Henkilökuntakysely syksy 2020 

 

5.5. Vaikutukset koulun rakenteisiin 

 
Puolet koulun henkilökunnasta koki, että kouluvalmentajan myötä yhteistyö koulun ulkopuolisten 
toimijoiden kanssa on lisääntynyt. Henkilökunta koki valmentajan tuoneen matalan kynnyksen palvelua 
myös heille. Moni koki saaneensa apua jo pelkällä keskustelulla valmentajan kanssa. Lisäksi arvostettiin 
valmentajien laajoja yhteistyöverkostoja koulun ulkopuolella. 
 
Monissa kouluissa kouluvalmentaja on ollut apuna vahvistamassa tunne -ja vuorovaikutustaitojen 
systemaattista opettamista. Kouluvalmentajan työn ansiosta monissa kouluissa kerho- ja välituntitoiminta 
on monipuolistunut. Kouluvalmentajien mukaan heidän työhönsä kuuluu olennaisesti kerho – ja 
välituntitoiminnan kehittäminen ja ohjaaminen.  
 
Uusina työtapoina ja asioina kouluvalmentajan kerrottiin aloittaneen muun muassa välitunti- ja 
kerhotoimintaa ja vuorovaikutustunteja sekä tuoneen opettajille osaamista tunnetaitojen opetukseen, 
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ryhmäyttämiseen ja oppilaiden kohtaamiseen. Usea opettaja kertoi saaneensa lisää aikaa koko luokan 
opettamiseen, kun valmentaja on hoitanut esimerkiksi riitatilannetta. Osa koki valmentajan merkityksen 
koulun toiminnassa melko pieneksi, ja valmentajan vaikuttaneen lähinnä välituntitoimintaan. 
Mahdollisuuksia nähtiin enemmänkin, mutta valmentajan rajallinen aika oli esteenä. 
 

”Tunne- ja vuorovaikutustaitojen systemaattisen opettamisen vahvistaminen.” 

”On tuonut yhden väliportaan esim. luokanvalvojan ja kuraattorin väliin. Henkilö joka pystyy jalkautumaan 
oppilaiden keskuuteen helposti. Yhteistyö esim. Poliisiin ja nuorisotyöhön” 

”Strukturoitua välituntitoimintaa lisää” 

”Hänellä on paljon yhteyksiä koulun ulkopuolisiin nuorten kanssa toimijoihin.  Hänellä on tätä kautta tietoa ja 
kontakteja verkostoihin, jotka toimivat nuorten vapaa-ajassa. Tällöin tulee erilainen kokonaiskuva nuoren 

tekemisistä ja elämästä.” 

”Yhteistyö nuorisotalon ja koulun välillä on mielestäni lisääntynyt.” 

”Koutsi on antanut myös opettajille tukea eri tilanteisiin koulupäivän aikana.” 

”Möjlighet till andra aktiviter än de som lärarna hinner med.” 

”Muistuttanut ryhmäyttämisen tärkeydestä.” 

”Se, miten viisaasti kouluvalmentaja kohtaa lapsia ja nuoria koulussamme, on antanut minulle esimerkin, mitä 
voisin itse tehdä paremmin.” 

Lähde: Henkilökuntakysely syksy 2020 

 
Kouluvalmentajat kokevat itse vaikuttaneensa melko paljon sekä yhteistyörakenteisiin että 
työviihtyvyyteen. 64 prosenttia henkilökunnasta koki valmentajan vaikuttaneen positiivisesti 
työviihtyvyyteen ja työssäjaksamiseen. Henkilökunnasta usea mainitsi myös parantuneen työilmapiirin, 
joka oli myös kohentanut yhteistyötä oppilaiden hyväksi. Valmentajan koettiin tuoneen positiivisuutta ja 
innostuneisuutta työpaikalle. 
 
Kuvio 27. Vaikutukset koulu rakenteisiin 

 
Lähde: Henkilökuntakysely  
 
 

”Auttanut jaksamaan ja tarjonnut uusia näkökulmia” 

”Koulumme kouluvalmentajat ovat olleet luonteeltaan iloisia, joten ilmapiiriin on tullut kaivattua positiivisuutta.” 

”Skolcoachen har varit en trevlig kollega.” 

”Kiva työkaveri lisää” 

”Iloitsen että saan työskennellä hänen kanssaan.” 

Lähde: Henkilökuntakysely syksy 2020 
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5.6. Vaikutusten arvioinnin yhteenveto 
 
Henkilökunta näki kouluvalmentaja-mallin erittäin hyödyllisenä toimintamallina oppilaille. Vaikutusten 
arvioinnissa kouluvalmentajien yhteisöllinen työ korostui. Henkilökunnan ja valmentajien näkemät 
suurimmat vaikutukset olivat oppilaiden välisessä vuorovaikutuksessa ja ristiriitojen ratkaisemisessa sekä 
osallisuudessa ja yleisessä kouluviihtyvyyden kasvussa. Sen sijaan vaikutukset kodin ja koulun väliseen 
yhteistyöhön ovat pieniä niin henkilökunnan kuin valmentajienkin näkökulmasta, ja toiminnassa on isoja 
koulukohtaisia eroja.  
 
Oppilaista suurin osa oli tyytyväisiä kouluvalmentajaan. Oppilaat kokivat saaneensa monipuolisesti tukea 
valmentajalta. Kuitenkin osalle oppilaista valmentaja oli tuntematon tai hänen kanssaan ei ollut tehty 
mitään. Myös osalle henkilökunnasta valmentaja oli jäänyt tuntemattomammaksi.  
 
Kouluvalmentaja-koulujen poissaolojen määrissä ja Wilma-palautteissa on havaittavissa siirtymä 
positiivisempaan kehitykseen lukuvuonna 2019-2020 verrattuna kahteen edelliseen lukuvuoteen. Vaikka 
ei pystytä arvioimaan, johtuuko positiivinen kehitys kouluvalmentaja-mallista vai jostain muusta koulun 
toiminnasta tai oppilaisiin vaikuttavista tekijöistä, voidaan sanoa, että tulos tukee mallin käyttöä 
positiivisesti. Kouluvalmentajan työ on syrjäytymisen juurisyihin pureutuvaa työtä. Tämän työn 
vaikutukset eivät näy heti vaan vasta vuosien päästä. 
 

5.7. Mallin käytettävyys ja käytännön toteutuksen arviointi 
 

Keväällä 2020 kouluvalmentajakoulujen henkilökunnasta 80 prosenttia oli tehnyt yhteistyötä valmentajan 
kanssa, syksyllä osuus oli noussut 88 prosenttiin. Kouluvalmentajien työnkuvan tunteminen oli kuitenkin 
heikentynyt: keväällä vajaa kymmenesosa vastaajista sanoi, ettei tiedä mitä valmentajan toimenkuvaan 
kuuluu, syksyllä lähes neljännes henkilökunnasta sanoi, ettei tunne kouluvalmentajan työnkuvaa tai työn 
tavoitteita.  
 
Kuvio 28. Työnkuvan tunnettavuus 
Keväällä 2020:  

 
Syksyllä 2020:  

 
Lähde: Henkilökuntakysely kevät ja syksy 2020 
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Kouluvalmentajan tehtävänkuva 

Henkilökunnalta kysyttiin samoilla tehtäväkokonaisuuksilla keväällä ja syksyllä 2020, mitkä ovat heidän 
mielestään kouluvalmentajan tärkeimmät työn painotukset ja työn tarpeet. Keväällä suurimmaksi 
painotukseksi nousi oppilaiden välisten konfliktien selvittely, syksyllä taas tunne- ja vuorovaikutustuntien 
ohjaaminen tai osallistuminen. Näiden kahden lisäksi tärkeiksi teemoiksi nousi myös haastavissa 
tilanteissa mukana olo, ryhmäyttäminen ja yksilötyö oppilaiden kanssa. 
 
Ristiriitatilanteiden ja konfliktien ratkaiseminen ovat olennaisimpia osa-alueita kouluvalmentajan 
toimenkuvassa. Kouluvalmentajat ovat sitä mieltä, että heidän työnsä avulla moniin ongelmiin pystytään 
reagoimaan nykyään nopeammin, mikä on helpottanut myös opettajien työtä ja parantanut opetuksen 
laatua. Ongelmatilanteessa opettaja voi kutsua nopeasti kouluvalmentajaa paikalle selvittämään tietyn 
oppilaan kanssa kahdestaan asioita, ja luokassa voidaan jatkaa opetusta muille oppilaille. Yhteistyö 
opettajan ja kouluvalmentajan välillä on luonut positiivisempaa ilmapiiriä luokkiin ja parantanut 
kouluviihtyvyyttä kaikille koulun oppilaille.  
 
Koulujen henkilökunnalla on epätietoisuutta mitä valmentajan työhön kuuluu ja mitkä ovat työn 
tavoitteet. Yhteistyötä aloittaminen koettiin hankalaksi, kun ei tiedä toisen työnkuvaa. Henkilökunta koki 
myös epäreiluutta työn kohdistamisesta; koettiin, että osan luokkien kanssa tehdään paljon työtä, osan ei 
ollenkaan. 
 

Kuvio 29. Suurin tarve kouluvalmentajien työlle. Kouluvalmentajien ja henkilökunnan vastausten 
jakautuminen kouluvalmentajan tärkeimmille työtehtäville 

 
Keväällä 2020 henkilökuntakysely tehtiin erillisinä kyselyinä kouluissa, pääasiallisesti kysymysmuotona: ”Mihin toivoisit, että kouluvalmentajan toimenkuva 
painottuisi lukuvuonna 2020-2021? (voit valita useamman)”. Syksyn 2020 yhtenäisessä kyselyssä kysymys oli muotoa: ”Valitse seuraavista kolme osa -aluetta, 
joihin kohdistuu suurin tarve kouluvalmentajan työlle.”  
Kouluvalmentajien kysymys: ” Valitse seuraavista kolme osa-aluetta, joihin kohdistuu suurin tarve kouluvalmentajan työlle.”  
*Valmentajia vastauksia vain kuusi. 
Lähde: Kouluvalmentajien kysely, Henkilökysely kevät 2020 ja syksy 2020 
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”Oppilailla on yksi aikuinen lisää jolle he voivat tuntea tulleensa kuulluksi ja kohdatuksi. He ovat voineet purkaa 

sen hetkistä turhautumista puhumalla jollekin ja jatkaa koulupäivää sen asioista kevyemmin mielin.” 

”Kyllä, hän on luotettava aikuinen, joka ei ole opettaja. Hänen roolinsa on eri, joten hänen työnsä kautta oppilaita 
voidaan tukea monipuolisemmin. Tällainen pitäisi olla joka koulussa.” 

”On todella hyvä, että kouluvalmentaja näkyy oppilaiden arjessa, välitunneilla, ruokailussa jne. säännöllisesti 
päivittäin. Hän toimii matalalla kynnyksellä ja hakee aktiivisesti kontaktia oppilaiden kanssa luontevissa 

tilanteissa.” 

”Omat oppilaani ovat nyt vasta kouluvalmentajan työn piirissä. Se on oppilailleni vielä vierasta. En itsekään tiedä, 
mitä työ varsinaisesti pitää sisällään.” 

”Jos muu henkilökunta tuntisi konkreettisemmalla tasolla, mitä kouluvalmentajan työnkuvaan kuuluu ja mihin 
kaikkeen hänen työpanostaan voi käyttää, oppilaita ja kouluvalmentajaa voisi saattaa tehokkaammin yhteen 

sopivissa asioissa.” 

”Har varit till stor hjälp i konfliktsituationer och råd gällande elevers trivsel.” 

Lähde: Henkilökuntakysely syksy 2020 

 
Kouluvalmentajat näkivät suurimman tarpeen työlleen saatavilla olon haastavia tilanteissa. Muuten työn 
tarpeet nähtiin melko samoina tärkeydeltään henkilökunnan kanssa. Kouluvalmentajien mielestä 
tärkeintä kouluvalmentajan työssä on kohdata oppilaita. Kiireettömässä kohtaamisessa oppilaille välittyy 
tunne aidosti välittävästä aikuisesta, jonka kanssa voi muodostaa luottamuksellisen suhteen ja puhua 
mistä vain.  
 
Myös henkilökunta tähdensi, että oppilasmäärät valmentajaa kohti eivät voi olla suuria. Jotta valmentajan 
työnkuva toimii, hänen täytyy olla oppilaille tunnettu ja hänellä täytyy olla aikaa oppilaille. Osa 
henkilökunnasta koki, että kouluvalmentajat vaikuttavat kiireisiltä ja heitä on vaikea saada mukaan 
yhteistyöhön. 
  
Koulujen oppilaat toivovat myös, että kouluvalmentajalla olisi enemmän aikaa olla heidän kanssaan. Moni 
oppilaista ehdotti, että kouluvalmentaja voisi olla enemmän läsnä esimerkiksi oppitunneilla ja olisi 
enemmän näkyvissä koulun käytävillä, jotta heillä olisi paremmat mahdollisuudet keskustella 
kouluvalmentajan kanssa.  
 

”Tulisi kysymään kuulumisia ja olisi välkällä näkyvillä enemmän” 

”Enemmän meidän luokkaan!” 

”Ei tarvi muuttaa mitään.” 

Lähde: Oppilashaastattelut 

 
Osassa kouluista kouluvalmentajan toimenkuva on toisena kokeiluvuotena jo muotoutumassa selkeäksi. 
Monet ovat sitä mieltä, että kouluvalmentajan työtä ei saisi rajata liian suppeaksi, sillä eri kouluissa voi 
olla erilaiset tarpeet. Kouluvalmentajan työtä pitäisi tehdä tarvelähtöisesti, joka on hyvin valmentajasta, 
oppilaista ja koulun tarpeesta riippuvainen. Myös tästä syystä kouluvalmentajan mallin vakiinnuttaminen 
on tärkeää, sillä kehitystä voidaan nähdä vain pitkällä aikavälillä.  
  
Merkittävä osa koulun henkilökunnasta kaipaa vielä enemmän valmentajan työnkuvan selkeyttämistä. 
Kaikki opetushenkilökuntaan kuuluvat eivät vielä tiedä mitkä ovat kouluvalmentajan työn tavoitteet. Moni 
opetushenkilökuntaan kuuluva kaipaa lisää tietoa kouluvalmentajien työn sisällöstä, jotta he osaisivat 
pyytää tarvittaessa neuvoja.   
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Kouluvalmentajat ovat yksimielisiä siitä, että heidän työnkuvaansa pitäisi tehdä selväksi kaikille. Heidän 
mielestään kouluvalmentaja-malliin tarvitaan selkeämpää rakennetta ja ohjausta. Kouluvalmentajat 
ehdottavat yhteisiä koulutuksia ja tapaamisia. Osa kouluvalmentajista kuitenkin muistuttaa, että vaikka 
yhtenäistä mallia ja ohjausta olisi hyvä saada, valmentajan toimenkuvaa ei pitäisi liikaa rajoittaa. 
Tehtävälle tarvitaan toiminnan kehykset, mutta työn luonteeseen kuuluu nopea reagointi ja asioiden 
priorisoiminen. Osa valmentajista toivoo, että omaan työhön saisi työparin, jonka kanssa voisi tehdä 
yhteistyötä ja jakaa tehtäviä. 

 
”Pelkkä läsnäolo on hyödyllistä. Olen myös nähnyt hänen osallistuvan aktiivisesti hankalien sosiaalisten tilanteiden 

selvittelyyn. Oppilaat pitävät hänestä ja kunnioittavat häntä.” 

”Kouluvalmentaja on luonut positiivisen aikuissuhteen useisiin oppilaisiin.” 

”Skolcoachens arbete har bidragit till en bättre stämning bland eleverna och en positivare  inställnig till skolan och 
skolarbetet.” 

”Aikuinen, jolla on aikaa kuunnella oppilaita. Heitä ei ole koskaan liikaa kouluissa. Hyvä lisä oppilashuoltoon, 
jonka aika on aivan liian pieni tarpeeseen nähden.” 

”Trygg vuxen att diskutera med. En person som inte ger vitsord. Eleverna vet att coachen alltid hjälper till. 
Fungerar som bollplank vid funderingar.” 

”On vapauttanut opettajan tekemään enemmän opettamistyötä, kun on voinut joihinkin oppilaiden välisten 
riitatilanteiden selvittelyyn saada kouluvalmentajan työpanoksen.” 

Lähde: Henkilökuntakysely syksy 2020 

 
Korvaamaton kokonaisvaltainen työnkuva 

Henkilökunnalta kysyttiin mikä ammattiryhmä voisi hoitaa kouluvalmentajan tehtäviä, jos valmentajaa ei 
olisi. Vastaajista moni sanoi, ettei tehtäviä tekisi kukaan tai ne hajaantuisivat useammalle tekijälle. 
Opettaja ja kuraattori tunnistettiin useimmiten niiksi ammattilaisiksi, jotka vastaisivat työstä. Ongelmana 
olisi kuitenkin näiden ammattilaisten työnkuvan laajuus jo ennestään. Tällöin ennaltaehkäisevä työ jäisi 
usein tekemättä. Mielenkiintoista on, että osa henkilökunnasta näki sosiaalialan työtekijän mahdollisena 
kouluvalmentajan työn korvaajana, osa taas näki, että työtä voisi tehdä nuorisotyöntekijä tai 
koulunkäyntiavustaja. Pieni osa vastaajista halusi kasvattaa mielenterveystyön osaamista muun muassa 
psykiatrisilla sairaanhoitajilla tai muulla terveydenalan ammattilaisilla.  

 
Kouluvalmentajat ovat samaa mieltä henkilökunnan kanssa. Tällä hetkellä kouluissa ei ole muuta aikuista, 
jolla olisi riittävästi aikaa ja joka toimisi matalalla kynnyksellä. Opettajat eivät pysty vastaamaan tähän 
tarpeeseen. Kouluvalmentajan työhön vaaditaan sekä sopivaa koulutusta, organisointikykyä sekä hyviä 
vuorovaikutustaitoja. Valmentajille tärkeintä on tehdä työtä sitoutuneena ja motivoituneena. 
 
”Mielenkiintoista on ollut huomata, että vaikka kokeilussa olevat koulut ovat välillä hyvinkin erilaisia, oppilaat eri 

ikäisiä ja ongelmakohdat syntyvät ehkä eri lähtökodista, ovat kaikki kouluvalmentajat ryhtyneet selkeästi 
täyttämään hyvinkin samantapaista aukkoa” 

”Kunkin oppilaan ongelmia käsitellään opettajien toimesta lähinnä niissä ajan hetkissä ja tilanteissa, joissa 
opettaja oppilaan kohtaa. Kouluvalmentaja muodostaa laajemman käsityksen oppilaasta, ja hän voi ratkaista 

ongelmia myös laajemminkin.” 

”Luotettava aikuinen, jolta saa apua ja joka on kiinnostunut oppilaasta yksilönä.” 

”Kouluvalmentaja on oppilaille luotettava aikuinen, joka ei ole opettaja ja jonka kanssa uskaltaa puhua eri tavalla 
kuin opettajan kanssa.” 

”Kouluvalmentajalla on ollut hyvin opettajien osaamista täydentävää osaamista” 

Lähde: Henkilökuntakysely syksy 2020 
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Työn toteutuminen  

Vuoden 2020 keväällä 87 prosenttia arvioi kouluvalmentajan työn toteutuneen hyvin, syksyllä 82 
prosenttia. Koettiin, että toisena vuotena malli on kehittynyt paljon. Lähes kaikki henkilökunnasta (95 
prosenttia) olivat sitä mieltä, että heidän koulussaan on tarvetta kouluvalmentajan työlle. Suurin osa näki, 
että tarvetta oli hyvin paljon. Samoin lähes kaikki (94 prosenttia) olivat sitä mieltä, että 
kouluvalmentajamallin pitäisi olla pysyvä toimintamuoto.  
 
Myös moni oppilaista toivoi, että sama kouluvalmentaja pysyisi koulussa niin pitkään kuin mahdollista. 
Oppilaille on tärkeää, että kouluvalmentaja pysyisi samana ja olisi tukihenkilönä heille läpi koulutusasteen.  
 
Kuvio 30. Työn toteutumisen arviointi 

 

 
Lähde: Henkilökysely kevät 2020 ja syksy 2020 

 
Haastattelujen ja havaintojen perusteella kouluvalmentajan roolin selkeyttäminen ja sopivan 
lähestymistavan löytäminen on osoittautunut haasteelliseksi joillekin kouluvalmentajille. 
Kouluvalmentajan työ on vaativaa, sillä asiantuntijuuden lisäksi työssä tarvitaan myös vahvaa otetta ja 
oma-aloitteellisuutta. Kouluvalmentajat ovat itse saaneet päättää lähestymistavoistaan ja melko vapaasti 
työn sisällöistä. Osa kouluvalmentajista tekee työtä enemmän yksittäisten oppilaiden kanssa, osa taas 
painottuu ryhmätoimintaan. Jotkut valmentajat jättävät kalenterinsa mahdollisimman vapaaksi, jotta 
apua tarvitsevat saisivat nopeasti apua ongelmiinsa. Toiset kouluvalmentajat taas suunnittelevat tarkkoja 
aikatauluja ja tapaamisia, jotta mahdollisimman moni oppilas saa valmentajan tukea.  
  
Kouluvalmentajan täytyy olla oma-aloitteinen ja omaksua nopeasti kouluympäristö. Tämän jälkeen hän 
voi toteuttaa työtään omalla lähestymistavallaan. Tällä hetkellä osa kouluvalmentajista hakee vielä omaa 
paikkaansa kouluyhteisössä. Haastattelijan tekemien havaintojen perusteella vaikuttaa siltä, että oppilaat 
pitävät osaa valmentajista enemmän opettajana kuin helposti lähestyttävänä matalan kynnyksen 
aikuisena. Jos kouluvalmentajia nähdään koulun opettajana, voi yhteydenoton kynnys olla korkeampaa. 
 

5.8. Vastaavat mallit muilla koulutuksen järjestäjillä 
 

Kouluvalmentajaa vastaavia tehtävänkuvia on monilla koulutuksen järjestäjillä. Saman tyyppisiä tehtäviä 
tehdään muun muassa nimikkeillä yhteisöpedagogi, kasvatusohjaaja, koulusosionomi ja erityis- tai 
koulunuorisotyöntekijä tai nuoriso-ohjaaja. Vaikka roolit ovat usein toimijoilla jäsentymättömiä, useilla 
koulutuksen järjestäjillä on tarvetta kyseisen tyyppiseen työhön. Kokonaisuudessaan kaikilla järjestäjillä 
uusi tehtävä tuo uuden ammattilaisen kouluun, joka ottaa vastuuta koulun kasvatuksellisesta tehtävästä.  
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Kouluvalmentaja Lila Käki teki vertailun kouluvalmentajien tehtävänkuvista keväällä 2020.  Vertailussa oli 
mukana Helsingistä Helsingin uusi yhteiskoulu ja Apollon yhteiskoulu sekä kunnista Tampere, Kangasala, 
Tuusula, Varkaus ja Lapua.  Pääkaupunkien kunnista Espoossa ei ole mitään vastaavaa työnkuvaa. 
Vantaalla nuorisopalveluiden toteuttamassa hankkeessa nuoriso-ohjaajia jalkautuu työskentelemään 
myös kouluille. Näiden työntekijöiden työnkuva vastaa pääosin kouluvalmentajien työnkuvaa.  
 
Yhteistä malleissa on se, että tehtävällä pyritään vastaamaan koulun tarpeeseen, eikä tehtäväkuvaa ole 
määritelty tarkasti ylhäältä päin. Muun muassa Tampereella koulusosionomien tehtävänkuvat koettiin 
hyvin erilaisiksi, koska jokainen oli rakentanut sen oman koulunsa tarpeisiin. Kaikilla esihenkilönä toimi 
koulun rehtori. Rehtorin tuki koettiin monissa kouluissa merkittäväksi työn jatkuvuuden kannalta.  
 
Lähtökohtana kaikissa malleissa on ennaltaehkäisevä työ ja syrjäytymisen ehkäisy. Kaikissa pyritään 
luomaan matalan kynnyksen tuki ja antamaan oppilaille aikuinen, jolla on heille aikaa. Yhtäläisyyttä oli 
myös siinä, että kaikki tekivät ryhmäyttämistä, selvittivät riitatilanteita ja lähestyivät asioita positiivisen 
palautteen kautta.  
 
Helsingin kouluvalmentaja –mallista löytyy useita yhtäläisyyksiä vertailtujen mallien kanssa, kuten 
koulumotivaation kanssa työskentely, yhteisöllinen työ oppilasryhmien kanssa, tunne- ja 
vuorovaikutustaitojen vahvistaminen, kodin ja koulun välinen yhteistyö sekä palveluohjaus. Osassa 
vertailtuja tehtävänkuvia kodin ja koulun välinen yhteistyö vaikuttaa Helsingin mallin tavoitteita 
kapeammalta. Lisäksi erona Helsingin malliin on vapaa-ajan erilainen korostaminen. Vertailluissa 
tehtävissä työ keskittyi pääasiallisesti koulun toimintaan eikä niinkään koulun jälkeiseen vapaa-aikaan. 
Muun muassa Tampereella koulusosionomin työparina on koulunuorisotyöntekijä, jolla todennäköisesti 
on enemmän vapaa-ajan vastuuta.  
 
 

5.9. Yhteenveto mallin käytettävyydestä ja toiminnasta  
 
Kouluvalmentajan työlle näkyy kysyntää sekä oppilaiden että henkilökunnan kyselyssä. Samoin 
kuntavertailussa näkyy sama tarve eri koulutuksen järjestäjillä. Sekä kouluvalmentajat että henkilökunta 
näkivät, että jos kouluvalmentaja ei ole tekemässä työtään, tehtävät hajaantuvat usealle tekijälle ja tällöin 
ennaltaehkäisevä ja kokonaisvaltainen lähestyminen ei usein onnistu.   
 
Henkilökunta nosti runsaasti esiin sitä, että valmentajan työnkuvaan toivottiin joustavuutta vastata 
koulun omiin tarpeisiin. Mallin etuina nähtiin juuri se, että se on pystynyt vastaamaan jokaisen koulun sen 
hetkisiin tarpeisiin ja tämän joustavuuden toivotaan säilyvän jatkossakin. Joustavuus tuo kuitenkin 
tehtävänkuvaan liikkuvuutta ja epämääräisyyttä, ja moni henkilökunnasta olikin epätietoinen mitkä ovat 
kouluvalmentajan tehtävät ja työn tavoitteet. Tietämättömyys osaltaan hidastaa yhteistyötä, 
moniammatillisuutta ja toiminnan laajentumista. 
 
Kouluvalmentajan työ on vaativaa, sillä asiantuntijuuden lisäksi työssä tarvitaan myös vahvaa otetta ja 
oma-aloitteellisuutta. Kouluvalmentajat ovat itse saaneet päättää lähestymistavoistaan ja melko 
vapaasti työn sisällöistä. Tehtävät ovat osittain hajaantuneet kouluittain. 
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6. Yhteenveto 
 

Monikielinen ohjaaja -malli 
 
Tulosten yhteenveto  
 
Arvioinnin perustella monikielinen ohjaaja -mallin vaikutukset oppijoihin, huoltajiin ja henkilökuntaan 
ovat olleet positiivisia. Oppijat ja huoltajat ovat tyytyväisiä monikieliseltä ohjaajalta saamaansa tukeen. 
Henkilökunta kokee oman kulttuurisen osaamisensa kasvaneen monikielisen ohjaajan kanssa tehdyn 
yhteistyön seurauksena.  
 
Kokonaisuudessaan vaikutusten arvio henkilökunnalta, oppijoilta ja monikielisiltä ohjaajilta sekä 
tilastotulokset puoltavat voimakkaasti monikielinen ohjaaja -mallin käyttöä. Lisäksi kuntavertailun 
perusteella nähdään, että myös muissa kunnissa on tarve vastaavalle työlle.  
 
Merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat kodin ja päiväkodin tai koulun väliseen yhteistyöhön. Yhteistyön 
voidaan katsoa vahvistuneen merkittävästi kaikilla koulutusasteilla. Kodin ja päiväkodin tai koulun 
vahvistuneella yhteistyöllä on myös merkittäviä välillisiä vaikutuksia oppijoihin. Huoltajat ovat paremmin 
tietoisia siitä, mitä päiväkodissa tai koulussa tapahtuu ja pystyvät osallistumaan lapsensa tukemiseen. 
Lisäksi erilaiset tukitoimet hyväksytään paremmin. Monikieliset ohjaajat ovat oppijoille merkittäviä 
samaistumisen kohteita ja positiivisia roolimalleja. Myös ristiriitojen arvioidaan vähentyneen.  
 
Monikielisten ohjaajien työn vaikutukset ovat jääneet vähäiseksi vain päiväkodin tai koulun ulkopuolisten 
tahojen kanssa tehtävässä yhteistyössä. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on syksyllä 2020 
perustettu ulkomaalaistaustaisten oppijoiden oppimisen kysymyksiin keskittyvä järjestöfoorumi, jossa on 
mukana monikielisiä ohjaajia kaikilta koulutusasteilta. Järjestöfoorumin perustaminen on tapahtunut 
arvioinnin aineistonkeruun jälkeen.  
 
Kehittämiskohteet 
 
Monikielisten ohjaajien työn toivotaan vakiintuvan kaikilla koulutusasteilla. Toiminnan pysyvyys on 
keskeistä siksi, että ohjaajien työ perustuu luottamukseen, jonka rakentaminen vaatii aikaa. Monikielisten 
ohjaajien tukea tarvitsevat oppijat ja huoltajat tarvitsevat usein pitkäaikaista tukea. Pysyvyys on 
olennaista myös toiminnan kehittämisen ja työntekijöiden vaihtuvuuden kannalta. 
 
Työnkuvan laajuuteen liittyen tulisi edelleen pohtia työn painopisteitä ja ohjaajien toiminta-alueita. 
Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa sekä perusopetuksessa ohjaajat ja henkilökunta näkevät kodin ja 
päiväkodin tai koulun välisen yhteistyön ohjaajien työn tärkeimmäksi osa-alueeksi ja tällä osa-alueella 
nähdään myös mallin merkittävimmät vaikutukset. Samaan aikaan henkilökunta toivoo kuitenkin 
ohjaajien työskentelevän enemmän oppijoiden kanssa. Ohjaajien toivotaan myös tekevän työtä kaikkien 
ulkomaalaistaustaisten oppijoiden kanssa kielestä riippumatta. Mikäli ohjaajilla on useita nimettyjä 
toimintayksiköitä, heidän on pakko priorisoida työtään ja suora työ oppijoiden kanssa jää vähemmälle.  
 
Lukiokoulutuksessa on joulukuussa 2020 siirrytty malliin, jossa ohjaajat ovat lukiokohtaisia, jolloin aikaa 
jää enemmän (kaiken kielisten) opiskelijoiden kanssa tehtävään työhön ja mahdollisuus tehdä yhteisöllistä 
työtä on parempi.  
 
Arvioinnin perusteella monikielisten ohjaajien työstä ja työn tavoitteista tulisi tiedottaa yksiköissä 
paremmin. Erityisesti lukiokoulutuksessa ohjaajan työnkuva tunnetaan huonosti. Ohjaajien työn 
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tunnetuksi tekeminen on ohjaajan ja yksikön johtajan vastuulla ja tiedottamiseen on myös kehitetty 
tukimateriaaleja, kuten video ja esite.  
 
Kehittämiskohteeksi nousee myös yhteistyö päiväkodin tai koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. 
Mikäli tähän osa-alueeseen halutaan panostaa merkittävästi, tulee samalla pohtia myös ohjaajien 
työnkuvan muita painotuksia ja ohjaajien toiminta-alueita.   
 
  

Kouluvalmentaja-malli  
 
Tulosten yhteenveto 
 
Arviointihaastattelujen mukaan kouluvalmentaja-kokeilun vaikutukset oppilaisiin ja koulun 
henkilökuntaan ovat olleet positiivisia. Kaikkien kouluvalmentajien ja henkilökunnasta lähes 90 prosentin 
mielestä kouluvalmentajasta on ollut hyötyä oppilaiden hyvinvointiin ja osallisuuteen. Suurin osa 
oppilaista on ollut tyytyväisiä kouluvalmentajan toimenkuvaan. Monien oppilaiden mukaan 
kouluvalmentajat ovat olleet helposti lähestyttäviä, joiden kanssa on voineet puhua kaikista asioista 
matalla kynnyksellä.  
 
Kokonaisuudessaan vaikutusten arvio henkilökunnalta, oppijoilta, valmentajilta sekä tilastotulokset 
puoltavat kokonaisuudessaan voimakkaasti kouluvalmentaja-mallin käyttöä. Kuntavertailussa nähdään, 
että kouluissa on muuallakin kuin Helsingissä tarve tämän tyyppiselle ammattilaiselle koululla. 
 

Koetut vaikutukset ovat suurimmat oppilasryhmien toiminnassa ja vuorovaikutuksessa, sen sijaan 
vaikutuksen kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön ovat pieniä. Tällä hetkellä kouluvalmentajat tekevät 
työtä enimmäkseen koulun henkilökunnan ja oppilaiden kanssa. Vaikutukset kodin ja koulun yhteistyöhön 
näkyvät arviointihaastattelujen perusteella parhaiten etäopetuksen tukemisessa. Kouluvalmentaja on 
toiminut lisätukena koulun ja kodin välisessä yhteistyössä ja auttanut esimerkiksi opettajia tavoittamaan 
oppilaita etäopetuksen aikana. 
 
Valmentajan kanssa tekemisissä olleet oppilaat ovat hyvin tyytyväisiä valmentajan työhön ja tunnistivat 
saatua tukea. Valmentajan työtä tehdään persoonalla, ja oppilaiden vastauksissa tuli esiin myös se, että 
aina valmentajan ja oppilaan persoonat eivät kohtaa ja oppilas saattaa vieroksua esimerkiksi 
kouluvalmentajan äkkipikaisuutta tai jäykkyyttä. 
 
Kaikki arviointiin osallistuneet osapuolet pitävät kouluvalmentajan tekemää työtä tärkeänä 
kouluyhteisössä. Henkilökunta on toisaalta vielä epätietoinen uudesta toimenkuvasta, mutta toisaalta 
erittäin positiivinen uuden ammattilaisen vakiinnuttamisesta kouluun. Opettajille yhteistyö 
kouluvalmentajan kanssa on helpottanut omaa työtä ja tuonut uusia toimintamalleja henkilökunnalle. 
Kouluvalmentajan järjestämät kerho- ja välituntitoiminnat ovat auttaneet monia yksinäisiä oppilaita 
löytämään harrastuksia ja oppimaan sosiaalisia taitoja.  
  
Kehittämiskohteet 
 

Henkilökunnan arviointikyselyissä ja haastatteluissa kouluvalmentajan työnkuvasta toivotaan pysyvää 
toimintamallia. Niin oppilaat kuin opettajatkin ovat korostaneet pysyvyyden ja kohtaamisen merkitystä 
oppilaan tukemisessa. Kouluvalmentajan pysyvyyttä koulussa tarvitaan, koska uudella kouluvalmentajalla 
voi kestää kuukausia muodostaa luottamuksellista suhdetta koulun oppilaisiin ja opettajiin. Lisäksi monien 
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opettajien mielestä kouluvalmentajan toimenkuvasta pitäisi tiedottaa selkeämmin etenkin koulun 
henkilökunnalle, jotta opettajat osaisivat pyytää kouluvalmentajalta apua tarvittaessa.     
 
Pysyvyyttä puoltaisi myös se, että tällä hetkellä pitkäjänteinen syrjäytymistä ehkäisevä työtä tehdään 
lyhytkestoisella määräaikaisella työllä. Työn onnistuminen edellyttää valmentajalta luottamuksen 
rakentamista oppilaisiin, ja se tarvitsee aikaa. Samalla määräaikaisuus voi vaikuttaa hyvien tekijöiden 
katoamiseen ja työntekijöiden liikkuvuuteen. 
 
Arvioinnissa tuli ilmi työnkuvan kahtiajakoisuus – toisaalta siihen halutaan selkeyttä ja yhtenäisyyttä 
kaupunkitasoisesti, toisaalta taas halutaan joustavuutta ja koulun tarpeisiin mukautuvuutta. Samoin 
korostuu epäilys kouluvalmentajien työajan riittävyydestä suhteessa tavoitteisiin, jotka ovat varsin laajat. 
Kiireetön kohtaaminen ja matalan kynnyksen palvelu vaatii aikataulutonta aikaa.  
 
Työnkuvan laajuudessa olisi mietittävä vielä etenkin kodin ja koulun välinen yhteistyö, joka on vielä auki 
monissa kouluissa. Lisäksi kehityskohteina voisi olla toimivat yhteistyörakenteet vapaa-ajan toimintaan, 
jotta se ei vie kohtuuttomasti valmentajien aikaa. Suhteessa työaikaan voisi arvioida kokonaisuudessaan 
verkostotyön mahdollisuuksia ja palveluohjausta.  
 
Merkittävä osa koulun henkilökunnasta kaipaa vielä enemmän valmentajan työstä tiedottamista. Kaikki 
opetushenkilökuntaan kuuluvat eivät vielä tiedä mitkä ovat kouluvalmentajan tehtävät ja työn tavoitteet. 
Tietämättömyys osaltaan hidastaa yhteistyötä, moniammatillisuutta ja toiminnan laajentumista. 
 
On myös muistettava, että kouluvalmentajan työtä tehdään persoonalla ja valmentajien persoonallinen 
tapa tehdä työtä ei voi innostaa jokaista oppilasta. Malli ei siis ole ratkaisu jokaiselle oppilaalle. 

 
 


