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1 JOHDANTO 

 

 

  

Kodin ja koulun yhteistyö on ollut runsaasti esillä mediassa viime vuosina, useammin kiel-

teisessä kuin myönteisessä valossa. Olemme saaneet lukea opettajien kauhukokemuksia 

häiritsevistä ja jopa väkivaltaisista vanhemmista. Opettajat ovat kokeneet, että vanhem-

mat haluavat päästä liikaa vaikuttamaan koulun toimintatapoihin. Vanhempien näkemyk-

siä ja kokemuksia yhteistyöstä tuodaan harvemmin julki mediassa. 

 

Runsas kielteinen uutisointi yhteistyön ongelmista on melko hälyttävää, sillä toimiva kodin 

ja koulun yhteistyö on lapsen koulunkäynnin tärkein tukimuoto. Yhteistyö auttaa sekä 

opettajia että vanhempia lapsen terveen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa. 

(Peltonen 2008, 16.) Yhteistyön avulla opettajat oppivat tuntemaan oppilaansa paremmin 

ja vanhemmat puolestaan saavat tietoa lapsensa koulunkäynnistä ja siitä, kuinka tukea 

sitä. Jos opettajalla on vanhempien kanssa lämmin ja luottavainen suhde, tämä voi lisätä 

lapsen turvallisuudentunnetta koulussa ja luoda hyvää asennetta koulunkäyntiä kohtaan.  

 

Vaikka kodin ja koulun välistä yhteistyötä pidetään tärkeänä, opettajankoulutuksessa sitä 

ei huomioida kovinkaan paljon. Opettajankoulutus ei anna juurikaan valmiuksia erilaisten 

vanhempien kohtaamiseen, vaan yhteistyötaidot harjaantuvat vasta työkokemuksen myö-

tä. Moni vastavalmistunut opettaja ei välttämättä tiedä omia oikeuksiaan ja velvollisuuksi-

aan kodin ja koulun yhteistyöhön liittyen. Tämä voi johtaa siihen, että yhteistyötä toteute-

taan liian vähän tai toisaalta opettaja voi ylikuormittua, kun ei osaa asettaa rajoja. 

 

Aiheeseen liittyvä runsas medianäkyvyys herätti mielenkiinnon tutkia, kuinka opettajat ja 

vanhemmat todellisuudessa kokevat kodin ja koulun välisen yhteistyön. Selaillessamme 

vanhoja tutkimuksia aiheesta löysimme Maija Heikkisen ja Minna Hujasen kaksikymmentä 

vuotta sitten tekemän tutkimuksen, jossa selvitettiin yhteistyön toteutumista sekä opettaji-
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en ja vanhempien asennoitumista siihen eräillä Kajaanin kouluilla. Haluamme omalla tut-

kimuksellamme selvittää, onko näissä asioissa tapahtunut muutoksia, ja jos on, niin millai-

sia. Pyrimme toteuttamaan tutkimuksemme empiirisen osan mahdollisimman identtisenä 

Heikkisen ja Hujasen (1993) tutkimuksen kanssa, jotta tulosten vertaileminen keskenään 

onnistuisi. Tästä syystä käytämme pitkälti samoja tutkimuslomakkeita heidän kanssaan ja 

toteutamme tutkimuksemme samojen alueiden kouluilla.   

 

Tämän työn viitekehys pohjautuu tekemäämme kandidaatintutkielmaan. Käsittelemme 

siinä yhteistyön lähtökohtia, sen hallinnollisia säännöksiä, perusteita, edellytyksiä, periaat-

teita ja tavoitteita. Käsittelemme myös sitä, millaisilla muodoilla ja tasoilla yhteistyötä to-

teutetaan. Viitekehyksen lopuksi kerromme aiheeseen liittyvistä aikaisemmista tutkimuk-

sista. 
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2 YHTEISTYÖN LÄHTÖKOHTIA KODIN JA KOULUN VÄLISESSÄ VUOROVAIKUTUK-

SESSA 

 

 

 

Kodin ja koulun välinen yhteistyö ja sen kehittäminen on pitkäjänteistä ja vuorovaikutuk-

sellista toimintaa. Se alkaa varhaiskasvatuksesta ja jatkuu koko peruskoulun ajan ja edel-

leen lukiossa sekä ammatillisessa koulutuksessa. Lähtökohtia yhteistyötä määritteleville 

säädöksille ovat lapsen ja nuoren tarpeisiin vastaaminen, huolenpito, oikeudenmukaisuus 

ja vastuu. Nämä säädökset on määritelty seuraavissa valtakunnallisissa ja paikallisissa 

koko koulun toimintaa ohjaavissa päätöksissä: 

  

- Perusopetuslaki ja -asetus (628/1998) 

- Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista 

tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (1435/2001) 

- Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2004) 

- Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet (2004) 

- Opetuksen järjestäjän hyväksymä opetussuunnitelma 

- Opetussuunnitelmaan perustuva perusopetusasetuksen 9. pykälän mukainen 

vuosittainen suunnitelma.  

(Hannen, Hellström, Hiillos, Kalkkinen, Kekkonen, Laitinen, Launonen, Metso, Nordman, 

Othman, Parkkinen, Peltonen, Romantschuk-Pietilä, Savolainen, Silander, Somerkivi & 

Tuomi 2007, 7.)  
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2.1 Hallinnollisia säännöksiä  

 

Perusopetuslain mukaan koulun tulee olla yhteistyössä kotien kanssa (628/1998 § 3). 

Valtioneuvoston asetus (1435/2001 § 4) täsmentää yhteistyötä kotien ja huoltajien kans-

sa. Asetuksen mukaan yhteistyö tulee järjestää siten, että jokainen oppilas saa oman ke-

hitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) kodin ja koulun välinen yhteistyö 

määritellään omana kappaleenaan osana opiskelun yleistä tukea. Aikaisemmissa perus-

koulun opetussuunnitelman perusteissa kodin ja koulun välinen yhteistyö on tuotu esille 

eri kokonaisuuksien yhteydessä, eikä sitä ole ollut omana kokonaisuutenaan. (Opetushal-

litus 2004, 22.) Esimerkiksi vuoden 1994 peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa 

kodin ja koulun välinen yhteistyö tulee esille oppilaanohjauksen, oppilasarvioinnin ja al-

kuopetuksen yhteydessä. (Opetushallitus 1994, 25–51.) 

 

Vastuu lapsen ja nuoren kasvatuksesta on ensisijaisesti huoltajilla. Koska lapsi ja nuori 

elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä, tulee myös koulun tukea 

kotien kasvatustehtävää. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja opetuksesta omassa 

ympäristössään. Kodin ja koulun vuorovaikutus ja yhteistyö ovat avainasemassa oppilaan 

terveen kasvun ja hyvän oppimisen tukemisessa. Vuorovaikutus antaa opettajalle tietoa 

oppilaasta ja sitä kautta parantaa opettajan oppilaantuntemusta sekä helpottaa häntä ope-

tuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Yhteistyö tulee järjestää siten, että huoltajat 

voivat omalta osaltaan tukea lastensa oppimista ja koulunkäyntiä. Yhteisvastuullisella 

kasvatuksella pyritään edistämään lasten ja nuorten oppimisen edellytyksiä, turvallisuutta 

ja hyvinvointia koulussa. (Opetushallitus 2004, 22.) 

 

Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavien viran-

omaisten tulee osallistua kodin ja koulun välisen yhteistyön määrittelemiseen paikallisessa 

opetussuunnitelmassa. Sillä, että huoltajille annetaan mahdollisuus osallistua koulun ope-

tus- ja kasvatustyön suunnittelemiseen ja arviointiin yhdessä opettajan ja oppilaiden kans-

sa, voidaan edistää kodin ja koulun yhteistyötä. Eri osapuolien kunnioitus, tasa-arvo ja 

yhdenvertaisuus ovat hyvä perusta yhteistyölle.  Aloite yhteistyölle on opettajien vastuulla. 

Huoltajien tulee saada tietää mahdollisuudestaan osallistua kodin ja koulun väliseen yh-

teistyöhön sekä huoltajien, opettajan ja oppilaan oikeuksista ja velvollisuuksista. Opettajan 

tulee myös välittää tietoa huoltajille opetussuunnitelmasta, opetuksen järjestämisestä ja 

oppilashuollosta. (Opetushallitus 2004, 22.) 
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Esiopetuksen aikana syntynyttä yhteistyötä jatketaan koko perusopetuksen ajan ja samal-

la luodaan pohjaa myös huoltajien keskinäiselle vuorovaikutukselle. Erityisesti siirryttäes-

sä kouluasteelta toiselle yhteistyön merkitys korostuu. Perusopetuksen päättövaiheessa 

huoltajien tulee saada tietoa oppilaan jatkokoulutukseen liittyvistä kysymyksistä ja mah-

dollisista ongelmista. Tarvittaessa oppilaan koulunkäyntiä, hyvinvointia ja jatkokoulutuk-

seen pääsemistä voidaan tukea oppilashuollon, oppilaanohjaajan sekä moniammatillisen 

yhteistyöverkoston avulla. (Opetushallitus 2004, 22.) 

 

 

2.2 Perusteita yhteistyölle 

 

Peltosen mukaan lapsen oppimispolun merkittävin tukimuoto on toimiva ja myönteinen 

kodin ja koulun välinen yhteistyö (Peltonen 2008, 16). Useat tutkimukset osoittavat, että 

vanhempien tuki ja kotien koulumyönteisyys vaikuttavat huomattavasti lapsen koulume-

nestykseen (Callender & Hansen 2004, 25; Christenson, Godber & Anderson 2006, 24; 

Epstein & Sheldon 2002, 308). Vanhempien rooli on vaihtunut rahankerääjistä ja pullan-

leipojista oppilaiden koulunkäynnin tukijoiksi ja kannustajiksi. Vanhempia voidaan ajatella 

jopa koulun pedagogisena voimavarana. (Niemi 2000, 23.) Opettaja voi esimerkiksi erilai-

sissa käytännön tilanteissa turvautua vanhempien apuun. Monilla huoltajilla on sellaisia 

taitoja, harrastuksia ja ammatillista osaamista, jotka antavat heille valmiuksia toimia kou-

lun hyväksi. (Ojala & Launonen 2003, 318.)  Vanhempien aktiivinen kiinnostus ja tuki lap-

sen koulutyöhön voi ohjata lasta aktiivisen koululaisen rooliin (Niemi 2000, 23). Christen-

sonin ym. mukaan vanhempien osallistuminen koulutyöhön parantaa oppilaiden arvosano-

ja, asennetta koulutyöhön, käyttäytymistä, itsetuntoa, kotitehtävien tekemistä ja aktiivi-

suutta luokassa. Lisäksi lapsilla, joiden vanhemmat ovat aktiivisia, on huomattu erityisope-

tuksen tarpeen vähenevän, jatko-opintoihin pääsyn helpottuvan ja poissaolojen sekä ran-

gaistusten määrän pienenevän. Myös lasten erityiset kyvyt huomataan silloin paremmin. 

(Christenson ym. 2006, 24.)   

 

Opetusministeriön laatukuvauksen johdannossa mainitaan yksinkertaisesti, että toimivalla 

kodin ja koulun yhteistyöllä on lukuisia myönteisiä vaikutuksia. Sen on todettu vaikuttavan 

positiivisesti koulun ja luokan ilmapiiriin, oppilaiden koulumenestykseen, kotitehtävien te-

kemiseen sekä yleiseen koulutuksen arvostamiseen ja siihen asennoitumiseen. Hyvä ko-

din ja koulun välinen yhteistyö voi myös ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä ja auttaa 

niiden ratkaisemista. (Hannen ym. 2007, 3.) Perusopetuksen opetussuunnitelman perus-

teissa (2004) yhteistyötä perustellaan muun muassa sillä, että vuorovaikutus kodin ja kou-
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lun välillä kasvattaa opettajan oppilaantuntemusta ja helpottaa häntä opetuksen suunnitte-

lussa ja toteutuksessa (Opetushallitus 2004, 22). Vanhemmat taas saavat yhteistyön avul-

la tärkeää tietoa lapsen kasvusta ja oppimisesta sekä mahdollisuuksista tukea näitä 

(Hannen ym. 2007, 3). Hiilloksen, Kyllösen ja Vahteran (2001, 15) mukaan käytäntö on 

osoittanut, että yhteistyö kodin ja koulun välillä parantaa oppilaiden kouluviihtyvyyttä, kas-

vattaa lasten turvallisuudentunnetta, lisää vanhempien tietoa lapsen koulunkäynnistä sekä 

antaa tukea niin kotien kuin opettajankin kasvatustyöhön. 

 

Andersson toteaa, että tavassamme tehdä yhteistyötä on puutteita. Hänen mukaansa 

tämä voi olla yksi selitys nykyiselle lasten ja nuorten pahoinvoinnille. Lapsen ympärille 

tulisi luoda turvaverkko, joka on mahdollisimman lähellä lapsen normaalia arkipäivää ja 

johon myös vanhemmat kokevat olevansa tervetulleita. Entistä useampi lapsi, nuori ja 

kokonainen perhe jää ilman apua tai putoaa tuon turvaverkon läpi, mikäli organisaatiom-

me ovat jäykkiä. Lapsen sanotaan selviävän, mikäli hänellä on edes yksi ihminen, joka 

luottaa häneen tai jolla on häneen hyvä kontakti. Juuri tämä ihminen, olipa hän sitten van-

hempi tai ammattiauttaja, luo tärkeän pilarin, jonka ympärillä turvaverkko toimii. Turvalli-

sen henkilön tulisi pysyä lapsen lähellä koko ajan. (Andersson 2002, 24–25.)      

 

 

2.3 Yhteistyön edellytykset ja periaatteet 

 

Kodin ja koulun välinen yhteistyö vaatii toimiakseen keskinäistä arvostusta. Arvostukseen 

pohjautuvassa vuorovaikutuksessa koti ja koulu voivat rakentaa yhteisymmärrystä siitä, 

mikä on lapsen koulunkäynnille ja oppimiselle hyväksi. Koko peruskoulun ajan jatkuvan 

yhteistyön tavoitteena on oppimisen, terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. Tavoite 

voidaan toteuttaa yksittäisen oppilaan tukemisella sekä koko koulun ja luokan yhteisölli-

syyttä kehittämällä. Toimiva yhteistyö auttaa muodostamaan aikuisten keskinäisen sosi-

aalisen verkoston, ja vuorovaikutus toimii myös mallina lapsille. (Hannen ym. 2007, 11.) 

Lähtökohtina yhteistyölle voidaan pitää molemminpuolisuutta, vastuuta ja avoimuutta 

(Cantell 2011, 260) sekä kuulemista, kunnioittamista, luottamista ja vuoropuhelua (Han-

nen ym. 2007, 11–12). 

 

Vuorovaikutuksessa on tärkeää, että osapuolet osaavat kuunnella toisiaan. Vaikeidenkin 

asioiden tuominen julki ja niiden käsitteleminen on helpompaa, kun osapuolet kokevat 

tulevansa aidosti kuulluksi ja otetuksi tosissaan. (Cantell 2011, 260–261.) Erityisesti kodin 

ja koulun ensimmäisissä tapaamisissa ja siirtymävaiheissa kuulluksi tulemisen kokemus 
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korostuu. Tiedon jakamisen lisäksi koulun tulee kuulla vanhempien ajatuksia, toiveita ja 

huolia lapsen koulunkäyntiin liittyen. (Hannen ym. 2007, 11.) 

 

Yhteistyö edellyttää molemminpuolista luottamusta. Luottamus ei välttämättä synny het-

kessä, vaan se vaatii monesti aikaa. Luottamus rakentuu yhteisissä kohtaamisissa, koke-

muksissa ja keskusteluissa. (Hannen ym. 2007, 12; Peltonen 2008, 27.) Vanhemmat ra-

kentavat luottamuksensa kouluun ja opetukseen sen käsityksen varaan, jonka he saavat 

opettajan ja lapsen välisestä suhteesta. Opettajan tulisi osata löytää kaikista lapsista jota-

kin positiivista ja osata myös ilmaista se sekä lapselle että vanhemmille. Vanhempien luot-

tamus koulun oikeudenmukaisuuteen ja tasapuolisuuteen vahvistuu, kun opettaja arvos-

taa ja kunnioittaa lapsen ominaislaatua. (Cantell 2011, 272; Hannen ym. 2007, 12.) Kes-

kinäisen luottamuksen avulla vanhempien rooli lapsen koulunkäynnin tukijana vahvistuu ja 

vanhemmat ja opettajat voivat yhdessä löytää oikeita tapoja lapsen oppimisen tukemisek-

si (Hannen ym. 2007, 12). 

 

Keskinäisellä toista kunnioittavalla ja arvostavalla asenteella luodaan myönteinen ja avoin 

ilmapiiri. Kunnioitus näkyy kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön osallistuvien osapuolten 

arvostamisena ja hyväksymisenä esimerkiksi siten, että kaikilla on mahdollisuus tuoda 

esiin omat tietonsa ja näkemyksensä käsiteltävistä asioista. Jos asioita salataan ja peitel-

lään tai toinen osapuoli mitätöidään ja ohitetaan, avoin ja kunnioittava ilmapiiri puuttuu. 

Silloin kun koulun ja kodin kulttuurit ovat kaukana toisistaan, on kunnioittavan ilmapiirin 

luominen erityisen tärkeää. (Hannen ym. 2007, 11–12.) 

 

Yksi yhteistyön tärkeimmistä periaatteista on vaikeuksissa olevien tukeminen. Kaikkia 

oppilaita, opettajia ja kouluyhteisöön kuuluvia on autettava, mikäli heillä ilmenee vaikeuk-

sia. Erityisesti on autettava niitä oppilaita, joilla on fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia tai op-

pimiseen liittyviä ongelmia. (Komiteanmietintö 1981: 20, 114.) Vanhemmat tulee vakiinnut-

taa kouluyhteistyöhön. Vanhempien kiinnostus on yleensä suurimmillaan heti lapsen kou-

lunkäynnin alkaessa, joten huoltajat pyritään saamaan mukaan kouluyhteistyöhön mah-

dollisimman aikaisessa vaiheessa. Vanhempia tulee kannustaa ja rohkaista kouluyhteis-

työhön esimerkiksi osoittamalla osallistumisen tarpeellisuus. Kun uskoa kasvatuksen 

mahdollisuuksiin korostetaan, saadaan koti luottamaan lapseen. Lapsen yrittämishalu 

todennäköisesti kasvaa, kun vanhemmat kannustavat ja motivoivat häntä. (Komiteanmie-

tintö 1981: 20, 112.) Kouluyhteistyössä tulee keskittyä tavoitteiden ja sisällön tuntemiseen 

ja soveltamiseen. Kaavamaisen toiminnan sijaan yhteistyössä tulee näkyä sisällöllinen 

vapaus. Näin kouluyhteistyö ei ole muusta toiminnasta irrallista, vaan luonnollinen osa 
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koulun toimintaa. Koulun kasvatusolosuhteiden syvällistä parantumista ei tapahdu ilman 

spontaaneja yhteistyömuotoja.  (Komiteanmietintö 1981: 20, 113.) 

 

 

2.4 Yhteistyön tavoitteita 

 

Komiteanmietinnössä kouluyhteistyön tavoitteena on poistaa ennakkoluuloja ja arkuutta 

sekä ylläpitää keskustelua kasvatustehtävästä kodin ja koulun välillä. Tavoitteena on 

myös vahvistaa yhteishenkeä, tukea vaikeuksissa olevia oppilaita sekä monipuolistaa 

koulun ja muun yhteiskunnan vuorovaikutusta. (Komiteanmietintö 1981: 20, 116.) Perus-

opetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) yhteisvastuullisen kasvatuksen tavoit-

teeksi on asetettu lasten ja nuorten turvallisuuden, hyvinvoinnin ja oppimisen edellytysten 

edistäminen koulussa (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 22). 

 

Launosen, Pohjolan ja Holman (2004, 95) mukaan yhteistyöllä on selvä päämäärä, lapsen 

kasvun ja oppimisen tukeminen. Kodin ja koulun välinen yhteistyö voi kuitenkin käytän-

nössä pitää sisällään useita eri ulottuvuuksia. Yhdessä voidaan selvittää esimerkiksi oppi-

laan oppimisvaikeuksiin, vahvuuksiin, terveyteen, koulukiusaamiseen, sosiaaliseen vuoro-

vaikutukseen sekä yleisesti opiskeluun liittyviä kysymyksiä. Kun koti ja koulu oppivat toi-

mimaan yhdessä, ongelmiin voidaan tarttua nopeammin. Ainoa motiivi yhteistyön tekemi-

selle ei kuitenkaan saisi olla ongelmat ja niihin tarttuminen. Kodin ja koulun yhteistyön 

toisena tarkoituksena on sosiaalisen verkoston, luottamuksen ja yhteisöllisen tuen synnyt-

täminen osapuolten välille. 

 

Kouluyhteistyön tavoitteet voidaan eritellä yhteistyön osapuolten eli oppilaan, vanhempi-

en, koulun henkilökunnan ja yhteiskunnan kannalta seuraavasti: 

 

Lasten kannalta 

 

- luoda lapsille ja vanhemmille edellytyksiä ymmärtää toisiaan paremmin 

- kasvattaa lapsia yhteiselämään, toisten kunnioittamiseen ja vastuuntuntoon 

- auttaa ymmärtämään lapsuuden merkitystä omana elämänvaiheenaan ja irtautu-

maan liiallisesta suoriutumisajattelusta 

- motivoida lapsia koulutyöhön vanhempien kiinnostuksen myötä 

- lisätä oppilaan psyykkistä turvallisuutta ja tunnetta siitä, että vanhemmat välittävät 

hänestä 
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- lisätä koulun viihtyvyyttä ja ulkoista turvallisuutta 

- parantaa ihmissuhteita 

- tukea oppilaan tasapainoista kehitystä esimerkiksi harrastuksiin ohjaamisen kautta 

 

Vanhempien kannalta 

 

- auttaa vanhempia lasten koulutyön tukemisessa antamalla tietoa koulusta 

- antaa mahdollisuuksia vaikuttaa koulun tavoitteisiin ja toimintaan 

- lisätä kasvatustietoa ja -taitoa sekä kasvattajan varmuutta ja vastuuntuntoa 

- solmia ihmissuhteita vanhempien, lasten ja kouluhenkilöstön kesken 

- kohottaa elämänlaatua ja juurruttaa asuinyhteisöön 

 

Koulun henkilöstön kannalta 

 

- ylläpitää kasvatuskeskustelua sekä selkeyttää kasvatuksen tavoitteita ja keinoja  

- yhteen sovittaa koti- ja koulukasvatusta 

- helpottaa kasvatustyötä 

- parantaa ulkonaisia olosuhteita ja työviihtyvyyttä 

- synnyttää ihmissuhteita ja parantaa elämänlaatua 

 

Yhteiskunnan kannalta 

 

- tehostaa koulutusta ja kasvatusta 

- lujittaa kodin ensisijaista kasvatusvastuuta 

- lisätä hyvinvointia ja edetä häiriöttömään yhteiskuntaan 

- tuoda tasa-arvoa kouluun ja yhteiskuntaan. 

(Komiteanmietintö 1981: 20, 116–118.) 
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3 YHTEISTYÖN TOTEUTUMINEN KODIN JA KOULUN VÄLILLÄ 

 

 

 

Kodin ja koulun välinen yhteistyö on käsitteenä varsin epämääräinen. Siitä puhutaan pal-

jon eri yhteyksissä tietämättä, mitä sillä todellisuudessa tarkoitetaan ja mitä sen tulisi pitää 

sisällään. Kodin ja koulun yhteistyö -fraasia on käytetty kuvaamaan kaikenlaista yhtey-

denpitoa kodin ja koulun välillä. Kodin ja koulun yhteistyö tulee koulupuheessa esille tois-

tuvasti niin koulutuspolitiikan, koululainsäädännön, tutkimuksen kuin koulun arjenkin tasol-

la, mutta usein vain toteamuksena, että yhteistyötä pitää olla. (Metso 2004, 117.)   

 

 

3.1 Kodin ja koulun roolit yhteistyössä 

 

Kodin ja koulun välisen yhteistyön toteuttamiseen tarvitaan kaikkia osapuolia. Opetuksen 

järjestäjällä, koululla, vanhemmilla ja oppilailla on yhteistyössä omat tehtävänsä ja vas-

tuualueensa. Onnistuakseen yhteistyö vaatii osapuolilta aktiivista suunnittelua, kehittämis-

tä ja arviointia. (Hannen ym. 2007, 14.) 

 

Opetuksen järjestäjä – yleensä kunta tai valtio – vastaa viime kädessä koulujen toiminnas-

ta. Sen vastuulla on kodin ja koulun välisen yhteistyön yleisten suuntaviivojen vetäminen. 

Opetuksen järjestäjän on ratkaistava, mitkä yhteistyöhön liittyvät asiat linjataan kunnan ja 

mitkä koulun tasolla. Toimenkuvaan kuuluu myös yhteistyön suunnittelu, ohjaus, seuraa-

minen sekä yhteistyön toteutumisen arviointi. Opetuksen järjestäjän vastuulla on hankkia 

yhteistyössä tarpeellisia voimavaroja. Vanhemmille tulee tehdä selväksi, mistä he saavat 

tarvittaessa tietoa ja tukea lapsensa koulunkäyntiin. Opetuksen järjestäjän on huolehditta-

va lisäksi siitä, että opettajilla ja koulun muulla henkilöstöllä on tarvittavat valmiudet yhteis-
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työhön. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi täydennyskoulutuksen järjestämistä opettajille. 

(Hannen ym. 2007, 14; Opetushallitus 2010.) 

 

Koulun johtaja tai rehtori vastaa koulussa tehtävästä työstä. Rehtori on avainasemassa 

määriteltäessä kodin ja koulun yhteistyön tavoitteita, sisältöjä ja toimintatapoja. Hänen 

toimintansa ja asennoitumisensa yhteistyötä kohtaan heijastuu myös koulun muuhun hen-

kilöstöön. Yleisen ilmapiirin kehittäminen kannustaa myös vanhempia lähestymään kou-

lua. Koulun johtajan tehtävänä on varmistaa, että koulun henkilöstöllä on riittävästi tietoa, 

taitoa ja tahtoa kodin ja koulun yhteistyön toteuttamiseen. Rehtori voi lisäksi lähestyä van-

hempia tai vanhempainyhdistyksiä tarjoamalla näille kokoontumispaikan koulun tiloista. 

Ammattitaitoinen koulun johto ottaa vanhemmat mukaan toimintaan ja näkee heidät yh-

teistyössä voimavarana. (Hannen ym. 2007, 15; Opetusalan eettisen neuvottelukunnan 

kannanotto 2007; Opetushallitus 2010.) 

 

Yhteistyön käytännön toteuttamisen kannalta esiopetuksen opettajat, luokanopettajat ja -

valvojat sekä ryhmänohjaajat ovat merkittävässä asemassa. Ensinnäkin heidän tulee tun-

tea kodin ja koulun välistä yhteistyötä koskevat säädökset sekä koulun yhteiset linjaukset 

ja periaatteet. Toiseksi koulun henkilöstöltä tulisi löytyä myönteistä asennoitumista ja vuo-

rovaikutustaitoja toimia vanhempien kanssa. Yksittäisen opettajan halu ja asenteet eivät 

saisi vaikuttaa yhteistyöhön negatiivisesti. Opettajalta edellytetään taitoa tukea ja opastaa 

oppilaiden lisäksi myös heidän vanhempiaan. Hänen tulee pyrkiä luomaan ilmapiiristä 

sellainen, että vanhemmat saadaan todellisiksi kumppaneiksi yhteistyössä. Opettajan 

ammattietiikkaan kuuluu, että lähestymistapa on aina vanhempia kunnioittava ja näiden 

elämäntilannetta ymmärtävä. (Hannen ym. 2007, 15; Opetusalan eettisen neuvottelukun-

nan kannanotto 2007.) 

 

Vastuu lasten kasvatuksesta on ensisijaisesti vanhemmilla. Siksi on tärkeää, että van-

hemmat osallistuvat myös kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön. Koulun tulee olla yhteis-

työn suhteen aktiivinen ja aloitteellinen, mutta myös vanhemmilla on oma vastuunsa yh-

teistyön toteuttamisessa ja onnistumisessa. Erityisen merkittävää on se, kuinka vanhem-

mat asennoituvat lapsensa opiskeluun ja oppimiseen. Mielenkiinnon osoittaminen lapsen 

koulunkäyntiä kohtaan vaikuttaa myönteisesti lapseen. Vanhempien on hyvä seurata lap-

sen kotitehtävien tekemistä jo senkin takia, että he huomaavat usein tässä yhteydessä, 

mikäli oppimiseen liittyy vaikeuksia. Vanhemmat voivat tukea lapsen hyvinvointia ja oppi-

mista myös kertomalla opettajalle mahdollisista perheeseen liittyvistä erityistilanteista, 

jotka voivat vaikuttaa lapsen koulunkäyntiin. Opettaja voi tällaisessa tilanteessa ymmärtää 
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lasta paremmin ja ottaa tilanteen huomioon lapsen parasta ajatellen. (Hannen ym. 2007, 

15–16; Suomen Vanhempainliitto 2013.) 

 

Kodin ja koulun välisen yhteistyön eri rooleista puhuttaessa ei sovi unohtaa yhteistyön 

tärkeintä osapuolta, oppilasta. Yhteistyötä ei saa toteuttaa ilman oppilaiden huomioimista. 

Lapsia ja nuoria tulee kuulla ja heille pitää antaa mahdollisuus osallistua itseään koskevi-

en asioiden käsittelyyn. Yhteistyömenetelmät tulee suunnitella aina oppilaan ikätaso huo-

mioon ottaen. (Hannen ym. 2007, 16.)      

 

 

3.2 Yhteistyön tasot 

 

Yhteistyötä tulee toteuttaa sekä yhteisö- että yksilötasolla (Opetushallitus 2004, 22). Yh-

teisötasolla voidaan tarkoittaa esimerkiksi vanhempainiltoja, retkiä, juhlia ja muita ryhmä-

tapaamisia. Yksilötasolla tarkoitetaan esimerkiksi yksittäisen oppilaan vanhempien ja 

opettajan välistä toimintaa. Yhteistyö voidaan jakaa tasoihin myös hallinnollisessa mieles-

sä. Tällöin tarkastellaan kunnan, koulun, luokan ja yksilön tehtäviä yhteistyössä. (Hannen 

ym. 2007, 13.) 

 

 

3.2.1 Yhteistyö kunnan tasolta yksilön tasolle 

 

Kodin ja koulun yhteistyö kunnan tasolla on koulun toiminnan ja yhteistyön mahdollista-

mista. Kunta toimii opetuksen järjestäjänä, ja näin ollen se päättää opetuksen järjestämi-

sen peruslinjauksista ja voimavaroista sekä paikallisen tason arvioinneista. Lapsen ja nuo-

ren hyvinvoinnin edistämistä koskevat tavoitteet on määritelty kuntien asiakirjoissa, stra-

tegioissa ja toiminnan linjauksissa. Vanhempien ja oppilaiden ottaminen mukaan päätös-

ten valmisteluun on tärkeää etenkin, jos päätöksillä pyritään vaikuttamaan lasten ja nuor-

ten opetusjärjestelyihin ja elinympäristöön. He voivat olla mukana myös opetustoimen 

toiminnan kehittämisessä ja arvioinnissa. Vanhemmilla ja vanhempainyhdistyksillä on 

mahdollisuus tuoda esiin vanhempien näkökulma kunnan opetustoimelle kasvatusta ja 

opetusta koskevissa kysymyksissä. Vanhempia tarvitaan myös kunnan aamu- ja iltapäivä-

toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. (Hannen ym. 2007, 13.) 

 

Koulun tasolla tehtävä yhteistyö edistää usein koulun turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä. On-

nistuessaan kodin ja koulun välinen yhteistyö on tukemassa oppilaiden ja koulun henkilös-
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tön hyvinvointia. Vanhemmat voivat ottaa kantaa koulun opetussuunnitelmaan sekä mui-

hin koulun toimintakulttuuria koskeviin asiakirjoihin ja mahdollisesti työstää näitä yhdessä 

koulun henkilökunnan kanssa. Oppilailla on mahdollisuus parantaa koulun ilmapiiriä muun 

muassa tukioppilastoiminnan, luokkatoimikuntien ja oppilaskuntien kautta. Parhaimmillaan 

koulun tasolla tehtävä yhteistyö on yhdessä tapahtuvaa koulun toiminnan kehittämistä. 

(Hannen ym. 2007, 13.) 

 

Luokan tasolla tapahtuva yhteistyö vahvistaa luokan sosiaalisia suhteita ja yhteisöllisyyttä. 

Opettajan tulee tehdä yhteistyötä jokaisen oppilaan vanhempien kanssa ja hänen on 

huomioitava heidän toiveensa ja tarpeensa yhteistyölle. Vanhemmilla on yhteistyön kautta 

mahdollisuus tutustua opettajaan, toisiin vanhempiin ja oppilaisiin. Opettaja saa yhteistyön 

kautta vanhempien tuen luokan asioiden ratkomiseen. (Hannen ym. 2007, 13–14.) 

 

Yksilötason yhteistyön tarkoitus on tukea yksittäisen oppilaan koulunkäyntiä. Yhteistyö 

antaa vanhemmille tietoa lapsen oppimisesta sekä sen tukemisen mahdollisuuksista, lisää 

opettajan oppilaantuntemusta ja synnyttää molemminpuolista luottamusta. Toimivan kodin 

ja koulun välisen yhteistyön avulla on mahdollista tunnistaa oppimiseen ja kasvuun liittyviä 

ongelmia sekä tukea oppilaan koulunkäyntiä. Vanhempien lisäksi myös oppilaan on hyvä 

olla mukana luomassa ja kehittämässä yhteistyötä. (Hannen ym. 2007, 14.) 

 

 

3.2.2 Yhteydenpidosta yhteistoimintaan 

 

Vuorinen erittelee kodin ja koulun välisen yhteistyön kolmeen eri tasoon (kuvio 1). Vaati-

mattomimmillaan yhteistyö on yhteydenpitoa. Tällöin koulu on yhteydessä kotiin silloin, 

kun siihen on jokin erityinen tarve. Useimmiten tarve yhteydenpitoon kodin kanssa syntyy 

jonkin epämiellyttävän tapahtuman yhteydessä, kuten poissaolojen tai ikkunan rikkoutu-

misen myötä. Yhteistyöstä voidaan puhua silloin, kun opettajat ja vanhemmat voivat tehdä 

jotain yhdessä. Tähän yhteistyön tasoon voidaan päästä niissä kouluissa, joissa on aktii-

vinen koti- ja kouluyhdistys tai aktiivisia vanhempia ja opettajia. Aitojen yhteistyömuotojen 

löytäminen on tällöin helpompaa. Vuorisen mukaan kodin ja koulun välisen yhteistyön 

vaativin taso on yhteistoiminta. Koti ja koulu asettavat siinä yhteisiä tavoitteita ja käyttävät 

niitä tukevia toimintamuotoja. Toiminta edellyttää lisääntynyttä vuorovaikutusta ja aidon 

dialogin syntymistä osapuolien välille. Haasteena on niiden toimintamuotojen ja -tapojen 

löytäminen, jotka syventävät kodin ja koulun välisen vuorovaikutuksen yhteistoiminnan 
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asteelle. Yhtenä mahdollisena toimintamallina Vuorinen näkee kehityskeskustelut, joita 

käydään oppilaan, vanhempien ja opettajan välillä. (Vuorinen 2000a, 21–22.) 

 

 

 

Kuvio 1. Kodin ja koulun yhteistyön tasoja. (Vuorinen 2000a, 22.) 

 

 

3.2.3 Yhteisvastuullinen kasvatus ja kasvatuskumppanuus 

 

Huovinen-Nummela ja Huhtanen puhuvat yhteisvastuullisesta kasvatuksesta ja kasvatus-

kumppanuudesta osittain päällekkäisinä yhteistyön tasoina (Huovinen-Nummela & Huhta-

nen 2009, 130). Varhaiskasvatuksessa kasvatuskumppanuus nähdään vanhempien ja 

henkilöstön yhteisenä toimimisena lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa. 

Edellytyksenä tälle on keskinäinen luottamus, tasavertaisuus ja toisten kunnioittaminen. 

Lapsen tarpeet ovat etusijalla kasvatuskumppanuudessa. Toimintaa ohjaa tällöin lapsen 

edun ja oikeuksien toteuttaminen. Vanhempien ja kasvattajien tiedot lapsesta luovat par-

haat edellytykset lapsen hyvinvoinnin turvaamiselle. (Varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teet 2005, 31.) 

 

Kahden tai useamman kasvattajan vuorovaikutus, missä pyritään tukemaan oppilaan ta-

sapainoista kasvua ja kehitystä sekä toimimaan yhteisten kasvatustavoitteiden suuntaan, 

kutsutaan yhteisvastuulliseksi kasvatukseksi (Huovinen-Nummela & Huhtanen 2009, 

131). Seppälä toteaa, että ammattikasvattajan vanhemmilta saama tuki pitää sisällään 

lähinnä lisätietoja lapsesta ja lapsen kasvuympäristöstä. Toisinpäin tuki ilmenee usein 

vanhempien rohkaisuna. Ammattikasvattajien antaman tuen tavoitteena on, että van-

hemmat luottaisivat itseensä tärkeinä ja vastuullisina kasvattajina. (Seppälä 2000, 37.) 

Karila näkee nykyisen kumppanuusajattelun pohjautuvan käsityksiin, jossa sekä van-

hemmilla että ammatti-ihmisillä on olennaista tietoa lapsesta sekä yhteisiä tavoitteita lap-
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sen kasvatuksessa. Lisäksi kumppanuuden perustana on molemminpuolinen kunnioitus. 

Kasvatuskumppanuuskäsitteen merkitys on herättänyt kuitenkin vilkasta keskustelua ja 

tulkinnat ovat olleet moninaisia. Toisinaan näyttää siltä, että kasvatuskumppanuus on vain 

ammattilaisten käyttöön ottama uusi sana eikä sen merkitystä ole pohdittu sen syvemmin. 

Toisaalta kumppanuuden käytäntöjä on ajoittain pohdittu erittäin perusteellisesti, jolloin 

esiin on nostettu muun muassa vanhempien osallisuuden vahvistaminen sekä kasvatus-

kumppanuuteen liittyvän osaamisen kehittäminen. (Karila 2006, 93–94.) 

 

Vuorovaikutussuhde, jonka kasvatuksen ammattilaiset ja vanhemmat muodostavat, voi-

daan nähdä ikään kuin rajapintana. Siinä kohtaavat perheiden ja julkisten kasvatusinsti-

tuutioiden ajattelutavat ja käytännöt. Henkilöstöllä ja vanhemmilla on omat käsityksensä 

kasvatuksesta, kasvatuksen arvopäämääristä, hyvän kasvatuksen menetelmistä, hyvästä 

lapsuudesta, vanhemmuudesta ja perheen tehtävistä. Kasvatuskumppanuudesta puhut-

taessa näitä käsityksiä ei voida sivuuttaa. Onnistuakseen kasvatuskumppanuus vaatiikin 

erilaisten käsitysten ja elämäntapojen kunnioittamista puolin ja toisin. Kasvatuskumppa-

nuudesta puhuttaessa korostetaan usein vastavuoroisuutta, mutta suuremmat odotukset 

kohdistuvat kuitenkin ammattilaisiin. Heidän on luotava otolliset puitteet kasvatuskumppa-

nuudelle. Odotuksena on myös se, että ammattilaiset arvioivat omia ajattelutapojaan kriit-

tisesti osana ammatillista kehittymistään. Toimiva kumppanuussuhde edellyttää itsestä 

poikkeavan kunnioittamista ja erilaisuuden hyväksymistä molemmilta osapuolilta – erityi-

sesti ammattilaisilta. (Karila 2006, 95–96.) 

 

Yhteisöllisyys ja kasvatuskumppanuus eivät synny hetkessä eivätkä itsestään vaan vaati-

vat aikaa ja työtä luokkayhteisössä. Launonen ym. ovat laatineet kuvion (kuvio 2), jossa 

kuvataan vuorovaikutussuhteen kehittymistä yhteydenpidosta aitoon kasvatuskump-

panuuteen. (Launonen ym. 2004, 101–102.) Myös Huovinen-Nummela ja Huhtanen avaa-

vat teoksessaan tätä prosessia. Yhteistyö alkaa tutustumisvaiheella, jossa luodaan pohjaa 

tulevalle yhteistyölle. Tällä tasolla on tärkeää tulla kuulluksi ja kohdatuksi sekä kokea tur-

vallisuutta ja osallisuutta. Mikäli yhteistyölle saadaan vahva pohja, voidaan vuorovaikutuk-

sessa edetä seuraavalle tasolle. Toimintatavoista sopiminen ja keskustelu edellyttävät 

aitoa vuoropuhelua ja toisen osapuolen kuuntelemista. Verkostoitumisen taso on myös 

yhteisten tavoitteiden luomista ja niihin pyrkimistä sekä osallisuuden tukemista. Tavoittee-

na on päästä viimeiselle, kumppanuuden tasolle. Lapsen ikä- ja kehitysvaiheen kannalta 

tärkeimpiä kasvuprosesseja pystytään tukemaan parhaiten, kun kodin ja koulun välinen 

yhteistyö on kasvatuskumppanuutta. Mikäli koulu haluaa olla todellinen kasvatusyhteisö, 

tulee vanhemmat saada sitoutumaan koulun kasvatustavoitteisiin. Kumppanuusvaiheessa 
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on myös parhaat edellytykset saada vanhemmat kiinnostumaan ja ottamaan vastuuta. 

(Launonen ym. 2004, 101–105; Huovinen-Nummela & Huhtanen 2009, 131–132.)   

 

 

Kuvio 2. Yhteydenpidosta kasvatuskumppanuuteen. (Launonen, Pohjola & Holma 2004, 

102.) 

 

 

3.2.4 Kasvatusvuorovaikutus 

 

Korhosen mukaan kasvatuskulttuuri on muuttunut, sillä sukupolvien välinen hierarkia on 

purkautunut ja aikuiset ovat menettäneet ylemmyytensä. Tämä aika haastaa kasvatuksen 

ammattilaisia uudenlaiseen vuorovaikutukseen vanhempien kanssa. Korhonen on omissa 

tutkimuksissaan kuvaillut kasvatuskulttuurin muutosta siirtymänä tottelevaisuus- ja kuuliai-

suuskulttuurista kohti keskustelu- ja neuvottelukulttuuria.  (Korhonen 2006, 51–52.) 

 

Keskeinen osa nykypäivän koulun toimintaa on vanhempien ja kasvatuksen ammattilais-

ten välinen vuorovaikutus. Tämä kanssakäyminen on muodostunut parin viime vuosi-

kymmenen aikana jopa itsestäänselvyydeksi. (Korhonen 2006, 49; Alasuutari 2006, 84.) 

Lapsen yksilöllisyyttä korostetaan, ja se tulisi ottaa huomioon kasvatuksessa. Lapsi näh-

dään asiakkaana, jonka tarpeita pyritään kunnioittamaan. Tämä kaikki asettaa uusia vaa-

timuksia vanhempien ja opettajien vuorovaikutukselle. Molemminpuolisuuden ja vastavuo-

roisuuden ilmapiiri antaa kuitenkin lapselle signaaleja, että aikuiset välittävät paitsi tilan-

teesta ja toisistaan myös ennen kaikkea hänestä itsestään. (Korhonen 2006, 57, 69.) 

 

Kasvatusinstituutioiden toimintaa ohjaava keskeinen periaate on vanhempien ja kasvatuk-

sen ammattilaisten tasavertaisuus. Yhteistyötä ympäröivät kuitenkin edelleen myös perin-

teisemmät asiantuntijuuden tulkinnat, joihin liittyy usein näkemys vanhemman ja työnteki-

jän vuorovaikutussuhteen asymmetriasta. Tällöin työntekijä nähdään henkilönä, jolla on 
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laajempi ja parempi tietämys lapsen asioista kuin hänen vanhemmillaan. Monesti tämän-

kaltainen suhde nähdään vanhempien kannalta toivottavana, mutta yhtä lailla siihen voi 

liittyä myös jännitteitä. Vuorovaikutussuhde voi kärsiä esimerkiksi siitä, jos opettaja aset-

tuu perheen ihmissuhteiden ja vanhemmuuden tuntijaksi ja määrittelijäksi. Lapsen van-

hemman ja ammattilaisen vuorovaikutuksessa onkin tärkeää jonkintasoisen jaetun ym-

märryksen rakentuminen. Kun osapuolet ymmärtävät toistensa tapaa jäsentää ja merki-

tyksellistää käsiteltäviä asioita, voidaan päästä yhteisiin tavoitteisiin ja pyrkimyksiin. 

(Alasuutari 2006, 86–89.) 

 

Alasuutari kiteyttää vielä kasvatusvuorovaikutuksen onnistumisen edellytyksiä erityisesti 

vanhempien näkökulmasta. Vanhemmat pitävät toimivan yhteistyön tärkeänä lähtökohta-

na sitä, että työntekijä suhtautuu lapseen myönteisesti. Ohjaaviksi tai opastaviksi tarkoite-

tut kohtaamiset eivät tunnu vanhempien mielestä mielekkäiltä. Sen sijaan kasvatuskysy-

mysten ympärille rakentuvat yhteiset keskustelut johtavat paremmin tasavertaiseen kans-

sakäymiseen. Vahvimpina kasvatuksen asiantuntijoina vanhempien silmissä nähdään 

sellaiset ammattilaiset, jotka osaavat kanssakäymisessä kuunnella ja ottaa huomioon 

vanhempien näkökulman keskusteltavassa asiassa. Vanhemmuus ja perhe-elämä ovat 

vanhemmille henkilökohtaisia asioita, mikä on myös tärkeä huomioida vuorovaikutukses-

sa. Lähimmistä ihmissuhteista keskusteleminen vaatii työntekijältä erityistä herkkyyttä 

sekä vanhempien omien tulkintojen ja näkemysten kunnioittamista. Parhaana lähtökohta-

na tässä nähdäänkin se, että vanhemmat ovat omien ihmissuhteidensa asiantuntijoita. 

(Alasuutari 2006, 90.)    

 

 

3.3 Yhteistyön muodot 

 

Kodin ja koulun välisen yhteistyön ei tarvitse olla sen virallisempaa kuin tervehtimistä ja 

kuulumisten vaihtoa tavatessa. Tällainen arkipäiväinen yhteistyö on avain hyvään ja kes-

tävään yhteistyöhön. Oppilas kokee turvallisuutta, jos hän näkee, että hänen vanhempan-

sa ja opettajansa viihtyvät yhdessä. Myös oppilaan kiinnostus koulunkäyntiin voi kasvaa, 

kun hän huomaa, ettei koulu ole normaalista elämästä irrallinen ”pakollinen paha”. (Hilas-

vuori 2002, 20.) 

 

Enqvist painottaa, että kodin ja koulun väliselle yhteistyölle ei ole olemassa yhtä oikeaa 

mallia. Yhteistyön sisällön, laadun ja määrän määrittävät asianosaiset henkilöt, heidän 

mieltymyksensä ja aktiivisuutensa. (Enqvist 1987, 134.) Kodin ja koulun välisiä yhteistyö-
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muotoja voidaan tarkastella erilaisista näkökulmista. Niitä myös jaotellaan hyvin monella 

eri tapaa. Suomessa jaottelun pohjana on usein koulu- ja luokkakohtainen yhteistyö. (Si-

niharju 2003, 11.) 

 

Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietinnössä yhteistyömuodot ryhmiteltiin nel-

jään kategoriaan: koulukohtaisiin tilaisuuksiin, luokkakohtaisiin tilaisuuksiin, kuuntelupäi-

viin ja kirjalliseen tiedotustoimintaan. Koulukohtaisten tilaisuuksien tavoitteena on antaa 

koko koulua koskevaa informaatiota ja sekä luoda yhteishenkeä, mikä voi toteutua esi-

merkiksi juhlien tai kilpailujen kautta. Luokkakohtaisissa tilaisuuksissa vaihdetaan ajatuk-

sia lapsen kehityksestä ja kasvatuksesta. Samalla se antaa mahdollisuuden opettajan ja 

vanhempien henkilökohtaisempaan tutustumiseen. Kuuntelupäivien tarkoituksena on tu-

tustua koulun tavoitteisiin ja työtapoihin sekä eläytyä opettajan ja oppilaan rooliin. Tämä 

voi tapahtua esimerkiksi opetustuokiota seuraamalla. Kirjallisella tiedottamisella pyritään 

kertomaan vanhemmille koulun rutiineista sekä välittämään kasvatuksellista tietoa. (Pe-

ruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö 1970, 247–249.) 

 

Soininen erittelee hieman laajemmin ja yksityiskohtaisemmin kodin ja koulun välisiä yh-

teistyömuotoja. Hän on jaotellut yhteistyömuodot teoksessaan kuuden eri otsakkeen alle: 

  

1. Juhlat: 

 

Yksi perinteisimmistä yhteistyömuodoista on erilaiset koululla järjestettävät juhlatilaisuu-

det. Niiden merkitys tosin vaihtelee kouluittain, mutta ne ovat edelleen tärkeitä tapahtumia 

erityisesti alakoulun puolella. Sekä vanhemmat että lapset kokevat juhlat merkittäviksi 

tilaisuuksiksi. Luokkakohtaisiakin juhlia voidaan järjestää, ja niiden onkin koettu lähentä-

vän vanhempia, opettajaa ja oppilaita. Perinteisten juhlien lisäksi vanhemmille voidaan 

järjestää muun muassa oppilaskonsertteja ja erilaisia kulttuurikilpailuja. (Soininen 1986, 

43–44.) 

 

2. Vanhempien tilaisuudet: 

 

Koulun yhteiset vanhempainillat ovat toinen perinteinen kodin ja koulun välinen yhteistyö-

muoto. Näissä vanhemmille tarkoitetuissa tilaisuuksissa voidaan käsitellä laajojakin aihei-

ta, kuten kodin ja koulun vastuu. Kaikille vanhemmille suunnattujen vanhempainiltojen 

lisäksi voidaan tällaisia tilaisuuksia järjestää myös tietyn luokka-asteen tai luokan van-

hemmille. Nämä voivat olla hyödyllisiä, jos luokassa esiintyy esimerkiksi kiusaamista tai 
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muita ongelmia. Aiheiden ei tarvitse kuitenkaan välttämättä olla raskaita ja asiapitoisia, 

vaan tilaisuuksissa voidaan vaikkapa suunnitella yhdessä tulevaa. (Soininen 1986, 44–

45.) 

 

3. Vanhempainkerhot ja -yhdistykset: 

 

Suosittuja yhteistyömuotoja ovat myös erilaiset vanhempainkerhot ja -yhdistykset. Van-

hempainkerhojen toimintamuodot voivat vaihdella suuresti ja organisoijina voivat toimia 

niin opettaja kuin vanhemmatkin. Kokoontuminen voi olla melko järjestäytynyttä tai satun-

naisesti jonkin teeman ympärille muotoutuvaa, jopa harrastusluontoista toimintaa. Van-

hempainyhdistykset ovat kerhotoimintaa järjestäytyneempi yhteistyömuoto. Yhteistyötä 

toteutetaan usein luokkakohtaisesti, pienryhmissä. (Soininen 1986, 46–47.) 

 

4. Vanhempien ja opettajan välinen yhteydenpito: 

 

Yksi yleisimmistä vanhempien ja opettajan välisistä yhteydenpidon muodoista on puhelin-

keskustelu. Usein yhteyttä otetaan opettajan taholta, kun koulussa on ilmennyt jotakin 

ongelmia. Olisi kuitenkin suotavaa, että yhteydenpidossa käsiteltäisiin myös positiivisia 

asioita. Jotkin koulut järjestävät erityisiä puhelinpäivystyksiä, jona aikana vanhemmat voi-

vat ottaa yhteyttä opettajiin. Puhelimien välityksellä tehtävän yhteydenpidon lisäksi yhteis-

työtä voidaan pitää yllä henkilökohtaisten keskustelujen, opettajan vastaanottotuntien tai 

jopa opettajan tekemän kotikäynnin avulla. Kotikäyntien merkitys yhteistyömuotona on 

tosin vähentynyt nykyaikaisten tiedonvälitysmenetelmien johdosta. (Soininen 1986, 48–

49.) 

 

5. Tiedotteet: 

 

Kirjallisen tiedottamisen avulla koulu voi jakaa huoltajille monenlaista informaatiota. Tämä 

antaa mahdollisuuden tavoittaa myös ne vanhemmat, jotka eivät syystä tai toisesta ole 

halukkaita tai eivät pysty osallistumaan koulun järjestämiin tilaisuuksiin. Tiedottaminen voi 

tapahtua esimerkiksi koulun yhteisten tiedotuslehtien, luokkakohtaisten tiedotteiden tai 

vuosikertomuksen avulla. Reissuvihko on erityisen käytetty tiedottamisen muoto alaluokil-

la. Se on usein epävirallista tiedottamista vanhempien ja opettajan välillä lyhyiden viestien 

muodossa. (Soininen 1986, 49–50.) 
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6. Muu kodin ja koulun välinen toiminta: 

 

Opetus peruskouluissamme on julkista, joten vanhemmilla on halutessaan mahdollisuus 

ja oikeus tulla seuraamaan opetusta. Vanhemmat käyttävät kuitenkin hyvin harvoin tätä 

mahdollisuutta hyväkseen. Moni koulu onkin ryhtynyt järjestämään avoimien ovien päiviä, 

joihin huoltajat erikseen kutsutaan tutustumaan koulun toimintaan. Muita mahdollisia yh-

teistyömuotoja, joilla vanhemmat voidaan saada mukaan toimintaan, ovat oppilastöiden ja 

koulun harrastustoiminnan näyttelyt, retket, leirikoulut ja erilaiset tempaukset, kuten myy-

jäiset. Näitä virallisempia yhteistyömuotoja ovat luokkatoimikunnan ja oppilashuollon työ-

ryhmän toiminnat, jotka voivat omalta osaltaan toimia sillanrakentajina kodin ja koulun 

välillä. (Soininen 1986, 50–52.) 

 

Huovinen-Nummela ja Huhtanen toteavat, että yhteistyömuodot ovat perinteisesti olleet 

vanhempainiltoja, arviointikeskusteluja sekä luokkatoimikuntien ja vanhempainyhdistysten 

toimintaa. Koulun toiminnasta informoiminen erilaisten tiedotteiden välityksellä on aina 

kuulunut kiinteästi kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön. Näiden yhteistyömuotojen rinnal-

la on alettu yhä enemmän hyödyntää erilaisia tietoverkkoja, kuten sähköpostia, tekstivies-

tejä ja sähköisiä reissuvihkoja. (Huovinen-Nummela & Huhtanen 2009, 131.) 

 

Siniharjun tekemän tutkimuksen mukaan yhteistyömuodoista tärkeimmäksi koettiin henki-

lökohtainen keskustelu opettajan ja oppilaan vanhemman välillä. Vielä vuonna 1984 tällai-

sen keskustelutilaisuuden toteutti vain 10 prosenttia opettajista, mutta vuonna 1999 vas-

taava luku oli jo 88 prosenttia. Puhelinkeskustelut, kirjalliset tiedotteet ja koulun yhteiset 

juhlat olivat käytetyimpiä yhteistyömuotoja. Yhteistyömuotojen käyttö ja niiden monipuoli-

suus ovat uudemman tutkimuksen mukaan lisääntyneet. (Huovinen-Nummela & Huhtanen 

2009, 133.) 

 

Huovinen-Nummela ja Huhtanen mainitsevat muutamia toimintatapoja, joissa vanhemmat 

osallistuvat koulun arkeen. Tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan vanhempien tukea. He 

voivat toimia eri tavoin opettajan apuna. Konkreettinen esimerkki voisi olla vaikkapa van-

hempien mukanaolo koulun uimaopetuksessa tai luistinten nauhojen sitominen liikunta-

tunnilla. Vanhempia tarvitaan myös kasvatuksellisia ongelmia pohdittaessa. He voivat 

saada erilaisten keskustelujen kautta ideoita ja ajatuksia myös omaan arkeensa. Van-

hempien tehtävänä on toimia eräänlaisena tunnustelijana kotona. Vanhemman on hyvä 

tiedustella lapseltaan esimerkiksi hänen olotilaansa koulupäivien jälkeen, opiskelujen su-
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jumista sekä mahdollisen lisäavun tarvetta ja kiusaamiskokemuksia. (Huovinen-Nummela 

& Huhtanen 2009, 134.) 

 

Kodin ja koulun väliselle vuoropuhelulle on jatkuvasti kasvava tarve. Kodeissa ollaan en-

tistä enemmän kiinnostuneita koulun toiminnasta, minkä vuoksi opettajan henkilökohtaiset 

keskustelu- ja ohjaustaidot ovat tulleet tärkeiksi. Yksi malli, jolla kodin ja koulun välistä 

yhteistyötä voitaisiin parantaa, on kehityskeskustelu. Siinä opettaja sitoutuu jatkuvaan 

keskusteluun oppilaan ja hänen vanhempiensa kanssa. Oppilaan oppimisen etenemistä 

arvioidaan yhdessä sekä asetetaan yhteisiä kehittymistavoitteita. (Vuorinen 2000a, 7.) 

 

Kehityskeskustelujen tavoite on tehostaa kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Kontakti pyri-

tään saamaan kaikkiin, ei vain niihin oppilaisiin ja vanhempiin, jotka ovat itse aktiivisia. 

Kehityskeskustelua ei voi käydä ilman oppilasta, vaan hän on nimenomaisesti keskustelu-

jen päähenkilö. Oppilaan on saatava keskustelujen kautta tukea ja mahdollisuuksia kou-

lunkäyntinsä edistämiseen, mutta keskustelun tulee olla vilpitön – ei kaunisteleva eikä 

aliarvioiva. (Tuisku 2000, 44.) Kehityskeskustelussa kuunnellaan toisia, esitetään omia 

näkemyksiä sekä saadaan ja annetaan tietoa oppilaan koulumenestyksestä ja kehitykses-

tä. Keskusteluissa voidaan käsitellä esimerkiksi sosiaalista kehitystä, opiskelutuloksia tai 

jotain muuta koulussa tapahtunutta. Pääpainon tulisi olla tulevaisuudessa ja niissä mah-

dollisuuksissa, joita koulu ja koti voivat oppilaalle tarjota. (Eloranta 2000, 77.) 

 

Kontakteja pitää olla riittävän säännöllisesti, jotta yhteistyö sujuu. Koulun tehtävänä on 

tehdä aloite kehityskeskusteluille. Kunkin oppilaan kanssa toteutettava kehityskeskustelu 

vaatii myös koulukohtaisia toimenpiteitä ja yhteistä kehittelytyötä. Jokainen koulu voi luo-

da oman mallin näkemystensä ja tavoitteidensa pohjalta. Niin lapsilla kuin aikuisillakin on 

tarve olla hyödyksi, saada tunnustusta sekä ottaa vastuuta ja saada pohtia kokemaansa 

rauhassa. (Tuisku 2000, 45.) 

 

Vuorinen korostaa, että kehityskeskustelu rakentuu aidolle vastavuoroisuudelle. Opettaja 

ei ole tiedon lähettäjä ja muut osapuolet vastaanottajia, vaan jokainen osapuoli on tahol-

laan asiantuntija – lapsi oppilaana olemisen, vanhemmat vanhemmuuden ja opettaja op-

pimisen. Jokaisella osapuolella on omat näkökulmansa asiaan, eikä mikään näistä ole 

yksinään oikein tai tärkein. Kaikki toimivat keskustelutilanteessa sekä informaation lähet-

täjinä että sen vastaanottajina. (Vuorinen 2000b, 41.) Eloranta mainitsee hyvän kehitys-

keskustelun edellytyksiksi kontaktin, tarpeen kohdata, tahdon kuunnella sekä toisen huo-

mioonottamisen (Eloranta 2000, 77). 
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3.4 Yhteistyön ongelmat ja vaatimukset 

 

Kodin ja koulun välistä yhteistyötä pidetään tärkeänä ja hyödyllisenä asiana kaikkien osa-

puolten kannalta, mutta se ei ole aina ongelmatonta. Koska koulu on osa yhteiskuntaa, 

heijastuvat siinä tapahtuneet rakenteelliset ja kulttuuriset muutokset myös kouluihin ja 

asettavat kodin ja koulun väliselle yhteistyölle omat vaatimuksensa. (Hannen ym. 2007, 

25.) 

 

Soininen erittelee yhteistyötä rajoittavat tekijät viiteen osaan. Laajimpana ryhmänä hän 

näkee käytännön esteet, jotka voidaan edelleen jakaa ulkoisiin tekijöihin ja sisäisiin eli 

henkilökohtaisiin tekijöihin. Esimerkki ulkoisesta esteestä on vanhempien työssäkäynti, 

mikä voi rajoittaa yhteistyön toteuttamista. Henkilökohtaiset esteet voivat taas olla esimer-

kiksi kotona vallitseva vaikea elämäntilanne tai vanhempien erilaiset pelot yhteistyötä koh-

taan. Käytännön esteitäkin tehokkaammin yhteistyötä saattavat jarruttaa asenteelliset 

seikat, kuten vanhempien omien kouluaikojen kielteiset kokemukset. Myös motivaation 

puute, tiedonvälityksen vajavaisuus ja yleiset yhteiskunnalliset syyt voivat olla esteenä 

yhteistyön toteutumiselle. (Soininen 1986, 53–54.)    

 

Launonen ym. toteavat, että vanhemmat ovat yleensä kiinnostuneita omista lapsistaan, 

mutta osallistuvat koululla tapahtuvaan toimintaan melko vähän (Launonen ym. 2004, 93). 

Mietolan ja Lappalaisen tutkimuksen mukaan opettajat pitivät ongelmana sitä, että van-

hempainilloista jäivät pois nimenomaan ne vanhemmat, joiden osallistumista pidettiin tär-

keimpänä (Mietola & Lappalainen 2005, 121). Nykyvanhemmat eivät tiedä, kuinka kodin ja 

koulun välistä yhteistyötä tulisi tehdä, koska eivät ole saaneet omilta vanhemmiltaan mal-

lia tähän. Yhteistyötä saatetaan tehdä luokan tasolla ensimmäisinä kouluvuosina, mutta 

pitkäjänteisempi kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen jää harvojen vastuulle. (Launo-

nen ym. 2004, 93.)  

 

Yksi merkittävimmistä yhteiskunnallisista muutoksista on perherakenteiden moninaistumi-

nen. Nykypäivän lapset voivat elää hyvinkin monenlaisissa perheissä. Lapsella voi esi-

merkiksi olla useampi koti tai vanhempia kahdessa eri paikassa, virallisten huoltajien li-

säksi voi olla kakkosisiä ja -äitejä, tai vanhemmat voivat olla samaa sukupuolta. Nämä 

seikat on tärkeä ottaa huomioon kodin ja koulun välisessä yhteistyössä. Yhteistyötä tulisi-

kin kehittää niin, että sillä tavoitettaisiin kaikki oppilaan koulunkäynnin kannalta tärkeät 

aikuiset. Isät osallistuvat yhä enemmän lastenkasvatukseen, mutta yhteydenpito kouluihin 

on edelleen pitkälti äitien harteilla. Äidit saatetaan nähdä myös koulun puolelta lapsen 
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kasvatuksen ja kehityksen ensisijaisina tukijoina ja tietäjinä. Koulujen olisikin syytä pohtia, 

osallistuvatko isät riittävästi yhteistyöhön vai tulisiko heidän osallistumistaan lisätä. (Han-

nen ym. 2007, 25–26.) 

 

Yhteiskuntamme on muuttunut uudelle vuosituhannelle tullessa myös entistä monikulttuu-

risemmaksi. Maahanmuuttajien määrä on lisääntynyt kouluissamme, mikä tuo omat on-

gelmansa ja vaatimuksensa niin opetukseen kuin kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön-

kin. Monikulttuurisen perheen kanssa tehtävä yhteistyö on aina haasteellisempaa kuin 

kantaväestön perheiden kanssa toteutettava yhteistyö. Sujuvan yhteistyön esteenä voi 

olla esimerkiksi kielitaito, erilainen koulutustausta tai kulttuurien väliset erot. (Halonen 

2008, 16; Koiranen 2008, 21.) 

 

Niemen mukaan opettajan ammatissa on perinteisesti korostunut itsenäinen tehtävien 

hoito. Opettajat voivat edelleen olla arkoja luovuttamaan omaa reviiriään muille, kuten 

oppilaiden vanhemmille. Vanhemmat saatetaan kokea yhteistyössä uhkana, jos heidän 

pelätään arvostelevan ja mitätöivän opettajan ammattitaitoa. Kodin ja koulun väliseltä yh-

teistyöltä puuttuu pitkät perinteet, mikä voi osaltaan olla jarruttamassa avoimen ilmapiirin 

syntymistä. Yhteiset periaatteet on kirjattu vasta vuoden 2004 opetussuunnitelmaan. 

(Niemi 2000, 24; Huovinen-Nummela & Huhtanen 2009, 126.) Koska vanhempien rooli on 

perinteisesti ollut passiivinen eikä heidän asiantuntemustaan ole juuri hyödynnetty, kodin 

ja koulun yhteistyön laatu vaihtelee huomattavasti niin luokka- kuin koulukohtaisestikin. 

Toisaalla opettaja saattaa pitää syksyllä yhden pakollisen vanhempainillan, kun taas toi-

sessa koulussa opettajan ja vanhempien yhteistyö on suunnitelmallista ja tiivistä läpi vuo-

den. (Launonen ym. 2004, 94.) 

 

Siniharjun vuonna 1999 tekemän tutkimuksen mukaan suurin este yhteistyölle oli van-

hempien ajan puute. Tätä mieltä olivat sekä vanhemmat että opettajat. Opettajien mieles-

tä merkittävä yhteistyömotivaatiota kitkevä asia oli myös se, että yhteistyön ei katsottu 

tuolloin kuuluvan opetusvelvollisuuteen, eikä siitä maksettu lisää palkkaa. Opettajat tunsi-

vat kokevansa vääryyttä, kun heidän oletettiin tekevän lisätöitä ilman palkkaa. Myös van-

hempien välinpitämättömyys ja kielteinen asenne yhteistyötä kohtaan koettiin suurena 

ongelmana. (Siniharju 2003, 107.)  
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4 AIKAISEMPIA TUTKIMUKSIA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖSTÄ 

 

 

 

Kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä on kirjoitettu alan kirjallisuudessa melko laajasti jo 

vuosikymmenten ajan. Aiheeseen liittyviä tutkimuksiakin on tehty suhteellisen paljon. Eri-

tyisesti 1970-luvun lopulla ja 1980-luvulla moni tutkija selvitti erilaisten yhteistyökokeilujen 

avulla kodin ja koulun yhteistyötä. Laajemmissa yhteistyötutkimuksissa kysyttiin myös 

vanhempien mielipiteitä yhteistyöstä. Uudempaa suomalaista tutkimustietoa aiheesta ei 

kuitenkaan ole merkittävästi. Siniharju mainitseekin, että 1990-luvulle tultaessa yhteistyötä 

koskevia tutkimuksia tehtiin huomattavasti aiempaa vähemmän (Siniharju 2003, 41). Sa-

ma suuntaus näyttää jatkuneen 2000-luvullakin. 

 

Soininen selvitti vuonna 1979 tekemässään tutkimuksessa vanhempien osuutta kodin ja 

koulun välisessä yhteistyössä. Vanhemmille suunnattujen kysymysten avulla haluttiin sel-

vittää muun muassa heidän kokemuksiaan yhteistyöstä, heidän odotuksiaan siitä sekä 

sitä, kuinka aktiivisesti he olivat itse tähän yhteistyöhön osallistuneet. Saadut tulokset 

osoittivat muun muassa sen, että vanhemmat suhtautuivat yhteistyöhön erittäin myöntei-

sesti, he halusivat yhteistyötä ja myös osallistuivat siihen pääasiassa aktiivisesti. Tutkimus 

toteutettiin kuuden paikkakunnan kouluissa, jotka kaikki sijaitsivat alle sadan kilometrin 

säteellä Turusta. Tuloksiin onkin suhtauduttava varauksella, mutta suuntaa-antavia ne 

kuitenkin ovat. (Soininen 1986, 57, 88, 91–92.) 

 

Siniharju on kahteen otteeseen tutkinut kodin ja koulun yhteistyön arvostusta ja toteutu-

mista sekä yhteistyöhön yhteydessä olevia tekijöitä Helsingin peruskoulujen alkuopetus-

luokilla. Ensimmäisen tutkimuksen aineisto on kerätty lukuvuoden 1983–1984 aikana ja 

uudempi aineisto juuri ennen vuosituhannen vaihetta 1998–1999. Tutkimuksissa yhteis-

työtä selvitettiin opettajien käsitysten ja kokemusten pohjalta. Opettajilta tiedusteltiin muun 
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muassa sitä, kuinka merkityksellisenä he pitivät kodin ja koulun yhteistyötä heidän oman 

työnsä kannalta, sekä heidän mielipiteitään omasta luokasta ja vanhempien asenteista. 

Lukuvuoden 1998–1999 aineistossa opettajat arvostivat ja toteuttivat yhteistyötä tilastolli-

sesti merkitsevästi enemmän kuin lukuvuoden 1983–1984 opettajat. Ainakin tämän tutki-

muksen kouluissa kodin ja koulun yhteistyö näyttäisi olleen itsestäänselvyys. Molemmissa 

aineistoissa opettajat olivat sitä mieltä, että suurin osa vanhemmista asennoituu yhteis-

työhön myönteisesti. Vanhempien ajan puute nähtiin kuitenkin selvästi tärkeämpänä es-

teenä yhteistyölle vuonna 1999 kuin aiemmassa tutkimuksessa. Suurin muutos aineisto-

jen välillä oli siinä, että uudemman tutkimuksen mukaan 90 %:ssa luokista oli toteutunut 

henkilökohtainen keskustelutilaisuus, kun se vuoden 1984 aineistossa oli toteutunut vain 

10 %:ssa tapauksista. (Siniharju 2003, 51, 157, 174–175.) 

 

Väestöliiton vuoden 2000 perhebarometrin tarkoituksena oli selvittää vanhempien ja am-

mattikasvattajien näkemyksiä lasten kasvatukseen sekä kasvatusvastuuseen ja sen ja-

kautumiseen liittyen. Tutkimuksen kohderyhmäksi valittiin pienten lasten vanhempia, päi-

väkotien ammattikasvattajia sekä peruskoulun 1.–4. luokkien opettajia. Kohderyhmä muo-

dostui eri puolilla Suomea sijaitsevista erikokoisista kunnista. Tutkittavien lukumäärä vaih-

teli kunnan asukasluvun sekä väestön alueellisen jakautumisen mukaan. Tutkimuksen 

mukaan vanhempien ja ammattikasvattajien mielipiteet kasvatusvastuun jakautumisesta 

olivat ristiriitaiset. Vanhemmat kokivat kasvatusvastuun jakautuvan sopivasti heidän ja 

ammattikasvattajien kesken, kun taas ammattikasvattajat mielsivät kasvatusvastuun ole-

van liiaksi heidän kontollaan. Enemmistö vanhemmista oli sitä mieltä, ettei vanhempien ja 

ammattikasvattajien välillä esiintynyt ristiriitoja kasvatusasioissa. Ammattikasvattajista 

noin puolet koki asian toisin; heidän mielestään vanhempien ja ammattikasvattajien välillä 

esiintyi jonkin verran ristiriitoja. Kokonaisuudessaan suhteet olivat kuitenkin kohtalaisessa 

kunnossa, minkä kertoo se, että ainoastaan muutaman ammattikasvattajan mielestä risti-

riitoja vanhempien ja ammattikasvattajien välillä esiintyi paljon. Yhteistyö lasten kasvatuk-

sessa koettiin molempien tahojen puolelta joko erittäin tai melko tärkeäksi. Edellytyksinä 

onnistuneelle yhteistyölle pidettiin avoimuutta, rehellisyyttä, luottamusta sekä toimivaa 

vuorovaikutusta. Esteitä yhteistyölle aiheuttivat kiire, heikot yhteistyötaidot, vuorovaikutuk-

sen puute, ennakkoluulot ja asenteellisuus. (Seppälä 2000, 7, 11–12, 39–40.) 

 

Suomen Vanhempainliitto on selvittänyt useaan otteeseen peruskouluikäisten lasten van-

hempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista. Viimeisimmässä, vuonna 2011 toteutetussa 

Vanhempien Barometri -kyselyssä yhtenä keskeisenä teemana oli kodin ja koulun yhteis-

työ. Vanhemmilta haluttiin tiedustella heidän kantaansa yhteistyöhön. Kysely toteutettiin 
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verkkokyselynä ja siihen vastasi 1621 vanhempaa, joista 88,7 % oli naisia ja 11,3 % mie-

hiä. Vastaajat jakautuivat alueellisesti ympäri Suomen, mutta valtaosa vastanneista asui 

joko Etelä- tai Länsi-Suomen läänissä. Reilu enemmistö (75,3 %) vastaajien lapsista oli 

perusopetuksen 1.–6. luokilla ja loput (24,7 %) perusopetuksen 7.–9 luokilla. (Suomen 

Vanhempainliitto 2011, 4–5.) 

 

Vanhempien Barometriin vastanneista vanhemmista 88,3 % koki olevansa tervetullut lap-

sensa kouluun. Lähes yhtä montaa vanhempaa (80,8 %) oli kannustettu pitämään yhteyt-

tä kouluun. Runsaat puolet vastanneista (59,6 %) oli sitä mieltä, että kodin ja koulun yh-

teistyön toimintatavat oli kuvattu selkeästi koulun opetussuunnitelmassa. Vajaa kolme 

neljäsosa vanhemmista koki saavansa kyselyn mukaan riittävästi tietoa lapsensa koulun-

käyntiin liittyvistä asioista, ja hieman suurempi osa vastanneista koki tulleensa kuulluksi 

näissä asioissa. (Suomen Vanhempainliitto 2011, 13–14.) 

 

Vanhempien Barometrin mukaan yläkoululaisten vanhemmat (75,1 %) olivat hieman ala-

koululaisten vanhempia (67,5 %) tyytyväisempiä vanhempainiltojen määrään. Vanhem-

mista noin 40 % toivoi lisää opettajien ja vanhempien henkilökohtaisia tapaamisia. Van-

hemmissa ilmeni myös tyytymättömyyttä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen kodin 

ja koulun välisessä yhteistyössä. Vajaa kolmannes (32,5 %) alakoululaisten vanhemmista 

oli sitä mieltä, että tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään liian vähän yhteistyössä. Vastan-

neista vanhemmista 69,9 % kannatti ajatusta, että yhteistyölle laadittaisiin koulussa yhtei-

set pelisäännöt. Vanhempien näkemykset kodin ja koulun yhteistyön toimimisesta jakaan-

tuivat kahteen leiriin. Alle puolet (48 %) peruskoululaisten vanhemmista oli sitä mieltä, että 

kodin ja koulun välistä yhteistyötä tehdään riittävästi. Toisaalta alakoululaisten vanhem-

mista 43,6 % ja yläkoululaisten vanhemmista 45,2 % oli sitä mieltä, että yhteistyötä teh-

dään liian vähän. Vastaajat olivat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että yhteistyötä tulisi jatkossa 

kehittää erityisesti koulun ja luokan tasoilla. (Suomen Vanhempainliitto 2011, 15.)  

 

Vanhempainliiton vuoden 2011 barometrissa selvitettiin myös vanhempien näkemyksiä 

kodin ja koulun yhteistyön teemoista. Tyytymättömimpiä vanhemmat olivat kouluruokai-

luun liittyvään yhteistyöhön. Kaksi kolmasosaa vastanneista oli sitä mieltä, että kouluruo-

kailuun liittyvissä asioissa tehdään liian vähän yhteistyötä vanhempien kanssa. Noin kol-

mannes (32,5 %) vanhemmista oli lisäksi tyytymättömiä kouluterveydenhuollon ja van-

hempien väliseen yhteistyöhön. (Suomen Vanhempainliitto 2011, 14.) 
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Coleman selvitti tutkimuksessaan muun muassa vanhempien ja opettajan vuorovaikutus-

ta. Vanhemmat haluaisivat opettajalta tietoa opetussuunnitelmasta ja siitä, miten lasten 

toivotaan käyttäytyvän ja työskentelevän luokassa. Tämä auttaisi vanhempia ymmärtä-

mään lastensa kokemuksia luokassa ja mahdollistaisi tehokkaamman auttamisen kotona. 

Vanhemmat haluaisivat, että opettajat kertoisivat heille lastensa kouluvaikeuksista, jotta 

he voisivat auttaa lapsiaan ongelma-alueilla. Oli lapsella ongelmia tai ei, vanhemmat ha-

luaisivat tietää, missä asioissa ja miten auttaa heitä kotona. Vanhemmat ovat huolissaan 

siitä, ettei heillä ole tarpeeksi kahdenkeskistä kanssakäymistä opettajan kanssa. Yksi tai 

kaksi muodollista tapaamista vuodessa ei ole riittävästi. Opettajien toivottaisiin kommuni-

koivan vanhempien kanssa lastensa työskentelystä säännöllisesti, esimerkiksi kirjoittamal-

la kommentteja tehtäväkirjoihin. Vanhemmat haluaisivat kuulla myös lapsensa vahvuuk-

sista ja siitä, mikä koulussa menee hyvin. Valitettavasti opettajan yhteydenotto tietää 

yleensä ongelmia. Ylipäänsä vanhemmat haluavat kokea, että he voivat ottaa yhteyttä 

opettajaan milloin ja miksi tahansa ja että he ovat tervetulleita koululle ja luokkaan. (Co-

leman 1998, 46–50.) 

 

Korpinen, Husso ja Korpinen ovat selvittäneet kodin ja koulun yhteistyötutkimuksissaan 

melko laaja-alaisesti opettajien ja vanhempien näkemyksiä ja kokemuksia yhteistyöstä. 

Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 251 1., 3. ja 6. luokan opettajaa ja 1140 näiden luokkien 

oppilaiden vanhempaa. Tutkimus on jaettu kolmeen osaraporttiin, joista ensimmäisessä 

(161/1980) pohjaudutaan teoriaan ja kirjallisuuteen sekä esitellään tutkimuksen otanta, 

yleiset ongelmat ja kyselylomakkeet. Toisessa osaraportissa (162/1980) kartoitetaan yh-

teistyön toteutumista, osapuolten käsityksiä yhteistyön tehtävistä, vanhempien asennoi-

tumista yhteistyöhön sekä yhteistyöaktiivisuuteen yhteydessä olevia tekijöitä. (Korpinen, 

Husso & Korpinen 162/1980, I.) Raportin kolmannessa osassa (163/1980) selvitetään 

opettajien ja vanhempien käsityksiä yhteistyön esteistä sekä sitä, kuinka yhteistyötä voi-

taisiin käytännön järjestelyjen, yhteistyömuotojen ja yhteistyösisältöjen avulla kehittää 

(Korpinen, Korpinen & Husso 163/1980, I). 

 

Korpisen ym. tutkimuksen mukaan koko koulun järjestämät tilaisuudet olivat yleisempiä 

kuin luokkakohtaiset. Lähes kaikissa kouluissa oli järjestetty vuoden aikana ainakin yksi 

yhteinen juhla. Myös koko koulun yhteisiä vanhempainiltoja oli järjestetty paljon. Opettajis-

ta noin 30 % ei ollut järjestänyt mitään luokkakohtaista yhteistyötilaisuutta. Vanhemmat 

pitivät tärkeimpänä yhteistyön tehtävänä ammatinvalintaa koskevien ratkaisujen teossa 

auttamista. Opettajien mielestä tärkein tehtävä oli auttaa opettajaa ymmärtämään oppi-

laan käyttäytymistä. Vanhempien yhteistyöhön asennoitumista selvitettäessä ilmeni, että 
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heidän mielestään opettajat ottivat liian harvoin yhteyttä vanhempiin ja yhteistyötä tulisi 

tehdä muulloinkin kuin ongelmatilanteissa. Aktiivisimpia yhteistyössä olivat korkeasti kou-

lutetut ja sellaiset vanhemmat, jotka pitivät yhteistyötä tarpeellisena. (Korpinen ym. 

162/1980, 8,30, 41, 75.) 

 

Vanhempien ja opettajien mielestä tärkeimmäksi yhteistyön esteeksi nousi Korpisen ym. 

tutkimuksessa aineopettajajärjestelmä. Vähiten tärkeimpiä syitä olivat opettajan epävar-

muus sekä kielteiset kokemukset yhteistyöstä. Yli puolet sekä vanhemmista että opettajis-

ta oli valmiita käyttämään yhteistyöhön aikaa ainakin tunnin kuukaudessa. Yhteistyömuo-

tojen tärkeyttä arvioitaessa opettajat pitivät tärkeimpinä yksityisen lapsen, vanhempien ja 

opettajan välistä henkilökohtaista keskustelua sekä todistusta lukukauden lopussa. Van-

hemmilla kaksi tärkeintä yhteistyömuotoa olivat samat kuin opettajilla, mutta toisessa jär-

jestyksessä. Opettajat arvioivat tärkeimmiksi vanhempainiltojen aiheiksi lasten käy-

töshäiriöt ja kasvatuskysymykset. Vanhempien mielestä tärkeimpiä aiheita olivat tiedot 

ammatinvalinnasta ja lapsen kehityksestä. (Korpinen ym. 163/1980, 12, 18, 28, 49.) 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

 

Tutkimuksemme toteutettiin Kajaanissa helmikuussa 2013. Tässä luvussa käsittelemme 

tutkimuksemme tutkimustehtävät sekä menetelmän, jolla tutkimusaineisto on kerätty. Esit-

telemme myös tutkimuksessamme käytetyn mittarin sekä tavat, joilla hankimme ja analy-

soimme aineistomme. Luvun lopuksi pohdimme tutkimuksemme luotettavuutta.  

 

 

5.1 Tutkimustehtävät 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kodin ja koulun yhteistyötilannetta kolmen Kajaanin 

kaupungin alakoulun osalta lukuvuonna 2012–2013. Ensimmäinen tutkimusongelma on 

selvittää opettajien ja vanhempien kokemuksia yhteistyöstä, heidän asennoitumistaan 

yhteistyöhön sekä verrata kohderyhmien tuloksia toisiinsa mahdollisuuksien mukaan. Toi-

nen tutkimusongelma on vertailla, onko näissä asioissa tapahtunut muutoksia viimeisen 

kahdenkymmenen vuoden aikana. Käytämme vertailututkimuksena Maija Heikkisen ja 

Minna Hujasen vuonna 1993 tekemää pro gradu -tutkielmaa. Olimme joulukuussa 2012 

yhteydessä heihin puhelimitse ja saimme luvan käyttää heidän tutkimustaan oman tutki-

muksemme apuna niiltä osin kuin tarvitsemme.  

 

Tutkimusongelmamme pohjautuvat pitkälti Heikkisen ja Hujasen toteuttaman tutkimuksen 

tutkimusongelmiin. Vertaamme tutkimuksessamme saatuja tuloksia edellä mainitun tutki-

muksen tuloksiin. Tutkimuksen tehtäväalueet voidaan jakaa sisällöllisesti kolmeen laa-

jempaan ryhmään: 1. Yhteistyömuodot ja niiden yleisyys sekä käytännön järjestelyt ja 

yhteistyön kokeminen vanhempien ja opettajien näkökulmasta, 2. Yhteistyön kehittäminen 

molempien osapuolten perspektiivistä ja 3. Vanhempien ja opettajien asennoituminen 
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kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön. Tutkimustehtävät on edelleen jaettu niiden kohde-

ryhmän mukaan kahteen osaan: opettaja-aineiston tehtäviin ja huoltaja-aineiston tehtäviin. 

Vastauksia tutkimustehtäviin haemme kysymyksillä, jotka näkyvät kyselylomakkeessam-

me (liitteet 3 ja 4). 

 

Huoltaja-aineiston tutkimustehtävät (liite 1): 

  

1. Koulu- ja luokkakohtaisten yhteistyömuotojen yleisyys, vanhempien osallistuminen ja 

yhteistyön vaatima aika 

2. Vanhempien ja lasten kokemukset yhteistyöstä vanhempien ilmoittamina ja tietojen 

riittävyys 

3. Vanhempien käsityksiä yhteistyön tehtävistä ja ajoittumisen tarpeesta 

4. Vanhempien käsityksiä yhteistyön esteistä ja kehittämisestä 

 

Opettaja-aineiston tutkimustehtävät (liite 2): 

  

1. Koulu- ja luokkakohtaisten yhteistyömuotojen yleisyys, vanhempien osallistuminen ja 

yhteistyön vaatima aika 

2. Opettajien kokemukset yhteistyöstä  

3. Opettajien käsityksiä yhteistyön tehtävistä ja ajoittumisen tarpeesta  

4. Opettajien käsityksiä yhteistyön esteistä ja kehittämisestä 

 

 

5.2 Tutkimusmenetelmä 

 

Tutkimuksemme on menetelmältään kvantitatiivinen kuvaileva ja vertaileva survey-

tutkimus. Kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen ominaispiirteitä ovat tiedon struktu-

rointi, mittaaminen, tiedon tarkasteleminen numeerisesti, objektiivisuus sekä vastaajien 

suuri lukumäärä.  Tällaisen tutkimuksen avulla voidaan kuvata yleisesti mitattavien omi-

naisuuksien välisiä suhteita ja eroja. Määrällinen tutkimus antaa vastauksia kysymyksiin 

kuinka moni, kuinka paljon ja miten usein. (Vilkka 2007, 13–14.) Kananen toteaa, että 

kvantitatiivisen tutkimuksen pyrkimys on yleistää. Perusperiaate on, että kysytään pieneltä 

joukolta tutkittavaa ilmiötä eli tutkimusongelmaan liittyviä kysymyksiä. Tämän joukon eli 

otoksen vastaajien otaksutaan edustavan koko joukkoa eli perusjoukkoa. (Kananen 2008, 

10.) 
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Tutkimuksen lähtökohtana on aina jokin tutkimusongelma (kuvio 3). Tämä ongelma rat-

kaistaan tiedolla. Kun tarvittava tieto on määritelty, ratkaistaan se, mistä tieto hankitaan ja 

kuinka se kerätään. Tutkimuskysymykset johdetaan tarvittavasta tiedosta. Kysymykset 

voidaan nähdä mittareina, joilla selvitetään tutkimuskohteena olevaa ilmiötä. Kysymysten 

tekstiin ja lomakkeen ulkoasuun tulee lomakkeen työstövaiheessa kiinnittää huomiota, 

jotta virhetulkintoja tulisi mahdollisimman vähän ja lomake olisi vastaajaystävällinen. En-

nen varsinaista tutkimuksen toteutusta lomake on hyvä esitestata, jonka jälkeen tähän 

voidaan tarvittaessa vielä tehdä muutoksia. Lomake on vasta näiden pohdintojen ja työ-

vaiheiden jälkeen valmis, ja aineistonkeruu voidaan aloittaa. (Kananen 2008, 11–12.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Kvantitatiivisen tutkimuksen vaiheet. (Kananen 2008, 12.) 

 

Jokaisella tutkimuksella on jokin tarkoitus tai tehtävä. Määrällisellä tutkimuksella pyritään 

selittämään, kuvaamaan, kartoittamaan, vertailemaan tai ennustamaan ihmistä koskevia 

ominaisuuksia ja asioita tai luontoa koskevia ilmiöitä. Tutkimus voi pitää sisällään useam-

pia kuin yhden tarkoituksen. Tutkimuksen edetessä on mahdollista, että myös sen tarkoi-

tus muuttuu. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 128–129; Vilkka 2007, 19.) 

 

Suunnitelmallista kysely- tai haastattelututkimusta nimitetään survey-tutkimukseksi. Se 

perustuu tutkimusaineiston keräämiseen valmiiksi jäsennellyillä lomakkeilla. Tämä on te-

hokas ja taloudellinen tapa kerätä tietoa, kun tutkittavia on paljon. Survey-tutkimuksessa 

aineistoa kerätään standardoidusti kyselyn, haastattelun tai havainnoinnin avulla. Tämä 

tarkoittaa sitä, että asiat kysytään kaikilta vastaajilta täsmälleen samalla tavalla. (Heikkilä 

2008, 19; Hirsjärvi ym. 2004, 182; Holopainen & Pulkkinen 2012, 21.) Survey-tekniikan 

käyttö on tyypillisin tapa toteuttaa kuvailevaa tutkimusta. Kuvailevaa tutkimustapaa käyte-

tään, kun pyritään kartoittamaan jotakin ilmiöitä, joukkoa tai asiaa arkihavaintoja tarkem-

1. Mitä tietoa tarvitaan? 

3. Mitä kysymyksiä 
esitetään? 

4. Mitä kysymys-
tyyppejä käytetään? 

2. Miten tieto kerätään? 

5. Kysymyksen teksti 

7. Lomakkeen esites-
taus 

8. Havaintomatriisin 
laatiminen 

6. Lomakkeen ulkoasu 

9. Tutkimuksen toteu-
tus 

11. Lomakkeiden 
tallennus ja ajot 

12. Raportin kirjoitus 

10. Lomakkeiden 
tarkastus ja numerointi 
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min, tyhjentävämmin ja luotettavammin. Kuvailevassa tutkimuksessa eritellään eri ominai-

suuksia (muuttujia) ja määritellään näiden ominaisuuksien eri ilmenemismuotojen (muutta-

jaluokkien) esiintymistiheyksiä. (Kari & Huttunen 1988, 48, 88.)   

 

Kun kuvailun lisäksi pyritään eri piirteiden välisten yhteyksien tai eri alaryhmissä ilmenevi-

en erojen etsimiseen, on kyseessä vertaileva tutkimus (Kari & Huttunen 1988, 48). Tutki-

muksemme pyrkii vertaamaan samanlaisia ihmistä koskevia asioita eri aikoina, minkä 

myös Vilkka mainitsee vertailevan tutkimuksen yhdeksi tavoitteeksi. Vertailemalla tarkas-

teltavaa asiaa kahden tai useamman tutkimuskohteen avulla voidaan sitä myös ymmärtää 

paremmin. Myös asioiden väliset erot tulevat vertailevassa tutkimuksessa selvemmin esil-

le. Vertailla voidaan esimerkiksi mielipiteitä, ajanjaksoja, säätiloja, kieliheimoja, eri kulttuu-

reja, asenteita, uskomuksia, käsityksiä ja mielipiteitä. Yleensä vertailevaa tutkimusta teh-

dään yhteiskuntien ja niiden eri toimintojen välillä. (Vilkka 2007, 21.) 

 

Kyselytutkimuksen etuna on yleensä laaja tutkimusaineisto: tutkimukseen on mahdollista 

saada paljon henkilöitä ja siinä voidaan kysyä monia asioita. Myös se, että kysymykset 

esitetään kaikille koehenkilöille täysin samassa muodossa, parantaa kyselytutkimuksen 

luotettavuutta. Kysely on menetelmänä varsin tehokas, ja se säästää usein tutkijan aikaa 

ja vaivannäköä. Huolellisesti toteutetun lomakkeen aineisto voidaan syöttää ja analysoida 

kätevästi tietokoneen avulla. Kyselytutkimuksessa tutkija ei myöskään vaikuta läsnäolol-

laan eikä olemuksellaan vastauksiin, toisin kuin vaikkapa haastatteluna toteutetussa tut-

kimuksessa. (Hirsjärvi ym. 2004, 184; Valli 2001, 101.) 

 

Kyselytutkimukseen liittyy myös heikkouksia. Aineistoa saatetaan pitää pinnallisena ja 

tutkimukset voivat olla teoreettisesti vaatimattomia. Tutkija ei voi olla varma siitä, ovatko 

vastaajat olleet huolellisia ja rehellisiä vastatessaan. Väärinymmärrysten kontrollointi on 

hankalaa, vastaajat eivät välttämättä ole riittävän perehtyneitä aiheeseen, josta kysymyk-

siä esitetään, eivätkä tutkijankaan taidot, tiedot ja aika välttämättä riitä hyvän lomakkeen 

aikaansaamiseksi. Lisäksi kyselytutkimuksen vastausprosentti jää usein aineistonkeruus-

sa alhaiseksi. (Hirsjärvi ym. 2004, 184; Valli 2001, 101.) 

 

 

5.3 Tutkimuksen kohdejoukko ja aineiston keruu 

 

Perusjoukon suuruuden ajatellaan usein olevan ratkaiseva tekijä otoskokoa määrättäessä, 

mutta Heikkilän mukaan näin ei ole. Perusjoukon koko vaikuttaa ainoastaan siihen, ol-
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laanko tekemässä kokonaistutkimusta vai otantatutkimusta. (Heikkilä 2008, 44.) Vilkka 

korostaa, että määrällisen tutkimuksen aineistolle on ominaista vastaajien suuri määrä. 

Mikäli tutkimuksessa käytetään tilastollisia menetelmiä, havaintoyksiköitä olisi suotavaa 

olla vähintään 100. ( Vilkka 2007, 17.) 

 

Tutkimuksemme kohdejoukko muodostui kolmen kajaanilaisen alakoulun luokanopettajis-

ta sekä näiden koulujen oppilaiden vanhemmista. Aineistonkeruu alkoi yhteydenotolla 

koulujen rehtoreihin, joilta saimme luvan toimittaa kyselylomakkeet kouluille. Veimme lo-

makkeet henkilökohtaisesti kullekin koululle helmikuussa 2013. Pystyimme näin kerto-

maan opettajille tarkemmin tutkimuksestamme ja aineistonkeruun käytännön järjestelyistä. 

Kaikki lomakkeet olivat kirjekuoressa, jonka pystyi sulkemaan lomakkeen täytettyään ja 

palauttamaan opettajienhuoneeseen niille tarkoitettuun kansioon. Opettajat jakoivat van-

hemmille tarkoitetut lomakkeet oppilaille kotiin vietäviksi, ja ne palautettiin täytettyinä oppi-

laiden mukana takaisin opettajille. Annoimme vastaamisaikaa viikon verran, minkä jälkeen 

noudimme lomakkeet kouluilta. Kävimme kahdella koululla vielä uudemman kerran nou-

tamassa aineistoa, koska kaikki eivät olleet palauttaneet lomakkeita määräaikaan men-

nessä.  

 

Pyrimme valitsemaan tutkimuksemme kohdejoukon mahdollisimman samankaltaisesti 

kuin vertailtavassa tutkimuksessa, jotta tutkimukset olisivat tältä osin vertailukelpoisia. 

Yksi Heikkisen ja Hujasen (1993) tutkimuksen kohdekouluista oli lakkautettu, joten valit-

simme tämän tilalle samalla asuinalueella nykyisin toimivan alakoulun. Kohdejoukkona 

olivat kaikki näiden kolmen alakoulun luokanopettajat (N = 31) sekä kultakin koululta yh-

den 1., 3. ja 5. luokan oppilaiden vanhemmat (N = 194). Vertailtavassa tutkimuksessa 

huoltajien lomakkeet oli toimitettu viidennen luokan oppilaiden vanhempien sijasta kuu-

dennen luokan oppilaiden vanhemmille. Jouduimme käytännön syistä tekemään tämän 

vaihdoksen, koska kahdella kolmesta kohdekoulustamme ei ollut ollenkaan kuudensia 

luokkia. Emme käyttäneet luokkien valinnassa minkäänlaista otantamenetelmää, vaan 

valitsimme ne harkinnanvaraisesti. 

 

Tutkimukseemme osallistui 19 luokanopettajaa ja 122 oppilaiden vanhempaa. Kyselymme 

vastausprosentti oli siten opettajien osalta 61 % ja vanhempien osalta 63 %. Vastanneista 

opettajista 12 oli naisia ja 7 miehiä. Iältään opettajat olivat 30–59-vuotiaita ja heillä oli ker-

tynyt työkokemusta 5–37 vuotta. Opettajien vastauksia saimme jokaiselta alakoulun luok-

ka-asteelta 1–6. Vastanneista vanhemmista 35 oli ensimmäisen luokan, 42 kolmannen 

luokan ja 45 viidennen luokan oppilaiden vanhempia. 
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5.4 Tutkimuksen mittari ja aineiston analysointi 

 

Tutkimuksemme tiedonhankintamenetelmänä käytimme strukturoituja kyselylomakkeita 

(liitteet 3 ja 4). Lomakkeemme mukailevat Heikkisen ja Hujasen (1993) käyttämiä lomak-

keita melko tarkasti. Pyrimme säilyttämään sekä lomakkeiden sisällön että niiden kieliasun 

samankaltaisina, jotta tulosten vertaileminen keskenään onnistuisi. Muutamiin kysymyk-

siin lisäsimme vastausvaihtoehtoja, koska tiesimme niissä tapahtuneen muutoksia esi-

merkiksi teknologian käytön lisäännyttyä. Lomake esitestattiin viidellä alakoulun oppilaan 

vanhemmalla sekä kolmella luokanopettajalla. 

 

Sekä vanhempien että opettajien lomakkeiden ensimmäisellä sivulla oli saatekirje, jossa 

kerroimme tutkimuksemme tarkoituksesta ja annoimme ohjeet lomakkeen täyttämiseen. 

Kyselylomakkeissamme oli avoimia, sekamuotoisia ja suljettuja kysymyksiä. Suljetuissa 

eli strukturoiduissa kysymyksissä vastaajalle on annettu valmiit vastausvaihtoehdot. Täl-

laiset kysymykset ovat tarkoituksenmukaisia silloin, kun vastausvaihtoehtoja on rajoitetusti 

ja ne tiedetään etukäteen. Vastausten käsittelyn yksinkertaistamisen lisäksi suljettujen 

kysymysten avulla voidaan ehkäistä virheitä. Kaikki vastaajat eivät välttämättä ole kielelli-

sesti lahjakkaita, eivätkä he pysty itse muotoilemaan vastauksiaan. Osa vastaajista saat-

taa myös vältellä esimerkiksi kritiikin antamista. Vastaaminen ei esty kielivaikeuksien takia 

ja myös arvostelevia vastauksia on helpompi antaa, kun vastaajille tarjotaan vaihtoehtoja. 

Sekamuotoisissa kysymyksissä on annettu sekä avoimia (yleensä yksi) että valmiita vas-

tausvaihtoehtoja. Avoin kohta on hyvä lisätä kysymykseen, jos on epävarmaa, keksitään-

kö kaikkia vastausvaihtoehtoja. (Heikkilä 2008, 50–52.) Lomakkeissamme oli myös muu-

tama kokonaan avoin kysymys, joihin vastaaja sai halutessaan muotoilla oman vastauk-

sensa. 

 

Selvitimme kyselyssä molemmilta vastaajaryhmiltä hieman taustatietoja, koska halusimme 

tarkastella näiden yhteyksiä eri muuttujiin. Opettajilta kysyimme sukupuolta, ikää, hänen 

opettamaansa luokka-astetta, opettajakokemusta sekä sitä, kuinka kauan hän oli toiminut 

opettajana kyseisessä koulussa. Vanhemmilta tiedustelimme heidän (sekä isä että äiti) 

koulutustaan, perheen lapsilukumäärää sekä lomakkeen tuoneen lapsen vuosiluokkaa, 

sukupuolta ja sitä, monesko hän on ikäjärjestyksessä. Muutoin vanhempien ja opettajien 

lomakkeet olivat keskenään lähes identtisiä, jotta vastaajaryhmien välistä vertailua voitiin 

suorittaa. Mahdollisia koulukohtaisia eroja emme tarkastelleet, koska halusimme käsitellä 

aineistoa samalla tavoin kuin vertailtavassa tutkimuksessa. 
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Mittasimme opettajien ja vanhempien asenteita ja mielipiteitä kodin ja koulun yhteistyöstä 

Likertin asteikon avulla. Likertin asteikkoa käytetään paljon juuri mielipideväittämiä sisäl-

tävissä kyselyissä (Heikkilä 2008, 53). Muodostimme aluksi asteikostamme 5-portaisen, 

mutta päädyimme lopulta Heikkisen ja Hujasen (1993) käyttämään 3-portaiseen asteik-

koon, jotta lomakkeemme ja tätä kautta saamamme vastaukset olisivat mahdollisimman 

vertailukelpoiset heidän tutkimustulostensa kanssa. Asteikot vaihtelivat hieman riippuen 

kysymyksestä. 

 

Kyselylomakkeiden avulla kerätyn aineiston tallentamisessa ja analysoinnissa käytimme 

apuna SPSS 18.0 -ohjelmaa. Tarkastelimme tutkimusaineistoa pääasiassa frekvenssien, 

prosenttilukujen ja keskiarvojen avulla. Taustamuuttujien yhteyttä opettajien ja vanhempi-

en kokemuksiin ja käsityksiin kodin ja koulun yhteistyöstä tarkasteltiin Pearsonin korrelaa-

tiokertoimen ja ristiintaulukoinnin avulla. Pearsonin korrelaatiokerroin r on ehdottomasti 

tärkein tapa mitata kahden muuttujan välistä riippuvuutta (Metsämuuronen 2006, 362). Se 

kertoo kahden muuttujan välisen riippuvuuden numeroarvona. Korrelaatio ilmaisee riippu-

vuuden suuntaa ja voimakkuutta (-1 – +1) sekä yhteisvaihtelun olemassaoloa. Mitä lä-

hempänä nollaa arvo on, sitä heikompi on muuttujien välinen riippuvuus. (Alkula, Pöntinen 

& Ylöstalo 1995, 233, 237.) Muuttujien välillä voidaan sanoa olevan riippuvuutta vain, jos 

siitä on tarpeeksi vahvaa näyttöä. Jotta saataisiin tietää, kuinka suuri riski on, että saatu 

ero tai riippuvuus johtuu sattumasta, täytyy testata merkitsevyys- eli riskitaso (significan-

ce). Käytämme tuloksissa tästä lyhennettä p (probability). Mitä pienempi riskitaso on, sitä 

merkitsevämpi tulos. Mikäli merkitsevyystaso on alle 5 %, ero tai riippuvuus on tilastolli-

sesti melkein merkitsevä. Jos merkitsevyystaso on alle 1 %, yhteys on tilastollisesti mer-

kitsevä. (Heikkilä 2008, 194–195.) Kun havaitsimme muuttujien välillä korrelaatiokertoi-

men avulla yhteyden, käytimme ristiintaulukointia havainnollistamaan, millä tavalla ne vai-

kuttavat toisiinsa.  

 

 

5.5 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Ensimmäinen edellytys tutkimuksen luotettavuudelle on, että se on tehty tieteelliselle tut-

kimukselle asetettujen kriteerien mukaisesti. Jotta tutkimus olisi luotettava, on otoksen 

oltava edustava ja tarpeeksi suuri sekä vastausprosentin korkea ja kysymysten on mitat-

tava oikeita asioita. Tutkimuksen luotettavuutta kuvataan kahdella käsitteellä: reliabiliteetti 

ja validiteetti. (Heikkilä 2008, 185, 188.) Validiteetilla tarkoitetaan mittarin kykyä tutkia sitä, 

mitä on tarkoitus tutkia. Validiteetti jaetaan usein ulkoiseen ja sisäiseen validiteettiin. Ul-
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koinen validiteetti tarkoittaa sitä, miten kyseinen tutkimus on yleistettävissä. Sisäinen vali-

diteetti tarkoittaa sitä, kuinka tutkimuksen teoriaosassa esitetyt käsitteet vastaavat mitta-

uksia. (Heikkilä 2008, 186; Metsämuuronen 2006, 57.)  

 

Käytimme tutkimuslomakkeidemme pohjana Heikkisen ja Hujasen (1993) laatimaa kyse-

lyä. Pyrimme muokkaamaan kysymykset aikaan sopiviksi sekä vastaamaan tutkimusteh-

täviämme. Ennen aineiston keräämistä lähetimme lomakkeet arvioitavaksi tilastollisen 

tutkimuksen asiantuntijalle sekä esitestasimme ne muutamilla opettajilla ja vanhemmilla. 

Tämän jälkeen teimme lomakkeisiin tarvittavia muutoksia, kuten ohjeiden selkeyttämistä 

ja avainsanojen lihavoimista. Esitestauksella saimme selville myös lomakkeen täyttämi-

seen keskimäärin kuluneen ajan, jonka ilmoitimme vastaajille osoitetussa saatekirjeessä. 

Tyhjiä vastauksia yksittäisiin kysymyksiin tuli todella vähän, joten kyselylomakkeet olivat 

ilmeisesti riittävän selkeitä. Mielestämme saamamme tulokset vastaavat asettamiimme 

tutkimustehtäviin. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta heikentää kahden kysymyksen osalta se, että osa vastaajista 

ei ollut lukenut tarkasti kysymystä ja oli näin ollen sekoittanut koko koulun tilaisuudet ja 

luokkakohtaiset tilaisuudet. Emme myöskään voi olla varmoja siitä, että kaikki vastaajat 

ovat olleet totuudenmukaisia täyttäessään kyselylomaketta. Koska kyselylomakkeet olivat 

melko pitkiä, voi olla, että kaikki vastaajat eivät ole jaksaneet keskittyä viimeisiin kysymyk-

siin.  

 

Tutkimuksemme tulokset eivät ole yleistettävissä kattamaan kaikkia suomalaisia vanhem-

pia ja opettajia, mutta se ei ollut tarkoituksemmekaan, sillä halusimme tutkia nimenomaan 

kyseisiä kouluja. Valitsimme vastaajiksi näiden koulujen kaikki opettajat sekä 1., 3. ja 5. 

luokan oppilaiden vanhemmat, jotta otoksemme kattaisi mahdollisimman monipuolisesti 

perusjoukon. Vastausprosentit eivät olleet tutkimuksessamme kovin korkeat (opettajat 61 

% ja vanhemmat 63 %). Vastanneiden vanhempien määrä (N = 122) oli kuitenkin kohta-

laisen suuri, mikä tukee yleistettävyyttä näillä kouluilla. Opettajien määrä (N = 19) oli puo-

lestaan melko vähäinen, joten vastausten sattumanvaraisuus on suhteellisen suuri. 

 

Reliabiliteetti tarkoittaa tutkimuksen tulosten toistettavuutta eli sitä, että tulokset eivät ole 

sattumanvaraisia (Heikkilä 2008, 30; Metsämuuronen 2006, 66). Tutkimuksemme toistet-

tavuudesta kertoo se, että tuloksemme olivat hyvin pitkälti samansuuntaisia kuin Heikki-

sen ja Hujasen (1993) saamat tulokset. Koska emme saaneet käyttöömme kaikkia verrok-



37 

 

 

kitutkimuksen tuloksia, emme voineet laskea tulostemme välisiä korrelaatiokertoimia ja 

merkitsevyystasoja. Tämä heikentää tulosten vertailukelpoisuutta. 

 

Opettajien ja vanhempien kyselylomakkeet olivat tutkimuksessamme muutamaa kysymys-

tä lukuun ottamatta samanlaiset, jotta vastaukset olisivat keskenään vertailukelpoisia. 

Toimitimme lomakkeet vastaajille omissa kirjekuorissa. Näin he pystyivät palauttamaan 

vastaukset nimettöminä suljetuissa kirjekuorissa. Uskomme tämän auttaneen siihen, että 

kyselyihin vastattiin rehellisesti.  
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

 

Tarkastelemme tutkimustuloksia asettamiemme tutkimustehtävien (liitteet 1 ja 2) mukai-

sessa järjestyksessä. Kuvailemme saamiamme tutkimustuloksia, minkä lisäksi vertaamme 

niitä Heikkisen ja Hujasen (1993) saamiin tuloksiin. Käytämme tulosten esittelyn havain-

nollistamiseksi taulukoita. Vertailtavan tutkimuksen tuloksia emme voi esittää taulukko-

muodossa, koska heidän tuloksista ja taulukoista ei tule ilmi kaikkia tarvittavia tietoja tau-

lukoiden rakentamiseen. Yritimme saada Heikkiseltä ja Hujaselta heidän aineistonsa al-

kuperäiset tulokset, mutta ne olivat kuulemma aikojen saatossa hävinneet. Niinpä olemme 

tuloksia vertailtaessa heidän ilmoittamien lukujen varassa. Opettajien ja vanhempien vas-

taukset avoimiin kysymyksiin löytyvät liitteistä 5 ja 6. Olemme poimineet niistä vahvimmin 

esille nousseita asioita tuloskerronnan yhteyteen.    

 

 

6.1 Koulu- ja luokkakohtaisten yhteistyömuotojen yleisyys, vanhempien osallistuminen ja 

yhteistyön vaatima aika 

 

Kohdekouluillamme oli kuluneen lukuvuoden 2012–2013 aikana järjestetty koko koulun 

yhteisenä tilaisuutena (kuvio 4) eniten juhlia ja toiseksi eniten vanhempainiltoja. Oppilas-

töiden näyttelyt olivat kolmanneksi yleisimpiä koko koulun tilaisuuksista. Moni vastaaja 

lisäsi tämän kysymyksen yhteyteen, että oppilastyöt ovat näytillä jatkuvasti ympäri vuo-

den. Luokkakohtaisista tilaisuuksista (kuvio 5) opettajat (N=19) kertoivat järjestäneensä 

eniten vanhempainiltoja (25 kertaa), lähes yhtä paljon opettajan, oppilaan ja oppilaan 

vanhempien välisiä keskustelutilaisuuksia (24 kertaa) sekä kolmanneksi eniten opettajan 

ja oppilaan vanhempien välisiä keskustelutilaisuuksia (17 kertaa). Koko koulun yhteisiä 

tilaisuuksia oli järjestetty hieman enemmän kuin luokkakohtaisia tilaisuuksia.  
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1. Koulun järjestämä juhla 

2. Vanhempainilta 

3. Vanhempainkerhon/-

yhdistyksen tilaisuus 

4. Oppilastöiden näyttely 

5. ”Avoimien ovien” päivä 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 4. Mitä seuraavista koko koulun tilaisuuksista on järjestetty kouluilla ja montako 

kertaa? 

 

 

 

1. Luokkajuhla, jossa van-

hemmat mukana 

2. Vanhempainilta 

3. ”Avoimien ovien” päivä 

4. Vastaanottotunti 

5. Opettajan ja oppilaan van-

hempien välinen keskusteluti-

laisuus 

6. Opettajan, oppilaan ja oppi-

laan vanhempien välinen kes-

kustelu 

 

 

Kuvio 5. Mitä seuraavista tilaisuuksista on järjestetty luokissa ja montako kertaa? 
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Myös Heikkisen ja Hujasen (1993) tutkimuksessa juhlat olivat suosituin koko koulun yhtei-

sistä tilaisuuksista ja toiseksi eniten oli järjestetty oppilastöiden näyttelyjä. Vanhempainillat 

olivat Heikkisen ja Hujasenkin tutkimuksessa suosituin luokkakohtainen tilaisuus ja myös 

kaksi seuraavaksi yleisintä tilaisuutta olivat samat kuin tutkimuksessamme, mutta eri jär-

jestyksessä. Päinvastoin kuin tutkimuksessamme, luokkakohtaiset tilaisuudet olivat Heik-

kisen ja Hujasen aineistossa suositumpia kuin koko koulun tilaisuudet.  

 

Vertaillessamme tutkimustamme Heikkisen ja Hujasen tutkimukseen ilmeni, että vanhem-

pien osallistumisaktiivisuus koko koulun tilaisuuksiin on kasvanut jonkin verran. Juhliin 

osallistuminen oli noussut 75 prosentista 89 prosenttiin ja vanhempainiltoihin osallistumi-

nen 58 prosentista 71 prosenttiin. Luokkakohtaisista tilaisuuksista vanhemmat (N=122) 

osallistuivat aktiivisimmin opettajan, oppilaan ja oppilaan vanhempien väliseen keskuste-

luun (72 %), toiseksi suosituin oli vanhempainilta (70 %), ja myös opettajan ja oppilaan 

vanhempien väliseen keskustelutilaisuuteen oli osallistuttu melko ahkerasti (48 %). Aino-

astaan kaksi vastaajaa ei ollut osallistunut yhteenkään opettajan kanssa käytävään henki-

lökohtaiseen keskustelutilaisuuteen. 95 prosenttia opettajista (N=19) vastasi, että vähin-

tään jompikumpi vanhemmista oli osallistunut yli puoleen, lähes kaikkiin tai kaikkiin tilai-

suuksiin. Äidit (60 %) olivat huomattavasti aktiivisempia osallistumaan koulun järjestämiin 

tilaisuuksiin kuin isät (14 %). 42 prosenttia vastasi, että vanhemmat osallistuvat usein yh-

dessä tilaisuuksiin. Luokka-asteen yhteyttä osallistumisaktiivisuuteen selvittäessämme 

kävi ilmi, että erityisesti ensimmäisten luokkien vanhemmat osallistuvat tilaisuuksiin yh-

dessä (r=-0,189; p<,05). Heikkinen ja Hujanen saivat saman tuloksen luokka-asteiden 

yhteydestä. Mikäli vanhemmilla ei ole mahdollisuutta osallistua heille tarkoitettuun tilaisuu-

teen, suurin osa heistä (67 %) haluaisi tiedon käsitellyistä asioista tai käydyistä keskuste-

luista kirjallisesti. Heikkisen ja Hujasen tutkimuksessa 65 prosenttia halusi saada kirjalli-

sen tiedon käsitellyistä asioista. 

 

Kysyttäessä vanhemmilta, miten muutoin he olivat olleet yhteydessä lapsensa opettajaan 

kuluneen lukuvuoden aikana (kuvio 6), selvästi yleisin yhteydenpitomuoto oli puhelinsoitto 

tai tekstiviesti opettajalle (93 %). Toiseksi eniten yhteyttä pidettiin reissuvihkon avulla (71 

%), ja yli puolet vastaajista oli myös laittanut viestiä Wilmaan eli kodin ja koulun välisessä 

yhteistyössä käytettävään www-liittymään (53 %). Yhteydenpitomuodoissa oli tapahtunut 

suuria muutoksia Heikkisen ja Hujasen tutkimuksen tuloksiin nähden. Tällöin suosituin 

yhteydenpitomuoto oli ollut henkilökohtainen käynti opettajan luona (53 %), kun taas tut-

kimuksessamme tätä oli käyttänyt vain 28 prosenttia. Kun meillä lähes jokainen vastaaja 

oli ollut puhelimen välityksellä yhteydessä opettajaan, oli Heikkisen ja Hujasen tutkimuk-
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sessa saman tehnyt 51 prosenttia vanhemmista. Nämä kaksi olivat suosituimmat yhtey-

denpitomuodot vertailemassamme tutkimuksessa. Kyselyymme vastanneista opettajista 

ainoastaan kaksi ilmoitti käyneensä jonkun oppilaan kotona. Heikkisen ja Hujasen mu-

kaan lukuvuonna 1991–1992 42 prosenttia opettajista oli käynyt vähintään yhden oppilaan 

kotona. 

 

Aineistomme vanhemmista 63 prosenttia ilmoitti olleensa yhteydessä lapsensa opettajan 

lisäksi kouluterveydenhoitajaan, 19 prosenttia erityisopettajaan ja 11 prosenttia rehtoriin. 

Kysyttäessä keihin koulun henkilökunnasta vanhemmat erityisesti haluaisivat olla yhtey-

dessä, suurin osa (62 %) haluaisi olla yhteydessä lapsen omaan opettajaan ja 19 prosent-

tia terveydenhoitajaan. Heikkisen ja Hujasen tutkimustulokset olivat näiltä osin saman-

suuntaiset. Jonkin verran eroa oli siinä, kenen muun henkilökuntaan kuuluvan kuin lap-

sensa opettajan kanssa vanhemmat olivat olleet yhteydessä. 40 prosenttia vanhemmista 

vastasi olleensa yhteydessä kouluterveydenhoitajaan ja 23 prosenttia rehtoriin. 

  

 

1. Henkilökohtainen käyn-

ti opettajan luona 

2. Puhelinsoitto/tekstiviesti 

opettajalle 

3. Viesti reissuvihkossa 

4. Sähköposti 

5. Viesti Wilmaan 

6. Opettajan suorittama 

kotikäynti 

 

 

 

 

 

Kuvio 6. Miten muuten vanhemmat ovat lukuvuoden 2012–2013 aikana olleet yhteydessä 

lapsensa opettajaan? 

 

Tiedusteltaessa vanhemmilta (N=122) yleisimpiä syitä, millaisissa asioissa he olivat otta-

neet yhteyttä opettajaan (kuvio 7), suosituin vastaus oli tiedonsaanti lapsen koulussa edis-

tymisestä (66 %). Myös opettajien mielestä tämä oli yleinen syy (74 %). 34 prosenttia vas-
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tanneista vanhemmista oli ollut yhteydessä opettajaan antamiemme vaihtoehtojen lisäksi 

myös muista syistä. Muut syyt olivat pääasiassa ilmoitusasioita ja käytännön asioiden 

järjestelyä. Suosituin yksittäinen vanhempien kertoma syy yhteydenpitoon oli ilmoittaa 

lapsen sairaudesta tai muista poissaoloista. Opettajien vastaukset poikkesivat kahden 

vastausvaihtoehdon osalta merkittävästi vanhempien vastauksista. 90 prosenttia opettajis-

ta (N=19) oli sitä mieltä, että vanhemmat olivat yhteydessä heihin lapsen kouluvaikeuksi-

en takia. Vanhemmista näin vastasi vain 14 prosenttia. Yli puolet (53 %) vastanneista 

opettajista arveli vanhempien ottaneen yhteyttä lapsen käyttäytymisvaikeuksien takia, kun 

taas vanhemmista 12 prosenttia ilmoitti tämän syykseen. Tuloksemme myötäilevät Heikki-

sen ja Hujasen tutkimuksen tuloksia tämän kysymyksen osalta. Vanhempien ja opettajien 

vastauksien keskinäisessä suhteessa ei ole nähtävissä merkittävää muutosta. 
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Kuvio 7. Millaisissa asioissa vanhemmat ovat ottaneet yhteyttä opettajaan lukuvuoden 

2012–2013 aikana? 

 

Tavassa, jolla opettajat ovat tiedottaneet asioista vanhemmille, on tapahtunut suuria muu-

toksia. Heikkisen ja Hujasen tutkimuksessa seuraavat neljä tiedottamiskeinoa olivat lähes 

jokaisen opettajan käytössä: lähetetty koulua koskeva tiedotelehti kotiin (100 %, meidän 
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tutkimuksessamme 16 %), otettu yhteyttä puhelimitse (95 %, nyt 74 %), käytetty ns. reis-

suvihkoa (90 %, nyt 74 %) ja lähetetty kirje kotiin tarvittaessa (86 %, nyt 53 %). Vastaus-

vaihtoehtoihin lisäämämme Wilman käytön suosio (74 %) selittänee muiden yhteydenot-

tomuotojen käytön vähenemistä. Kaikilla opettajilla oli käytettävissään työpuhelin, kuten oli 

myös vertailututkimuksessamme. 

 

Kaikista vastanneista vanhemmista (N=121) 44 prosenttia halusi, että jos opettajalla olisi 

tietty puhelin- tai vastaanottoaika, se sijoitettaisiin iltapäivään (kuvio 8). Iltaan sijoitetta-

vaksi sen halusi 35 prosenttia, aamuun 28 prosenttia ja aamupäivään 12 prosenttia. Ky-

syttäessä samaa opettajilta (N=19) suosituin ajankohta oli myös iltapäivä (58 %). 42 pro-

senttia opettajista halusi ajan olevan aamulla ja 5 prosenttia aamupäivällä. Yksikään vas-

tanneista ei halunnut sijoittaa sitä iltaan. Heikkisen ja Hujasen tutkimuksessa suosituin 

puhelin- tai vastaanottoaika vanhempien mielestä oli ilta (56 %). Ilta-aikojen suosio on siis 

laskenut ja vaihtunut iltapäivään ja aamuun. Iltapäivän oli valinnut vertailututkimuksessa 

27 prosenttia ja aamun 12 prosenttia vastanneista. Myös opettajilla iltapäivän suosio oli 

aikaisemmin selvästi pienempi (29 %). Aamuajat (aamu 48 % ja aamupäivä 29 %) olivat 

silloin opettajien mielestä mielekkäämpiä vaihtoehtoja kuin nykyään.  
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Kuvio 8. Jos opettajalla olisi tietty puhelin- tai vastaanottoaika, mihin aikaan se tulisi sijoit-

taa? 
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Kyselyymme vastanneista opettajista (N=19) 58 prosenttia oli sitä mieltä, että mikäli yh-

teistyötä haluttaisiin toteuttaa tehokkaasti, se vaatisi aikaa tunnin tai enemmän viikossa. 

21 prosenttia oli sitä mieltä, että noin tunti kuukaudessa riittää, ja loppujen mielestä riittäisi 

2–10 tuntia lukuvuodessa. Kysyttäessä vanhemmilta (N=122), kuinka paljon he olisivat 

valmiita käyttämään aikaansa kodin ja koulun yhteistyöhön, 42 prosenttia vastasi 2–3 tun-

tia lukukaudessa, 35 prosenttia tunnin kuukaudessa ja 14 prosenttia tunnin tai enemmän 

viikossa. Yksi vastaajista ei ollut valmis käyttämään aikaansa yhteistyöhön lainkaan. En-

simmäisten ja kolmansien luokkien vanhemmat olivat valmiita käyttämään yhteistyöhön 

vähän enemmän aikaa kuin viidensien luokkien vanhemmat (r=-0,224; p<,05).  

 

Heikkisen ja Hujasen tutkimuksessa (1993) opettajat kokivat, että yhteistyö ei vaadi niin 

paljon aikaa. 48 prosenttia oli sitä mieltä, että tarvitaan tunti tai enemmän viikossa, ja 29 

prosenttia sitä mieltä, että 2–4 tuntia lukuvuodessa on riittävä määrä. Vanhempien haluk-

kuus yhteistyöhön oli lähes sama heidän tutkimuksessaan kuin meidän tutkimuksessam-

me. Perheen lasten lukumäärällä ei näyttänyt kummassakaan tutkimuksessa olevan yhte-

yttä ajan käytön määrään. Vertailtavassa tutkimuksessa ensimmäisten ja kuudensien 

luokkien vanhemmat olivat valmiita käyttämään yhteistyöhön aikaa tunnin kuukaudessa, 

kun taas kolmansien luokkien vanhemmat 2–3 tuntia lukukaudessa.  

 

Opettajista (N=19) 74 prosentin mielestä rahallinen korvaus yhteydenpidosta koteihin ei 

ollut riittävän suuri. 83 prosenttia opettajista olisi valmiita tehostamaan kodin ja koulun 

välistä yhteistyötä, mikäli he saisivat käyttämästään työajasta asianmukaisen korvauksen. 

Vertailemassamme tutkimuksessa prosentit olivat samaa luokkaa: opettajista 71 prosent-

tia oli tyytymättömiä rahalliseen korvaukseen ja 76 prosenttia oli valmiita tehostamaan 

yhteistyötä. 

 

 

6.2 Opettajien, vanhempien sekä vanhempien ilmoittamina lasten kokemukset yhteistyös-

tä ja tietojen riittävyys 

 

Kaikki vastanneista vanhemmista (N=122) kokivat yhteydenpidon lapsensa opettajaan 

joko melko hyödyllisenä (21 %) tai erittäin hyödyllisenä (79 %). Tässä oli tapahtunut jon-

kinlainen muutos Heikkisen ja Hujasen tuloksiin verrattuna. Silloin vanhemmista 48 pro-

senttia oli kokenut yhteydenpidon erittäin hyödyllisenä ja 36 prosenttia melko hyödyllise-

nä. Lapsen luokka-asteella ja vanhempien koulutustasolla ei ollut tutkimuksemme mukaan 

mitään yhteyttä siihen, millaisena vanhemmat ovat kokeneet yhteydenpidon lapsensa 
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opettajaan. Heikkisen ja Hujasen tutkimuksessa yhteistyötä piti erittäin hyödyllisenä en-

simmäisen luokan vanhemmista 73 prosenttia, kolmannen luokan vanhemmista 49 pro-

senttia ja kuudennen luokan vanhemmista vain 30 prosenttia. Vanhempien koulutustasolla 

ei ollut heidänkään tutkimuksessaan mitään yhteyttä yhteistyön hyödyllisenä kokemiseen. 

Vanhemmat kokevat nykyään saavansa enemmän tietoa lapsensa koulunkäynnistä, sillä 

aineistomme vanhemmista (N=121) 82 prosenttia sai mielestään melko paljon tai erittäin 

paljon tietoa, kun taas Heikkisen ja Hujasen tutkimuksessa vain 43 prosenttia vastasi mel-

ko paljon ja enintään 13 prosenttia erittäin paljon (ei ollut erikseen mainittu). Luokka-

asteella ei ollut kummassakaan tutkimuksessa yhteyttä siihen, saavatko vanhemmat mie-

lestään tarpeeksi tietoa lapsensa koulunkäynnistä. Kaikki tutkimukseemme vastanneet 

opettajat (N=19), samoin kuin Heikkisen ja Hujasen tutkimukseen vastanneet, olivat sitä 

mieltä, että yhteydenpidolla vanhempiin oli huomattava tai ratkaiseva merkitys. 

 

Tutkimukseemme vastanneista vanhemmista (N=121) 49 prosenttia uskoi lapsensa koke-

van yhteydenpidon opettajaan melko miellyttävänä ja 39 prosenttia erittäin miellyttävänä. 

Lapsen luokka-asteella, sukupuolella ja perheen lasten lukumäärällä ei näyttänyt olevan 

yhteyttä siihen, miten vanhemmat uskovat lapsensa kokevan yhteydenpidon opettajaan. 

Heikkisen ja Hujasen tiedustellessa vastaavaa 49 prosenttia vanhemmista uskoi lapsensa 

kokevan yhteydenpidon opettajaan melko miellyttävänä, 20 prosenttia erittäin miellyttävä-

nä ja 22 prosenttia ei osannut sanoa. Ensimmäisten luokkien oppilaat olivat suhtautuneet 

vanhempien mielestä myönteisemmin kodin ja koulun yhteistyöhön kuin kolmansien ja 

kuudensien luokkien oppilaat. Sukupuolella ja lasten lukumäärällä ei näyttänyt vertailutut-

kimuksessammekaan olleen siihen mitään yhteyttä. 

 

Lähes kaikkien opettajien mielestä (79 %) yhden oppilaan vanhempien tapaaminen on 

hyödyllisempää kuin kaikkien luokan vanhempien yhteinen tapaaminen. Perusteluiksi 

opettajat olivat kirjoittaneet muun muassa seuraavia asioita (liite 5): voi keskustella oman 

lapsen asioista avoimesti, luottamuksellisesti ja tarkemmin, kaikki tulevat tapaamiseen, ja 

tapaaminen on oppilaan edistymisen kannalta hyvä. 16 prosenttia vastanneista opettajista 

(N=19) oli valinnut molemmat vaihtoehdot perustelunaan, että molempia tarvitaan. Yksi 

vastanneista oli sitä mieltä, että yhteinen tapaaminen on hyödyllisempää, jotta luokan yh-

teiset säännöt tulevat vanhemmille selviksi ja kaikki osaavat toimia niiden mukaan. 
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6.3 Vanhempien ja opettajien käsityksiä yhteistyön tehtävistä 

 

Selvitimme kodin ja koulun yhteistyön tehtäviä kyselylomakkeessamme sekä vanhemmilta 

että opettajilta yhdeksällä yhteistyön tehtäviä kuvaavalla väittämällä. Tehtäviä pyydettiin 

arvioimaan seuraavalla asteikolla (1–3): 1 = vähän tärkeä, 2 = melko tärkeä ja 3 = tärkeä. 

 

Sekä opettajien että vanhempien vastausten keskiarvo oli jokaisen väittämän kohdalla 

vähintään melko tärkeä (kuvio 9). Opettajat ja vanhemmat pitivät tärkeinä samoja asioita. 

Neljä tärkeintä yhteistyön tehtävää sekä opettajien että vanhempien vastauksissa olivat: 

antaa tietoa vanhemmille, miten he voisivat kotona edistää lapsen koulunkäyntiä (opetta-

jat 2,84; vanhemmat 2,88), tiedottaa vanhemmille oppilasta koskevista uusista asioista 

(2,84; 2,80), auttaa kotia ja koulua ymmärtämään toistensa kasvatustavoitteita (2,84; 

2,66) sekä auttaa opettajaa ymmärtämään oppilaan käyttäytymistä (2,79; 2,69). Vähiten 

tärkeinä yhteistyön tehtävinä molemmat vastaajaryhmät pitivät sitä, että vanhemmat ja 

opettajat oppivat tuntemaan toisiaan ihmisinä (opettajat 1,95; vanhemmat 2,02) sekä sitä, 

että vanhemmille annetaan mahdollisuus vaikuttaa koulun kehitykseen (2,05; 2,08). Heik-

kisen ja Hujasen tutkimuksessa samoja asioita pidettiin tärkeinä ja vähemmän tärkeinä. 

Erot vaihtoehtojen tärkeydessä ovat kuitenkin kasvaneet, sillä meidän tutkimuksessamme 

tärkeimpinä pidettyjen vaihtoehtojen keskiarvot olivat jonkin verran korkeampia ja vähiten 

tärkeiden vähän pienempiä. 

 

Kodin ja koulun yhteistyön muiksi tehtäviksi opettajat vastasivat (liite 5) luottamuksen syn-

tymisen vanhempien ja opettajan välille ja sen, että oppilaalle tulisi tunne, että vanhemmat 

ja opettaja vetävät yhtä köyttä ja ajattelevat lapsen parasta. Vanhemmat vastasivat sa-

maan kysymykseen seuraavia asioita (liite 6): antaa tietoa vanhemmille, miten heidän 

lapsensa on oppinut, tutustua muihin vanhempiin, järjestää lapsille erilaisia ”vapaamuotoi-

sia” tilaisuuksia ja mahdollisuuksia oppia asioita, tukea kouluoppimista ja motivaatiota 

sekä löytää yhteisiä suuntaviivoja, jotta lapsi saa parhaan mahdollisen tuen oppimiselleen 

ja koulunkäynnilleen.   

 

 

 

 

 



47 

 

 

 

    

   Tärkeä  

 

 

   Melko tärkeä 

 

 
 
   Vähän merkitystä 
 

 

 

 

 

   1. Antaa tietoa vanhemmille 

   2. Poistaa ennakkoluuloja 

   3. Auttaa kotia ja koulua ymmärtämään toistensa kasvatustavoitteita 

   4. Auttaa vanhempia ja opettajia tuntemaan toisiaan ihmisinä 

   5. Antaa vanhemmille mahdollisuus vaikuttaa koulun kehitykseen 

   6. Auttaa vanhempia ymmärtämään lastaan 

   7. Auttaa opettajaa ymmärtämään oppilaan käyttäytymistä 

   8. Auttaa oppilasta ymmärtämään itseään 

   9. Tiedottaa vanhemmille oppilasta koskevista uusista asioista 

 

Kuvio 9. Vanhempien ja opettajien tärkeysarviot yhteistyön tehtävistä. (Keskiarvo, vaihte-

luväli 1–3) 

 

 

6.4 Vanhempien ja opettajien käsityksiä yhteistyön ajoittumisen tarpeesta 

 

Tiedustelimme opettajilta ja vanhemmilta, kuinka tärkeinä he kokivat vanhemmille tiedot-

tamisen erilaisissa tilanteissa ja ajankohdissa (kuvio 10). Tiedon tarpeen ajoittumisen tär-

keys kymmenen eri ajankohdan tai tilanteen kohdalta arvioitiin asteikolla 1–3, jossa 1 = 

vähän tärkeä, 2 = melko tärkeä ja 3 = tärkeä.  
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 Tärkeä 

 

 

 Melko tärkeä 

 

 

 Vähän tärkeä 

 

 

 

 

 

  1. Ennen koulunkäynnin aloittamista (kun lapsi on tulossa 1. luokalle) 

  2. Ensimmäisen viikon aikana koulun jo alettua 

  3. Säännöllisesti esim. kerran kuussa 

  4. Säännöllisesti 2–4 kertaa vuodessa 

  5. Vain silloin, kun se on välttämätöntä 

  6. Lähinnä silloin, kun koulussa menee huonosti 

  7. Lähinnä silloin, kun koulussa menee hyvin 

  8. Oppilaan siirtyessä luokka-asteelta toiselle 

  9. Erityisesti oppilaan ollessa alaluokilla (1–3) 

  10. Erityisesti oppilaan ollessa luokilla 4–6 

 

Kuvio 10. Miten tärkeää olisi seuraavissa tilanteissa tai ajankohdissa tiedottaa vanhemmil-

le koulusta ja oppilaan koulussa edistymisestä? (Keskiarvo, vaihteluväli 1–3) 

 

Opettajat pitivät keskiarvojen perusteella hieman vanhempia tärkeämpänä sitä, että van-

hemmille tiedotetaan koulusta tai oppilaan koulussa edistymisestä ennen kuin lapsi aloit-

taa koulunkäynnin (opettajat 2,68; vanhemmat 2,45) ja ensimmäisen viikon aikana koulun 

jo alettua (2,37; 2,08). Molemmat vastaajaryhmät pitivät samoja ajankohtia tärkeimpinä 

tiedottamisen kannalta. Opettajien vastauksien keskiarvojen perusteella tärkeimmät van-

hemmille tiedottamisen ajankohdat edellä mainittujen lisäksi olivat: oppilaan siirtyessä 

luokka-asteelta toiselle (2,68) ja säännöllisesti 2–4 kertaa vuodessa (2,47). Vanhempien 

vastauksissa tärkeimmiksi tiedottamisen ajankohdiksi nousivat ensin mainitun lisäksi: op-
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pilaan siirtyessä luokka-asteelta toiselle (2,53) ja säännöllisesti 2–4 kertaa vuodessa 

(2,48). Myös vähiten tärkeiden tilanteiden tai ajankohtien osalta vanhemmat ja opettajat 

olivat keskenään hyvin samaa mieltä. Heikkisen ja Hujasen tutkimuksen tulokset poikkea-

vat joiltain osin nyt saaduista tuloksista. Tällöin vanhemmat olivat nimenneet kolmeksi 

tärkeimmäksi tiedonsaannin ajankohdaksi seuraavat: oppilaan siirtyessä luokka-asteelta 

toiselle (2,44), säännöllisesti 2–4 kertaa vuodessa (2,31) sekä erityisesti oppilaan ollessa 

alaluokilla (2,25). Opettajien osalta kolme tärkeimmiksi koettua vanhemmille tiedottamisen 

ajankohtaa olivat samat kuin tutkimuksessamme, joskaan niitä ei arvioitu aivan yhtä tär-

keiksi. 

 

Moni vanhemmista oli vastannut myös kysymyksen yhteydessä olleeseen avoimeen lisä-

kysymykseen, milloin muulloin opettajan olisi tärkeää tiedottaa vanhemmille koulusta ja 

oppilaan koulussa edistymisestä. Tähän vanhemmat olivat vastanneet muun muassa seu-

raavasti (liite 6): silloin kun se on tarpeen (tapahtuu jotain poikkeavaa), heti jos opettaja 

huomaa lapsen koulumenestyksessä tai käyttäytymisessä muutoksia, säännöllisesti ja 

alakoulusta yläkouluun siirryttäessä. 

 

Tiedusteltaessa opettajilta (N=19), kuinka usein olisi järjestettävä vanhempien ja opettajan 

tapaamismahdollisuuksia, lähes puolet vastanneista (47 %) oli valmiita järjestämään tilai-

suuksia useammin kuin kerran kuukaudessa, jos on aihetta. 32 prosenttia vastaajista oli 

sitä mieltä, että vanhempien ja opettajien tapaaminen kerran lukukaudessa on riittävä, ja 

21 prosentin mielestä tapaaminen kerran lukuvuodessa riittää. Myös Heikkisen ja Hujasen 

tutkimuksen opettajista noin puolet oli valmiita tapaamaan vanhempia useammin kuin 

kerran kuukaudessa, jos tähän on aihetta. Tällöin 71 prosenttia vastanneista piti tärkeänä 

vähintään kerran lukukaudessa järjestettyjä tilaisuuksia opettajien ja vanhempien välillä. 

 

Kysyttäessä vanhemmilta ja opettajilta, miten tärkeää opettajan on tietää oppilaiden koti-

olosuhteista (kuvio 11) asteikolla 1–3: 1 = vähän merkitystä, 2 = melko tärkeä ja 3 = tär-

keä, saatiin keskiarvojen perusteella seuraavia tuloksia. Opettajien mielestä oli tärkeää 

tietää vanhempien suhtautumisesta lapsen koulunkäyntiin, lapseen kohdistamista odotuk-

sista ja vaatimuksista (2,74), kotitehtävien tekemisestä (2,63) ja vanhempien käyttämistä 

kasvatuskeinoista (2,42). Vanhempien mielestä opettajien tulisi tietää vanhempien suhtau-

tumisesta lapsen koulunkäyntiin, lapseen kohdistamista odotuksista ja vaatimuksista 

(2,41), kotitehtävien tekemisestä (2,33) sekä lapsen harrastuksista ja kaverisuhteista kou-

lun ulkopuolella (2,06). Molemmat vastaajaryhmät olivat sitä mieltä, että opettajan on vähi-

ten merkityksellistä tietää perheen taloudellisesta tilanteesta ja asunto-olosuhteista (opet-
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tajat 1,16; vanhemmat 1,37) sekä vanhempien koulutuksesta, työn luonteesta ja harras-

tuksista (1,16; 1,39). Heikkisen ja Hujasen tutkimuksessa vanhempien mielipiteiden kes-

kiarvojen järjestys oli sama kuin meillä. Silloin opettajatkin pitivät samaa asiaa tärkeimpä-

nä kuin meidän tutkimuksemme opettajat, mutta toiseksi tärkeimpänä tietona he pitivät 

vanhempien käyttämiä kasvatuskeinoja ja kolmanneksi kodin tarjoamia virikkeitä.    

 

 

 

   Tärkeä 

 

 

   Melko tärkeä 

 

 

   Vähän merkitystä 

 

 

 

 

   1. Perheen taloudellinen tilanne ja asunto-olosuhteet 

   2. Vanhempien koulutus, työn luonne ja harrastukset 

   3. Vanhempien terveydentilaa koskevat tiedot 

   4. Vanhempien suhtautuminen lapsen koulunkäyntiin, lapseen kohdistamat odo-

tukset ja vaatimukset 

   5. Vanhempien käyttämät kasvatuskeinot 

   6. Kodin tarjoamat virikkeet: lehdet, pelit, kirjat, viihde-elektroniikka, vanhempien 

ja lasten yhdessäolo: lomat, matkat 

   7. Kotitehtävien tekeminen: työskentelypaikka, tehtävissä auttaminen 

   8. Lapsen velvollisuudet kotona 

   9. Lapsen harrastukset 

   10. Lapsen kaverisuhteet koulun ulkopuolella 

 

Kuvio 11. Kuinka tärkeää opettajalle on tietää oppilaiden kotiolosuhteista? (Keskiarvo, 

vaihteluväli 1–3) 
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Yksi opettajista oli vastannut kysymyksen avoimeen osioon (liite 5), mitä muuta opettajan 

olisi tärkeä tietää oppilaan kotiolosuhteista, että ”aina, jos tapahtuu jotain poikkeavaa: 

esim. sairaudet, erot, kuolemantapaukset jne.” Vanhempien vastauksista (liite 6) tähän 

kysymykseen nousivat esiin perhetilanne, onko esimerkiksi kaksi kotia, sekä ylipäätään 

vanhempien elämäntavat. 

 

 

6.5 Vanhempien ja opettajien käsityksiä yhteistyön esteistä ja kehittämisestä 

 

Vanhempia ja opettajia pyydettiin arvioimaan, mitkä ovat pääasiallisia syitä siihen, että 

kodin ja koulun yhteistyö on keskimäärin melko vähäistä. Väittämiin vastattiin asteikolla 1–

3: 1 = vain vähän vaikuttava syy, 2 = melko tärkeä syy ja 3 = tärkeä syy. 

 

Opettajien keskiarvojen perusteella havaittiin (kuvio 12), että heidän mielestään tärkein 

syy yhteistyön vähäisyyteen oli liian suuret luokat (2,32), toiseksi tärkein syy se, että opet-

tajalla ei ole aikaa (2,21), kolmanneksi tärkeimpänä syynä se, että opettaja ei saa palkkaa 

siitä (1,95) ja neljänneksi tärkeimpinä syinä liian suuret koulut sekä vanhempien kielteinen 

ja välinpitämätön suhtautuminen kouluun (1,74). Vastaavasti vanhempien mielestä tärkein 

syy oli se, ettei opettajalla ole aikaa (2,14), toiseksi tärkein syy liian suuret luokat (2,10), 

seuraavaksi tärkeimpinä syinä olivat liian suuret koulut, se ettei vanhemmilla ole aikaa 

eikä yhteistyöhön ole varattu mahdollisuutta (1,90). Heikkisen ja Hujasen tuloksissa tär-

keimpänä syynä yhteistyön vähäisyyteen oli opettajien mielestä se, ettei opettaja saa siitä 

palkkaa (1,95), toiseksi tärkein syy liian suuret luokat (1,90) ja kolmantena se, ettei opetta-

jalla ole aikaa (1,81). Vanhempien osalta he olivat saaneet tärkeimmäksi syyksi liian suu-

ret luokat (2,11), toiseksi tärkeimmäksi sen, että opettajalla ei ole aikaa (2,02) ja kolman-

neksi tärkeimmäksi syyksi liian suuret koulut (1,95). Vähiten tärkeinä syinä heidän tutki-

muksessaan sekä vanhemmat että opettajat pitivät kielteisiä kokemuksia yhteistyöstä ja 

opettajan epävarmuutta siitä, ettei osaa keskustella vanhempien kanssa. Meidän aineis-

tossamme vähiten vaikuttavat syyt yhteistyön vähäisyyteen olivat opettajien mukaan sa-

mat kuin vertailututkimuksessamme. Vanhempien aineistossa kielteisten kokemusten si-

jaan toiseksi vähiten vaikuttava syy oli vanhempien epävarmuus siitä, ettei osaa keskus-

tella opettajan kanssa. Muiksi syiksi yhteistyön vähäisyyteen vanhemmat (liite 6) ilmoittivat 

muun muassa sen, että ihmiset ovat passiivisia eivätkä osallistu. Koulun koettiin toimivan 

erillisenä järjestelmänä omine sääntöineen. Myös halu tehdä yhteistyötä kyseenalaistet-

tiin. 
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  1. Opettaja ei saa palkkaa siitä 

  2. Yhteistyöhön ei ole varattu mahdollisuutta 

  3. Liian suuret luokat 

  4. Liian suureet koulut 

  5. Opettajalla ei ole aikaa (suuri opetusvelvollisuus) 

  6. Opettajan epävarmuus siitä, ettei osaa keskustella vanhempien kanssa 

  7. Kielteiset kokemukset yhteistyöstä 

  8. Vanhemmilla ei ole aikaa 

  9. Vanhempien epävarmuus siitä, ettei osaa keskustella opettajan kanssa 

  10. Vanhempien kielteinen ja välinpitämätön suhtautuminen kouluun 

  11. Opettajan puutteellinen koulutus kodin ja koulun yhteistyöhön 

 

Kuvio 12. Vanhempien ja opettajien arviointeja siitä, mitkä ovat pääasiallisia syitä kodin ja 

koulun yhteistyön vähäisyyteen. (Keskiarvo, vaihteluväli 1–3)  

 

Opettajilta ja vanhemmilta kysyttiin avoimena kysymyksenä, mitä keinoja he voisivat käyt-

tää kodin ja koulun yhteistyön esteiden poistamiseksi. Opettajat toivoivat muun muassa 

seuraavia asioita (liite 5): lukujärjestykseen olisi varattu erikseen aika yhteistyölle viikottain 
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ja siitä maksettaisiin erillinen palkka; avoimuutta, rehellisyyttä ja aikuisena olemista; moni-

puolisia yhteistyön kanavia ja viestivälineiden kehittämistä; ystävällisyyttä ja asiallisuutta; 

professionaalisuutta sekä sitä, että vanhemmille annettaisiin enemmän tietoa koulutyöstä, 

”koska teemme työtä yhdessä lasten hyväksi”. Myös vanhemmat painottivat vastauksis-

saan (liite 6) yhteistyön esteiden poistamiseksi avoimuutta puolin ja toisin sekä rentoa ja 

välittävää ilmapiiriä, jossa ihminen kohdataan ihmisenä ilman titteleitä. Vanhempien tulisi 

saada säännöllisesti tiedotteita opetukseen ja oppilaan oppimiseen liittyvistä asioista sekä 

ylipäänsä palautetta oppilaasta myös hyvissä asioissa. Useammassa vastauksessa pai-

notettiin sitä, että yhteistyöhön pitäisi varata opettajalle erikseen palkallista aikaa. Van-

hemmat toivoivat lisäksi, että heitä opetettaisiin käyttämään Wilmaa ja muita kommuni-

kointikeinoja ja että heille järjestettäisiin enemmän tapaamisia opettajan kanssa (esim. 

toiminnalliset vanhempainillat). Toisaalta toiveissa oli myös asioiden hoitaminen ”vanhan-

aikaisesti” esimerkiksi kirjeen muodossa, ettei kaikki tapahdu Wilman kautta. Yksi vastan-

neista vanhemmista oli sitä mieltä, ettei pysty vaikuttamaan esteiden poistamiseen millään 

tavalla, koska kyse on siitä, että opettajien päivät ovat pitkiä, eikä heille makseta ”ylimää-

räisestä” päivystämisestä koululla. 

 

Opettajilla oli lisäksi mahdollisuus vastata kysymykseen, kuinka he ovat toimineet, mikäli 

vanhemmat eivät halua olla yhteydessä kouluun. Opettajat olivat ratkaisseet tällaisen ti-

lanteen muun muassa soittamalla vanhemmille tai laittamalla heille viestiä kirjallisesti. 

Sinnikkyyttä ja omaa aktiivisuutta pidettiin tärkeänä, koska opettaja ei voi olettaa saavan-

sa vanhemmilta aloitetta. Myös muiden asiantuntijoiden, kuten perheneuvolan, koulupsy-

kologin ja ääripäässä lastensuojelun apua oli käytetty, tai tilanteesta riippuen asian on 

saatettu antaa olla, jos lapsen asiat ovat tuntuneet olevan kunnossa. 

 

Opettajille ja vanhemmille esitettiin arvioitavaksi 22 eri yhteistyömuotoa, jotka heidän tuli 

arvioida asteikolla 1–3: 1 = ei ole tärkeä, 2 = tulisi säilyttää muuttumattomana ja 3 = tulisi 

kehittää. Suluissa olevat prosenttiluvut tarkoittavat kuinka monta prosenttia kaikista vas-

tanneista on kyseisen vaihtoehdon valinnut. 

 

Pyytäessämme opettajia arvioimaan eri yhteydenpitomuotoja saimme seuraavanlaisia 

tuloksia (kuvio 13). Opettajat eivät pitäneet tärkeinä kotikäyntejä (84 %), luokkakohtaisia 

juhlia (44 %), avoimen koulun järjestelmää (26 %) ja vanhempien kerhotoimintaa (21 %). 

Heidän mielestään muuttumattomina tulisi säilyttää puhelinkeskustelut vanhempien kans-

sa (90 %), tekstiviestit ja sähköposti (84 %) sekä reissuvihko ja yksittäisen lapsen van-

hempien kanssa käytävät keskustelut (79 %). Opettajat haluaisivat kehittää vanhempien 
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pitämiä koulutunteja (74 %), avoimien ovien päiviä, asiantuntijaluentoja ja vanhempien 

kerhotoimintaa (63 %) sekä sanallisia tiedotteita lukukauden lopussa ja Internet-palveluita 

(42 %). Heikkisen ja Hujasen tutkimuksen vastaavassa osiossa opettajat eivät olleet pitä-

neet tärkeinä kotikäyntejä ja vanhempien kerhotoimintaa (24 %) sekä luokkakohtaisia juh-

lia (19 %). Muuttumattomina heidän mielestään olisi tullut säilyttää puhelinkeskustelut 

vanhempien kanssa (86 %), kirjeet opettajilta (81 %) ja reissuvihko (76 %). Opettajat olisi-

vat halunneet kehittää vanhempien pitämiä koulutunteja (90 %), sanallisia tiedotteita luku-

kauden lopussa (81 %), yhteisiä retkiä ja vanhempainneuvostotoimikuntaa (71 %), leiri-

koulua (67 %), asiantuntijaluentoja (62 %), vanhempien kerhotoimintaa (58 %), todistusta 

lukukauden lopussa ja vanhempien, opettajan sekä oppilaan välisiä keskusteluja (57 %). 

 

Vanhempien arvioidessa samoja yhteydenpitomuotoja tulokset olivat seuraavat (kuvio 13). 

Vanhemmat eivät pitäneet tärkeinä opettajan kotikäyntejä (84 %), vanhempien kerhotoi-

mintaa (73 %), vanhempien pitämiä oppitunteja (63 %), lasten, vanhempien ja opettajan 

yhteistä leirikoulua (55 %), avoimen koulun järjestelmää (40 %) ja vanhempainneuvosto-

toimikuntaa (36 %). Muuttumattomina heidän mielestään tulisi säilyttää todistus lukukau-

den lopussa (90 %), tekstiviestit (87 %), lasten, vanhempien ja opettajan väliset keskuste-

lutilaisuudet (84 %), koko koulun juhlat (83 %), yksittäisen lapsen vanhempien ja opettajan 

väliset keskustelut (82 %), vanhempien, opettajan ja oppilaan väliset keskustelut (81 %) 

sekä kirjeet opettajalta ja reissuvihko (77 %). Kehittämistarvetta he näkivät sanallisissa 

tiedotteissa (48 %), asiantuntijaluennoissa (47 %), yhteisissä retkissä (33 %) ja Internet-

palveluissa (25 %).  

 

Kysyessämme, mitä muita yhteydenpitomuotoja tulisi olla (liite 6), kaksi vanhemmista eh-

dotti sosiaalisen median ottamista apuun kodin ja koulun yhteistyössä. Tällöin ei tarvitsisi 

kehitellä uusia erillisiä ohjelmia, vaan voisi käyttää esimerkiksi Facebookia läksyjen ja 

tarvittavien liikuntavälineiden ilmoittamiseen. Selvittäessämme luokka-asteen yhteyttä 

siihen, miten tärkeinä vanhemmat pitävät eri yhteydenpitomuotoja (liite 7), saimme selvil-

le, että viidesluokkalaisten vanhemmat eivät pidä luokkakohtaista juhlaa (r=-0,231; p<,05), 

puhelinkeskustelua (r=-0,250; p<,01) ja yhteisiä retkiä (r=-0,245; p<,01) niin tärkeinä kuin 

ensimmäisten ja kolmansien luokkien vanhemmat.  
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Ei ole tärkeä Tulisi säilyttää muuttumattomana Tulisi kehittää

Kuvio 13. Vanhempien ja opettajien arviot siitä, mitkä seuraavista yhteydenpitomuodoista 

(ks. s. 56) eivät ole tärkeitä, mitkä tulisi säilyttää sellaisenaan tai mitä olisi kehitettävä.



 

 

 

Yhteydenpitomuodot kuvioon 13. 

 

1. Koko koulun juhla 

2. Luokkakohtainen juhla 

3. Lasten, vanhempien ja opettajan väli-

nen keskustelutilaisuus 

4. Asiantuntijaluennot: esim. koulupsyko-

logi 

5. Yksittäisen lapsen vanhempien ja 

opettajan välinen keskustelu 

6. Vanhempien, opettajan ja oppilaan 

välinen keskustelu 

7. Puhelinkeskustelu 

8. Avoimien ovien päivä 

9. Kirje opettajalta 

10. Opettajan kotikäynti 

11. Todistus lukukauden lopussa 

 

12. Sanallinen tiedote lukukauden 

lopussa, jossa tarkemmin kuvataan  

oppimista 

13. Ns. avoimen koulun järjestelmä: van-

hemmat voivat tulla kouluun milloin 

haluavat 

14. Vanhempien kerhotoiminta 

15. Lasten, vanhempien ja opettajan yh-

teinen leirikoulu 

16. Yhteiset retket 

17. Vanhemmat asiantuntijoina pitämäs-

sä koulutunteja 

18. Vanhempainneuvostotoimikunta 

19. Reissuvihko 

20. Tekstiviestit 

21. Sähköposti 

22. Muut Internet-palvelut, esim. Wilma, 

koulun nettisivut

 

Heikkisen ja Hujasen aineistossa vanhemmat eivät pitäneet tärkeinä opettajien suoritta-

mia kotikäyntejä (65 %), vanhempien pitämiä koulutunteja (61 %) ja vanhempien kerho-

toimintaa (54 %). Muuttumattomina heidän mielestään olisi tullut säilyttää koko koulun 

yhteiset juhlat (69 %), puhelinkeskustelut opettajan kanssa ja todistus lukukauden lopussa 

(62 %), kirjeet opettajalta ja reissuvihko (58 %) sekä vanhempien ja opettajan väliset hen-

kilökohtaiset keskustelut (52 %). Kehittämistarvetta he olivat nähneet yhteisissä retkissä 

(58 %), sanallisissa tiedotteissa lukukauden lopussa (55 %) sekä asiantuntijaluennoissa ja 

lasten, vanhempien ja opettajan välisissä keskustelutilaisuuksissa (48 %). Erityisesti kuu-

desluokkalaisten vanhemmat olivat olleet halukkaita kehittämään lasten, vanhempien ja 

opettajan välisiä keskustelutilaisuuksia. 

  

Kysyimme sekä vanhemmilta että opettajilta, miten ja millaisilla työmuodoilla voitaisiin 

uudistaa ja kehittää kodin ja koulun yhteistyötä. Opettajat (liite 5) ehdottivat muun muassa 

toiminnallisuutta vanhempainiltoihin ja avoimien ovien päiviin ja muita yhteisöllisyyttä li-

sääviä yhteistyömuotoja, esimerkiksi tempauksia, retkiä, leirikouluja sekä vanhempien ja 

lasten yhteisiä kerhoja. Yksi opettaja kirjoitti haluavansa lisätä positiivisten viestien lähet-

tämistä kotiin. Hänen mielestään kännykkä ja Wilma helpottavat olemaan yhteydessä 
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muulloinkin kuin silloin, jos on vaikeuksia. Vastauksista kävi myös ilmi, että opettajalle 

tulisi maksaa korvaus yhteydenpidon aiheuttamasta ylityöstä. 

 

Monessa vanhempien vastauksessa (liite 6) kehuttiin nykyistä menetelmää eikä kaivattu 

mitään uudistuksia. Saimme kuitenkin myös runsaasti ehdotuksia kodin ja koulun yhteis-

työn kehittämiseksi. Eniten toivottiin toiminnallisia työmuotoja, esimerkiksi toimintapäiviä, 

liikunta- ja hyväntekeväisyystapahtumia, retkiä sekä peli-iltoja. Myös vanhempainillat ha-

luttaisiin toiminnallisiksi käyttämällä esimerkiksi ideariihiä ja ryhmissä pohtimista. Van-

hemmat haluaisivat, että opettaja tiedottaisi tarpeeksi usein ja tarpeeksi ajoissa koulua 

koskevista asioista ja tapahtumista, esimerkiksi kuukausitiedotteella. Vanhempien mieles-

tä opettajien ja vanhempien pitäisi pystyä olemaan yhteydessä esimerkiksi soittamalla tai 

tekstiviestillä aina, kun se koetaan tärkeäksi. Osa vastaajista haluaisi Wilmaa käytettävän 

enemmän ja tehokkaammin. Jotkut näkivät Wilman käytössä myös ongelmia, sillä kaikilla 

ei välttämättä ole käytettävissään Internetiä kotona tai työpäivän aikana eikä siellä viestit-

täminen siis aina tavoita kaikkia vanhempia. Vastauksissa oli myös ehdotuksia siitä, että 

vanhemmat tulisivat enemmän mukaan koulun työskentelyyn. Esimerkiksi sellaiset van-

hemmat, joilla on aikaa, voisivat olla apuna käsityötunneilla tai välitunneilla ja osallistua 

retkille avustajina. Yksi vastanneista kaipaisi keskustelua kaikkien vanhempien ja opetta-

jan kesken yhteisistä kasvatusperiaatteista, esimerkiksi kotiintuloajoista, kavereilla olemi-

sesta ja käyttäytymisestä. Hänen mielestään yhteinen linja ja käytännöt loisivat turvaa 

lapselle. Eräällä korkeasti koulutetulla vanhemmalla oli ehdotus siitä, miten löydettäisiin 

sellaiset perheet, joiden kanssa yhteistyö on erityisen tärkeää: 

 

Tulisi jotenkin pystyä kartoittamaan jo heti koulutaipaleen alussa ne lapset ja perheet, 

joiden kanssa tarvitaan (saatetaan tarvita) enemmän yhteistyötä johtuen lapsen taidol-

lisista, terveydellisistä tai kodista/vanhemmista lähtevistä (sosio-ekonomiset syyt) eri-

tyishuomioita/seurantaa tarvitsevista syistä. Tämä toteutuu esim. jatkumona päiväko-

dista/-hoidosta kouluun toteutuvalla yhteistyöllä ja /tai ennen koulun alkua tapahtuval-

la lomakekyselyllä/haastattelulla (tulevan open tekemä haastattelu tms.). Tai haastat-

telu/lomakekysely heti koulun alettua. Kotihoidossa olevat lapset ja heidän perheensä 

ovatkin ehkä vaikeasti tavoitettavissa. 

 

Tiedustellessamme opettajilta, saivatko he mielestään opettajankoulutuksessaan riittäväs-

ti valmiuksia ja tietoja, joita tarvitaan kodin ja koulun yhteistyössä, vain 11 prosenttia 

(N=19) vastasi saaneensa niitä riittävästi (kuvio 14). 47 prosentin mielestä huomiota yh-

teistyöhön oli kiinnitetty jonkin verran ja 42 prosentin mielestä täysin riittämättömästi. 

Heikkisen ja Hujasen tutkimukseen vastanneet opettajat olivat hieman tyytymättömämpiä 

yhteistyöhön annettuihin valmiuksiin. Yhdenkään vastanneen mielestä niitä ei ollut annettu 
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riittävästi, 38 prosentin mielestä jonkin verran, 48 prosentin mielestä valmiuksia oli annettu 

täysin riittämättömästi, ja 14 prosenttia oli jättänyt vastaamatta kysymykseen. 

 

42 %

47 %

11 %

Täysin riittämättömästi

Jonkin verran

Riittävästi

   

Kuvio 14. Opettajien arviot siitä, kiinnitettiinkö heidän koulutuksessaan riittävästi huomiota 

valmiuksiin ja tietoihin, joita tarvitaan kodin ja koulun yhteistyössä. 

 

Opettajilta tiedusteltiin, olisiko heidän mielestään tarpeen saada lisää koulutusta kodin ja 

koulun yhteistyöhön. 26 prosenttia vastaajista (N=19) oli sitä mieltä, että lisää koulutusta 

ei tarvita lainkaan, 58 prosenttia koki tarvitsevansa sitä jonkin verran ja 16 prosenttia pal-

jon. Opettajan työkokemuksella näytti olevan yhteys siihen, kuinka tarpeelliseksi lisäkoulu-

tus koetaan (r=-0,501; p<,05). Mitä enemmän opettajalla oli työkokemusta, sitä vähem-

män hän koki tarvitsevansa lisää koulutusta. Heikkisen ja Hujasen tiedustellessa lisäkou-

lutuksen tarvetta 10 prosenttia opettajista ei pitänyt sitä tarpeellisena, 67 prosenttia oli sitä 

mieltä, että olisi tarpeen saada jonkin verran lisäkoulutusta ja 14 prosentin mielestä sitä 

tulisi saada paljon.   
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7 POHDINTA 

 

 

 

Kodin ja koulun välinen yhteistyö on aina ajankohtainen aihe, muodostaahan se yhden 

tärkeän tukiverkon lapsen ympärille. Viime vuosina yhteistyöstä on uutisoitu melko tiu-

haan, lähinnä kielteisessä valossa. Mikäli uutisiin on uskominen, vanhemmat ovat yhä 

useammin ongelmien taustalla. Vanhemmat saattavat suhtautua yhteistyöhön ja ylipäänsä 

lapsensa koulunkäyntiin hyvin välinpitämättömästi, tai toisaalta he saattavat ottaa liiankin 

isoa roolia yhteistyössä. Kodin ja koulun roolit yhteistyössä näyttävät olevan monelle opet-

tajalle ja vanhemmalle hieman epäselviä. Ongelmallinen yhteistyö ei palvele sen parem-

min lasta, vanhempia kuin opettajaakaan. 

 

Hallinnolliset säännökset eivät anna kovinkaan konkreettisia ohjeita kodin ja koulun väli-

sen yhteistyön toteuttamiseen. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (Opetus-

hallitus 2004) liikkuu melko abstraktilla tasolla yhteistyöstä puhuttaessa. Kehitystä on kui-

tenkin tapahtunut, sillä tämä on ensimmäinen valtakunnallinen opetussuunnitelma, missä 

on erillinen osio kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä. Lopulta kukin koulu ja yksittäinen 

opettaja määrittävät ne käytännön periaatteet ja muodot, joilla yhteistyötä toteutetaan. 

Valtakunnallinen opetussuunnitelma antaa normatiivisena asiakirjana kuitenkin pohjan 

mistä ponnistaa. 

 

Etenkin uudemmassa lähdekirjallisuudessa korostuu yhteistyön moninaisuus. Yhteistyötä 

ei tarvitse – eikä ole aiheellistakaan – toteuttaa pelkän kirjallisen tiedottamisen kautta. Yhä 

useammin opettajan ja vanhemman välillä on käytössä erilaiset sähköiset kommunikointi-

kanavat. Erityisesti tänä päivänä korostetaan kuitenkin henkilökohtaisia tapaamisia ja nii-

den merkitystä yhteistyössä. Lähes jokaisessa koulussa lienee käytössä niin kutsuttu 

vanhempainvartti, missä opettaja ja oppilaan vanhempi/vanhemmat tapaavat koululla 
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kasvotusten. Hyvä yhteistyö onkin sellaista, jossa voidaan avoimesti ja luottamuksellisesti 

kertoa osapuolille omia näkemyksiä asioista. 

 

Toisena kirjallisuudesta nousi selkeästi esiin yhteistyön vaativuus nykypäivänä.  Yhteis-

kunnan osittain radikaalikin muuttuminen näkyy myös kodin ja koulun välisessä yhteis-

työssä. Jos ovat yhteistyökanavat nykyään mitä erilaisimpia, samaa voi sanoa myös yh-

teistyön osapuolista. Esimerkiksi muuttuneet perherakenteet ja monikulttuurisuuden li-

sääntyminen tuovat omat ongelmansa tai ainakin vaatimuksensa kodin ja koulun väliseen 

yhteistyöhön. 

 

Mielestämme meidän on tulevina opettajina tärkeä tiedostaa myös yhteistyön mukanaan 

tuomat vaikeudet, vaikka toisaalta tuntuu, että yhteistyöstä puhuttaessa keskitytään liiaksi 

ongelmien ympärille. On tietysti surullista, jos edelleen löytyy niitä vanhempia, joita raken-

tava yhteistyö ei kiinnosta. He saattavat pahimmassa tapauksessa olla henkinen tai jopa 

fyysinen uhka opettajalle. Aina opettajan valmius yhteistyöhön ei riitä, mutta mikäli opetta-

ja ei halua edes yrittää luoda aitoa vuorovaikutusta vanhempien kanssa, ei vanhemmilta-

kaan voida odottaa sitä. Kun opettaja aloitteentekijänä suhtautuu yhteistyöhön avoimesti 

ja kannustavasti, ovat lähtökohdat yhteistyölle koulun puolelta hyvät. 

 

 

7.1 Johtopäätökset 

 

Vaikka yhteistyöstä on maalailtu runsaasti kauhukuvia, se ei näyttäisi johtuvan ainakaan 

siitä, etteivätkö vanhemmat pitäisi yhteistyötä tärkeänä. 79 prosenttia vanhemmista koki 

yhteistyön erittäin hyödylliseksi ja loputkin melko hyödylliseksi. Vertailututkimuksessamme 

kaksikymmentä vuotta sitten vain 48 prosenttia vanhemmista piti yhteistyötä erittäin hyö-

dyllisenä. Vanhempien kokemuksiin vaikuttanee se, että koulut panostavat nykyään 

enemmän yhteistyöhön ja opettajat kokevat yhteydenpidon merkitykselliseksi. Kun koulut 

ottavat vanhemmat mukaan, heille tulee tunne, että yhteistyöllä on merkitystä. Se, että 

perusopetuslaki ja perusopetuksen opetussuunnitelma edellyttävät kouluja tekemään yh-

teistyötä kotien kanssa, on varmasti osaltaan vaikuttanut siihen, että yhteistyön määrä on 

lisääntynyt. Sekä vanhemmat että opettajat kokivat kaikki esittämämme yhteistyön tehtä-

vät vähintään melko tärkeinä. Tämä tukee sitä päätelmää, että yhteistyö koetaan tarpeelli-

seksi. 
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Tekniikan kehittyminen on muuttanut yhteydenpitotapoja. Aiemmin suosituimmat tavat 

ottaa yhteyttä opettajaan olivat käynti opettajan luona ja puhelinsoitto (noin puolet vastaa-

jista). Nykyään lähes kaikki vanhemmat ovat olleet yhteydessä opettajaan puhelimitse, 

minkä lisäksi reissuvihkoa ja Wilmaa käyttää yli puolet vanhemmista. Kännyköiden yleis-

tyminen on lisännyt puhelimen käyttöä yhteydenpidossa, koska sillä saa välittömästi yh-

teyden. Uusia sähköisiä yhteydenpitomuotoja, kuten Wilmaa, kehitetään koko ajan, ja 

niiden merkitys yhteydenpitokanavina tulee luultavasti kasvamaan. Puhelinten ja Internet-

sovellusten käytön lisääntyminen täsmäsi olettamuksemme kanssa, että tietotekniikan 

kehitys on luultavasti aiheuttanut suurimmat muutokset kodin ja koulun välisessä yhteis-

työssä. Vaikka tietotekniikka on kehittynyt valtavasti, reissuvihkoa käytetään edelleen hy-

vin aktiivisesti yhteydenpidossa. Reissuvihkon käytön suosiota selittänee sen helppokäyt-

töisyys ja tuttuus. Internet-sovellukset ovat nopeita ja varmoja (lapsi ei hukkaa viestiä 

matkalla) tapoja ottaa yhteyttä, mutta kaikki vanhemmat eivät käytä aktiivisesti Internetiä 

ja kokevat sen käytön vieraaksi. Yhteydenpitotapojen lisääntyminen selittänee osaltaan 

sitä, että vanhemmat kokevat saavansa nykyään enemmän tietoa lapsensa koulunkäyn-

nistä. 

 

Opettajat haluaisivat selvästi saada ulkopuolista apua opetukseen. Esimerkiksi asiantunti-

jaluentoja, vanhempien pitämiä koulutunteja ja vanhempien kerhotoimintaa tulisi heidän 

mielestään kehittää. Vanhemmat puolestaan eivät koe itseään tarpeellisiksi opettamises-

sa, sillä he eivät pitäneet tärkeinä omaa osallisuuttaan kerhotoimintaan ja koulun oppitun-

teihin. Toinen syy siihen, että vanhemmat eivät halua osallistua aktiivisina toimijoina, voi 

olla se, että he eivät halua nähdä ylimääräistä vaivaa. Vaikka yhteistyötä pidetään tärkeä-

nä, opettajat ja vanhemmat haluavat pitää selvän rajan kodin ja koulun välillä. Tämä käy 

ilmi siitä, että molemmat vastaajaryhmät pitävät opettajan suorittamia kotikäyntejä vähiten 

tärkeänä yhteydenpitomuotona. Opettajien ja vanhempien mielestä opettajan ei myöskään 

tarvitse tietää perheen taloudellisesta tilanteesta, vanhempien koulutuksesta eikä muista 

henkilökohtaisista asioista. Opettajan tulisi kuitenkin vastausten perusteella tietää van-

hempien suhtautumisesta lapsen koulunkäyntiin, heidän käyttämistään kasvatuskeinoista 

sekä siitä, millaiset puitteet he antavat lapselle kotitehtävien tekemiseen.   

 

Erikoisin tutkimustulos saatiin, kun vanhemmilta ja opettajilta kysyttiin, missä asioissa 

vanhemmat ovat ottaneet yhteyttä opettajiin. Suurin osa opettajista oli sitä mieltä, että 

vanhemmat ovat ottaneet heihin yleisimmin yhteyttä lapsen koulu- ja käyttäytymisvaikeuk-

sien takia. Vanhemmista vain harva ilmoitti ottaneensa yhteyttä näistä syistä. Tämä voi 

johtua siitä, että opettajat ovat tulkinneet vanhempia väärin heidän tiedustellessaan lap-
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sensa koulussa edistymistä. On myös mahdollista, että vanhemmat eivät halunneet myön-

tää lapsellaan olevan ongelmia koulunkäyntiin liittyen. 

 

Vaikka kodin ja koulun välisen yhteistyön ongelmista puhutaan, olivat kielteiset kokemuk-

set vain vähän vaikuttava syy yhteistyön vähäisyyteen. Sen sijaan sekä opettajat että 

vanhemmat kokivat liian suuret luokat ja sen, ettei opettajalla ole aikaa, tärkeimmiksi syik-

si yhteistyön vähäisyyteen. Tämä on taas yksi syy siihen, miksi luokkakokoja tulisi saada 

pienennetyksi. Mitä enemmän luokassa on oppilaita, sitä huonommin opettaja pystyy koh-

dentamaan huomion yksittäisen oppilaan tarpeisiin. 

 

Yhdeksästätoista opettajasta vain kaksi koki saaneensa oman opettajankoulutuksensa 

aikana riittävästi valmiuksia kodin ja koulun yhteistyöhön. Tämä tulos ei yllättänyt, sillä 

omat kokemuksemme ovat samankaltaiset. Myös aikaisemmat tutkimustulokset 1970-, 

1980- ja 1990-luvulta ovat varsin samansuuntaisia (Siniharju 2003, 30). Tämä ei ehkä 

niinkään kerro opettajankoulutuksen tasosta, vaan siitä, että opettajan työn arkeen on 

hankala valmistautua ja ”rutinoitua” luentojen ja harjoitusten avulla. Kolme neljäsosaa 

opettajista koki tarvitsevansa lisää koulutusta kodin ja koulun yhteistyöhön. Ainoastaan 

eläkeiän kynnyksellä olevat opettajat eivät kokeneet lisäkoulutusta tarpeelliseksi. Mieles-

tämme toimiva malli yhteistyöhön valmistamiseen voisi olla sellainen, että opettajankoulu-

tuksen aikana annettaisiin mahdollisimman hyvä pohja yhteistyön toteuttamiseen ja muu-

taman vuoden työkokemuksen jälkeen kaikki opettajat saisivat lisäkoulutusta aiheesta. 

Tällöin opettajilla olisi jo jonkin verran käytännön kokemusta erilaisista vanhemmista, yh-

teistyötilanteista ja mahdollisista yhteistyön ongelmista.     

 

 

7.2 Tutkimuksen onnistumisen ja merkityksen arviointia 

 

Tutkimustuloksistamme ei löydy mullistavaa uutta tietoa kodin ja koulun yhteistyöstä. Tar-

koituksemme oli kuitenkin tehdä yleiskatsaus yhteistyön tilanteesta näillä kouluilla ja tar-

kastella, onko siinä tapahtunut muutoksia. Saimme selville sen, että opettajien ja van-

hempien kokemukset ja käsitykset yhteistyöstä ovat pääosin samankaltaisia kuin kaksi-

kymmentä vuotta sitten. Eniten hyötyä tutkimuksestamme voi olla opettajille, sillä van-

hempien näkökulmien esille tuominen saattaa auttaa yhteistyön suunnittelemisessa ja 

toteuttamisessa. Myös vanhemmille voi tutkimuksestamme olla apua, sillä se voi auttaa 

heitä ymmärtämään paremmin opettajan tarpeita ja tarkoitusperiä. Aineistomme on kui-
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tenkin etenkin opettajien kohdalta sen verran suppea, että tuloksiin on suhtauduttava va-

rauksella. 

 

Tutkimuksemme vastausprosentit jäivät melko alhaisiksi. Opettajien vastausprosenttiin voi 

vaikuttaa tutkimuksemme ajankohta, sillä vastaukset tuli palauttaa juuri ennen hiihtoloman 

alkua. Näillä kouluilla tehdään myös paljon erilaisia tutkimuksia, koska Kajaanissa on 

opettajankoulutuslaitos, joten opettajat eivät välttämättä jaksa osallistua jokaiseen tutki-

mukseen. Myös se, ettemme tavanneet kaikkia opettajia kyselyitä viedessämme, saattoi 

vaikuttaa opettajien motivaatioon vastata kyselyymme. Vanhempien vastausprosentin 

alhaisuutta voi selittää muun muassa se, että joissakin luokissa oli runsaasti maahan-

muuttajalapsia. Heidän vanhempiensa saattaa olla vaikea täyttää tällaista kyselylomaketta 

kielisyistä, eikä heillä ole välttämättä kokemuksia kodin ja koulun yhteistyöstä. Kaikki van-

hemmat eivät välttämättä saaneet kyselylomaketta tai he saattoivat kokea ohjeet puutteel-

lisiksi, koska oppilaat toimivat välikätenä kyselylomakkeiden toimittamisessa. Opettajien ja 

vanhempien vastausintoa saattoi lannistaa lisäksi se, että lomakkeet olivat suhteellisen 

pitkiä.   

 

Kaikki vastaajat eivät malttaneet lukea kysymyksiä kunnolla, mikä aiheutti yksittäisten 

vastausten hylkäämistä. Tämän olisimme voineet ehkä välttää sillä, että olisimme koros-

taneet selvemmin kysymyksissä erityishuomiota vaativia asioita. Mikäli emme olisi halun-

neet verrata tutkimuksemme tuloksia Heikkisen ja Hujasen tutkimukseen, olisimme muo-

kanneet kyselylomakkeita jonkin verran. Olisimme muuttaneet joidenkin kysymysten kieltä 

helpommin ymmärrettävään muotoon ja vaihtaneet muutamia vastausvaihtoehtoja. Oli-

simme myös lisänneet kysymyksiä esimerkiksi yhteistyön ongelmista, kuten missä määrin 

ja millaisia hankaluuksia yhteistyössä on ilmennyt. Lisäksi olisimme vaihtaneet kolmipor-

taisen likert-asteikon viisiportaiseksi, mikä olisi mahdollistanut selkeämpien erojen saami-

sen vastaajien välillä. 

 

Päädyimme määrällisten metodien käyttöön tutkimuksessamme, koska yhteistyön toteu-

tumista yleisellä tasolla kuvailevaa tutkimusta olisi hankala toteuttaa laadullisesti. Päätet-

tyämme tehdä Heikkisen ja Hujasen (1993) tutkimukseen vertailevan tutkimuksen, muo-

dostuivat loput metodologiset valinnat, eli kyselylomakkeet sekä analysointimenetelmät, 

heidän käyttämiensä valintojen pohjalta. Näin pyrimme varmistamaan sen, että tulok-

semme olisivat mahdollisimman vertailukelpoisia heidän tulostensa kanssa. 
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Kodin ja koulun yhteistyöstä riittää varmasti tutkittavaa runsaasti. Olisi mielenkiintoista, jos 

tällainen samankaltainen tutkimus tehtäisiin eri puolille Suomea ja monenkokoisille paik-

kakunnille. Tällöin saataisiin selville, toteutuuko yhteistyö samalla tavalla muualla Suo-

messa. Parin kymmenen vuoden päästä voisi taas tehdä samanlaisen tutkimuksen, jonka 

tuloksia voisi verrata sekä tähän että Heikkisen ja Hujasen tutkimukseen. Näin saataisiin 

lisää perspektiiviä siihen, kuinka yhteistyö muuttuu aikojen saatossa. 

 

Tutkimuksemme teoriaosan kirjoittaminen auttoi meitä hahmottamaan kodin ja koulun 

välistä yhteistyötä laajemmin. Nyt on ainakin teorian tasolla selvillä, kuinka yhteistyötä voi 

ja tulee toteuttaa, mitä toimiva yhteistyö vaatii osapuolilta ja minkälaisia ongelmia yhteis-

työhön voi liittyä. Vanhempien vastauksista uskomme olevan meille apua tulevassa työs-

sämme. Saimme osviittaa siitä, mitä vanhemmat yhteistyöltä odottavat, miten he haluavat 

sitä toteuttaa ja miten he kokevat opettajan kanssa toimimisen. Haluamme ottaa näitä 

seikkoja huomioon toteuttaaksemme yhteistyötä mahdollisimman hyvin. Toivottavasti 

muistamme kuitenkin pitää kiinni oikeuksistamme ja osaamme vetää selvän rajan työn ja 

vapaa-ajan välille. Olemme kuitenkin opettajia opettajan koulutuksella ja opettajan palkal-

la, psykologit ja muut ammattiauttajat ovat erikseen. 
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LIITE 1 

 

Huoltaja-aineiston tutkimustehtävät: 

  

1. Koulu- ja luokkakohtaisten yhteistyömuotojen yleisyys, vanhempien osallistuminen ja yhteistyön 

vaatima aika 

1.1 Missä määrin vanhemmat ovat osallistuneet koulun järjestämiin tilaisuuksiin? 

1.2 Kuka tai ketkä perheenjäsenistä ovat tavallisimmin olleet läsnä tilaisuuksissa? 

1.3 Onko luokka-asteella yhteyttä vanhempien osallistumisaktiivisuuteen? 

1.4 Miten muuten vanhemmat ovat olleet yhteydessä kouluun tai lapsen opettajaan? 

1.5 Missä määrin vanhemmat ovat olleet ja haluaisivat olla yhteydessä koulun muuhun hen-

kilökuntaan? 

1.6 Missä asioissa vanhemmat ovat ottaneet yhteyttä lapsensa opettajaan? 

1.7 Mihin aikaan päivästä puhelin- tai vastaanottoaika tulisi sijoittaa? 

1.8 Kuinka paljon vanhemmat ovat valmiita käyttämään aikaa kodin ja koulun yhteistyöhön? 

1.9 Onko luokka-asteella tai perheen lasten lukumäärällä yhteyttä vanhempien ajankäyttö-

mahdollisuuksiin? 

 

2. Vanhempien ja lasten kokemukset yhteistyöstä vanhempien ilmoittamina ja tietojen riittävyys 

2.1 Miten vanhemmat ovat kokeneet yhteydenpidon opettajaan? 

2.2 Saavatko vanhemmat mielestään tarpeeksi tietoa lapsen  koulunkäynnistä? 

2.3 Onko lapsen luokka-asteella yhteyttä tiedon saannin määrään? 

2.4 Millaiseksi vanhemmat arvioivat lapsen kokemukset yhteydenpidosta? 

2.5 Onko lapsen luokka-asteella, sukupuolella tai perheen lasten lukumäärällä yhteyttä sii-

hen, miten vanhemmat arvioivat lapsen kokevan yhteydenpidon? 

2.6 Onko lapsen luokka-asteella tai vanhempien koulutustasolla yhteyttä siihen, miten van-

hemmat kokevat yhteydenpidon opettajaan? 

 

3. Vanhempien käsityksiä yhteistyön tehtävistä ja ajoittumisen tarpeesta 

3.1 Mitä tehtäviä kouluyhteistyöllä vanhempien mielestä on? 

3.2 Milloin vanhempien mielestä on tarpeen saada tietoa koulusta ja oppilaan koulussa me-

nestymisestä? 

3.3 Miten tärkeää vanhempien mielestä opettajan on tietää oppilaiden kotiolosuhteista? 

3.4 Millaisia tietoja vanhemmat ovat valmiita antamaan opettajalle? 
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4. Vanhempien käsityksiä yhteistyön esteistä ja kehittämisestä 

4.1 Mitkä ovat vanhempien mielestä syyt siihen, että kodin ja koulun yhteistyö on vähäistä? 

4.2 Mitä yhteistyömuotoja vanhemmat eivät pidä tärkeinä, mitkä tulisi säilyttää muuttumatto-

mana ja mitä tulisi kehittää? 

4.3 Onko luokka-asteella yhteyttä siihen, miten tärkeinä vanhemmat pitävät eri yhteydenpi-

tomuotoja? 

4.4 Millaisilla työmuodoilla tulisi vanhempien mielestä uudistaa ja kehittää kouluyhteistyötä? 
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LIITE 2 

 

Opettaja-aineiston tutkimustehtävät: 

  

1. Koulu- ja luokkakohtaisten yhteistyömuotojen yleisyys, vanhempien osallistuminen ja yhteistyön 

vaatima aika 

1.1 Mitä koulukohtaisia tilaisuuksia kouluissa on järjestetty ja missä määrin? 

1.2 Mitä luokkakohtaisia tilaisuuksia on järjestetty ja missä määrin? 

1.3 Missä määrin vanhemmat ovat opettajan arvion mukaan osallistuneet tilaisuuksiin? 

1.4 Missä asioissa vanhemmat yleensä ovat ottaneet yhteyttä opettajaan? 

1.5 Toimiiko kouluissa luokkatoimikunta? 

1.6 Mitä tiedottamiskeinoja opettajat ovat käyttäneet? 

1.7 Onko opettajilla käytettävissään puhelin kouluyhteistyöhön? 

1.8 Mihin aikaan opettajat haluaisivat puhelin- tai vastaanottoajan sijoitettavaksi? 

1.9 Onko rahallinen korvaus yhteistyöstä riittävän suuri? 

1.10 Olisivatko opettajat valmiita tehostamaan yhteistyötä, mikäli saisivat siitä asianmukaisen 

korvauksen? 

 

2. Opettajien kokemukset yhteistyöstä 

2.1 Minkä verran yhteistyöllä on opettajien mielestä ollut merkitystä? 

2.2 Pitävätkö opettajat hyödyllisempänä luokan kaikkien vanhempien yhteistä tapaamista vai 

yhden oppilaan vanhempien tapaamista? 

  

3. Opettajien käsityksiä yhteistyön tehtävistä ja ajoittumisen tarpeesta 

3.1 Mitä tehtäviä kouluyhteistyöllä opettajien mielestä on? 

3.2 Milloin olisi tärkeää tiedottaa vanhemmille koulusta ja oppilaan koulussa menestymises-

tä? 

3.3 Miten usein olisi järjestettävä vanhempien ja opettajan keskustelutilaisuuksia? 

3.4 Miten tärkeää opettajan on mielestään tietää oppilaan kotiolosuhteista? 

  

4. Opettajien käsityksiä yhteistyön esteistä ja kehittämisestä 

4.1 Mitkä ovat opettajien mielestä tärkeimpiä syitä siihen, että kodin ja koulun yhteistyö on 

vähäistä? 

4.2 Mitä keinoja opettajat voisivat käyttää kouluyhteistyön esteiden poistamiseksi? 

4.3 Miten opettajat ovat toimineet, mikäli vanhemmat eivät halua olla yhteistyössä? 
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4.4. Mitkä yhteistyömuodot eivät opettajan mielestä ole tärkeitä, mitkä tulisi säilyttää muuttu-

mattomana ja mitä tulisi kehittää? 

4.5 Millaisilla työmuodoilla voitaisiin uudistaa ja kehittää yhteistyötä? 

4.6 Onko opettajankoulutuksessa kiinnitetty riittävästi huomiota yhteistyötaitoihin? 

4.7 Onko tarvetta lisäkoulutukseen? 
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LIITE 3 (Kyselylomake opettajille) 
 

 

 

Hei! 

 

Opiskelemme luokanopettajiksi Oulun Yliopiston Kajaanin opettajankoulutusyksikössä. Teemme pro 

gradu -tutkielmaa aiheesta kodin ja koulun yhteistyö. Samanlainen tutkimus on tehty kaksikymmentä 

vuotta sitten koulullanne. Haluamme tällä tutkimuksella selvittää, onko yhteistyössä ja siihen asennoi-

tumisessa tapahtunut muutoksia. Teetämme kyselyn myös osalle vanhemmista ja vertailemme opettaji-

en ja vanhempien kokemuksia yhteistyöstä.  

Kaikki antamanne tiedot käsitellään nimettömänä ja luottamuksellisesti. Tutkimusaineisto analysoidaan 

kokonaistuloksina, joten kenenkään yksittäisen vastaajan tiedot eivät paljastu tuloksista.  

Lomakkeen täyttämiseen menee aikaa noin 10–15 minuuttia. Palauttakaa täytetyt kyselylomakkeet kir-

jekuoressa opettajienhuoneeseen. Noudamme lomakkeet koulultanne 28.2.2013.  

 

Kiitos jo etukäteen yhteistyöstä ja arvokkaasta panoksestanne. 

 

Terveisin  

Hannu Leppänen (hannulep@paju.oulu.fi) 

Jeremia Hintsala (jeremiah@paju.oulu.fi) 
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GRADUKYSELY KODIN JA KOULUN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ 

 

Vastatkaa seuraaviin kysymyksiin ympyröimällä oikean vaihtoehdon numero tai tekemällä muu kysy-

myksen yhteydessä mainittu merkintä. Teillä on myös mahdollisuuksia kirjoittaa lisähuomautuksia tyhjil-

le riveille. Joidenkin kysymysten asettelu on hieman erikoinen, mutta olemme halunneet säilyttää kysy-

mykset alkuperäisessä muodossaan, jotta tutkimukset ovat keskenään vertailukelpoisia. 

HUOM! Kun vastaat kysymyksiin, vastaa niihin kuluneen lukuvuoden kokemustesi perusteella. 

 

TAUSTATIEDOT 

1. Sukupuoli?        

1. Mies 2. Nainen 

2. Ikä                    vuotta 

3. Luokka-aste?  

4. Olen toiminut luokanopettajana                     vuotta.  

5. Olen toiminut luokanopettajana tässä koulussa vuotta. 

 

YHTEISTYÖN KARTOITUS 

6. Mitä seuraavista koko koulun tilaisuuksista on järjestetty koulussanne ja montako kertaa? (Vastaa 0, jos 

ko. tilaisuutta ei ole järjestetty kertaakaan.) 

 1. koulun järjestämä juhla    kertaa 

 2. vanhempainilta    ” 

 3. vanhempainkerhon/-yhdistyksen tilaisuus  ” 

 4. oppilastöiden näyttely    ” 

 5. ”avoimien ovien” päivä    ” 

 6. muuta, mitä? 
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7. Mitä tilaisuuksia on järjestetty luokallanne ja montako kertaa? (Vastaa 0, jos ko. tilaisuutta ei ole järjes-

tetty kertaakaan.) 

 1. luokkajuhla, jossa vanhemmat mukana (pikkujoulu yms.) kertaa 

 2. vanhempainilta    ” 

 3. ”avoimien ovien” päivä    ” 

 4. vastaanottotunti    ” 

 5. opettajan ja oppilaan vanhempien välinen keskustelutilaisuus ” 

 6. opettajan, oppilaan ja oppilaan vanhempien välinen keskustelu ” 

 7. muuta, mitä?  

 

8. Pidättekö hyödyllisempänä 

 1. luokan kaikkien vanhempien yhteistä tapaamista vai 

 2. yhden oppilaan vanhempien tapaamista? 

 Miksi?  

 

9. Arvioikaa miten aktiivisesti huoltajat (joko äiti tai isä) ovat osallistuneet tilaisuuksiin. 

 1. vähemmän kuin ¼ kerroista 

 2. vähemmän kuin puolet kerroista 

 3. noin puolet kerroista 

 4. yli puolet kerroista 

 5. lähes kaikki tai kaikki kerrat 

10. Millä tavoilla olette tiedottanut vanhempia 

 1. koulua koskeva tiedotelehti kotiin 

 2. luokkaa koskeva tiedotelehti kotiin 

 3. kirje kotiin 

 4. reissuvihko 

 5. kotikäynnit 
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 6. puhelu/tekstiviesti 

 7. sähköposti 

 8. koulun nettisivujen kautta 

 9. Wilma tms. yhteydenpitoportaali 

 10. Muilla tavoin, miten?  

11. Oletteko käynyt oppilaidenne kodeissa 

 1. en yhdenkään oppilaan kotona 

 2. vain muutaman oppilaan kotona 

 3. noin puolten kotona 

 4. lähes kaikkien tai kaikkien kodeissa? 

12. Millaisissa asioissa vanhemmat ovat tavallisimmin ottaneet teihin yhteyttä 

 1. oppiakseen tuntemaan opettajan 

 2. lapsen oppimisvaikeuksien takia 

 3. lapsen käyttäytymisongelmien takia 

 4. saadakseen tietoa lapsen koulussa edistymisestä 

 5. saadakseen tietoa koulusta yleensä 

 6. muita syitä? 

 

KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYJÄ 

13. Minkä verran yhteydenpidolla oppilaiden vanhempiin on mielestänne merkitystä? 

 1. tuskin mitään merkitystä 

 2. vähän merkitystä 

 3. jotakin merkitystä 

 4. huomattavaa merkitystä 

 5. ratkaiseva merkitys 

14. Onko rahallinen korvaus yhteydenpidosta koteihin mielestänne riittävän suuri? 

 1. kyllä 2. ei 
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15. Olisitteko valmis tehostamaan kodin ja koulun välistä yhteistyötä, mikäli saisitte käyttämästänne työ-

ajasta asianmukaisen korvauksen? 

 1. kyllä 2. ei 

16. Onko sinulla käytettävissä työpuhelin? 

 1. kyllä 2. ei 

17. Jos olisi tietty puhelin- tai vastaanottoaika, mihin aikaan päivästä se pitäisi sijoittaa? 

 1. aamuun 

 2. aamupäivään 

 3. iltapäivään 

 4. iltaan 

18. Miten usein olisi järjestettävä vanhempien ja opettajan tapaamismahdollisuuksia? 

 1. eivät ole jokaisen kohdalla tarpeellisia 

 2. kerran lukuvuodessa 

 3. kerran lukukaudessa 

 4. kerran kuukaudessa 

 5. useamminkin, jos on aihetta 

19. Onko luokallenne perustettu luokkatoimikunta? 

 1. kyllä 2. ei 

20. Arvioikaa, mitkä seuraavista yhteydenpitomuodoista eivät ole mielestänne tärkeitä, mitkä tulisi säilyttää 

sellaisenaan tai mitä olisi kehitettävä? 

1 = ei ole tärkeä 2 = tulisi säilyttää muuttumattomana     

1. koko koulun juhla 

2. luokkakohtainen juhla 

3. lasten, vanhempien ja opettajan välinen keskustelutilaisuus 

4. asiantuntijaluennot: esim. koulupsykologi 

5. yksittäisen lapsen vanhempien ja opettajan välinen keskustelu 

6. vanhempien, opettajan ja oppilaan välinen keskustelu 

7. puhelinkeskustelu 

3 = tulisi kehittää 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 
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8. avoimien ovien päivä    

9. kirje opettajalta 

10. opettajan kotikäynti 

11. todistus lukukauden lopussa 

12. sanallinen tiedote lukukauden lopussa, jossa tarkemmin kuva-

taan oppimista 

13. ns. avoimen koulun järjestelmä: vanhemmat voivat tulla kouluun 

milloin haluavat  

14. vanhempien kerhotoiminta 

15. lasten, vanhempien ja opettajan yhteinen leirikoulu 

16. yhteiset retket 

17. vanhemmat asiantuntijoina pitämässä koulutunteja 

18. vanhempainneuvostotoimikunta 

19. reissuvihko 

20. tekstiviestit 

21. sähköposti 

22.muut internet-palvelut, esim. Wilma, koulun nettisivut              

23. jotakin muuta, mitä? 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

 

1          2          3 

 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3

 

 

 

21. Miten paljon aikaa arvioitte yhteistyön lukuvuoden aikana vaativan, mikäli sitä haluttaisiin tehokkaasti 

toteuttaa? 

 1. korkeintaan tunnin verran lukuvuodessa 

 2. 2–4 tuntia lukuvuodessa 

 3. 5–10 tuntia lukuvuodessa 

 4. tunnin verran kuukaudessa 

 5. tunti tai enemmän viikossa 
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YHTEISTYÖN ESTEITÄ 

 

22. Mitkä mielestänne ovat pääasiallisia syitä siihen, että kodin ja koulun yhteistyö on keskimäärin melko 

vähäistä? 

Arvioikaa syyn keskeisyyttä käyttämällä seuraavaa luokitusta: 

1 = vain vähän vaikuttava syy  2 = melko tärkeä syy 3 = tärkeä syy  

 

1. opettaja ei saa palkkaa siitä 

2. yhteistyöhön ei ole varattu mahdollisuutta 

3. liian suuret luokat 

4. liian suuret koulut 

5. opettajalla ei ole aikaa (suuri opetusvelvollisuus) 

6. opettajan epävarmuus siitä, ettei osaa keskustella vanhempien 

kanssa 

7. kielteiset kokemukset yhteistyöstä 

8. vanhemmilla ei ole aikaa 

9. vanhempien epävarmuus siitä, ettei osaa keskustella opettajan 

kanssa 

10. vanhempien kielteinen ja välinpitämätön suhtautuminen kouluun 

11. opettajan puutteellinen koulutus kodin ja koulun yhteistyöhön

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

 

1          2          3 

1          2          3 

12. jokin muu syy, mikä?  

 

23. Mitä keinoja voisitte käyttää kodin ja koulun yhteistyön esteiden poistamiseksi? 

 

 

 

24. Miten olette toiminut, mikäli vanhemmat eivät halua olla yhteydessä kouluun? 
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YHTEISTYÖN TEHTÄVIÄ 

 

25. Mitä tehtäviä kodin ja koulun yhteistyöllä on? 

1 = vähän tärkeä 2 = melko tärkeä 3 = tärkeä 

 

1. antaa tietoa vanhemmille, miten he voisivat kotona edistää lapsen 

koulunkäyntiä 

2. poistaa ennakkoluuloja opettajien ja vanhempien väliltä 

3. auttaa kotia ja koulua ymmärtämään toistensa kasvatustavoitteita 

4. auttaa vanhempia ja opettajia tuntemaan toisiaan ihmisinä (luon-

ne, työ, asenteet, periaatteet, harrastukset) 

5. antaa vanhemmille mahdollisuus vaikuttaa koulun kehitykseen 

6. auttaa vanhempia ymmärtämään lastansa 

7. auttaa opettajaa ymmärtämään oppilaan käyttäytymistä 

8. auttaa oppilasta ymmärtämään itseään 

9. tiedottaa vanhemmille oppilasta koskevista uusista asioista 

10. muita tehtäviä, mitä?  

1          2          3 

 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3
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TIEDON TARPEEN AJOITTUMINEN 

26. Miten tärkeää olisi seuraavissa tilanteissa tai ajankohdissa tiedottaa vanhemmille koulusta ja oppilaan 

koulussa edistymisestä? 

1 = vähän tärkeä 2 = melko tärkeä 3 = tärkeä 

 

1. ennen koulunkäynnin aloittamista (kun lapsi on tulossa 1. luokalle) 

2. ensimmäisen viikon aikana koulun jo alettua 

3. säännöllisesti esim. kerran kuussa 

4. säännöllisesti 2-4 kertaa vuodessa 

5. vain silloin, kun se on välttämätöntä 

6. lähinnä silloin, kun koulussa menee huonosti 

7. lähinnä silloin, kun koulussa menee hyvin 

8. oppilaan siirtyessä luokka-asteelta toiselle 

9. erityisesti oppilaan ollessa alaluokilla (1-3) 

10. erityisesti oppilaan ollessa luokilla 4-6 

11. muulloin, milloin? 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3

 

 

27. Miten tärkeää opettajalle on tietää oppilaiden kotiolosuhteista? 

1 = vähän merkitystä 2 = melko tärkeä 3 = tärkeä 

 

1. perheen taloudellinen tilanne ja asunto-olosuhteet 

2. vanhempien koulutus, työn luonne ja harrastukset 

3. vanhempien terveydentilaa koskevat tiedot 

4. vanhempien suhtautuminen lapsen koulunkäyntiin, lapseen koh-

distamat odotukset ja vaatimukset 

5. vanhempien käyttämät kasvatuskeinot 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

 

1          2          3 
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6. kodin tarjoamat virikkeet: lehdet, pelit, kirjat, viihde-elektroniikka, 

vanhempien ja lasten yhdessäolo: lomat, matkat 

7. kotitehtävien tekeminen: työskentelypaikka, tehtävissä auttami-

nen 

8. lapsen velvollisuudet kotona 

9. lapsen harrastukset 

10. lapsen kaverisuhteet koulun ulkopuolella

1          2          3 

 

1          2          3 

 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3

11. jotakin muuta, mitä? 

 

 

28. Kiinnitettiinkö oman opettajankoulutuksesi aikana mielestäsi riittävästi huomiota valmiuksiin ja tietoi-

hin, joita tarvitaan kodin ja koulun yhteistyössä? 

 1. täysin riittämättömästi 2. jonkin verran 3. riittävästi 

29. Olisiko mielestänne tarpeen saada lisää koulutusta kodin ja koulun yhteistyöhön? 

 1. ei 2. jonkin verran 3. paljon 

30. Miten ja millaisilla työmuodoilla voitaisiin mielestänne uudistaa ja kehittää kodin ja koulun yhteistyötä? 
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LIITE 4 (Kyselylomake vanhemmille) 
 

 

 

 

 

Hyvä huoltaja! 

 

Opiskelemme luokanopettajiksi Oulun Yliopiston Kajaanin opettajankoulutusyksikössä. Teemme loppu-

työtämme aiheesta kodin ja koulun yhteistyö. Samanlainen tutkimus on tehty kaksikymmentä vuotta 

sitten asuinalueenne koululla. Haluamme tällä tutkimuksella selvittää, onko yhteistyössä ja siihen asen-

noitumisessa tapahtunut muutoksia. Teetämme kyselyn myös opettajilla ja vertailemme opettajien ja 

vanhempien kokemuksia yhteistyöstä. 

Kaikki antamanne tiedot käsitellään nimettömänä ja luottamuksellisesti. Tutkimusaineisto analysoidaan 

kokonaistuloksina, joten kenenkään yksittäisen vastaajan tiedot eivät paljastu tuloksista.  

Lomakkeen täyttämiseen menee aikaa noin 10–15 minuuttia. Palauttakaa täytetyt kyselylomakkeet kir-

jekuoressa lapsenne mukana opettajalle viimeistään 27.2.2013. 

Kiitos jo etukäteen yhteistyöstä ja arvokkaasta panoksestanne. 

 

Ystävällisin terveisin 

Hannu Leppänen (hannulep@paju.oulu.fi) 

Jeremia Hintsala (jeremiah@paju.oulu.fi) 
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Vastatkaa seuraaviin kysymyksiin ympyröimällä oikean vaihtoehdon numero tai tekemällä muu kysy-

myksen yhteydessä mainittu merkintä. Teillä on myös mahdollisuuksia kirjoittaa lisähuomautuksia tyhjil-

le riveille. Joidenkin kysymysten asettelu on hieman erikoinen, mutta olemme halunneet säilyttää kysy-

mykset alkuperäisessä muodossaan, jotta tutkimukset ovat keskenään vertailukelpoisia.  

HUOM! Kun vastaat kysymyksiin, vastaa niihin kuluneen lukuvuoden kokemustesi perusteella. 

1. Millä vuosiluokalla on lapsi, joka lomakkeen toi?  

2. Lapsi on 1. tyttö 2. poika 

3. Montako lasta perheeseenne kuuluu?  

4. Monesko ikäjärjestyksessä lomakkeen tuonut lapsi on? 

 1. ainoa 

 2. vanhin 

 3. toiseksi vanhin 

 4. kolmanneksi vanhin 

5.                   vanhin 

 6. nuorin 

5. Vanhempien koulutus (merkitkää rasti jokaisen sopivan vaihtoehdon kohdalle) 

  

 

  

 

 

 

 

6. Missä koko koulun järjestämissä tilaisuuksissa olette kuluneen lukuvuoden aikana ollut läsnä ja kuinka 

monta kertaa? 

 1. koulun järjestämä juhla    kertaa 

 2. vanhempainilta    ” 

 3. vanhempainkerhon/-yhdistyksen tilaisuus  ” 

 äiti isä 

1. peruskoulu   

2. kansakoulu   

3. ammattikoulu   

4. keskikoulu   

5. opistotason tutkinto   

6. ylioppilastutkinto   

7. korkeakoulu tai yliopisto   
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 4. oppilastöiden näyttely    ” 

 5. ”avoimien ovien” päivä    ” 

 6. muuta, mitä? 

 

7. Missä lapsenne luokalla järjestetyissä tilaisuuksissa olette kuluneen lukuvuoden aikana ollut läsnä ja 

kuinka monta kertaa? 

 1. luokkajuhla (pikkujoulu yms.)   kertaa 

 2. vanhempainilta    ” 

 3. ”avoimien ovien” päivä    ” 

 4. vastaanottotunti    ” 

 5. opettajan ja oppilaan vanhempien välinen keskustelutilaisuus ” 

 6. opettajan, oppilaan ja oppilaan vanhempien välinen keskustelu ” 

 7. muuta, mitä? 

 

8. Kuka tai keitä perheenne jäsenistä on tavallisimmin ollut tilaisuuksissa läsnä? 

 1. äiti yksin 

 2. isä yksin 

 3. vanhemmat yhdessä 

 4. ei kumpikaan 

9. Miten muuten olette olleet yhteydessä kouluun tai lapsenne opettajaan kuluneen lukuvuoden aikana? 

(ympyröikää kaikki soveltuvat kohdat) 

 1. henkilökohtainen käynti opettajan luona 

 2. puhelinsoitto tai tekstiviesti opettajalle 

 3. viesti ”reissuvihkossa” 

 4. sähköposti 

 5. viesti Wilmaan 

 6. opettajan suorittama kotikäynti 

 7. jotenkin muuten, miten? 
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10. Miten olette kokenut yhteydenpidon lapsenne opettajaan? 

 1. hyödytön 

 2. melko hyödyllinen 

 3. erittäin hyödyllinen 

11. Saatteko mielestänne tarpeeksi tietoa lapsenne koulunkäynnistä? 

 1. en juuri ollenkaan 

 2. melko vähän 

 3. jonkin verran 

 4. melko paljon 

 5. erittäin paljon 

12. Miten uskotte lapsenne kokevan yhteydenpitonne opettajaan? 

 1. erittäin epämiellyttävänä 

 2. melko epämiellyttävänä 

 3. en osaa sanoa 

 4. melko miellyttävänä 

 5. erittäin miellyttävänä 

13. Kenen muun koulun henkilökuntaan kuuluvan kuin lapsenne opettajan kanssa olette ollut yhteydessä? 

 1. koulun rehtori 

 2. erityisopettaja 

 3. kouluterveydenhoitaja 

 4. koulupsykologi/koulukuraattori 

 5. joku muu, kuka? 

 

14. Keneen tai keihin koulun henkilökunnasta erityisesti haluaisitte olla yhteydessä? 

 1. koulun rehtori 

 2. erityisopettaja 

 3. kouluterveydenhoitaja 
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 4. koulupsykologi/koulukuraattori 

 5. lapsen oma opettaja 

 6. joku muu, kuka? 

 

15. Miten paljon olette valmis käyttämään aikaanne kodin ja koulun yhteistyöhön? 

 1. en yhtään 

 2. tunti lukukaudessa 

 3. 2–3 tuntia lukukaudessa 

 4. tunti kuukaudessa 

 5. tunti tai enemmän viikossa 

16. Missä asioissa olette ollut yhteydessä lapsenne opettajaan kuluneen lukuvuoden aikana? 

 1. oppiakseni tuntemaan opettajan 

 2. lapseni kouluvaikeuksien takia 

 3. lapseni käyttäytymisvaikeuksien takia 

 4. saadakseni tietoa lapseni koulussa edistymisestä 

 5. saadakseni tietoa koulusta yleensä 

 6. muita syitä, mitä? 

 

17. Jos olisi tietty puhelin- tai vastaanottoaika, mihin aikaan päivästä se pitäisi sijoittaa? 

 1. aamuun   2. aamupäivään           3. iltapäivään 4. Iltaan 

18. Ellei vanhemmilla ole mahdollisuutta tulla heille tarkoitettuun tilaisuuteen, miten tietoa käsitellyistä 

asioista tai käydyistä keskusteluista pitäisi heille välittää? (Ympyröikää vain yksi vaihtoehto.) 

 1. ei mitenkään 

 2. puhelimitse 

 3. kirjallisesti 

 4. sopia uusi tapaamisaika 
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19. Arvioikaa, mitkä seuraavista yhteydenpitomuodoista eivät ole mielestänne tärkeitä, mitkä tulisi säilyttää 

sellaisenaan tai mitä olisi kehitettävä? 

1 = ei ole tärkeä 2 = tulisi säilyttää muuttumattomana 3 = tulisi kehittää 

1. koko koulun juhla 

2. luokkakohtainen juhla 

3. lasten, vanhempien ja opettajan välinen keskustelutilaisuus 

4. asiantuntijaluennot: esim. koulupsykologi 

5. yksittäisen lapsen vanhempien ja opettajan välinen keskustelu 

6. vanhempien, opettajan ja oppilaan välinen keskustelu 

7. puhelinkeskustelu 

8. avoimien ovien päivä    

9. kirje opettajalta 

10. opettajan kotikäynti 

11. todistus lukukauden lopussa 

12. sanallinen tiedote lukukauden lopussa, jossa tarkemmin kuva-

taan oppimista 

13. ns. avoimen koulun järjestelmä: vanhemmat voivat tulla kouluun 

milloin haluavat  

14. vanhempien kerhotoiminta 

15. lasten, vanhempien ja opettajan yhteinen leirikoulu 

16. yhteiset retket 

17. vanhemmat asiantuntijoina pitämässä koulutunteja 

18. vanhempainneuvostotoimikunta 

19. reissuvihko 

20. tekstiviestit 

21. sähköposti 

22.muut internet-palvelut, esim. Wilma, koulun nettisivut

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

 

1          2          3 

 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3

23. jotakin muuta, mitä? 
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YHTEISTYÖN ESTEITÄ 

 

20. Mitkä mielestänne ovat pääasiallisia syitä siihen, että kodin ja koulun yhteistyö on keskimäärin melko 

vähäistä? 

Arvioikaa syyn keskeisyyttä käyttämällä seuraavaa luokitusta: 

1 = vain vähän vaikuttava syy  2 = melko tärkeä syy 3 = tärkeä syy 

 

1. opettaja ei saa palkkaa siitä 

2. yhteistyöhön ei ole varattu mahdollisuutta 

3. liian suuret luokat 

4. liian suuret koulut 

5. opettajalla ei ole aikaa (suuri opetusvelvollisuus) 

6. opettajan epävarmuus siitä, ettei osaa keskustella vanhempien 

kanssa 

7. kielteiset kokemukset yhteistyöstä 

8. vanhemmilla ei ole aikaa 

9. vanhempien epävarmuus siitä, ettei osaa keskustella opettajan 

kanssa 

10. vanhempien kielteinen ja välinpitämätön suhtautuminen kouluun 

11. opettajan puutteellinen koulutus kodin ja koulun yhteistyöhön

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

 

1          2          3 

1          2          3

12. muita syitä, mitä? 

 

 

21. Mitä keinoja voisitte käyttää kodin ja koulun yhteistyön esteiden poistamiseksi? 
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YHTEISTYÖN TEHTÄVIÄ 

 

22. Mitä tehtäviä kodin ja koulun yhteistyöllä on? 

1 = vähän tärkeä 2 = melko tärkeä 3 = tärkeä 

 

1. antaa tietoa vanhemmille, miten he voisivat kotona edistää lapsen 

koulunkäyntiä 

2. poistaa ennakkoluuloja opettajien ja vanhempien väliltä 

3. auttaa kotia ja koulua ymmärtämään toistensa kasvatustavoitteita 

4. auttaa vanhempia ja opettajia tuntemaan toisiaan ihmisinä (luon-

ne, työ, asenteet, periaatteet, harrastukset) 

5. antaa vanhemmille mahdollisuus vaikuttaa koulun kehitykseen 

6. auttaa vanhempia ymmärtämään lastansa 

7. auttaa opettajaa ymmärtämään oppilaan käyttäytymistä 

8. auttaa oppilasta ymmärtämään itseään 

9. tiedottaa vanhemmille oppilasta koskevista uusista asioista

1          2          3 

 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3

10. muita tehtäviä, mitä? 
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TIEDON TARPEEN AJOITTUMINEN 

23. Miten tärkeää olisi seuraavissa tilanteissa tai ajankohdissa tiedottaa vanhemmille koulusta ja oppilaan 

koulussa edistymisestä? 

1 = vähän tärkeä 2 = melko tärkeä 3 = tärkeä 

1. ennen koulunkäynnin aloittamista (kun lapsi on tulossa 1. luokalle) 

2. ensimmäisen viikon aikana koulun jo alettua 

3. säännöllisesti esim. kerran kuussa 

4. säännöllisesti 2-4 kertaa vuodessa 

5. vain silloin, kun se on välttämätöntä 

6. lähinnä silloin, kun koulussa menee huonosti 

7. lähinnä silloin, kun koulussa menee hyvin 

8. oppilaan siirtyessä luokka-asteelta toiselle 

9. erityisesti oppilaan ollessa alaluokilla (1-3) 

10. erityisesti oppilaan ollessa luokilla 4-6 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3

11. muulloin, milloin? 

 

26. Miten tärkeää opettajalle on tietää oppilaiden kotiolosuhteista? 

1 = vähän merkitystä 2 = melko tärkeä 3 = tärkeä 

 

1. perheen taloudellinen tilanne ja asunto-olosuhteet 

2. vanhempien koulutus, työn luonne ja harrastukset 

3. vanhempien terveydentilaa koskevat tiedot 

4. vanhempien suhtautuminen lapsen koulunkäyntiin, lapseen koh-

distamat odotukset ja vaatimukset 

5. vanhempien käyttämät kasvatuskeinot 

6. kodin tarjoamat virikkeet: lehdet, pelit, kirjat, viihde-elektroniikka, 

vanhempien ja lasten yhdessäolo: lomat, matkat 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3 

  

1          2          3 

1          2          3 
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7. kotitehtävien tekeminen: työskentelypaikka, tehtävissä auttami-

nen 

8. lapsen velvollisuudet kotona 

9. lapsen harrastukset 

10. lapsen kaverisuhteet koulun ulkopuolella

1          2          3 

 

1          2          3 

1          2          3 

1          2          3

11. jotakin muuta, mitä? 

 

 

 

27. Miten ja millaisilla työmuodoilla voitaisiin mielestänne uudistaa ja kehittää kodin ja koulun yhteistyötä? 
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LIITE 5 (Opettajien vastaukset avoimiin kysymyksiin) 

 

6. Muita koko koulun tilaisuuksia. 

- Oppilaiden työt ovat aina esillä. Näyttelymielessä juhlien yhteydessä. 

- Oppilaskunnan järjestämiä tapahtumia 3 kpl tälle lukuvuodelle…ja lisää tulee vielä. 

- Oma päivä eli oppilaat saivat itse suunnitella koulupäivän lukujärjestyksen. 

- Vanh.yhd. tapahtumia 1-2x vuosi. 

- Oppilaskunnan kirpputori, 6. luokkien ystävänpäiväjuhla, oppilaskunnan ulkoilupäivä, 

Teppanan tähti. 

 

7. Muita oman luokan tilaisuuksia. 

- Luokkatoimikunta kokoontunut noin 5x. 

- Eril. ops ja hojks- palavereja. 

- Luokan luisteluilta. 

 

8. Pidättekö hyödyllisempänä (1) luokan kaikkien vanhempien yhteistä tapaamista vai (2) 

yhden oppilaan vanhempien tapaamista ja miksi? 

- (2) Yksittäisten oppilaiden asioista voi puhua vapaammin. 

- (2) Asiat ovat henkilökohtaisia, yksilöllisiä. 

- (2) Kaikki tulevat tapaamiseen. Voidaan keskustella tarkemmin yhden lapsen asioista. 

- (2) Oppilaan edistymisen kannalta hyvä. Oppilaan- ja perheentuntemus. 

- (1 ja 2) Molempi parempi. 

- (2) Molemmat tärkeitä, mutta 2 vaihtoehto tuo asiat lähemmäksi. 

- (2) Vanhemmat kertovat avoimemmin asioista kahden kesken. 

- (2) Voidaan kesk. muullakin kuin yleisellä tasolla. 

- (1 ja 2) Molempia tarvitaan, koska niillä on oma funktionsa. 

- (2) Toisaalta ”molempi parempi”. Kumpaakin tarvitaan. 2 vie yksilöä eteenpäin. 

- (2) Voi keskustella oman lapsen asioista avoimesti ja luottamuksellisesti. 

- (2) Molemmat tarpeen. Riippuu luokka-asteesta. Yhteinen tarpeen 1., 3. ja 5. luokkien 

syksyllä. 

- (1) Luokan yht. sääntöjen tied. Kaikki toimivat samojen säänt. mukaan. 

- (2) Tuo konkreettista hyötyä lapselle ja spesifimpää tietoa vanhemmille lapsesta; tuottaa 

tulosta kaikkein eniten. 
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12. Millaisissa muissa asioissa vanhemmat ovat tavallisimmin ottaneet teihin yhteyttä? 

- Sairauksien yhteydessä. 

- Käytännön järjestelyjä (hammaslääkäriin menot, lääkärit, kuljetukset jne.) 

- Läksykyselyt, lapsen terveysasiat, erilaiset perhettä koskevat huoliasiat. 

 

14. Onko rahallinen korvaus yhteydenpidosta koteihin mielestänne riittävän suuri? 

- Eihän siitä ole mitään erillistä korvausta. 

- Mikä korvaus? 

 

23. Mitä keinoja voisitte käyttää kodin ja koulun yhteistyön esteiden poistamiseksi? 

- Vanhemmille enemmän tietoa koulutyöstä: ”Teemme työtä yhdessä lasten hyväksi.” 

- Avoimuutta, rehellisyyttä ja aikuisena olemista. Asiat riitelevät eivät ihmiset. 

- Lukujärjestykseen olisi varattu erikseen aika yhteistyölle viikoittain ja siitä maksettaisiin 

erillinen palkka. 

- Ystävällisyys ja asiallisuus: professionaalisuus. 

- Viestivälineiden kehittäminen… 

- Sovitut käytänteet: aika, tapa, aihe mistä voi ottaa yhteyttä/keskustella. 

- Monipuoliset yhteistyön kanavat. 

 

24. Miten olette toiminut, mikäli vanhemmat eivät halua olla yhteydessä kouluun? 

- Otan itse heihin yhteyttä. Ei ole kyllä tällaista tilannetta vielä ollut. 

- Yrittänyt usean kanavan kautta yhä uudelleen. 

- Tätä ei ole juuri tapahtunut. Lähden oletuksesta, että arviointikeskusteluun osallistutaan. 

Perustelen sen tärkeyden tarvittaessa vanhemmille. 

- Kaikki haluavat. 

- Sinnikkyys. 

- Itse täytyy olla aktiivinen. Ei voi olettaa vanhempien aloitetta. 

- Ei ole ollut sellaisia vanh. 

- Muut asiantuntijat auttaa, perheneuvola, koulupsykologi, lastensuojelu. 

- Olen edellyttänyt, että jokainen oppilas tulee vanhempinensa vähintään kerran lukuvuo-

dessa arviointikeskusteluun. 

- Soitan, jos on aihetta. Pakkohan kaikkiin on saada edes jonkinlainen kontakti. 

- Yrittänyt laittaa viestiä kirjallisesti, soittamalla. 

- Puh.keskustelut, viestit. 
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- Tilanteesta riippuen olen antanut asian olla, jos lapsen asiat ovat ok; mutta ääripäässä 

olen joutunut olemaan yhteydessä lastensuojeluunkin, kun yhteyttä kotiin ei saa. 

25. Mitä muita tehtäviä kodin ja koulun yhteistyöllä on? 

- Luottamuksen syntyminen vanhempien ja open välille. Oppilaalle tieto, että vanhemmat 

ja ope vetävät yhtä köyttä ja ajattelevat lapsen parasta. 

- Inhimillinen kanssakäyminen (ettei kaikki ihmisten välinen kommunikaatio muuttuisi 

”sähköiseksi wilmaksi”). 

 

26. Milloin muulloin olisi tärkeää tiedottaa vanhemmille koulusta ja oppilaan koulussa edis-

tymisestä? 

- Yhteistyötä tiivistetään, kun koulussa ongelmia, silloin tiheämpi yhteydenpito tärkeäm-

pää. Myös edistymisestä tulee olla yhteydessä. 

 

27. Miten tärkeää opettajalle on tietää oppilaiden kotiolosuhteista, muita syitä? 

- Aina, jos tapahtuu jotain poikkeavaa: esim. sairaudet, erot, kuolemantapaukset jne. 

 

30. Miten ja millaisilla työmuodoilla voitaisiin mielestänne uudistaa ja kehittää kodin ja 

koulun yhteistyötä? 

- Vanhempainillat ja avoimet ovet toiminnallisiksi. 

- Oma työpuhelin madaltaa kynnystä olla pienemmissäkin asioissa yhteydessä kotiin. 

Esim. tekstiviesti: ”Tänään oli hyvä päivä.” on tärkeä, ettei viestintä ole vain negatiivista. 

Valitettavasti usein tulee oltua yhteydessä, jos on vaikeuksia. Kännykkä ja wilma helpotta-

vat myös positiivisten viestien laittoa. 

- Toiminnallisilla ja yhteisöllisyyttä lisäävillä muodoilla (esim. väittämäpelin avulla, jota olen 

kehitellyt). 

- Luokkatoimikunta (ei pelk. rahan kerääminen), tempaukset, retket, leirikoulut, vanh. + 

lasten kerhot. 

- Antamalla opettajalle aikaa sen toteuttamiseen; maksamalla korvaus tehdystä ylityöstä 

(esim. tänä lukuvuonna kertynyt yli 40 tuntia ”ilmaista” yhteydenpitoaikaa) 
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LIITE 6 (Vanhempien vastaukset avoimiin kysymyksiin) 

 

6. Muita koko koululla järjestettyjä tilaisuuksia, joissa olette olleet läsnä? 

- Ystävänpäiväjuhla. 

- Laulutilaisuus. 

- Poliisin luento. 

 

7. Muita lapsenne luokalla järjestettyjä tilaisuuksia, joissa olette olleet läsnä? 

- Vanhempaintoimikunnan kokous. (1krt) 

- Luokan luisteluilta. lllll ll 

- Palavereita n. 1kerta/kk. 

- Luokkatoimikunnan kokous. ll 

- Terveydenhoitajan tarkastus. 

- Lasten leirikoulun suunnitteleminen/varojen kerääminen. 

- Luokkaretkitoimikunta. 

 

9. Miten muuten olette olleet yhteydessä kouluun tai lapsenne opettajaan kuluneen luku-

vuoden aikana? 

- ”Lappu” opettajalle. 

- Lapsi kertonut eli lapsen kautta 

 

13. Kenen muun koulun henkilökuntaan kuuluvan, kuin lapsenne opettajan kanssa olette 

olleet yhteydessä? 

- Tutut opettajat, joita näkee vapaa-ajalla. 

- Rinnakkaisluokan opettaja. 

- Lastensuojelu. 

- Keittiöhenkilökunta ruoka-aine allergia asioissa. 

- Liikunnanopettaja. 

- Aamukerhon ohjaaja. 

- Ei kukaan. 

- Muut opettajat. 

 

14. Keneen tai keihin muihin koulun henkilökunnasta erityisesti haluaisitte olla yhteydes-

sä? 

- Lastamme opettaviin muihin opettajiin, siihen joka havaitsee ”jotain”. 

- Ei kehenkään, ellei ole pakko. 
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- Tarvittaessa kaikkiin. 

- En erityisesti keneenkään. 

- Ei kehenkään; Olen/-mme olleet yhteydessä niihin henkilöihin/tahoihin joihin on ollut tar-

vetta. 

- Kaikkiin voi olla yhteydessä, joten mitään erityistä tarvetta ei ole. 

 

16. Missä muissa asioissa olette ollut yhteydessä lapsenne opettajaan kuluneen lukuvuo-

den aikana? 

- Ilmoitusasioissa. ll 

- Allergiat, sairaalassa käynnit. 

- Ilmoitettu sairaspoissaoloista. lllll lllll ll 

- Luokkaretken varainhankinta-asiat. lll 

- Oppilasta/lastani pelottavan tarinatunnin osalta.  

- Koulutapaturman vuoksi. 

- Läksyt. lll 

- Lähinnä ilmoittanut poissaoloista tms. lllll lllll ll 

- Jos koulussa on sattunut jotain, mihin opettaja voi vaikuttaa/selvittää. 

- Pyytäessä vapaata koulusta (matkustuksen/isän luona vieraillessa/lapsen harrastus). lll 

- Palavereissa käydään edellä mainittuja asioita läpi. 

- Opettajan ja vanhemman välinen oppilasta koskeva ”palautetilaisuus”. 

- Perhetilanteista johtuvat syyt. 

- Arviointikeskustelut. 

- Muut menot. ll 

- Ilmoittanut hammaslääkäri/lääkäri tms. ajat. llll 

- Käytännön asioiden järjestely. 

- Koulukyyditykset. 

- Perheasioita. 

- Soittanut kysyäkseni kysymyksiä kaverisuhteisiin ja koulunkäyntiin liittyen. 

- Ammatillisen kirjallisuuden lainaamisessa. 

- Kuuloasioihin liittyen. 

- Yleisiä, eteen tulevia asioita, esim. kadonneet tavarat. 

 

19. Mitä muita tärkeitä yhteydenpitomuotoja on? 

- Pidän tärkeänä reppuvihon säilyttämistä, koska aina ei ole aikaa ”roikkua” netissä, ja 

lapsi ei tiedä kertoa onko wilmaan tullut jotain? 
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- Ei uusia erillisiä ohjelmia ns. tavalliset viestintäkanavat jotka jo käytössä. Esim. luokan fb 

jossa esim läksyt, liikuntavälineet tms. 

- Ps: riippuu paljon opettajasta käytetäänkö reissuvihkoa, A4-papereita, sähköpostia vai 

wilmaa. 

- Mielellään myös tietoista palautetta positiivisista asioista (ei aina negatiivista). 

- Sosiaalinen media apuna kodin ja koulun yhteistyössä, kehittyy hiljalleen itsekseen ja 

ilmaiseksi. Turha hötkyillä, mutta kehityksen jarruna ei pidä myöskään olla. 

- Wilmaa pitäisi kehittää siten, että viestit tulisivat suoraan sähköpostiin. 

 

20. Mitä muita syitä on siihen, että kodin ja koulun yhteistyö on keskimäärin melko vähäis-

tä? 

- Ihmiset eivät osallistu = ovat passiivisia. 

- Tieto vanhempainiltojen ajankohdasta tulisi ilmoittaa hyvissä ajoin etukäteen, niin van-

hemmat saavat kyllä tulonsa järjestettyä, kun vain haluavat. 

- Koulu toimii aika erillisenä järjestelmänä omine sääntöineen. Yhteistyötä voisi tehdä 

myös koulunkäynnin ohjaajat. 

- Puuttuuko halu tehdä yhteistyötä? Tai yhteistyö on vain ongelmien käsittelyä. 

- Suomessa on jo hyvä peruskoulu (kuten tiedetään Pisa tutkimuksista yksi maailman 

parhaista) joten vanhemmat luottaa opettajiin ja koulujärjestelmään. 

 

21. Mitä keinoja voisitte käyttää kodin ja koulun yhteistyön esteiden poistamiseksi? 

- Minusta on toiminut hyvin, ei esteitä. 

- Opettajien suhtautuminen ”iltatyöhön” (joita kuitenkin olisi harvoin). Esim. keskusteluihin 

ei automaattisesti tarjota ilta-aikoja, vaan niitä tulee pyytää erikseen. Siksi toinen van-

hempi ei pääse keskusteluihin. Esim. hammaslääkärikäynnit (oikomishoidot) vievät van-

hempien työaikaa, joka täytyy korvata esim. iltaa pidentämällä, joten toivoisi myös opetta-

jalta joustoa, ettei kaikkia lapseen liittyvää tarvitsisi yrittää työpäivään sisällyttää. 

- Mielestäni meillä ei ole esteitä. Anonyymi ilmoitusmahdollisuus. 

- Säännöllinen palaute oppilaasta. 

- Avoimuus puolin ja toisin. 

- Tänä vuonna yhteistyö on toiminut hyvin, koska opettaja on itse sitä toivonut ja ollut ak-

tiivinen ja avoin. Myös vanhemmat ovat osallistuneet aktiivisesti. 

- Luokkiin kouluavustajia/ -ohjaajia. Koulussa voisi käydä myös vanhemmat asiantuntijoi-

na esim. kaupan myyjä kertomassa mihin sitä laskutaitoa tarvitaan, insinööri mihin pinta-

aloja farmaseutti miksi pilkun paikka desimaaliluvuissa voi olla kohta lokasta, sosiaalityön-

tekijä toisten huomioimisesta. 
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- Keinojen yksilöinti on hankalaa, koska se riippuu oppilaasta, vanhempien työajoista ja 

opettajan halukkuudesta. Luotan siihen, että jos on aihetta opettajalla ottaa yhteyttä niin 

hän ottaa yhteyttä. 

- Palautetta koululta myös hyvissä asioissa. Palautteet ovat ongelmakeskeisiä ja kotona 

opettajan yhteydenotto merkitsee ONGELMIA!! Kiinnitetään huomio vain virheisiin. Toivoi-

sin ongelmien jälkeen myös myönteistä palautetta. Kodin näkökulmasta yhteydenpito on 

vain negatiivisia asioita ja sen takia ei jaksa olla kouluun yhteydessä muulloin kun on pak-

ko. 

- Meidän perhe on tyytyväinen kodin ja koulun yhteistyöhön. 

- Opetukseen liittyvistä sekä oppilaan oppimiseen liittyvistä asioista voisi tiedottaa sään-

nöllisemmin (n. 2x/lukukausi) viestein tai opettajan, vanhempien ja oppilaan välisissä kes-

kusteluissa. 

- Yhteistyöhön tulisi varata opettajille työaikaa. Erityisesti 1.luokalla; muutos esiopetuksen 

kanssa tehtävästä yhteistyöstä VALTAVA. 

- Opettajille palkallinen tunti tähän esim. kerran kuukaudessa. 

- Opetetaan vanhempia käyttämään Wilmaa yms. kommunikointimuotoja. 

- Palkalliset ajat opettajille, jolloin ovat käytettävissä vanhempien kyselyihin. 

- En osaa kommentoida. 

- En tiedä voiko siihen vanhempi vaikuttaa. 

-RAHA. 

- Myös kaikkien vanhempien tulisi kunnioittaa opettajien vaativaa työtä eikä olla liian pal-

jon puuttumassa koulutyöhön. Tottakai kasvatusvastuu on vanhemmilla, mutta jos opetta-

ja joutuu ”pelkäämää” jokaista tekemistään ja tekemättömyyttään avoimuus ja yhteistyö 

kärsii. Opettaja koulussa auktoriteetti ja vanhemmat mukautuu ja tukee opetusta. (En tiiä 

osasinko selittää mitä tarkoitan)  

- En näe mitään esteitä. Antaa opettajille työrauhan. Jos ongelmia ilmenee kyllä sen opet-

tajan kiinni saa ja toisin päin. No news is Good news. 

- Rento ja välittävä ilmapiiri. Tittelit pois. Kohdataan ihminen ihmisenä. 

- Tähän en pysty vaikuttamaan. Kyse on siitä, että opettajien päivät ovat pitkiä, eikä heille 

erikseen makseta ”ylimääräisestä” päivystämisestä koululla. Tekstiviestit ja Wilma toimivat 

ihan hyvin. 

- Enemmän tapaamisia opettajan ja vanhempien välillä pienentää kynnystä ottaa tarvitta-

essa yhteyttä puolin ja toisin. Puheeksiottamisen kynnyksen tulisi olla paljon matalampi. 

Toiminnallisia vanhempainiltoja. Vanhanaikainen asetelma, että opettaja puhuu vanhem-

painillassa luokan edessä ns. asiantuntijana tulisi sysätä syrjään ja ottaa vanhemmat mu-

kaan enemmän. 
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- Enemmän vanhemmille tarkoitettuja iltoja joissa voi myös mahdollista puhua muiden 

vanhempien kanssa ja opettajan (yhdessäolopäiviä jos mahdollista). Selkeämmät tiedot-

teet koulun ja kodin välillä. Opettajalle mahdollisuus auttaa vaikka lisätunnilla niitä lapsia 

jotka tarvitsevat enemmän tukea oppimisessa ja jonkinlaista yhdessä olo tunti joka vois 

olla lapsille hyväksi, jossa lapset voivat vapaasti kysellä opettajalta kysymyksiä ja saada 

vaikka apua kotitehtävissä. (rentouttava yhdessä olotunti opettajan ja oppilaiden oma) 

- Asioita voisi hoitaa ”vanhanaikaisesti” kirje-kotiin ym. ei kaikkea Wilman kautta. 

- Tutustuminen opettajaan, osallistuminen mahd. mukaan. 

 

22. Mitä muita tehtäviä kodin ja koulun yhteistyöllä on? 

- Antaa tietoa vanhemmille, miten heidän lapsensa on oppinut. 

- Tutustua muihin vanhempiin, järjestää lapsille erilaisia ”vapaamuotoisia” tilaisuuksia ja 

mahdollisuuksia oppia asioita, tukea kouluoppimista ja motivaatiota. 

- Yhteisten suuntaviivojen löytäminen, jotta lapsi saa parhaan mahdollisen tuen oppimisel-

leen ja koulunkäynnilleen. 

 

23. Missä muissa tilanteissa olisi tärkeää tiedottaa vanhemmille koulusta ja oppilaan kou-

lussa edistymisestä? 

- Aina tärkeä tieto kodin ja koulun välillä. 

- Silloin, kun se on tarpeen (tapahtuu jotain poikkeavaa). 

- Kaikki tieto on tärkeää, ainakaan nyt sitä ei ole yhtään liikaa. 

- Jos oppilaan osaamisessa tai käyttäytymisessä tapahtuu muutoksia tai koulupäivän ai-

kana jotain erikoista. 

- Heti jos opettaja huomaa lapsen koulumenestyksessä tai käyttäytymisessä muutoksia. 

- Aina, kun tarve vaatii niin vanhemmat kuin opettaja. 

- Alakoulusta yläkouluun siirtymä. 

- Tärkeää säännöllisyys. Vanhemmat haluavat kuulla lastensa koulunkäynnistä useammin 

kuin 2-4 krt/vuosi.  

- Koko koulun ajan on tarpeen. 

- Kertoa oppilaan mahdollisuudesta ja edesauttaa numeroiden korotuksessa jos se on 

mahdollista. 

- Aina kun se on tarpeen. 

- Lisää koulunkäynnin avustajia jolloin opettaja voisi keskittyä välillä kodin kanssa yhteis-

työhön. Vanhempien olla enemmän aktiivisia koulun kanssa. 

- Säännöllisesti! 

- Aina kun on tarvetta, tai jotain mielenpäällä. 
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26. Miten tärkeää opettajalle on tietää oppilaiden kotiolosuhteista, muita syitä? 

- Avoin yhteistyö luo luottamusta, mikään tieto ei ole toistaan tärkeämpi/vähempiarvoinen, 

jos se on olennainen koulunkäynnin kannalta. 

- Lapsen terveystilanne. 

- Yleensä vanhempien elämäntavoista ja kotiolosuhteista. Olen joutunut tekemään ilmoi-

tuksen sosiaaliviranomaisille välinpitämättömistä ja alkoholisoituneista vanhemmista. 

- Opettajan ja vanhempien välinen suhde kehittyy pikkuhiljaa ja olisi hyvä, jos pääsisi ke-

hittymään positiivisessa hengessä ja luottamus syntyisi molemmin puolin. Vastuu yhteis-

työn ”aktivoinnista” on opettajalla. 

- Vaikea vastata edellisiin. Joskus kaikesta taustasta voi olla hyötyä, joskus se on merki-

tyksetön… 

- Lapsen perhetilanne. 

 

27. Miten ja millaisilla työmuodoilla voitaisiin mielestänne uudistaa ja kehittää kodin ja 

koulun yhteistyötä? 

- Nykyinen ok: 1) wilma hyvä! = tieto reaaliaikainen 2) vanh.illat 1-2 krt/vuosi 3) 

vanh.toimikunta puuhailemassa retkiä yms. 4) koulun juhlat 5) kehityskeskustelu 1-2x 

vuosi 6) kaikki muu, mikäli ongelmia ilmenee (moniammatillinen yt.) Ps. olen opetusalalla 

itsekin  

- Opettaja ei vaihdu joka vuosi. Sijaisella olisi suurin piirtein samanlaiset toimintatavat kuin 

”vaki” opella. KOULUN OLOSUHTEET KUNTOON, ILMANVAIHTO JA HOME EPÄILY! 

- On vähän ikävää, että sähköinen viestintä lisääntyy vuosi vuodelta. 

- Opettajissa on niin paljon eroja toiset pitävät yhteyttä toiset eivät joku säännöllinen ra-

portointi koulusta. 

- En ehdi katsoa wilmaa joka päivä. Lapsen opettajan kanssa on sovittu, että opettaja lait-

taa viestin reissuvihkoon, jos wilmassa on heti huomiota vaativa asia. Lapsen nykyinen 

opettaja siis huomioi minun yksilöllisen tilanteen ja olen erittäin iloinen siitä. Vanhempien 

lapsieni kohdalla käytettiin lähinnä tekstiviestejä, siitä annoin palautetta: viesteissä tulisi 

olla lasten luokka. Minulla oli silloin kolme lasta samassa koulussa, eikä aina tiennyt ketä 

viesti koski. 

- Mielestäni esim. reissuvihko on hyvä en tykkää sähköposteista ym. sellaisesta. Tieto 

tavoittaa hyvin perinteisillä keinoilla. Säännöllistä tietoa opelta miten koulu sujuu ja mihin 

kotona kiinnittää huomiota. 

- Yhteisten kasvatusperiaatteiden purkaminen ja puhuminen esim. luokan vanhempainil-

loissa. Kotiintuloajat, kavereilla oleminen, käyttäytyminen ja sen sanktioiminen. Siis kes-

kustelua, jossa opettajakin mukana ja ehkä ulkopuolinen alustaja/keskustelunvetäjä. Eri 
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kodeilla eri käsitykset ja ne heijastuvat myös kouluun. Yhteinen linja ja käytännöt luovat 

turvaa lapselle. 

- Vapaamuotoiset vanhempien ja lasten kokoontumiset eri aiheiden parissa on olleet mu-

kavia tänä lukuvuonna. Niissä tutustuu muihin vanhempiin ja koko luokan lapsiin. 

- Sähköposti tiedottaminen on hyvä juttu. 

- Tiedottaminen, tiedottaminen, tiedottaminen tarpeeksi ajoissa. 

- Ottaa wilma käyttöön täysipainoisesti ja hyödyntää wilman ominaisuuksia. Tällöin voisi 

jättää muun vähemmälle esim. kaikki laput. Tämä toimii mikäli kaikki vanhemmat käyttävät 

tietokoneita. Mikäli luokalla on vanhempia, jotka eivät pääse helposti wilmaan, niin tällöin 

reissuvihko/A4-laput ovat toimiva menetelmä. 

- Tekstiviestit on helppo ja nopea tapa viestiä. Jos lapsella ongelmia soittamalla asiat sel-

viävät. Nykyinen käytäntö mielestäni toimiva. 

- 1krt/kk wilmassa pieni tiedote oppilaan edistyksestä ja opettajan huomioista +/-. Ei var-

masti mene kovin kauaa aikaa ja tarvittaessa henk.koht. tapaaminen, jos aihetta. 

- Käytössä olevat menetelmät ovat riittävät meidän perheelle kodin ja koulun välisessä 

yhteistyössä. 

- Säännöllisiä tapaamisia, enemmän luokan tai koko koulun juhlia (nyt 1 tai 2 vuodessa). 

- Vanhempainilta on hyvä olla syksyllä, jossa kerrottaisiin mitä ko. luokalla on tavoitteita 

ym. Jos koulussa tapahtuu jotain, että läksyt tekemättä tms. ilmoitettaisiin heti kotiin jotta 

tilanteen pystyisi heti korjaamaan (nyt on ollut käytössä lapsen opella nopeaa puuttumista 

asiaan hyvänä koettu). Wilma ”tökkii” välillä, reppuvihko jutut viestintäkeinoina aamuisin 

tärkeitä. Joskus on hankalaa käyttää wilmaa aamuisin, koska ei kaikissa työpisteissä voi 

olla netissä. 

- Nykykäytäntö on hyvä? Tulisi jotenkin pystyä kartoittamaan jo heti koulutaipaleen alussa 

ne lapset ja perheet, joiden kanssa tarvitaan (saatetaan tarvita) enemmän yhteistyötä joh-

tuen lapsen taidollisista, terveydellisistä tai kodista/vanhemmista lähtevistä (sosio-

ekonomiset syyt) erityishuomioita/seurantaa tarvitsevista syistä. Tämä toteutuu esim. jat-

kumona päiväkodista/-hoidosta kouluun toteutuvalla yhteistyöllä ja /tai ennen koulun alkua 

tapahtuvalla lomakekyselyllä/haastattelulla (tulevan open tekemä haastattelu tms.). Tai 

haastattelu/lomakekysely heti koulun alettua. Kotihoidossa olevat lapset ja heidän per-

heensä ovatkin ehkä vaikeasti tavoitettavissa. (eskari?) 

- Puhumalla avoimesti ja ennakkoluulottomasti. 

- Minusta nykyiset muodot ovat osittain riittävät. Resurssia enemmän kouluun esim. koulu-

tettuja koulunkäyntiavustajia. Lapset saisivat tukea arjen asioihin. Opettajalla ei riitä aikaa 

havannoida kaikkea koulussa. Avustajat ovat suuri tuki opettajan apuna. Vanhemmat 
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enemmän mukaan koulun työskentelyyn. Osaava käsi apuna esim. käsitöihin yms. tai 

isovanhemmat. Tämä tark. sitä että on aikaa (esim. työtön, eläkeläinen). 

- ”Vapaaehtoistyö” esim. välituntivalvojana jne. 

- Avoin ja rehellinen yhteistyö. Jos lapsella ilmenee vaikeuksia koulunkäynnis-

sä/käyttäytymisessä, ei aina oltaisi hetio syyttämässä lapsen kotiolosuhteita, joilla ei vält-

tämättä ole mitään tekemistä asian kanssa. Tällä menettelyllä saatetaan tehokkaasti ro-

muttaa yhteistyötä. Joskus voisi ajatella myös niin päin, johtuuko lapsen vaikeudet koulus-

ta, koulun/opettajan käyttämistä kasvatus- ja opetusmenetelmistä. Esim. ryhmäkoot, työs-

kentelyrauha ym.  

- Positiivisempi ote ja asenne niin oppilaita kuin kotiakin kohtaan olisi hyvän yhteistyön 

hyvä lähtökohta. 

- Wilman käyttö hyvä. Voisi enemmän myös soittaa. Tekstiviesti tavoittaa myös hyvin. 

Aika monesti tulee vastaan. 

- Parantamalla koulun olosuhteita johon tarvitaan -> rahaa. Pienentämällä luokkia, palk-

kaamalla opettajia ym. lisää. 

- Avoin keskustelu vanhempien ja opettajan välillä. Opettajalle pitää voida soittaa, silloin 

kun vanhempi kokee asian tärkeäksi. Olisi hyvä, jos koululta tulisi kirjallinen tiedote koko 

koulua koskevista tapahtumista, juhlista, teemapäivistä jne. Liian paljon luotetaan net-

tisivuun. 

- Kuukausitiedote tms. koko koulua koskevista asioista, tapahtumista. 

- Toiminnallisia vanhempainiltoja/osallistavia vanhempainiltoja esim. ideariihiä, ryhmissä 

pohtimista tms. vapaamuotoisempia tapahtumia. Koulujärjestelmä nykyisellään vanhanai-

kainen kuten esim. vanhempainillatkin. ”Vanhanaikaiset” vanhempainillat kuitenkin palve-

levat esim. kun lapsi aloittaa koulun ja tiedottamista on paljon, mutta mukaan voisi mah-

duttaa myös toiminnallista/osallistavaa osuutta. 

- Vanhempainiltoja, keskusteluaikoja ja kodin ja koulun yhdistäviä tapahtumia enemmän 

esim. liikunnallisia tapahtumia tai retkiä joissa opettajat/opettaja olisi mukana oppilaat ja 

oppilaiden vanhemmat. 

- Vanhempien osallistuminen retkiin avustajina. 

- Aina voi parantaa ja on parantamisen varaa. Pääasia että koulun ja kodin yhteistyö säi-

lyy hyvänä ja kaikki tukitoimet olisi myös käytettävissä jos sellaista tarvitaan. Erityisemmin 

haluaisin parannusta siihen että on lapsia jotka vaikka tarvitsevat puheterapiaa, niin kou-

lussa olleella lapsella ei ole siihen mitään mahdollisuutta, jos ei ole todella vammainen 

joka on todella huono homma sen lapsen kannalta, jos ei saa apua enää kun koulun aloit-

taa niin kaikki tuki jonka on saanut, loppuu... Minusta koululla pitäisi olla mahdollista saa-

da myös tukea kouluvuosina jos siihen on todettu tarvittava tarve lapsen kohdalla. 
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- Aktiivisesti erilaisia tilaisuuksia järjestää vuodenajan mukaan esim. Liikuntatapahtu-

mia/ulkoilua. 

- Jostain syystä vanhempaintoimikunnat eivät enää kaikissa kouluissa ota tulta alleen, 

toiminta on harvojen käsissä, kun uusia toimijoita ei saada innostumaan. Jos opettajat 

jaksavat järjestää (vanhempien kanssa ehkä) yhteisiä toimintapäiviä/iltapäiviä/iltoja, kuten 

unicef-kävely tms. hyväntekeväisyys, kevätretki, joulutilaisuudet…ne tuntuvat toimivan ja 

ovat viihtyisiä. Luokanopettaja voisi kerran- kaksi lukukaudessa järjestää oman luokan 

peli-illan tms. (pikkujoulu, liikunta vanhemmat vastaan oppilaat isommilla oppilailla esi-

merkiksi).    
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LIITE 7 

(Kysymysten selitykset näkyvät liitteessä 4) 

 

 

 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 




