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Tässä pro gradu työssä tarkastellaan kodin ja koulun välistä yhteistyötä yhden pienen yhtenäiskoulun oppilaiden 

kokemusten kautta. Aluksi teoreettisessa viitekehyksessä selvitetään kasvatustehtävää, lain asettamia velvoitteita ja 

yhteistyön toteutumista käytännössä. Tutkielman empiirisen osion tavoitteena on ymmärtää miten kodin ja koulun 

välinen yhteistyö määrittyy oppilaiden kokemusten kautta. Tutkimuksen tarkoituksena on syventää olemassa olevaa 

tietoutta kodin ja koulun yhteistyöstä sekä ymmärtää paremmin oppilaiden ajatusmaailmaa. 

 

Koti ja koulu ovat lapsen kehitysyhteisöjä, joilla on oikeus ja velvollisuus tehdä yhteistyötä. Huoltajilla on aina 

ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta ja arjessa kasvatusvastuu kuuluu kehitysyhteisössä läsnä oleville aikuiselle. 

Vastuun tarkastelun perimmäinen ajatus on että kehittyäkseen lapsi tarvitsee kasvatusta. Ihmiseksi kehitytään toisten 

ihmisten ja fyysisen ympäristön vuorovaikutuksessa. Kehitysyhteisöissä olosuhteet ja läsnä olevat ihmiset vaikuttavat 

siihen miten vuorovaikutus toimii siellä ja suhteessa muihin kehitysyhteisöihin. Opetuksen järjestäjä vastaa yhteistyön 

toteutumisesta kouluissa. Lain asettamat velvoitteet mahdollistavat kodin ja koulun välisen yhteistyön toteuttamisen 

käytännössä hyvin monella tavalla. Huoltajien ja koulun hyvä yhteistyö tukee vastuunottamista lapsen hyvästä arjesta. 

Lapsen sosiaalistaminen yhteiskuntaan on kodin ja koulun yhteinen tehtävä. Aikaisemmissa tutkimuksissa 

vuorovaikutteisella yhteistyöllä on katsottu olevan myönteinen vaikutus lapsen koulunkäyntiin. 

 

Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jossa lähestymistapana on fenomenologis-hermeneuttinen. Tutkimuksen 

aineisto on kerätty yhden yhtenäiskoulun 9-luokkalaisilta oppilailta kirjoitelmilla. Kirjoitelmia on 29, joita on 

analysoitu aineistolähtöisesti sisällönanalyysiä käyttäen. Analysoitaviksi yksiköiksi tutkimuksesta nousivat 

vuorovaikutussuhteen taso, opettajan toiminta, yhteistyömuodot ja parannusehdotukset. Näitä on peilattu tutkimuksen 

teoriaosaan ja aikaisempiin tutkimuksiin. Tutkimuksen aineisto on kerätty tammikuussa 2013. 

 

Oppilaiden kokemuksissa yhteistyö määrittyi myönteisenä sekä kielteisenä. Tämä on osittain ymmärrettävissä 

yhteistyön vuorovaikutuksen jäämisellä yhteydenpidon tasolle. Yhteistyötä tehdään kuin velvollisuudesta, syvällinen 

tarkoitus unohtaen. Opettajan toiminnalla on suuri merkitys herkässä kehitysvaiheessa oleville oppilaille, jotka 

kaipaavat hyväksytyksi tulemista omana persoonana. Negatiivisesta kokemuksesta jää kauaskantoinen muistijälki 

vaikuttamaan alitajunteisesti muihinkin kokemuksiin. Se vie herkästi positiivisen asenteen ja motivaation.  Yhteistyön 

jäädessä vain yhteydenpidon tasolle oppilaat kokevat olevansa arvottomia aikuisten silmissä. Yhteistyön muodoksi 

määrittyi sähköinen Helmi-järjestelmä, joka koettiin erittäin hyväksi asioiden tiedottamiseen, mutta negatiivisen 

palautteen antoon sen ei koettu soveltuvan. Oppilaat kaipaavat yhteistyöltä konkreettista vuorovaikutusta, johon 

voisivat itsekin osallistua tarvittaessa. Tutkimuksen aineisto on kerätty vain yhdeltä koululta ja luokka-asteelta, joten 

tutkimustulokset kuvaavat vain sen hetkistä tilannetta näiden oppilaiden kokemusten kautta. Tätä ei voida yleistää 

laajemmin. 

 

Tutkimustulokset osoittavat kasvatuskumppanuuden tarpeellisuuden vielä yläasteella. Lapsen kasvatus tulisi nähdä 

yhteisenä tehtävänä jota molemmat kehitysyhteisöt pyrkivät tasavertaisessa vuorovaikutuksessa toisen huomioiden 

toteuttamaan. Perusopetussuunnitelma ei vielä määritä kuinka kehitysyhteisöjen yhteistyö tulee toteuttaa. Valmistelun 

alla olevassa uudessa perusopetussuunnitelmassa kodin ja koulun yhteistyön vuorovaikutuksen taso voitaisiin 

määritellä tarkemmin. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää kyseisellä paikkakunnalla kodin ja koulun yhteistyötä 

tehtäessä.  

 
 

Asiasanat kasvatuskumppanuus, kasvatusvastuu, kodin ja koulun yhteistyö, vuorovaiktus, yhteistyön muodot, 

yhteistyön tasot  
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1 JOHDANTO 

 

 

 

Koululaisen tärkeimpiä kehitysyhteisöjä ovat koti ja koulu. Näiden kehitysyhteisöjen on 

kyettävä toimimaan mahdollisimman hyvin yhteistyössä, jotta koululainen saisi parhaat 

eväät tasapainoiseen hyvään elämään. Ennen on ajateltu, että koti kasvattaa ja koulu opet-

taa, mutta ajan kuluessa kaikki muuttuvat niin myös kodit ja koulut. Aihe on aina ajankoh-

tainen, koska koko maailma ja yhteiskunta ympärillä muuttuvat. Tämän päivän vanhempi 

ei enää selviä niillä kasvatusopeilla, joilla 1980-luvulla vielä selvittiin. Media ja kaupun-

gistuminen yhdessä ovat tuoneet monia kilpailevia vaikuttajia vanhempien rinnalle, jotka 

ottavat heti oman tilansa tilaisuuden tullen. Kummankin osapuolen tulisi tiedostaa lapsen 

kasvatus yhteisenä asiana, joilla on yhteiset tavoitteet. Tänä päivänä vanhemmat tarvitsevat 

tukea arkeen ja opettajat luokkaan. 

”Ensisijainen, kokonaisvaltainen ja ylittämätön kasvatusvastuu lapsesta on aina vanhem-

milla”(Opetushallitus, 2007). Vastuun tarkastelun perimmäinen ajatus on, että kehittyäk-

seen lapsi tarvitsee kasvatusta. Jos se laiminlyödään, kyseessä on kasvamaan jättäminen. 

Kasvatus on ilmiö, joka toteutuu väistämättä joko tietoisesti tai tiedostamatta. Jokaiselle 

kasvattajalla on oma tulkintansa kasvattamisesta, joka on muotoutunut ajan kuluessa moni-

en eri asioiden vaikutuksesta. Lapsi, jolta puuttuu elämän tuoma kokemus, on altis kaikille 

asioille ja tämän seurauksena tarvitsee kasvatusta. 

Perhekäsityksen monimuotoistuessa perinteiset kasvatuskäytänteet kodeissa ovat muuttu-

neet ja tuovat yhteistyöhön omat haasteet. Lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen kannalta 

on tärkeää, että kehitysyhteisöjen tekijät toimivat yhteisten toimintaperiaatteiden mukaises-

ti. Kodin ja koulun yhteistyöllä on suuri merkitys oppilaan kasvun- sekä oppimisen tuke-
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misessa. Lapsen oppimiseen ja turvallisuuden tunteeseen vaikuttavat kaikkien osapuolten 

asenteet ja aktiivisuus. Lapsen kasvamisessa kodilla, koululla ja lähiyhteisöllä on toisiaan 

täydentävät tehtävät. 

Perusopetuslaki (628/1998) velvoittaa kodin ja koulun yhteistyöhön. Yhteistyöhön on vel-

voite, joka on lapsen oikeus. Opetussuunnitelmat määrittävät miten yhteistyö tulee opetuk-

sen järjestän toteuttaa. Lain antamat velvoitteet ovat aika väljät, joka mahdollistaa yhteis-

työn totuttamisen hyvin monella tavalla. Oma mielenkiintoni aiheeseen heräsi juuri tämän 

seurauksena, kun syventävää harjoittelua tehdessä havahduin yhteistyön kirjavuuteen. Tu-

levana opettajana halusin lähteä selvittämään, että miten kodin ja koulun välinen yhteistyö 

määrittyy kasvatuksessa, laissa ja käytännössä. 

Tutkimuksen empiirisessä osiossa tutkin oppilaiden kokemuksia kodin ja koulun välisestä 

yhteistyöstä. Oppilailla on oikeus, että koti ja koulu tekevät yhteistyötä. Oppilaiden ajatuk-

sia löytyi vain Metson (2004) tutkimuksesta, joka on kodin ja koulun välisestä vuorovaiku-

tuksesta. Siinä yhteistyö määrittyy vanhempainilloiksi ja kotiin tulevaksi informaatioksi, 

jossa vanhemmat ottivat kasvatusvastuun itselle ja koulun tehtäväksi nähtiin opettaminen. 

Tutkimus on toteutettu laadullisella tutkimusotteella. Tutkimuksen lähestymistapa on fe-

nomenologis-hermeneuttinen, koska se pohjautuu hermeneuttiseen ihmistieteelliseen tut-

kimukseen ja tutkimus kohdistuu tutkittavien kokemuksiin tutkittavasta asiasta.  Tutki-

musmetodina on ollut aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Tutkimusaineisto on kerätty erään 

pohjoissuomalaisen kunnan yhtenäiskoulun yhdeksäsluokkalaisilta oppilailta kirjoitelmilla. 

Yhdeksäsluokkalaisen ajattelun tason ajatellaan olevan jo niin kypsää, että hän pystyy tuot-

tamaan tekstiä omista kokemuksistaan ja pohtimaan niitä tarpeen mukaan syvällisemmin. 

Toisaalta yhdeksäsluokkalaiset ovat kohta lopettelemassa oppivelvollisuuttaan, jonka laki 

velvoittaa, joten peruskoulun aikaiset kokemukset alkavat olla kasassa. 

Tässä tutkimuksessa ei ole tavoitteena teorian muodostaminen ja hypoteesien testaaminen, 

vaan tosiasioiden löytäminen ja kuvaaminen. Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on 

ymmärtää kokonaisvaltaisesti tutkittavan ilmiön laatua, ominaisuuksia ja merkityksiä. 

(Tuomi ja Sarajärvi, 2009, 27.) Tutkimustehtävänä on selvittää oppilaiden ymmärrystä 

asiasta, joten on luontevaa lähestyä aihetta juuri oppilaiden subjektiivisten kokemusten 

kautta.  
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Kirjoitelma aineistonkeruumenetelmä on laadullisen tutkimuksen myötä yleistynyt, koska 

itse tuotetuissa tarinoissa ja muisteluissa tutkija pyrkii ymmärtämään tutkittavaa mahdolli-

simman syvällisesti. Omaelämänkerrallisissa tutkimuksissa ihmiset itse saavat päättää, 

millaisia kokemuksia ja käsityksiä heillä on ja mitkä näistä ovat tärkeitä. Muisteluissa on 

riskinä, että kokemukset eivät palaudu mieliin täydellisinä ja ajan kuluessa muistikuvat 

saattavat muuttua. (Hirsjärvi, Laurinen ja tutkijaryhmä 2000, 217–219.) Tässä tutkimuk-

sessa kirjoitelmia on pyritty ohjailemaan mahdollisimman vähän, että aineistoksi saataisiin 

mahdollisimman aitoja kokemuksia. Esille nousseista kokemuksista saataisiin mahdolli-

simman totuudenmukainen kuva. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuus kietoutuu eettiseen kestävyyteen ja arviointiin. Tut-

kijan on jo ennen tutkimuksen toteuttamista mietittävä tutkimussuunnitelmassa, että tutki-

mus on laadukas. Tutkimusasetelmaksi on valittava sopiva menetelmä ja raportointi tulee 

tehdä hyvää tieteellistä käytäntö noudattaen. Lukijan on pystyttävä arvioimaan tutkimuk-

sen luotettavuutta koko tutkimuksen ajan, jossa on selvitetty tarkasti, miten tutkittavat on 

valittu, sekä se miten aineisto on kerätty ja analysoitu. (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 126–127.)  

Tutkimustulokset esitellään aineistosta esille nousseiden käsitteiden mukaan jaoteltuina ja 

niitä peilataan teoreettiseen viitekehykseen ja lähdeaineistoon. Aineistosta nousivat esille 

vuorovaikutussuhteen taso, opettajan toiminta, yhteistyönmuoto ja parannusehdotukset. 

Tutkimustulosten on tarkoitus tuoda esille oppilaiden kokemukset kodin ja koulun välisestä 

yhteistyöstä. Oppilas on yksi yhteistyön osa, joilla myös on kokemuksia sen toteutumises-

ta, jotka kannattaa huomioida yhteistyötä rakentaessa. 

Pohdintakappaleessa pohdiskelen, mitä tutkimus antoi tutkijalle. Tärkein motiivi tutkimuk-

selle oli oman ymmärryksen kasvattaminen, jotta osaisin opettajana tehdä yhteistyötä koti-

en kanssa parhaalla mahdollisella tavalla. Tulevana opettajana näen kodin ja koulun väli-

sen yhteistyön erittäin tärkeäksi. 
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2 KASVATUS - TEHTÄVÄ JA VELVOLLISUUS 

 

 

 

Tässä luvussa tutustutaan kasvatusilmiöön, kuinka se näkyy kotona, kuka siitä on vastuus-

sa ja miten se näyttäytyy vuorovaikutuksessa. Ihmisten käsitykset kasvatuksesta rakentuvat 

aina yksilöllisesti. Värrin (1987, 35) mukaan kasvattajan kasvatuskäsitykset pohjautuvat 

aina kasvattajan merkityssuhteiden kokonaisuuteen. Ne ovat saaneet vaikutteita yhteisönsä 

yleisistä kasvatuskäsityksistä, jotka pohjautuvat yhteiskunnan ideaalisiin rakennetekijöihin. 

Kasvattaja tulkitsee maailmaa kasvatettavalleen, jossa pääperiaatteena on kasvun rohkai-

seminen ja auttaminen. Kasvattajan ihmiskäsitys on avainasemassa, koska siinä määritel-

lään kasvatusideaali, kasvun tarkoitus, kasvatuksen mahdollisuudet, kasvatusoikeus, kasva-

tusvastuu- ja velvollisuus sekä kasvatettavan oikeudet. Aikahorisontti on myös oleellinen, 

koska tavoiteltu arvokas toteutuu vasta tulevaisuudessa, josta ei heti ole tietoa.  

Kasvatus on ilmiö, josta lähes jokaisella ihmisellä on oma tulkintansa ja joka muuttuu ajan 

kuluessa. Kasvattaminen ei aina ole tiedostettua vaan kasvattaja toimii monesti tiedosta-

matta sitä, että samalla kasvattaa. Kasvatus on ihmisen käytännöllistä toimintaa, mikä on 

vastavuoroista, koska väistämättä myös kasvattaja kasvaa kokemusten lisätessä ymmärrys-

tä. Kasvattajan tulee olla nöyrä, jotta hän tiedostaisi oman toimintansa vastuullisuuden. 
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2.1 Kotikasvatus - vanhemmuus 

 

Enää ei ole yhtä hallitsevaa perhemallia vaan niitä on monia. Perhettä on vaikea määritellä 

ja sanoa, että jokin olisi oikeampi kuin toinen. Voidaan vain todeta, että perhekäsitys on 

monimuotoistunut. (Hirsjärvi ym. 2000, 14–16.) Yleinen oletus vanhemmuudesta on, että 

normaali perherakenne on kahden aikuisen ydinperheessä, jossa lapsi saa parhaat mahdol-

liset eväät elämään. Asiantuntijat perustavat ajatuksensa siihen, että vanhempien toiminta 

ja perhe kokonaisuutena vaikuttavat lapsen psyykkiseen kehitykseen ja hyvinvointiin. Pe-

rinteisesti on ajateltu, että äidin rooli kasvattajana on ollut merkityksellisempi kuin isän 

johtuen äidin luonnosta tai biologiasta. Tästä johtuen äidin vastuulle on jäänyt vanhem-

muuden toteutuminen perheessä.  Yleisesti on määritelty, millainen on hyvä äiti ja isä. 

Vanhempien toimintatavat ovat luoneet perheeseen kasvatusilmapiirin, jolla myös katso-

taan olevan merkitystä lapsen kehitykselle. (Alasuutari, 2003 16–22; Hirsjärvi ym. 2000, 

14–16.)  

Vanhemmuus tulee nähdä kulttuurisesti rakentuvana. Yleensä samassa kulttuurissa asuvien 

ryhmien jäsenillä on samanlainen ymmärrys vanhemmuudesta sekä isänä ja äitinä olemi-

sesta, jotka ovat muotoutuneet ihmisten elämässä ja tiettynä kulttuurisena aikana (Envall 

2005, 182–186; Hirsjärvi, ym. 2000, 14–16). Harkness ja Super (1996, 1-26) kutsuvat sitä 

etnoteoriaksi eli vanhempien kulttuurisiksi uskomussysteemeiksi. Jokainen vanhempi kas-

vattaa lastaan niillä tiedoilla ja taidoilla, jotka ovat omasta mielestä oikeita ja parhaita sillä 

hetkellä. Oman ymmärryksen lisääntyessä huomaa tehneensä virheitä ja kasvatuskäsitykset 

voivat muuttua, mutta koskaan ei ole liian myöhäistä korjata niitä. Kun on armollinen itsel-

le, osaa olla armollinen myös toisille. Kasvattamisessa tulee aina muistaa, että olemme 

inhimillisiä olentoja ihmisyytemme tähden. 

Vanhemmuus ei ole vain lapsen kasvattamista vaan se edellyttää omana itsenä omassa ai-

kuisuudessa kasvamista (Kaimola 2005, 16). Vanhemmuus on haasteellinen ja vastuullinen 

tehtävä, joka vaatii sitoutumista vauvavaiheesta aikuisuuteen. Lapsen syntymä on aina krii-

si niin myönteisessä kuin kielteisessäkin mielessä, koska se laittaa ihmisen uuteen rooliin. 

Uuden roolin myötä alkaa pohtia omaa lapsuutta tietoisesti ja tiedostamatta. Näistä omista 

positiivista ja negatiivista kokemuksista olisi tärkeä puhua puolison kanssa, jotta oltaisiin 

tietoisia kummankin kokemuksista, jotka väistämättä vaikuttavat omaan tapaan toimia 

vanhempana. Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja tarvitsee rakkautta sekä ihailua omilta 
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vanhemmiltaan omana persoonana. (Kaimola 2005, 11–19.) Koti on lapsen tärkein kasvu-

ympäristö, jossa luodaan perusta oman minän kasvamiselle. 

 

Vanhemmuuden kivijalat 

Yksi vanhemmuuden tärkeimmistä kulmakivistä on kyky eläytyä lapseen tunnetasolla. 

Lapsen kehityksen kannalta on tärkeää, että hänen kokemusmaailmansa kodin vuorovaiku-

tussuhteista olisivat myönteisiä. Lapsen itsetunto, käsitys itsestä, muotoutuu pitkälti kotona 

olevien ihmisten vuorovaikutuksen kautta. Tämä kotona opittu vastavuoroinen tunnevuo-

rovaikutus näkyy myöhemmin toimiessa kodin ulkopuolella muiden ihmisten kanssa. Ko-

tona kehittynyt terve itsetunto on elämän tärkeimpiä perustaitoja. (emt. 2005, 11–19.)  

Malisen ja Kumpulan (2005, 43–49)mukaan ”perheen ydinsuhde ja sen hoitaminen on pa-

rasta ennaltaehkäisyä, parasta lasten ja nuorten tasapainoisen kehityksen turvaamista”. 

Vanhempien parisuhteen vaikutus lapsen myöhempään elämään on suuri, koska se vaikut-

taa lapsen kehitykseen vanhemmuuden kautta. Vanhempien osoittama lämpö ja tuki toisil-

leen näyttää siirtyvän myös seuraavaan sukupolveen, koska heidän lapsensa näyttävät toi-

mivan samoin. Ongelmalliset parisuhteet näyttävät myös periytyvän. Lapset reagoivat 

voimakkaan tunneperäisesti ja kehollisesti vanhempien toimintaan. Tutkimukset kertovat, 

että kasvaessaan onnettomien vanhempien kanssa lapsi oppii ongelmallista vuorovaikutus-

käyttäytymistä.  

Jaksavat ja vahvat vanhemmat ovat paras voimavara arkeen ja tulevaisuuteen lasten ja 

nuorten hyvinvointia ajatellen. Lasten ja nuorten tulee saada kiukutella turvallisesti kodin 

seinien sisällä ja nojata vanhempiensa tukeen kasvukriisien keskellä. (Cacciatore 2005, 29–

32.) Omasta psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen on van-

hemmuudessa erittäin tärkeää, koska se luo perustan omalle jaksamiselle. 

Vanhemmuuden tärkeimpiä tehtäviä ovat rakastaminen ja rajojen asettaminen. Rajojen 

asettamisella ehkäisemme käytöshäiriöisten pikku tyrannien kasvamisen. Maailma ei toimi 

omien mielivaltaisesti vaan siinä eletään normien ja sääntöjen mukaan. Kaikista asioista ei 

neuvotella ja lapsia ei saa laittaa päättämään sellaisista asioista, joihin he eivät kykene. 

Epäkiitollinen rajojen vetäminen on turvan antamista lapselle sekä samalla harjoittelua 

tulevia vastustajia vastaan. Vastuullinen vanhemmuus ei ole lapsen kaverina olemista. 

(Vainikainen 2005, 51–53.) 
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Jaettu vanhemmuus on myös yksi tärkeä tukipilari vanhemmuudessa. Äitinä ja isänä ole-

minen yleensä toteutuu luontevasti, kun asutaan saman katon alla. Vanhemmuuden ei tar-

vitse kadota vanhempien eron myötä vaan olisi suotavaa sen jatkuvan kahdessa eri osoit-

teessa. Tämä vaatii oikeanlaista asennetta ja vanhemmuutta, jossa lapset koetaan yhteisinä 

vaikka asutaan eri osoitteissa. Yksin kasvattaminen on erittäin raskasta. Tällöin olisi hyvä 

olla ystäviä, joiden kanssa voisi jakaa kasvattamiseen liittyviä asioita. (Vainikainen 2005, 

54–55.)  

 

Kasvatusilmapiiri 

Kasvatusilmapiiri voidaan jaotella monella eri tavalla.  Baumrind (1989, 351–354) jaotte-

lee kasvatusilmapiirin autoritaariseen, auktoritatiiviseen, ja sallivaan kasvatukseen. Autori-

taarisessa kasvatuksessa vanhemmat pitävät tärkeänä tottelevaisuutta, jossa lapsen käyttäy-

tymistä peilataan johonkin normeihin ja käytetään rangaistuksia, jotta lapsi käyttäytyisi 

ohjeiden mukaan. Neuvojen ja ohjeiden selittäminen lapsille eivät ole autoritaarisille van-

hemmille tärkeitä. Auktoritatiivisessa vanhemmuudessa lapsi nähdään yksilönä, jota kun-

nioitetaan, tuetaan ja rakastetaan. Auktoritatiiviset vanhemmat asettavat selkeät säännöt ja 

rajat, jotka perustellaan lapselle. Lisäksi vanhemmat toimivat muutenkin johdonmukaisesti 

ja määrätietoisesti. Sallivat vanhemmat antavat lasten toimia omien mielihalujen mukaan 

ja suhtautuvat myönteisesti heidän toivomuksiin ja tekoihin. Sallivat vanhemmat suhtautu-

vat lämpimästi lapsiinsa ja puuttuvat heidän tekoihinsa mahdollisimman vähän.  

Tahkokallio (2001, 182–216) puhuu neljästä kasvatustyylistä, jotka on tunnistettavissa 

vanhempien tavoissa kasvattaa. Hän asettaa ne paremmuusjärjestykseen siten, että paras 

esitellään viimeisenä. Sellaisessa kodissa, jossa ei aseteta rajoja eikä anneta rakkautta, van-

hemmat laiminlyövät kasvatusvelvollisuuden. Näillä vanhemmilla on yleensä haasteita 

oman elämänsä kanssa, joten voimavaroja lasten kasvattamiseen ei löydy. Lapsi ei voi op-

pia tietämään oikeaa ja väärää, jonka seurauksena hänen moraalinsa ei pääse kehittymään. 

Laiminlyöty lapsi on itsenäinen jo varhain ja kokee itsensä arvottomaksi, minkä seurauk-

sena hän on altis masentumaan ja käyttäytymään väkivaltaisesti. Hemmottelevassa kasva-

tussyylissä lapselle annetaan rakkautta, mutta ei aseteta rajoja vaan toivomuksia. Lapselle 

kerrotaan, mikä on oikein ja väärin, mutta lapsi saa itse päättää kuinka toimii. Kun lapselle 

annetaan vastuu teoista, hän on itse syyllinen virheistä, jos ei toimi vanhempien toivomus-

ten mukaan. Tällöin vanhemmat siirtävät vastuun lapselle, joka ei ole vielä valmis teke-
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mään päätöksiä. Tästä on seurauksena itsesyytökset, jonka seurauksena lapselle kehittyy 

herkästi negatiivinen minäkuva ja masennus.  

Kolmas kasvatustyyli on autoritaarinen, jossa vanhemmat käskevät ja lapset tottelevat. 

Autoritaarisessa kasvatuksessa korostuu vanhempien totteleminen ja kunnioitus, jossa lap-

sen protestointia ei sallita ja rankaisemista käytetään tarvittaessa niillä keinoilla, jotka ovat 

yleisesti hyväksyttyjä. Kun vanhemmat eivät anna rakkautta ja lämpöä, eivätkä kuuntele ja 

ota huomioon lapsen tarpeita, on vaarana, että lapsi oppii varomaan tunteitaan ja niiden 

käyttämistä. Tämän seurauksena lapsen minäkuva muotoutuu negatiiviseksi ja hänen 

omanarvontunne jää heikoksi. Neljäs kasvatustyyli on auktoritatiivinen eli vanhempien 

auktoriteettiin perustuva kasvatustyyli, jossa vanhemmat asettavat selkeitä vaatimuksia ja 

valvovat, että ne toteutuvat. He hyväksyvät lasten protestoinnit, mutta ovat silti määrätie-

toisia ja johdonmukaisia toiminnassaan. Rakkautta ei tarvitse ansaita vaan jokainen lapsi 

nähdään ainutkertaisena yksilönä. (Tahkokallio 2001, 182–216.) 

Baumrindin (1989) ja Tahkokallion (2001) kasvatustyylit poikkeavat hiukan jaotteluissa. 

Baumrind ei määrittele erikseen laiminlyöviä ja hemmottelevia vanhempia vaan laittaa ne 

samaan sallivaan kasvatustyyliin. On tärkeä huomioida, että kasvatustyylit eivät koskaan 

toteudu täysin puhtaasti, vaan käytännön kasvatustyössä ne sekoittuvat.  

 

 

2.2 Kasvatusvastuu 

 

Oppiminen, kehitys ja kasvu ovat sisäänrakennettuna ihmisessä ja toteutuvat prosesseina. 

Kasvuprosessissa, joka toteutuu väistämättä, ihminen kasvaa sosiaalisesti, psyykkisesti ja 

fyysisesti. Hän samaistuu joihinkin malleihin ja erottautuu toisista, omaksuu vaikutteita 

ympäristöstään, kehittyy toiminnallisesti ja ajattelultaan, oppii tietoja ja taitoja sekä muo-

dostaa kuvaa itsestään ja maailmasta. (Nivala 2011, 20–23.) Vastuun tarkastelun perim-

mäinen ajatus on, että kehittyäkseen lapsi tarvitsee kasvatusta. Jos lapsi ei saa kasvatusta, 

kyse on kasvamaan jättämisestä. 

Kasvattaminen ei ole koskaan neutraalia, koska sillä pyritään vaikuttamaan toiseen ihmi-

seen hyvin kauaskantoisesti. Valinta kasvattamisen ja kasvatustehtävästä luopumisen välil-

lä ei myöskään ole neutraali, koska myös kasvattamatta jättämisellä on kauaskantoiset seu-
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raukset. Vastuu seurauksista kuuluu kasvattajalle, joten hän ei pääse eroon niistä kieltäy-

tymällä kasvatustehtävästä. Kasvattajalla on myös vastuun lisäksi valtaa, jolla hän voi 

määritellä kasvatuksen suunnan ja tarkoituksen. Kasvatuksessa valta kietoutuu aina vastuu-

seen. (Nivala 2011, 20–23.) Eskelinen (2000, 28–29) kirjoittaa; ”aikuisen oikeus ja velvol-

lisuus on asettaa rajat ja pitää niistä kiinni”. Tähän liittyy suuri vastuu suojella lasta, kos-

ka lapsi elää tässä hetkessä ilman elämänkokemuksen tuomaa viisautta. Aikuinen ei saa 

kuitenkaan loukata lapsen persoonallisuutta vaan molemminpuolinen kunnioitus on tärke-

ää.  

Lapsen ensisijainen kasvatusvastuu on huoltajalla (Eskelinen 2000, 22; Valde 2000, 117; 

YK:n lapsen oikeuksien sopimus 2009) ja koulu tukee tätä kasvatustehtävää vastaamalla 

kasvatuksesta kouluyhteisön jäsenenä, koska lapsi elää samanaikaisesti molempien vaiku-

tuspiirissä (Opetushallitus 2007; Opetusministeriö 2010). Eskelinen (2000, 22) laajentaa 

tätä näkemystä, että ”kaikkien lapsen elinympäristössä vaikuttavien tahojen tulee sitoutua 

yhteisiin pelisääntöihin”. Kasvatusvastuu kuuluu siis ensisijaisesti kodille, mutta myös 

koululle ja muille eri ammattilaisille, jotka arjessa kohtaavat lapsen. Pulkkinen (2002, 220) 

kirjoittaa, että kaikkien riskitekijöiden uhatessa lapsen kehitystä koulu voisi suojata lasta 

syrjäytymiseltä, jos koulu nähtäisiin myös kasvatuksellisen tuen antajana eikä vain opetuk-

sen jakajana. Tulevaisuudessa koulun on panostettava tiedollisen opetuksen ohella entistä 

enemmän oppilaiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja sosioemotionaalisten tavoitteiden 

saavuttamiseen (Launonen & Pulkkinen 2004, 58). 

Lapsen kokopäiväinen kotonaolo ei ole kovin pitkä vaan siihen tulevat mukaan hyvin var-

hain jo päivähoito, esikoulu, koulu ja harrastukset. Arjessa kasvatusvastuu kuuluu sille, 

joka sillä hetkellä on vastuussa lapsesta. Kasvatusyhteisössä olosuhteet ja läsnäolevat ih-

miset vaikuttavat siihen, miten vuorovaikutus toimii siellä ja suhteessa lapsen huoltajiin. 

Yleensä ajatellaan vanhempien olevan lastensa parhaita asiantuntijoita ja ammattilaisten 

olevan ihmiselämän asiantuntijoita omasta näkökulmastaan. Lasten kasvun asiantuntijuus 

on tässä ja nyt tapahtuvaa toimintaa, joten niiden kasvattajien asiantuntemus on hyödynnet-

tävä, jotka ovat lapsen elämässä läsnä juuri sillä hetkellä. (Alasuutari 2003, 13–15.) Huol-

tajien ja koulun hyvä yhteistyö tukee parhaalla mahdollisella tavalla vastuun ottamista lap-

sen hyvästä arjesta (Opetushallitus 2007, 11). 

Launonen ja Pulkkinen (2004, 13) toteavat, että on tärkeää pysähtyä välillä miettimään 

koulun arvolähtökohtia ja yhteiskunnallisia yhteyksiä, koska toiminta koulussa perustuu 
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aina opetus- ja kasvatustyön taustalla oleviin arvoihin. Opetushallitus (2004) sanoo perus-

opetukselle nämä arvot perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Koulumaailman ja 

yksittäisen koulun arvot ovat yleensä vakaita ja opettajan on helppo toimia niiden mukaan 

ja suhtautua niihin myönteisesti (Nevalainen & Nieminen 2010.) Arvovaatimukset ovat 

joskus ihanteellisia eivätkä toteudu käytännössä. Opettajan työ on eettinen ammatti, jossa 

hän joutuu kokoajan reflektoimaan omaa toimintaansa monelta eri suunnalta, jotta kasva-

tusvastuun ymmärtäminen toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla. Omat virheet kannat-

taa tunnustaa ja rakentaa niiden kautta omaa ymmärrystä ja vastuuntuntoa.  

Vastuullinen kasvattaminen päättyy vasta lapsen tullessa täysi-ikäiseksi. Rimpelän (2013, 

45–47) mukaan kasvatus on kasvatus kehitysyhteisöjen yhteinen tehtävä, jossa kasvatus-

vastuun jakamista tärkeämmäksi tulee yhteistyö, jossa jokaisella aikuisella on oma henki-

lökohtainen tehtävä kasvatuskumppanuuden rakentumisessa. Kasvatuskumppanuuden pai-

nottaminen ei tarkoita kasvatusvastuun siirtämistä muille toimijoille vaan tavoitteena on 

kulkea vanhempien rinnalla ja tukea tarvittaessa.  

 

 

2.3 Vuorovaikutus kasvatuksessa 

 

Vuorovaikutus on läsnä aina kasvatuksessa. Kasvatus on toimintaa, joka tapahtuu ihmisten 

välisessä vuorovaikutuksessa tiettynä aikana tietyssä paikassa. Vuorovaikutus on aina vas-

tavuoroista, joten se näyttäytyy erilaisena jokaisessa kasvatusvuorovaikutuksessa, koska 

ihmisinä olemme ainutlaatuisia yksilöitä. Yksilöinä elämme ja kasvamme aina jossain kult-

tuurissa tiettynä aikana, jossa vallitsevat tietynlaiset normit ja säännöt, joiden mukaan toi-

mimme välillä tietoisesti ja välillä tiedostamatta. Rimpelän (2013, 37) mukaan ”ihmiseksi 

kehitytään vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja fyysisen ympäristön kanssa”.  

Ekologinen systeemiteoria lisää kokonaisvaltaista näkemystä vuorovaikutuksen kentästä, 

koska se nostaa esiin kaikki tärkeät ulottuvuudet, toimijat ja tasot, jotka on hyvä muistaa 

keskusteltaessa lapsen kasvatuksesta. Ekologista systeemiteoriaa voi hyvin soveltaa työs-

säni, koska tarkastelen kahden eri kehitysyhteisön, kodin ja koulun, välistä yhteistyötä, 

jossa vuorovaikutus näyttäytyy monella tasolla ja tavalla.  
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Ekologinen systeemiteoria 

Bronfenbrenner (1979, 3-25) loi Ekologisen systeemiteorian.  Ekologinen systeemiteoria 

kuvaa hyvin lapsen kokonaisvaltaisen kasvuympäristön, kuinka hän on vuorovaikutuksessa 

toisten ihmisten kanssa ja miten nämä prosessit toimivat. Systeemiteoriassa on neljä sisäk-

käistä osasysteemiä: mikro-, meso-, ekso- ja makrotaso, jotka kaikki osaltaan vaikuttavat 

lapsen kehittymiseen ja ovat läsnä kasvatuksessa. Rimpelä (2013, 27–30) kirjoittaa, että 

Bronfenbrenner on lisännyt myöhemmin viidennen tason, jossa kasvuympäristö määritel-

lään vielä suhteessa olevaan aikaan.  

Seuraavassa kuvataan lyhyesti osasysteemejä: 

- Mikrosysteemissä ollaan välittömässä vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa kuten 

kotona, päivähoidossa, koulussa ja naapurustossa.  

- Mesosysteemissä lapsi on vielä henkilökohtaisesti mukana, mutta siinä kuvataan 

mikrosysteemien keskinäisiä yhteyksiä ja vuorovaikutusta. Esimerkiksi kodin ja 

koulun välinen keskinäinen vuorovaikutus on tällainen. 

- Ekosysteemissä huomio on mikrosysteemien vuorovaikutuksessa, kuten esimerkik-

si vanhempien työn ja lapsen kasvatuksen yhteensovittamisessa, jossa lapsi ei ole 

enää läsnäolevasti mukana. 

- Makrosysteemissä lapsen kehitystä tarkastellaan kulttuurin ja yhteiskunnan näkö-

kulmasta, jossa käyttäytymismallit ja käsitykset siirtyvät eri instituutioiden, palve-

luiden ja hallintorakenteiden sosialisaatioprosessin kautta.  

- Kronosysteemissä tarkastellaan kaikkia edellisiä suhteessa aikaan, jossa muutos, 

kehitys, aika, siirtymävaihe ja elämänkulku ovat keskeisiä käsitteitä. (Rimpelä 

2013, 27–30.) 
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KUVIO 1. Perheen ekologinen viitekehys (Rimpelä 2013, 28). 

 

Mikrosysteemin sisällä (kuvio 1) on neljä rinnakkaista kehitysyhteisöä: perhe, lähiympäris-

tö, päiväkoti ja koulu, joissa lapsi kehittyy. Lapsen jokaisella kehitysyhteisöllä ja niiden 

aikuisilla on oma erityinen tehtävänsä kasvatuskumppanuuden vahvistamisessa. Lapsi kuu-

luu jokaiseen kehitysyhteisöön jäsenenä eikä asiakkaana, koska asiakkuus on eri asia kuin 

kuuluminen yhteisöön. Palvelut perustuvat asiakkuuteen kuten neuvola. Jäsenyyden ja asi-

akkuuden välinen ero on perheen, ammattihenkilöiden ja päättäjien tärkeä ymmärtää, kos-

ka palvelut voivat tukea lapsiperhettä suoraan tai jokaista lapsen kehitysyhteisöä ja sitä 

kautta lasta. (Rimpelä 2013, 7–30.) 

Tässä työssä ekologinen viitekehys tarkoittaa kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Ne ovat 

kaksi kehitysyhteisöä mikrosysteemin sisällä, joihin lapsi kuuluu jäsenenä ja kasvaa rin-
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nakkain. Näillä kehitysyhteisöillä on lain asettama velvollisuus tehdä yhteistyötä eli olla 

vuorovaikutuksessa, koska molemmilla on vastuu lapsen kehityksestä. Työssä pyritään 

ymmärtämään, mitä laki velvoittaa yhteistyöltä ja kuinka se käytännössä toteutuu. Työn 

tarkoituksensa on ymmärtää juuri tämän hetken tilannetta kodin ja koulun välisestä yhteis-

työstä lasten kokemusten kautta, johon ovat vaikuttamassa myös vallitseva aika ja kulttuuri 

sekä niistä johtuvat käytänteet ja tulkinnat.   

 

Vuorovaikutuksen tasot 

Alasuutari (2011, 45–51) määrittelee vanhempien ja asiantuntijoiden keskustelusuhdetta 

vertikaaliseksi ja horisontaaliseksi tavaksi.  Vertikaalisessa tavassa suhde on epäsymmetri-

nen, jolloin asiantuntijan rooli on asiantuntemukseen perustavaa ja vanhempien rooli on 

olla kuuntelija, mukautuja, myötäilijä ja hyväksyjä. Vanhempien näkemystä ei pidetä asi-

antuntevana vaan se halutaan kuulla siksi, että vanhemmat voidaan luokitella heidän nä-

kemystensä perusteella. Vuorovaikutuksessa lapsen toiminta ei ole asiantuntijalle tärkeä 

vaan tiedon jakaminen vanhemmille. Horisontaalisessa tavassa keskeistä on asiatuntijan ja 

vanhemman suhteen rinnakkaisuus, jolloin vuorovaikutus perustuu tasapuoliseen asiantun-

tijuuteen. Vanhemmat nähdään lapsen parhaina asiantuntijoina, joilta halutaan saada tietoa 

keskustelemalla asioista. Näin lapsesta saadaan todenmukaisempi kuva hänen yksilöllisiä 

tarpeita ajatellen. Jos vanhemman ja asiantuntijan vuorovaikutuksesta tulee lämmin ja luo-

tettava, voidaan keskustella vaikeistakin asioista.  

Vuorovaikutussuhteen tasot kodin ja koulun välillä voivat olla yhteydenpitoa, yhteistyötä 

tai yhteistoimintaa sen toiminnasta johtuen. Vaatimattomin yhteistyönmuoto on yhteyden-

pito; kotiin ollaan yhteydessä vain silloin kun siihen on jokin erityinen tarve. Yleisimpiä 

syitä ovat poissaolot, myöhästymiset, rikkeet ja asioista tiedottaminen. Yhteistyön jäädessä 

tälle tasolle kotiin menee pääsääntöisesti vain ikävää kerrottavaa, joka on osaltaan vain 

vähentämässä myönteisen suhteen kehittymistä. Yhteistyöstä puhuttaessa huoltajien ja 

opettajien on tehtävä jotain yhdessä. Tämä vaatii aktiivisia huoltajia, jotka osallistuvat kou-

lun toimintaan jollain tavoin. Yhteistoiminta on korkein taso, jolloin kyse on toiminnasta, 

jolle on asetettu yhteisiä tavoitteita ja käytetään niitä tukevia toimintamuotoja. Tämä vaatii 

kodin ja koulun yhteistyöltä enemmän, koska niiden välille on luotava aito vuorovaikutus. 

Kehityskeskustelu huoltajan, opettajan ja oppilaan kanssa on yksi tämän tason toiminta-

muoto. (Vuorinen 2000, 21–22; Pulkkinen 2002, 220–221.) Vuorisen (2000) määritelmän 
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mukaan yhteistyötä kodin ja koulun välillä tehdään vasta silloin, kun asioiden eteen teh-

dään jotain yhdessä eli on vuorovaikutteista.  

Ekologisen näkökulman pelkistäminen rinnakkaisiksi kehitysyhteisöiksi kasvatuskumppa-

nuuden tärkeys korostuu. Yleensä kasvatuskumppanuutta pohditaan vanhempien ja ammat-

tikasvattajien vastuunjaon ja tasa-arvoisen vuorovaikutuksen näkökulmasta, jossa yhdessä 

sitoudutaan tukemaan lapsen kasvua kehitystä ja oppimista, joka edellyttää keskinäistä 

luottamusta, tasavertaisuutta ja toisen kunnioittamista. (Rimpeläinen 2013, 31–50; Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 31–32). Ekologinen tulkinta nostaa kasvatus-

kumppanuuden ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta myös kulttuurin väliseksi vuorovai-

kutukseksi, jossa kehitysyhteisöjä ohjaavat arvot, rakenteet ja ammattikäytänteet (Rimpe-

läinen 2005, 31–32). 

Lämsän( taulukko 1) kuvaa selkeästi yhteistyön ja kumppanuuden eron. Yhteistyö kodin ja 

koulun välillä voi näyttäytyä hyvin monella tavalla ja tasolla. Kun yhteistyö jää kasva-

tusyhteistyön tasolle, vuorovaikutus ei ole tasavertaista. Koulu nähdään asiantuntijana ja 

kodille ei anneta sille kuuluvaa asiantuntijuutta. Kasvatuskumppanuudessa koti ja koulu 

kohtaavat tasavertaisina, jolloin lapsen kasvatus nähdään yhteisenä tehtävänä, jota mo-

lemmat kehitysyhteisöt pyrkivät rakentavasti toisen huomioiden toteuttamaan. Tällöin yh-

teistyö ei muodostu ongelmakeskeiseksi. Kodin ja koulun yhteistyössä tulisi pyrkiä kasva-

tuskumppanuuteen.  

 

Kasvatusyhteistyö Kasvatuskumppanuus 

Tiedottaminen van-

hemmille 

Vanhempien ja kasvatuksen ammattilaisten vuoropuhelu ja 

dialogisuus 

Rinnakkain toimi-

minen Yhdessä Toimiminen 

Ongelmakeskeisyys Ratkaisukeskeisyys ja kannattelevuus 

Yksipuolinen asian-

tuntijuus Jaettu asiantuntijuus 

 

TAULUKKO 1. Lämsän (2013, 51) määritelmä kasvatusyhteistyön ja kasvatuskumppa-

nuuden eroista. 
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3 LAINSÄÄDÄNNÖN NÄKÖKULMA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖLLE 

 

 

 

Useat asiakirjat määrittävät kodin ja koulun välisen yhteistyön toteutumista esi- ja perus-

opetuksessa. Lähtökohtia säädöksille ovat lapsen tarpeisiin vastaaminen, huolenpito, vas-

tuu ja oikeudenmukaisuus (Opetushallitus, 2007). YK:n Lasten oikeuksien sopimus (2009) 

on laajin ja korkein ohje, joka velvoittaa kaikki aikuiset kasvattamaan ja kouluttamaan 

lasta siten, että hän saisi elää mahdollisimman hyvän elämän. Perusopetuslaki, opetus-

suunnitelman perusteet, opetuksenjärjestäjän opetussuunnitelma ja lastensuojelulaki ovat 

opettajalle tärkeimmät kodin ja koulun välisen yhteistyön velvoittajat ja määrittäjät. Nämä 

asiakirjat asettavat yhteistyölle tavoitteet ja sisällöt. Lapsen asioista päättää ja vastaa ensi-

sijaisesti lapsen huoltaja, mutta lapsen ja hänen huoltajansa välisestä suhteesta on säädetty 

useissa laeissa ja säädöksissä, jolla lainsäätäjä tahtoo suojella lasta (Lahtinen 2011, 302). 

Tässä tutkimuksessa koulun ja kodin välistä yhteistyötä tarkastellaan opetuksen järjestäjän 

näkökulmasta, kuinka lain asettamat velvoitteet määrittävät sitä ja kuinka ne näkyvät lasten 

kokemuksissa.  
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3.1 Laki velvoittaa 

 

Perusopetuslaissa (3§) sanotaan kodin ja koulun yhteistyöstä että ”Opetuksessa tulee olla 

yhteistyössä kotien kanssa”. Perusopetuslaki velvoittaa opetuksen järjestäjän yhteistyöhön 

kotien kanssa, mutta antaa vapaat kädet sen toteuttamiseen. Perusopetuslain muutoksessa 

(477/2003) tarkennetaan kodin ja koulun välistä yhteistyötä, että kodin ja koulun välisen 

yhteistyön keskeiset periaatteet on sisällytettävä opetussuunnitelman perusteisiin. Opetuk-

sen järjestäjät ovat velvollisia laatimaan opetussuunnitelman perusopetuslain pohjalta (Pe-

rusopetuslaki 628/1998). Perusopetusasetus velvoittaa koulun laatimaan vuosittaisen suun-

nitelman, jossa ilmoitetaan huoltajalle ja oppilaalle keskeisistä asioista kuten opiskelun 

järjestämisestä, työajoista ja muusta toiminnasta, joka järjestetään opetuksen yhteydessä 

(Lahtinen 2011, 317).  

Oppilaan tarvitessa yleisen opetusjärjestelyjen lisäksi muitakin tukitoimia tulee huoltajan 

kanssa tehdä tiivistä yhteistyötä. Huoltajat ovat aina ensimmäinen taho, johon opettaja ot-

taa yhteyttä huolen herätessä, ja tämän jälkeen asia viedään tarvittaessa oppilashuoltoon. 

Oppilaalle järjestettävä tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan, joka on laadittava tehostetun 

tuen oppilaalle. (Lahtinen 2011, 336–337.)  Oppimissuunnitelma on laadittava, ellei siihen 

ole jotain esteitä (Perusopetuslaki 628/1998). 

Oppilashuoltotyö tulee toteuttaa yhdessä oppilaan ja hänen huoltajiensa tai muun laillisen 

edustajan kanssa. Oppilashuoltotyöhön osallistuvat vain ne, joille asian käsittely välittö-

mästi kuuluu eli oppilaan opetukseen ja oppilashuollon järjestämiseen osallistuvat. Vain 

erillisellä oppilaan huoltajan tai muun laillisen edustajan kirjallisella suostumuksella voi 

asian käsittelyyn osallistua muita tarvittavia tahoja. (Opetushallitus 2010; Lahtinen 2011, 

339.) Oppilashuollon tulee tietää kodin ja koulun yhteistyön tavoitteet, jotka opetuksen 

järjestäjä on velvollinen huolehtimaan (Opetushallitus, 2007). 

Aamu- ja iltapäivätoiminnasta sanotaan perusopetuslain muutoksessa (1136/2003), että 

”sen tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitys-

tä ja eettistä kasvua”. Lisäksi aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteina ovat yhteiskunnan 

osallisuuden lisääminen, ehkäistä syrjäytymistä, edistää hyvinvointia ja tasa-arvoa. (Lau-

nonen & Pulkkinen 2004, 61.) Toimintaa varten on perusopetuslain muutoksessa 

(1081/2006) määrätty toiminnalle tehtävästä toimintasuunnitelmasta, että se on tehtävä 

yhteistyössä kotien ja toiminnan järjestäjien kanssa.  
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Lastensuojelulain (2007, 1§) mukaan ”lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalli-

seen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suo-

jeluun”. Laki velvoittaa lasten kanssa yhteistyössä olevia tekemään lastensuojeluilmoituk-

sen tai lastensuojelutarpeen arvioimispyynnön huolen herätessä, joten näistä täytyy olla 

yhteinen tieto ja toimintaohjeet huoltajilla ja koululla (Lahtinen 2011, 326). Lastensuojelu-

lain (40§) velvoittaa kaikkia esi- ja perusopetuksessa toimivia ilmoittamaan lasten suoje-

lusta vastaaville viranomaisille suojelun tarpeessa olevasta lapsesta ja nuoresta.  

Lastensuojelulain (2007, 9§) mukaan kunnan tulee järjestää perustuslaissa määrätty riittävä 

tuki ja ohjaus kaikille lapsille liittyen hänen koulun käyntiin ja kehitykseen järjestämällä 

koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluita. Näillä palveluilla pyritään myös kodin ja 

koulun välisen yhteistyön kehittämiseen. Tämä on ehkäisevää lastensuojelutyötä, jolla tue-

taan vanhemmuutta ja lisätään lasten hyvinvointia, kasvua ja kehitystä. Lastensuojelulailla 

taataan lapsille paras mahdollinen tuki ja apu hyvinvointiin ja kasvatuksen tukemiseen 

liittyen riittävän nopeasti. 

 

 

3.2 Opetussuunnitelma määrittää 

 

Koska lapsi elää sekä koulun että kodin vaikutuspiirissä, on kasvatusyhteisöjen yhteistyö ja 

vuorovaikutus tärkeää oppilaan kokonaisvaltaisen kasvun, tavoitteellisen koulunkäynnin ja 

oppimisen tukemisessa. Opetuksen järjestäjän opetussuunnitelmaan tulee määritellä kodin- 

ja koulun välinen yhteistyö yhdessä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. (Lahtinen 

2011, 317; Opetushallitus 2004, 22; 2010, 33–35.) 

Vuorovaikutus kodin kanssa lisää opettajan oppilaantuntemusta ja auttaa häntä opetuksen 

suunnittelussa ja toteuttamisessa. Vanhemmilla on kuitenkin ensisijainen vastuu lapsen 

kasvatuksesta. Koulu vastaa oppilaan opetuksesta ja kasvatuksesta kouluyhteisön jäsenenä. 

Koulun tehtävä on antaa huoltajille tietoa niin, että he voivat seurata ja edistää lapsensa 

koulunkäyntiä ja oppimista. Kodin ja koulun välinen yhteistyö on välttämätöntä, jotta kou-

lutyö onnistuu. Yhteistyötä tulee tehdä yksilö- ja yhteisötasolla. (Lahtinen 2011, 317–330; 

Opetushallitus 2004, 22; 2010, 33–35.) 
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Kodin ja koulun yhteistyötä edistävänä tekijänä nähdään huoltajien mahdollisuus osallistua 

opetus- ja kasvatustyön suunnittelemiseen. Opettajilla on vastuu antaa tietoa huoltajille 

opetussuunnitelmasta, opetuksen järjestämisestä, oppilashuollosta ja mahdollisuudesta 

osallistua yhteistyöhön. Tämä kaikki tulee toteutua toista kunnioittaen, tasa-arvoisesti ja 

yhdenvertaisesti osallistumalla. Opettajan tulee olla aloitteen tekijänä kodin ja koulun väli-

sessä yhteistyössä, jotta huoltaja, opettaja ja oppilas ovat tietoisia velvoitteistaan ja oikeuk-

sistaan. ( Lahtinen 2011, 317–330; Opetushallitus 2004, 22; 2010, 33–35.) Opetussuunni-

telmassa tulee määritellä myös menettelytavat yhteistyöhön ongelma- ja kurinpitotilanteis-

sa, poissaoloista ilmoittaminen ja seuranta sekä yhteistyön seurannan ja arvioinnin toteutus 

(Opetushallitus 2010, 33–35). 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004, 22) kehotetaan kehittämään yhteis-

työmuotoja koko perusopetuksen ajan, että ne tukisivat parhaalla mahdollisella tavalla op-

pilaan kehittymistä ja hyvinvointia. Yhteistyön avulla luodaan perustaa myös vanhempien 

keskinäiselle yhteistyölle. Erityisesti siirryttäessä kouluasteelta toiselle tai muissa siirty-

mävaiheissa tulisi kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön panostaa. Lisäksi huoltajalla on 

oikeus saada tietoa jatkokoulutusmahdollisuuksista ennen kuin oppilaan oppivelvollisuus 

päättyy. (Lahtinen 2011, 317–330; Opetushallitus 2007, 13–16; 2010, 33–35.) 

Opetussuunnitelman perusteet, jonka pohjalta paikallinen opetussuunnitelma laaditaan, on 

kansallinen kehys (Opetushallitus 2004, 10). Opetussuunnitelman laadinnasta ja kehittämi-

sestä on vastuu opetuksen järjestäjällä. Siinä tulee ottaa huomioon koko kuntaa koskevat 

päätökset koskien lapsia, nuoria ja koulutusta.  Opetussuunnitelmassa näkyä opetuksen 

tavoitteet ja sisällöt sekä opetukseen ja kasvatukseen liittyvät päätökset. (Lahtinen 2011, 

317–320; Opetushallitus 2004; 2007, 14.) Opetuksen järjestäjä on velvollinen kertomaan 

huoltajille, mistä he saavat tietoa ja tukea lapsensa koulunkäyntiin liittyvistä asioista (Ope-

tushallitus 2007, 14). 

Määriteltäessä kasvatustavoitteita opetussuunnitelmaan on oppilaiden huoltajien kanssa 

tehtävä yhteistyötä. Opetussuunnitelmaa tehtäessä oppilaiden ääni voi tulla kuuluviin.  

Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvien viranomaisten on oltava 

mukana opetussuunnitelmaa laadittaessa siltä osin kuin se heille kuuluu. (Lahtinen 2011, 

317–320; Opetushallitus 2004.) Kodin ja koulun yhteistyön valtakunnallisessa tavoitteessa 

määritellään, että jokaisen oppilaan tulee saada oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mu-

kaista tukea, ohjausta ja opetusta. Yhteistyöntarkoitukset ja toimintatavat tulisi ilmaista 
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tarkasti opetussuunnitelmassa, jotta kaikilla yhteistyöhön osallistuvilla olisi samanlainen 

käsitys yhteistyöstä (Opetusministeriö 2010, 51). 

Kunnan perusopetuksen toiminta-ajatus määrittää, että kasvatus- ja opetustyöhön tarvitaan 

ympäristön tuki eli ensisijaisesti koti ja huoltajat. Kun kodin ja koulun välinen yhteistyö 

toimii, se vaikuttaa yhteishenkeen ja koulumotivaatioon. Koulun ja kodin yhteinen pää-

määrä tukee parhaalla mahdollisella tavalla lapsen kehitystä. Monikulttuurisuuden lisään-

tyessä on kaikkien oppilaiden sopeutumista yhteiskuntaan tuettava ja muutenkin erilaisuus 

hyväksyttävä. Kodin ja koulun yhteistyö alkaa jo tutustumalla kouluun edeltävänä keväänä 

ennen opetusvelvollisuuden alkua. Huoltajat kutsutaan henkilökohtaisesti ensimmäisen 

luokan syksyllä keskustelemaan lapsen koulunkäyntiin liittyvistä asioista ja näitä tapaami-

sia tulee järjestää tarvittaessa useampia. Keskustelutilaisuuksien järjestäminen muilla 

luokka-asteilla on mahdollista sekä luentotilaisuuksia ja vanhempainiltoja järjestetään tar-

vittaessa. (Pyhännän perusopetuksen opetussuunnitelma 2004, 4-18.) 

Koululla on kodin ja koulun välinen yhteistyösuunnitelma. Koulun tiedot löytyvät kunnan 

sivuilta. Yhteydenpito toimii Helmen, puhelimen, kirjeiden ja tapaamisten avulla. Opinto-

retkien ja muiden tilaisuuksien järjestäminen on mahdollista ja lisäksi koululla toimii van-

hempainyhdistys, joka pyrkii aktivoimaan yhteistyötä toiminnallaan. (emt. 4-18.) Mitä 

perusteellisemmin kodin ja koulun välinen yhteistyö on määritelty koulun opetussuunni-

telmassa, sitä paremmin se viestii vanhemmille, kuinka siihen panostetaan kouluyhteisössä 

ja samalla tuetaan kouluhenkilöstön työtä (Opetushallitus 2007, 20). 

Koulun opetussuunnitelma velvoittaa opettajat yhteistyöhön huoltajien kanssa, mutta yh-

teistyön onnistumisessa osavastuu on lapsen huoltajalla. Yhteistyön lähtökohtana on huol-

tajan osoittama kiinnostus lapsen koulunkäyntiin. Tämä tapahtuu osallistumalla kodin ja 

koulun väliseen yhteistyöhön ja arvostamalla koulun ja opettajan työtä.(Lahtinen 2011, 

322–323.) Hyvän yhteistyön lähtökohdat perustuvat aina kaikkien osapuolten keskinäiseen 

kunnioitukseen, luottamukseen, vuoropuheluun ja kuulemiseen (Lahtinen 2011, 336–337; 

Opetushallitus 2007, 11–12; Suomen Vanhempainliitto.)
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4 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 

 

 

 

Käsitteenä kodin ja koulun yhteistyö on hyvin epämääräinen, joka määrittyy vanhempien 

puheissa ja koulun arjessa useimmiten koululta kotiin tulevaksi informaatioksi ja konkreet-

tisiksi vanhempainilloiksi (Metso 2004, 117–118). Vuorisen (2000, 21–22) mukaan ei voi-

da puhua vielä yhteistyöstä, koska yhteistyötä kodin ja koulun välillä tehdään vasta silloin, 

kun asioiden eteen tehdään jotain yhdessä. Lahtisen (2011, 317) mukaan koulun opetus-

suunnitelmassa pitää olla, mitä perusopetuslaissa oleva velvoite yhteistyöstä kodin kanssa 

tarkoittaa konkreettisesti. Käytännössä opetuksenjärjestäjä määrittää, mitä kodin ja koulun 

välinen yhteistyö on, koska lain asettamat velvoitteet voidaan tulkita monella tavalla (Mä-

kelä-Rönnholm 2006, 52). Yhteistyö voi vaihdella koulujen ja kuntien välillä paljon. Lau-

nosen, Pohjolan ja Holman (2004, 91–111) mukaan kodin ja koulun yhteistyöllä tulisi olla 

selkeät rakenteet, toimielimet ja kirjatut periaatteet, jotta sen laatu olisi tasaista ja sitä voi-

taisiin kehittää tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti.  

 

 

4.1 Yhteistyön tasot 

 

Kodin ja koulun välistä yhteistyötä tehdään monella eri tavalla yksilö- ja yhteisötasolla 

(Lahtinen 2011, 317–320; Opetushallitus 2004, 22; 2007, 13). Yhteistyön tasoja voidaan 

tarkastella hallinnolliselta tai käytännön tasolla, joka auttaa hahmottamaan yhteistyön ra-
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kenteita ja organisointia kokonaisuutena. Yksilötasolla yhteistyön muoto on yksittäisen 

huoltajan ja esimerkiksi opettajan välistä ja yhteisötasolla tarkoitetaan vanhempainiltoja, 

retkiä, juhlia ja muita ryhmätapaamisia. (Opetushallitus 2007, 13; Suomen Vanhempainliit-

to.) Kun näitä kaikkia toimintamuotoja vielä tarkastellaan hallinnolliselta kannalta, auttaa 

se ymmärtämään yhteistyötä aivan uudella tavalla. 

Hallinnolliselta puolelta kunta on koulun toiminnan ja yhteistyön mahdollistaja, koska sillä 

on lailla määrätty velvollisuus järjestää maksuton perus- ja esiopetus oppivelvollisuusikäi-

sille kuntalaisille (Lahtinen 2011, 19; Opetushallitus 2007,13). Huoltajat kuntalaisina voi-

vat olla mukana monella eri tavalla päätöksen teossa, jotka vaikuttavat lapsen ja nuoren 

opetusjärjestelyihin ja elinympäristöön. Kunnan tehtävänä on vastata yleisistä linjauksista, 

tarpeellisista voimavaroista ja paikallisen tason arvioinnista. Kodin ja koulun välinen yh-

teistyö on osa opetussuunnitelmaa, jonka kunta on hyväksynyt opetuksen järjestäjänä. 

(Lahtinen 2011; Opetushallitus 2007,13; Vanhempainliitto.) 

Koulun tasolla yhteistyö näkyy vanhempien osallisuutena koulun toiminnassa ja kehittämi-

sessä. Monilla asiakirjoilla määritellään koulun toimintaa, joissa tulisi olla vanhempien 

näkökulma. Tällä tasolla tehtävän yhteistyön on koettu vahvistavan koulun yhteisöllisyyttä, 

turvallisuutta ja terveyttä ja sitä kautta lisäävän koulun hyvinvointia. Myös oppilaat voivat 

osallistua tämän tason yhteistyön tekemiseen ja näin saada oman näkemyksensä esille. 

(Opetushallitus 2007,13; Suomen Vanhempainliitto.) 

Luokan tasolla yhteistyö lisää yhteisöllisyyttä ja sosiaalisia suhteita luokan sisällä. Tällä 

tasolla on tärkeä kartoittaa vanhempien toiveet ja tarpeet yhteistyölle, jotta yhteistyö toteu-

tuisi onnistuneesti. Parhaimmillaan yhteistyö tutustuttaa luokan opettajan vanhempiin ja 

vanhemmat toisiinsa sekä oppilaisiin ja näin saadaan vertaissuhteiden tukea konkreettises-

tikin. (Launonen ym. 2004, 99–100; Opetushallitus 2007,13–14; Suomen Vanhempainliit-

to.) 

Oppilastason yhteistyö tukee oppilaan koulunkäyntiä. Sen tarkoituksena on lisätä opettajan 

oppilaantuntemusta ja lisätä luottamusta kodin ja koulun välillä sekä antaa tietoa huoltajille 

lapsen oppimisesta ja sen tukemisen mahdollisuuksista. Lapsen koulunkäynnin paras tuki-

toimi on toimiva kodin ja koulun yhteistyö, jossa lapsi on mukana ajatuksineen ikätaso 

huomioiden. Lapsi vaikuttaa oleellisesti yhteistyön syntymiseen ja laatuun, koska hän luo 

aktiivisesti suhdetta merkityksellisiin aikuisiin. (Opetushallitus 2007, 13–14; Suomen 

Vanhempainliitto.) 
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Koulun ja kodin välisen yhteistyön tasoihin on ollut vaikuttamassa osittain kulttuuri, jossa 

on korostunut itsenäisesti tekeminen. Koululla on omat tehtävät ja kotiin on oltu yhteydes-

sä vain, kun siihen on ollut jokin erityinen tarve. Lait eivät ole aikaisemmin määritelleet 

kuinka yhteistyötä tulisi tehdä vaan se on jäänyt jokaisen opettajan oman harkinnan varaan 

(Metso 2004, 40–44; Vuorinen 2000, 21.) Kotiasiat eivät ole perinteisesti kuuluneet opetta-

jalle, vaikka ne näkyvät monella eri tavalla koulun arjessa. (Mäkelä-Rönnholm, 2006, 50–

53; Pulkkinen 2002, 210.) 

 

 

4.1 Yhteistyön muodot ja viestinnän työkalut 

 

Arjessa kodin ja koulun väliset yhteistyömuodot toteutuvat monella tavalla. Luottamuksen 

syntymisen takia niihin kannattaa panostaa ja toteuttaa ne vanhempien toivomuksia kuun-

nellen. Yhteydenpitoa yksilötasolla voidaan tehdä sähköisen järjestelmän, puhelimen ja 

tarvittaessa kirjeiden avulla (Pyhännän perusopetuksen opetussuunnitelma 2004). Yhteisö-

tason yhteistyömuotoja ovat kaikki koulun juhlat, retket, vanhempainillat ja muut tapahtu-

mat, joihin huoltaja on kutsuttu (Opetushallitus 2007, 22–24; Pyhännän perusopetuksen 

opetussuunnitelma 2004). Koska viestinnän muodot muuttuvat ajan kulussa, nostan esiin 

Karhuniemen (2013, 105) mainitsemat kodin ja koulun yhteistyön muodot ja viestinnän 

työkalut seuraavaksi. 

 

Vanhempainvartit 

Karhuniemen (2013, 115) mukaan ”luokanvalvojan ja luokanopettajan ja huoltajan sekä 

oppilaan välistä keskustelua voidaan kuvata monilla eri nimillä: vanhempainvartti, arvi-

ointikeskustelu, kehityskeskustelu tai kolmikantakeskustelu”. Tapaamisen ensisijainen tar-

koitus on oppilaan kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen, jotka yleensä koetaan 

tärkeiksi ja tapaamisiin halutaan tulla. Tapaamiseen kannattaa valmistautua huolella mo-

lempien osapuolten, koska kyseessä on aina vuorovaikutustilanne. Hyvän keskustelun 

avaimia ovat aina toista kunnioittava ja myönteinen asenne. Useimmiten keskustelut ovat 
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osa arviointia, jossa lapsen olisi hyvä olla mukana. Jokainen koulu luo omat käytänteet 

keskusteluille.  

 

 Sähköiset välineet 

Sähköiset viestintävälineet ovat tulleet helpottamaan viestien kulkua kodin ja koulun välil-

lä monella eri tavalla. Paperiversioista ei voida vielä luopua, koska kaikilla ei ole vielä 

mahdollisuutta käyttää Internet-yhteyttä. Paperisia versioita on hyvä käyttää joissakin asi-

oissa. Näistä asioista kannattaa sopia yhdessä, jotta kaikilla olisi yhtenäinen käsitys siitä, 

mitä välinettä käytetään milloinkin. (Karhuniemi 2013, 105–133.) 

Wilma/Helmi ovat sähköisiä viestintäjärjestelmiä, jotka on kehitelty vähentämään opettaji-

en paperitiedotteiden määrää. Järjestelmän kautta hoituvat sähköpostit, pedagogiset asiakir-

jat, arvioinnit, yleiset tiedotteet, poissaolot ja huomautukset. Lisäksi sieltä löytyy paljon 

tietoa kuten lukujärjestykset, lukuvuosi- ja kurssisuunnitelmat, lista koulun opetustiloista, 

henkilökunta ja niiden opetusta koskevat tiedot sekä yhteydenpitotavat. Järjestelmä on erit-

täin monipuolinen ja nopea tapa kommunikoida kodin ja koulun välillä. (emt. 2013, 105–

133.) 

Viestintäjärjestelmä on saanut paljon kritiikkiä siitä, että se on koulun ylläpitämä rikosre-

kisteri, johon kirjataan kaikki ikävät asiat ja positiivinen palaute unohdetaan. Palautteen 

annossa järjestelmän kautta kannattaa olla hienotunteinen, etteivät vanhemmat uuvu nega-

tiivisen palautteen alle. Negatiivisissa asioissa opettajan on pakko ottaa yhteyttä kotiin, 

mutta positiiviseen palautteen antoon tällaista velvoitetta ei ole. (emt. 105–133.) 

Puhelimen käyttö viestimisen välineenä on myös arkea kodin ja opettajien välisessä kans-

sakäymisessä, koska opettajanhuoneesta löytyy ainakin yksi opettajien yhteinen puhelin, 

johon vanhemmat voivat jättää viestiä tai soittaa. Työnantajat eivät yleensä kustanna puhe-

limia vaan opettajat käyttävät omia. Velvollisuutta oman puhelimen käyttöön ei ole, vaan 

jokainen saa toimia kuten itse haluaa. Opettajien on hyvä sopia huoltajien kanssa milloin 

he ovat käytettävissä. (emt. 2013, 105–133.) 

Koulun käyntikortti on nettisivut, jossa näkyy ne tiedot, jotka halutaan näyttää kaikille ul-

kopuolisille. Koulujen kotisivuille ei ole annettu mitään yleisiä ohjeita, joten niiden laatu 

riippuu monesti koulun tietoteknisestä osaamisesta ja kiinnostuksesta. Kotisivut ovat siis 
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hyvin persoonallisia ja niiden laatu voi vaihdella paljon, mutta sivujen rakenteen tulisi olla 

selkeä ja tietojen ajan tasalla. (Karhuniemi 2013, 105–133.) 

Sosiaalinen media on uusin viestinnän väline, josta Karhuniemi (2013, 131) kirjoittaa: 

”Viestinnän välineet muuttuvat ajan saatossa, ja on realistista, että kulloinkin käytetään 

niitä välineitä, joilla parhaiten tavoitetaan halutut kohderyhmät”. Sosiaalinen media on 

hyvin laaja käsite, josta löytyy kaikki kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön liittyvät asiat; 

verkostoituminen, jakaminen ja vuorovaikutus. Käyttötapoja on monia palvelujen runsau-

desta johtuen ja julkinen sektori tulee olemaan koko ajan enemmän mukana verkossa ta-

pahtuvissa interaktiivisissa keskusteluissa. Sosiaalisen median suosio oppimisalustana ja 

opetusvälineenä kasvaa koko ajan, mutta koulumaailman viestinnässä se ei ole vielä suosit-

tu. Skypen välityksellä voitaisiin hoitaa vanhempainvartit ja blogisivustoilla voisi käydä 

kommentoimassa asioihin hyvin nopeasti, mutta näiden käyttöönottoa kannatta harkita ja 

tiedostaa omat voimavarat. Myös opettajien ja oppilaiden väliset kaverisuhteet sosiaalises-

sa mediassa eivät ole ihan ongelmattomia, jonka voi ratkaista luomalla oman opettajasta-

tuksen sekoittamatta siihen omaa yksityiselämää. Ohjeita ja sääntöjä sosiaalisen median 

hyödyntämiseen löytyy, joista kannattaa olla tietoinen. (emt. 105–133.) 

 

Tiedotteet 

Tiedotteet ovat laajoja koulun toimintaa käsitteleviä tiedotteita, yksittäistä asiaa tai tapah-

tumaa koskevia, jotka lähetetään koteihin nykyään pääsääntöisesti sähköisessä muodossa, 

mutta myös tarvittaessa paperiversiona. Tiedotteesta on tultava selkeästi esille sen tarkoi-

tus, tavoitteet ja sen kohderyhmä.  Lukuvuosi-, kuukausi- ja viikkotiedote on monissa kou-

luissa käytössä. Niissä kerrotaan koulun toimintaa ja käytäntöjä koskevia asioita. Kuukau-

si- ja viikkotiedotteet voivat olla myös koulu-, luokka- tai oppilaskohtaisia, joissa tiedote-

taan tulevista tapahtumista tai kerrotaan menneistä. Yleisesti tiedotteen tavoitteena on pitää 

huoltajat tietoisina ja ajan tasalla koulun asioista sekä hälventää väärinkäsityksiä, jotka 

syntyvät herkästi puutteellisen informaation seurauksena. (Karhuniemi 2013, 105–133.) 
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Vanhempainillat 

Vanhempainilloilla on pitkät perinteet kodin ja koulun välisessä yhteistyössä. Ne ovat kou-

lun henkilökunnan koolle kutsumia tilaisuuksia johon kaikki vanhemmat ovat tervetulleita 

ja joissa yleensä on aiheena jokin ajankohtainen teema. Siellä kerrotaan yleisesti koulun 

kuulumisia ja keskustellaan lapsen kehitysvaiheisiin tai koulunkäyntiin liittyvistä asioista. 

Vanhempainillat tulee olla hyvin organisoituja ja suunniteltuja, että kaikilla vanhemmilla 

olisi mahdollisuus osallistua ja kokea olonsa tervetulleeksi. Vanhempainillat voivat olla 

myös vapaamuotoisempia toiminnallisia tapahtumia, jossa lapsetkin voisivat olla mukana. 

(Karhuniemi 2013, 105–133.) 

 

Avoimien ovien päivät ja muut tapahtumat 

Avoimien ovien päivien ja yhteisien toimintapäivien tarkoituksena on saada huoltajat mu-

kaan koulun toimintaan joko osallistumalla tai tutustumalla. Ne järjestetään yleensä lauan-

taisin, että mahdollisimman moni pääsisi mukaan. Päivät kannattaa suunnitella hyvin ja 

ottaa kaikki osapuolet mahdollisimman hyvin mukaan. (emt. 105–133.) 

 

Vanhempainyhdistys ja toimikuntien toiminta 

Monessa koulussa toimii vanhempainyhdistys, jonka tarkoituksena on tukea lasten kasvua 

ja oppimista kehittämällä kodin ja koulun yhteistoimintaa. Niiden yleisenä ajatuksena on 

lisätä yhteisöllisyyttä ja henkistä hyvinvointia koulussa. Koulun on hyvä olla mukana toi-

minnassa, jotta viestit kulkevat. Vanhempainyhdistyksen tukemana voidaan perustaa myös 

luokkakohtaisia luokkatoimikuntia, joiden tarkoituksena on luokan sisällä rakentaa hyvää 

yhteisöllisyyttä esimerkiksi järjestämällä grillijuhlia tai isien iltoja, joissa voitaisiin keskus-

tella kännykän käytöstä, kotiintuloajoista ja monista muista kasvatukseen liittyvistä asiois-

ta. Tämä olisi vertaissuhteen jakamista parhaimmillaan. (emt. 105–133.) 
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4.3 Oppilas osana yhteistyötä 

 

Perusopetuslaki (628/1998) velvoittaa lapset osallistumaan perusopetukseen, käyttäyty-

mään asiallisesti ja suorittamaan annetut tehtävät tunnollisesti. Lapsen olemassaolo synnyt-

tää tarpeen kodin ja koulun väliseen yhteisyöhön, koska lapsella on velvollisuus käydä 

koulua, johon vanhemmat ovat hänet ilmoittaneet. Kodin ja koulun tulee huolehtia, että 

oppilas on tietoinen velvoitteistaan ja vastuistaan ja noudattaa niitä. (Lahtinen 2011, 328; 

Opetushallitus 2010, 33.) Lapsella on myös oikeus siihen, että yhteistyötä tehdään kodin ja 

koulun välillä (Arminen, Helenius, Lång ja Metso 2013, 224). 

Tärkein osapuoli kodin ja koulun yhteistyössä on oppilas, jolla tulee olla mahdollisuus 

osallistua itseä koskevien asioiden käsittelyyn ikätaso huomioiden (Opetushallitus 2007, 

16; 2010, 33). Kun kotikasvatus on muuttunut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana 

enemmän toisen kunnioituksen ymmärtämiseen lapsen ja huoltajan välillä, se on lisännyt 

vanhempien halua kuunnella lapsiaan ja keskustella heidän kanssaan. Lapset odottavat 

huoltajan tukevan heidän koulunkäyntiään ja olevan muutenkin läsnä heidän arjessaan ky-

selemällä, arvostamalla, asettamalla rajoja ja auttamalla ilman pyyntöä. (Aula 2011, 14–

18.) 

Tervaskanto-Mäentausta ja Seppänen (2013, 260–261) kirjoittavat, että ”osallistumalla 

lapselle tarjoutuu mahdollisuus tulla kuulluksi”. Vastavuoroinen vuoropuhelu lapsen, van-

hempien ja muiden kasvatuskumppaneiden kanssa on tärkeää hyvän tulevaisuuden turvaa-

miseksi lapselle. Lapsen identiteetti ja persoonallisuus kehittyvät nuoruusiässä, jolloin hän 

tarkastelee ympäröivään yhteiskuntaan ja suhdetta siihen. Kuulluksi tulemisen kokemus on 

erittäin tärkeää lapsille ja nuorille ja yleensä siten myös saadaan parhaimmat ja luovimmat 

ratkaisut eri tilanteisiin.  

Yhteistyö on viesti oppilaalle siitä, että hänen oppimisensa ja koulunkäyntinsä on tärkeää. 

Peruskouluaika tulisi nähdä arvokkaana elämänvaiheena, eikä vain kasvuna tulevaisuuteen. 

Peruskoulun aikana lapsi muodostaa käsityksen itsestään yhteiskunnan jäsenenä, joka oppii 

asioita ja toimii kouluyhteisön jäsenenä omalla tavallaan. Hän muodostaa käsitystä omista 

vahvuuksistaan ja tekee jatkosuunnitelmia niiden pohjalta. Vaikka nuori kyseenalaistaakin 

aikuisten ehdotuksia, tarvitaan heitä kannustamaan ja olemaan esimerkkinä. Nuoret tarvit-

sevat aikuisen peiliksi sille, millainen hän on muiden nuorten silmissä. Lapsi tarvitsee huo-
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lenpitoa, huomiota, palautetta, kannustusta, lohdutusta pettymyksiin ja rohkaisua uusiin 

yrityksiin epäonnistumisen jälkeen. (Arminen ym. 2013, 223–228.) 

Kodin ja koulun yhteistyö toteutuu kahden erilaisen kasvuyhteisön vuoropuheluna. Vaikka 

asioista ollaan joskus eri mieltä tai tavat ja perinteet olisivat erilaiset, yhteistyötä voidaan 

tehdä. Näin lapsi voi oppia parhaalla tavalla kuinka yhteiskunnassa toimitaan. (Arminen 

ym. 2013, 223–228.) Vanhempien ei pitäisi moittia opettajia lasten kuullen ja vastaavasti 

opettajat eivät saisi moittia vanhempia lasten kuullen. Vaikka asioista ollaan eri mieltä, 

pitäisi aikuisen kyetä toimimaan asiallisesti ja ymmärtää toisen tarkoittavan hyvää. Aikuis-

ten hyvästä vuorovaikutuksesta hyötyvät eniten lapset. (Cantell 2011, 287.) 

Teknologian myötä yhteydenpito kodin ja koulun välillä on helpottunut, mutta silti oppilai-

ta tarvitaan tiedon välittäjinä, jotta huoltajat voivat seurata ja edistää lapsensa oppimista ja 

koulunkäyntiä. Lapselle on tärkeää kodin kiinnostus ja tuki, vaikka hän antaisi toisin ym-

märtää.  (Lahtinen 2011, 328.) Vastuun antaminen lapselle myös yhteistyöhön liittyvissä 

asioissa viestii lapselle siitä, että hän on tärkeä ja arvokas, johon luotetaan ja jolle annetaan 

vastuuta asioiden hoitamisessa. Teot voivat olla hyvinkin pieniä, mutta silti hyvin merki-

tyksellisiä lapselle. 

 

 

4.4 Yhteistyön haasteet 

 

Kodin ja koulun välinen yhteistyö koetaan tutkimuksissa ja kanssapuheissa tärkeäksi kaik-

kien osapuolten kannalta, joten sen eteen kannattaa tehdä töitä. Hyvän yhteistyön luominen 

kannattaa aloittaa jo heti esiopetuksessa, jotta se rakentuisi mahdollisimman luottamuksel-

liseksi ja toisia tukevaksi. Yhteistyö kohtaa myös haasteita, jotka vaikeuttavat yhteistyötä, 

mutta jotka tulee olla voitettavissa. Soininen (1986, 53–54) määrittelee yhteistyön esteiksi 

käytännön syyt, asenteelliset esteet, puutteellisen tiedonvälityksen, motivaation puutteen ja 

yhteiskunnalliset syyt, jotka voivat olla fyysisiä tai henkilökohtaisia esteitä. Korpinen, 

Korpinen ja Husso (1980, 51) jakavat esteet sisällön puolesta yhteisön ja koulun toiminta-

rakenteen fyysisorganisatorisiin ja vuorovaikutuksessa välittömästi esille tuleviin psy-

kososiaalisiin esteisiin. Haasteita voisi tarkastella myös opettajan, vanhemman ja yhteis-
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kunnan näkökulmasta, mutta joku haaste voi olla myös toisenkin haaste; näkökulma on 

vain eri. 

Kodin ja koulun yhteistyölle tuo haasteita monikulttuuristen perheiden yleistyminen ja 

perherakenteissa tapahtuneet muutokset. Lapsen kasvuympäristönä voi olla yksinhuoltaja-

perhe, eroperhe, uusperhe, sateenkaariperhe tai maahanmuuttajaperhe. Lisäksi lapsella voi 

olla samaa sukupuolta olevat vanhemmat, kaksi kotia tai kaksi äitiä ja isää. Perheiden odo-

tukset yhteistyölle eivät ole yhtenäiset lähtökohdista johtuen, vaan tarpeiden ja odotusten 

moninaisuus tuo haasteita sille. (Lämsä 2013, 57.)  

Lämsä ja Karhuniemi (2013, 163) kirjoittavat, että ”opettajat kohtaavat työssään myös 

sellaisia vanhempia, joiden kanssa yhteistyö on haastava, koska vanhempi voi olla ylisuo-

jeleva ja ylireagoiva, välinpitämätön, hyökkäävä tai syyttävää”. Vanhemman toiminta 

yhteistyössä tuo haasteen yhteistyölle, mutta opettajan on kyettävä tekemään yhteistyötä, 

jotta koulutyö onnistuu. Luottamus omaan ammattitaitoon ja tulkintaan sekä asettuminen 

toisen asemaan ovat parhaita selviytymiskeinoja tällaisissa tilanteissa. On hyvä muistaa, 

että jokainen tarkastelee tilanteita omista lähtökohdistaan.  

Kurttila (2011, 42) kirjoittaa, että ”teollisen Suomen perintönä on ollut typistää koulu pel-

käksi tietotehtaaksi, joka ahdistuu sille ajateltavasta kasvatustehtävästä”. Yleisesti ajatel-

laan vielä koulun tehtäväksi vain opettaminen ja kodin tehtäväksi kasvattaminen. Kun nä-

mä kaksi erotetaan toisistaan, koulu halutaan rakentaa tietyn tyyppipersoonan mukaiseksi 

paikaksi. Tämä tuo ongelmia lapsen koulunkäyntiin, koska kaikki lapset ovat persoonia ja 

eikä tällainen koulu sovellu kaikille. Tänä päivänä opettajat tarvitsevat tukea luokkaan ja 

vanhemmat apua arkeen, johon tarvitaan yhteisöllistä kasvatusta. (emt. 39–44.) Tutkimuk-

sen mukaan vanhemmat ovat kyllä kiinnostuneita lastensa koulunkäynnistä (Metso, 2004). 

Koulu on lapsen toinen kasvuyhteisö kodin rinnalla, joten sen tulisi tiedostaa kasvatusyh-

teistyö laajemmin. Kasvatustehtävä tulisi nähdä kokonaisuutena; kasvatuskumppanuutena, 

jossa jokainen tietää paikkansa ja tehtävänsä. 

Lasten vanhemmat ovat kahta ääripäätä. Toisessa päässä ovat vanhemmat, jotka eivät ky-

kene minkäänlaiseen yhteistyöhön johtuen omista henkilökohtaisista ongelmistaan, mutta 

voivat myös olla pahimpia koulun toiminnan kritisoijia ja tuhoajia. Pahimmillaan he arvos-

televat opettajaa julkisesti ja asiattomasti jopa tekemällä kanteluita. Toisessa ääripäässä 

ovat vanhemmat, jotka ovat aidosti tyytyväisiä koulun toimintaan sen hiljaisesti hyväksy-

en. (Cantell 2011; Ijäs 2013, 184.) Opettajan on muistettava, että yhteistyön aloitus ja to-
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teutus on hänen vastuullaan. Opettajan on aistittava vanhemmista, miten yhteistyötä on 

tehtävä kyseisen perheen kanssa. Monet vanhemmat luottavat siihen, että opettajat ottavat 

yhteyttä kotiin, kun on tarvetta. He antavat näin hiljaisesti työrauhan koulutyölle, johon 

aidosti luottavat. 

Vanhempien arkuus voi olla esteenä yhteistyölle, koska usein arvioidaan vanhempien sel-

viytymistä kasvatustehtävästä yhteisön määritelmien mukaan, mikä herkästi syyllistää 

vanhemmat (Rimpelä 2013, 43). Cantellin (2011, 154) mukaan opettajan rooliin on liitty-

nyt sitkeitä stereotypioita, joita on yhteisössä yleisesti arvostettu. Tämä näkökulma on nos-

tanut ikään kuin opettajan ”paremmaksi” ihmiseksi, jolle on siksi haluttu näyttää vain ko-

din parhaat puolet ja kääntöpuolena se on asettanut myös opettajalla paineita oman käyt-

täytymisen suhteen. Kun opettajalta vaaditan paljon ammattiroolin suhteen, se saattaa lait-

taa opettajat keskenäänkin kilpailemaan kanssakäymisestä koteihin. (emt. 154–167.) Opet-

tajan työ on ihmissuhdetyötä, joka vaatii paljon. Rakentamalla itselle sellaisen roolin, jossa 

voi olla myös erehtyväinen ja tukea tarvitseva, tulee vastapuolta jo omalla asenteella puoli-

tiehen vastaan, mikä luo hyvää pohjaa vastavuoroiselle yhteistyölle. 

Cantell (2011, 228) kirjoittaa, ”kun omalla lapsella on hankaluuksia ja koulusta otetaan 

yhteyttä, vanhemmat saattavat syyttää tapahtuneesta muita oppilaita tai opettajaa”. Näissä 

tilanteissa opettajan on pysyttävä neutraalina ja selvittää tilanne perin pohjin. Taustalla on 

yleensä lapsen subjektiivinen kokemus, jonka hän on kertonut vanhemmille. Joidenkin 

vanhempien on erittäin vaikea uskoa omasta lapsestaan mitään negatiivista vaan he aina 

löytävät syyn toisista. Tällaisella toiminnalla vanhemmat saattavat vinouttaa lapsen aukto-

riteettikäsitystä antamalla viestin, että vika on muissa eikä lapsen omassa käytöksessä.  

(emt. 223–233.)   

 

 

4.5 Aikaisemmat tutkimukset 

 

Valden (2000, 119) mukaan kodin ja koulun yhteistyötä on tutkittu vähän johtuen yhteis-

työmuotojen moninaisuudesta ja vaikeasta tutkittavuudesta. Lämsä (2013, 11) kirjoittaa, 

että kotien kanssa tehtävään yhteistyöhön löytyy hyvin vähän kirjallisuutta ja se rajoittuu 

kodin ja koulun kasvatuskumppanuuteen varhaiskasvatuksessa ja ensimmäisten koulu-
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vuosien aikana. Cantellin (2013, 283) mukaan nuoret opettajat kokevat, että opettajankou-

lutuksessa ei ole riittävästi käsitelty kodin ja koulun yhteistyötä ja vuorovaikutusta.  

Kodin ja koulun välinen yhteistyön tutkiminen on kiinnostanut aina opettajaksi valmistu-

via. Tämä tutkimus nostaa esiin lasten kokemuksiin perustuvan näkökulman, koska he ovat 

yhteistyön yksi osa. Lasten kokemuksia löytyi Metson (2004) tutkimuksesta ”Koti, koulu 

ja kasvatus - kohtaamisia ja rajankäyntejä”. Nostan tämän tutkimuksen ja muutaman 

muun tutkimuksen esiin, joissa on tutkittu kodin ja koulun yhteistyötä. 

Metson (2004) tutkimuksessa tarkastellaan kodin ja koulun välistä vuorovaikutusta, jonka 

tarkoituksena on ollut luoda laaja näkemys kodin ja koulun välisistä suhteista yläasteella. 

Tutkimuksessa vanhemmat ottivat kasvatusvastuun itselleen ja näkivät koulun tehtävänä 

opettamisen toisin kuin silloin julkisesti puhuttiin. Kotona vanhemman rooli oli olla tukena 

ja valvoa, että koulu sujuu. Vastavuoroinen yhteistyö rakentui usein vain yksittäisen oppi-

laan ongelmien ympärille. Kouluissa vanhemmat nähtiin taustajoukkoina, jotka tarvittaessa 

hälytettiin apuun. 

Kodin ja koulun yhteistyö määrittyi vanhempainilloiksi ja koulusta kotiin tulevaksi infor-

maatioksi. Niissä kouluissa, joissa vanhemmat olivat pidemmälle kouluttautuneita, yhteis-

työ oli aktiivisempaa. Tällöin koettiin koulun ja vanhempien olevan kulttuurisesti ja sosiaa-

lisesti lähempänä toisia, mikä luonnostaan lisäsi enemmän odotuksia yhteistyölle puolin ja 

toisin. Vakiintuneista yhteistyön toimintatavoista huolimatta suhteet oppilaiden vanhem-

piin muodostuivat pitkälti koulun omasta toimintakulttuurista ja toimintatavoista. Kaikki 

tutkimukseen osallistuneet vanhemmat sosiaalisesta taustasta huolimatta olivat kiinnostu-

neita lastensa koulunkäynnistä ja arvostivat sitä. Yhteistyötä aktiivisesti tekevä huoltaja oli 

yleensä äiti. (emt.) 

Korpinen ym. (1980) ovat tehneet laajan kolmiosaisen kodin ja koulun välistä yhteistyötä 

selvittelevän tutkimuksen. Ensimmäisessä osiossa yhteistyötä on tarkasteltu teoreettiselta 

kannalta, jolloin on tehty katsaus aiempiin tutkimuksiin. Toisessa osiossa tarkasteltiin em-

piiristä osiota, kuinka kodin ja koulun välinen yhteistyö toteutuu peruskoulun ala-asteella 

sillä hetkellä sekä vanhempien asenteita siihen. Kolmannessa osiossa tarkasteltiin yhteis-

työn esteitä sekä sen kehittämistä. Tutkimuksesta on jo yli kolmekymmentä vuotta, joten 

en lähde pohtimaan tuloksia syvällisemmin. Omaa tutkimustani ajatellen nousi tutkimuk-

sen pohdinta osiossa kuitenkin eräs mielenkiintoinen asia esille. Korpinen ym. (1980, 54) 

kirjoittavat: ”Mielenkiintoista oli havaita, miten 6-luokan vanhemmat erityisesti pitivät 
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tärkeänä, että oppilas oli mukana myös keskustelussa”.  Tutkimustuloksissa jo tuolloin 

nousi esille tarve kehityskeskusteluille, joissa lapsikin olisi mukana, mikä ei toteudu vielä-

kään kaikissa kouluissa, koska laki ei velvoita siihen. 

Epstein (1995) on tutkinut kuinka koulun toiminta ja opettajien asenteet vaikuttavat huolta-

jien osallistumiseen ja kuinka huoltajien osallistuminen vaikuttaa lapsen koulunkäyntiin. 

Huoltajien aktiivisuus yhteistyössä riippuu pitkälti siitä kuinka heidät otetaan mukaan sii-

hen. Aktiivinen osallistuminen taas vaikuttaa myönteisesti lapseen. Tutkimuksen mukaan 

se edistää lapsen koulumenestystä ja parantaa lapsen asenteita koulua kohtaan. Epsteinin 

tutkimus on amerikkalainen, joten kulttuuriset lähtökodat ovat hiukan erilaiset.  

Torkkelin (2001) tutkimuksessa tarkastellaan koulutulokkaiden isiä lastensa koulunkäyn-

nin tukena. Tutkimustuloksissa nousi esille, että kasvatuksessa tärkeitä tavoitteita ovat lap-

sen tukeminen, rajojen asettamien ja lapsen opettaminen suvaitsevaiseksi. Yleisesti yhteis-

työ nähtiin tärkeäksi niin opettajien kuin muiden huoltajienkin kanssa, vaikka perheissä 

äidit ottivat päävastuun yhteistyöstä. Tilannetekijät ratkaisivat, miten yhteistyötä olisi teh-

tävä vaikka henkilökohtaiset tapaamiset koettiin kaikista toivotuimmiksi.  

Siniharju (2003) on tutkinut alkuopetusluokilla kodin ja koulunvälistä yhteistyötä Helsin-

gissä vuosina 1983–1984 sekä 1998–1999. Tutkimustulokset osoittavat kodin ja koulun 

yhteistyössä opettajan ja vanhempien tutustumisen tärkeyden. Tutun ihmisen kanssa on 

helpompi hoitaa vaikeampia asioita. Tutustumalla opettaja saa karsittua negatiivisia asen-

teitakin pois huoltajilta.  Merkittävimmiksi esteiksi yhteistyölle opettajat arvioivat van-

hempien ajan puutteen ja negatiivisen tai passiivisen asenteen yhteistyötä kohtaan. Tutki-

muksessa selvisi myös, että opettajat eivät panosta yhteistyöhön, koska kokevat sen palkat-

tomana lisätyönä, joka ei kuulu opetusvelvollisuuteen. Kodin ja koulun välisen yhteistyön 

epäselvä asema opettajan työssä voi nousta myös esteeksi yhteistyölle.
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

 

Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen empiiristä toteutumista. Ensimmäisenä esitellään tut-

kimustehtävä, tutkimuksen kohde ja tutkimukseen osallistuvat henkilöt. Seuraavassa osassa 

kuvataan tutkimusstrategiaa. Sitten kuvataan aineiston keruuta ja analysointia. Lopuksi 

pohditaan tutkimuksen luotettavuutta.  

 

 

5.1 Tutkimustehtävä, tutkimuksen kohde ja tutkimushenkilöt 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuoda esille, kuinka oppilaat kokevat kodin ja koulun 

välisen yhteistyön. Aineisto oli kerätty ja pintapuolisesti analysoitukin ennen teorian kir-

joittamista.  Pro gradu työn teoriaosuudessa tutkija pyrki avaamaan yleisen näkemyksen 

tämän hetkisestä kodin ja koulun välisestä yhteistyön tilanteesta, johon aineistosta esiin 

nousseet asiat ovat osittain vaikuttaneet. Teoria osuudessa selvitettiin kuinka se määrittyy 

yleensä kasvatustehtävässä, laissa ja käytännössä.  Pro gradun empiirisen osion tarkoituk-

sena on löytää kirjoitelman avulla lasten kokemukset kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä 

kysyvällä otsikolla: 

”Millaisia kokemuksia sinulla on kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä?” 
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Tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää laajemmin kodin ja koulun välinen yhteistyö op-

pilaiden kokemusten kautta ja samalla herätellä kaikkia yhteistyön osapuolia huoltajaa, 

oppilasta ja opettajaa ajattelemaan sen syvällisempää tarkoitusta. Kodin ja koulun välinen 

yhteistyö määrittyy useimmiten vanhempien puheissa ja koulun arjessa koulusta kotiin 

tulevaksi informaatioksi ja konkreettisiksi vanhempainilloiksi (Metso 2004, 117–118). 

Yhteistyötä tehdään kuin velvollisuudesta, sen syvällisempi tarkoitus unohtaen.  

Tutkimusaineisto on kerätty erään pohjoissuomalaisen kunnan yhtenäiskoulun yhdeksäs-

luokkalaisilta oppilailta kirjoitelmilla. Tutkimuskohde on valittu tutkijan henkilökohtaisen 

mielenkiinnon sekä oppilaiden iän perusteella. Yhdeksäsluokkalaisen ajattelun tason ajatel-

laan olevan jo niin kypsää, että hän pystyy tuottamaan tekstiä omista kokemuksistaan ja 

pohtimaan niitä tarpeen mukaan syvällisemmin. Toisaalta yhdeksäsluokkalaiset ovat kohta 

lopettelemassa oppivelvollisuuttaan, joten peruskoulun aikaiset kokemukset alkavat olla 

kasassa. 

Tutkimusaineiston koko määrittyi kyseisen koulun oppilasmäärän mukaan, koska tutkija 

halusi tehdä tutkimuksen juuri tämän koulun oppilaille. Tuomen ja Sarajärven (2009, 85) 

mukaan laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin vaan niissä pyritään 

antamaan hyvä tulkinta teoreettisesti jollekin toiminalle tai ymmärtämään tiettyä toimintaa. 

Tutkimusraportissa tulee kertoa, miksi tutkimushenkilöt on valittu ja miten ne täyttävät 

sopivuuden kriteerit. Väitöskirjaa alempien tutkimusten tarkoituksena ihmistieteiden puo-

lella on osoittaa tutkijan oppineisuutta omalta alalta, joten aineiston koko tältäkään osin ole 

merkityksellinen. Eskola ja Suoranta (1996, 39) kirjoittavat, että ”ratkaisevaa ei ole aineis-

ton koko vaan tulkintojen kestävyys ja syvyys”. Sulkusen (1990, 272–273) mukaan tutki-

musjoukkoa valittaessa heillä olisi hyvä olla suhteellisen samanlainen kokemusmaailma. 

Tutkimusjoukoksi muodostui 29 oppilasta, 15 poikaa ja 14 tyttöä, jotka saivat luvan osal-

listua kirjoitelman tekemiseen.  

 

 

5.2 Tutkimuksen strategia 

 

Tämä tutkimus on laadullinen tutkimus, joten se perustuu aristoteeliseen ja ymmärtävään 

tutkimuksen perinteeseen. Tässä tutkimuksessa ei ole tavoitteena teorian muodostaminen ja 
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hypoteesien testaaminen, vaan tosiasioiden löytäminen ja kuvaaminen. Tutkimus on ta-

paustutkimus, joka on toteutettu kvalitatiivisella tutkimusotteella. Laadullisen tutkimuksen 

tarkoituksena on ymmärtää kokonaisvaltaisesti tutkittavan ilmiön laatua, ominaisuuksia ja 

merkityksiä. (Tuomi ja Sarajärvi, 2009, 27.) Tutkimustehtävänä on selvittää oppilaiden 

ymmärrystä asiasta, joten on luontevaa lähestyä aihetta juuri oppilaiden subjektiivisten 

kokemusten kautta.  

Aristoteelisessa tutkimusperinteessä traditioiden kokonaisuus ei ole kovin yhtenäistä. 

Hermeneutiikan katsotaan edustavan parhaiten tätä kokonaisuutta. Tämä johtuu tietämisen 

tavasta, jossa ilmiöitä ymmärretään eikä selitetä. Ymmärtäminen on hyvin laaja käsite, 

mutta se voidaan erottaa kahdella seikalla selittämisestä. Metodina ihmistä tutkivissa tie-

teissä on ymmärtäminen, jolloin tutkija haluaa päästä sisälle tutkimuskohteen henkiseen 

ilmapiiriin, ajatuksiin, tunteisiin ja motiiveihin. Kun tutkimukseen tulee psykologinen sä-

vy, sitä ei voida selittää. Toinen ero selittämiseen tulee, kun intentionaalisuus liittyy myös 

aina ymmärtämiseen eli kuinka ymmärrämme jonkin merkityksen. (Tuomi ja Sarajärvi, 

2009, 28–29.) 

Tutkimuksen lähestymistapa on fenomenologis-hermeneuttinen, koska se pohjautuu her-

meneuttiseen ihmistieteelliseen tutkimukseen ja tutkimus kohdistuu tutkittavien kokemuk-

siin tutkittavasta asiasta. Tässä tutkimuksessa tutkitaan oppilaiden kokemuksia kodin ja 

koulun välisestä yhteistyöstä. Tuomen ja Sarajärven (2009, 34–35) mukaan hermeneuttis-

fenomenologisen orientaation tavoitteena on tutkittavan kokemuksen eli ilmiön merkityk-

sen käsitteellistäminen. Pyrkimyksenä on siis tuoda esille sellaista, mitä ei ole tiedostettu 

vaikka on koettu. Tässä tutkimuksessa, kun on tavoitteena oppilaiden kokemusten syvälli-

nen ymmärtäminen, tällainen lähestymistapa sopii hyvin.  

Tulkinnan tarpeen myötä on fenomenologiseen tutkimukseen tullut hermeneuttinen ulottu-

vuus. Hermeneutiikan avainkäsitteen, ilmiön merkityksen käsitteellistämisen, lisäksi on 

hyvä tiedostaa hermeneutiikan esiymmärryksen ja hermeneuttisen kehän merkitykset tut-

kimukselle. Ymmärrys alkaa aina jostakin, joten se ei ala tyhjästä ja se etenee kehämäisenä 

liikkeenä eli hermeneuttisena kehänä. (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 34–35.) Varto (1992, 58–

63) kirjoittaa, että laadullisen tutkimuksen päämenetelmänä on tulkinta, silloin kun tutki-

muksen kohteena on yksittäisen ihmisen kokemusmaailma. Oletus kokemuksen tutkimi-

sessa on, että tutkittavat ilmiöt ovat sellaisenaan läsnä maailmassa jossa eletään, mutta ei-

vät avaudu suoraan sellaisissa muodossa käsitteellistämiselle ja ymmärtämiselle. Asioiden 
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käsitteellistämiselle ja ymmärtämiselle tutkija tarvitsee tulkintaa. Tutkimuskohteen au-

tonomisuus, merkityksen koherenssi, ymmärtämisen aktuaalisuus ja aina uudelleen ym-

märtäminen ovat hermeneuttiset säännöt, jotka tehdään jokaiseen tutkimukseen. 

Eskolan ja Suorannan (2005, 19) mukaan laadullisessa ”tutkimuksessa hypoteesittomuus 

tarkoittaa sitä, että tutkijalla ei ole lukkoon lyötyjä ennakko-olettamuksia tutkimuskohtees-

ta tai tutkimuksen tuloksista”. Tärkeä on kuitenkin huomioida, että tutkijan aikaisemmat 

kokemukset ja havainnot aina vaikuttavat jollain tavoin tutkijan ymmärrykseen.  Tärkeintä 

on se, että niiden ei anneta vaikuttaa johdattelevasti tutkimuksen tekemiseen. Kun ennak-

ko-oletukset tiedostetaan ja otetaan huomioon esioletuksina, voi uutta oppimista tapahtua. 

Aineistojen tarkoituksena tuoda uusia näkökulmia eikä todentaa ennestään epäilemäänsä. 

Tässä tutkimuksessa ei ole asetettu kuin yksi tutkimusongelma, joten annetaan aineiston 

vapaasti tuoda esille tulokset. 

Tutkimus on empiirinen, koska lähtökohtana on koottu tutkimusaineisto, jota on havainnoi-

tu ja analysoitu. Tutkija itse on kerännyt aineiston, joka on hyvin yleinen tapa laadullisessa 

tutkimuksessa. Kiviniemen (2001, 68) mukaan tämä tiedonkeruutapa mahdollistaa tulkin-

tojen ja näkökulmien kehittymisen liittyen aineistoon tutkimusprosessin edetessä. Tutki-

mustehtävä, teorianmuodostus ja aineiston analyysi voivat vielä jalostua tutkimuksen ede-

tessä ja limittyä toisiinsa.  

Metsämuuronen (2006, 214–216) mukaan lähes kaikki laadulliset tutkimukset ovat tapaus-

tutkimuksia, koska lähes kaikki lähestymistavat käyttävät sitä. Tapaustutkimus on empii-

ristä tutkimusta, jossa tutkitaan yksittäistä tapausta. Tapauksena voi olla yksilö, ryhmä, 

sairaala, tapahtuma eli lähes mikä vaan, jota voidaan perustella tapauksena. Tämä tutkimus 

on ainakin kahdella tavalla tapaustutkimus. Tutkimuksen aineisto on hankittu yhdeltä kou-

lulta, koska haluttiin tutkia tämän koulun oppilaiden kokemuksia ja toiseksi valittiin vain 

yksi ikäryhmä, jotka ovat toimineet samassa ympäristössä. 

Saarela-Kinnunen ja Eskola (2007, 194–195) pitävät tapaustutkimusta enemmän lähesty-

mistapana kuin menetelmänä. Tutkimuksessa halutaan saada tietoa yksittäisestä tapaukses-

ta. Metsämuurosen (2006, 214–216) mukaan kyseisestä tapauksesta halutaan oppia jotain 

uutta yleistämisen sijaan. Tapaustutkimuksen pyrkimyksenä on ilmiön syvällinen ymmär-

täminen. Tapaustutkija yrittää löytää tapauksesta, mikä siinä on yhteistä ja mikä on erityis-

tä ja ainutlaatuista. Tässä tutkimuksessa tämä on hyvä perustelu tapaustutkimukselle. 
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5.3 Aineiston hankinta 

 

Aineistonkeruumenetelmänä kirjoitelma 

Empiirisen tutkimuksen toteuttamiseksi tutkijan on valittava metodit eli tutkimusmenetel-

mät. Metodit sisältävät havaintojen ja tiedon keräämisen tavat ja käytänteet, joilla käytän-

nön ongelma yritetään ratkaista. Tutkijan on mietittävä ennen empiiristä tutkimusta menet-

telytapoja ja tutkimuksen konkreettisia järjestelyjä. Suunnitelmia voi kuitenkin muuttaa 

tutkimuksen edetessä. (Hirsjärvi ym. 2009, 177–184.)  

Eskola ja Suorannan (2005, 15) mukaan tutkimusaineisto on yleensä ilmiasultaan tekstiä, 

joka on voinut syntyä kahdella eri tavalla. Tutkija voi olla riippuvainen tai riippumaton sen 

synnystä. Jos teksti on tuotettu tietoisesti juuri kyseiseen aineistoon, on se riippuvainen 

silloin tutkijasta. Jos aineisto on kerätty jo valmiina olevista teksteistä, se ei ole riippuvai-

nen tutkijasta. Tuomi ja Sarajärvi (2009, 84) jakavat myös kahteen luokkaan tutkimusai-

neistona käytettävän kirjallisen materiaalin. He jakavat sen yksityisiin kirjallisiin doku-

mentteihin ja joukkotiedotuksen tuotteisiin. Sanoma- ja aikakauslehdet, elokuvat sekä ra-

dio- ja televisio- ohjelmat ovat joukkotiedotuksen tuottamia tekstejä ja yksityisiä doku-

mentteja ovat kirjeet, puheet ja päiväkirjojat. Tämän tutkimuksen aineisto on oppilaiden 

kirjoittamia kirjoitelmia, joissa tutkija itse on ollut tiedonkerääjänä. Tällä perusteella ai-

neisto kuuluu yksityisiin kirjallisiin dokumentteihin, jotka ovat riippuvaisia tutkijasta. 

Kirjoitelma aineistonkeruumenetelmä on laadullisen tutkimuksen myötä yleistynyt, koska 

itse tuotetuissa tarinoissa ja muisteluissa tutkija pyrkii ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä 

mahdollisimman syvällisesti. Omaelämänkerrallisissa tutkimuksissa ihmiset itse saavat 

päättää, että millaisia kokemuksia ja käsityksiä heillä on ja mitkä ovat tärkeitä. Muisteluis-

sa on riskinä, että kokemukset eivät palaudu mieliin täydellisinä ja ajan kuluessa muistiku-

vat saattavat muuttua. (Hirsjärvi ym. 2009, 217–219) Tässä tutkimuksessa kirjoitelmia on 

pyritty ohjailemaan mahdollisimman vähän, että aineistoksi saataisiin mahdollisimman 

aitoja kokemuksia. Näin esille nousseista kokemuksista voitaisiin saada mahdollisimman 

totuudenmukainen kuva. 

Tutkimusaineistona käytettäessä yksityinen kirjallinen dokumentti pitää sisällään oletuk-

sen, että kirjoittaja kykenee ilmaisemaan itseään kirjallisesti. Kynnyskysymyksiksi voivat 

nousta kirjoittajan ikä ja kirjalliset kyvyt, jolloin tutkimusaineistoksi saadaan vain laiha 
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tutkimusaineisto. Laadullisessa tutkimuksessa valitaan tutkimuksen tiedonantajat harkiten, 

joten tutkijan on hyvä tiedostaa kyseiset asiat. (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 84.) Aarnoksen 

(2007, 170) mukaan yli 12-vuotiaat voidaan rinnastaa aikuisiin, kunhan huomioidaan hei-

dän viestintä tyylinsä ja elämänpiirinsä. Aineiston kirjoittajat ovat 9-luokan oppilailta, jo-

ten heiltä voi olettaa syntyvän riittävää tutkimusaineistoa tutkimuksen aiheesta. 

Hyvän tutkimusaineiston synty vaatii hyvän ohjeistuksen ja kirjoitustilanteen. Kirjoittajan 

ajatuksia voidaan tarvittaessa ohjailla kirjoitustilanteessa, apukysymyksillä, aiheella ja ke-

hyskertomuksilla. (Aarnos 2007, 176.) Tässä tutkimuksessa oppilaille määriteltiin kirjoi-

telman otsikko heijastamalle dokumenttikameralla valkokankaalle, että miten kodin ja kou-

lun välinen yhteistyö on määritelty kyseisen koulun nettisivuilla. Teksti oli luettavissa ko-

ko kirjoitelman ajan. 

 

Aineiston keruun toteuttaminen 

Tutkimuksen empiirinen osuus aloitettiin joulun alla 2012 tekemällä esitutkimus neljälle 9-

luokkalaiselle tytölle, jotka olivat eri kouluista. Kaikille annettiin aluksi vain kirjoitelman 

otsikko ”Millaisia kokemuksia sinulla on kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä?” ja pyy-

dettiin kirjoittamaan kirjoitelma siitä. Aihe tuntui liian haastavalta, joten tutkittaville annet-

tiin käyttöön ”kehyskertomus” (liite 1) aiheesta, joka oli koulun nettisivulla oleva määri-

telmä otsikon aiheesta. Tämän jälkeen kaikki pystyivät tuottamaan vähintään sivun pituiset 

kirjoitelmat aiheesta, jonka tutkija tulkitsi riittäväksi ohjeistukseksi kirjoitelmalle.  

Ennen varsinaisen tutkimuksen aloittamista tutkimukselle kysyttiin yleinen lupa koulun 

rehtorilta. Rehtori oli myötämielinen hankkeelle, joten tutkimus aloitettiin lähettämällä 

lupa-anomukset oppilaiden huoltajille luokanvalvojien välityksellä (liite 2). Kaikkiaan 

koulussa oli 35 9-luokkalaista oppilasta kahdella eri luokalla, joista 30 sai luvan osallistua 

kirjoitelman tekemiseen. Yksi oppilas oli poissa tutkimusta tehtäessä. Rehtori antoi myös 

luvan aineiston keruuseen koulupäivän aikana. Kirjoitelmien kirjoittamisen katsottiin par-

haiten sopivan äidinkielen tunneille, joten äidinkielen opettajan kanssa sovittiin asiaan liit-

tyvät järjestelyt. Kirjoitelman kirjoittamiseen varattiin aikaa 45 minuuttia luokkaa kohden, 

jonka katsottiin olevan riittävä aika.  

Kirjoitelmat kirjoitettiin tammikuun alussa 2013. Tutkimustilanne pyrittiin toteuttamaan 

mahdollisimman samalla tavalla molemmissa luokissa. Tunnin alussa tutkija antoi yleiset 
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ohjeet kirjoitelman laatimiseen, jossa hän painotti yläkoulun aikaisia kokemuksia sekä 

luottamuksellisuutta anonymiteetin suhteen. Oppilaat olivat tutkijalle pääsäänöisesti outo-

ja, joten anonymiteettisyys siltäkin osin tuli säilymään. Kirjoitelman alussa kirjoittajille 

annettiin mahdollisuus kysymyksiin liittyen kirjoitelman tekemiseen. Kirjoitelman kirjalli-

nen ohjeistus oli riittävä 9-luokkalaisille, koska aineistoa saatiin riittävästi tuotettua. Erot 

oppilaiden kirjoitelmien välillä vaihtelivat suuresti, mutta tämän voidaan todeta johtuvan 

hyvin monesta eri tekijästä.  

 

 

5.4 Aineiston analysointi 

 

Analyysitavoiksi Metsämuuronen (2006, 246) mainitsee sisällönanalyysin, henkilösuhtei-

den analyysin, analyysin sosiaalisten tyyppien mukaan ja sosiaalisten rakenteiden mukaan 

tapahtuvan analysoinnin. Eskola ja Suoranta (2005, 160) mainitsevat kvantitatiiviset tek-

niikat, teemoittelun, tyypittelyn, sisällönerittelyn, diskursiiviset analyysitavat ja keskuste-

luanalyysin analyysimenetelmiksi. Käytännössä erot eivät ole selvärajaisia vaan sekoittu-

vat. Tärkeämpää on tiedostaa, että on tarjolla erilaisia tapoja analyysin tekoon, kuin se että 

mitä käyttää. Voidaan sanoa, että aineistotapojen runsaus, on laadullisen aineiston rikkaus. 

Tuomi ja Sarajärvi (2009, 93) puhuvat luokittelusta, teemoittelusta ja tyypittelystä puhutta-

essa tavasta lähteä aineistoa käsittelemään. Luokittelua voidaan pitää kvantitatiivisena ana-

lyysina sisällön teemoista, joita voidaan konkreettisesti laskea ja esittää taulukoina. Tee-

moittelu on luokittelun kaltaista, jossa painotetaan teeman sanomaa ja lukumäärä ei ole 

merkityksellinen. Aineisto ryhmitellään ja pilkotaan erilaisten aihepiirien mukaan. Tyypit-

telyssä aineiston teemoista pyritään löytämään yhteisiä ominaisuuksia ja muodostetaan 

näistä yleinen näkemys eli tyyppiesimerkki. 

Tieteellisestä päättelyn logiikasta puhuttaessa voidaan puhua induktiivisesta, deduktiivises-

ta ja abduktiivisesta logiikasta. Induktiivisessa logiikassa edetään yksittäisestä yleiseen, 

jolloin voidaan puhua myös aineistolähtöisestä analyysistä. Deduktiivisessa edetään ylei-

sestä yksittäiseen, jolloin analyysi on teoriasidonnainen. Abduktiivisessa logiikassa näitä 

käytetään rinnakkain, jolloin induktiivinen ja deduktiivinen vuorottelevat. (emt. 95–97.) 
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Tuomi ja Sarajärvi (2009) mukaan sisällönanalyysi voi olla perusanalyysimenetelmä, jota 

voidaan käyttää kaikissa laadullisen tutkimuksen perinteissä, jos se on väljä teoreettinen 

kehys analysoitaessa aineistoja. Sisällönanalyysi voi olla myös yksittäinen metodi eli tapa, 

jolla laadullinen tutkimus analysoidaan. Tällöin pyritään analysoimaan aineistoa syste-

maattisesti ja objektiivisesti. Tutkittavasta ilmiöstä pyritään saamaan mahdollisimman tii-

vistetty ja yleisessä muodossa oleva kuvaus. Sisällönanalyysi on tekstianalyysi, jossa etsi-

tään inhimillisiä merkityksiä tekstistä. (emt. 91–104.) 

Aineistolähtöisessä analyysissä keskeistä on, että teoriaan pohjautuvia analysoitavia yksi-

köitä ei ole muodostettu etukäteen vaan ne muodostuvat aineiston pohjalta. Näistä yksi-

köistä pyritään luomaan teoreettinen kokonaisuus, johon eivät saisi vaikuttaa tietoisesti 

aikaisemmat havainnot, tiedot ja teoriat. Analyysia ohjaavan teorian merkitys metodologi-

an kannalta on sitova siten, että se ohjaa analyysia.  Fenomenologis-hermeneuttisissa tut-

kimuksissa käytetään tätä analyysitapaa tutkittaessa ihmisten kokemuksia jostain asiassa. 

(emt. 95–97.) Tutkimuksen tarkoituksena on saada teoreettinen ymmärrys asiasta, jota ei 

ohjaa tutkimuksen teoria eikä testata hypoteeseja. Metodologiset sitoumukset, jotka on 

tehty teorian pohjalta, ohjaavat analyysia. Yksityiskohtainen ja monitahoinen aineiston 

tulkinta on analyysin tarkoitus. (Hirsjärvi ym. 2009, 164; Tuomi ja Sarajärvi 2009, 95–97.) 

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa Tuomen ja Sarajärven (2009, 108–109)   mukaan 

etenee vaiheittain. Ensimmäisenä on aineiston pelkistäminen eli redusointi, jolloin aineis-

ton informaatio tiivistetään ja määritellään analyysiyksiköiksi. Toisena vaiheena on aineis-

ton ryhmittely eli klusterointi, jolloin analyysiyksiöt käydään läpi tarkasti ja ryhmitellään 

ja yhdistetään luokiksi. Kolmannessa vaiheessa aineisto abstrahoidaan eli käsitteellises-

tään, jolloin erotetaan olennainen tieto ja sen perusteella muodostetaan teoria. Tutkimus-

tehtävään saadaan vastaus yhdistelemällä käsitteitä ja tulkitsemalla niitä aineistolähtöisessä 

sisällönanalyysissä. 

Abstrahointi Metsämuurosen (2006, 245–246) mukaan tarkoittaa sitä, että analyysissa ke-

rätty aineisto hajotetaan käsitteellisiksi osiksi ja ne kootaan uudelleen tieteellisiksi johto-

päätelmiksi synteesin avulla. Tällä toiminnalla pyritään irrottamaan johtopäätökset yksit-

täisistä henkilöistä, lausumista ja tapahtumista siirtää ne yleiselle teoreettiselle ja käsitteel-

liselle tasolle. Tuomi ja Sarajärvi (2009, 112–113)  painottavat käsitteistä tulkittaessa, että 

tutkijan tulee pyrkiä ymmärtämään, mitä asiat tutkittavalle merkitsevät.   
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Kvantifioimalla aineisto tarkoitetaan käsitteiden laskemista luokittelun jälkeen. Eli kuinka 

monta kertaa eri asiat esiintyy aineistossa tai kuinka moni ilmaisee asian. Näistä voidaan 

tehdä sitten matriisi, jolla nähdään aineistosta nousseet asiat määrällisesti taulukkona. Ai-

neiston käsittelyn jatkamista kvantifioimalla saadaan laadulliseen aineistoon erilaisia nä-

kökulmia. (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 120–121.) 

Tämä tutkimus on toteutettu käyttämällä aineistopohjaista sisällönanalyysia. Aineistona on 

käytetty kirjoitelmia, jotka on kirjoitettu ja luettu läpi ennen teoriaosan kirjoittamista. Ai-

neisto on siis alitajuisesti ohjannut tutkimuksen teoriaosan muodostumista, koska se on 

ollut olemassa ennen sen kirjoittamista. Aineiston analysointi aloitettiin lukemalla kirjoi-

telmat läpi muutaman kerran, jonka jälkeen päädyttiin tekemään koko aineistosta Excel-

taulukkoja. Aineisto kirjoitettiin sana sanalta siihen ja lauseet hajotettiin tarvittaessa pie-

nempiin yksiköihin. Metsämuuronen (2006, 245–246) puhuu aineisto abstrahoimisesta, 

kun se hajotetaan käsitteellisiksi osiksi ja kootaan uudelleen tieteellisiksi johtopäätelmiksi 

synteesin avulla. Toiminnalla pyritään irrottamaan johtopäätökset yksittäisistä henkilöistä, 

lausumista ja tapahtumista siirtää ne yleiselle teoreettiselle tasolle.  

Tytöille ja pojille tehtiin omat taulukot, koska tutkijaa kiinnosti, nouseeko sen mukaan 

erilaisia asioita esiin. Taulukkoon (taulukko 2) tehtiin kuusi saraketta: oppilaan mukaan, 

sanonnan mukaan, kokemuksen tunteen mukaan, sanonnan pelkistäminen eli kokemuksen 

nimeäminen, yhteistyönmuoto ja yhteistyön taso. Taulukko käytiin läpi useaan kertaan 

kunnes se löysi lopullisen muotonsa. Taulukkoon luokiteltiin asioita, jolla pystyttiin löytä-

mään aineistosta esiin nousevat asiat.  

 

POJAT SANONTA KOK. PELKISTÄMINEN MUOTO TASO 

1 

Ja kyllähän sinne hel-

meen tulee kaikki mitä 

on tehnyt tai jättänyt 

tekemättä. Neg. Ilmoittelu Helmi Opp 

 

TAULUKKO 2. Esimerkki Excel-taulukosta. 

Taulukosta nousi esille kokemuksen myönteisyys ja kielteisyys. Yhteistyön muodoista 

sähköinen reissuvihko helmi nousi määrällisesti reilusti eniten esille sekä opettajan toimin-
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ta. Opettajan toiminta muodostui myös muoto sarakkeen alle. Yhteistyön kokemukset oli-

vat määrällisesti eniten oppilastason yhteistyöhön liittyviä, joten niitä ei nosteta esille tu-

loksissa. 

Tämän jälkeen aineistosta nousset pelkistetyt kokemukset kvantifioitiin omiksi taulukoiksi 

(liiteet 3 ja 4). Määrällisesti eniten nousseet asiat kertoivat sen, mitkä asiat ovat merkityk-

sellisiä aineistossa. Kokemuksia yhdisteltiin vielä kvantifioinnin jälkeen ja saatiin kaksi 

kategoriaa lisää vuorovaikutussuhteen taso ja parannusehdotus. Vuorovaikutussuhteen taso 

perustuu Vuorisen (2000, 21–22) määritelmään kodin ja koulun yhteistyön vuorovaikutuk-

sen tasosta. Joka on asioista tiedottamista, kielteisistä asioista ilmoittelua ja rankaisemista 

eli kotiin ollaan yhteydessä vain silloin kun siihen on jokin erityinen tarve. Aineistosta 

nousseista mielipiteistä, parannusehdotuksista, keskusteluista, palautteen annosta, yhtey-

denpidosta ja toivomuksista muodostettiin oma kategoria ”parannusehdotukset”. 

Aineiston analysoinnin jälkeen aineistosta pystyi muodostamaan neljä määrällisesti merki-

tyksellistä kategoriaa, joita tulkitaan tuloksissa tutkimuksen teoriaan pohjaten. Vuorovai-

kutussuhteen taso, opettajan toiminta, yhteistyönmuoto ja parannusehdotukset nousivat 

aineistosta esille.  

 

 

5.5 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuus kietoutuu eettiseen kestävyyteen ja arviointiin Tuo-

men ja Sarajärven (2009, 126–127) mukaan. Tutkijan on jo ennen tutkimuksen toteuttamis-

ta mietittävä tutkimussuunnitelmassa, että tutkimus on laadukas. Tutkimusasetelmaksi on 

valittava sopiva menetelmä ja raportointi tulee tehdä hyvää tieteellistä käytäntöä noudatta-

en. Lukijan on pystyttävä arvioimaan tutkimuksen luotettavuutta koko tutkimuksen ajan. 

Tutkimuksessa tulee selvittää, miten tutkittavat on valittu, miten aineisto on kerätty ja ana-

lysoitu (emt. 157). 

Luotettavuuden arviointi laadullisessa tutkimuksessa koskee koko tutkimusprosessia ja se 

pyritään arvioimaan aina tutkimuksissa. Tutkimuksen toteutuksesta tehty tarkka kuvaus ja 

tutkimuksen sisäinen johdonmukaisuus lisää laadullisen tutkimuksen luotettavuutta (Hirs-
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järvi, ym. 2007, 226–227; Tuomi ja Sarajärvi 2009, 141.) Eskolan ja Suorannan (2005, 

211) mukaan laadullisessa tutkimuksessa luotettavuuden arviointi kohdistuu itse tutkijaan 

sekä koko tutkimusprosessiin, joten tutkijan tulee tiedostaa tutkimukseen vaikuttavat sei-

kat. 

Totuudellisuus ja objektiivisuus ovat huomioitava luotettavuutta arvioitaessa. Tietoteoreet-

tisessa keskustelussa Tuomen ja Sarajärven (2009, 134) mukaan löytyy neljä totuusteoriaa, 

joilla totuus voidaan teoreettisesti määritellä. Korrespondenssiteoriassa asia on totta, jos se 

vastaa todellisuutta. Koherenssiteoriassa totta on se, mikä on yhtä pitävä aikaisemman tie-

don kanssa. Konsensuksessa totuusteoria perustuu yhteisymmärrykseen, jolloin ihmiset 

yhdessä ovat luoneet teorian. Pragmaattisessa totuusteoriassa tieto on totta, jos se toimii. 

Havainnot ovat aina teoriapitoisia, joissa objektiivisuus tulee perustella.  

Objektiivisuutta laadullisessa tutkimuksessa perusteltaessa tulee muistaa luotettavuuden ja 

puolueettomuuden ero havaintoja tehdessä. Puolueettomuus tutkimuksessa liittyy tutkijaan 

ja hänen toimintaansa tutkimuksen tekijänä. Tutkimuksen tiedon voidaan sanoa olevan 

subjektiivista, koska tutkija itse on päättänyt tutkimusasetelman. Tutkijan tulee pyrkiä toi-

mimaan niin, että hänen oma persoonallisuus mahdollisimman vähän ohjaa tutkimusta. 

Hän aidosti pyrkii ymmärtämään ja kuulemaan tiedonantajia itsenään. Puolueettomuusnä-

kökulma laadullisessa tutkimuksessa on erittäin merkityksellinen luotettavuutta pohtiessa, 

koska siihen liittyy oleellisesti tulkinnallisuus.  (emt. 136–137.) Tietoa pohtiessa voidaan 

ajatella, että absoluuttista objektiivista tietoa ei ole olemassa. 

 Validiteetti ja reliabiliteetti ovat tutkimuksen luotettavuutta pohtiessa yleisesti käytettyjä 

käsitteitä. Validiteetti tarkastelee sitä, että kuinka tutkimuksessa toteutuu se, että on tutkittu 

sitä, mitä on aiottukin tutkia. Reliabiliteetti tutkii taas tutkimuksen toistettavuutta. Näiden 

käyttöä laadullisessa tutkimuksessa on kritisoitu siksi, että ne ovat syntyneet määrälliseen 

tutkimuksen tarpeisiin ja oletukseen yhdestä konkreettisesta todellisuudesta. Laadullisessa 

tutkimuksessa edellytetään reaalista olemassa oloa ja tiedostetaan sosiaalinen todellisuus, 

josta täydellisen objektiivisen tiedon etsiminen ei ole mahdollista. (emt. 136–137.) Tässä 

tutkimuksessa toteutuu validiteetti, koska on tutkittu sitä, mitä on luvattu. Reliabiliteetti 

toteutuu menetelmän ja analyysin osalta. 

Aineistoa tutkittaessa tutkija on voinut todeta, että tutkittavat ovat kirjoittaneet asiasta juuri 

niin kuin oli pyydetty. He ovat luottaneet tutkijan sanaan, että heidän vastaukset eivät pää-

se ulkopuolisten tietoon vaan pysyvät tutkijan hallussa. Tämä tulee ilmi siitä, että aineistos-
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ta nousi esille erittäin henkilökohtaisia ja avoimia vastauksia niin myönteisessä kuin kiel-

teisessäkin mielessä. Tutkittavat ovat iältään keskimäärin viisitoistavuotiaita, joka on myös 

huomattavissa aineistossa.  Heidän ajatuksensa ovat erittäin voimakkaita ja selkeitä, kuten 

tuohon ikään kuuluukin. Jokainen oppilas on aidosti kirjoittanut sellaisen kirjoitelman kuin 

itse on asian kokenut ja juuri kirjoitushetkellä nousi mieleen. Aineiston voidaan sanoa ole-

van luotettava siinäkin mielessä, kun oppilaita ei tietoisesti johdateltu kysymyksillä vaan 

annettiin vapaasti kertoa omista kokemuksista.
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

 

Tässä kappaleessa esitellään tutkimuksen tulokset. Tutkimustulokset on esitetty aineistosta 

esille nousseiden käsitysten mukaan kategorioituna ja niitä peilataan teoreettiseen viiteke-

hykseen ja lähdeaineistoon. Vuorovaikutussuhteen taso, opettajan toiminta, yhteistyön-

muoto ja parannusehdotukset nousivat aineistosta esille. Tutkimustulosten on tarkoitus 

tuoda esille oppilaiden kokemukset kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä. Oppilaat ovat 

yksi yhteistyön osa, joten heillä on myös kokemuksia sen toteutumisesta. 

Tutkimustulokset kerrotaan tyttöjen ja poikien osalta erikseen, koska aineistosta esille 

nousseet kokemukset painottuvat hiukan eri tavalla sukupuolesta johtuen. Aineistosta esille 

nousseet kokemukset jaotellaan myös myönteisinä ja kielteisinä. Kokemuksiin ovat luon-

nostaan vaikuttamassa oppilaan persoonallisuus ja ikä. Nuoruus on elämän vaihe, jolloin 

asiat koetaan hyvin tunnepitoisesti ja kritisoiden, joten niiden kuuluukin näkyä tutkimuk-

sessa. Tämä voidaan nähdä myös yhtenä luotettavuutta lisäävänä tekijänä; oppilaat ovat 

aidosti halunneet kertoa kokemukset eikä sievistellen. Tervaskanto-Mäentausta ja Seppä-

nen (2013, 260–261) kirjoittavat, että lapsen identiteetti ja persoonallisuus kehittyvät nuo-

ruusiässä, jolloin hän tarkastelee suhdettaan ympäröivään yhteiskuntaan. 
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6.1 Vuorovaikutussuhteen taso yhteydenpitoa  

 

Vuorinen (2000, 21–22) määrittelee vuorovaikutussuhteen tasot yhteydenpidoksi, yhteis-

työksi ja yhteistoiminnaksi. Tämän tutkimuksen aineisto määritteli yhteistyön tason yhtey-

denpidoksi. Kotiin ollaan yhteydessä vain silloin kun siihen on jokin erityinen tarve. Tie-

dottaminen, poissaolot, myöhästymiset ja rikkeet ovat yleisimpiä tälläisiä syitä. Yhteistyön 

jäädessä tälle tasolle kotiin saattaa mennä pääsääntöisesti ikävää kerrottavaa, joka on osal-

taan vähentämässä myönteisen suhteen kehittymistä. 

Metson (2004) tutkimuksessa tarkastellaan kodin ja koulun välistä vuorovaikutusta, jonka 

tarkoituksena on ollut luoda laaja näkemys kodin ja koulun välisistä suhteista yläasteella. 

Tutkimuksessa vanhemmat ottivat kasvatusvastuun itselle ja näkivät koulun tehtävänä 

opettamisen toisin kuin silloin julkisesti puhuttiin. Kotona vanhemman rooli oli olla tukena 

ja valvoa, että koulu sujuu. Kouluissa vanhemmat nähtiin taustajoukkoina, jotka tarvittaes-

sa hälytetään apuun. Kodin ja koulun yhteistyö määrittyi vanhempainilloiksi ja koulusta 

kotiin tulevaksi informaatioksi.  

 

Vuorovaikutussuhteen taso tyttöjen kokemana 

Tässä tutkimuksessa vuorovaikutuksen taso määrittyy tyttöjen puheissa juuri Vuorisen 

(2000, 21–22) määritelmän mukaiseksi yhteydenpidoksi. Tiedottaminen nousi esille kaik-

kiaan 24 kertaa, joista 16 kertaa se liittyi positiivisiin kokemuksiin ja loput negatiivisiin. 

Tiedottaminen oli pääsäänöisesti opettajien velvollisuuksiin kuuluvia tehtäviä kuten pois-

saoloista ja kokeista tiedottamista. Tiedottaminen näytti pääsäänöisesti tapahtuvan Helmen 

välityksessä, joka koettiin erittäin myönteisenä tiedottamisen välineenä. 

Myös kokeet ja niiden arvosanat ovat vain klikkauksen päässä helmen ansios-

ta. (T22) 

Kun koulunkäynti sujuu ja oppiminen on myönteinen asia, kokemukset vuorovaikutukses-

takin koetaan helposti myönteisiksi vaikka ne jäävät yhteydenpidon tasolle. Vanhemmat 

luottavat, että koulunkäynti sujuu hyvin, kun koulusta ollaan yhteydessä vain silloin kuin 

tiedotetaan jostain asiasta. Vanhemmat antavat hiljaisesti tukensa ja työrauhan koulutyölle. 
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He luottavat opettajien ammattitaitoon, mutta ovat tarvittaessa tukena kuten Metso (2004) 

kirjoittaa. 

Ilmoittelu käsitteenä tarkoittaa kielteisten asioiden tiedottamista kotiin. Se nousi kielteisis-

sä kokemuksissa esiin viisi kertaa ja tiedottaminen kahdeksan kertaa. Asioina kokemukset 

olivat hyvin pieniä, mutta merkityksellisiä kokemuksia oppilaalle, kun he halusivat tuoda 

ne esille. Oppilaat kokivat, että opettajien kynnys kielteisistä asioista tiedottamiseen oli 

helmen ansiosta laskenut.  

 Ne kirjaa sinne ylös ”vanhempien tiedoksi” aivan turhia asioita.(T29) 

Kielteisissä asioissa opettajan on pakko ottaa yhteyttä kotiin, mutta positiiviseen palautteen 

antoon tällaista velvoitetta ei ole (Karhuniemi 2013, 105–133). Laki siis velvoittaa opetta-

jia tiedottamaan kotiin, kun jotain ikävää on tapahtunut. Jokainen opettaja joutuu käyttä-

mään omaa harkintaa, että mikä on sen tasoista asiaa, josta kannattaa ilmoittaa ja mistä ei. 

Opettajan ammattitaito kehittyy vuosien saatossa, joten tämäkin asia muotoutuu oikeisiin 

mittasuhteisiin ajan kuluessa, mutta ylilyöntejä tulee varmasti puolin ja toisin vielä myö-

hemmin.  

Käytännössä opetuksenjärjestäjä määrittää, että mitä kodin ja koulun välinen yhteistyö on, 

koska lain asettamat velvoitteet voidaan tulkita monella tavalla (Mäkelä-Rönnholm 2006, 

52). Vuorovaikutuksen tason muodostuessa vain yhteydenpidoksi voivat oppilaat kokea, 

että kodilla ja koululla on erilaiset käsitykset siitä, mikä on oleellista tiedottaa ja mikä ei. 

Opettajien olisi hyvä luoda yhdessä vanhempien kanssa koulunsisäiset käytänteet siitä, että 

mitkä ovat sellaisia asioita, joista kannattaa informoida kotiin ja miten. Käytännön toteut-

taminen vaatii aitoa vuorovaikutusta koska perheiden odotukset yhteistyölle eivät ole yhte-

näiset lähtökohdista johtuen vaan tarpeiden ja odotusten moninaisuus tuo haasteita sille, 

kuten Lämsä (2013, 57) kirjoittaa.  

 

Vuorovaikutussuhteen taso poikien kokemana 

Poikien kirjoitelmissa vuorovaikutus määrittyi hiukan enempi kielteisissä kokemuksissa. 

Ilmoittelu nousi esille 17 ja rankaiseminen 3 kertaa. Tiedottaminen nousi esille 12 kertaa 

myönteisissä kokemuksissa ja kaksi kertaa kielteisissä kokemuksissa. Poikien kielteiset 

kokemukset liittyvät lähes kaikki kurinpidollisiin toimiin. Oppilas on tehnyt jotain, josta 
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opettaja on ilmoittanut kotiin. Ilmoittaminen on pääsäänöisesti tapahtunut helmen kautta. 

Oppilaiden kielteiset kokemukset johtuvat pääsäänöisesti siitä, että he kokevat, että opetta-

jat ilmoittelevat liian pienistä asioista kotiin.  

..että kotiin soitetaan heti kun pää kääntyy jonnekin muualle kuin taulua koh-

ti. (P6) 

Oppilaiden kokemukset ovat aina subjektiivisia. Kun niitä tulee esille riittävän monta, voi-

daan alkaa puhumaan yleisistä kokemuksista. Kielteiset kokemukset ovat laskemassa oppi-

laan motivaatiota koulunkäyntiin, joka taas itsessään laukaisee kielteisen asenteen koulua 

kohtaan. Kun asenne muuttuu kielteiseksi, se luonnostaan muutenkin tuo kielteisiä tunte-

muksia. Perusopetuslaki (628/1998) velvoittaa lapset osallistumaan perusopetukseen, käyt-

täytymään asiallisesti ja suorittamaan annetut tehtävät tunnollisesti.  

Kotikasvatus on muuttunut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana enemmän toisen 

kunnioituksen ymmärtämiseen lapsen ja huoltajan välillä, mikä on lisännyt vanhempien 

halua kuunnella lapsiaan ja keskustella heidän kanssa. Lapset odottavat huoltajan tukevan 

heidän koulunkäyntiä ja olevan muutenkin läsnä heidän arjessa kyselemällä, arvostamalla, 

asettamalla rajoja ja auttamalla ilman pyyntöä. (Aula 2011, 14–18.) Kodin ja koulun yh-

teistyön vuorovaikutuksen tasoon tulisi tehdä työtä, jotta pojat kokisivat sen myönteisem-

mäksi. Poikkeava käyttäytyminen johtuu myös siitä, että haluaa tulla kuulluksi, mutta ei 

ole keinoja itsensä ilmaisemiseen. Oppilaat tarvitsevat aikuisia malliksi käyttäytymiseensä 

kuten Arminen ym. (2013, 223–228) kirjoittavat. 

Kodin ja koulun yhteistyö toteutuu kahden erilaisen kehitysyhteisön vuoropuheluna. Vaik-

ka asioista ollaan joskus erimieltä tai tavat ja perinteet olisivat erilaiset, yhteistyötä voidaan 

tehdä. Näin lapsi voi oppia parhaalla tavalla kuinka yhteiskunnassa toimitaan.(Arminen 

ym. 2013, 223–228.) Kun yhteistyön kokemukset määrittyvät yhteydenpidoksi, vastavuo-

roista vuoropuhelua ei synny. Oppilaille ei synny positiivisia kokemuksia siitä, kuinka asi-

oita voidaan hoitaa hienotunteisesti, vaikka näkemykset asioista voivat olla erilaiset. 

Tiedottamisen kotiin helmen kautta ja 9-luokalla toteutettu vanhempainilta nousivat pokien 

kokemuksissa hyvin myönteisesti esille. 

..koska sieltä näkee läksyt, poissaolot ja miten on käyttäytynyt. (P6) 
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Käyttäytyminen, josta oli saanut myönteistä palautetta, mainittiin poikien positiivisissa 

kokemuksissa. Se kertoo siitä, että positiivinen kokemus jää hyvin mieleen ja on erittäin 

merkityksellinen saajalleen. Arminen ym. (2013, 228) kirjoittavat, että lapsi tarvitsee huo-

lenpitoa, huomiota, palautetta, kannustusta ja lohdutusta pettymyksiin sekä rohkaisua uu-

siin yrityksiin epäonnistumisen jälkeen.  

 

 

6.2 Opettajan toiminta oppilaiden kokemana 

 

Kodin ja koulun tärkein tehtävä on sosiaalistaa lapset tähän yhteiskuntaan eli antaa niille 

tarvittavat tiedot ja taidot, että he saisivat elää mahdollisimman hyvän elämän. Kurttila 

(2011, 42) kirjoittaa, että ”teollisen Suomen perintönä on ollut typistää koulu pelkäksi tie-

totehtaaksi, joka ahdistuu sille ajateltavasta kasvatustehtävästä”. Yleisesti ajatellaan vielä 

koulun tehtävänä vain opettamisen ja kodin tehtävänä kasvatuksen. Kun nämä kaksi erote-

taan toisistaan, koulu halutaan rakentaa tietyn tyyppipersoonan mukaiseksi paikaksi. Tämä 

tuo ongelmia lapsen koulunkäyntiin, koska kaikki lapset ovat persoonia ja kaikille tällainen 

koulu ei sovellu. Tänä päivänä opettajat tarvitsevat tukea luokkaan ja vanhemmat apua 

arkeen, johon tarvitaan yhteisöllistä kasvatusta. 

Arminen ym. (2013, 223–228) kirjoittavat, että kodin ja koulun yhteistyö toteutuu kahden 

erilaisen kasvuyhteisön vuoropuheluna. Vaikka asioista ollaan joskus erimieltä tai tavat ja 

perinteet olisivat erilaiset, yhteistyötä voidaan tehdä. Näin lapsi voi oppia parhaalla tavalla 

kuinka yhteiskunnassa toimitaan. Koulu on kuin yhteiskunta pienoiskoossa, jossa harjoitel-

laan asioita elämää varten. Yhteistyö on viesti oppilaalle siitä, että hänen oppimisensa ja 

koulunkäyntinsä on tärkeää. Peruskouluaika tulisi nähdä arvokkaana elämänvaiheena eikä 

vain kasvuna tulevaisuuteen. Peruskoulun aikana lapsi muodostaa käsityksen itsestään yh-

teiskunnan jäsenenä, joka oppii asioita ja toimii kouluyhteisön jäsenenä omalla tavallaan. 

Vanhempien ei pitäisi moittia opettajia oppilaiden kuullen ja vastaavasti opettajat eivät 

saisi moittia vanhempia lasten kuullen. Vaikka asioista ollaan erimieltä, pitäisi aikuisen 

kyetä toimimaan asiallisesti ja ymmärtää toisen tarkoittavan hyvää. Aikuisten hyvästä vuo-

rovaikutuksesta hyötyvät eniten lapset. (Cantell 2011, 287.) Opettajan työ on ihmissuhde-

työtä, joka vaatii paljon. Rakentamalla itselle sellaisen roolin, jossa voi olla myös erehty-
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väinen ja tukea tarvitseva, tulee vastapuolta jo omalla asenteella puolitiehen vastaan, joka 

luo hyvää pohjaa vastavuoroiselle yhteistyölle. 

 

 Opettajan toiminta tyttöjen kokemana 

Opettajan toiminta nousi enemmän esille tyttöjen kirjoitelmissa. Se nousi esille 41 kertaa, 

joista 14 kertaa kokemus oli positiivinen ja 27 kertaa negatiivinen. Kokemukset olivat pie-

niä arjessa tapahtuvia kohtaamisia, joista oli kokijalle jäänyt vahva mielikuva muistiin. 

Tämän aineiston perusteella voi todeta, että tytöt kokevat asiat paljon voimakkaammin ja 

syvällisemmin kuin pojat ja negatiivinen palaute muistetaan pitkään. He pohtivat merki-

tyksiä ja syitä opettajan toiminnalle. Lisäksi he odottavat opettajilta ymmärrystä ja myötä-

elämistä omalle toiminnalleen. 

Tyttöjen kokemukset opettajan toiminnasta jakautuvat erilaisiin kokemuksiin. Opettajan 

kielteisen palautteen anto muiden kuullen koski kymmentä kokemusta. Kielteisen palaut-

teen kokemukset liittyivät läksyjen laiminlyömiseen, vanhempien arvostelemiseen, ylei-

seen valittamiseen ja uhkailuun. Kokemuksiin liittyi vahvasti viesti siitä, että oppilaat kai-

paavat ymmärrystä ja myötäelämistä myös opettajilta. Jos tunnollisella oppilaalla on joskus 

läksyt tekemättä, syy voi olla paljon syvällisempi kuin unohtaminen. 

Sitten koulussa opettaja rupeaa valittamaan että ”mitenkäs sinä et ole tehnyt 

läksyjä” (T20) 

Jokainen opettaja tekee työtään omalla persoonallaan ja taidoillaan, joten opettaja ei voi 

olla ajatusten lukija. Toisen vahvuus voi olla juuri lasten tunnetilojen tulkinnassa ja toinen 

taas toimii enempi käytännöllisten asioiden kanssa, joten suhteet oppilaisiinkin muotoutu-

vat aina erilaisiksi. Opettajalta vaaditaan tietynlaista herkkyyttä kohdata jokainen oppilas 

yksilönä eikä massana. Tänä päivänä lapset joutuvat kohtaamaan hyvin monenlaisia asioita 

hyvin varhain, jotka saattavat viedä voimat pitkäksi aikaa. Lahtinen (2011, 322–323) muun 

muassa kirjoittaa, että vuorovaikutus kodin kanssa lisää opettajan oppilaantuntemusta.  

Huolen herätessä on hyvä muistaa, että opettaja ja huoltaja eivät tee yksin kasvatustyötä 

vaan apua on ympärillä. Lastensuojelulain (2007, 9§) mukaan kunnan tulee järjestää perus-

tuslaissa määrätty riittävä tuki ja ohjaus kaikille lapsille liittyen hänen koulun käyntiin ja 

kehitykseen järjestämällä koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluita. Näillä palveluilla 
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pyritään myös kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittämiseen. Tämä on ehkäisevää las-

tensuojelutyötä, jolla tuetaan vanhemmuutta ja lisätään lasten hyvinvointia, kasvua ja kehi-

tystä. Lastensuojelulailla taataan lapsille paras mahdollinen tuki ja apu hyvinvointiin ja 

kasvatuksen tukemiseen liittyen riittävän nopeasti. 

 

Opettajan toiminta poikien kokemana 

Oppilaiden kokemukset ovat aina subjektiivisia, jolloin jokainen kokee opettajan toimin-

nan omalla ainutlaatuisella tavallaan. Nivala (2011, 20–23) mukaan oppiminen, kehitys ja 

kasvu ovat sisäänrakennettuna ihmisessä ja toteutuvat prosesseina. Kasvuprosessissa, joka 

toteutuu väistämättä, ihminen kasvaa sosiaalisesti, psyykkisesti ja fyysisesti. Hän samais-

tuu joihinkin malleihin ja erottautuu toisista, omaksuu vaikutteita ympäristöstään, kehittyy 

toiminnallisesti ja ajattelultaan, oppii tietoja ja taitoja, muodostaa kuvaa itsestään ja maa-

ilmasta. Voidaan ajatella, että jokainen kokemus vaikuttaa meihin jollain tavalla.  

Poikien kirjoitelmissa nousi 17 kertaa esille opettajan toiminta. Niistä 15 kertaa oli kielteis-

tä ja 2 kertaa myönteistä. Negatiiviset asiat olivat ilmoitteluun ja mielipiteisiin liittyviä. 

Pojat kokevat, että opettajat ilmoittelevat asiat liioitellen kotiin. Mielipiteet taas liittyvät 

yleensä opettajan suhtautumistapaan, että kuinka hän kohtaa oppilaan. Pojat kokivat, että 

opettajat eivät arvosta heitä. 

Ei arvosta meitä, jotka oikeasti teemme töitä koulun eteen. (P14)  

Tutkimustulokset osoittavat kodin ja koulun yhteistyössä opettajan ja vanhempien tutustu-

misen tärkeyden. Tutun ihmisen kanssa on helpompi hoitaa myönteisiä kuin myös vaike-

ampia asioita. Tutustumalla opettaja saa karsittua negatiivisia asenteitakin pois.(Siniharju 

2003.) Ennakkoluulot ja vääränlaiset asenteet syntyvät helpommin, jos yhteistyö ei ole 

vastavuoroista vuoropuhelua vaan jää vain yhteydenpidon tasolle. 

Poikien positiiviset kokemukset liittyivät kuulluksi tulemiseen. Tervaskanto-Mäentausta ja 

Seppänen (2013, 260–261) mukaan kuulluksi tulemisen kokemus on erittäin tärkeää lapsil-

le ja nuorille ja yleensä siten myös saadaan parhaimmat ja luovimmat ratkaisut eri tilantei-

siin. 

Äitini soiton jälkeen pystyin vaihtaa ainetta toiseen, josta pidän.(P14) 
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Kunnan perusopetuksen toiminta-ajatus määrittää, että kasvatus- ja opetustyöhön tarvitaan 

ympäristön tuki eli ensisijaisesti huoltajat. Kun kodin ja koulun välinen yhteistyö toimii, se 

vaikuttaa yhteishenkeen ja koulumotivaatioon. Koulun ja kodin yhteinen päämäärä tukee 

parhaalla mahdollisella tavalla lapsen kehitystä. (Pyhännän perusopetuksen opetussuunni-

telma 2004.) Koulun opetussuunnitelma velvoittaa opettajat yhteistyöhön huoltajien kans-

sa, mutta yhteistyön onnistumisessa osavastuu on lapsen huoltajalla toisena osapuolena. 

Yhteistyön lähtökohtana on huoltajan osoittama kiinnostus lapsen koulunkäyntiin osallis-

tumalla kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön ja arvostamalla koulun ja opettajan työtä. 

(Lahtinen 2011, 322–323.) 

 

 

6.3 Yhteistyönmuotona sähköiset viestintävälineet 

 

Helmi on sähköinen viestintäjärjestelmä, joka on kehitelty vähentämään opettajien paperi-

tiedotteiden määrää. Järjestelmän kautta hoituvat sähköpostit, pedagogiset asiakirjat, arvi-

oinnit, yleiset tiedotteet, oppilasarvioinnit, poissaolot ja huomautukset. Lisäksi sieltä löy-

tyy paljon tietoa kuten lukujärjestykset, lukuvuosi- ja kurssisuunnitelmat, lista koulun ope-

tustiloista, henkilökunta ja niiden opetusta koskevat tiedot ja yhteydenpitotavat. Järjestel-

mä on erittäin monipuolinen ja nopea tapa kommunikoida kodin ja koulun välillä. (Karhu-

niemi 2013, 105–133.) 

Puhelimen käyttö viestimisen välineenä on myös arkea kodin ja opettajien välisessä kans-

sakäymisessä, koska opettajanhuoneesta löytyy ainakin yksi opettajien yhteinen puhelin, 

johon vanhemmat voivat jättää viestiä tai soittaa. Työnantajat eivät yleensä kustanna puhe-

limia vaan opettajat käyttävät omia henkilökohtaisia. Velvollisuutta siihen ei ole, vaan jo-

kainen saa toimia kuten itse haluaa. Opettajien on hyvä sopia huoltajien kanssa milloin 

ovat käytettävissä. (emt. 105–133.) 

 

Sähköiset viestintävälineet tyttöjen kokemana 

Koululla käytössä oleva Helmi koettiin erittäin tervetulleeksi ja monipuoliseksi tyttöjen 

keskuudessa. Kaikkiaan se nousi esille 48 kertaa yhteistyömuotoa määritellessä lasten kir-
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joitelmissa. Näistä kokemuksista 28 oli myönteisiä ja 20 kielteisiä. Myönteiset kokemukset 

liittyivät sen toimivuuteen ja monipuolisuuteen. 

Helmi-järjestelmä on lisännyt enemmän tietoa vanhemmille oppilaan koulu-

menestyksestä, käyttäytymisestä jne. mikä on hyvä asia. (T17) 

Helmen monipuolisuus ja nopeus tekevät siitä erittäin hyvän työkalun kodin ja koulun vä-

listä yhteistyötä tehdessä. Tiedot kulkevat ekologisesti ja niitä voidaan päivittää erittäin 

nopeasti ja vaivattomasti koskien kaikkia koulun organisaatioon kuuluvia. Opettajat voivat 

vaihtaa viestejä oppilaiden ja huoltajien sekä työkavereiden kanssa. Lisäksi opettajat voivat 

lähettää tiedotteita koko luokalle. Helmessä on erittäin paljon toimintoja kuten Karhuniemi 

(2013, 105–133) mainitsee. 

Se on saanut paljon kritiikkiä siitä, että se on koulun ylläpitämä rikosrekisteri, johon kirja-

taan kaikki ikävät asiat ja positiivinen palaute unohdetaan. Palautteen annossa järjestelmän 

kautta kannatta olla hienotunteinen, etteivät vanhemmat uuvu negatiivisen palautteen alle. 

Kielteisissä asioissa opettajan on pakko ottaa yhteyttä kotiin, mutta myönteisen palautteen 

antoon tällaista velvoitetta ei ole. (Karhuniemi 2013, 105–133.) Tyttöjen kielteiset koke-

mukset liittyvät juuri palautteen antoon. 

Tuntuu että opettajat antavat Helmeen helpommin negatiivista kuin positii-

vista palautetta. (T24) 

Karhuniemi (2013, 105–133) kehottaa, että positiiviseen palautteen antoon aina kun siihen 

on aihetta. Kielteisen palautteen antoon Helmi toimii erittäin huonosti. Kielteisen palaut-

teen annossa kannattaa olla erittäin varovainen ja kriittinen. Oleellista Helmen käytössä on, 

että kaikilla osapuolilla on samanlainen ymmärrys sen käytöstä ja mihin sillä pyritään. 

 

Sähköiset viestintävälineet poikien kokemana 

Poikien kokemukset sähköisissä viestintä välineissä painottui vahvasti helmeen aivan ku-

ten tytöilläkin. Tyttöjen kokemukset olivat myönteisiä ja poikin kokemukset enemmän 

kielteisiä. Helmi nousi esille 34 kertaa poikien kokemuksissa. Näistä kokemuksista 20 oli 

kieleisiä ja 14 oli myönteisiä. Lisäksi puhelinsoitto nousi esille seitsemän kertaa, joka 

myös painottui kieleisiin kokemuksiin. Poikien kieleiset kokemukset helmestä liittyivät 
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lähes kaikki palautteen antoon. Pojat kokeva hyvin voimakkaasti, että helmen kautta pa-

lautteen annon kynnys on laskenut liian alas. 

Helmi pilas elämän, siellä on hirveesti turhaa nipotusta ei pitäsisi kaikista 

pikku asioista mennä sinne merkitsemään. (P10) 

Puhelinsoiton syyt olivat myös käyttäytymiseen liittyviä. Kotiin oltiin oltu yhteydessä, kun 

koulussa oli käyttäydytty huonosti. Negatiivisiksi kokemukset muodostuivat, koska oppi-

laat kokivat, että syy soittoon oli ollut mitätön. Opetushallitus (2010) mukaan opetussuun-

nitelmassa tulee määritellä myös menettelytavat yhteistyöhön ongelma- ja kurinpitotilan-

teissa.   

Myönteiset puhelut liittyivät koulunkäyntiin liittyviin asioihin. Oppilas koki, että hän oli 

tullut kuulluksi. Opettaja kasvattaa tietoisesti ja välillä tiedostamatta. Arvokas hyvä ei aina 

toteudu vaan saa toisenlaisen merkityksen. Rimpelän (2013, 17–18) mukaan kasvatusteh-

tävä 2010-luvulla aivan toinen kuin 1980-luvulla. Yhteiskunta on muuttunut toisenlaiseksi, 

jossa tarvitaan aivan toisenlaista vanhemmuutta. Lapset ovat saaneet valtavasti oheiskas-

vattajia vanhempien lisäksi kuten median. Vallalla vellovien kasvatuskeskustelujen tulisi 

tuottaa yhteisymmärrystä ja perustua tutkittuun tietoon, jotta ne voisivat avautua vanhem-

mille ilman tulkintatukea. Värrin (1987, 35) mukaan kasvattajan kasvatuskäsitykset poh-

jautuvat aina kasvattajan merkityssuhteiden kokonaisuuteen, jotka ovat saaneet vaikutteita 

yhteisönsä yleisistä kasvatuskäsityksistä, jotka pohjautuvat yhteiskunnan ideaalisiin raken-

netekijöihin. Kasvattaja tulkitsee maailmaa kasvatettavalleen, jossa pääperiaatteena on 

kasvun rohkaiseminen ja auttaminen. 

 

 

6.4 Oppilaiden esittämiä parannusehdotuksia yhteistyölle 

 

Mitä perusteellisemmin kodin ja koulun välinen yhteistyö on määritelty koulun opetus-

suunnitelmassa, sitä paremmin se viestii vanhemmille, että kuinka siihen panostetaan kou-

luyhteisössä ja samalla tuetaan kouluhenkilöstön työtä (Opetushallitus 2007, 20). Opetus-

hallitus (2004) kehottaa kehittämään yhteistyömuotoja koko perusopetuksen ajan, että ne 

tukisivat parhaalla mahdollisella tavalla oppilaan kehittymistä ja hyvinvointia. Lahtinen 
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(2011, 322–323) kirjoittaa, että oppilaiden ääni voi myös tulla kuuluviin opetussuunnitel-

maa tehtäessä. 

Aineistosta nousi vahvasti esille, että oppilailla on tarve tulla kuulluksi ja ymmärretyksi 

yhteistyötä tehtäessä. Parannusehdotuksia otsikon alle kerättiin käsitteet mielipide, toivo-

mus, palautteen anto, parannusehdotus ja keskustelu. Joista muodostettiin alaotsikko pa-

rannusehdotukset. Niistä löytyi yhteinen teema, joka viesti oppilaiden esille nostamista 

muutostarpeista. Asia on tarpeen ottaa esille tämän kokoisessa aineistossa, jos se nousee 

esille enemmän kuin kolme kertaa.  

 

Tyttöjen antamat parannusehdotukset 

Opettajan, huoltajan ja oppilaan välinen keskustelu nousi myönteisessä mielessä aineistosta 

esille kuusi kertaa. Vuorisen (2000, 21–22) mukaan yhteistoiminta on korkein vuorovaiku-

tuksen taso kodin ja koulun yhteistyössä, koska siinä on asetettu yhteisiä tavoitteita toi-

minnalle sekä käytetään niitä tukevia toimintamuotoja. Tämä vaatii kodin ja koulun yhteis-

työltä enemmän, koska niiden välille on luotava aito vuorovaikutus. Kehityskeskustelu 

huoltajan, opettajan ja oppilaan kanssa on yksi tämän tason toimintamuoto. Oppilailla ei 

ollut kokemusta tällaisista keskusteluista, mutta he toivat esille sen toivomuksena.  

Joskus ois ollu mukava olla itsekki mukana vanhempainvarteissa. (T16)  

Vanhempainvartit nousivat esille 14 kertaa. Ne kaikki oli koettu erittäin myönteisesti. Ne 

koettiin hyvinä tapoina pitää yhteyttä kodin ja koulun välillä. Silloin voidaan avoimesti 

keskustella juuri sen lapsen asioista, jotka voivat olla myönteisiä ja kielteisiä. Oppilas ko-

kee, että hän on merkityksellinen niin opettajalle kuin vanhemmallekin; hänen asioistaan 

on aidosti kiinnostuttu. 

Minusta siinä voidaan paremmin keskustella asioista kuin vaikka puhelimen 

ja helmen välityksellä. (T22) 

Tytöt kaipaavat tämän aineiston perusteella keskusteluja vanhempien ja opettajien välille. 

Asian noustessa aineistossa esille monta kertaa niille on tarvetta, kuten Karhuniemi (2013) 

toteaa. Niiden ensisijainen tarkoitus on oppilaan kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tu-

keminen.   
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Positiivisen palautteen anto nousi esille myös aineistosta. Jos sitä oli saanut, se muistettiin 

pitkään. Jos sitä ei ollut saanut, mutta olisi omasta mielestään ansainnut, sitä kaivattiin.  

Missä seisoo kilttien kiitos?(T25) 

 

Poikien kokemat parannusehdotukset 

Poikien aineistosta selkeänä parannusehdotuksena nousi helmen käyttö niin mielipiteissä 

kuin parannusehdotuksissa. Pojat kokivat sen juuri Karhuniemen (2013) mukaisena rikos-

rekisterinä, johon kirjataan kaikki ikävät asiat ja positiivinen palaute unohdetaan.  

MUTTA! Helmeen voisi myös laittaa hyviä huomautuksia eikä vaan huonoja. 

(P14) 

Toisena poikien parannusehdotuksena voisi nostaa kasvatuskeskustelut, jotka nousivat 

esille positiivisena kokemuksena neljä kertaa. Syyt olivat käyttäytymiseen liittyviä, mutta 

päällimmäiseksi jäänyt positiivinen tunne keskustelusta on merkityksellinen. Voidaan aja-

tella, että kasvatuksellinen hyvä on tapahtunut. 

On ollut palaveri vanhempien ja luokanvalvojan kans koulunkäynnistä, jossa 

juteltiin, miten sitä voisi parantaa. (P15) 
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7 POHDINTA 

 

 

 

Tämän pro gradu tutkielman tarkoituksena oli saada selville, kuinka oppilaat kokevat kodin 

ja koulun välisen yhteistyön ja sitä kautta kasvattaa omaa ymmärrystä. Oppilaat ovat yh-

teistyön tärkein osa, koska heidän takia yhteistyötä tehdään. Koin erittäin mielenkiintoisek-

si tavaksi lähteä tutkimaan oppilaiden kokemuksia yhteistyöstä, koska aikaisemmissa tut-

kimuksissa näkyi vain opettajien tai huoltajien kokemuksia lukuun ottamatta Metson 

(2004) tutkimusta, jossa oli tutkittu kaikkia osapuolia. Oppilaat, joilla ei ole vielä paljon 

elämän kokemusta, kokevat asiat hyvin eri tavalla kuin aikuiset ja ovat hyvin herkkiä kas-

vamisen suhteen kaikille kokemuksille.  

Lopullinen kiinnostus aihetta kohtaan heräsi syventävässä harjoittelussa. Yhteistyötä teh-

dään jokaisessa koulussa omalla tavallaan. Koin, että nyt viimeistään on aika selvittää, 

mitä on kodin ja koulun välinen yhteistyö. Opinnot alkoivat olla loppusuoralla ja nyt vasta 

havahduin ensimmäisen kerran kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön niin kirjallisesti kuin 

konkreettisestikin. Syvälliset keskustelut ohjaavan opettajan kanssa herättivät lopullisen 

kiinnostuksen aihetta kohtaan. Halusin lähteä selvittämään, mitä kodin ja koulun välinen 

yhteistyö oikeastaan on. Näen sen erittäin tärkeäksi tulevaa työtäni ajatellen. Haluan koh-

data ja kasvattaa jokaisen tulevan oppilaan niin hyvin kuin mahdollista ja siihen koen tar-

vitsevani myös kodin rinnalle. 

Kiinnostuksen herättyä otin yhteyttä kyseisen koulun rehtoriin tiedustellen mahdollisuutta 

aineiston keräämiseen. Rehtori kertoi, että vanhemmilta oli vasta kerätty kirjallinen arvio 
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kodin ja koulun välisen yhteistyön toteutumisesta, joten tarvetta sellaiselle ei ollut. Ajatus 

aiheesta ei kuitenkaan hellittänyt vaan kypsyi laadullisen metodologian kurssin aikana si-

ten, että otin tutkimuskohteeksi oppilaat ja heidän kokemukset. Oppilaiden tutkimiseen 

liittyvät riskit tiedostettiin, mutta ne käännettiin mahdollisuudeksi. Toivoin näiden koke-

musten tuovan uutta syvällisempää ymmärrystä asiasta ennen kaikkea itselle mutta tarvit-

taessa kyseisen koulun opettajille ja lasten huoltajille. 

Tutkimusaineisto kerättiin ennen teorian viitekehyksen kirjoittamista, joten aineisto on 

osaltaan ohjannut teoriaosuuden muodostumista. Kun luin aineiston ennen teoriaosuuden 

kirjoittamista, siitä jäi hyvin vahvasti mieleen sähköinen viestintäjärjestelmä helmi ja oppi-

laiden tarve tulla kuulluksi. Aineiston analysointi aloitettiin jo viitekehyksen rinnalla, mut-

ta se täytyi kirjoittaa ensin valmiiksi, jotta aineiston pystyi analysoimaan syvällisemmin.  

Viitekehyksen alkuun halusin selvittää kasvatustehtävää ja siihen liittyviä velvollisuuksia. 

Kasvatus on ensisijaisesti vanhemmuuteen kuuluva tehtävä ja lapsen oikeus. Perheraken-

teiden monimuotoistuessa ja oheiskasvattajien lisääntyessä kasvatus on alettava näkemään 

kaikkien lapsen kehitysyhteisöjen yhteisenä tehtävänä. Jokainen lapsi tarvitsee kasvatusta, 

jotta sosiaalistuisi yhteiskuntaan ja saisi elää mahdollisimman hyvän ja tasapainoisen elä-

män. Ilman rajoja ja rakkautta lapsi on kaikkien virtojen vietävissä ymmärtämättä, mikä on 

hyvää ja oikeaa. 

Laki velvoittaa ja opetussuunnitelma määrittää kuinka yhteistyö tulee toteuttaa. Opetuksen 

järjestäjä, jonka tehtävänä on opetussuunnitelman tekeminen käytännössä, antaa ohjeet 

yhteistyölle. Mitä perusteellisemmin ohjeet on annettu sitä helpompi opettajan on toteuttaa 

sitä. Tämän seurauksena kodin ja koulun yhteistyön käytänteet poikkeavat suuresti eri kun-

tien ja koulujen välillä.  

Tämä tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, koska aineisto on kerätty yhdeltä koululta ja 

samalta vuosiluokalta. Tutkimustulokset on tulkittava siten, että ne voisivat olla toisenlai-

set toisella koululla toteutettuna ja toisella tutkijalla. Empiirinen aineisto on kerätty oppi-

lailta kirjoitelmalla. Kokemukset ovat aina subjektiivisia ja muistuvat mieliin hyvin eri 

tavalla. Yleensä merkitykselliset kokemukset palautuvat mieliin ensimmäisenä. Tutkimuk-

sen luotettavuus ja eettisyys perustuu koko tutkimukseen. Tutkimusta tehdessä olen pyrki-

nyt toimimaan hyvää tieteellistä ohjeistusta noudattaen koko tutkimuksen ajan.  
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Tärkeimmäksi tutkimuksen anniksi itselle näen sen, että yhteistyön on perustuttava kasva-

tuskumppanuuteen, jotta se tukisi parhaalla mahdollisella tavalla kaikkia yhteistyön osa-

puolia mutta ennen kaikkea lasta. Yhteistyö kodin ja koulun välillä perustuu silloin yhtei-

siin kasvatustavoitteisiin, joista molemmat osapuolet pitävät kiinni. Yhteistyö perustuu 

jaettuun kasvatusvastuuseen ja asiantuntijuuteen, jolloin toinen nähdään rinnalla kulkijana 

ja toisia tuetaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kasvatuskumppanuudessa lapsi 

nostetaan aivan omaan arvoon. Lapsi on mukana yhteistyötä tehtäessä hänen ikätasonsa 

huomioiden. Tutkimusaineistossa tyttöjen kokemuksissa nousi vahvasti esille tarve kasva-

tuskumppanuudelle. 

Empiirisen osion tuloksia tulkittaessa nousi esille kuinka oppilaat kaipaavat aikuisten kan-

nustusta, myönteistä palautetta ja aitoa vuorovaikutusta kodin ja koulun väliseen yhteis-

työhön. Kun vuorovaikutus rakentuu liiaksi kiellteisen palautteen ympärille, se alkaa tois-

taa itseään ja vie ilon ja motivaation oppimiselta. Korpinen ym. (1980) tutkimus jo kolmen 

vuosikymmenen takaa on nostanut esille sen, että oppilaiden osallistuminen kasvatuskes-

kusteluihin olisi hyvä asia. Keskustelut olisivat tukemassa lapsen vastuunottamista omasta 

toiminnastaan sekä tuomassa kokemusta siitä, että minä ainutlaatuisena yksilönä olen ar-

vokas ja tärkeä niin opettajille kuin huoltajille.  Hän saisi konkreettisesti kokea, että mo-

lemmat kasvatusyhteisöt ovat ajattelemassa hänen parastaan. 

Vuorovaikutustaitojen merkitys on noussut pro gradua tehdessä aivan uuteen arvoon. Se on 

taito, jota tarvitaan elämän jokaisena hetkenä ja joka kehittyy kokoajan oman ymmärryk-

sen lisääntyessä. Lapsen ensimmäiset vuodet ovat juuri merkitykselliset tämän taidon ke-

hittymisen kannalta, joten kodin kasvatuksella ja ilmapiirillä on merkitystä sen kehittymi-

selle. Vuorovaikutustaitojen kehittyminen on kokoaikaista, joten näen tulevana opettajana, 

että minun tulee kiinnittää siihen erittäin paljon huomiota. Kun lapset tulevat kouluun, he 

ovat yksilöinä yhteisössä, jossa toimii tietynlaiset säännöt ja normit, joita noudatetaan yh-

teisen hyvän toteutumiseksi.   

Tutkimustuloksissa nousi esille opettajan toiminta, joka on viesti siitä, että tässä elämän-

vaiheessa olevat nuoret ovat hyvin tunneherkkiä ja pohtivat asioille syitä ja seurauksia. 

Aineistosta nousi esille, että kielteistä kokemuksista jää pitkäaikainen muistijälki oppilaal-

le. Tulevana opettajana on pyrittävä toimimaan niin, että oppilaat saisivat enemmän myön-

teisiä kokemuksia kuin kielteisiä. Lisäksi tämä on avartamassa omaa ymmärrystä siihen, 

että positiivisella palautteella on suurempi merkitys kuin kielteisellä. Ikävien asioiden hoi-
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dossa tulee olla erittäin tarkkana, että pyrkii hoitamaan ne mahdollisimman kunnioittavasti 

ja rakentavasti kaikki osapuolet huomioiden. Pahankin voi kääntää voitoksi, jos vain itsellä 

on oikeanlaista asennetta asiaan.  

Opettajina meidän tulee kestää asiallinen rakentava palaute ja pyrittävä peilaamaan sitä 

omaan toimintaan. Opettajan työ on ihmissuhdetyötä, jota tehdään omalla persoonalla. Jos 

asiat alkavat tuntua liian kielteisiltä, on tarpeen alkaa reflektoimaan omaa toimintaa, eikä 

etsiä ongelman syitä muualta ja muista. Opettajina ollaan aikuisia ja kasvatusalan asiantun-

tijoita, joten meiltä odotetaan empaattisuutta ja ratkaisukykyä myös eteen tuleviin kasva-

tusongelmiin. Opettajan työtä ei tarvitse tehdä yksin vaan kollegat on otettava mukaan tar-

peen vaatiessa. 

Lasten kokemuksissa helmen käyttö nousi esille jokaisessa kirjoitelmassa. Se koettiin hy-

vänä ja ajanmukaisena positiivisen tiedon jakajana kotiin. Helmi koettiin erittäin nopeaksi 

ja helppokäyttöiseksi niin tyttöjen kuin poikienkin kirjoitelmissa. Kielteiset kokemukset 

liittyivät kielteiseen palautteen antoon liian helposti. Helmellä on helppo uhkailla, kiristää 

ja toteuttaa uhkailut, kuten oppilaat sen kokevat. Opettajien on hyvä tiedostaa tämä, ettei 

kotiin pääse muodostumaan liian kielteistä kuvaa oppilaasta, mikä vie halut yhteistyöltä. 

Karhuniemen (2013) mukaan helmen kautta annettu kieleinen palaute toimii huonosti ja 

sen antamisessa kannattaa olla erityisen hienotunteinen.  

Tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä omaa ymmärrystä kodin ja koulun välisestä yhteis-

työstä lasten kokemusten kautta. Kyseisen koulun kielteiset kokemukset on selitettävissä 

suurelta osin kodin ja koulun vuorovaikutuksen tasolla, joka määrittyi lasten kokemuksissa 

vain yhteydenpidoksi. Vuorovaikutuksen jäädessä tälle tasolle se koetaan yleensä kieltei-

senä kuten Vuorinen (2000) on todennut. Vanhempien ja opettajien vuorovaikutteinen yh-

teistyö lisäisi positiivista asennetta, koska oppilaat saavat konkreettisesti kokea, että heistä 

ollaan kiinnostuneita ja heidän eteen tehdään yhdessä töitä. 

Kun kodilla ja koululla ei ole yhteisiä tavoitteita, yhteistyössä ei päästä kasvatuskumppa-

nuuden tasolle, jolloin herkästi lähdetään syyttelyn ja ongelmakeskeisen yhteistyön tielle. 

Oppilas, jonka takia yhteistyötä tehdään, saa huonon mallin kehitysyhteisöjen yhteistyöstä. 

Opettajan toiminta alkaa näyttää väärältä ja vialliselta myös silloin kuin siihen ei olisi edes 

aihetta. Oppilaat ovat yläasteella erittäin herkässä kehitysvaiheessa ja tarvitsevat kaikkia 

ympärillä olevia aikuisia tukemaan, kannustamaan ja kasvattamaan. Kun oppilaat kokeile-

vat rajoja, se on merkki niiden puutteesta, jolloin niitä on lähdettävä etsimään. 
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Tutkimusta tehdessä ymmärrys lisääntyi siten, että oppilaat on otettava mukaan yhteistyötä 

tekemään ikätaso huomioiden. Koulu on nähtävä oppimisen lisäksi vahvasti myös ”yhteis-

kuntana”, jossa harjoitellaan elämän kaikkia taitoja aikuisuutta varten. Sosiaalistuminen 

yhteiskuntaan ei tapahdu pelkästään tiedon pänttäämisellä vaan tietojen ja taitojen sovel-

tamisella käytäntöön. Ei riitä, että tietää hyvät käytöstavat, vaan on osattava käyttäytyä 

myös niiden mukaisesti. Lapsen kasvuyhteisöjen hyvällä yhteistyöllä näitäkin tietoja ja 

taitoja on paras harjoitella tarvittaessa useamman kerran. Hyvän kodin ja koulun välisen 

yhteistyön hedelmät näkyvät vielä vuosikymmentenkin päästä, kun yhteiskunta saa energi-

siä ja tasapainoisia kansalaisia yhteiskuntaa rakentamaan. 

Tutkimusta tehdessä muodostui itselle ajatus, että tulevaan uuteen opetussuunnitelmaan 

olisi hyvä määritellä yhteistyönmuodoksi kasvatuskumppanuus koskemaan kaikki kouluja 

ja luokkatasoja. Yhteiskunnan ja perherakenteiden muutosten seurauksena kasvatustehtävä 

tulee nähdä laajemmin lapsen kasvuyhteisön yhteisenä tehtävänä. Se ei tarkoita, että kodit 

haluaisivat siirtää kasvatusvastuun koululle, vaan se tulee nähdä kehitysyhteisöjen rinnak-

kaisena jaettuna asiantuntijuutena, jossa kummallakin on omat tehtävät. Kun kasvatusyh-

teisöillä on yhteisiä tavoitteita, tutustutaan myös toisiin. Vaikeistakin tilanteista selvitään 

paremmin tutustumisen jälkeen, josta eniten hyötyy lapsi. Kodin ja koulun yhteistyössä on 

kyse lapsen, vanhemman ja opettajan velvollisuudesta ja oikeudesta.  

Tutkimusaineisto on kerätty yhden pienen yhtenäiskoulun 9-luokkalaisilta oppilailta, joten 

tutkimus on luotettava vain kyseistä koulua ajatellen tällä hetkellä. Toinen mielenkiintoi-

nen tutkimusaihe olisi lähteä tutkimaan laajempaa tutkimusjoukkoa, minkälaiset tulokset se 

antaisi näin toteutettuna. Tutkimusta voisi laajentaa myös kyseisellä koululla, että otettai-

siin vanhempien ja opettajine kokemukset samalla tavalla huomioon. 
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LIITE 1. Kirjoitelman ohje 

KOULUN NETTISIVUILLA SANOTAAN SEURAAVAA ”KODIN JA KOULUN VÄLISESTÄ 

YHTEISTYÖSTÄ” 

 

”Vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta. Koulu vastaa oppilaan 

opetuksesta ja kasvatuksesta kouluyhteisön jäsenenä. Koulun tehtävä on antaa huoltajille 

tietoa niin, että he voivat seurata ja edistää lapsensa koulunkäyntiä ja oppimista. Kodin ja 

koulun yhteistyö on välttämätöntä, jotta koulutyö onnistuu. 

 

Kodin ja koulun välistä yhteistyötä tehdään yksilö- ja yhteisötasolla. Vuorovaikutus kodin 

kanssa lisää opettajan oppilaantuntemusta ja auttaa häntä opetuksen suunnittelussa ja 

toteuttamisessa.” 

Pyhännän koulun kodin ja koulun välisen yhteistyön muotoja ovat mm. 

 koko koulun yhteiset vanhempainillat  

 luokkakohtaiset vanhempainillat  

 vanhempainvartit  

 Hojks- palaverit  

 henkilökohtaiset tapaamiset oppilaan vanhempien kanssa  

 kirjalliset tiedotteet  

 sähköpostiviestit  

 puhelinkeskustelut 

Pyhännän ala-asteen vanhempainyhdistys on perustettu lisäämään yhteistyötä.  

Edellisten lisäksi siellä mainitaan vielä seuraavia kodin ja koulun välisiä yhteistyömuotoja: 

 Tapahtumat, tempaukset ja myyjäiset 

 Talkoot 

 Luennot 

 Vanhempien pyytäminen apuopettajaksi/teemapäivän toimijaksi 

 Vanhempien järjestämät kerhot 

 Luokkakohtaiset tapahtumat yhdessä vanhempien kanssa 

 

KIRJOITA AINE, jonka aiheena on ”Millaisia kokemuksia sinulla on kodin ja 

koulun välisestä yhteistyöstä?” 

OHJE: kirjoita joka toiselle riville ja laita paperin yläkulmaan sukupuolesi T/P 

Lämmin kiitos jo etukäteen! 



LIITE 2. Lupahakemus tutkimukseen osallistumisesta lasten vanhemmille 

Arvoisat huoltajat! 

 

Opiskelen Oulun yliopistossa Kajaanin opettajankoulutusyksikössä luokanopettajaksi. 

Teen pro gradu tutkimusta kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä oppilaiden näkökulmasta. 

Kerään aineiston kirjoitelmilla, joka on tarkoitus teettää Pyhännän koulun 9-luokkalaisilla. 

Rehtori on antanut luvan aineiston keräämiseen. Toivon, että antaisitte lapsellenne luvan 

osallistua kirjoitelman tekemiseen. Tutkimuksen luotettavuuden kannalta olisi erittäin 

tärkeää, että mahdollisimman moni saisi luvan. 

 

Kirjoitelmat tullaan käsittelemään luottamuksellisesti. Kukaan muu ei siis tule näkemään 

niitä.  Valvon henkilökohtaisesti kirjoittamisen ja ne tehdään nimettöminä koulupäivän 

aikana äidinkielen tunnilla. Teillä on myös mahdollisuus tutustua loppuraporttiin, kun työ 

on valmis.  Tässä teillä on oiva tilaisuus vaikuttaa kodin ja koulun välisen yhteistyön 

kehittämiseen omassa kunnassa! 

 

Pyydän palauttamaan luvan tiistaihin 18.12.2012 mennessä luokanvalvojalle. 

 

Lämmin kiitos jo etukäteen! 

Rauhallista joulun odotusta! 

 

Liisa Tahkola 

 

P.s. Annan mielelläni lisätietoa asiasta p. 040-5156855 / eevaliit@mail.student.oulu.fi 

 

 

 

Annan lapselleni ___________________________________________ luvan osallistua 

kirjoitelman kirjoittamiseen pro gradu tutkimusta varten. 

 

 

aika                                 paikka                                        allekirjoitus 

 

mailto:eevaliit@mail.student.oulu.fi


LIITE 3. Tyttöjen pelkistetyt kokemukset 

 

POS. KOKEMUKSET KPL 

 

NEG. KOKEMUKSET KPL 

keskustelu 4 

 

arvosteleminen 1 

kiusaaminen 1 

 

asioista puh. luokassa 1 

kokeet 3 

 

ilmoittelu 5 

kokemus 1 

 

kerhot 1 

koulukuulumiset 1 

 

kertominen 1 

kuulluksi tuleminen 1 

 

keskittymisvaikeudet 1 

kuuluminen 1 

 

keskustelu 1 

kysymys 1 

 

kiusaaminen 1 

käyttö 2 

 

kokemus 5 

luottamus 1 

 

kotitilanne 3 

mielipide 16 

 

kuulusteleminen 1 

muistaminen 1 

 

kyseleminen 1 

myyjäiset 1 

 

käyttäytyminen 2 

olettamus 1 

 

helmen käyttö 5 

oma asenne 1 

 

lintsaaminen 2 

o ja o viestinvaihto 2 

 

läksyjen laiminlyöminen 4 

oppimisvaikeus 3 

 

mieliala 1 

osallistuminen 1 

 

mielipide 12 

palautteen anto 1 

 

murehtiminen 1 

parannusehdotus 10 

 

myötäeläminen 2 

poissaolot 3 

 

olettamus 1 

rankaiseminen 4 

 

oma jaksaminen 2 

terveiset 1 

 

osallistuminen 2 

tiedottaminen 16 

 

palautteen anto 5 

toivomus 2 

 

poissaolot 2 

vanhemman rooli 1 

 

rankaiseminen 4 

vanhempien apu 1 

 

rikollinen toiminta 1 

vanhempien kuuleminen 1 

 

sanomiset 1 

vastuunottaminen 1 

 

tiedottaminen 8 

yhdessä tekeminen 1 

 

toiminta 1 

yhteistyö 6 

 

tuen tarve 1 

yhteydenpito 4 

 

uhkailu 1 

   

valehtelu 1 

   

valittaminen 2 

   

vanhempien 

osallistuminen 1 

   

wc-käyttäytyminen 2 

   

vuorovaikutus 1 

   

yhteistyö 2 

   

yhteydenotto kotoa 1 

 



LIITE 4. Poikien pelkistetyt kokemukset 

 

POS. KOKEMUS KPL 

 

NEG. KOKEMUS KPL 

kasvatuskeskustelu 3 

 

asenne 1 

kokeet 2 

 

huomioiminen 1 

kokemus a-a 1 

 

ilmoittelu 17 

koulun koko 1 

 

juoruilu 1 

koulun sijainti 1 

 

kasvatuskeskustelu 1 

kuulluksi tuleminen 1 

 

kokeet 2 

helmen käyttö 1 

 

kouluttaminen 1 

mielipide 12 

 

mielipide 17 

muisto 1 

 

nauraminen 1 

osallistuminen 2 

 

opettajan toiminta 1 

parannusehdotus 3 

 

opettajien vaihtuvuus 1 

rankaiseminen 1 

 

oppiaine valinnat 2 

teko 1 

 

osallistuminen 1 

tiedottaminen 12 

 

parannusehdotus 3 

toivomus 1 

 

rankaiseminen 3 

valinnaisaine 2 

 

tapaturma 1 

vanhempainyhdistys 1 

 

teko 2 

yhdessä harrastaminen 1 

 

terveys 1 

yhteistyö 4 

 

tiedottaminen 2 

   

uhkailu 1 

   

vaikutus 1 

   

vanhempien osallistumien 2 

   

yhteistyö 2 
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