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1 Johdanto 

Kodin ja koulun yhteistyö on tärkeä osa koulutyöskentelyä ja koulun arkea. Perusopetuslaki 

(628/1998) velvoittaa koulut ja opettajat pitämään yhteyttä oppilaiden koteihin. Valtakun-

nallisessa opetussuunnitelmassa annetaan suuntaviivoja yhteistyön toteuttamiselle ja kunta- 

sekä koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa noita periaatteita tarkennetaan. Uusi perusope-

tuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) korostaa yhteistyön tärkeyttä oppilaiden oppi-

misen ja kasvun tukemisessa sekä vanhempien ja oppilaiden osallisuutta. Käytännössä yh-

teistyön toteuttamisesta päättää kuitenkin jokainen opettaja erikseen. Näin ollen yhteistyö 

voi olla hyvin erilaista eri kouluissa ja eri luokissakin. 

Myös tiedotusvälineissä on puhuttu viime aikoina kodin ja koulun yhteistyöstä. Usein uuti-

soinnin sävy on kuitenkin negatiivinen. Joko koetaan, että yhteistyötä ei tehdä riittävästi tai 

sitten uutisoidaan, kuinka opettajat uupuvat jatkuvaan yhteydenpitoon. Nykypäivän ilmiö on 

myös se, että kodin ja koulun keskenään selvitettäviä asioita puidaan iltapäivälehtien si-

vuilla, kun yhteistä säveltä ei ole löytynyt. 

Muun muassa Torkkeli (2001) toteaa, että kodin ja koulun yhteistyötä sekä suunnitellaan 

että toteutetaan koulun ja asiantuntijoiden näkökulmasta. Vanhemmilta harvemmin kysy-

tään, mitä kodin ja koulun yhteistyö heidän mielestään tarkoittaa tai mikä heitä motivoi yh-

teydenpitoon. (Torkkeli, 2001, s. 75; ks. myös Karila, 2006, s. 107.) Myös Räty, Snellman, 

Leinonen ja Maksimainen (2000, s. 333) toteavat, ettei vanhempien ääni kuulu koulussa. 

Perinteiset opettajakeskeiset yhteistyömallit eivät enää palvele nyky-yhteistyön tarkoitusta 

(Ijäs, 2013b, s. 211).  Nykyään puhutaankin yhteistyön sijaan entistä useammin kasvatus-

kumppanuudesta, joka korostaa kodin ja koulun vastavuoroista ja entistä tasa-arvoisempaa 

suhdetta (Lämsä, 2013a, s. 51).  

Vanhempia ja opettajia on monenlaisia, joten myös käsitykset yhteistyöstä voivat olla kirja-

via. On mielestäni ensiarvoisen tärkeää, että tutkimuksessa kartoitetaan sekä vanhempien 

että opettajien käsityksiä kodin ja koulun yhteistyöstä. Näiden käsitysten vertailu voi auttaa 

ymmärtämään, millainen yhteistyö olisi molempien osapuolien kannalta mielekästä. Hyvin 

organisoitu yhteistyö ei kuormita ketään liikaa, kun jokaisella on oma pieni tehtävä, joista 

yhdessä muodostuu suuri kokonaisuus (Launonen ja muut, 2004, s. 100–101). 
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Tutkin pro gradu -tutkielmassani alakoululaisten lasten vanhempien ja opettajien käsityksiä 

kodin ja koulun yhteistyöstä. Kyseessä on fenomenografinen tutkimus, joten tarkoituksena 

on kartoittaa, millaisia käsityksiä vanhemmilla ja opettajilla voi esimerkiksi olla kodin ja 

koulun yhteistyöstä ja millaisia eroavaisuuksia käsityksissä voi olla. Tarkoitus ei ole tehdä 

laajempia yleistyksiä ilmiöstä. Tutkimuksella on kolme tutkimuskysymystä, jotka ovat seu-

raavat: 

1) Millaisia käsityksiä vanhemmilla on kodin ja koulun yhteistyöstä? 

2) Millaisia käsityksiä opettajilla on kodin ja koulun yhteistyöstä? 

3) Millaisia yhtäläisyyksiä ja eroja vanhempien ja opettajien käsityksissä on? 

Tutkimukseni tavoitteena on analysoida tutkimusaineistoani fenomenografisesti ja saada 

näin vastauksia tutkimuskysymyksiini. Kartoitan käsityksiä kysymyksillä, mitä yhteistyö 

tarkoittaa, millaista on hyvä yhteistyö, mitkä yhteistyömuodot toimivat ja mitkä eivät sekä 

millaiset asiat vaikeuttavat yhteistyötä. Kun tutkitaan käsityksiä kodin ja koulun yhteis-

työstä, on mielestäni tärkeä kartoittaa hyvän yhteistyön lisäksi myös yhteistyötä vaikeuttavia 

tekijöitä. Niiden esiin nostamisen avulla pääsemme pohtimaan, mitä voimme tehdä, jotta 

yhteistyö paranee. Tutkimusaineisto on kerätty vuosina 2015–2016 verkkokyselyllä, jossa 

suurin osa kysymyksistä oli avoimia. Kyselyyn osallistui 16 vanhempaa ja 19 opettajaa nel-

jältä eri koululta, jotka sijaitsevat Oulun seudulla.  

Muun muassa perusopetuslaki (628/1998) ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

(2014) ohjaavat kouluissa toteutettavaa kodin ja koulun yhteistyötä. Tämän vuoksi aloitan 

luvun 2 kertomalla, kuinka kodin ja koulun yhteistyö esitetään näissä asiakirjoissa. Seuraa-

vaksi avaan kodin ja koulun yhteistyöstä käytettäviä käsitteitä, jotka kuvaavat eritavalla yh-

teistyön luonnetta. Lisäksi kuvaan kodin ja koulun yhteistyön tasoja sekä muotoja ja pohdin, 

millaiset tekijät voivat vaikeuttaa yhteistyötä ja mitä hyötyä yhteistyöstä on – miksi sitä teh-

dään. Luvussa 3 käsittelen fenomenografiaa tutkimusmetodina sekä esittelen tutkimusaineis-

toni ja sen analyysiprosessin. Luvussa 4 esittelen tutkimustulokseni eli millaisia käsityksiä 

tutkimukseen osallistuneilla vanhemmilla ja opettajilla on kodin ja koulun yhteistyöstä. Lu-

vussa 4.1 esittelen vanhempien käsitykset, luvussa 4.2 opettajien käsityksen ja luvussa 4.3 

asetan vanhempien ja opettajien käsitykset rinnakkain. Tutkimuksen viimeisessä luvussa esi-

tän tutkimukseni herättämiä päätelmiä, pohdin tulosten luotettavuutta ja esitän jatkotutki-

musaiheita. 
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Uskon, että tutkimus voi antaa arvokasta tietoa siitä, millaista olisi sekä vanhempien että 

opettajien kannalta hyvä kodin ja koulun yhteistyö, mikä heidän käsityksiensä mukaan toimii 

ja mikä ei. Se luo myös kurkistuksen käsitysten ja kasvatuskumppanuuden yhteyteen. Uskon 

ja toivon, että tutkimukseni herättää kysymyksiä, jotka avaavat mahdollisuuksia jatkotutki-

mukselle.  
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2 Kodin ja koulun yhteistyö tutkimuskohteena 

Tässä luvussa pyrin antamaan yleiskuvan kodin ja koulun yhteistyöstä tutkimuskohteena. 

Ensin kerron niistä yhteistyön suuntaviivoista, jotka on kirjattu perusopetuslakiin (628/1998) 

ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (2014). Luvussa 2.2 avaan kodin ja kou-

lun yhteistyötä käsitteenä, ja luvussa 2.3 kerron yhteistyön toteuttamisen tasoista sekä muo-

doista. Viimeisessä alaluvussa nostan vielä esiin yhteistyön merkityksen sekä mahdollisia 

ongelmakohtia. 

2.1 Yhteistyö perusopetuslaissa sekä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

Perusopetuslaki ja opettajien työehtosopimus velvoittavat koulut tekemään yhteistyötä ko-

tien kanssa (perusopetuslaki, 628/1998, 3 §; kuntatyönantajat, 2014–2016, s. 79 § 6). Lain 

pohjalta Opetushallitus päättää kodin ja koulun yhteistyön keskeisistä periaatteista (perus-

opetuslaki, 628/1998, 14 §). Nämä periaatteet on kirjattu valtakunnalliseen perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteisiin (POPS 2014). Lisäksi opetuksen järjestäjä eli yleensä kunta 

päättää kodin ja koulun yhteistyön toteutustavoista (perusopetuslaki, 628/1998, 15 §), kes-

keisistä tavoitteista ja järjestämiskäytännöistä (Opetushallitus, 2014, s. 43). Kunnilla ja kou-

luilla onkin lisäksi omat opetussuunnitelmansa, joissa tarkennetaan, kuinka kyseisessä kun-

nassa ja koulussa opetus on järjestetty. 

Kodin ja koulun yhteistyön tavoitteena on oppilaan kasvun, kehityksen ja oppimisen tuke-

minen. Yhteistyön avulla oppilaalle voidaan tarjota oman kehitystason ja tarpeiden mukaista 

opetusta ja tukea. Yhteistyö parantaa oppilaan, luokan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia 

sekä turvallisuutta. Lisäksi kodin ja koulun yhteistyö edistää huoltajien keskinäistä vuoro-

vaikutusta. (Opetushallitus, 2014, s. 34.) 

Vastuu kodin ja koulun yhteistyön kehittämisestä on opetuksen järjestäjällä. Yhteistyön ki-

vijalkana on luottamuksen rakentaminen kodin ja koulun välille sekä tasavertaisuus ja kes-

kinäinen kunnioitus. Yhteistyö vaatii onnistuakseen aktiivisuutta koulun henkilökunnalta. 

Sitä toteutetaan sekä yksilö- että ryhmätapaamisten avulla. Huoltajille tarjotaan mahdolli-

suutta tutustua koulun arkeen sekä osallistua koulutoiminnan suunnitteluun, arviointiin ja 

kehittämiseen yhdessä koulun henkilöstön ja lapsen kanssa. Jotta yhteistyö voidaan turvata, 
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tulee huoltajille tarkoitetut tiedotteet olla saatavana koulun perusopetuslain mukaisella ope-

tuskielellä. Tarpeen mukaan tiedotus tulee järjestää myös koulun muilla opetuskielillä. (Ope-

tushallitus, 2014, s. 34–35, 91.) 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan kodin ja koulun tehtävät jakautu-

vat niin, että kasvatusvastuu on kodeilla. Koulun tehtävä on tukea koteja tuossa kasvatusteh-

tävässä sekä vastata opetuksesta ja kasvatuksesta kouluyhteisössä. Jotta kodit voivat huoleh-

tia kasvatustehtävästään, tulee heidän saada koululta tietoa lapsen oppimisesta ja kasvusta 

sekä mahdollisista poissaoloista. Kodin ja koulun yhteistyö on erityisen tärkeää koulun 

käynnin nivelvaiheissa sekä silloin, kun oppilaalla on tuen tarvetta. Huoltajan kanssa kes-

kustellaan myös opetussuunnitelmasta, oppimisen tavoitteista, oppimisympäristöistä, työta-

voista, oppimisen tuesta, oppilashuollosta, arvioinnista ja todistuksista sekä opiskeluun liit-

tyvistä valinnoista ja lukuvuoden erilaisista tapahtumista. (Opetushallitus, 2014, s. 34, 62.) 

Kodin ja koulun välisen viestinnän tulee olla monipuolista. Siinä hyödynnetään tieto- ja vies-

tintäteknologiaa. Oppilasta koskevassa viestinnässä tulee muistaa myös kannustavan ja 

myönteisen palautteen antaminen. Yhteistyön määrästä todetaan oppimisen arvioinnin koh-

dalla, että oppilaalle itselleen ja huoltajille annetaan tietoa riittävän usein. (Opetushallitus, 

2014, s. 34, 46, 62.) 

2.2 Kodin ja koulun yhteistyö käsitteenä 

Kodin ja koulun yhteistyö on jatkumo, joka alkaa varhaiskasvatuksesta, etenee esiopetuk-

sen kautta perusopetukseen ja siitä aina lukioon ja ammatilliseen koulutukseen saakka. 

Etenkin siirtymävaiheet on tärkeä huomioida, jotta yhteistyöstä muodostuu jatkumo. Var-

haiskasvatuksessa ja esiopetuksessa luodaan yhteistyölle pohja, josta jatketaan perusope-

tuksessa. Koulun aloittaminen muuttaa lapsen ja vanhempien arkea monella tavalla. Lap-

sen vastuu ja itsenäisyys kasvavat, mikä aiheuttaa vanhemmille uudenlaisia huolia. Koulu-

tulokkaiden vanhemmat ovat yleensä kiinnostuneita lapsensa koulunkäynnistä, mikä kan-

nattaa hyödyntää varaamalla yhteistyölle aikaa. On tärkeää, että yhteistyölle luodaan heti 

alussa positiivinen ja luottamusta herättävä ilmapiiri. Se helpottaa yhteistyötä jatkossa. 

Muita tärkeitä nivelvaiheita ovat esimerkiksi opettajan vaihtuminen, uusien oppiaineiden 

opetuksen alkaminen ja yläkouluun siirtyminen. Tällaiset muutokset edellyttävät aina yh-

teistyön tiivistämistä. Koulun tehtävä on olla yhteistyön aloitteellinen osapuoli, mutta on 
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tärkeää, että myös vanhemmat ovat aktiivisia ja osaltaan turvaavat yhteistyön jatkuvuuden. 

(Opetushallitus, 2007, s. 7, 11, 16–18; Karhuniemi, 2013a, s. 73.) 

Opetushallitus toteaa, että hyvän yhteistyön lähtökohta on osapuolten keskinäinen arvos-

tus. Se edesauttaa myönteisen ja avoimen ilmapiirin muodostumista sekä keskinäisen kun-

nioituksen syntymistä. Yhteistyö alkaa suhteen luomisesta toiseen ihmiseen kuulemalla 

häntä aidosti. Tämä edellyttää turvallista ja avointa keskusteluilmapiiriä sekä rehellistä 

kiinnostusta toisen näkemyksiä kohtaan. Yhteistoiminnan ja vuoropuhelun kautta osapuol-

ten välille rakentuu ajan myötä keskinäinen luottamus. Vuoropuhelulla tarkoitetaan tasa-

vertaista ja säännöllistä keskustelua. (Opetushallitus, 2007, s. 11–12.) Torkkelin (2001) tut-

kimuksessa koulutulokkaiden isät toivovat kodin ja koulun yhteistyöltä avoimuutta ja re-

hellisyyttä sekä mukavaa tunnelmaa ja rentoutta (Torkkeli, 2001, s. 151). Siniharjun (2003) 

tutkimuksessa opettajat mainitsevat, että tärkeitä tekijöitä yhteistyössä ovat molemminpuo-

linen luottamus, avoin ja kannustava suhtautuminen sekä iloisten asioiden kertominen (Si-

niharju, 2003, s. 96; ks. myös Ho Sui Chu, 2007, s. 11–12).  

Kodin ja koulun yhteistyöstä voidaan puhua monin eri käsittein. Vaatimattomimmalla ta-

solla se on yhteydenpitoa, jolloin koululta otetaan kotiin yhteyttä tarvittaessa. Usein tämä 

tarkoittaa, että yhteydenotto liittyy johonkin negatiiviseen asiaan, kuten riitaan, myöhäste-

lyyn tai poissaoloihin. Tällainen yhteydenpito ei tue kodin ja koulun yhteistyön kehitty-

mistä. Yhteistyöstä voidaan puhua vasta silloin, kun opettajat ja vanhemmat tekevät jotain 

yhdessä. Kolmas taso eli yhteistoiminta edellyttää, että kodin ja koulun välillä käydään ai-

toa vuoropuhelua, asetetaan yhteisiä tavoitteita ja pyritään niitä kohti. (Vuorinen, 2000, s. 

21–22.) 

Kodin ja koulun vuorovaikutussuhdetta on kutsuttu muun muassa yhteydenpidoksi, yhteis-

työksi, verkostoitumiseksi ja kasvatusyhteistyöksi. Lehtolainen (2008, s. 92–93) päätyy väi-

töskirjassaan muuttamaan käsitteen kodin ja koulun yhteistyö muotoon kodin ja koulun yh-

teys. Nykyään yhteistoimintatasolla tapahtuvasta yhteistyöstä käytetään yhä useammin ter-

miä kasvatuskumppanuus, jolla halutaan korostaa yhteistyön aitoa vuorovaikutuksellisuutta 

ja osapuolten tasa-arvoisuutta jo käsitevalinnassa. Yhteistyössä työt voidaan jakaa niin, että 

jokainen hoitaa oman osuutensa yhteisestä tehtävästä eikä todellista vuorovaikutusta 

synny. Kumppanuudessa sen sijaan on kyse vuorovaikutuksellisesta yhdessä toimimisesta, 

joka tähtää yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen. (Ojala & Launonen, 2003, s. 316; Kek-
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konen, 2012, s. 47; Lämsä, 2013a, s. 50.) Kasvatuskumppanuudella pyritään tukemaan las-

ten ja perheiden hyvinvointia ennaltaehkäisemällä ongelmia (Lämsä, 2013a, s. 60). Var-

haiskasvatuksessa kasvatuskumppanuuskäsite on ollut käytössä pitkään. Sitä käytetään 

vuoden 2005 varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Stakes, 2005, s. 31–32). Uudessa 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -luonnoksessa kasvatuskumppanuuskäsite on kor-

vattu yhteistyöllä (Opetushallitus, 2016, s. 24–25). Tämä on yllättävä suunta muun muassa 

siksi, että samaan aikaan uudessa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014, s. 

33–35) nostetaan esiin kasvatuskumppanuuden piirteitä, kuten vanhempien ja lapsen osalli-

suutta. Lämsä (2013a, s. 51) havainnollistaa kasvatusyhteistyön ja kasvatuskumppanuuden 

eroja asettamalla nämä kodin ja koulun vuorovaikutussuhteet rinnakkain (taulukko 1). 

Taulukko 1.  Kasvatusyhteistyö vs. kasvatuskumppanuus (Lämsä, 2013a, s. 51) 

Kasvatusyhteistyö Kasvatuskumppanuus 

Tiedottaminen vanhemmille Vanhempien ja kasvatuksen ammattilaisten 

vuoropuhelu ja dialogisuus 

Rinnakkain toimiminen Yhdessä toimiminen 

Ongelmakeskeisyys Ratkaisukeskeisyys ja kannattelevuus 

Yksipuolinen asiantuntijuus Jaettu asiantuntijuus 

Koulumaailmassa kasvatuskumppanuus tarkoittaa vanhempien sekä kasvatuksen ammatti-

laisten tietoista sitoutumista yhdessä toimimiseen. Tavoitteena on tukea yhdessä lasten ja 

nuorten kasvua, kehitystä ja oppimista yhdessä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kasva-

tuskumppanuus korostaa vanhempien aiempaa laajempaa osallisuutta. Siinä yhdistyvät am-

mattilaisen asiantuntemus sekä vanhemman oman lapsen tuntemus. Nämä erilaiset tiedot 

lapsesta ovat molemmat yhtä arvokkaita ja täydentävät toisiaan. Näin vanhempien ja opet-

tajan tieto lapsesta laajenee, syvenee ja monipuolistuu. (Lämsä, 2013a, s. 49–51, 53, 59.) 

Käytännössä osallistaminen tarkoittaa, että vanhemmat ovat mukana päätöksenteossa jo asi-

oiden suunnitteluvaiheessa. Sitä on mielekästä käyttää esimerkiksi oppilaan koulunkäynnin 

tukimuotojen suunnittelussa, kodin ja koulun yhteistyön periaatteiden sopimisessa, järjes-

tyssääntöjen laadinnassa ja koulun kasvatustavoitteiden asettamisessa. (Karhuniemi, 2013a, 

s. 80–81.) Kasvatuskumppanuuteen pääseminen vaatii passivoivien yhteistyötapojen sekä 

vanhentuneiden roolien päivittämistä (Ijäs, 2013b, s. 211). 
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Torkkeli (2001, s. 77) esittelee väitöskirjassaan Ng:n (2000) mallin, joka kuvaa vanhem-

pien roolia ja aktiivisuutta kodin ja koulun yhteistyössä. Se on muotoiltu usean aiemmin 

tehdyn yhteistyötä kuvaavan mallin pohjalta. Ng jakaa vanhempien osallistumisen kuuteen 

tasoon. Kolme ensimmäistä tasoa kuvaavat tilannetta, jossa vanhemmat osallistuvat yhteis-

työhön koulun ”ulkopuolella”. Näitä ovat yhteydenpito (taso 1), oman lapsen oppimisen 

tukeminen (taso 2) ja osallistuminen vanhempaintoimintaan sekä sen organisoimiseen (taso 

3). Seuraavilla tasoilla yhteistyö tapahtuu koulun ”sisällä”. Siihen kuuluvat avustaminen 

koulun toiminnassa (taso 4), auttaminen päätöksenteossa (taso 5) ja osallistuminen päätök-

sentekoon (taso 6).  

Mielestäni Ng:n malli kuvaa hyvin sitä, milloin vanhemmat todella ovat osa koulun sisäistä 

toimintaa ja milloin he hoitavat omaa erillistä tehtäväänsä koulun ulkopuolella. Mielestäni 

tason 3 toimintaa ei kuitenkaan voi ainakaan suomalaisessa koulujärjestelmässä lukea yksi-

selitteisesti koulun ulkopuoliseksi. Vanhempaintoimikunnat ja -yhdistykset voivat järjestää 

koulun toiminnasta riippumattomia tapahtumia. Tämän lisäksi ne ovat aktiivisesti mukana 

juuri tasojen 4–6 kuvaamassa koulun sisäisessä toiminnassa. (Ks. Suomen Vanhempainlii-

ton kotisivut.) 

Myös lapsen osallisuus on osa kasvatuskumppanuuden ajatusta. Olennaista on, että lapset 

saavat kertoa itselleen tärkeistä asioista ja jakaa ajatuksiaan aikuisten kanssa. Aikuisten tu-

lee kuunnella ja kuulla lasta. Näin aikuiset ja nuoret voivat jakaa asioita ja keskustelusta 

tulee vuorovaikutteista. Kun lapselle annetaan mahdollisuus osallistua, hän saa kokemuk-

sen, että hänen mielipiteitään arvostetaan. Aikuisille tämä antaa tietoa lapsen näkökulmasta 

asiaan. (Tervaskanto-Mäentausta & Seppänen, 2013, s. 260.) Myös uudessa perusopetuk-

sen opetussuunnitelman perusteissa korostetaan oppilaiden osallisuutta (ks. Opetushallitus, 

2014, s. 33–35). Markströmin (2013, s. 48–49) tutkimuksessa lasten osallisuus on kuiten-

kin lähinnä viestien välittämistä kodin ja koulun välillä. Muun muassa kokeiden ja paperi-

tiedotteiden oletetaan kulkevan heidän mukanaan. Lisäksi oppilaita pyydetään esimerkiksi 

houkuttelemaan vanhempiaan saapumaan vanhempainiltaan. (Markström, 2013, s. 48–49.) 

Kasvatuskumppanuutta voi toteuttaa hyvin erilaisilla tavoilla. Siihen vaikuttavat sekä van-

hempien että opettajan yhteistyölle asettamat toiveet, odotukset, periaatteet ja resurssit. Ei 

voi olettaa, että jokainen perhe erilaisine taustoineen tahtoisi ja voisi toteuttaa yhteistyötä 

samalla tavalla. Onkin tärkeää, että yhteistyö on yksilöllistä ja sen toteutuksesta sovitaan 

yhdessä. (Arminen ja muut, 2013, s. 243; Karhuniemi, 2013a, s. 74–75.) Yhä useammat 



9 

 

 

koulut ovat omaksuneet kasvatuskumppanuuden periaatteen toteuttaessaan kodin ja koulun 

yhteistyötä (Lämsä, 2013a, s. 53). Kasvatuskumppanuus voidaan nähdä osana yhteiskun-

nallista kehitystä, jossa sosiaaliset, poliittiset ja taloudelliset muutokset vaikuttavat myös 

perheen ja päivähoidon tehtäviin (Kekkonen, 2012, s. 27). 

Myös termiä kasvatuskumppanuus on kritisoitu. Uoti (2003) puhuu ”vanhan kunnon” yh-

teistyökäsitteen puolesta. Hän toteaa, että lainsäädäntö ei tunne kasvatuskumppanuustermiä 

ja se aiheuttaa ongelmia. Tästä syystä termiä ei hänen mukaansa tule käyttää. (Uoti, 2003, s. 

61.) On myös huomautettu, että opettajia ja vanhempia on monenlaisia, joten on melkoinen 

oletus, että kumppanuus syntyisi kaikkien välille. Yhteistyöhön kaikkien kanssa tulee pys-

tyä, jotta lapsen etu toteutuu. (Karila, 2006, s. 95–97.) Metso (2004) puolestaan toteaa, että 

kodin ja koulun yhteistyöstä on tullut pelkkä fraasi, jota käytetään tietämättä ja pohtimatta, 

mitä sen oikeastaan pitäisi pitää sisällään. Yleensä vain todetaan, että sitä täytyy olla. (Metso, 

2004, s. 117.) Christenson ja muut (2005, s. 21) tiivistävätkin, että kodin ja koulun kumppa-

nuuden haasteena on siirtää se korusanaisuudesta käytäntöön. 

On merkityksellistä pohtia, millä käsitteellä yhteistyöstä puhutaan, sillä käsitteen valinta 

kertoo kodin ja koulun kasvatusyhteistyön luonteesta sekä yhteistyöhön osallistuvien osa-

puolten keskinäisestä asemasta (Karila, 2005, s. 285–298). Käytän tutkimuksessani termiä 

kodin ja koulun yhteistyö, koska sitä käytetään myös nykyisessä perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteissa (Opetushallitus, 2014). Pyrin siihen, että kyselyn kysymyksen-

asettelussa käyttämäni termi olisi neutraali. Luulen, että termin yhteistoiminta, kasvatusyh-

teistyö tai kasvatuskumppanuus käyttäminen olisi voinut ohjata vanhempien ja opettajien 

vastauksia tiettyyn suuntaan. Itse näen kodin ja koulun yhteistyön yläkäsitteenä, jonka alle 

kuuluvat muut termit, jotka määrittävät yhteistyön luonnetta tarkemmin. 

2.3 Yhteistyön tasot ja muodot 

Kodin ja koulun yhteistyötä toteutetaan yhteisö- ja yksilötasolla. Yhteisötason yhteistyötä 

ovat esimerkiksi vanhempainillat, retket ja juhlat. Yksilötasolla yhteistyötä toteuttaa yksit-

täisen oppilaan vanhemmat ja esimerkiksi opettaja. Hallinnollisessa mielessä yhteistyöhön 

kuuluu valtion, kunnan, koulun, luokan ja yksilön tehtäviä. Näistä jokaisella toimijalla on 

omat tärkeät vastuualueensa. (Opetushallitus, 2007, s. 13–14.) 
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Valtakunnan tasolla määritellään lait, asetukset ja opetussuunnitelman perusteet, jotka oh-

jaavat kodin ja koulun yhteistyön toteuttamista muilla tasoilla. Opetushallitus julkaisee myös 

opettajille ja opetuksen järjestäjille tarkoitettuja oppaita. (Karhuniemi, 2013a, s. 82.) Ope-

tuksen järjestäjänä kunnan tehtävä on mahdollistaa kodin ja koulun välillä tehtävä yhteistyö. 

Kuntatasolla tehdään päätökset muun muassa opetuksen järjestämisen peruslinjauksista ja 

käytettävistä resursseista sekä arvioidaan toimintaa paikallisella tasolla. Näistä asioista pää-

tettäessä kunta tekee yhteistyötä seudun vanhempien ja vanhempainyhdistysten kanssa. 

Myös oppilaat voivat esimerkiksi oppilaskunnan kautta vaikuttaa kunta- ja koulutason pää-

töksentekoon. (Opetushallitus, 2007, s. 13–14.) 

Koulun tasolla kodin ja koulun yhteistyö on parhaimmillaan koulun toiminnan kehittämistä 

yhdessä. Vanhemmat voivat esimerkiksi osallistua koulun opetussuunnitelman arviointiin ja 

kehittämiseen. Luokkatasolla toteutettava kodin ja koulun yhteistyö tutustuttaa luokan op-

pilaiden vanhempia toisiinsa, luokan oppilaisiin ja opettajaan. Se luo yhteisöllisyyttä ja vah-

vistaa luokan sosiaalisia suhteita. Opettaja saa yhteistyön kautta vanhempien tuen, kun luo-

kan asioita ratkotaan yhdessä. Oppilastason yhteistyö parantaa opettajan oppilaantunte-

musta, antaa vanhemmille tietoa lapsen koulunkäynnistä ja vahvistaa luottamusta. Oppilaan 

koulunkäyntiä tuetaan yhdessä, jolloin esimerkiksi oppimisen ongelmat voidaan tunnistaa 

mahdollisimman varhain. (Opetushallitus, 2007, s. 13–14.) 

Kodin ja koulun yhteistyö vaatii aktiivisuutta kaikilta osapuolilta. Opetuksen järjestäjä 

muun muassa huolehtii, että vanhemmat tietävät, mistä he saavat tietoa ja tukea lapsen kou-

lunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi opetuksen järjestäjä varmistaa, että opettajilla 

ja koulun muulla henkilökunnalla on tarvittavat valmiudet ja voimavarat kodin ja koulun 

yhteistyön järjestämiseksi. Rehtori huolehtii, että koulun henkilökunnalla on tietoa, taitoa 

ja tahtoa yhteistyön toteuttamiseen. Rehtori vaikuttaa suuresti koulun yleiseen ilmapiiriin ja 

yhteistyöhön asennoitumiseen. Yhteistyön käytännön toteuttamisesta vastaavat pääosin esi-

opettajat, luokanopettajat, luokanvalvojat ja ryhmänohjaajat. Myös vanhemmilla on 

omat velvollisuutensa yhteistyön toteutumisessa. Huoltajien vastuulla on huolehtia, että 

lapsi suorittaa oppivelvollisuutensa. Heidän asennoitumisensa opiskelua ja koulua kohtaan 

heijastuu lapseen. Vanhempien on hyvä kertoa koululle perheeseen liittyvistä erityistilan-

teista, jotta asiat voidaan huomioida koulunkäynnin arjessa. Oppilas on kodin ja koulun vä-

lisen yhteistyön tärkein osapuoli, joten lapsikin tulisi ottaa mukaan yhteistyön toteuttami-

seen. Kodin ja koulun yhteistyötä toteutetaan myös moniammatillisena yhteistyönä, jolloin 



11 

 

 

siihen voivat osallistua luokanopettajan lisäksi esimerkiksi erityisopettaja, koulutervey-

denhoitaja, -psykologi ja -kuraattori. (Opetushallitus, 2007, s. 14–16, 27.) Yhteistyöhön 

tulisi jatkossa ottaa enemmän mukaan myös vapaa-aikaan kuuluvia toimijoita, kuten harras-

teseuroja ja nuorisotyöntekijöitä (Launonen ja muut, 2004, s. 98–101, 105, 108; Lämsä, 

2013a, s. 50). 

Kodin ja koulun yhteistyötä toteutetaan monilla yhteistyömuodoilla. Yleisin opettajan ja 

vanhempien tapaamistilanne on vanhempainillat (Opetushallitus, 2007, s. 23). Koko kou-

lun vanhempainilloissa voidaan käsitellä yleisiä asioita, jotka koskevat kaikkia. Näitä voivat 

olla esimerkiksi opetuksen järjestäminen, opintojen arviointi, oppimisen ja koulun käynnin 

tuki, koulun tiloja koskevat asiat, kodin ja koulun yhteistyö tai yhteiset toimintatavat ja sään-

nöt. Luokan omien vanhempainiltojen päätavoitteena on usein opettajan ja huoltajien tutus-

tuminen sekä vanhempien keskinäinen verkostoituminen. (Karhuniemi, 2013b, s. 106, 109.)  

Torkkelin (2001) tutkimuksessa isät pitävät vanhemmille yhteisten tilaisuuksien tarkoituk-

sena koulun toiminnan tukemista. Muita syitä tilaisuuksiin osallistumiseen ovat toisten van-

hempien tapaaminen, tiedon saaminen koulusta ja kasvatuksesta keskusteleminen. 72 % 

koulun tilaisuuksiin osallistuneista isistä on sitä mieltä, että tilaisuudet vastaavat tarkoitus-

taan. Tästä huolimatta asiapitoiset yhteistapahtumat ovat aineistossa vähiten toivottu yhteis-

työmuoto. Isät toivovat, että omien näkemysten esille tuominen olisi vanhemmille yhteisissä 

tilaisuuksissa nykyistä helpompaa. (Torkkeli, 2001, s. 114, 119, 138–140, 143–144.) Tork-

kelin aineistossa ei ole eritelty vanhemmille yhteisistä tilaisuuksista oman luokan vanhem-

painiltaa, koko koulun vanhempainiltaa ja muita tapahtumia. Siniharjun (2003) tutkimuk-

sessa opettajat pitävät vanhempainiltojen hyvinä puolina sitä, että vanhemmat tutustuvat toi-

siinsa ja tilaisuudessa voi pohtia yhteisiä asioita. Lisäksi he toteavat, että vanhempainillat 

ovat erityisen tärkeitä vuosiluokilla 1 ja 2, kun vanhemmat ovat innostuneita yhteistyöstä. 

Toisaalta opettajat moittivat, että usein vanhempainillat ovat kaavamaisia. Vanhemmat puo-

lestaan ovat tilaisuuksissa passiivisia, eivätkä kaikki saavu paikalle. Osa opettajista pitää 

vanhempainiltoja raskaina sekä vähän antavina. Tutkimuksessa ei ole eritelty erikseen koko 

koulun ja luokan omia vanhempainiltoja. (Siniharju, 2003, s. 82–83.)  

Yksittäisen oppilaan vanhempien tapaamisista käytetään monia eri termejä, kuten vanhem-

painvartti, kehityskeskustelu tai arviointikeskustelu (Opetushallitus, 2007, s. 23). Tapaa-

misen tarkoitus on keskustella oppilaan oppimisesta ja koulunkäynnistä ja miettiä keinoja 
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tukea häntä. Tämän vuoksi on suositeltavaa, että myös oppilas osallistuu keskusteluun. Kes-

kustelut rakentavat luottamusta ja toimivaa yhteistyötä sekä parantavat varhaisen puuttumi-

sen mahdollisuuksia, jos koulunkäynnissä ilmenee ongelmia. (Karhuniemi, 2013b, s. 115–

116.) Torkkelin (2001) tutkimuksessa koulutulokkaiden isät pitävät opettajan kanssa käytä-

viä keskusteluja tärkeänä yhteistyömuotona, koska tutustumalla kasvokkain keskinäinen 

luottamus kasvaa ja epäluulot häviävät. Tutustumisen lisäksi isät kokevat, että tapaamisten 

tavoitteena on keskustella kasvatusnäkemyksistä ja saada tietoa oman lapsen asioista. 86 % 

isistä on sitä mieltä, että keskustelut opettajan kanssa vastaavat tarkoitustaan. He tuovat kui-

tenkin esille, että henkilökohtaisia keskusteluja järjestetään liian vähän ja niissä on usein 

kiireinen tunnelma. (Torkkeli, 2001, s. 114, 139–140, 144, 151.) Opettajat arvioivat henki-

lökohtaiset keskustelut ylivoimaisesti tärkeimmäksi yhteistyömuodoksi vuosina 1983–1984  

ja 1998–1999 (Siniharju, 2003, s. 75). Suomen Vanhempainliiton tekemässä Vanhempien 

barometrissä 69 % ala- ja yläkoululaisten lasten vanhemmista on tyytyväisiä vanhempain-

varttien määrään. Alakoululaisten lasten vanhemmista 79 % vastaa, että vanhempainvarttien 

sisällöt vastaavat heidän odotuksiaan. (Suomen Vanhempainliitto, 2015, s. 18.) 

Vanhempaintoimikunnan tai vanhempainyhdistyksen tehtävänä on edistää kodin ja koulun 

yhteistyötä, tutustuttaa vanhempia toisiinsa sekä auttaa kotia ja koulua luomaan lapsille hyvä 

oppimis- ja kasvuympäristö. Lisäksi ne tuovat esille vanhempien kannanottoja kasvatukseen 

ja kouluun liittyen. Vanhempaintoimikunta voi järjestää toiminnallista yhteistyötä esimer-

kiksi retkien tai erilaisten teematapahtumien avulla. (Karhuniemi, 2013b, s. 113–114.) Ak-

tiivista vanhempaintoimikuntatoimintaa pidetäänkin usein vireän kasvatuskumppanuuden 

ilmentymänä (Ijäs, 2013b, s. 218). 

Koululla voidaan järjestää erilaisia tapahtumia, joihin vanhemmat kutsutaan. Näitä voivat 

olla esimerkiksi juhlat, avoimien ovien päivät ja yhteiset toimintapäivät. Tapahtuman voi 

järjestää lauantaina tai arki-iltana, jotta mahdollisimman moni huoltaja pääsee paikalle. 

(Karhuniemi, 2013b, s. 111–112.) Siniharjun (2003, s. 76, 83) tutkimuksessa opettajat pitä-

vät juhlia tärkeänä yhteistyömuotona, koska vanhemmat osallistuvat niihin huomattavasti 

ahkerammin kuin vanhempainiltoihin. Koulutulokkaiden isät eivät pidä toiminnallisia yh-

teistilaisuuksia, talkoita ja liikuntatapahtumia toivottavina yhteistyömuotoina (Torkkeli, 

2001, s. 114). 

Kodin ja koulun yhteistyötä ovat myös erilaiset tiedotteet, jotka voidaan välittää joko pape-

riversiona tai sähköisesti. Esimerkiksi lukuvuositiedote lähetetään yleensä paperisena kotiin 
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ja lisäksi se löytyy koulun verkkosivuilta. Suurimmassa osassa Suomen perusopetuksen 

kouluja on käytössä Wilma-järjestelmä, jossa on paljon erilaisia toimintoja. Sinne tallenne-

taan muun muassa lukuvuosisuunnitelmat, arvioinnit ja oppilastiedot. Wilmassa on myös 

pikaviestitoiminto, jonka avulla koulun henkilökunta sekä oppilaiden huoltajat voivat olla 

yhteydessä toisiinsa. Lisäksi oppilaan pedagogiset asiakirjat työstetään Wilmassa. Wilmaa 

on kritisoitu siitä, että sen kautta välitetään usein lähinnä negatiivista palautetta. Opettajat 

toivovat viestimisen keskittämistä Wilmaan ja huoltajille koulutusta Wilman käytössä. (Kar-

huniemi, 2013b, s. 118–119, 123–128, 131.) Reissuvihkoa opettajat pitävät Siniharjun 

(2003) aineistossa toimimattomana yhteistyömuotona, koska siihen kirjoittaminen vie liikaa 

aikaa. Yksi opettaja toteaa, että reissuvihkoon kirjoitettu negatiivinen asia osuu aina uudes-

taan silmiin ja jää näin turhaan muistuttamaan tapahtuneesta, vaikka asioiden käsittelemisen 

jälkeen ne pitäisi voida unohtaa. (Siniharju, 2003, s. 89.) 

Kodin ja koulun yhteistyötä tehdään myös esimerkiksi puhelimen sekä sähköpostin väli-

tyksellä (Karhuniemi, 2013b, s. 127–128). Siniharjun (2003) tutkimuksessa opettajat pitävät 

puheluiden etuna sitä, että se on rauhallinen, neutraali ja kahdenkeskinen yhteistyömuoto 

kodin ja koulun välillä. Toisaalta he mainitsevat, että soitto tulee usein sopimattomaan ai-

kaan ja kaikille vanhemmille soittaminen vie liikaa aikaa. Osa opettajista moittii, että van-

hemmat eivät pidä yhteyttä puhelimitse ja osa taas toteaa, että puheluita tulee välillä turhan-

kin paljon. (Siniharju, 2003, s. 87.)  

Perinteisten yhteistyövälineiden rinnalla käytetään yhä enemmän myös sosiaalista mediaa, 

kuten Facebookia, Twitteriä ja blogeja. Niillä on lukuisia eri soveltamismahdollisuuksia, 

jotka helpottavat yhteistyötä kiireisessä arjessa. Niiden käyttöä ei kuitenkaan kannata aloit-

taa harkitsemattomasti, sillä sosiaaliset mediat edellyttävät käytyjen keskustelujen seuraa-

mista ja niihin osallistumista. Lisäksi ne saattavat hämärryttää opettajan työ- ja yksityiselä-

män rajaa. (Karhuniemi, 2013b, s. 131–133.) 

Siniharju (2003) vertaa vuosien 1983–1984 ja 1998–1999 yhteistyömuotoja. Käytetyimpiä 

yhteistyömuotoja ovat molempina ajanjaksoina puhelinkeskustelut, kirjallinen tiedote ja 

koko koulun juhla. Vähiten käytettyjä puolestaan ovat kerhotilaisuudet ja opettajan koti-

käynnit. Suurin muutos on tapahtunut kasvokkain tapaamisissa, jotka ovat yleistyneet ajan-

jaksojen välillä huimasti. (Siniharju, 2003, s. 81.) Metson (2004) tutkimuksessa vanhemmat 

mieltävät yhteistyön useimmiten koulusta kotiin tulevaksi informaatioksi ja vanhempainil-

loiksi. Tieto välitetään useimmiten kirjallisena tiedotteena, jonka oppilas vie kotiin. (Metso, 
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2001, s. 118.) Ijäs (2013a, s. 184) toteaa, että sähköiset viestintämuodot ovat yleistyneet 

nopeasti, minkä seurauksena etenkin paperiset tiedotteet ja reissuvihot ovat saaneet väistyä. 

Sosiaalinen media ei ole vielä saavuttanut suurta suosiota kodin ja koulun välisessä viestin-

nässä (Karhuniemi, 2013b, s. 132). 

Kodin ja koulun yhteistyötä tehdään monin eri keinoin. Päädyin antamaan kyselyssä valmiin 

listan yhteistyömuodoista. Tämän valinnan seurauksena jouduin rajaamaan, mitkä yhteis-

työmuodot kirjaan vastausvaihtoehdoiksi. Mahdollisuuksia on niin paljon, että kaikkien lis-

taaminen ei mielestäni olisi ollut mielekästä eikä edes mahdollista. Koska rajausta oli pakko 

tehdä, rajasin listani yleisesti käytössä oleviin yhteistyömuotoihin, joissa vanhemmat ja kou-

lun henkilökunta ovat vastavuoroisesti yhteydessä toisiinsa. Pois jäivät muun muassa pape-

riset tiedotteet, koulun verkkosivut, sähköposti ja sosiaalinen media. Viimeisenä vaihtoeh-

tona oli avoin vastaustila, johon vastaaja saattoi kommentoida listalta puuttuvia yhteistyö-

muotoja. 

2.4 Yhteistyön merkitys ja haasteet 

Kodin ja koulun kumppanuuden on todettu vaikuttavan myönteisesti oppilaiden koulume-

nestykseen, kotitehtävien tekemiseen, asennoitumiseen koulua kohtaan sekä koulun ja luo-

kan ilmapiiriin. Se myös ennaltaehkäisee monien ongelmien syntymistä ja toisaalta helpottaa 

niiden ratkaisemista. Vuorovaikutus kodin kanssa parantaa opettajan oppilaantuntemusta ja 

helpottaa näin yksilöllisen opetuksen suunnittelussa sekä toteutuksessa. Myös oppilaan eri-

tyiset tarpeet on helpompi tunnistaa, kun käytettävissä on sekä kodin että koulun tieto oppi-

laasta. (Lämsä, 2013a, s. 54, 60; Opetushallitus, 2007, s. 13–14; Reynolds & Clements, 2005, 

s. 109–125, Launonen ja muut, 2004, s. 95; Topor ja muut 2010.) Näiden lisäksi toimiva 

yhteistyö edistää lapsen ja nuoren sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen oppimista. Tämä tar-

koittaa esimerkiksi taitoa tunnistaa ja hallita tunteita, ilmaista muun muassa toisista välittä-

mistä ja huolehtimista, taitoa tehdä vastuullisia päätöksiä, luoda positiivisia ihmissuhteita 

sekä kykyä toimia haastavissa tilanteissa. Nämä taidot ovat tärkeitä paitsi oppimisen myös 

lapsen hyvinvoinnin ja yhteiskunnan jäseneksi kasvamisen kannalta. Aktiivinen kodin ja 

koulun yhteistoiminta vaikuttaa positiivisesti myös lapsen myöhempään opintomenestyk-

seen ja koulutukseen hakeutumiseen. (Patrikakou ja muut, 2005, s. 5, 7.) Ho Sui Chun tut-

kimuksessa yli 90 % opettajista on sitä mieltä, että vanhempien kanssa keskustelu parantaa 
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opettajan oppilaan tuntemusta. Lisäksi se parantaa opettajan ja vanhempien välistä kunnioi-

tusta. (Ho Sui Chu, 2007, s. 11.) 

Erityisen tärkeää kasvatuskumppanuus on silloin, kun vanhempien resurssit eivät syystä tai 

toisesta riitä lapsen koulunkäynnin ja kasvun tukemiseen. Silloin muiden kehitysyhteisöjen 

tulisi ottaa suurempaa vastuuta kasvatuskumppanuudessa. Muuten on vaarana, että lapsi jää 

useiden kehitysyhteisöjen väliin eikä saa tarvitsemaansa tukea mistään. (Rimpelä, 2013, s. 

32.) Yhteistyön merkitys korostuu myös oppilaan koulunkäynnin nivelvaiheissa sekä muissa 

muutostilanteissa kuten koulun tai opettajan vaihtuessa (Opetushallitus, 2007, s. 17–18). Li-

säksi oppilaan tuen tarve tiivistää yhteistyötä. Tuen tarvetta arvioidaan ja suunnitellaan yh-

dessä huoltajien kanssa. (Opetushallitus, 2014, s. 62–63.)  

Kasvatuskumppanuuteen kuuluu oleellisena ajatus vanhempien osallisuudesta. Se parantaa 

vanhempien luottamusta ja arvostusta koulua kohtaan. Lisäksi se vaikuttaa myönteisesti yh-

teisiin sopimuksiin sitoutumiseen. Parhaimmillaan osallistaminen tukee yhteisen kasvatus-

vastuun toteutumista. (Karhuniemi, 2013a, s. 80–81.) Suomen Vanhempainliiton tekemässä 

vanhempien barometrissä (2015) kysyttiin vanhemmilta heidän mahdollisuuksistaan osallis-

tua koulun toimintaan. Vain 7 % alakoululaisten vanhemmista arvioi mahdollisuudet hy-

viksi. 35 % vanhemmista arvioi mahdollisuudet melko hyviksi. Kuitenkin 73 % alakoulu-

laisten vanhemmista vastasi, että osallistuu mielellään koulun toiminnan kehittämiseen. 

(Suomen Vanhempainliitto, 2015, s. 20.) Myös Karhuniemi (2013a) toteaa, että vanhemmat 

eivät tahdo olla vain yksipuolisen tiedottamisen kohteina. He ovat aidosti kiinnostuneita lap-

sensa koulunkäynnistä sekä koulun toiminnasta. (Karhuniemi, 2013a, s. 80.) 

Kodin ja koulun yhteistyön ajatuksena on, että vanhemmat tutustuisivat myös toisiinsa. He 

voivat keskustella yhteisistä toimintaperiaatteista koskien esimerkiksi käytöstapoja, kielen-

käyttöä, tupakointia, kotiintuloaikoja tai yövierailuja. Verkostosopimuksella vanhemmat 

saavat tukea kasvatuskysymyksiin. Yhteisen vastuun kantaminen helpottuu ja kynnys ottaa 

toisiin yhteyttä madaltuu. Vanhempien keskinäinen vuorovaikutus näkyy myös koko luokan 

ilmapiirissä. (Ojala & Launonen, 2003, s. 317–318; Karhuniemi, 2013b, s. 113–114; Ijäs, 

2013b, s. 218.) 

Lämsä (2013a) toteaa, että yhteistoiminta on vaativaa sekä opettajalle että vanhemmille. 

Toisinaan jo yhteistyön ensiaskel, eli yhteisistä tavoitteista sopiminen, voi olla vaikeaa. 

(Lämsä, 2013a, s. 56.) Usein taas yhteistyössä lähdetään liikkeelle kumppanuuden periaat-

teella, mutta lupaavan alun jälkeen toiminta pysähtyy, kun sen pitäisi päinvastoin syventyä 
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(Karila, 2006, s. 105–106). Metson (2004) tutkimuksessa yhteistyö näyttäytyy vanhempien 

puheessa tiedottamisena, jossa vanhempien roolina on ottaa tieto vastaan. Opettajien pu-

heissa koti näyttäytyy koulun lisäresurssina sekä paikkana, johon lähetetään tiedotteita ja 

jonka kanssa vaihdetaan informaatiota. (Metso, 2004, s. 80–82, 118; vrt. Karhuniemi, 

2013a, s. 80.) 

Tutkimusten mukaan kodin ja koulun yhteistyötä tehdään pääosin silloin, kun lapsen kou-

lunkäynnissä ilmenee ongelmia. Tämän vuoksi yhteistyötä leimaa negatiivinen sävy. 

(Metso, 2004, s. 126–127; Vuorinen, 2000, s. 21–22.) Lämsä (2013a) korostaakin, että 

pohja yhteistyölle tulisi luoda jo ennen kuin ongelmia ilmenee. Näin luodaan pohjaa keski-

näiselle luottamukselle ja positiivisen ilmapiirin säilyttäminen ongelmiin puututtaessa on 

helpompaa. (Lämsä, 2013a, s. 56.) Karhuniemi (2013b) huomauttaa, että opettajan on 

pakko ottaa yhteyttä negatiivisista asioista, mutta positiivisista asioista viestimiseen ei ole 

velvoitetta. Tuen järjestämisen kannalta tieto ongelmista on olennaisen tärkeää. Viestimi-

sessä tulee kuitenkin olla hienotunteinen ja vaikeista asioista kannattaa viestiä kasvotusten 

tai soittamalla. (Karhuniemi, 2013b, s. 125–128.) 

Myös perheiden moninaisuus luo omia haasteita yhteistyölle. Erilaisilla perheillä on erilaiset 

odotukset ja tarpeet yhteistyölle. Esimerkiksi lisääntyvä monikulttuurisuus vaatii, että yh-

teistyömuodot palvelevat myös näiden perheiden tarpeita. Myös kielimuuri ja kulttuurierot 

saattavat tällöin hidastaa yhteistyötä. Tällöin apuna voi käyttää tulkkia, jotta yhteistyö toteu-

tuu. (Lämsä, 2013a, s. 57; Opetushallitus, 2007, s. 25; Cantell, 2011, s. 209; interkulttuuri-

suus ks. myös Laosa, 2005.) Lämsä (2013b, s. 203–207) kertoo yhteistyöstä silloin, kun yh-

teistyökumppanina on sijaisperhe. Lähtökohdat yhteistyölle ovat tällöinkin samat, mutta lap-

sella voi olla traumaattisia kokemuksia, jotka heijastuvat usein hänen toimintaansa. Tämä 

tulee ottaa huomioon, jotta hänen toimintansa taustaa on helpompi ymmärtää ja asioihin voi-

daan puuttua lasta tukevalla tavalla. Erityisesti turvattomuutta kokenut lapsi tarvitsee tun-

teen, että aikuiset välittävät hänestä ja ovat hänen tukenaan. (Lämsä, 2013b, s. 203–204.) 

Siniharjun (2003) tutkimuksessa opettajat pitävät molempina ajanjaksoina (1983–1984 ja 

1998–1999) samoja kolmea asiaa yhteistyön suurimpina esteinä. Nuo esteet ovat: vanhem-

pien ajanpuute, yhteistyö ei kuulu opetusvelvollisuuteen eikä siitä makseta ja vanhempien 

negatiivinen tai passiivinen asenne. Opettajat toteavat, että koulualueen sosiaalinen rakenne 

näkyy yhteistyön määrässä. Jos vanhemmilla on paljon henkilökohtaisia ongelmia, voima-

varat eivät riitä yhteistyön ylläpitämiseen. Etenkin vuoden 1999 aineistossa opettajat pitävät 
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yhteistyön vähäisyyden syynä vanhempien välinpitämättömyyttä sekä vanhempien ajan ja 

voimien puutetta. Myös opettajien ajan ja voimavarojen puute mainitaan yhtenä yhteistyön 

esteenä. (Siniharju, 2003, s. 104, 107–108.) Arminen ja muut (2013) toteavatkin, että usein 

yhteistyötä vaikeuttavat arkiset esteet, kuten vanhempien työajat tai suuri lapsiluku. Toi-

saalta myös koulun kiireinen arki asettaa paineita yhteistyön käytännön toteuttamiselle. (Ar-

minen ja muut, 2013, s. 243.) Cantell (2011) toteaa, että yleensä yhteistyö sujuu hyvin. On 

kuitenkin myös tilanteita, jolloin vanhemmat ovat passiivisia ja jo pelkkä yhteydensaaminen 

vanhempiin voi olla vaikeaa. Toisinaan taas haasteita asettaa vanhempien liiallinen aktiivi-

suus, jolloin opettajille esitetään ylisuuria vaatimuksia ja toimintaan puuttuminen muuttuu 

häiritseväksi. Opettaja saattaa tällöin kokea, että hänen ammattitaitonsa kyseenalaistetaan, 

vaikka vanhemmat yleensä tarkoittavat hyvää. (Cantell, 2011, s. 176–182, 200–202.) 

Ijäs (2013a) nostaa esiin, että sähköisen viestimisen yleistyminen on tehostanut yhteydenpi-

toa ja madaltunut yhteydenoton kynnystä. Nämä ovat hyviä asioita, mutta niillä on myös 

kääntöpuolensa. Ne myös lisäävät väärinkäsitysten ja asiattomien viestien määrää. Asioista 

ei tarvitse keskustella kasvotusten ja samalla napin painalluksella on mahdollista lähettää 

kiukkuinen viesti opettajalle ja hänen esimiehelleen. (Ijäs, 2013a, s. 184–185.) Cantell 

(2011, s. 177) toteaa, että sähköisen viestinnän lisääntyminen on vähentänyt vanhempainil-

toihin osallistumista. 

Kodin ja koulun yhteistyötä on tutkittu aiemmin myös opinnäytetöissä. Huoltajien näkemyk-

siä kodin ja koulun yhteistyöstä on tutkinut mm. Saarela (2014). Hän selvittää peruskoulun 

ala- ja yläkoulun oppilaiden vanhempien mielipiteitä kodin ja koulun yhteistyöstä. Tutki-

muksen tarkoituksena on selvittää huoltajien näkemyksiä siitä, kuinka kodin ja koulun yh-

teistyö toimii, mitkä yhteistyömuodot ovat toimivia ja millaisia toiveita ja kehitysehdotuksia 

huoltajilla on kodin ja koulun yhteistyötä ajatellen. (Saarela, 2014, s. 21.) Sekä vanhempien 

että opettajien näkökulmia kodin ja koulun yhteistyöhön ovat tutkineet Hintsala ja Leppänen 

(2013). He selvittävät pro gradu -tutkielmassaan kvantitatiivisesti, millaisilla keinoilla yh-

teistyötä toteutetaan, kuinka yleisiä eri yhteistyömuodot ovat, kuinka yhteistyöhön asen-

noidutaan, kuinka erilaiset taustatekijät vaikuttavat yhteistyön kokemiseen ja onko asen-

teissa tapahtunut muutoksia vuodesta 1993. (Hintsala & Leppänen, 2013, s. 29–30.) Opetta-

jien näkökulmasta kodin ja koulun yhteistyötä ovat tutkineet pro gradu -tutkielmassaan esi-

merkiksi Kaitera ja Paloniemi. He selvittävät kokeneiden luokanopettajien kokemuksia ko-

din ja koulun yhteistyöstä sekä siinä tapahtuneista muutoksista. (Kaitera & Paloniemi, 2014, 
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s. 27, 32–33.) Yli-Tokola (2016) puolestaan selvittää, millaisia käsityksiä luokanopettajilla 

on kodin ja koulun yhteistyöstä sekä sen haasteista. 
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3 Tutkimuksen toteutus 

Koska tutkimuskohteenani ovat vanhempien ja opettajien käsitykset, olen valinnut tutkimus-

menetelmäkseni fenomenografian, joka ohjaa nimenomaan käsitysten tutkimiseen. Luvussa 

3.1 kerron fenomenografiasta tutkimusmenetelmänä. Luvussa 3.2 esittelen tutkimusaineis-

toni, ja luvussa 3.3 avaan fenomenografista aineiston analysointia sekä kerron, kuinka olen 

soveltanut sitä omassa tutkimuksessani. 

3.1 Fenomenografia – käsitykset tutkimuskohteena 

Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen piiriin kuuluu kirjava joukko erilaisia tutkimus-

menetelmiä. Kvalitatiivista tutkimusta onkin vaikea määritellä selvästi, koska ei ole ole-

massa yhtenäistä laadullisen tutkimuksen metodologiaa tai teoriaa, joka olisi vain sen oma. 

(Metsämuuronen, 2006, s. 83.) Yleensä laadullista tutkimusta tarkastellaan vastakohtana 

kvantitatiiviselle eli määrälliselle tutkimukselle. Laadullinen ei tarkoita laadukkaampaa tut-

kimusta, vaan yleensä karkeasti ottaen ei-numeraalista aineistoa ja tutkimusta. Laadullisessa 

tutkimuksessa painopiste ei ole aineiston määrässä, vaan suhteellisen pienen aineiston pe-

rusteellisessa analyysissa. Suomalaisessa sosiaalitieteessä kvalitatiivinen tutkimus yleistyi 

1970-luvulla ja kasvatustieteellisessä tutkimuksessa 1980-luvulla. Se ei kuitenkaan syrjäyt-

tänyt kvantitatiivisia menetelmiä, vaan haki paikkansa niiden rinnalta. (Eskola & Suoranta, 

1998, s. 13, 18, 25–26, 31.) 

Fenomenografia on kvalitatiivisen tutkimuksen suuntaus, joka tutkii ihmisten erilaisia käsi-

tyksiä ilmiöistä. Käsitys tarkoittaa fenomenografiassa ihmisten tapaa ymmärtää, tulkita ja 

nähdä ilmiö. Ihmiset muodostavat käsityksiä kokemuksen kautta. Käsittäminen on merki-

tyksen antamista ilmiölle. Fenomenografisessa tutkimuksessa käytetäänkin rinnakkain il-

mauksia ihmisen tapa kokea jotain ja ihmisen käsitys jostakin. (Niikko, 2003, s. 18–20, 25–

26; Uljens, 1991, s. 82.) Fenomenografinen tutkimus soveltuu hyvin kasvatustieteelliseen 

tutkimukseen ja sillä on siinä tärkeä paikka. Se auttaa meitä ymmärtämään, millä tavoin 

ihmiset hahmottavat ja ymmärtävät maailmaa ja sen ilmiöitä. (Niikko, 2003, s. 49.) 

Fenomenografian perustajana pidetään Ference Martonia. Hänen mukaansa ihmisillä on ra-

jallinen määrä tapoja ymmärtää ja käsittää tiettyjä ilmiöitä (esim. Marton, 1986, s. 31). Fe-

nomenografian tarkoituksena on kartoittaa ja kuvata noita käsityksiä sekä niiden erilaisuutta. 

Fenomenografia siis tutkii käsityksiä erilaisista arkipäivän ilmiöistä sekä sitä, kuinka näitä 
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ilmiöitä ymmärretään. (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 162–164; Uljens, 1991, s. 82.) Feno-

menografia näkee ihmisen tietoisena olentona, joka muodostaa ilmiöistä käsityksiä ja osaa 

ilmaista käsityksensä myös kielellisesti. Fenomenografisessa tutkimuksessa tutkija on kiin-

nostunut nimenomaan siitä, millaisia sisällöllisiä eroja eri henkilöiden käsityksillä on. Feno-

menografisen tutkimuksen keskeisiä tutkimuskohteita ovat muun muassa käsitykset oppimi-

sesta sekä eri tiedonaloihin liittyvien käsitysten tutkiminen. (Ahonen, 1994, s. 115, 122.) 

Fenomenografia ei pyri löytämään tieteellisiä totuuksia. Sen sijaan tutkija on kiinnostunut 

tutkimushenkilöiden arkiajattelusta. (Häkkinen, 1996, s. 5.) Fenomenografisen tutkimuksen 

tavoitteena on kuvata maailmaa sellaisena kuin toinen ihminen sen näkee ja kokee. Tällaista 

lähestymistapaa kutsutaan toisen asteen näkökulmaksi. (Marton, 1986, s. 33; Uljens 1991, s. 

82–83.) Juuri toisen asteen näkökulman painottaminen erottaa fenomenografian muista tut-

kimussuuntauksista (Häkkinen, 1996, s. 15).  

Ihmisillä voi olla samasta ilmiöstä hyvin erilaiset käsitykset. Tällainen käsitysten erilaisuus 

voi tulla ilmi keskustelussa ristiriitana, kun henkilöt huomaavat keskustelevansa eri asiasta, 

vaikka käyttävät samaa nimitystä ilmiöstä. Käsitysten erilaisuus johtuu henkilöiden erilai-

sesta kokemustaustasta. (Ahonen, 1994, s. 114.) Näin ollen käsitykset ovat aina subjektiivi-

sia kokemuksia maailmasta (Häkkinen, 1996, s. 24). Yksi esimerkki käsitysten erilaisuu-

desta voisi olla keskustelu viikonpäivistä. Henkilö A ja B keskustelevat, milloin näkisivät. 

Henkilö A ehdottaa, että jonain arkipäivänä seuraavalla viikolla. Hän tarkoittaa päiviä maa-

nantaista lauantaihin. Nämä ovat arkipäivät, koska vain sunnuntai on pyhäpäivä. Henkilö B 

ymmärtää kuitenkin, että arkipäivät ovat maanantaista perjantaihin, koska lauantai ja sun-

nuntai ovat viikonloppua. Fenomenografisen tutkimuksen tavoitteena ei ole tuomita jotain 

käsitystä ”oikeaksi” ja toista ”vääräksi”. Sen sijaan tutkimuksen taustalla on ajatus, että on 

olemassa rajoitettu määrä laadullisesti erilaisia tapoja käsittää ilmiö. Fenomenografisen tut-

kimuksen avulla voidaan löytää tavat, joilla ihmiset hahmottavat ja ymmärtävät ilmiöitä sekä 

ympäröivää maailmaa. Jokainen käsitys on yhtä arvokas, olipa se sitten tieteellisesti oikein 

tai ei. (Marton, 1986, s. 30–32.) 

Fenomenografinen lähestymistapa muistuttaa fenomenologiaa. Tutkimussuuntausten yhtä-

läisyys näkyy esimerkiksi siinä, että molemmat tutkivat, kuinka eritavoin henkilöt kokevat 

ja ymmärtävät ympäröivää maailmaa. Todellisuutta ei voida kuvata täysin yksiselitteisesti 

ja oikein, siksi sitä lähestytään ihmisten kokemusmaailman ja käsitysten kautta. Useat feno-

menografiassa käytetyt käsitteet ovat alun perin lähtöisin fenomenologisesta tutkimusperin-
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teestä. (Niikko, 2003, s. 12–14.) Fenomenografia ei kuitenkaan ole saanut alkuaan fenome-

nologisesta tutkimusperinteestä, vaikka toisinaan näin väitetään (Häkkinen, 1996, s. 10). Fe-

nomenologiassa on pyrkimyksenä päästä ihmisten käsityksiä tutkimalla käsiksi ilmiöön it-

seensä ja sen ymmärtämiseen. Fenomenografiassa ollaan sen sijaan kiinnostuneita käsitysten 

eroavaisuuksista tietyssä ryhmässä. (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 164–165, 169; Niikko, 

2003, s. 19–20.) Kysymykset siitä, miksi ihmiset käsittävät asian tietyllä tavalla ja mistä 

käsitysten variaatio johtuu, kuuluvat fenomenologian piiriin (Niikko, 2003, s.26). 

Fenomenografista tutkimusta on kritisoitu muun muassa siitä, ettei se selvennä, kuinka kä-

sitykset muodostuvat. Myös termiä käsitys on pidetty epämääräisesti määriteltynä. Toisaalta 

kieli on fenomenografiassa tärkeässä asemassa, mutta tutkimussuuntauksella ei silti ole kie-

liteoriaa. (Säljö, 1994.) Ihmiset ilmaisevat käsityksensä kielellisesti, jolloin kielen rajoituk-

set ja ilmaisulliset taidot voivat vaikuttaa siihen, kuinka käsitykset saadaan välitettyä tutki-

jalle. Toisaalta kaikki tutkimushenkilöt eivät välttämättä tahdo paljastaa käsityksiään, vaikka 

näin yleensä oletetaan kuin se olisi itsestäänselvyys. Ovatko tutkijalle välittyvät käsitykset 

siis aitoja? Tutkija pelkistää tutkimusaineistonsa kategorioiksi, jotka ovat tutkimuksen kes-

keisin tulos. Voidaanko olettaa, että tutkijan tekemien muokkausten jälkeenkin kategoriat 

todella kuvaavat vastaajien käsityksiä vai näkyykö niissä enemmänkin tutkijan tekemät va-

linnat? Välittyvätkö käsitykset siis aitoina tutkimusaineistosta tutkimukseen? (Häkkinen, 

1996, s. 23, 46–48.) Häkkinen (1996, s. 49) kuitenkin pehmentää kritiikkiä toteamalla, että 

fenomenografia on nostanut arkiajattelun tutkimuksen keskiöön, mikä on jo itsessään arvo-

kasta. 

3.2 Tutkimusaineisto 

Tutkimusaineistoni on kerätty verkkokyselyn avulla syksyllä 2015 ja keväällä 2016. Kysy-

mykset olivat pääosin avoimia, joten vastaajille ei annettu valmiita vastausvaihtoehtoja, vaan 

he vastasivat kysymyksiin omin sanoin. Koska vastauksia ei ehdoteta, vastaajien tietämys 

aiheesta ja tunnesiteet aiheeseen tulevat paremmin esiin. Vastaukset myös kuvaavat parem-

min sitä, mikä aiheessa on vastaajan mielestä keskeisintä. (Hirsjärvi ja muut, 2013, s. 198–

199, 201.) Fenomenografisen tutkimuksen aineistoa kerätessä kysymysten avoimuus on tär-

keää, jotta vastaajalla on vapaus vastata omalla tavallaan. Näin erilaiset käsitykset pääsevät 

esille. (Marton, 1986, s. 42.) 
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Ennen kyselyn muotoilemista tein yhden puhelinhaastattelun, jonka avulla testasin kysy-

myksenasettelua sekä tutkimuskysymysten tarkkuutta ja riittävyyttä (ks. Hirsjärvi & Hurme, 

2014, s. 37, 64–65). Tämän haastattelun pohjalta muotoilin kysymykset verkkokyselyksi. 

Lähetin valittujen alakoulujen rehtoreille sähköpostilla linkin, joka ohjasi vastaamaan Inter-

net-sivustolla (www.kyselynetti.com) toteutettuun kyselyyn. Rehtorit välittivät linkin eteen-

päin vanhemmille ja opettajille. Syksyllä 2015 lähetin kyselyn kahdelle alakoululle. En kui-

tenkaan saanut niistä riittävästi vastauksia tutkimukseeni, joten päätin lähettää sen vielä kah-

delle muulle koululle keväällä 2016. Kyselyyn vastasi yhteensä 16 vanhempaa ja 19 opetta-

jaa neljältä eri koululta, jotka kaikki sijaitsevat Oulun seudulla.  

Kyselyn alussa oli perustietoa tutkimuksestani, minkä jälkeen kysyin muutamia taustatietoja 

vastaajista monivalintakysymyksillä. Vanhemmille esitettiin yhteensä 10 kysymystä kodin 

ja koulun yhteistyöstä ja opettajille 12. Suurin osa kysymyksistä oli avoimia, mutta kysy-

myksen hyvistä ja huonoista yhteistyömuodoista muotoilin monivalintakysymykseksi. Esit-

telen kysymykset tarkemmin luvun 4 alussa. Kyselyt löytyvät kokonaisuudessaan liitteistä 1 

(vanhemmat) ja 2 (opettajat).  

Vanhemmilta kysyttiin taustatietona, millä luokalla heidän lapsensa on tai ovat. Opettajilta 

kysyttiin, mitä luokkaa he tällä hetkellä opettavat pääsääntöisesti ja kuinka kauan he ovat 

toimineet opettajana. En kysy vastaajien sukupuolta tai ikää, sillä ne eivät ole tutkimusky-

symysten kannalta olennaisia taustatietoja. Fenomenografinen tutkimus keskittyy lausumiin, 

ei niitä tuottaneisiin henkilöihin (Uljens, 1991, s. 89). Lisäksi sukupuolen ja iän kysyminen 

vaarantaisi etenkin opettajien tietosuojan, sillä esimerkiksi tietyn ikäisiä miesopettajia ei ole 

välttämättä kovin monta tutkimukseen osallistuneilla kouluilla. Etenkin kyselyyn vastanneet 

vanhemmat voisivat tällöin halutessaan päätellä, kuka opettajista on osallistunut. 

Kyselyyn vastanneilla opettajilla on hyvin erimittaisia työtaustoja. He ovat toimineet luo-

kanopettajina 1–5 vuotta (6), 6–10 vuotta (5), 11–20 vuotta (6) tai 21 vuotta tai enemmän 

(4). Opettajat jakautuvat eri luokka-asteille hyvin tasaisesti. Heistä 7 opettaa tällä hetkellä 

luokkia 1–2, 6 luokkia 3–4 ja samoin 6 luokkia 5–6. Kyselyyn vastanneista vanhemmista 

suurin osa on 1.–2.-luokkalaisen oppilaan vanhempia (11). Suurin piirtein yhtä monella van-

hemmalla on lapsi luokilla 3.–4. (8) tai 5.–6 (9). Vanhemmilla voi luonnollisesti olla lapsia 

useammalla eri luokka-asteella.  
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Alun perin tutkimusaineisto oli tarkoitus kerätä audiohaastatteluna, joka on perinteinen fe-

nomenografinen tutkimusaineiston hankintatapa (esim. Ahonen, 1994, s. 136). Haastatte-

luun ei kuitenkaan löytynyt osallistujia opettajista eikä vanhemmista. Verkkokysely soveltuu 

tutkimukseeni siinä mielessä paremmin, että tutkimusjoukko saatiin suuremmaksi. Kaikki 

vastaajat ovat aikuisia, joten oli mahdollista olettaa, että he osaavat ilmaista käsityksensä 

myös kirjallisesti. Kirjallinen kysely antaa vastaajille myös aikaa miettiä vastaustaan ja muo-

toilla sitä rauhassa toisin kuin audiohaastattelu. Toisaalta verkkokysely ei mahdollista tar-

kentavien lisäkysymysten esittämistä haastateltaville. Uljens (1991) toteaakin, että vaikka 

puolistrukturoitu haastattelu on yleisin fenomenografisessa tutkimuksessa käytetty aineiston 

hankintatapa, se ei ole ainoa mahdollinen. Käsityksiä on tutkittu myös esimerkiksi lasten 

piirroksista. Ihmiset voivat ilmaista käsityksiään monilla eri tavoilla. (Uljens, 1991, s. 89.) 

3.3 Aineiston analyysi  

Fenomenografia ei ole pelkästään tutkimus- tai analyysimenetelmä vaan se ohjaa koko tut-

kimusprosessia (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 162–164). Tutkija valitsee tutkimuskohteek-

seen ilmiön, josta on erilaisia käsityksiä. Tämän jälkeen hän tutustuu ilmiön teoriataustaan. 

Tarkennettuaan omaa tietouttaan ilmiöstä, tutkija muodostaa tutkimuskysymykset ja toteut-

taa haastattelun, jonka tarkoituksena on paljastaa haastateltavien käsityksiä tutkittavasta il-

miöstä. (Ahonen, 1994, s. 115, 134.)  

Ennen varsinaista analyysivaihetta tutkija syventyy keräämäänsä aineistoon ja lukee sen use-

aan kertaan perusteellisesti. Tarkoituksena on muodostaa aineistosta kokonaiskäsitys ja hah-

mottaa tutkimusongelman kannalta tärkeitä ilmaisuja. Varsinainen analyysi etenee neljän 

vaiheen kautta. Ensin tutkija etsii aineistosta tutkimuskysymysten kannalta merkitykselliset 

ilmaukset. Seuraavaksi hän yhdistelee samankaltaisia ilmauksia ja muotoilee niitä yleisem-

mälle tasolle (merkitysyksiköt). Kolmannessa vaiheessa tutkija vertailee merkitysyksiköitä 

keskenään ja yhdistää niitä alatason kategorioiksi. Viimeisessä vaiheessa alatason kategori-

oista muodostetaan kuvauskategoriat, joiden tarkoitus selventää käsitysten laadullista erilai-

suutta ja muotoilla ne helpommin ymmärrettäviksi. Analyysissa käytetään aineistolähtöistä 

menetelmää eli kuvauskategoriat muodostetaan aineiston pohjalta sen sijaan, että tutkija pa-

kottaisi aineiston valmiiksi luomiinsa merkitysluokkiin. (Uljens, 1991, s. 90–91; Ahonen, 

1994, s. 115, 123, 126–127.) Löytyneet kuvauskategoriat ovat fenomenografisen tutkimuk-

sen tärkein tulos (Marton, 1986, s. 34–35). Ne auttavat ymmärtämään ihmisten ajattelua, 
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sillä kategoriat eivät kuvaa pelkästään tutkimushenkilöiden käsityksiä, vaan ylipäänsä eri-

laisia ajattelutapoja tutkittavasta ilmiöstä (Marton 1981, s. 196).  

Analyysin tulee olla systemaattista ja loogista. Se ei kuitenkaan saa olla pakotettua ja jäyk-

kää, vaan tutkija käy jatkuvasti keskustelua aineistonsa, teoriataustan ja luokittelukategori-

oiden välillä. Luokittelukategoriat muokkautuvat tyypillisesti moneen kertaan analyysin 

edetessä. Niitä muodostettaessa on tärkeää, että aineiston kokonaiskuva säilyy, vaikka sitä 

jaotellaan osiin. Ilmauksia tuleekin tulkita suhteessa tekstikontekstiin niin, että niiden aja-

tukselliset yhteydet eivät katkea. Tämän vuoksi tutkija käy koko aineiston läpi useaan ker-

taan ennen analyysia ja myös sen aikana. Analyysi ei ole mekaanista, eikä sen tekemiseen 

ole vain yhtä ehdottomasti oikeaa polkua. Tutkijan tulee tiedostaa omat käsityksensä tutkit-

tavasta ilmiöstä, jotta hän voi sivuuttaa ne ja minimoida niiden vaikutuksen aineiston tulkin-

taan. Täydellinen oman näkemyksen sulkeistaminen on kuitenkin mahdotonta. (Niikko, 

2003, s. 33–35, 40–41; Uljens, 1991, s. 87–92.) Tulosten raportoinnissa käytetään paljon 

suoria lainauksia, jotta kategorioiden muodostamisen looginen tausta välittyisi lukijalle. 

Näin vähennetään myös aineiston ylitulkinnan vaaraa. (Niikko, 2003, s. 39.) 

Fenomenografiassa tutkija on kiinnostunut käsitysten laadullisista eroista eli siitä, millaisia 

erilaisia käsityksiä tutkimushenkilöillä on ilmiöstä. Tuloksia ei kuvata yksilötasolla, eikä eri 

kategorioihin sijoittuvien käsitysten kvantitatiivinen laskeminen yleensä ole tarkoituksen-

mukaista. (Ahonen, 1994, s. 115, 123, 126–127.) Luokittelukategoriat voivat kuitenkin olla 

keskenään horisontaalisessa, vertikaalisessa tai hierarkkisessa suhteessa. Horisontaalinen 

suhde tarkoittaa, että luokat ovat keskenään tasavertaisia. Vertikaalisessa luokittelussa kate-

goriat ovat tärkeysjärjestyksessä esimerkiksi sen mukaan, mikä niistä on aineistossa yleisin. 

Hierarkkisessa kategorioinnissa toiset luokittelukategoriat ovat kehittyneempiä kuin toiset 

esimerkiksi teoreettisuudeltaan tai laaja-alaisuudeltaan. (Uljens, 1991, s. 93–96; Häkkinen, 

1996, s. 35–38.) 

Hyvän yhteistyön tunnusmerkkejä ja yhteistyötä vaikeuttavia tekijöitä poimittaessa aineis-

ton analyysissa on edetty fenomenografisen tutkimuksen neljän vaiheen kautta. Aluksi luin 

keräämäni aineiston läpi useaan kertaan, jotta sain siitä kokonaiskäsityksen. Seuraavaksi al-

leviivasin aineistosta tutkimusongelmieni kannalta merkittäviä ilmaisuja. Kokosin nämä il-

maisut allekkain erilliselle paperille, jotta kokonaisuuden hahmottaminen helpottui. Tämän 

jälkeen yhdistelin samankaltaisia ilmauksia ja kokosin ne merkitysyksiköiksi.  
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Oppilasta kannustavaa ja tukevaa. Asioiden käsittelemistä positiivisesti yhteistyössä 

vanhempien kanssa. Mahdollisista haasteista keskustellaan avoimesti ja niihin pyri-

tään löytämään oppilaan tarpeita tukeva ratkaisu. 

Edellä on esimerkki vanhemman vastauksesta kysymykseen, millaista on mielestäsi hyvä 

kodin ja koulun välinen yhteistyö. Olen poiminut esimerkistä merkitysyksiköt oppilasta kan-

nustavaa ja tukevaa, asiat käsitellään positiivisesti, asiat käsitellään yhdessä sekä avoin 

keskusteluyhteys. Ensimmäinen merkitysyksikkö tulee tässä vastauksessa esille kahteen ker-

taan. Olen kuitenkin laskenut tällaiset toisteet yhdeksi lausumaksi, koska ne esiintyvät sa-

man vastaajan samassa vastauksessa. 

Merkitysyksiköiden etsimisen jälkeen muodostin niistä alatason kategoriat yhdistämällä sa-

mantapaiset merkitysyksiköt yhden alatason kategorian alle. Esimerkiksi merkitysyksiköt 

asiat selvitetään nopeasti esim. ristiriitatilanteet, nopeasti asioihin tarttuvaa esim. vanhem-

pien ehdotukset ja perustelut erilaisille toimille kerrotaan toiselle osapuolella ajoissa olen 

yhdistänyt alatason kategoriaksi tehokkuus. Lopuksi tiivistin alatason kategoriat vielä ku-

vauskategorioiksi. Näin esimerkiksi alatason kategorioista tieto kulkee, monipuolisuus ja te-

hokkuus muodostui kuvauskategoria tiedonkulku monipuolista ja tehokasta. 

Alla olevassa taulukossa on esimerkki siitä, kuinka merkitysyksiköt on koottu alatason ka-

tegorioiksi ja tiivistetty siitä edelleen kuvauskategorioiksi. Suluissa olevat luvut kertovat, 

kuinka monta kyseistä ilmausta vastauksissa esiintyi. Kuvauskategorioiden muodostamista 

kuvaavat taulukot ovat kokonaisuudessaan tutkimuksen liitteissä. 
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Taulukko 2.  Esimerkki merkitysyksiköiden, alatason kategorioiden ja kuvauskategorioiden 

muodostamisesta tutkimuksessa. 

MERKITYSYKSIKÖT ALATASON  

KATEGORIAT 

KUVAUS- 

KATEGORIAT 

Asioista tiedotetaan puolin 

ja toisin (7) 

Tieto kulkee (12) 

 

Tiedonkulku monipuolista 

ja tehokasta (25) 

Kaikki tietävät missä men-

nään ja miksi (3) 

Vaikeistakin asioista pysty-

tään keskustelemaan (2) 

Terveydenhoitaja, rehtori 

ja opettaja ovat yhteydessä 

kotiin, jos on ongelmia (2) 

Nähdään myös kasvotusten 

eikä vain Wilman kautta 

(6) 

Monipuolisuus (8) 

Pidetään yhteyttä eri väli-

neiden avulla (1) 

Joustavaa (1) 

Asiat selvitetään nopeasti 

esim. riitatilanteet (2) 

Tehokkuus (5) 

 

Nopeasti asioihin tarttuvaa 

esim. vanhempien ehdotuk-

set (1) 

Perustelut erilaisille toi-

mille kerrotaan toiselle 

osapuolelle ajoissa (1) 

Sujuvaa (1) 

 

Fenomenografia on hyvin aineistolähtöinen tutkimusmenetelmä. Kuvauskategoriat muodos-

tetaan aineiston perusteella sen sijaan, että aineisto pakotettaisiin valmiiksi luotuihin kuvaus-

kategorioihin. (Ahonen, 1994, s. 123.) Olen pitänyt tämän mielessäni analysoidessani aineis-

toa. Analysoin ensin vanhempien aineiston pääpiirteissään ja vasta sitten opettajien aineis-

ton. Molempien aineistojen kuvauskategoriat on kuitenkin muodostettu omista lähtökohdis-

taan, eikä esimerkiksi niin, että opettajien käsityksistä olisi etsitty vanhempien kategorioita 

tukevia lausumia. Vasta lopuksi yhdenmukaistin kuvauskategorioita siltä osin, kun ne olivat 

selkeästi toisiaan vastaavia. Esimerkiksi vanhempien aineistosta muodostui alun perin ku-

vauskategoria pyritään yhdessä lapsen parhaaseen ja opettajien käsityksistä yhteisenä ta-
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voitteena lapsen paras. Yhdenmukaistin nämä niin, että valitsin molempiin alun perin van-

hempien kategorian nimen. Se kuvaa paremmin molempien lausumissa esiin tulevaa mo-

lemminpuolista aktiivisuutta. Yhdenmukaistaminen helpottaa käsitysten vertailua, mutta sitä 

on tehty vain, jos aineiston lausumat ovat sen mahdollistaneet. 

Kategorioita muodostaessaan tutkija joutuu pohtimaan kategorioiden välistä rajankäyntiä. 

Omassa tutkimuksessani kuvauskategoriat negatiivinen ilmapiiri ja ihmissuhteet eivät toimi 

ovat yhteydessä toisiinsa, sillä ne toteuttavat toinen toisiaan. Kategoriat eriytyvät kuitenkin 

selkeästi siinä, että niistä ensimmäinen tarkoittaa kielteisiä asenteita ja negatiivisten viestien 

paljoutta. Toinen puolestaan keskittyy nimensä mukaisesti ihmissuhteisiin. Se muodostuu 

lausumista, jotka nostavat esiin riitaisat ihmissuhteet, luottamuspulan ja näkemyserot. Toi-

saalta negatiivisten viestin paljoudella on yhteys myös kuvauskategoriaan opettajan ammat-

titaito ja koulun toiminta. Vanhemmat kuitenkin tuovat esiin sekä kodista että koulusta lä-

hetettävät negatiiviset viestit, joten lausumissa ei ole kyse puhtaasti opettajan ammattitai-

dosta. Tämän vuoksi negatiivinen viestintä on yksi osa kuvauskategoriaa negatiivinen ilma-

piiri. Myös kuvauskategoriat kiire ja yhteistyön osapuolet eivät tavoita toisiaan ovat yhtey-

dessä toisiinsa, sillä ensimmäinen voi aiheuttaa toisen. Tavoittamiseen liittyvät lausumat 

kertovat kuitenkin esimerkiksi tilanteista, joissa opettaja ei käytä Wilmaa tai hänellä ei ole 

työpuhelinta ja häneen on sen vuoksi vaikea saada yhteyttä. Kiireen kohdalla taas ei mainita 

toisen tavoittamista, vaan se esiintyy lausumissa omana yhteistyötä vaikeuttavana tekijänä. 

Vaikka kyseessä on laadullinen tutkimus, olen laskenut aineistosta löytyneiden merkitysyk-

siköiden määrät. Esitän kuvauskategoriat luvussa 4 kuvioina, joissa olen järjestänyt kuvaus-

kategoriat vertikaaliseen suhteeseen niissä esiintyvien ilmausten yleisyyden mukaan. Pää-

dyin tähän ratkaisuun, koska kuvauskategorioissa esiintyvien ilmausten määrässä on aineis-

ton kokoon nähden suuria eroja. Merkitysyksiköiden määrällinen ilmoittaminen antaa mie-

lenkiintoista lisätietoa vanhempien ja opettajien käsityksistä. Osaa kuvauskategorioista tu-

kee vain yksi ilmaus. Fenomenografisessa tutkimuksessa tämä ei ole ongelma (Syrjälä ja 

muut, 1994, s. 127). Asia nähdään pikemminkin päinvastoin, sillä yksittäistapaukset ovat 

usein teoreettisesti hyvin mielenkiintoisia (Ahonen, 1994, s. 127). 

Käsitykset hyvistä ja huonoista yhteistyömuodoista olen analysoinut muuten samalla tavoin, 

mutta merkitysluokkien tiivistämistä en nähnyt tässä tarpeelliseksi, koska perusteluissa tois-

tuivat samat käsitykset ja näin ollen merkitysyksiköitä on määrällisesti vähän. Niiden tiivis-

täminen kuvauskategorioihin ei olisi mielekästä. 
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Monivalintakysymysten tulokset olen esittänyt myös kvantitatiivisena palkkikaaviona, sillä 

se on mielestäni tehokkain ja selkein keino esittää tulokset. Kvalitatiivista ja kvantitatiivista 

analyysia voidaan käyttää samassa tutkimuksessa rinnakkain. Ne eivät ole toistensa vasta-

kohdat, vaan enemmänkin jatkumo. (Alasuutari, 2011, s. 32.) Parhaimmillaan eri tutkimus-

menetelmät täydentävät toisiaan. Toisinaan kvalitatiivisessakin tutkimuksessa voi olla pe-

rusteltua tehdä yksinkertaisia laskutoimituksia, joilla tarkistetaan havaintojen yleisyys. (Pyö-

rälä, 1995, s. 11–12.) 
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4 Tutkimustulokset 

Tässä luvussa esittelen tutkimukseni tulokset. Luvussa 4.1 vastaan ensimmäiseen tutkimus-

kysymykseeni esittelemällä vanhempien yhteistyökäsityksiä aineistossani. Luvussa 4.2 vas-

taan toiseen tutkimuskysymykseeni, kun esitän aineistossani ilmenneet opettajien käsitykset 

yhteistyöstä. Luvussa 4.3 vastaan kolmanteen tutkimuskysymykseeni vertailemalla vanhem-

pien ja opettajien käsityksiä keskenään. Samalla kokoan tutkimukseni keskeisimmät tulokset 

yhteen. 

Kyselyn ensimmäisessä avoimessa kysymyksessä kysyin vanhemmilta ja opettajilta, mitä 

kodin ja koulun yhteistyö heidän mielestään tarkoittaa. Aloitan aineistoni tulosten esittämi-

sen avaamalla tähän kysymykseen tulleita vastauksia. Ensimmäiseen ja toiseen tutkimusky-

symykseeni olen hakenut vastauksia pääosin neljällä kysymyksellä, jotka olen esittänyt sekä 

vanhemmille että opettajille. Nämä kysymykset ovat seuraavat:  

1) Millaista on mielestäsi hyvä kodin ja koulun välinen yhteistyö?  

2) Mitkä yhteistyömuodot ovat mielestäsi hyviä ja miksi?  

3) Mitkä yhteistyömuodot eivät mielestäsi ole hyviä ja miksi?  

4) Millaiset seikat mielestäsi vaikeuttavat tai estävät kodin ja koulun välisen yhteistyön 

toteutumista? 

Olen jakanut luvut 4.1, 4.2 ja 4.3 alalukuihin näiden kysymysten mukaisesti, mutta hyvät ja 

huonot yhteistyömuodot käsittelen samassa alaluvussa (4.1.2, 4.2.2, 4.3.2). Esitän tutkimus-

tulosten yhteydessä viitteitä aiempiin tutkimustuloksiin, joita olen esitellyt luvussa 2. Näiden 

tutkimusten lisäksi esitän joitakin viitteitä pro gradu -tutkielmiin sellaisten tulosten kohdalla, 

joita ei ole tullut esiin muissa tutkimuksissa. Pro gradu -tutkielmien tuloksiin tulee kuitenkin 

suhtautua pienellä varauksella muun muassa siksi, että tutkimusaineistot ovat niissä pieniä. 

4.1 Vanhempien käsitykset kodin ja koulun yhteistyöstä 

Kyselyn ensimmäisessä avoimessa kysymyksessä vanhemmilta kysyttiin, mitä kodin ja kou-

lun välinen yhteistyö heidän mielestään tarkoittaa. Kysymyksen tarkoituksena oli kartoittaa 

vanhempien ennakkokäsityksiä yhteistyöstä terminä sekä sen sisällöistä. 

Kaikkea kanssakäymistä kodin ja koulun välillä, esim. juhlat, vanhempainillat, 

wilma viestit… 
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Että tieto kulkee opettajan / koulun ja vanhempien välillä. Yhteistyö on myös tapaa-

misia kasvotusten ja keskustelemista. 

Opettajan ja vanhemman välistä yhteistyötä. Opettaja ottaa vanhempaan yhteyttä 

jos hänellä on huolta oppilaan koulun käynnistä tai päinvastoin. Myös rehtorin toi-

von pitävän yhteyttä vanhempiin. Kiusaamiset ym. ongelmissa pitäisi ottaa yhteyttä 

kotiin heti eikä odottaa tapahtuuko jotain muutosta koulussa. 

Kyselyyn vastanneiden vanhempien käsitysten mukaan kodin ja koulun yhteistyö tarkoittaa 

kaikkea kanssakäymistä kodin ja koulun välillä. Asioista tiedotetaan molemmin puolin esi-

merkiksi Wilman, puhelimen ja reissuvihkon välityksellä. Lisäksi yhteistyöhön kuuluvat 

koulun juhlat ja vanhempainillat sekä kasvokkain tapaamiset ja keskustelut. Yhteistyö ta-

pahtuu pääosin vanhempien ja opettajan välillä, mutta myös rehtorilta ja terveydenhoitajalta 

toivotaan yhteydenottoa vanhempiin. Osa vanhemmista ei määrittele, ketä koulun henkilö-

kunnasta tarkoittavat, kun ”koulu” tiedottaa asioista. 

Tietoa lapsen koulun käynnistä. Sen sujumisesta, ongelmista tai hyvästä käytök-

sestä. Siitä miten lapsi käyttäytyy ja että miten lapsi yleensä käyttäytyy.  

Se tarkoittaa sitä, että opettajat kertovat niin hyvistä kuin huonoistakin tuloksista / 

tapahtumista koulussa. Samaa vanhempien kohdalla koulun suuntaan. 

Yhteydenottojen syinä vanhempien vastauksissa korostuvat huoli oppilaasta, oppimisen on-

gelmat, käyttäytyminen ja kiusaamistapaukset. Yhteyttä tulisi pitää sekä hyvistä että huo-

noista tuloksista ja tapahtumista koulussa. Vanhemmat ja opettajat keskustelevat lapsen kou-

lunkäynnistä ja käytöksestä, pohtivat lapsen erityishaasteita, puuttuvat ongelmiin ja kantavat 

vastuuta yhdessä. 

Sitä että koulusta kerrotaan lapseen liittyvistä asioista avoimesti ja ollaan kiinnos-

tuneita lapsen kotiväkeen tutustumisesta. Kodista on helppoa ja turvallista ottaa 

yhteyttä kouluun asiasta kuin asiasta. 

Lapsen tukemista molemmin puolin yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Avoin 

yhteydenpito kodin ja koulun välillä. 

Pyrkimystä toimia yhteisymmärryksessä lasten parhaaksi. 



31 

 

 

Kodin ja koulun yhteistyö tarkoittaa sitä, että lasta ja hänen koulunkäyntiään tuetaan yhteis-

voimin. Näin varmistetaan, että lapsella on hyvä olla koulussa ja hän oppii. Koulussa ollaan 

kiinnostuneita lapsen kotiväkeen tutustumisesta ja kotoa on helppoa sekä turvallista ottaa 

yhteyttä kouluun Moni vanhemmista toteaa, että yhteistyön tavoitteena on lapsen paras, 

mutta yksikään ei mainitse lasta yhteistyöhön osallistujana. 

Vanhempien käsityksissä toistuvat termit yhteistyö, yhteydenpito ja asioista tiedottaminen. 

Lisäksi vanhemmat käyttävät termiä kanssakäyminen. Yksi vastaajista toteaa, että kodin ja 

koulun yhteistyö tarkoittaa kasvatuskumppanuutta, mutta hän ei määrittele, mitä se tarkoittaa 

tai kuinka kasvatuskumppanuus näkyy käytännöntasolla.  

Kodin ja koulun yhteistyöllä on suuri merkitys lapsen kokonaisvaltaiselle hyvin-

voinnille ja itsetunnon kehittymiselle. Se on myös voimavara perheen kasvatustyölle 

ja koulunkäynnin tukemiselle. 

Osa vanhemmista korostaa vastauksessaan kodin ja koulun yhteistyön merkitystä. Sen tär-

keimpänä tehtävänä nähdään lapsen hyvinvoinnin, kehittymisen ja oppimisen tukeminen. 

Sen nähdään toimivan myös perheen kasvatustyön voimavarana.  

4.1.1 Hyvän yhteistyön tunnusmerkit 

Kyselyssä pyydettiin vanhempia kuvailemaan, millaista heidän mielestään on hyvä kodin ja 

koulun välinen yhteistyö. Vanhempien vastauksissa esiintyi 42 merkitysyksikköä, joista 

muodostui 14 alatason kategoriaa ja 6 kuvauskategoriaa. Liitteessä 3 on taulukko, jossa esi-

tetään kaikkien kuvauskategorioiden muodostamisen pohjalla olevat alatason kategoriat ja 

merkitysyksiköt. Aineiston analyysiprosessin eteneminen on esitelty tarkemmin luvussa 3.4. 

Kuvio 1 esittää vanhempien vastauksista muodostuneet kuvauskategoriat. Suluissa olevat 

numerot kertovat, kuinka monta kertaa vanhemmat ovat maininneet jonkin kyseiseen ku-

vauskategoriaan kuuluvan lausuman. 
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Kuvio 1.  Hyvän yhteistyön tunnusmerkit vanhempien käsitysten mukaan 

Avointa ja rehellistä. Tavoitteet tulisi olla samansuuntaisia, eli tärkeimpänä lapsen 

etu. Hyvässä yhteistyössä vanhemmat ja opettaja ovat samalla viivalla ja samalla 

puolella. 

Kumpikin kunnioittaa toista. Erityisen tärkeänä pidän että asiat tehdään avoimesti, 

perustelut erilaisille toimille kerrotaan toiselle osapuolelle ajoissa. Hyvä yhteistyö 

on myös sitä että koulu kantaa selvästi koulun vastuun eikä siirrä sitä vanhemmille. 

Hyvä yhteistyö on kodin ja koulun välillä on mielestäni kasvotustenkin näkemistä, 

eikä pelkästään wilman kautta. Myös rehellisyyttä sekä kiinnostusta asioihin, niin 

puolin kuin toisin. 

Kumpikin pystyy helposti lähestymään toista, esim. vanhempi opettajaa, toinen ote-

taan todesta ja asiat selvitetään nopeasti. Myös positiiviset tiedottamiset ja palaut-

teet ovat tärkeitä. Lapsella pitää myös olla tunne että äiti tai isä voi jutella opetta-

jan kanssa jos joku asia mietityttää, ei saa olla kynnystä ottaa yhteyttä. 
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Hyvän yhteistyön piirteissä korostuu vanhempien vaatimus avoimuudesta, mikä tarkoittaa 

aitoa keskusteluyhteyttä, rehellisyyttä ja suoruutta (ks. myös Opetushallitus, 2007, s. 11). 

Lisäksi yhteistyön tulisi vanhempien käsitysten mukaan olla positiivista ja rakentavaa. Po-

sitiivinen yhteistyö tarkoittaa etenkin, että koululta tulee viestiä myös positiivisista asioista. 

Se on kuitenkin myös sitä, että vanhemmat viestivät positiivisistakin kuulumisista ja asiat 

käsitellään positiivisesti yhteisymmärryksessä. Yhteistyöhön tulisi olla matala kynnys niin, 

että se on luontevaa eikä jännitä. (Ks. myös Torkkeli, 2001, s. 151.) 

Tärkeä hyvän yhteistyön tunnusmerkki on vanhempien käsitysten mukaan se, että tieto kul-

kee. Molemminpuolinen tiedotus mahdollistaa sen, että kaikki tietävät, missä mennään. On 

tärkeää, että tiedonkulku toimii myös vaikeissa asioissa. Vanhempien käsitysten mukaan tie-

donkulun tulisi olla hyvässä yhteistyössä monipuolista ja tehokasta. Monipuolisuus tarkoit-

taa, että vanhemmat ja opettaja tapaavat myös kasvotusten ja yhteyttä pidetään monin eri 

välinein. Tehokkuus puolestaan tarkoittaa, että esimerkiksi ristiriitatilanteet selvitetään no-

peasti, vanhempien aloitteisiin tartutaan nopeasti ja perustelut erilaisille toimille kerrotaan 

ajoissa vanhemmille. 

Hyvässä yhteistyössä vanhemmat ja opettaja pyrkivät yhdessä lapsen parhaaseen. Tämä tar-

koittaa sitä, että sekä vanhemmat että opettaja ovat kiinnostuneita yhteistyöstä, mikä näkyy 

esimerkiksi molemminpuolisena aloitteellisuutena. Tavoitteet ovat samansuuntaisia ja tär-

keimpänä niistä on lapsen etu. Vanhemmat ja opettaja toimivat yhteistyössä kannustaen ja 

tukien oppilasta. Näin varmistetaan yhdessä, että lapsella on hyvä olla. (Ks. Opetushallitus, 

2014, s. 34; Opetushallitus 2007, s. 11–12.) 

Vanhempien käsitysten mukaan hyvä yhteistyö rakentuu vanhempien ja opettajan keskinäi-

sestä kunnioituksesta, mikä näkyy luottamuksena sekä toisen todesta ottamisena. Vanhem-

mat toteavat myös, että yhteistyön tulee olla tasa-arvoista niin, että vanhemmat ja opettaja 

ovat keskenään samalla viivalla. Näkemykset ovat hyvin samansuuntaisia Opetushallituksen 

ja Suomen Vanhempainliiton linjauksien kanssa (ks. Opetushallitus, 2014, s. 34; Opetushal-

litus, 2007, s. 11; Suomen Vanhempainliiton kotisivut). Työnjaon tulee olla molemmille osa-

puolille selvä. Osa vanhemmista toteaa, että vastuu lapsen oppimisesta kuuluu sekä kodille 

että koululle. Yksi vanhempi taas korostaa, että koulun tulee kantaa oma vastuunsa eikä siir-

tää sitä vanhemmille.  

Lisäksi yksi vanhemmista mainitsee: ”Lapsella pitää myös olla tunne että äiti tai isä voi ju-

tella opettajan kanssa jos joku asia mietityttää.” Tämän voi tulkita niin, että kodin ja koulun 



34  

 

  

yhteistyötä käytetään ikään kuin pelotteena ja kiristyskeinona, jolloin lapsen tulee tietää, että 

vanhemmat voivat tiedottaa asioista koululle. Vastauksen sävy on mielestäni kuitenkin po-

sitiivisempi. Etenkin sivulause jos jokin asia mietityttää antaa sen kuvan, että vanhemmat 

tarjoavat lapselle apuaan toteamalla, että voivat jutella sellaisesta asiasta myös opettajan 

kanssa. Positiivista sävyä tuo myös se, että vastauksessa ei puhuta opettajalle tiedottamisesta 

vaan nimenomaan juttelusta. 

Lämsä (2013a, s. 51) esittää tutkimuksessaan taulukon, jossa kasvatusyhteistyön ja kasva-

tuskumppanuuden piirteet on asetettu rinnakkain (ks. luku 2.2). Monipuolinen ja tehokas 

tiedonkulku on tutkimukseni vanhempien käsitysten mukaan tärkeä osa hyvää yhteistyötä. 

Tiedottaminen ei kuitenkaan ole pelkästään yksisuuntaista koulusta kotiin menevää infor-

maatiota. Sen sijaan vanhemmat pitävät tärkeänä, että asioista tiedotetaan puolin ja toisin 

(7), ei saa olla kynnystä ottaa yhteyttä toisiin (4) ja myös vanhemmat kertovat positiivisia 

kuulumisia (1). Näissä käsityksissä näkyy kasvatuskumppanuuden vaatima vuoropuhelu 

vanhempien sekä kasvatuksen ammattilaisten välillä. Selkeimmin dialogisuus näkyy siinä, 

että hyvässä yhteistyössä nähdään myös kasvotusten eikä vain Wilman kautta (6). Osassa 

käsityksistä tiedottaminen tapahtuu koulusta kotiin niin, että kotiin kerrotaan myös positii-

visista asioista (5) ja terveydenhoitaja, rehtori ja opettaja ovat yhteydessä kotiin, jos on on-

gelmia (1). Vastausten määrällinen suhde on mielenkiintoinen, sillä vuoropuhelu näkyy yh-

teensä 18 lausumassa ja koululta kotiin suuntautuva yksipuolinen tiedottaminen vain 6 lau-

sumassa. 

Kasvatusyhteistyössä osapuolet toimivat rinnakkain, kun taas kasvatuskumppanuus vaatii 

toteutuakseen yhdessä toimimista (Lämsä, 2013a, s. 51). Vanhemmat tuovat käsityksissään 

esille, että hyvässä yhteistyössä toimitaan yhteistyössä lapsen parhaaksi (2), varmistetaan 

yhdessä, että lapsella on hyvä olla (1), ongelmiin puututaan yhdessä (1), tehdään yhdessä 

(1) ja lapseen liittyvät päätökset tehdään yhdessä tasavertaisina (1). Näissä käsityksissä yh-

dessä toimiminen on vahvasti esillä. Yksi vanhemmista korostaa nimenomaan koulun tehtä-

vää toteamalla, että hyvässä yhteistyössä koulu kantaa selvästi koulun vastuun, eikä siirrä 

sitä vanhemmille. Kasvatuskumppanuuteen pääseminen vaatii uusien toimintamallien omak-

sumista (Ijäs, 2013b, s. 211). Tämä koskee niin koteja kuin kouluakin. Luulen, että vanhem-

pien osallisuuden korostaminen voi osasta vanhempia tuntua koulun vastuun sälyttämiseltä 

kodin puolelle. Tämänkin vuoksi on tärkeää sopia yhteistyön toteuttamisesta yksilöllisesti 

(ks. Karhuniemi, 2013a, s. 74–75). 
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Ratkaisukeskeisyys näkyy vanhempien käsityksissä muun muassa siinä, että hyvän yhteis-

työn korostetaan olevan positiivista ja rakentavaa (10). Tämän lisäksi ratkaisukeskeisyys nä-

kyy tehokkuutena, sillä vanhempien käsitysten mukaan hyvässä yhteistyössä asiat selvite-

tään nopeasti (1) ja se on nopeasti asioihin tarttuvaa (1). Näissä lausumissa ei ilmaista toi-

mijaa, joten jää epäselväksi, kenen tehtävänä asioiden ratkaiseminen nähdään. Lausumat ei-

vät anna selkeästi kuvaa ratkaisujen etsimisestä yhdessä. 

Vanhempien käsityksissä näkyy selvästi kasvatuskumppanuuteen kuuluva jaetun asiantun-

tijuuden ajatus. Vanhemmat tuovat muun muassa esille, että hyvässä yhteistyössä vanhem-

mat ja opettaja ovat samalla viivalla (1) ja tasa-arvoisia (2). Lisäksi molemmat ottavat vas-

tuun lapsen oppimisesta (2) ja yhteistyö on molemmin puolin aloitteellista (3). Myös lausu-

mat molemminpuolisesta kiinnostuksesta, tavoitteiden samansuuntaisuudesta ja keskinäi-

sestä kunnioituksesta tuovat esiin yhteistyön piirteitä, jotka osaltaan rakentavat kasvatus-

kumppanuutta, vaikka eivät sellaisenaan istu Lämsän taulukossaan esiin nostamiin kohtiin. 

Sen sijaan ne liittyvät taustavaikuttajina jokaiseen kohtaan. 

Vanhempien käsityksissä korostuu Ng:n (2000) mallin ensimmäinen taso eli yhteydenpito 

(ks. luku 2.2). Sen tärkeyttä korostaa selkeästi peräti 26 lausumaa. Oman lapsen oppimisen 

tukeminen näkyy lausumissa, kuten molemmat ottavat vastuun lapsen oppimisesta (2) ja 

hyvä yhteistyö on oppilasta kannustavaa ja tukevaa (3). Osassa lausumista lapsen tukemista 

kuvataan yleisemmällä tasolla, kuten toimitaan yhteistyössä lapsen parhaaksi (2) ja varmis-

tetaan yhdessä, että lapsella on hyvä olla. Yhteistyön seuraavilla tasoilla siirrytään koulun 

ulkopuolella toimimisesta koulun sisälle. Näitä vanhemmat eivät mainitse kertoessaan, mil-

laista on hyvä yhteistyö. 

4.1.2 Yhteistyömuodot 

Vanhemmille annettiin valmiit vaihtoehdot, joista heidän tuli valita kaikki heidän mielestään 

hyvät yhteistyömuodot. Tulokset on koottu kuvioon 2. Seuraavassa kysymyksessä vanhem-

pia pyydettiin perustelemaan, miksi kyseiset yhteistyömuodot ovat heidän mielestään hyviä. 

Avaan perusteluja tässä luvussa ja lisäksi perustelut löytyvät koottuina liitteestä 4. 
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Kuvio 2.  Vanhempien mielestä hyvät yhteistyömuodot 

Wilma toimii useimmiten tiedonvälityksen kanavana. Tässä etuna hyvä saavutetta-

vuus ja mahdollisuus välittää viestiä yhdellä kertaa esim. useammalle opettajalle.  

Wilma helppo ja sitä voi käyttää juuri silloin kun itsellä on siihen aikaa, myös sil-

loin kun opettaja on opettamassa lastani.  

Vanhemmat pitävät Wilmaa hyvänä tiedonvälityskanavana, koska sillä tieto kulkee nopeasti 

ja varmasti. Lisäksi vanhemmat toteavat, että Wilman avulla voi kirjoittaa viestin, milloin 

itselle sopii eli esimerkiksi illalla ja opettaja saa viestin viimeistään seuraavan työpäivän 

aikana. Lisäksi Wilman kautta viestin voi lähettää yhdellä kertaa usealle vastaanottajalle. 

Vanhemmat pitävät Wilmaa helppona keinona välittää tietoa. Osan mielestä sen avulla on 

helppo selvittää esimerkiksi ristiriitatilanteita. (Vrt. Karhuniemi, 2013a, s. 125–126; ks. 

myös Saarela, 2014, 45–46.) 

Vanhempainvartista saa henkilökohtaista tietoa oman lapsen koulunkäynnistä. 

Vanhempainvartit ovat tärkeitä, voidaan keskustella sellaisistakin asioista, jotka 

tuntuvat liian pieniltä wilma-viestin aiheeksi. 

Vanhempainvartit hyviä siksi että, jos lapsella ei ole ongelmia koulussa niin on 

kuitenkin kiva päästä juttelemaan open kanssa lapsesta ja koulunkäynnistä. 
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Vanhempainvarttien vahvuutena vanhemmat näkevät vuorovaikutteisuuden sekä sen, että 

siinä tavataan opettajan kanssa kasvotusten. Silloin saa henkilökohtaista, laajaa ja tarkkaa 

tietoa juuri oman lapsen koulunkäynnistä. Vanhempien mukaan vanhempainvarteissa hah-

mottaa helpommin lapsen koulunkäynnin yleistilanteen, koko kuvan. Pitempikestoisia asi-

oita on helpompi hoitaa kasvotusten kuin esimerkiksi Wilman kautta. Toisaalta vanhempain-

varteissa voi jutella asioista, jotka tuntuvat liian pieniltä Wilma-viestiin. Vanhempainvar-

teissa vanhemmat ja opettaja pääsevät antamaan ehdotuksia ja vaihtamaan näkemyksiä puo-

lin ja toisin. Lapsen koulunkäynnistä pääsee juttelemaan, vaikka hänellä ei olisikaan siinä 

ongelmia. (Ks. myös Torkkeli, 2001, s. 114, 139–140.) 

Puhelut / tekstiviestit toimivat kiireellisen viestin välittäjä parhaiten. 

Puhelussa voidaan keskustella asioista niin ettei muodostu vääriä kuvia asioista. 

Puhelut ovat vanhempien käsitysten mukaan paras yhteistyömuoto kiireellisissä asioissa. 

Puhelimella opettajaan saa tarvittaessa yhteyden nopeasti ja pääsee keskustelemaan henki-

lökohtaisesti. Puhelun avulla ei myöskään tule niin helposti väärinkäsityksiä kuin kirjoitta-

malla viestittäessä. Kommunikointi on sujuvaa, vuorovaikutteista ja helppoa. Tieto kulkee 

hyvin. Saarelan tutkielmassa vanhemmat tuovat esiin, että puhelut ovat tärkeitä etenkin niille 

vanhemmille, jotka eivät pysty käyttämään Wilmaa työpäivän aikana (Saarela, 2014, s. 46). 

Oman luokan vanhempainilloissa voidaan sopia koko luokan vanhempien kesken 

pelisääntöjä, esim. me sovimme kotiinmenoaikojen suosituksista jotta kaikilla on 

samat säännöt ja niitä on siten helppo noudattaa. Lapsen kavereiden vanhempia ei 

välttämättä tunne lainkaan, joten nämä ovat hyviä tilaisuuksia tutustua myös hei-

hin. 

Oman luokan vanhempainilta on vanhempien mielestä hyvä yhteistyömuoto, koska silloin 

pääsee tutustumaan luokan opettajaan ja luokan oppilaiden vanhemmat voivat tutustua toi-

siinsa. Oman luokan vanhempainillassa on helpompi keskustella kuin koko koulun vanhem-

painillassa. Kommunikointi on vuorovaikutteista ja sujuvaa. Vanhemmat voivat sopia yhtei-

sistä pelisäännöistä koskien esimerkiksi kotiintuloaikoja. Oman luokan vanhempainilloissa 

vanhemmilla on mahdollisuus kuulla, mitä luokassa opitaan tulevalla lukuvuodella. (Ks. 

myös Torkkeli, 2001, s. 114, 119, 138–140.) 

Myös tekstiviestit ovat vanhempien käsitysten mukaan hyvä ja helppo yhteistyömuoto kii-

reellisissä asioissa. He toteavat, että tekstiviestillä tieto kulkee hyvin. 
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Juhlille on tärkeä merkitys yhteisöllisyyden luomisessa. 

Koulun juhlat ovat lapselle tärkeitä. Muihin tapahtumiin en koe että vanhempia 

kannattaisi kovinkaan paljon kutsua. Tämä tuo vain lasten kohdalla erilaista koke-

musta, koska pääsääntöisesti virkatyöaikaa noudattavat vanhemmat eivät voi näi-

hin osallistua. 

Vanhemmat toteavat, että koulun tapahtumilla on tärkeä merkitys yhteisöllisyyden luomi-

sessa. Juhlat ovat lapsille tärkeitä. Ne tuovat vaihtelua koulun arkeen ja oppilaat saavat 

esiintymiskokemusta. Juhlissa on hyvä opettaa lapsille, kuinka juhlissa tulee käyttäytyä. Ne 

ovat tärkeä lukuvuoden huipennus. Lisäksi yksi vanhemmista toteaa, että koulun juhlat luo-

vat tasa-arvoa. Hän ei avaa asiaa tämän tarkemmin. Toinen vanhempi kuitenkin toteaa, että 

koulun juhlat ovat tärkeitä, mutta muihin tapahtumiin vanhempia ei tulisi kutsua, koska 

virka-aikaa noudattavassa työssä olevat eivät niihin pääse, mikä luo lapsille erilaista koke-

musta. Voisi siis tulkita, että koulun juhlat luovat tasa-arvoa, koska ne järjestetään yleensä 

illalla ja tällöin kaikilla vanhemmilla on mahdollisuus osallistua niihin. (Ks. myös Torkkeli, 

2001, s. 114, 119, 138–140.) 

Wilma ja reissuvihko hyviä välineitä nopeaan tiedonkulkuun, esim. hammaslääkä-

ristä ilmoittaminen tai yllättävistä muutoksista koulupäivien kulussa (esim. liikun-

tatuntien peruminen / lajin muuttuminen). Reissari myös kasvattaa lapsen vastuun-

tuntoa, kun huolehtii vanhemman nähtäväksi jos siellä asiaa :) 

Reissuvihkon hyvänä puolena vanhemmat mainitsevat, että se kasvattaa lapsen vastuuntun-

toa, kun tämä joutuu itse huolehtimaan vihkon vanhempien nähtäväksi. Myös reissuvihkon 

merkinnät ovat usein lapsen vastuulla. Osa vanhemmista totesi, että reissuvihkon avulla yh-

teydenpito on sujuvaa ja se soveltuu nopeaan tiedonkulkuun. Saarelan tutkielmassa vanhem-

mat tuovat esiin, että reissuvihko soveltuu hyvin pienempien oppilaiden käyttöön sekä tilan-

teisiin, joissa Wilma ei ole käytettävissä (Saarela, 2014, s. 46). 

Koko koulun vanhempainillat ovat antaneet vanhempien mielestä hyvin tietoa esimerkiksi 

koulujen yhdistymisestä. Hyvänä puolena vanhemmat mainitsevat myös, että siellä pääsee 

keskustelemaan koko koulua koskevista asioista. Vanhemmat toteavat, että vanhempain-

toimikunnan järjestämät tapahtumat ovat hyviä yhteishengen nostattajia. Ne tuovat vaihte-

lua koulun arkeen. Muina yhteistyömuotoina vanhemmat mainitsevat muun sovitun kes-

kustelun opettajan kanssa.  
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Vanhempia pyydettiin valitsemaan annetuista vaihtoehdoista myös yhteistyömuodot, jotka 

eivät heidän mielestään ole hyviä. Vaihtoehdot olivat samat kuin hyvissä yhteistyömuo-

doissa. Tulokset on esitetty kuviossa 3. Vanhempien tuli myös perustella, miksi kyseiset 

yhteistyömuodot eivät heidän mielestään ole hyviä. Avaan perusteluja tässä luvussa ja lisäksi 

perustelut löytyvät koottuina liitteestä 5. 

 

Kuvio 3.  Yhteistyömuodot, jotka eivät vanhempien mielestä ole hyviä 

Koko koulun vanhempainillat ovat kokemukseni mukaan hyvin yleisellä tasolla liik-

kuvia. Saman infopläjäyksen voi saada vaikkapa Wilman kautta. 

Vanhempainilloissa, joku vanhemmista kysyy kysymyksen jota puidaan koko ilta. 

Koko koulun vanhempainillat ovat liian isoja tapahtumia. Lisäksi kun on useam-

massa luokassa lapsi niin ei pysty keskittymään kunnolla keneenkään / mihinkään 

kun pitäisi olla useammassa paikassa yhtä aikaa. 

Koko koulun vanhempainiltoja vanhemmat pitivät liian suurina tapahtumina ja siksi tar-

peettomina. Käsiteltävät asiat liikkuvat liian yleisellä tasolla, eivätkä koske välttämättä kaik-

kia. Usein keskustelusta puuttuu tehokkuus, kun yksi vanhemmista kysyy kysymyksen ja 

sitä puidaan koko ilta. Koko koulun vanhempainilloissa ei pääse keskustelemaan oman lap-

sen asioista. Tärkeimmät asiat tulevat esille oman luokan vanhempainilloissa ja toisaalta sa-

mat asiat voi välittää myös Wilman kautta. Jos vanhemmilla on lapsi useammassa saman 
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koulun luokassa, vanhemmat kokevat, että heidän tulisi olla useammassa paikassa yhtä ai-

kaa. Tällöin ei pysty keskittymään kunnolla kehenkään eikä mihinkään. (Ks. myös Torkkeli, 

2001, s. 114, 143–144.) 

Reissuvihkossa asiat voi jäädä huomaamatta. Vihko vaurioituu helposti ja tiedon-

kulun luottamuksellisuuttakin voi pohtia. 

Reissuvihkon merkinnät usein oppilaan vastuulla ja kaikki informaatio ei tavoita 

vanhempia. 

Reissuvihko on vanhempien käsityksen mukaan tarpeeton, koska sinne kirjoitetut asiat jää-

vät helposti huomaamatta. Siellä on viestejä niin harvoin, että reissuvihko unohtuu lapsen 

reppuun. Lisäksi vihko menee helposti hukkaan tai vaurioituu. Viestien kirjoittaminen ja 

perille toimittaminen ovat usein lapsen vastuulla. Vanhemmat myös kyseenalaistavat reis-

suvihkon luottamuksellisuuden tiedonvälityskeinona. 

Meidän lapsen opettajalla ei ole työpuhelinta, mutta hänellä voi lähettää viestillä 

poissaolot ym. äkilliset. Koen tämän Wilmaa huonommaksi siksi että ymmärrettä-

västi ope ei näihin viesteihin välttämättä vastaa. 

Tekstiviestillä hankala selvittää isompia asioita. 

Tekstiviesteillä ei vanhempien mukaan pysty selvittämään suurempia asioita. Ongelmia ai-

heutti etenkin se, että opettajalla ei välttämättä ole omaa työpuhelinta. Poissaolot voi ilmoit-

taa tekstiviestillä koulun yhteiseen puhelimeen, mutta yleensä opettaja ei vastaa viestiin. 

Viestin perillemenosta ei siis voi olla varma. Wilma korvaa tekstiviestit, koska on helpompi 

ja varmempi. 

Vanhempaintoimikunnan ainoana huonona puolena vanhemmat mainitsevat, että se on 

liian työllistävä yhteistyömuoto vanhemmille. Tämä käsitys tulee esille kaikissa vastauk-

sissa, joissa vanhempaintoimikunta on nimetty toimimattomaksi yhteistyömuodoksi. 

Mikäli opettajalla ei ole työpuhelinta niin itse koen ikäväksi ”häiritä” puhelimen 

välityksellä. Usein koulun yhteisestä puhelimesta opettajan tavoittaminen on han-

kalaa. 

Vanhemmat näkevät puhelut hankalana yhteistyömuotona, koska opettajalla ei ole omaa 

työpuhelinta. Koko koulun yhteisestä puhelimesta opettajaa on vaikea tavoittaa ja opettajan 
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omaan puhelimeen soittaminen tuntuu opettajan häiritsemiseltä. Samat asiat voi välittää Wil-

man kautta, mikä on helpompaa. 

Vain yksi vanhempi on valinnut Wilman, vanhempainvartin ja oman luokan vanhem-

painillat yhteistyömuodoiksi, jotka eivät ole hyviä. Kyseessä ei ole sama vanhempi. Näihin 

vanhemmat eivät kuitenkaan ole kirjoittaneet perusteluja, miksi ne eivät heidän käsityksensä 

mukaan ole hyviä yhteistyömuotoja. Yksi vanhemmista toteaa kuitenkin myöhemmässä ky-

symyksessä yhteistyötä vaikeuttavana tekijänä sen, että vanhempainvartit järjestetään kes-

kellä päivää, mikä ei sovi yhteen omien työaikataulujen kanssa. Wilmasta useampikin van-

hempi mainitsee myöhemmissä yhteyksissä, että sitä käytetään liian paljon ja merkintöjä 

tehdään vain negatiivisista asioista. (Ks. myös Torkkeli, 2001, s. 144; vrt. Suomen Vanhem-

painliitto, 2015, s. 18.) 

Koulun tapahtumien esimerkiksi juhlien huonona puolena vanhemmat näkevät sen, että 

siellä ei välttämättä tapaa oman lapsen opettajaa ollenkaan. He kysyvät, voiko sellaista edes 

kutsua yhteistyöksi. Juhlien lisäksi vanhempia ei kannata kutsua muihin koulun tapahtumiin, 

koska kaikki vanhemmat eivät pääse niihin keskellä päivää. Tämä luo epätasa-arvoa.  

Lisäkentän vastauksessa vanhempi toteaa, että huono yhteistyömuoto on myös se, jos yh-

teyttä ei pidetä ollenkaan. Monet vanhemmat huomauttavat, että erilaiset yhteistyömuodot 

täydentävät toisiaan ja siksi on vaikea sanoa, mitkä yhteistyömuodot eivät olisi hyviä. Toi-

saalta osa vanhemmista toivoo, että opettajat valitsisivat yhden tiedotuskanavan ja käyttäi-

sivät sitä, jotta vanhemmilla olisi vain yksi kanava seurattavanaan. 

Ng:n vanhempien osallisuutta kuvaavassa (2000) mallissa taso 1 on yhteydenpito. Se näkyy 

aineistossani selvästi vanhempien käsityksissä hyvistä ja huonoista yhteistyömuodoista. 

Kaikki vanhemmat pitävät Wilmaa hyvänä yhteistyömuotona ja perusteluissa nousee pin-

taan tiedonvälittämisen helppous. Lähes kaikki vanhemmat pitävät myös vanhempainvart-

teja hyvänä yhteistyömuotona. Perusteluissa nousee esiin Ng:n mallin toinen taso, sillä van-

hemmat pitävät tärkeänä sitä, että vanhempainvarteissa saa henkilökohtaista tietoa oman 

lapsen koulunkäynnistä ja siellä pääsee juttelemaan lapsen koulunkäynnistä, vaikka hänellä 

ei olisi ongelmia. Vanhempainvarttien ensisijainen tavoite on nimenomaan tukea lapsen 

koulunkäyntiä ja oppimista (Karhuniemi, 2013a, s. 115). Tason 3 osallisuus eli vanhem-

paintoimintaan osallistuminen ei sen sijaan saa kovin paljon vanhempien tukea. Kaksi 

vanhempaa on nimennyt vanhempaintoimikunnan hyväksi yhteistyömuodoksi, koska se luo 
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yhteishenkeä ja tuo vaihtelua. Kolme vanhempaa on kuitenkin valinnut sen huonoksi yhteis-

työmuodoksi, koska kokevat sen liian työllistävänä. Puolet vanhemmista on nimennyt koko 

koulun vanhempainillat huonoksi yhteistyömuodoksi. Perusteluissa he kritisoivat, että asiat 

liikkuvat liian yleisellä tasolla eivätkä koske kaikkia. Kolme vanhempaa on kuitenkin valin-

nut sen hyväksi yhteistyömuodoksi. Yksi vanhemmista toteaa, että siellä pääsee keskustele-

maan koko koulun asioista. Seuraavat tasot eli avustaminen koulun toiminnassa, autta-

minen päätöksenteossa ja päätöksentekoon osallistuminen eivät näy vanhempien käsi-

tyksissä. Esimerkiksi vanhempaintoimikunnan tärkeyttä perustellaan aivan toisenlaisilla sei-

koilla. 

Yhteistyömuotojen arvostuksesta voi päätellä, että vanhemmat pitävät tärkeimpänä oppilas-

tason yhteistyötä. Myös luokkatason yhteistyötä arvostetaan. Koulutasolle siirryttäessä vain 

muutama vanhempi näkee yhteistyön omalta kannaltaan merkityksellisenä. Kunnan ja val-

takunnan taso ei nouse käsityksissä esiin ollenkaan. Tosin valmiissa vastausvaihtoehdoissa 

ei ollut annettu selkeästi tämän tason yhteistyömuotoja, joskin vanhempaintoimikunta voi 

osallistua myös kuntatason yhteistyöhön. 

4.1.3 Yhteistyötä vaikeuttavat tekijät 

Vanhemmilta kysyttiin, millaiset tekijät heidän mielestään vaikeuttavat kodin ja koulun vä-

lisen yhteistyön toteuttamista. Vanhempien vastauksissa esiintyi 36 merkitysyksikköä, joista 

muodostui 17 alatason kategoriaa ja 6 kuvauskategoriaa. Aineiston analyysiprosessin etene-

minen on esitelty tarkemmin luvussa 3.4. Liitteessä 6 on taulukko, jossa esitetään kaikkien 

kuvauskategorioiden muodostamisen pohjalla olevat alatason kategoriat ja merkitysyksiköt. 

Kuvio 4 esittää kuvauskategoriat tekijöistä, jotka vaikeuttavat yhteistyötä vanhempien käsi-

tysten mukaan. Suluissa olevat numerot kertovat, kuinka monta kertaa vanhemmat ovat mai-

ninneet jonkin kyseiseen kuvauskategoriaan kuuluvan lausuman. 



43 
 

 

 

Kuvio 4.  Yhteistyötä vaikeuttavat tekijät vanhempien käsitysten mukaan 

Usein tulee olo että opettajat kyvyttömiä toimimaan auktoriteettina ja tämä näkyy 

suhteessa kotiin. Kiusaamiseen ei kyetä puuttumaan riittävästi vaan valitetaan vä-

symystä ja resurssien puutetta ja kodin ratkaistavaksi jätetään asioita jotka kuulu-

vat kouluun.  

Suurimpana yhteistyötä vaikeuttavana tekijänä vanhempien käsityksistä nousee esiin opet-

tajan ammattitaito ja koulun toiminta. Vanhemmat näkevät, että yhteistyötä vaikeuttaa se, 

kun kiusaamiseen ei puututa koululla riittävästi, eikä kiusaamistilanteista aina tiedoteta ko-

tiin. Yksi vanhemmista toteaa, ettei kiusaamisen vastainen eli KiVa-koulu -systeemi toimi 

(KiVa-koulu ks. http://www.kivakoulu.fi/; Ahtola ja muut, 2012). Muina opettajan ammat-

titaitoon liittyvinä asioina he nostavat esiin, että opettajilta puuttuu auktoriteetti, eikä opet-

taja näe oppilaita yksilöinä. Useampi vanhempi moittii, ettei kodin kanssa keskustella kai-

kista asioista, joista kuuluisi keskustella. Toisaalta taas kodin ratkaistavaksi siirretään asi-

oita, jotka kuuluisi ratkaista koulussa. Vanhemmat nostavat myös esiin, että kasvokkain ta-

paamisia järjestetään liian vähän (ks. Torkkeli, 2001, s. 151; vrt. Suomen Vanhempainliitto, 

2015, s. 18). Yksi vanhemmista toteaa, että vanhemmat eivät tunne olevansa tervetulleita 
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osallistumaan koulun arkeen. Myös esimerkiksi Hoover-Dempsey ja muut nostavat esiin sa-

man ongelman (Hoover-Dempsey ja muut, 2005, s. 40). Toisaalta vuoden 2015 Vanhempain 

barometrissä 91 % alakoululaisten vanhemmista tuntee olevansa tervetullut kouluun (Suo-

men Vanhempainliitto, 2015, s. 18). 

Jos henkilökemiat eivät kohtaa, voi olla vaikea saada asioita etenemään. 

Jos vanhemmilla ja opettajalla on suuria näkemyseroja oppilaaseen kohdistuvissa 

asioissa. 

Myös se, että yhteistyön osapuolten henkilökemiat eivät toimi, vaikeuttaa kodin ja koulun 

yhteistyötä. Vanhemmat mainitsevat tekijöinä muun muassa vaikeat ihmiset, riitaisat ihmis-

suhteet ja yhteistyökyvyn puutteen. Näkemyserot oppilaaseen kohdistuvissa asioissa voivat 

aiheuttaa hankausta osapuolten väleihin. Myös keskinäisen arvostuksen puute ja luottamus-

pula nousevat esiin. Mielenkiintoista on, että yksi vanhemmista mainitsee yhteistyötä vai-

keuttavana tekijänä sen, jos lapsi ei luota opettajaan. Tässä lausumassa nousee esiin lapsen 

merkitys yhteistyön osapuolena. Tällainen syy voi jäädä huomaamatta, kun opettaja pohtii, 

miksi perheen kanssa ei synny syvää yhteistyötä. 

Suurena ongelmana vanhemmat näkevät myös sen, että yhteistyön osapuolet eivät tavoita 

toisiaan. Opettajan tavoittaminen on vaikeaa, koska kaikki opettajat eivät käytä Wilmaa eikä 

kaikilla opettajilla ole työpuhelinta. Yksi vanhemmista mainitsee, että oppilaan huoltaja voi 

olla vaikeasti tavoitettavissa. Myös aikataululliset ongelmat vaikeuttavat yhteistyötä, kun 

vanhempainvartteihin ei pääse keskellä päivää ja yhteistä aikaa keskustelulle ei löydy.  

Kiireellisyys opettajalla ja vanhemmalla. Ei tunneta opettajaa hyvin jolloin yhtey-

den otto voi olla vaikeaa tai koulusta tulee oppilaasta vain negatiivista palautetta. 

Negatiivinen ilmapiiri vaikeuttaa kodin ja koulun yhteistyötä. Vanhempien käsityksistä nou-

see kaksi pääasiaa. Ensinnäkin yhteistyötä vaikeuttaa, jos koululta tulee lapsesta vain nega-

tiivista palautetta. Lisäksi negatiivisuus näkyy kielteisinä asenteina. Tällöin keskusteluja ei 

käydä rakentavalla, kannustavalla ja positiivisella mielellä, vaan yhteistyö voidaan kokea 

jopa taakaksi. (Ks. Metso, 2004, s. 126–127.) 

Opettajilla on nykyään niin kiire, että mielestäni yksi vartin keskustelu koko syksyn 

aikana ei todellakaan ole riittävä. Liian suuret luokkakoot varmasti myös haittaa-

vat sitä. 
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Vanhemmat nostavat esiin myös kiireen yhteistyötä vaikeuttavana tekijänä. Vanhempien nä-

kemysten mukaan esimerkiksi liian suuret luokkakoot aiheuttavat opettajille kiirettä. Koska 

luokat ovat suuria, kasvokkain tapaamisia on vain yksi syksyn aikana, mikä ei riitä. Kiire 

näkyy koulun henkilökunnan väsymisenä. Myös vanhempien kiireet ja esimerkiksi haastava 

elämäntilanne voivat vaikeuttaa yhteistyötä. (Ks. myös Hintsala & Leppänen, 2013, s. 51–

52.) 

Myös aiemmat kokemukset voivat vaikeuttaa kodin ja koulun yhteistyötä. Tämä tarkoittaa 

sitä, että aiemmin on tullut yhteistyöstä huonoja kokemuksia tai sitten sitä, että aiemmat 

kokemukset puuttuvat. Yksi vanhemmista nostaa esiin, että yhteydenottaminen voi olla vai-

keaa, jos yhteistyötä ei ole ollut aiemmin ja vanhempi ei näin ollen tunne opettajaa. (Ks. 

Opetushallitus, 2007, s. 16.) Metson (2004) tutkimuksessa myös vanhempien oma koulu-

muistot nousevat esiin. Vanhemmat arvioivat lastensa koulunkäyntiä vertaamalla sitä omaan 

kouluaikaansa, jolloin nykyiset toimintatavat näyttäytyvät välillä entisiä parempina ja toisi-

naan huonompina. (Metso, 2004, s. 101.) Omien koulumuistojen peilaaminen nykyiseen ko-

din ja koulun yhteistyöhön voi aiheuttaa haasteita, sillä yhteistyöajattelutapa on muuttunut. 

Toisaalta muutos voidaan kokea myös myönteisenä. 

Luvussa 4.1.1 totesin, että vanhempien käsityksissä hyvästä yhteistyöstä näkyy Lämsän 

(2013a, s. 51) kokoamat kasvatuskumppanuuden piirteet. Vastaavasti yhteistyötä vaikeutta-

vissa tekijöissä nousee esiin näiden piirteiden puute. Vuoropuhelun puute näkyy mielestäni 

selvästi kuvauskategoriassa yhteistyön osapuolet eivät tavoita toisiaan. Sekä vuoropuhelun 

että yhdessä toimimisen esteenä voivat olla kiire ja se, jos yhteistyön osapuolten henkilöke-

miat eivät toimi. Jos henkilökemiat eivät toimi, yhteistyössä on todennäköisesti myös nega-

tiivinen ilmapiiri. Näen, että nämä yhdessä voivat jopa estää ratkaisukeskeiseen toimintaan 

pääsyn. Vanhempien käsityksissä määrällisesti suurimmaksi kuvauskategoriaksi muodostui 

opettajan ammattitaito ja koulun toiminta. Tällainen syyn näkeminen muissa kertoo mieles-

täni siitä, että jaetun asiantuntijuuden ajatusta ei ole sisäistetty. Monet kuvauskategoriat 

ovat vastavuoroisessa syy-seuraussuhteessa toisiinsa. Näyttääkin siltä, että jonkin osa-alueen 

toimimattomuus voi aiheuttaa lumipalloefektin, jonka vuoksi yhteistyö ajautuu vähitellen 

yhä kauemmas kasvatuskumppanuudesta. 

Eri koulujen välillä on todella suuria eroja (ei saisi olla). Kokemuksia on toimimat-

tomasta yhteistyöstä ja myös hyvin positiivisesta ja kannustavasta yhteistyöstä, 
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jolla on saavutettu hyviä tuloksia oppilaan etu huomioiden. Tällä hetkellä yhteistyö 

toimii kiitettävästi. 

Kyllä. On vain itsestä kiinni haluatko tietää jotain koululla tapahtuvista asioista. 

Tiedotus on hyvä. 

Viestit kyllä pääasiassa tulevat perille, mutta toivoisin enemmän kasvotusten näke-

mistä, vaikka ei mitään huolta oppilaasta olisikaan. 

Vaikka moni asia vaikeuttaa yhteistyötä, puolet kyselyyn vastanneista vanhemmista totesi, 

että kodin ja koulun yhteistyö on pääosin toimivaa. Toinen puoli oli sitä mieltä, että yhteistyö 

on melko toimivaa. Yksikään vanhemmista ei ollut sitä mieltä, että kodin ja koulun välinen 

yhteistyö ei olisi toimivaa. Saman tuloksen saivat myös Syrjälä, Annala ja Willman. He ky-

syivät Oulun koulujen vanhemmilta heidän tyytyväisyyttään kodin ja koulun yhteistyöhön. 

84 % alakoulun oppilaiden vanhemmista arvioi kodin ja koulun yhteistyön hyväksi. (Syrjälä 

ja muut, 1997, s. 33; ks. myös Suomen Vanhempainliitto, 2015, s. 15.) Tutkimuksessani 

vanhemmat toivat kuitenkin esiin, että eri koulujen välillä on suuria eroja yhteistyön toteut-

tamisessa, vaikka näin ei saisi olla. Osalla vanhemmista oli kokemusta sekä toimivasta että 

vähemmän toimivasta kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä. Yksi vanhemmista korosti, että 

koulun tiedotus toimii ja on vanhemmasta kiinni, osallistuuko tilaisuuksiin ja ottaako tietoa 

vastaan. Osa vanhemmista vastasi, että tiedotus toimii, mutta kasvokkain näkemisen mah-

dollisuuksia tulisi olla enemmän. Vanhempien barometrissa (2015) alakoululaisten vanhem-

mista puolet oli sitä mieltä, että kodin ja koulun yhteistyötä tehdään riittävästi (Suomen Van-

hempainliitto, 2015, s. 19). 

4.2 Opettajien käsitykset kodin ja koulun yhteistyöstä 

Kyselyn ensimmäisessä avoimessa kysymyksessä opettajilta kysyttiin, mitä kodin ja koulun 

välinen yhteistyö heidän mielestään tarkoittaa. Kysymyksen tarkoituksena oli kartoittaa 

opettajien ennakkokäsityksiä yhteistyöstä terminä sekä sen sisällöistä.  

Yhteydenpitoa opettajan ja huoltajien välillä. Sananmukaisesti yhteistyötä, yhdessä 

toimimista oppilaan parhaaksi. 

Avointa keskustelua ja tiedon jakamista kodin ja koulun välillä. Yhteistyöhön kuu-

luu käytännössä vanhempainillat, kasvotusten tapaamiset, wilmaviestit, puhelut 

sekä koulun yhteiset tapahtumat. 
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Tiedonvälitystä koulun asioista, oppilaan asioista ja oppimisen edistymisestä. 

Mielestäni kodin ja koulun välinen yhteistyö tarkoittaa sitä, että lapsen vanhemmat 

sekä lasta opettava opettaja pitävät yhteyttä ja tiedottavat toisilleen lasta koskevista 

kasvatuksellisista ja opetuksellisista asioista. Yhteistyö tapahtuu usein wilman tai 

puhelimen kautta. Lukukausittain järjestettävä ”vanhempainvartti” -palaveri on 

myös erinomaista koulun ja kodin välistä yhteistyötä, jolloin on mahdollista tavata 

kasvokkain.  

Kyselyyn vastanneiden opettajien käsityksen mukaan kodin ja koulun välinen yhteistyö tar-

koittaa yhteydenpitoa opettajan ja huoltajien välillä. Se on tiedonvälitystä, kommunikointia, 

yhteistyötä ja kasvatuskumppanuutta kodin ja koulun välillä. Yhteistyön osapuolina opetta-

jat mainitsevat vanhemmat / huoltajat, opettajan, koulun, opetushenkilökunnan ja rehtorin. 

Yksikään opettaja ei mainitse määrittelyssään lasta kodin ja koulun yhteistyöhön osallistu-

jana. Käytettävinä kanavina opettajat mainitsevat Wilman, vanhempainvartit, puhelimen, 

vanhempainillat, koulun tapahtumat, kasvokkain tapaamiset sekä vanhempaintoimikunnan. 

Yhteydenottojen syinä opettajat mainitsevat tiedon välittämisen sekä oppilaan onnistumiset, 

ongelmat ja haasteet. Opettajat korostavat, että on tärkeää, että tieto kulkee kodin ja koulun 

välillä molempiin suuntiin. Vanhempien tulisi olla tietoisia siitä, kuinka heidän lapsensa 

koulunkäynti sujuu. Lisäksi koulun käytänteiden tulisi olla huoltajille läpinäkyviä. Heidän 

tulisi myös olla tietoisia siitä, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa koulun toimintaan. Opet-

tajien puolestaan tulisi saada vanhemmilta tieto sellaisista oppilaan asioista, jotka mahdolli-

sesti vaikuttavat tämän koulunkäyntiin. Kodin ja koulun välinen yhteistyö on molemmin-

puolista kiinnostusta oppilaan koulunkäyntiä kohtaan.  

Kodin ja koulun välinen yhteistyö on kasvatuskumppanuuden jakamista lapsen par-

haaksi: oppimisen, kasvun ja kehittymisen tukemista. 

Toisiamme arvostaen ja kunnioittaen puhallamme yhteen hiileen lapsen parhaaksi. 

Opettajat toteavat, että kodin ja koulun yhteistyö on kasvatuskumppanuuden jakamista lap-

sen parhaaksi. Sen avulla tuetaan lapsen oppimista, kasvua ja kehittymistä. Opettajat näki-

vät, että toimiva kodin ja koulun välinen yhteistyö on tärkeää ja se tulisi aloittaa heti koulu-

vuoden alkaessa. Yhteistyön tavoitteiksi opettajat nimesivät muun muassa oppilaan hyvin-

voinnin, oppimisen ja turvallisuuden. Etenkin yhdessä lapsen parhaaksi toimiminen nousi 

usein esiin yhteistyön tavoitteena. 
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Kertoessaan yhteistyöstä opettajat käyttävät useimmiten termiä yhteydenpito. Sen lisäksi he 

viittaavat yhteistyöhön termeillä tiedottaminen, vuorovaikutus, tiedon välitys, tiedon jaka-

minen, keskustelu ja kommunikointi. Yksi opettajista käyttää termiä kasvatuskumppanuus. 

4.2.1 Hyvän yhteistyön tunnusmerkit 

Opettajia pyydettiin kuvailemaan, millaista heidän mielestään on hyvä kodin ja koulun väli-

nen yhteistyö. Opettajien vastauksissa esiintyi 45 merkitysyksikköä, joista muodostui 13 ala-

tason kategoriaa ja 6 kuvauskategoriaa. Aineiston analyysiprosessin eteneminen on esitelty 

tarkemmin luvussa 3.4. Liitteessä 7 esitetään tarkemmin, kuinka kuvauskategoriat on muo-

dostettu. Kuvio 5 havainnollistaa opettajien käsityksistä nousseita kuvauskategorioita. Su-

luissa olevat numerot kertovat, kuinka monta kertaa opettajat ovat maininneet jonkin kysei-

seen kuvauskategoriaan kuuluvan lausuman. 

 

Kuvio 5.  Hyvän yhteistyön tunnusmerkit opettajien käsitysten mukaan 

Mahdollisimman avointa sekä opettajan ja huoltajan puolelta. Yhteydenottoihin 

olisi matala kynnys. 
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yhteistyön 
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positiivista ja 
luontevaa (29)

Tiedonkulku 
säännöllistä, 

monipuolista ja 
tehokasta (29)

Pyritään 
yhdessä lapsen 

parhaaseen 
(28)

Keskinäinen 
kunnioitus ja 

luottamus (12)

Lapsen 
kuuleminen ja 
osallistaminen 

(1)

Työnjako selvä 
(1)
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Avointa, rehellistä, rakentavaa. Ei virheiden etsimistä toisesta. ”Palloa tulee pelata 

samaan maaliin, se on helpompaa.” 

Positiivisista asioista viestiminen on mielestäni avainasemassa siinä, että mahdol-

lisista ”vaikeista” asioista viestiminen onnistuu rakentavassa hengessä. 

Opettajien käsityksissä korostuu, että yhteistyön tulee olla avointa. Lisäksi sen tulee olla 

positiivista ja luontevaa. Avoimuus tarkoittaa, että asioista kerrotaan puolin ja toisin rehel-

lisesti ja mutkattomasti. Positiivisuus tarkoittaa ensinnäkin sitä, että kodin ja koulun välillä 

kulkee viesti myös positiivisista asioista. Lisäksi se tarkoittaa, että yhteistyö on rakentavaa 

eli osapuolet eivät korosta toistensa virheitä vaan suhtautuvat toisiinsa ymmärtäväisesti. Yh-

teistyön tulee olla myös luontevaa niin, että molemmilla osapuolilla on matala kynnys ottaa 

toiseen yhteyttä. (ks. myös Siniharju, 2003, s. 96; Opetushallitus, 2014, s. 34; Opetushallitus, 

2007, s. 11.) 

Mielestäni hyvään kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön tarvitaan ensinnäkin toi-

miva väylä mitä kautta viestitään ja molempien osapuolten tulisi käyttää tätä vies-

tintä päivittäin (esim. wilma). Hyvään yhteistyöhön tarvitaan molemminpuolista 

aktiivisuutta ja nopeaa reagointia toisen osapuolen yhteydenottoon. Hyvä yhteistyö 

on vastavuoroista, joustavaa ja avointa. Mielestäni yhteistyö on hyvää silloin, kun 

tieto kulkee jouhevasti kotoa kouluun ja toisin päin. 

Sekä opettajat että oppilaan vanhemmat voivat vapaasti ottaa yhteyttä toisiinsa. 

Kummatkin ovat tietoisia siitä, mihin aikaan ja miten voi ottaa yhteyttä toisiinsa.  

Hyvä yhteistyö on jatkuvaa ja tiedon kulkemisen tulisi olla mutkatonta. 

Opettajien käsityksien mukaan hyvään yhteistyöhön kuuluu olennaisesti toimiva tiedon-

kulku. Tämä tarkoittaa, että se on säännöllistä, monipuolista ja tehokasta. Säännöllisyydestä 

opettajat käyttävät myös termejä jatkuva ja aktiivinen. Monipuolisuus tarkoittaa, että yhteis-

työ ei saa rajoittua vain Wilman käyttöön ja vanhempainvartteihin vaan siinä tulee hyödyn-

tää eri kanavia. Kasvokkain tapaamisia opettajat pitävät tärkeinä. Tehokkuus puolestaan tar-

koittaa, että osapuolet reagoivat nopeasti toistensa yhteydenottoihin. Tiedon tulee kulkea 

molempiin suuntiin. Vanhemmat saavat tietoa siitä, kuinka lapsen opiskelu edistyy. Lisäksi 

koululta tiedotetaan esimerkiksi tapahtumista ja koulun käytänteistä. Kotoa puolestaan ker-

rotaan sellaisista oppilaan kotiasioista, joilla voi olla vaikutusta hänen koulunkäyntiinsä. 

Toimiva tiedonkulku tarkoittaa, että sekä helpoista että vaikeista asioista voidaan puhua. 
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Tiedonkulku edellyttää, että käytössä on toimiva viestintäväylä ja molemmat tietävät mihin 

aikaan ja miten toisen tavoittaa. 

Vedetään yhtä köyttä samaan suuntaan ja ajatellaan lapsen parasta. 

Kodin ja koulun tulee yhdessä miettiä keinot lapsen tasapainoiseen kasvuun ja ke-

hitykseen. 

Hyvässä yhteistyössä olisi myös tärkeää, että vanhemmat ja opettaja olisivat sopi-

neet yhteiset toimintatavat koskien lapsen kasvatusta ja molemmat osapuolet myös 

noudattaisivat näitä sovittuja asioita.  

Hyvässä yhteistyössä vanhemmat ja opettaja pyrkivät yhdessä lapsen parhaaseen. Tämä tar-

koittaa, että yhteistyön molempien osapuolten tulee olla kiinnostuneita lapsen koulunkäyn-

nistä. Tällöin yhteistyö on molemmin puolin aloitteellista ja kuuntelevaa ja yhdessä tekemi-

nen korostuu. Kodin ja koulun yhteisinä tavoitteina on oppilaan hyvinvointi, koulunkäynnin 

tukeminen, hyvä oppiminen ja turvallisuus. Yhteistyötä tehdään lapsen ehdoilla niin, että 

siinä huomioidaan lapsen vahvuudet ja kehittämisen paikat. Koti ja koulu sopivat yhteiset 

toimintatavat sekä pelisäännöt ja molemmat myös noudattavat niitä. Yksi opettajista muo-

toilee asian näin: ”Palloa tulee pelata samaan maaliin, se on helpompaa.”(Ks. myös Opetus-

hallitus, 2014, s. 34.) 

Kummatkin luottavat toisiinsa, kun puhutaan lapsen asioista, sekä onnistumisista 

että epäonnistumisista. 

Yhteistyö perustuu luottamukseen, joten jo alkuvaiheessa on tärkeää, että opettaja 

tapaisi kasvotusten kaikki vanhemmat ja näin luottamussuhde pääsee hiljalleen ke-

hittymään. 

Opettajien käsitysten mukaan hyvän yhteistyön kivijalka on vanhempien ja opettajan välinen 

kunnioitus ja luottamus. Tämä tarkoittaa muun muassa lapsen asioiden luottamuksellista 

hoitamista. On tärkeää, että vanhemmat ja opettaja tapaavat kasvokkain heti yhteistyön 

alussa, koska näin luottamussuhde pääsee hiljalleen kehittymään. 

Myös lapsen kuuleminen ja osallistaminen on tärkeä osa yhteistyötä. 

Kummatkin tietävät, mitkä ovat osapuolten vastuut ja velvollisuudet. 
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Yksi opettajista mainitsee, että hyvässä yhteistyössä työnjako on selvä niin, että molemmat 

osapuolet tietävät vastuunsa ja velvollisuutensa. Samoin yksi opettajista mainitsee, että lap-

sen kuuleminen ja osallistaminen on tärkeä osa yhteistyötä. Viimeisenä kysyn kyselyssä: 

”Mitä muuta tahtoisit sanoa kodin ja koulun yhteistyöstä?” Tällöin yksi opettaja tuo lapsen 

osallisuuden esille toivomalla enemmän yhteisiä matalan kynnyksen tapahtumia, joihin van-

hemmat voisivat osallistua yhdessä lapsen kanssa. Lisäksi yksi opettaja esittää huolensa, että 

Wilma-viestintä voi syrjäyttää lapsen yhteistyön osapuolena. Hän jatkaa, että lasta ei saa 

unohtaa. 

Kasvatuskumppanuus korostaa vanhempien ja kasvatuksen ammattilaisten vuoropuhelua 

(Lämsä 2013a, s. 51). Opettajien käsityksissä nousee esiin, että hyvässä yhteistyössä tieto 

kulkee molempiin suuntiin (5), yhteydenottoihin on matala kynnys (6) ja molemmat tietävät, 

mihin aikaan ja miten tavoittaa toisen (1). Nämä lausumat viittaavat kuitenkin enemmän 

tiedonkulkuun kuin varsinaisesti kasvokkain käytävään dialogiin. Paremmin yhteistyön dia-

logisuus näkyy siinä, että opettajien käsitysten mukaan hyvään yhteistyöhön kuuluu jatku-

vuus (2), säännöllisyys (2), aktiivisuus (2), monipuolisuus (5) ja se, että tavataan kasvokkain 

vähintään kerran (2). Opettajan on tärkeä tietää sellaiset oppilaan kotiasiat, jotka vaikutta-

vat koulunkäyntiin (1). Toisaalta myös koululta kotiin tapahtuva tiedotus näkyy käsityksissä. 

Hyvässä yhteistyössä koululta tiedotetaan esim. tapahtumista (2), vanhemmat tietävät, miten 

lapsen opiskelu edistyy (2) ja vanhemmat tietävät, että voivat olla mukana päättämässä kou-

lun asioista (1). Vuoropuhelu on nähtävissä kuitenkin 26 lausumassa ja yksipuolinen kou-

lulta kotiin tiedottaminen vain viidessä. 

Lämsän (2013a, s. 51) mainitsema yhdessä toimiminen tulee suoraan esiin opettajien lau-

sumissa, sillä hyvään yhteistyöhön kuuluu yhdessä toimiminen oppilaan parhaaksi (7). Hy-

vässä yhteistyössä tuetaan yhdessä lasta ja hänen koulunkäyntiään (4), tehdään yhdessä (2) 

ja vedetään yhtä köyttä (1). Lisäksi sovitaan yhteiset toimintatavat koskien lapsen kasvatusta 

(2) ja molemmat noudattavat sovittuja toimintatapoja (1). Ratkaisukeskeisyys näkyy opet-

tajien käsityksissä siinä, että hyvä yhteistyö on heidän mukaansa positiivista, rakentavaa ja 

kuuntelevaa. Hyvässä yhteistyössä suhtaudutaan toiseen ymmärtäväisesti (2) ja hyvä yhteis-

työ on armollista – ei korosteta virheitä (2). Varsinaista yhteisien ratkaisujen etsimistä yh-

teistyössä opettajat eivät kuitenkaan mainitse. Opettajat tuovat jaettua asiantuntijuutta 

esiin käsityksissään lähinnä molemminpuolisen aloitteellisuuden ja kiinnostuksen kautta. 

Sen lisäksi he toteavat, että hyvässä yhteistyössä kummatkin tietävät osapuolten vastuut ja 

velvollisuudet (1). He eivät kuitenkaan mainitse hyvän yhteistyön piirteinä esimerkiksi tasa-
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arvoisuutta tai vanhempien aiempaa suurempaa osallisuutta. Yksi opettaja mainitsee, että 

vanhempien tulee tuntea koulun käytänteet, mikä ei vielä viittaa heidän toimintaansa koulun 

sisällä. Toinen opettaja toteaa, että vanhempien tulee tietää, että voivat olla mukana päättä-

mässä koulun asioista. Tämäkin lausuma on muotoiltu niin, että se viittaa enemmän van-

hempien tietämiseen kuin toimimiseen.  Kun kysyn, onko opettaja muuttanut työtapojaan 

työuransa aikana, yksi opettajista toteaa muuttaneensa niitä osallistavampaan suuntaan. Hän 

jatkaa, että mielestäni on tärkeää huomioida ja saada myös vanhempi tuntemaan, että van-

hempi on oman lapsensa asiantuntija, mutta joskus vanhemmat pitää saada myös ymmärtä-

mään että opettajat ovat koulun ja opetuksen asiantuntijoita. Mielestäni lausumasta näkyy, 

että opettaja on tutustunut uuteen opetussuunnitelmaan, joka korostaa vanhempien osalli-

suutta aiempaa enemmän. Opettaja tahtoo nostaa esiin toisenkin näkökulman vanhempien ja 

opettajien tasa-arvosta. 

Opettajien käsityksissä korostuu Ng:n (2000) mallin taso 1 eli yhteydenpito. Siihen selke-

ästi viittaavia lausumia on aineistossani 26 kappaletta. Vanhempien osallisuuteen oman lap-

sen oppimisen tukemisena opettajat viittaavat 15 kertaa, tosin lausumissa viitataan lapsen 

tukemiseen yhdessä. Tällaisia lausumia ovat esimerkiksi yhdessä toimiminen oppilaan par-

haaksi (7) sekä tuetaan yhdessä lasta ja hänen koulunkäyntiään (4). Tasoihin 3–6 viittaavaa 

vanhempien osallisuutta opettajat eivät tuo esiin käsityksissään. 

4.2.2 Yhteistyömuodot 

Opettajia pyydettiin valitsemaan annetuista vaihtoehdoista kaikki yhteistyömuodot, jotka 

heidän mielestään ovat hyviä. Tulokset on esitetty kuviossa 6. Seuraavassa kysymyksessä 

opettajia pyydettiin perustelemaan, miksi heidän valitsemansa yhteistyömuodot ovat hyviä. 

Avaan perusteluja tässä luvussa ja lisäksi perustelut löytyvät koottuina liitteestä 8. 
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Kuvio 6.  Opettajien mielestä hyvät yhteistyömuodot 

Wilma on helppokäyttöinen tiedottamiseen sopiva väline, jolla voi lähettää viestiä 

helposti. 

Wilma on hyvä ja nopea tapa viestiä luokan yhteisistä asioista ja esim. läksyunoh-

teluista, poissaoloista ja myöhästelyistä. 

Wilmaviestit periaatteessa puhelua parempia, sillä ne jäävät talteen, joten niihin 

pystyy palata tarvittaessa. 

Wilma on opettajien käsitysten mukaan nopea ja helppo yhteistyömuoto, joka soveltuu eten-

kin asioista tiedottamiseen ja päivittäiseen yhteydenpitoon. Wilmaa voi käyttää, milloin it-

selle sopii ja sen avulla voi välittää viestin yhtä aikaa useammalle vastaanottajalle. Wilman 

kautta saa suoraan yhteyden vanhempiin ilman välikäsiä ja viestit jäävät talteen myöhempää 

tarkastelua varten, toisin kuin esimerkiksi puheluissa (ks. Lämsä & Karhuniemi, 2013, s. 

176–177).  

Vartit ovat ehkä kaikista keskeisin työmuoto. Niissä opettaja ja huoltaja kohtaavat 

kasvotusten ja vuorovaikutuksessa sopivat oppilaan asioista. Tähän sopii myös pu-

helut. Mitä arempi tai eri tavoilla tulkittavissa oleva asia sitä tärkeämpi se on hoi-

taa puhumalla, ei kirjoittamalla. 
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Vanhempainvartit tärkeimpiä (ja työläimpiä) oppilaan tuntemuksen kannalta ja 

niissä on helpointa rakentaa toimiva vuorovaikutus huoltajan kanssa.   

Vanhempainvartit ovat opettajien käsityksen mukaan helppo yhteistyömuoto molemmille 

osapuolille. Se on yhteistyömuotona kaikkein tärkein, koska opettaja ja vanhemmat pääsevät 

tapaamaan kasvotusten. Tämä rakentaa toimivaa vuorovaikutusta kodin ja koulun välille. 

Vanhempainvartit parantavat opettajan oppilaan tuntemusta, koska opettaja saa tietoa esi-

merkiksi oppilaan kotitaustoista. Vanhemmat saavat varteissa tietoa juuri oman lapsensa 

koulutilanteesta. Kasvokkain tavattaessa keskustelu on tehokasta ja aroista asioista on hel-

pompi puhua, koska tällöin väärinymmärtämisen riski on pieni. Kasvokkain asioita voi myös 

pohtia syvällisemmin kuin esimerkiksi Wilmassa. (Ks. myös Kaitera & Paloniemi, 2015, s. 

45–46.) 

Wilma ja puhelut hyviä päivittäisen viestinnän välineinä. 

Puhelulla saa suoraan yhteyden vanhempiin, ei välikäsiä. 

Puhelut parempia kuin viestittely, koska kirjoitetussa tekstissä tulee helposti virhe-

tulkintoja kun ei kuule esim. äänenpainoa. 

Puhelut soveltuvat opettajien mukaan hyvin päivittäiseen yhteydenpitoon. Se on helppo yh-

teistyömuoto molemmille osapuolille. Asioiden hoitaminen puheluiden avulla on nopeaa, 

vaivatonta ja helppoa, koska keskustelu on tehokasta. Puhelun avulla opettaja saa yhteyden 

suoraan vanhempiin, ilman välikäsiä. Asioita voi pohtia syvällisemmin kuin Wilmassa ja 

väärinymmärrysten riski on pienempi. (Ks. myös Siniharju, 2003, s. 87.) 

Oman luokan vanhempainilloissa opettaja saa kerrottua keskeiset asiat kaikille 

yhtä aikaa ja vanhemmat voivat kysyä. He voivat myös tutustua ja verkostoitua. 

Vanhempainvarttien ja luokan vanhempainiltojen avulla opettaja saa kasvot oppi-

laidensa huoltajille. Tämän jälkeen yhteistyö on mielestäni mielekkäämpää. 

Oman luokan vanhempainilloissa opettaja saa kasvot vanhemmille ja vanhemmat opetta-

jalle, mikä tekee yhteistyöstä mielekkäämpää. Opettaja voi kertoa luokan keskeiset asiat yhtä 

aikaa kaikille oman luokkansa vanhemmille ja vanhemmat voivat kysellä asioista. Oman 

luokan vanhempainillat luovat luokkahenkeä myös vanhempien välille, kun heille tarjoutuu 

mahdollisuus tutustua toisiinsa ja verkostoitua. Vanhemmat ja opettaja voivat vaihtaa aja-
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tuksia juuri tietyn ikäisten lasten kasvatuksesta ja opetuksesta. Vanhemmat saavat mahdol-

lisuuden osallistua koulun arkeen. Oman luokan vanhempainilloissa keskustelu on yleensä 

huoletonta. (Ks. myös Siniharju, 2003, s. 82.) 

Juhlat ovat yhteisöllisyyttä rakentavia. 

Juhlissa juhlatunnelma tärkeää, kiva jutella noin yleisesti asioista. 

Juhlaperinteitä pitää pitää yllä. 

Koulun tapahtumat esim. juhlat rakentavat yhteisöllisyyttä ja pitävät yllä juhlaperinnettä. 

Juhlatunnelma on tärkeää. Juhlat ja tapahtumat ovat yhteistyön ”helmihetkiä”. Niissä kes-

kustelu on rentoa ja huoletonta. (Ks. myös Siniharju, 2003, s. 76, 83). 

Juhlat ja yhteistyö vanhempaintoimikunnan kanssa lisäävät yhteisöllisyyttä. 

Ne antavat mahdollisuuden osallistua koulun arkeen (vanhempainilta ja -toimi-

kunta). 

Vanhempaintoimikunta puolestaan lähentää jollain tapaa koulua ja kotia osallis-

tuen järjestelyihin ja viihtyvyyden lisäämiseen. 

Vanhempaintoimikunta lähentää kotia ja koulua sekä lisää yhteisöllisyyttä. Se tarjoaa van-

hemmille mahdollisuuden osallistua koulun arkeen. Lisäksi yksi opettajista toteaa, että se 

osallistuu viihtyvyyden lisäämiseen, mutta vastauksesta ei käy ilmi, tarkoitetaanko sillä esi-

merkiksi oppilaiden viihtyvyyttä koulussa vai yleistä viihtyvyyttä. Vanhempaintoimikunta 

voi tehdä yhteistyötä oppilaiden hyväksi myös muiden kuin koulun kanssa. 

Tekstiviestit toimivat hyvin lyhyissä tiedotuksissa, esim. poissaoloissa. 

Tekstiviestit soveltuvat opettajien mukaan hyvin kahdenvälisten asioiden selvittelyyn sekä 

lyhyisiin tiedotuksiin. Esimerkiksi poissaolot on helppo ilmoittaa tekstiviestillä. Tieto menee 

suoraan vanhemmille ilman välikäsiä. 

Koko koulun vanhempainillat  kaikkia koulun oppilaita ja huoltajia koskevat 

asiat (esim. uuden opsin myötä Move! -mittausten esittely tai valinnaisuuden li-

sääntyminen…) 

Koko koulun vanhempainillassa voidaan yhteisesti käydä koulun yleiset käytänteet 

läpi ja henkilökunta esittäytyä. 
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Koko koulun vanhempainillat ovat tärkeitä, koska siellä annetaan tietoa yhteisistä asioista, 

jotka koskevat koko koulua. Koulun henkilökunta voi esittäytyä tilaisuudessa vanhemmille. 

Reissuvihko opettaa lasta kantamaan vastuuta omasta koulutyöstään. 

Reissuvihko opettaa lapsille vastuuntuntoa, kun lapsi huolentii merkinnöistä ja/tai viestin 

perille toimittamisesta. Muina hyvinä yhteistyömuotoina opettajat mainitsevat juttelun 

ajasta ja paikasta riippumatta, lasten ja vanhempien yhteiset teemalliset toimintapäivät tai 

-illat, vanhempain koulupäivät ja yhteiset tapahtumat, kuten liikuntapäivät ja retket. Li-

säksi yksi opettaja mainitsee toisen kysymyksen yhteydessä aloittelevansa luokan blogia, 

jota lukemalla ”vanhemmat pysyvät luokan matkassa mukana”. Yksi opettaja toivoo toisen 

kysymyksen yhteydessä, että olisi enemmän matalan kynnyksen tapahtumia, joihin vanhem-

mat voisivat osallistua yhdessä lapsensa kanssa.  

Monipuoliset ja kattavat yhteistyömuodot ovat hyviä ja tarpeellisia, koska jokaisen 

vanhemman kanssa löytyy jokin hyvä tapa tehdä yhteistyötä. Kotien erilaiset tilan-

teet voi näin huomioida hyvin (esim. vanhemman työajat). Myös eri tilanteissa tar-

vitaan erilaisia yhteistyömuotoja. 

Se tapa, mikä sopii toiselle, ei välttämättä sovi niin hyvin toiselle. 

Hyviä yhteistyötapoja perustellessaan monet opettajat nostavat esiin käsityksensä, että kai-

killa yhteistyömuodoilla on oma funktionsa ja niitä tulee käyttää monipuolisesti. Kaikki yh-

teistyömuodot eivät sovi kaikille, mikä pätee niin opettajiin kuin vanhempiinkin. Yhteis-

työssä tulee sopia molemmille osapuolille sopivat ja tarkoituksenmukaiset yhteydenpitokei-

not. (Ks. myös Arminen ja muut, 2013, s. 243; Karhuniemi, 2013a, s. 74–75.) 

Opettajilta kysyttiin myös, mitkä yhteistyömuodot heidän mielestään eivät ole hyviä. Moni-

valintakysymyksen tulokset on esitetty kuviossa 7. Jos yksikään opettaja ei ole valinnut yh-

teistyömuotoa, sitä ei ole kuviossa. Seuraavaksi opettajia pyydettiin perustelemaan, miksi 

kyseiset yhteistyömuodot eivät ole heidän mielestään hyviä. Avaan perusteluja tässä luvussa 

ja lisäksi perustelut löytyvät koottuina liitteestä 9. 
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Kuvio 7.  Yhteistyömuodot, jotka eivät opettajien mielestä ole hyviä 

Reissuvihko on mielestäni kömpelö ja hidas, erittäin työläs. 

Reissuvihko on mielestäni aikansa elänyt yhteistyömuoto, joka on työläs opettajalle 

ja sen välityksellä viestit jäivät usein repun pohjalle. 

Reissuvihko on opettajien käsitysten mukaan yhteistyömuotona vanhanaikainen, kömpelö 

ja hidas. Lisäksi se on opettajalle työläs ja hankala, koska viesti pitäisi ehtiä kirjoittaa vih-

koon työpäivän aikana, jotta se ehtii lapsen mukana kotiin. Viestien perille toimittaminen on 

lapsen muistin varassa, joten sen perille menosta ei ole takuuta. Reissuvihko menee helposti 

hukkaan. Käytännössä Wilma on korvannut reissuvihkon yhteistyömuotona. (Ks. myös Si-

niharju, 2003, s. 89; Ijäs, 2013a, s. 184.) 

Tekstiviesteissä väärin ymmärtämisen riskit ovat suuret, jopa todennäköiset. 

Tekstiviesti ei välttämättä ole ”turvallinen”. Vaatii lisäksi mielestäni opettajalle 

oman työpuhelimen. 

Opettajien käsitysten mukaan tekstiviestit ovat asioiden selvittelyyn liian lyhyitä. Kirjoitta-

malla viestiessä tulee helposti väärinkäsityksiä. Opettajat myös kyseenalaistavat tekstivies-

tin turvallisuuden salassapitonäkökulman kannalta. Asioiden hoitaminen tekstiviesteillä vaa-

tisi sen, että opettajilla olisi omat työpuhelimet. Tekstiviestien kirjoittaminen on liian aikaa 

vievää, minkä vuoksi Wilma on korvannut tekstiviestit yhteistyömuotona. 
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Koko koulun vanhempainillat on niin iso ”massatapahtuma”että usein vanhemmat 

eivät siellä uskalla olla äänessä, eikä opettajat ehdi keskustella kaikkien vanhem-

pien kanssa. 

Koko koulun vanhempainillat eivät jostain syystä saa vanhempia liikkeelle vaikka 

aihe olisi mikä tahansa. 

Koko koulun vanhempainiltojen ongelma on opettajien käsitysten mukaan se, että ne ovat 

massatapahtumia. Opettaja ei ehdi jutella kaikkien oman luokkansa oppilaiden vanhempien 

kanssa, eikä hän saa luotua yhteyttä heihin. Näin suurissa tapahtumissa käy helposti myös 

niin, että vanhemmat eivät saa omaa ääntään kuuluville. Koko koulun vanhempainilloissa 

puhutaan liian yleisistä asioista. Ne eivät saa vanhempia liikkeelle. Kalvosulkeisina tämä 

yhteistyömuoto ei toimi. (Ks. myös Siniharju, 2003, s. 83.) 

Opettajat eivät perustele, miksi puhelut eivät ole heidän mielestään hyvä yhteistyömuoto 

(ks. Siniharju, 2003, s. 87). Yksi opettaja mainitsee muuna yhteistyömuotona sosiaalisen 

median esimerkiksi Facebookin. Yhteistyömuoto ei hänen mielestään ole hyvä, koska siellä 

keskustelut karkaavat helposti käsistä ja saavat vääränlaisen suunnan. (Ks. myös Karhu-

niemi, 2013b, s. 131–133.) 

Jatkuvan viestimisen (wilma) tapahtuessa pelkästään huoltajien ja opettajan välillä 

voi joskus syrjäyttää lapsen. Lapsea ei saa unohtaa. 

Hyviä yhteistyömuotoja perustellessaan opettajat mainitsevat lisäksi, että Wilman huono 

puoli on se, että kirjoitettaessa tulee helpommin väärinkäsityksiä kuin esimerkiksi puheli-

messa tai kasvokkain keskusteltaessa. Myös Lämsä ja Karhuniemi (2013b, s. 176) korosta-

vat, että kirjallista viestintää tulisi käyttää ristiriitojen selvittelyssä vain, jos muuta mahdol-

lisuutta ei ole. Kyselyni viimeisen kyselyn kohdalla yksi opettaja ilmaisee huolensa siitä, 

että viestiminen Wilman kautta voi syrjäyttää lapsen, joka kuitenkin on yhteistyön tärkein 

osapuoli. Vanhempainvarteista opettajat taas mainitsevat, että ne ovat opettajalle työläitä 

järjestää. Yksikään opettajista ei kuitenkaan ole nimennyt Wilmaa tai vanhempainvartteja 

huonoksi yhteistyömuodoksi. 

Opettajien käsityksissä hyvistä ja huonoista yhteistyömuodoista näkyy melko tasaisesti Ng:n 

(2000) mallin vanhempien osallisuuden tasot 1 ja 3. Kaikki opettajat pitävät Wilmaa hyvänä 

yhteistyömuotona ja perusteluissa nousevat esiin yhteydenpidon nopeus ja helppous. Lähes 

kaikki opettajat nimeävät myös puhelut hyväksi yhteistyömuodoksi. Toisaalta reissuvihko 
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ja tekstiviestit on mainittu usein huonona yhteistyömuotona. Tätä selittää se, että opettajat 

toteavat Wilman korvanneen nämä tiedottamiskanavana. Lähes kaikki opettajat nimeävät 

hyviksi yhteistyömuodoiksi myös vanhempainvartit, oman luokan vanhempainillat ja juhlat, 

jotka vaativat vanhemmilta tiedon vastaanottamista suurempaa aktiivisuutta. Tason 3 yhteis-

työmuodon, eli vanhempaintoimikunnan, on nimennyt hyväksi yhteistyömuodoksi peräti 14 

opettajaa. Yksikään kyselyyn vastanneista opettajista ei näe sitä huonona yhteistyömuotona. 

Vastauksien perusteella opettajat pitävät yhteydenpitoa tärkeänä, mutta arvostavat myös 

vanhempien laajempaa osallisuutta koulun arjessa. 

Kuviossa 6 kolme ensimmäistä yhteistyömuotoa ovat kaikki oppilastason yhteistyömuotoja. 

Erot seuraaviin ovat kuitenkin todella pieniä. Tämän jälkeen tulee luokkataso eli oman luo-

kan vanhempainilta. Opettajat näkevät myös koulutason yhteistyömuodot, kuten juhlat, erit-

täin tärkeinä. Koko koulun vanhempainillat kuitenkin jakavat opettajien mielipiteitä, sillä 10 

opettajaa on nimennyt sen hyväksi yhteistyömuodoksi ja 5 huonoksi. Lähes kaikki opettajat 

pitävät vanhempaintoimikuntaa hyvänä yhteistyömuotona. Voidaankin todeta, että opettajat 

arvioivat oppilas-, luokka- ja koulutason yhteistyömuotoja erittäin tasapuolisesti hyviksi yh-

teistyömuodoiksi. Kunnan ja valtakunnan tasot eivät nouse esiin, mutta valmiit vaihtoehdot-

kaan eivät ohjaa niiden kommentoimiseen. Vanhempaintoimikunta tosin voi osallistua yh-

teistyöhön myös näillä tasoilla, mutta tällaisia käsityksiä opettajat eivät ilmaise. 

4.2.3 Yhteistyötä vaikeuttavat tekijät 

Opettajilta kysyttiin, millaiset tekijät heidän mielestään vaikeuttavat kodin ja koulun välisen 

yhteistyön toteuttamista. Opettajien vastauksissa esiintyi 25 merkitysyksikköä, joista muo-

dostui 12 alatason kategoriaa ja 5 kuvauskategoriaa. Aineiston analyysiprosessin eteneminen 

on esitelty tarkemmin luvussa 3.4. Liitteessä 10 esitetään tarkemmin, kuinka kuvauskatego-

riat on muodostettu. Kuvio 8 havainnollistaa opettajien käsityksistä nousseita kuvauskate-

gorioita. Suluissa olevat numerot kertovat, kuinka monta kertaa opettajat ovat maininneet 

jonkin kyseiseen kuvauskategoriaan kuuluvan lausuman. 
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Kuvio 8.  Yhteistyötä vaikeuttavat tekijät opettajien käsitysten mukaan 

Vanhempien keskinäiset huonot välit ovat joskus esteenä. 

Näkemyserot, joista ei pysty keskustelemaan. 

Jos ei ole arvostusta ja kunnioitusta puolin ja toisin, se vaikeuttaa varmasti yhteis-

työtä. 

Opettajien käsitysten mukaan yhteistyötä vaikeuttaa se, jos yhteistyön osapuolten henkilö-

kemiat eivät toimi. Esteenä voivat olla vanhempien keskinäiset huonot välit tai tilanne, jossa 

opettaja ja huoltaja menettävät keskusteluyhteyden. Näkemyserot esimerkiksi lapsen kasva-

tuksesta tai taidoista voivat ajaa yhteistyön tällaiseen tilanteeseen. Toisinaan huoltajat saat-

tavat kieltää ongelmien olemassaolon, jolloin niistä ei voida keskustella. Myös keskinäisen 

arvostuksen ja luottamuksen puute vaikeuttaa yhteistyötä. 

Opettajilla on paljon työtä. Ei tahdo ehtiä kaikkea. 
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Joskus vanhemmat tarvitsevat aikaa hyväksyä lapsen vaikeuksia koulussa, ne eivät 

välttämättä näy kotona. Tällöin vanhemmat tarvitsevat aika eikä opettaja saa kii-

rehtiä asioita eikä ottaa vanhempien vastarintaa henkilökohtaisena hyökkäyksenä. 

Arjen työssä kiire on varmaan pahin haitta. 

Vanhemmilla kiireinen elämänrytmi / sellainen työ ettei ole aikaa tulla esim. van-

hempainvartteihin saatikka alkaa esim. luokkaretkeä varten rahoja keräämään tai 

osallistumaan vanhempainyhdistyksen toimintaan. 

Kiire nousee opettajien käsityksissä esille merkittävänä yhteistyötä vaikeuttavana tekijänä. 

Opettajille luo kiirettä esimerkiksi suuret luokkakoot ja työn paljous. Yksi opettaja tuo esiin, 

että jos lapsella on vaikeuksia koulussa vanhemmat tarvitsevat aikaa hyväksyä asia. Opettaja 

ei tällöin saa kiirehtiä asioita. Hän jatkaa, että arjen työssä kiire on pahin haitta yhteistyölle. 

Opettajan tuovat tasapuolisesti esille sekä vanhempien että opettajien kiireen. Vanhempien 

työ ja kiireinen elämänrytmi voivat aiheuttaa sen, ettei heillä ole aikaa tulla vanhempainvart-

teihin eikä osallistua muuhun yhteistyöhön. (Ks. myös Siniharju, 2003, s. 104, 107–108; 

Cantell, 2011, s. 202–204.) 

Myös välinpitämättömyys jommankumman osapuolen taholta estää hyvän yhteis-

työn. 

Surullisinta on mielestäni se, että omien lasten koulunkäynti ei kiinnosta. 

Jos huoltajat ovat jatkuvasti passiivisia. 

Ne perheet, joilla ehkä eniten olisi tarvetta yhteistyölle, saattavat olla juuri niitä, 

jotka sitä eniten välttelevät. 

Jos yhteistyö ei kiinnosta, sitä on vaikea toteuttaa. Tämä näkyy välinpitämättömyytenä jom-

mankumman osapuolen taholta, mutta opettajien vastauksissa korostuu enemmän huoltajien 

välinpitämättömyys lastensa asioista. Välinpitämättömyys voi olla myös sovittujen asioiden 

laiminlyömistä tai yhteistyön välttelyä. Opettajat toteavat, että usein ne perheet, joilla olisi 

eniten tarvetta tiiviille yhteistyölle, välttelevät sitä eniten. Yhteistyö ei myöskään toimi, jos 

jompikumpi osapuoli on jatkuvasti passiivinen, sillä yksin ei voi tehdä yhteistyötä. (Ks. myös 

Siniharju, 2003, s. 83; Cantell, 2011, s. 204–207.)  
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Joillakin huoltajilla on ennakkoasenteita wilman käyttöä kohtaan tai he eivät käytä 

sitä kovin aktiivisesti. Viestiminen ei ole tehokasta, jos huoltaja ei esim. käy luke-

massa viestejä muutamiin viikkoihin. 

Yhteinen aika tapahtumille kotejen kanssa vaikea järjestää. 

Yhteistyötä vaikeuttaa se, jos yhteistyön osapuolet eivät tavoita toisiaan. Etenkin huoltajien 

vaikea tavoitettavuus nousee esiin opettajien käsityksissä. He pitävät ongelmana sitä, jos 

huoltajat eivät käytä Wilmaa aktiivisesti tai ollenkaan. Yksi opettaja nostaa esiin, että joskus 

oppilaan vanhemmat voivat olla kykenemättömiä yhteistyöhön esimerkiksi alkoholismin tai 

huostaanoton vuoksi. Yksikään opettaja ei mainitse ongelmana opettajan vaikeaa tavoitetta-

vuutta. Myös aikataululliset ongelmat nousevat esiin opettajien käsityksissä. Yhteinen aika 

tapahtumille ja vanhempainvarteille voi olla vaikea järjestää esimerkiksi huoltajan työaika-

taulujen vuoksi. (Ks. myös Cantell, 2011, s. 200–202.) 

Negatiivinen asenne koulua kohtaan. 

Hankala tilanne tai jopa yhteistyön este voi olla, jos huoltajat eivät pysty ajattele-

maan lapsensa huonoa käytöstä tai oppimisvaikeutta muuten kuin jonkun toisen 

syynä. 

Myös negatiivinen ilmapiiri vaikeuttaa kodin ja koulun yhteistyötä. Tämä voi näkyä nega-

tiivisena asenteena yhteistyötä tai ylipäänsä koulua kohtaan. Omat haasteensa yhteistyölle 

luo se, jos huoltajat näkevät lapsen huonon käytöksen tai oppimisvaikeudet yksipuolisesti 

jonkun toisen syynä. Opettaja ei ota vastauksessaan kantaa siihen, syytetäänkö ongelmista 

opettajaa vai esimerkiksi toista vanhempaa. (Ks. myös Siniharju, 2003, s. 104, 107–108.) 

Yksikään opettajista ei mainitse tutkimusaineistossani yhteistyötä vaikeuttavana tekijänä 

opettajan koulutuksen puutteellisuutta tai rahallisen korvauksen pienuutta. Monissa aiem-

missa tutkimuksissa nämä nousevat esiin (ks. esim. Evans, 2013; Siniharju, 2003, s. 107; 

Cantell, 2011, s. 283–284). Opettajien koulutuksestaan saamat yhteistyövalmiudet puhutta-

vat myös muissa maissa kuin Suomessa (ks. esim. Chavkin, 2005, s. 164–166). 

Luvussa 4.2.1 totesin, että opettajien käsityksissä hyvästä yhteistyöstä näkyy Lämsän 

(2013a, s. 51) kokoamat kasvatuskumppanuuden piirteet. Yhteistyötä vaikeuttavina teki-

jöinä taas nousevat esiin tilanteet, jolloin nämä eivät toteudu. Vuoropuhelun puute tulee 
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selvästi esille kuvauskategoriassa yhteistyön osapuolet eivät tavoita toisiaan. Kategorian ku-

vaamassa tilanteessa ei todella voida puhua vuorovaikutuksen dialogisuudesta. Vuoropuhe-

lun ja yhdessä toimimisen esteinä näen kategoriat kiire, yhteistyö ei kiinnosta ja henkilöke-

miat eivät toimi. Näistä viimeinen sekä kategoria negatiivinen ilmapiiri kertovat mielestäni 

myös ratkaisukeskeisyyden puutteesta. Tällaisessa tarkastelussa tulee huomata, että ku-

vauskategoriat ovat myös syy-seuraussuhteissa toisiinsa. Näin ollen jokin niistä aiheuttaa 

myös toisenlaisia ongelmia, ja näin yhteistyö vaikeutuu jo monelta kannalta.  

Jaettu asiantuntijuus ei näy opettajien käsityksistä muodostuneissa kuvauskategorioissa, 

aivan kuten se ei näkynyt myöskään hyvän yhteistyön piirteissä. Monet merkitysyksiköt kui-

tenkin viittaavat vanhempiin yhteistyön toimimattomuuden syynä (ks. myös Siniharju, 2003, 

s. 104, 107–108). Tällaisia merkitysyksiköitä ovat esimerkiksi huoltajaa ei tavoita millään, 

huoltajat eivät käytä Wilmaa aktiivisesti, huoltajat kieltävät ongelmien olemassaolon ja 

huoltajat näkevät lapsen ongelmat vain jonkun toisen syynä. Yhteensä 22 lausumassa opet-

tajat mainitsevat selkeästi juuri huoltajat yhteistyön haasteiden aiheuttajina. Tämä on todella 

paljon, koska yhteensä aineistossa on 44 opettajien lausumaa yhteistyötä vaikeuttavista te-

kijöistä. Osassa lausumia todetaan, että ongelman aiheuttajana voi olla kumpi vain osapuoli, 

kuten lausumassa välinpitämättömyys jommankumman osapuolen taholta. Moni lausuma on 

muotoiltu niin, että niissä ei näy tekijää. Näin on lausumissa keskusteluyhteys menetetään 

opettajan ja huoltajan väliltä ja näkemyserot lapsen kasvatuksesta. Tämä tekijän merkitse-

mättömyys tai epämääräisyys on aiheuttanut sen, että vanhempien syyttäminen ei näy opet-

tajien käsityksissä kuvauskategoriatasolla. Kuudessa lausumassa ongelmien aiheuttaja on 

selvästi muualla kuin oppilaan kotona. Nämä lausumat jakautuvat merkitysyksiköihin opet-

tajilla on paljon työtä ja suuret luokkakoot. 

Mielestäni se on hyvin paljon kiinni opettajasta, mutta myös vanhemmista. Olemme 

kaikki erilaisia ihmisiä ja teemme persoonallamme työtä. Se, millaisena näkee van-

hempien merkityksen, se heijastuu yhteistyöhön. 

Jatkuvan viestimisen (wilma) tapahtuessa pelkästään huoltajien ja opettajan välillä 

voi joskus syrjäyttää lapsen. Lapsea ei saa unohtaa. Lapsi on se pallo, jonka halu-

amme saada maaliin. Kosketus palloon tulee olla hallittua. Samaan maaliin pelaa-

minen helpottaa kamppailua, joka tuo parhaimmillaan riemua ja onnistumisen iloa. 

Lähes kaikki kyselyyn vastanneista opettajista olivat sitä mieltä, että kodin ja koulun yhteis-

työ on pääosin toimivaa. Vain muutama opettaja vastasi, että yhteistyö on melko toimivaa. 
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Yksikään opettaja ei ollut sitä mieltä, että kodin ja koulun välinen yhteistyö ei olisi toimivaa. 

Moni opettaja lisäsi, että yhteistyön toimivuus on pääosin kiinni opettajasta – mutta myös 

vanhemmista. Kun osapuolet arvostavat toistensa mielipiteitä, kuuntelevat toisiaan ja arvos-

tavat myös omaa mielipidettään, yhteistyö yleensä onnistuu. Monista haasteista selvitään, 

kun yhteistyö pelaa. 

4.3 Käsitysten vertailu ja yhteenveto 

4.3.1 Hyvän yhteistyön tunnusmerkit 

 

Kuvio 9.  Hyvän yhteistyön tunnusmerkit vanhempien ja opettajien käsitysten mukaan 

Vanhempien ja opettajien käsitykset siitä, millaista on hyvä kodin ja koulun välinen yhteis-

työ, näyttäytyvät tutkimuksessani hyvin samankaltaisina. Kokonaisuutena ne muistuttavat 

hyvin paljon Opetushallituksen linjauksia hyvän yhteistyön lähtökohdista (ks. Opetushalli-

tus, 2007, s. 11–12). Tärkein hyvän yhteistyön piirre on sekä vanhempien että opettajien 

käsitysten mukaan se, että yhteistyö on avointa, positiivista ja luontevaa. Etenkin avoimuus 

nousee molempien käsityksissä vahvasti esiin hyvän yhteistyön vaatimuksena. 
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Hyvässä yhteistyössä tiedonkulku on niin vanhempien kuin opettajienkin mielestä monipuo-

lista ja tehokasta. Molempien käsityksissä nousee esiin molemminpuolisen asioista tiedot-

tamisen tärkeys. Lisäksi monipuolisuuteen kuuluu vaatimus siitä, että yhteistyön osapuolet 

tapaavat myös kasvokkain. Näiden piirteiden lisäksi opettajat vaativat, että tiedonkulun tulee 

olla säännöllistä. Vanhemmat eivät mainitse käsityksissään tähän liitettäviä termejä, kuten 

säännöllinen, aktiivinen tai jatkuva. Sen sijaan he toteavat, että yhteyttä pidetään puolin ja 

toisin ”tarvittaessa”. 

Pyritään yhdessä lapsen parhaaseen näyttäytyy tärkeänä hyvän yhteistyön tunnusmerkkinä 

vanhempien ja opettajien käsityksissä. Tämä tarkoittaa, että kodilla ja koululla tulee olla 

yhteiset tavoitteet, joista tärkeimpänä on lapsen etu. Sekä kodin että koulun tulee olla kiin-

nostuneita yhteistyöstä ja pyrkiä yhdessä kohti yhteisiä tavoitteita. Tämä on molemmilla 

kolmanneksi suurin kuvauskategoria. Opettajilla siihen kuitenkin lukeutuu 28 lausumaa ja 

vanhemmilla vain 15. 

Keskinäinen kunnioitus nousee esiin sekä vanhempien että opettajien käsityksistä. Sen rin-

nalle vanhemmat nostavat tasa-arvon. Opettajat eivät mainitse vastauksissaan tasa-arvoa. 

Yksi opettaja tosin tuo muussa yhteydessä esiin näkemyksensä vanhempien ja opettajan tasa-

arvosta toteamalla: mielestäni on tärkeää huomioida ja saada myös vanhempi tuntemaan, 

että vanhempi on oman lapsensa asiantuntija, mutta joskus vanhemmat pitää saada myös 

ymmärtämään että opettajat ovat koulun ja opetuksen asiantuntijoita. Opettajat mainitsevat 

luottamuksen hyvän yhteistyön piirteenä. Vanhemmat eivät mainitse luottamusta hyvän yh-

teistyön kuvailuissaan, mutta yhteistyötä vaikeuttavina tekijöinä yksi mainitsee luottamus-

pulan ja toinen nostaa silloin esiin, että yhteistyö perustuu luottamukseen. 

Vanhempien käsityksissä korostuu määrällisesti hieman enemmän selkeän työjaon tärkeys 

kuin opettajilla. Yksi opettaja mainitsee, että hyvässä yhteistyössä kummatkin tietävät, mitkä 

ovat osapuolten vastuut ja velvollisuudet. Vanhemmat tuovat esiin yhteisen vastuun lausu-

missa molemmat ottavat vastuun lapsen oppimisesta ja ongelmiin puututaan yhdessä. Yksi 

vanhemmista korostaa nimenomaan koulun vastuuta lausumassaan yhteistyö on sitä, että 

koulu kantaa selvästi koulun vastuun eikä siirrä sitä vanhemmille. Toinen puolestaan koros-

taa, että kaikki vastuu ei ole koululla toteamalla, että ei vastuu lapsen oppimisesta ole yksin 

opettajalla. 

Yksi vanhemmista mainitsee hyvän yhteistyön piirteissä, että lapsella tulee olla tieto yhteis-

työstä. Yksi opettajista taas mainitsee, että lapsen kuuleminen ja osallistaminen on tärkeä 
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osa yhteistyötä. Kyselyn lopussa toinen opettaja lisää, että lasta ei saa unohtaa ja kolmas 

toivoo enemmän yhteisiä matalan kynnyksen tapahtumia, joihin vanhemmat voisivat osal-

listua yhdessä lapsen kanssa. 

Lämsä (2013a, s. 51) esittää taulukossaan keskeisimmät kasvatuskumppanuuden piirteet ja 

vertaa niitä kasvatusvuorovaikutuksen piirteisiin. Sekä vanhempien että opettajien käsityk-

sissä hyvästä yhteistyöstä näkyy selkeimmin kasvatuskumppanuuden dialogisuus. Vanhem-

pien käsityksissä vuoropuhelu tuodaan esiin 18 lausumassa ja yksipuolinen tiedottaminen 6 

lausumassa. Opettajien käsityksissä vastaava suhde on 26 ja 5. He eivät siis näe kodin ja 

koulun yhteistyötä yksipuolisesti koulusta kotiin kulkevana viestinä, vaikka viittaavat yh-

teistyöhön usein termillä tiedottaminen ja korostavat hyvän tiedonkulun tärkeyttä. (Ks. myös 

Karhuniemi, 2013a, s. 80.) Myös muut Lämsän mainitsemat kasvatuskumppanuuden piirteet 

nousevat selvästi esiin vanhempien ja opettajien käsityksissä hyvästä yhteistyöstä. Näistä 

jaettu asiantuntijuus näkyy selvästi enemmän vanhempien kuin opettajien käsityksissä. 

Molemmat mainitsevat molemminpuolisen aloitteellisuuden ja kiinnostuksen. Näiden lisäksi 

vanhemmat mainitsevat, että hyvässä yhteistyössä vanhemmat ja opettaja ovat tasa-arvoisia. 

Opettajat sen sijaan eivät mainitse osapuolten tasa-arvoisuutta hyvän yhteistyön piirteenä.  

Ng:n (2000) malli kuvaa vanhempien osallisuutta. Taso 1 on yhteydenpito, jolloin osalli-

suus on kaikkein vähäisintä. Aineistossani juuri yhteydenpito painottuu niin vanhempien 

kuin opettajienkin käsityksissä, sillä se tulee erimuodoissa esiin molemmilla 26 kertaa. Van-

hemmat nähdään aineistossani pääosin tiedon vastaanottajina (ks. myös Metso, 2004, s. 86; 

Zaoura & Aubrey, 2011, s. 15). Opettajat mainitsevat vanhemmat oman lapsensa oppimi-

sen tukijana 15 kertaa ja vanhemmat 8. Näistä lausumista osa kuuluu kuvauskategoriaan 

lapsen paras, mutta esimerkiksi lausuma molemmat ottavat vastuun lapsen oppimisesta pai-

nottaa yhteistä vastuuta. Olisi siis mahdollista, että opettajat mainitsisivat lapsen oppimisen 

tukemisen opettajia useammin, vaikka he mainitsevat lapsen parhaan opettajia harvemmin. 

Aineistossani näin ei kuitenkaan ole, vaan opettajat mainitsevat useammin sekä lapsen par-

haan että vanhemman tehtävän oman lapsensa oppimisen tukijana. Kummatkaan eivät mai-

nitse vanhempien osallisuutta Ng:n mallin tasoilla 3–6, joilla osallisuus syvenee ja siirtyy 

koulun ulkopuolella toimimisesta koulun sisälle.  



67 

 

 

4.3.2 Yhteistyömuodot 

Sekä vanhemmat että opettajat pitävät parhaina yhteistyömuotoina järjestyksessä Wilmaa, 

vanhempainvartteja, puheluja ja oman luokan vanhempainiltoja. Myös heidän peruste-

lunsa ovat hyvin samansuuntaisia. Wilmaa pidetään nopeana ja helppona tiedottamisväli-

neenä. Vanhempainvartteja pidetään tärkeinä, koska silloin tavataan kasvokkain ja keskus-

telu on syvällisempää. Puheluista vanhemmat ja opettajat toteavat, että se on helppo, nopea 

ja henkilökohtainen keino pitää yhteyttä. Oman luokan vanhempainilloissa tavataan kasvok-

kain ja vanhemmatkin voivat tutustua toisiinsa. Lisäksi luokan tärkeimmät asiat välittyvät 

tapahtumassa kaikille vanhemmille yhtä aikaa. 

Kaikki kyselyyn vastanneet vanhemmat ja opettajat ovat nimenneet Wilman hyväksi yhteis-

työmuodoksi. Opettajista yksikään ei ole nimennyt sitä huonoksi yhteistyömuodoksi ja van-

hemmistakin vain yksi. Näin siitä huolimatta, että se saa molemmilta myös kritiikkiä osak-

seen. Aiemmissa tutkimuksissa Wilmaan on suhtauduttu varauksellisemmin (ks. esim. Kar-

huniemi, 2013b, s. 123–127).  Tässäkin tutkimuksessa vanhemmat ja opettajat korostavat, 

että Wilma ei yksinään riitä vaan lisäksi tarvitaan muita yhteistyömuotoja ja etenkin kasvok-

kain tapaamisia. 

Kolmena huonoimpana yhteistyömuotona vanhempien ja opettajien käsityksissä näyttäyty-

vät etenkin koko koulun vanhempainillat, reissuvihko ja tekstiviestit. Näiden yhteistyö-

muotojen järjestys on heidän käsityksissään eri, mutta vastausmäärät ovat niin pieniä, ettei 

järjestyseroakaan voi pitää merkittävänä. Samoin kuin hyvissä yhteistyömuodoissa, myös 

huonoja yhteistyömuotoja perustellaan hyvin samanlaisilla seikoilla. Koko koulun vanhem-

painiltoja pidetään liian suurina massatapahtumina, joiden aiheet liikkuvat liian yleisellä ta-

solla. Molemmat kritisoivat myös, että tapahtumissa opettaja ja vanhempi eivät välttämättä 

edes tapaa toisiaan. Opettajat toteavat lisäksi, että koko koulun vanhempainillat eivät saa 

vanhempia liikkeelle. Reissuvihkoa vanhemmat ja opettajat pitävät vanhanaikaisena ja epä-

varmana yhteistyömuotona. Viestit eivät välttämättä pääse syystä tai toisesta perille. Teksti-

viesteistä vastaajat mainitsevat, että ne ovat liian lyhyitä ja aikaa vieviä. Monet opettajat 

toteavat, että Wilma on korvannut käytännössä sekä tekstiviestit että reissuvihot yhteistyö-

muotona (ks. myös Ijäs, 2013a, s. 184). 

Ng:n (2000) mallin vanhempien osallisuuden tasot 1 ja 3 näkyvät melko tasaisesti opettajien 

käsityksissä hyvistä ja huonoista yhteistyömuodoista. Vanhempien osallisuus näkyy yhtey-
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denpitona, joka on vähiten aktiivisuutta vaativa yhteistyömuoto. Lähes yhtä paljon opetta-

jien käsityksissä näkyy kuitenkin myös vanhempien osallistuminen vanhempaintoimin-

taan. Vanhempien käsitykset painottuvat huomattavasti enemmän yhteydenpitoon. Perus-

teluissa he tuovat esille myös tason 2 eli oman lapsen oppimisen tukemisen. Taso 3 ei 

kuitenkaan saa vanhemmilta juurikaan tukea. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että opettajista 

14 pitää vanhempaintoimikuntaa hyvänä yhteistyömuotona, kun taas vanhemmista näin on 

vastannut vain 2. Silti vanhemmista vain kolme on valinnut vanhempaintoimikunnan huo-

noksi yhteistyömuodoksi. Perusteluna he toteavat, että se on vanhemmille liian työläs yh-

teistyömuoto. Vanhempien ja opettajien käsityksissä hyvistä ja huonoista yhteistyömuo-

doista ei näy Ng:n mallin tasot 4–6, jotka osallistavat vanhempia eniten. Nämä eivät myös-

kään tule selvästi esille valmiissa vastausvaihtoehdoissa. 

Opettajien käsityksissä hyvistä ja huonoista yhteistyömuodoista näkyy, että opettajat arvos-

tavat niin oppilas-, luokka- kuin koulutasonkin yhteistyötä melko tasapuolisesti. Vanhem-

pien käsityksissä oppilastason yhteistyö nousee merkittävimmäksi. Tämän jälkeen tulee oma 

lähiryhmä eli luokkataso. Vain muutama vanhempi pitää koulutason yhteistyötä itselleen 

merkityksellisenä. Kunnan ja valtakunnan tasot eivät nouse opettajien ja vanhempien käsi-

tyksissä esiin ollenkaan. 
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4.3.3 Yhteistyötä vaikeuttavat tekijät 

 

Kuvio 10.  Yhteistyötä vaikeuttavat tekijät vanhempien ja opettajien käsitysten mukaan 

Vanhempien ja opettajien käsityksissä yhteistyötä vaikeuttavista tekijöistä on yhtäläisyyk-

siä, mutta niissä on myös suuria eroja. Vanhempien käsityksissä painottuu eniten opettajan 

ammattitaito ja koulun toiminta yhteistyötä vaikeuttavana tekijänä. Sama käsitys näkyy 

myös muissa kuvauskategorioissa. Esimerkiksi tavoitettavuudesta 7 vanhempaa toteaa, että 

opettajaa on vaikea tavoittaa ja vain 1 mainitsee huoltajan vaikean tavoitettavuuden. Vastaa-

vasti opettajat mainitsevat käsityksissään enemmän vanhempiin kuin opettajaan tai kouluun 

liittyviä syitä. 5 opettajaa mainitsee vanhempien vaikean tavoitettavuuden, mutta yksikään 

opettaja ei mainitse opettajan vaikeaa tavoitettavuutta yhteistyötä vaikeuttavana tekijänä. Li-

säksi merkitysyksiköissä tulee esille muun muassa huoltajat näkevät lapsen ongelmat vain 

jonkun toisen syynä, huoltajat kieltävät ongelmien olemassaolon, vanhempien keskinäiset 

huonot välit, vanhempien välinpitämättömyys lastensa asioista, huoltajat ovat jatkuvasti 

Opettajan ammattitaito ja 
koulun toiminta (14)

Yhteistyön osapuolten 
henkilökemiat eivät toimi (11)

Yhteistyön osapuolet eivät 
tavoita toisiaan (10)

Negatiivinen ilmapiiri (8)

Kiire (6)

Aiemmat kokemukset (2)

Vanhemmat Yhteistyön osapuolten 
henkilökemiat eivät toimi (13)

Kiire (11)

Yhteistyö ei kiinnosta (9)

Yhteistyön osapuolet eivät 
tavoita toisiaan (7)

Negatiivinen ilmapiiri (4)

Opettajat
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passiivisia ja huoltaja haluton yhteistyöhön. Etenkin kuvauskategoriassa yhteistyö ei kiin-

nosta korostuu vanhempien rooli yhteistyötä vaikeuttavana osapuolena. Vanhempien käsi-

tyksissä tällaista kuvauskategoriaa ei esiinny. (Ks. myös Siniharju, 2003, s. 104, 107–108.)  

Neljä kuvauskategoriaa on yhteisiä vanhemmille ja opettajille. Ne ovat: yhteistyön osapuol-

ten henkilökemiat eivät toimi, yhteistyön osapuolet eivät tavoita toisiaan, negatiivinen ilma-

piiri ja kiire. Näissä kuvauskategorioissa vanhempien ja opettajien käsitykset ovat hyvin sa-

mansuuntaisia. Molemmat mainitsevat esimerkiksi yhtälailla kummankin osapuolen kiireen 

yhteistyötä vaikeuttavana tekijänä. (Ks. myös Arminen ja muut, 2013, s. 243.) Negatiivinen 

ilmapiiri tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yhteyttä pidetään pääosin negatiivisista asioista. 

Vanhempien vastauksissa esiintyy lisäksi kategoria aiemmat kokemukset, jota opettajien kä-

sityksissä ei tule esiin ollenkaan. 

Lämsä (2013b) toteaa, että huoltajan kieltäytyminen yhteistyöstä voi johtua siitä, että kou-

lulta otetaan yhteyttä vain ongelmatilanteissa. Tällöin huoltaja kokee tarvetta puolustautua, 

mikä voi näkyä hyökkäyksenä tai ongelman kieltämisenä ja yhteistyöstä kieltäytymisenä. 

(Lämsä, 2013b, s. 196.) Tästä näkökulmasta ajateltuna on helpompi ymmärtää, miksi ne 

perheet, joilla ehkä eniten olisi tarvetta yhteistyölle, saattavat olla juuri niitä, jotka sitä eni-

ten välttelevät”, kuten yksi opettajista tuo tutkimusaineistossani esiin. Tämä tuo yhteyden 

kuvauskategorioiden negatiivinen ilmapiiri ja yhteistyö ei kiinnosta välille. Muun muassa 

Lämsä (2013a) korostaa, että erityisen tärkeää onnistumisista ja edistymisestä viestiminen 

on perheille, joissa lapsen kasvu ja opintie eivät ole edenneet ongelmitta (Lämsä, 2013a, s. 

59). Myös muut kuvauskategoriat ovat syy-seuraussuhteessa toisiinsa. 

Ajan puute vaikeuttaa jonkin verran. (opettaja) 

Jos koulun henkilöitä on vaikea tavoittaa. (vanhempi)  

Jos huoltaja olisi haluton yhteistyöhön tai häntä ei saisi tavoitettua millään kei-

nolla. (opettaja) 

Jos keskustelua ei käydä rakentavalla, kannustavalla ja positiivisella mielellä. 

(vanhempi) 

Sovittujen asioiden laiminlyönti. (opettaja) 

Sekä vanhemmat että opettajat pehmentävät vastauksiaan etenkin esittäessään käsityksiään 

yhteistyötä vaikeuttavista tekijöistä. Molemmat käyttävät välillä kommenttipartikkeleita 
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(ehkä, jonkin verran, joskus), joilla lievennetään näkemyksen intensiteettiä. Partikkeli jos ja 

konditionaalimuodot (saisi, ei olisi) ilmaisevat mahdollisuutta, jolloin esitetty käsitys ei ole 

ehdoton. Passiivimuotoja (ei käydä) käytetään, kun tilanteessa on tekijä, mutta sitä ei haluta 

ilmaista. Näin esimerkiksi esitetty moite ei kohdistu suoraan kehenkään. (ks. VISK § 667, § 

1592, § 1315.) Sama vaikutelma saadaan myös ilmaisemalla asiat luettelomaisesti ilman 

subjektia ja predikaattia, kuten viimeisessä esimerkissä. Pehmentävissä ilmauksissa voi olla 

kyse kohteliaisuudesta, jolloin ilmausta tahdotaan pehmentää, ettei kritiikki vaikuta kovalta. 

Etenkin konditionaalimuodot ja jos-partikkelin käyttö voivat myös kertoa siitä, että vastauk-

sissa puhutaan mahdollisuudesta, ei omista kokemuksista. Opettajista yksi kirjoittaa, että 

yhteistyötä vaikeuttaisi, jos huoltaja olisi haluton yhteistyöhön ja häntä ei tavoittaisi mil-

lään. Hän kuitenkin toteaa heti perään, ettei hänellä itsellä ole tullut tällaista tilannetta vas-

taan. Yksi vanhemmista puolestaan toteaa, ettei osaa vastata kysymykseen, koska itsellä ei 

ole huonoja kokemuksia yhteistyöstä. 

Luvussa 4.3.1 totesin, että sekä vanhempien että opettajien käsityksissä hyvästä yhteistyöstä 

näkyy Lämsän (2013a, s. 51) taulukon piirteet, jotka kuvaavat kasvatuskumppanuutta. Yh-

teistyötä vaikeuttavissa tekijöissä taas näkyvät selvästi tilanteet, jolloin dialogisuus, yh-

dessä toimiminen, ratkaisukeskeisyys ja jaettu asiantuntijuus eivät toteudu. Nämä kas-

vatuskumppanuuden piirteet ovat yhteyksissä toisiinsa, joten usein yhden puolen ontuminen 

vaikeuttaa myös muiden toteutumista. 

Suurin osa tutkimukseeni osallistuneista vanhemmista ja opettajista pitää kodin ja koulun 

yhteistyötä pääosin toimivana. Loputkin vastanneista ovat sitä mieltä, että yhteistyö on 

melko toimivaa. Yksikään ei vastannut, että kodin ja koulun yhteistyö ei toimi. Tyytyväisyys 

yhteistyöhön näkyy myös siinä, että hyvän yhteistyön piirteet ovat keränneet huomattavasti 

enemmän lausumia kuin yhteistyötä vaikeuttavat tekijät. Samoin hyviä yhteistyömuotoja on 

nimetty selvästi enemmän kuin huonoja.  



72  

 

  

5 Pohdinta 

Tutkimukseni pohdintaluvussa esitän ensin tutkimustuloksistani nousseita päätelmiä. Tämän 

jälkeen pohdin tutkimukseni ja tutkimustulosteni luotettavuutta. Luvussa 5.3 tuon esille tut-

kielmani aiheeseen liittyviä jatkotutkimusmahdollisuuksia.  

5.1 Päätelmät 

Hyvän yhteistyön piirteissä opettajat korostavat vanhempia enemmän pyrkimistä lapsen par-

haaseen. Opettajat mainitsevat yhteensä 28 tähän kuvauskategoriaan kuuluvaa lausumaa ja 

vanhemmat 15. Aineistoni on suhteellisen pieni, joten tästä ei voi vetää kovin pitkälle me-

neviä johtopäätöksiä. On kuitenkin mielenkiintoista, että juuri opettajat painottavat enem-

män lapsen etua yhteisenä tavoitteena. Luultavampaa mielestäni olisi, että oman lapsen 

edunmukaisuus olisi ensisijalla vanhempien käsityksissä. Tällainenkin piirre on nähtävissä 

aineistossani, sillä vanhempien käsityksissä hyvistä yhteistyömuodoista oppilastason yhteis-

työmuodot painottuvat selvästi eniten. Mielestäni tässä on mielenkiintoinen kontrasti ja ehkä 

jopa ristiriita. Voi olla, vastauksissa näkyy opettajien koulutustausta sekä kyselyyn vastaa-

misen aikana käynnissä ollut opetussuunnitelmauudistus. Opettajat ovat ehkä tutustuneet 

vanhempia enemmän uuteen opetussuunnitelmaan, joka korostaa oppilaslähtöisyyttä (ks. 

Opetushallitus, 2014, s. 14–18, 28–29). Näin ollen vanhemmat eivät mainitse lapsen parasta 

”harvoin” vaan opettajat mainitsevat sen ”usein”, koska asia on noussut esiin uudesta ope-

tussuunnitelmasta puhuttaessa. 

Toisaalta opettajat eivät mainitse hyvän yhteistyön piirteenä tasa-arvoisuutta ja vain yksi 

opettaja mainitsee tässä yhteydessä oppilaan osallisuuden. Nämä tulevat kuitenkin vahvasti 

esiin uudessa opetussuunnitelmassa (ks. Opetushallitus, 2014, s. 33–35). Uusi opetussuun-

nitelma on otettu vasta käyttöön, joten voi olla, että opettajat eivät vielä ole sisäistäneet kaik-

kia sen uudistuksia. Toisaalta voi myös olla, että suurin osa kyselyyni vastanneista opetta-

jista ei pidä näitä hyvän yhteistyön kannalta merkittävinä piirteinä. 

Kodin ja koulun yhteistyö näyttäytyy vanhempien ja opettajien käsityksissä pääosin van-

hempien ja opettajan välisenä suhteena. Yksi vanhemmista pitää hyvän yhteistyön merkkinä 

sitä, että myös rehtori ja terveydenhoitaja ovat tarvittaessa yhteydessä kotiin. Opettajat mai-

nitsevat toimijoina lisäksi opetushenkilökunnan. Sekä opettajat että vanhemmat nimeävät 

yhteistyön osapuoleksi toisinaan koulun, mutta eivät tarkenna, ketä koulun henkilökunnasta 
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tämä tarkoittaa. Kunnan ja valtakunnan yhteistyötasoa vanhemmat ja opettajat eivät tuo tut-

kimuksessani esiin ollenkaan. Oppilas mainitaan yhteistyöhön osallistujana vain harvoin. 

Lapsi on toiminnan syy ja kohde, ei mukana toimimassa. Toisaalta sekä vanhemmat että 

opettajat pitävät hyvän yhteistyön tunnusmerkkinä sitä, että siinä pyritään yhdessä lapsen 

parhaaseen. Mielestäni vanhempien ja opettajien käsitykset kertovat, että yhteistyö on edel-

leen aikuisjohtoista. Lapsen osallisuus näkyy aineistossani välähdyksinä, ei selkeänä yhteis-

työtä ohjaavana periaatteena. 

Kodin ja koulun välisen yhteistyön haasteena on saada aikaan myönteinen perusvire niin, 

että yhteistyö koettaisiin voimavarana eikä pakollisena pahana (Launonen ja muut, 2004, s. 

92). Tässä tutkimuksessa vanhemmat ja opettajat ovat hyvin yksimielisiä siitä, millaista on 

hyvä yhteistyö ja mitkä viestintämuodot toimivat, mitkä eivät. Yhteistyötä vaikeuttavissa 

tekijöissä nousee kuitenkin pintaan toisen osapuolen syyttäminen yhteistyössä olevista han-

kaluuksista. Vanhemmat näkevät yhteistyötä vaikeuttavia tekijöitä etenkin opettajien ja kou-

lun toiminnassa. Opettajien lausumista puolet ovat vanhempiin liittyviä tekijöitä. Jos yhteis-

työn taustalla on tällaiset negatiiviset näkemykset toisesta osapuolesta, myönteisen perusvi-

reen löytäminen voi todella olla haastavaa. 

Lämsän (2013a, s. 51) mainitsemat kasvatuskumppanuuden piirteet näkyvät selvästi van-

hempien ja opettajien käsityksissä hyvästä yhteistyöstä. Toisaalta niiden puute taas nousee 

esiin yhteistyötä vaikeuttavissa tekijöissä. Jos vanhemmat ja opettajat ovat vastanneet yh-

teistyötä vaikeuttavia tekijöitä kartoittaneeseen kysymykseen omista kokemuksistaan käsin, 

silloin tämä saattaa kertoa siitä, että kasvatuskumppanuuden piirteet liitetään hyvään yhteis-

työhön, mutta käytännössä kasvatuskumppanuus ei kuitenkaan aina toteudu. Vastaajat eivät 

välttämättä ole tietoisia, että heidän mainitsemansa piirteet liittyvät juuri kasvatuskumppa-

nuuteen, sillä vain harva vastaajista käyttää itse termiä. Ongelmana on siis juuri Christenso-

nin ja muiden (2005, s. 21) mainitsema kasvatuskumppanuuden siirtäminen korusanaisuu-

desta käytäntöön. 

Edellinen tulkintani saa tukea myös vanhempien ja opettajien käyttämistä sanamuodoista. 

Etenkin osa opettajista käyttää konditionaalimuotoja vastatessaan kysymykseen, millaista 

on mielestäni hyvä kodin ja koulun välinen yhteistyö. Opettajat toteavat muun muassa: Yh-

teydenottoihin olisi matala kynnys. Yhteistyön tulisi olla jatkuvaa. Positiivisista asioista pi-

täisi myös muistaa viestitellä. Konditionaali ilmaisee suunniteltua, ennustettu tai kuviteltua 

asiantilaa (VISK § 1592). Konditionaalin käyttö tässä yhteydessä voi kertoa, että opettajat 
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ajattelevat, että yhteistyön tulisi olla tällaista, mutta ei käytännössä ole. Esimerkeistä viimei-

nen antaa ymmärtää, että opettajan käsityksen mukaan positiivisista asioista viestiminen on 

kiinni muistamisesta. Opettajat eivät kuitenkaan tuo tällaisia näkemyksiä esille minkään ky-

symyksen yhteydessä suorasanaisesti. Yksi vanhemmista toteaa, että vanhemmat pitäisi 

saada tuntemaan itsensä tervetulleiksi osallistumaan koulun arkeen. Eräs opettaja puoles-

taan kirjoittaa, että yhteistyö ei saisi rajoittua ainoastaan lyhyeen vanhempainvarttiin ja sil-

loin tällöin lähetettävään wilmaviestiin. Opettaja ei kuitenkaan kerro tarkemmin, mitä muuta 

yhteistyön pitäisi sisältää. Näissäkin vastauksissa konditionaalin käyttö voi kertoa, ettei yh-

teistyö toteudu vanhemman ja opettajan toivomalla tavalla. Mielestäni ne viittaavat myös 

haluun syventää yhteistyötä nykyistä enemmän. 

Vanhempien ja opettajien käsityksissä korostuu Ng:n (2000) mallin taso 1 eli yhteydenpito. 

Se kuitenkin näyttäytyy käsityksissä Lämsän (2013a, s. 51) mainitsemana dialogisuutena, ei 

yksipuolisena koulusta kotiin kulkevana viestinä. Tätä tukee sekin, että vanhemmat ja opet-

tajat tuovat käsityksissään esiin, että hyvä yhteistyö on monipuolista ja sen osapuolet tapaa-

vat myös kasvokkain. Vanhempien syvempi osallisuus koulutyössä ei kuitenkaan näy aineis-

tossani. Vanhemmat ja opettajat eivät mainitse hyvän yhteistyön piirteissä vanhempien osal-

lisuutta Ng:n (2000) mallin tasoilla 3–6. Mielestäni tämä kertoo, että joko vanhempien laa-

jempaa osallisuutta ei pidetä hyvän yhteistyön ehtona tai sitten vanhempien osallisuusmah-

dollisuuksia ei vielä täysin tiedosteta. Voikin olla, että näillä tasoilla tapahtuvan osallisuuden 

merkitystä ei nähdä, koska siitä ei itsellä ole riittävästi tietoa tai kokemusta. 

5.2 Tulosten ja tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Fenomenografista tutkimusta on moitittu muun muassa siitä, että siinä tutkija ei avaa ja pe-

rustele riittävästi tutkimuskategorioidensa muodostamisen logiikkaa. Toisaalta tutkija saat-

taa antaa periksi kiusaukselle ja sortua aineiston ylitulkintaan tai luokitella ilmauksia, joiden 

merkitys ei ole aineistossa täysin selvä. (Niikko, 2003, s. 46.) Uljensin (1991, s. 90) mukaan 

kategorioiden muodostamisen voi avata lukijalle, mutta se ei ole pakollista. Tällaisen tulkin-

nallisuuden vuoksi on jopa esitetty epäilyjä, onko fenomenografinen tutkimus tieteellistä (ks. 

esim. Giorgi, 1999). 

Fenomenografisen tutkimuksen päämääränä ei ole löytää absoluuttista totuutta, koska sel-

laista ei ole olemassakaan. Sen sijaan tavoitteena on löytää täsmällisiä, hyväksyttäviä ja pe-

rusteltavia tulkintoja. (Uljens, 1991, s. 97.) Fenomenografisen tutkimuksen luotettavuus on 
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riippuvainen kahdesta seikasta: Aineiston ja muodostettujen kategorioiden tulee olla aitoja 

sekä relevantteja. Aitous tarkoittaa sitä, että tutkimushenkilöt ovat ymmärtäneet tutkijan 

heille esittämät kysymykset ja vastanneet niihin. Kategoriat puolestaan ovat aitoja, jos ne 

vastaavat aineistossa esitettyjä käsityksiä eikä tutkija ole esimerkiksi sortunut ylitulkitse-

maan vastauksia saadakseen ne taipumaan haluamaansa kategoriaan. Tutkijan täytyy tiedos-

taa omat subjektiiviset ennakko-oletuksensa aiheesta, jotta hän voi minimoida niiden vaiku-

tuksen aineiston tulkintaan. Relevanssi taas viittaa siihen, vastaako aineisto esitettyihin tut-

kimuskysymyksiin ja ovatko muodostetut kategoriat olennaisia tutkimuskysymysten kan-

nalta. Tämä kriteeri toteutuu, mikäli tutkija pitää tutkimuskysymyksensä ja tutkimuksen teo-

reettiset lähtökohdat mielessään koko tutkimuksen teon ajan eikä harhaudu sivuun tutkimus-

kysymyksistään. (Ahonen, 1994, s. 129–130; Sandberg, 1997, s. 209.) 

Kyselyä valmistellessani pyrin parantamaan tutkimukseni luotettavuutta puhelinhaastatte-

lulla, jonka toteutin ennen verkkokyselyn tekoa. Testasin näin kysymyksien sanavalintoja, 

tarkkuutta ja tärkeyttä aiheen kannalta. Puhelinhaastattelun perusteella muokkasin kysymyk-

siä verkkokyselyyn soveltuviksi. Saadut vastaukset ovat kysymyksien kannalta relevantteja, 

joten kysymystenasettelu on ollut yksiselitteinen. Lisäksi pyrin varmistamaan tutkimuksen 

aitoutta taustoittavalla kysymyksellä, mitä kodin ja koulun yhteistyö tarkoittaa. Näin var-

mistan, että puhumme samasta asiasta. (Ks. Hirsjärvi ja muut, 2013, s. 202–203.) Aineiston 

analysoinnin etenemisen olen kuvannut luvussa 3.3. Jotta tutkimukseni aineiston analysointi 

olisi mahdollisimman läpinäkyvää, esitän lisäksi kaikki kuvauskategorioiden pohjalla olevat 

alatason kategoriat ja merkitysyksiköt liitteissä. Merkitysyksiköt olen kirjannut suorina tai 

lähes suorina lainauksina vastauksista. Lähes suora lainaus tarkoittaa, että olen korjannut 

mahdollisia kirjoitusvirheitä ja kaksi lähes samoin sanoin ilmaistua käsitystä olen yhdistänyt 

samaan merkitysyksikköön jommankumman vastaajan sanoin. Tutkimukseni liitteistä löy-

tyy myös käyttämäni kyselyt, jotta lukija voi halutessaan tarkistaa esimerkiksi kysymyksen-

asetteluni sanamuodon.  

Toinen tutkija tuskin päätyisi muodostamaan aineistostani juuri samoja kuvauskategorioita.  

Laadullisen tutkimuksen luotettavuus ei ole riippuvainen sen toistettavuudesta. Tutkija muo-

dostaa luokittelukategoriat henkilökohtaisen näkemyksensä mukaan. Kategoriat tulee perus-

tella, jotta lukija ymmärtää niiden logiikan. Toinen tutkija tuskin päätyisi tismalleen samoi-

hin kategorioihin, mutta uusi tutkimus voisi tarkentaa aiemmin saatua tietoa ja tuoda aihee-

seen uutta näkökulmaa. Joissain tapauksissa fenomenografisen tutkimuksen luokittelutulok-

sia voidaan tarkistaa rinnakkaisluokittelijan avulla, mikä lisäisi tutkimuksen luotettavuutta. 
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Se ei yleensä ole kuitenkaan mahdollista, sillä rinnakkaisluokittelijan tulisi perehtyä tutki-

muksen teoriataustaan perusteellisesti. Tällainen paneutuminen olisi rinnakkaisluokitteli-

jalle hyvin työlästä. (Ahonen, 1994, s. 130–131; Sandberg, 1997, s. 204–205.)  

Alkuperäinen tarkoitukseni oli kerätä vastaukset audiohaastatteluina niin, että voisin yhdis-

tää vanhempien vastaukset heidän lastaan opettavan opettajan vastauksiin. Näin olisin voinut 

verrata sellaisten vanhempien ja opettajan kokemuksia, joilla on tällä hetkellä käytössään 

samat yhteistyömuodot. Jouduin kuitenkin vaihtamaan aineistonkeruumenetelmän verkko-

kyselyyn, koska en saanut audiohaastatteluihin osallistujia. Nykyisen aineistoni vanhempien 

ja opettajien kokemustausta voi siis olla keskenään hyvin erilainen. Tämä ei kuitenkaan vai-

kuta tutkimuksen luotettavuuteen. Ennemminkin päinvastoin. Jos vastaajien kokemustaus-

tassa on suuria eroja, voi olettaa, että tutkimuksessa tulee laajasti esille erilaisia käsityksiä 

yhteistyöstä. Tutkimusaineistossani on lausumia, joihin olisin voinut kysyä audiohaastatte-

lussa tarkennusta vastaajalta. Nyt joudun toisinaan toteamaan esimerkiksi, että opettaja mai-

nitsee kasvatuskumppanuuden, mutta ei määrittele sitä tarkemmin. Tässä mielessä audio-

haastattelu olisi ollut tutkimukseni kannalta parempi aineistonkeruumenetelmä. 

Tutkimuskysely välitettiin useilla kouluilla vanhemmille Wilman kautta. Sain useamman 

yhteydenoton, joiden mukaan kyselylinkki ei ollut toiminut Wilman kautta ongelmitta. On 

siis mahdollista, että ilman tätä ongelmaa kyselyyn olisi osallistunut useampia vanhempia. 

En kuitenkaan usko, että tämä on vaikuttanut tutkimuksen luotettavuuteen, sillä näin mah-

dollisesti tapahtunut karsinta on ollut sattumanvaraista eikä esimerkiksi vastaajan ominai-

suuksiin perustuvaa. Tästä ongelmasta huolimatta sain vastauksia riittävästi myös vanhem-

milta. 

Tutkimuksessani vanhemmat ja opettajat ovat saaneet halutessaan osallistua kyselyyn. Heitä 

ei ole velvoitettu siihen. Näin ollen voi olla, että tutkimukseen on valikoitunut vastaajia, 

jotka arvostavat kodin ja koulun yhteistyötä keskimääräistä enemmän ja tahtovat siksi osal-

listua. Suurin osa kysymyksistä on avoimia, joten voi olla, että se on karsinut vastaajista pois 

esimerkiksi vanhempia, joille suomen kielellä kirjoittaminen on hankalaa tai työlästä. Tämän 

vuoksi tutkimukseni ei välttämättä anna niin monipuolista kuvaa vanhempien näkemyksistä 

kuin voisi toivoa. 

Tiedostin kyselyä valmistellessani, että jos annan yhteistyömuodoista valmiit vaihtoehdot, 

joudun karsimaan niitä rajustikin. Mahdollisia yhteistyömuotoja on niin paljon, että kaikkien 

luetteleminen ei olisi mielekästä eikä edes mahdollista. Tällainen vaihtoehtojen valmiiksi 
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rajaaminen on saattanut kaventaa vanhempien ja opettajien vastauksia. Koulun tapahtumista 

annan esimerkkinä juhlat. Tämä on kerännyt kommentteja vain juhlista, vaikka koulun ta-

pahtumissa on lukuisia muitakin vaihtoehtoja.  Toisaalta uskon, että valmiit vaihtoehdot ovat 

helpottaneet vastaamista. Juuri yhteistyömuotojen runsaudesta johtuen jokin itselle tärkeä-

kin yhteistyömuoto olisi saattanut unohtua vastauksesta ilman valmiita vaihtoehtoja.  

5.3 Jatkotutkimusaiheita 

Vanhempien ja opettajien käsitykset kodin ja koulun yhteistyöstä on todella laaja tutkimus-

aihe. Tämän tutkimuksen ulkopuolelle jää monia aiheeseen liittyviä kysymyksiä ja näkökul-

mia, jotka olisivat herkullisia jatkotutkimusta ajatellen. Vanhemmilta olisi voinut kysyä, 

millaiseen yhteistyöhön he itse olisivat valmiita osallistumaan ja millaisena he itse toteuttai-

sivat yhteistyötä, jos olisivat vastuussa sen järjestämisestä. Aiempien tutkimusten perus-

teella vanhempien valmius vaihtelee paljon (Karila, 2006, s. 96). Olisi myös ollut mielen-

kiintoista tietää, mitä vanhemmat arvelevat opettajien arvostavan yhteistyössä ja päinvas-

toin. Tällaisella ristikkäisellä kysymyksellä olisi saattanut löytyä ristiriitaisuuksia siinä, mitä 

vanhemmat arvelevat opettajien ajattelevan yhteistyöstä ja päinvastoin.  

Aiemmissa tutkimuksissa opettajat ovat ilmaisseet, että olisivat valmiita käyttämään yhteis-

työhön enemmän aikaa, jos siitä maksettaisiin (ks. esim. Siniharju, 2003, s. 107). Luokan-

opettajille on varattu kolme tuntia viikossa ns. yhteissuunnitteluaikaa, johon kuuluu kodin 

ja koulun yhteistyön lisäksi mm. yhteinen suunnittelu, koulun toiminnan kehittäminen ja 

monialainen yhteistyö (Kuntatyönantajat, 2014–2016, s. 79 § 6). OAJ:n kanta on, että yh-

teissuunnitteluajalle kuuluvat tehtävät on voitava tehdä annettujen resurssien puitteissa 

(esim. OAJ, 2010, s. 8). Uudessa opetussuunnitelmassa korostetaan aiempaa enemmän ko-

din ja koulun yhteistyön merkitystä. Vuonna 2017 tulee voimaan kilpailukykysopimus, jossa 

opettajien suunnittelu- ja kehittämistyöhön varattua aikaa lisätään 24 tuntia vuodessa. Näistä 

tunneista 12 sijoittuu yhteissuunnitteluaikaan eli siihen kuuluu muun muassa kodin ja koulun 

yhteistyö. (OAJ, 2016, s. 3.) Tunteja on lisätty eli kehityksen suunta on siis siinä mielessä 

oikea, mutta tämä ei kuitenkaan riitä. Karkeasti 12 lisätuntia vuodessa tarkoittaa alle 20 mi-

nuuttia lisää kodin ja koulun yhteistyötä viikossa, jos koko lisätyöaika käytettäisiin yhteis-

työhön. Lisäksi on syytä huomata, että vaikka työtunteja lisätään, opettajien palkkoja ei nos-

teta, vaan päinvastoin lomarahoja leikataan (OAJ, 2016, s. 2–3). Olisi mielenkiintoista tietää, 

kuinka paljon opettajat arvioivat käyttävänsä aikaa yhteistyöhön viikossa.  
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Yksi opettajista mainitsee tutkimuksessani Facebookin huonona yhteistyömuotona. Toinen 

kertoo aloittelevansa luokan blogia, jotta vanhemmat ”pysyvät luokan matkassa mukana”. 

Nämä ovat uusia yhteistyövälineitä, joista olisi mielenkiintoista saada tutkimustietoa. Yh-

teistyössä pyritään entistä enemmän vanhempien osallistamiseen. Tästä näkökulmasta aja-

tellen myös vanhempien ja opettajien käsitykset siitä, että vanhemmat osallistuisivat oppi-

tunneille, olisivat mielenkiintoinen tutkimuskohde. 

Hyvän yhteistyön tunnusmerkkeinä vanhemmat toteavat muun muassa: Hyvässä yhteis-

työssä vanhemmat ja opettaja ovat samalla viivalla ja Tehdään lapseen liittyvät päätökset 

yhdessä koulun kanssa tasavertaisina.  Opetushallitus (2007, s. 12) toteaa, että kodin ja kou-

lun yhteistyö on vuoropuhelua eli tasavertaista keskustelua, jolla pyritään rakentamaan yh-

teistä ymmärrystä. Opetussuunnitelmassa sanotaan: ” Yhteistyön lähtökohtana on luotta-

muksen rakentaminen, tasavertaisuus ja keskinäinen kunnioitus” (Opetushallitus, 2014, s. 

34). Tutkimuksessani opettajat eivät tuo osapuolten tasa-arvoa esiin hyvän yhteistyön tun-

nusmerkkinä. Tämä herättää kysymyksen, pitävätkö he tasa-arvoa niin itsestäänselvyytenä, 

etteivät tule maininneeksi sitä vai mistä ero johtuu. Olisikin mielenkiintoista tutkia, millaisia 

käsityksiä vanhemmilla ja opettajilla on tasa-arvosta kodin ja koulun yhteistyössä.  

Tutkimuksessani vain yksi opettaja mainitsee hyvän yhteistyön piirteistä kysyttäessä, että 

lapsen kuuleminen ja osallistaminen on tärkeä osa yhteistyötä. Lapsen todetaan olevan tär-

keä osa yhteistyötä, mutta lapsi näyttäytyy käsityksissä syynä yhteistyölle, ei aktiivisena 

osallistujana (ks. myös Edwards & Alldred, 2000). Suurin osa kodin ja koulun yhteistyötä 

käsittelevistä tutkimuksista on tehty siihen osallistuvien aikuisten näkökulmasta. Tutkimuk-

siin olisi hyvä saada enemmän myös oppilaiden näkökulmaa mukaan. Aihetta on toki tutkittu 

jonkin verran. Esimerkiksi Markström (2013) on tutkinut eri-ikäisten lasten kokemuksia ja 

ajatuksia kodin ja koulun yhteistyöstä Ruotsissa. Ylipäänsä muistakin uuden opetussuunni-

telman yhteistyöhön tuomista muutoksista olisi mielenkiintoista saada tutkimustietoa: 

Kuinka muutoksiin suhtaudutaan, ja näkyvätkö ne yhteistyön toteutuksessa? 

Tutkimusta aloittaessani pohdin, mitä termiä käytän tutkimuksessani kodin ja koulun yhteis-

työstä. Päädyin yhteistyötermiin, koska sitä käytetään opetussuunnitelmassa ja ajattelin sen 

olevan neutraali. Olisi erittäin mielenkiintoista tutkia, millaisia käsityksiä vanhemmilla, lap-

silla ja opettajilla on käsitteestä kasvatuskumppanuus. Onko käsite todella niin värittynyt 

kuin minä oletin? Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Stakes, 2005) käytetään yhteis-

työstä käsitettä kasvatuskumppanuus. Tampereen yliopistosta on valmistunut pro gradu -
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tutkimus, jossa selvitetään vanhempien käsityksiä kasvatuksesta ja termistä kasvatuskump-

panuus varhaiskasvatuksessa (Koivunen, 2005). Koivusen tutkimuksen valmistumisesta on 

kulunut jo yli kymmenen vuotta, joten olisi mielenkiintoista tutkia myös, onko käsityksissä 

tapahtunut muutosta. 
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LIITE 1. KYSELY VANHEMMILLE 

VANHEMPIEN JA OPETTAJIEN KÄSITYKSET HYVÄSTÄ KODIN JA KOULUN VÄLI-

SESTÄ YHTEISTYÖSTÄ 

Pro gradu -tutkimus Oulun yliopisto 

Maarit Latvala 

 

Hyvä alakouluikäisen lapsen vanhempi, 

Tutkin pro gradussani, millaista hyvä kodin ja koulun välinen yhteistyö on vanhempien ja opettajien 

mielestä. Tutkimuksen tavoitteena on löytää ne yhteistyömuodot, joita sekä vanhemmat että opettajat 

pitävät toimivina. Lisäksi tutkimuksella pyritään selvittämään, onko käytössä sellaisia yhteistyömuo-

toja, joita kumpikaan osapuoli ei koe toimiviksi. 

Pyytäisin, että vastaatte seuraaviin kysymyksiin oman kokemuksenne mukaan. Vastaukset käsitel-

lään ehdottoman luottamuksellisesti. Vastausaikaa on maanantaihin 15.2.2016 saakka. 

 

1) Mitä luokka-astetta lapsesi käy tällä hetkellä? Jos sinulla on lapsia useammalla eri luokka-

asteella, voit rastittaa useamman vaihtoehdon. 

–2.   –4.  –6. 

2) Mitä kodin ja koulun välinen yhteistyö mielestäsi tarkoittaa? 

 

3) Kuvaile, millaista on mielestäsi hyvä kodin ja koulun välinen yhteistyö? 

 

4) Rastita seuraavista kodin ja koulun välisistä yhteistyömuodoista ne, jotka ovat mielestäsi 

hyviä. Voit rastittaa useita vaihtoehtoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

____________________________ 

 

5) Miksi edellä valitsemasi yhteistyömuodot ovat mielestäsi hyviä? 

 

6) Rastita seuraavista kodin ja koulun välisistä yhteistyömuodoista ne, jotka eivät mielestäsi 

ole hyviä. Voit rastittaa useita vaihtoehtoja. 

 

 

stit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Miksi edellä valitsemasi yhteistyömuodot eivät mielestäsi ole hyviä? 

 

8) Millaiset asiat mielestäsi vaikeuttavat tai estävät kodin ja koulun välisen yhteistyön toteut-

tamista? 

 

9) Onko kodin ja koulun välinen yhteistyö mielestäsi pääosin toimivaa? 

 

10) Mitä muuta tahtoisit sanoa hyvästä kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä? 

 

Suuri kiitos vastauksestasi ja aurinkoista kevättä! 

Jos Sinulla on kysyttävää tutkimuksesta, voit ottaa yhteyttä: 

*** 

  



 

 

 

LIITE 2. KYSELY OPETTAJILLE 

VANHEMPIEN JA OPETTAJIEN KÄSITYKSET HYVÄSTÄ KODIN JA KOULUN VÄLI-

SESTÄ YHTEISTYÖSTÄ 

Pro gradu -tutkimus Oulun yliopisto 

Maarit Latvala 

 

Hyvä opettaja, 

Tutkin pro gradussani, millaista hyvä kodin ja koulun välinen yhteistyö on vanhempien ja opettajien 

mielestä. Tutkimuksen tavoitteena on löytää ne yhteistyömuodot, joita sekä vanhemmat että opettajat 

pitävät toimivina. Lisäksi tutkimuksella pyritään selvittämään, onko käytössä sellaisia yhteistyömuo-

toja, joita kumpikaan osapuoli ei koe toimiviksi. 

Pyytäisin, että vastaatte seuraaviin kysymyksiin oman kokemuksenne mukaan. Vastaukset käsitel-

lään ehdottoman luottamuksellisesti. Vastausaikaa on maanantaihin 15.2.2016 saakka. 

 

1) Kuinka monta vuotta olet toiminut luokanopettajana? 

–5  –10 –20 –30  

2) Mitä luokka-astetta opetat tällä hetkellä pääosin? 

–2.   –4.  5.–6. 

3) Mitä kodin ja koulun välinen yhteistyö mielestäsi tarkoittaa? 

 

4) Kuvaile, millaista on mielestäsi hyvä kodin ja koulun välinen yhteistyö? 

 

5) Rastita seuraavista kodin ja koulun välisistä yhteistyömuodoista ne, jotka ovat mielestäsi 

hyviä. Voit rastittaa useita vaihtoehtoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

________ 

 

6) Miksi edellä valitsemasi yhteistyömuodot ovat mielestäsi hyviä? 

 

7) Rastita seuraavista kodin ja koulun välisistä yhteistyömuodoista ne, jotka eivät mielestäsi 

ole hyviä. Voit rastittaa useita vaihtoehtoja. 

 

 

 

 

uvihko 

 

 

 

 

 

 

 

8) Miksi edellä valitsemasi yhteistyömuodot eivät mielestäsi ole hyviä? 

 

9) Oletko muuttanut yhteistyötapojasi työurasi aikana? Jos olet, niin miten? 

 

10) Millaiset asiat mielestäsi vaikeuttavat tai estävät kodin ja koulun välisen yhteistyön toteut-

tamista? 

 

11) Onko kodin ja koulun välinen yhteistyö mielestäsi pääosin toimivaa? 

 

12) Mitä muuta tahtoisit sanoa hyvästä koulun ja kodin välisestä yhteistyöstä? 

 

Suuri kiitos vastauksestasi ja aurinkoista kevättä! 

Jos Sinulla on kysyttävää tutkimuksesta, voit ottaa yhteyttä: 

***  



 

 

 

LIITE 3. HYVÄN YHTEISTYÖN TUNNUSMERKIT VANHEMPIEN KÄSITYSTEN 

MUKAAN 

 

MERKITYSYKSIKÖT 

(42) 

ALATASON KATEGO-

RIAT (14) 

KUVAUSKATEGORIAT 

(6) 

Keskinäinen kunnioitus (3) Keskinäinen kunnioitus 

(5) 

Keskinäinen kunnioitus ja 

tasa-arvo (8) Toinen otetaan todesta (1) 

Yhteistyö tasa-arvoista (1) Tasa-arvo (3) 

Vanhemmat ja opettaja sa-

malla viivalla (1) 

Tehdään lapseen liittyvät pää-

tökset yhdessä tasavertaisina 

(1) 

Molemmat ottavat vastuun 

lapsen oppimisesta (2) 

Yhteinen vastuu (4) Työnjako selvä (5) 

Ongelmiin puututaan yhdessä 

(1) 

Asiat käsitellään yhdessä (1) 

Koulu kantaa selvästi koulun 

vastuun, eikä siirrä sitä van-

hemmille (1) 

Koulu kantaa vastuunsa (1) 

Avoin keskusteluyhteys (9) Avoimuus ja rehellisyys (15) Yhteistyö avointa, positiivista 

ja luontevaa (31) Rehellisyys (3) 

Suoraa ja selvää puhetta asi-

oista (2) 

Mutkatonta (1) 

Kotiin kerrotaan myös positii-

visista asioista (5) 

Positiivista ja rakentavaa (10) 

 

Vanhemmat kertovat myös 

positiivisia kuulumisia (1) 

Asiat käsitellään positiivisesti 

(1) 

Rakentavaa (1) 

Vanhemmat ja opettaja sa-

malla puolella (1) 

Toimitaan yhteisymmärryk-

sessä (1) 

Ei saa olla kynnystä ottaa yh-

teyttä (4) 

Yhteistyöhön matala kynnys 

(6) 

 Luontevaa (1) 

Yhteistyö ei jännitä (1) 

Asioista tiedotetaan puolin ja 

toisin (7) 

Tieto kulkee (12) 

 

Tiedonkulku monipuolista ja 

tehokasta (25) 

Kaikki tietävät missä men-

nään ja miksi (3) 



 

 

 

Vaikeistakin asioista pysty-

tään keskustelemaan (2) 

Terveydenhoitaja, rehtori ja 

opettaja ovat yhteydessä ko-

tiin, jos on ongelmia (2) 

Nähdään myös kasvotusten 

eikä vain Wilman kautta (6) 

Monipuolisuus (8) 

Pidetään yhteyttä eri välinei-

den avulla (1) 

Joustavaa (1) 

Asiat selvitetään nopeasti 

esim. riitatilanteet (2) 

Tehokkuus (5) 

 

Nopeasti asioihin tarttuvaa 

esim. vanhempien ehdotukset 

(1) 

Perustelut erilaisille toimille 

kerrotaan toiselle osapuolelle 

ajoissa (1) 

Sujuvaa (1) 

Ollaan puolin ja toisin kiin-

nostuneita asioista (2) 

Yhteinen kiinnostus (6) Pyritään yhdessä lapsen par-

haaseen (15) 

Molemminpuolinen aloitteel-

lisuus (3) 

Tehdään yhdessä (1) 

Tavoitteet samansuuntaisia 

(2) 

Yhteiset tavoitteet (3) 

Kaikki tietävät, mihin ollaan 

pyrkimässä (1) 

Toimitaan yhteistyössä lapsen 

parhaaksi (2) 

Lapsen etu (6) 

Oppilasta kannustavaa ja tu-

kevaa (3) 

Varmistetaan yhdessä, että 

lapsella on hyvä olla (1) 

Lapsella pitää olla tunne, että 

äiti ja isä voivat jutella opet-

tajan kanssa, jos jokin asia 

mietityttää (1) 

Lapsella tieto yhteistyöstä (1) Lapsella tieto yhteistyöstä (1) 

 

  



 

 

 

LIITE 4. HYVÄT YHTEISTYÖMUODOT JA PERUSTELUT VANHEMPIEN KÄSI-

TYSTEN MUKAAN 

 

YHTEISTYÖMUOTO PERUSTELU 

 

Wilma Tiedonvälityksen kanavana hyvä 

Nopea 

Hyvä saavutettavuus 

Voi käydä, milloin itselle sopii 

Helppo 

Voi välittää viestin yhdellä kertaa useammalle 

vastaanottajalle 

Hyvä selviteltäessä ristiriitatilanteita esim. rii-

toja 

Vanhempainvartit Henkilökohtaiset tapaamiset parhaita 

Henkilökohtaista tietoa oman lapsen koulun-

käynnistä 

Yleistilanteen hahmotus helpottuu 

Pitempikestoisten asioiden hoitaminen 

Tietoa laajemmin ja tarkemmin 

Voi puhua asioista, jotka tuntuvat liian pieniltä 

Wilma-viestiin 

Näkemysten vaihto puolin ja toisin 

Pääsee juttelemaan lapsen koulunkäynnistä, 

vaikka hänellä ei olisi ongelmia 

Vuorovaikutteisuus 

Puhelut Kiireellisissä asioissa paras 

Saa nopeasti yhteyden 

Henkilökohtainen 

Helppo 

Ei väärinymmärryksiä 

Kommunikointi sujuvaa 

Tieto kulkee hyvin 

Vuorovaikutteinen 

Oman luokan vanhempainillat Pääsee tutustumaan opettajaan 

Oman luokan vanhemmat voivat tutustua toi-

siinsa 

Toimivia 

Pääsee keskustelemaan opettajan ja vanhem-

pien kanssa 

Kommunikointi on sujuvaa 

Mahdollista kuulla, mitä tulevalla lukuvuo-

della opitaan 

Tekstiviestit Kiireellisissä asioissa hyvä 

Helppo 



 

 

 

Tieto kulkee hyvin 

Koulun tapahtumat esim. juhlat Luovat yhteisöllisyyttä 

Tärkeitä lapsille 

Luovat tasa-arvoa 

Opettaa lapsille juhlissa käyttäytymistä 

Lapset saavat esiintymiskokemusta 

Lukuvuoden huipennus 

Vaihtelua koulun arkeen 

Reissuvihko Kasvattaa lapsen vastuuntuntoa 

Merkinnät oppilaan vastuulla 

Sujuva keino 

Hyvä nopeaan tiedonkulkuun 

Koko koulun vanhempainillat Tietoa esimerkiksi koulujen yhdistymisestä 

Pääsee keskustelemaan koko koulun asioista 

Vanhempaintoimikunta Tapahtumat nostattavat yhteishenkeä 

Vaihtelua koulun arkeen 

Muuta Muu sovittu keskustelu 

 

  



 

 

 

LIITE 5. EI-HYVÄT YHTEISTYÖMUODOT JA PERUSTELUT VANHEMPIEN KÄ-

SITYSTEN MUKAAN 

 

YHTEISTYÖMUOTO PERUSTELU 

 

Koko koulun vanhempainillat Liian iso tapahtuma 

Liian yleisellä tasolla 

Asiat eivät koske kaikkia 

Yhden vanhemman kysymystä puidaan koko 

ilta 

Ei voi keskustella oman lapsen asioista 

Samat asiat voi välittää Wilman kautta 

Tärkeimmät koko koulun asiat tulevat esille 

oman luokan vanhempainilloissakin 

Jos on lapsi useammassa luokassa, pitäisi olla 

monessa paikassa yhtä aikaa 

Tarpeettomia 

Reissuvihko Vihko unohtuu lapsen reppuun 

Asiat jäävät huomaamatta 

Vihko vaurioituu helposti 

Vihko menee hukkaan 

Merkinnät lapsen vastuulla 

Tiedonkulku ei ole luottamuksellista 

Tarpeeton 

Tekstiviestit Ei sovellu suurempien asioiden selvittelyyn 

Opettaja ei vastaa viesteihin 

Wilma on helpompi ja varmempi 

Vanhempaintoimikunta Liian työllistävä 

Puhelut Opettajaa vaikea tavoittaa koulun yhteisestä 

puhelimesta 

Opettajan omaan puhelimeen soittaminen tun-

tuu häiritsemiseltä 

Wilma helpompi 

Koulun tapahtumat esim. juhlat Oman lapsen opettajaa ei tapaa välttämättä ol-

lenkaan 

Onko yhteistyötä, jos ei nähdä? 

Kaikki vanhemmat eivät pääse tapahtumiin 

keskellä päivää 

Muuta Se, että yhteyttä ei pidetä 

 

  



 

 

 

LIITE 6. YHTEISTYÖTÄ VAIKEUTTAVAT TEKIJÄT VANHEMPIEN KÄSITYSTEN 

MUKAAN 

 

MERKITYSYKSIKÖT (36) ALATASON KATEGO-

RIAT (17) 

KUVAUSKATEGORIAT 

(6) 

Koulun henkilöitä on vaikea 

tavoittaa (2) 

Opettajaa vaikea tavoittaa (7) Yhteistyön osapuolet eivät ta-

voita toisiaan (10) 

Kaikki opettajat eivät käytä 

Wilmaa (2) 

Opettajalla ei ole työpuhelinta 

(2) 

Opettajat eivät vastaa kysy-

myksiin (1) 

Vaikeasti tavoitettavat van-

hemmat (1) 

Huoltajaa vaikea tavoittaa (1) 

Vanhempainvartteihin ei 

pääse keskellä päivää (1) 

Aikatauluongelmat (2) 

Yhteiselle keskustelulle ei 

löydy sopivaa aikaa (1) 

Opettajan kiireet (2) Opettajan kiire (4) Kiire (6) 

Koulun työntekijöiden väsy-

minen näkyy (1) 

Liian suuret luokkakoot (1) 

Vanhempien kiireet (1) Vanhempien kiire (2) 

Vanhemman haastava elämän-

tilanne (1) 

Koululta tulee vain negatii-

vista palautetta lapsesta (3) 

Negatiivisuus viestinnässä (4) Negatiivinen ilmapiiri (8) 

 

Kotoa annetaan vain negatii-

vista palautetta (1) 

Kielteiset asenteet (2) Negatiivinen asenne (4) 

Keskustelua ei käydä rakenta-

valla, kannustavalla ja positii-

visella mielellä (1) 

Yhteistyö koetaan taakaksi (1) 

Henkilökemiat eivät täsmää 

(2) 

Henkilökemiat (5) Yhteistyön osapuolten henki-

lökemiat eivät toimi (11) 

Vaikeat ihmiset (1) 

Riitaisat ihmissuhteet (1) 

Yhteistyökyvyn puute (1) 

Luottamuspula (2) Luottamuspula (4) 

Keskinäisen arvostuksen 

puute (1) 

Lapsi ei luota opettajaan (1) 



 

 

 

Henkilökohtaiset mielipide-

erot (1) 

Näkemyserot (2) 

Suuret näkemyserot oppilaa-

seen kohdistuvissa asioissa (1) 

Aiemmat huonot kokemukset 

(1) 

Huonot kokemukset (1) Aiemmat kokemukset (2) 

Ei tunneta opettajaa, jolloin 

yhteydenotto vaikeaa (1) 

Puuttuva aiempi yhteistyö (1) 

Opettajilta puuttuu auktori-

teetti suhteessa kotiin (1) 

Opettajan ammattitaito puut-

teellinen (2) 

Opettajan ammattitaito ja kou-

lun toiminta (14) 

Opettaja ei näe oppilaita yksi-

löinä (1) 

Kiusaamiseen ei kyetä puuttu-

maan riittävästi (3) 

Kiusaamiseen ei puututa riittä-

västi (5) 

Kiusaamistilanteista pitäisi 

aina tulla tieto osapuolten ko-

teihin, mutta ei tule (2) 

Kodin kanssa ei keskustella 

asioista, joista pitäisi keskus-

tella (2) 

Työnjako ei toimi (3) 

 

Kodin ratkaistavaksi jätetään 

asioita, jotka kuuluvat kou-

luun (1) 

Yksi vartin keskustelu kas-

vokkain syksyn aikana ei ole 

riittävä (2) 

Liian vähän kasvokkain tapaa-

misia (3) 

 

Wilmaa käytetään liikaa. Se 

on syrjäyttänyt kasvokkain nä-

kemisen (1) 

Vanhemmat pitäisi saada tun-

temaan itsensä tervetulleiksi 

osallistumaan koulun arkeen 

(1) 

Vanhemmat eivät tunne ole-

vansa tervetulleita koululle (1) 

 

  



 

 

 

LIITE 7. HYVÄN YHTEISTYÖN TUNNUSMERKIT OPETTAJIEN KÄSITYSTEN 

MUKAAN 

 

MERKITYSYKSIKÖT 

(45) 

ALATASON KATEGO-

RIAT (13) 

KUVAUSKATEGORIAT 

(6) 

Keskinäinen arvostus ja kun-

nioitus (4)  

Keskinäinen kunnioitus ja 

luottamus (12) 

Keskinäinen kunnioitus ja 

luottamus (12) 

Luotetaan toisiin (4) 

Lapsen asioiden luottamuksel-

linen hoitaminen (4) 

Kummatkin tietävät osapuol-

ten vastuut ja velvollisuudet 

(1) 

Työnjako selvä (1) Työnjako selvä (1) 

Avointa (9) Avoimuus ja rehellisyys (13) Yhteistyö avointa, positiivista 

ja luontevaa (29) Mutkatonta (3) 

Rehellistä (1) 

Myös positiivisista asioista 

kulkee viesti (5) 

Positiivista ja rakentavaa (10) 

Armollista – ei korosteta vir-

heitä (2) 

Suhtaudutaan toiseen ymmär-

täväisesti (2) 

Rakentavaa (1) 

Yhteydenottoihin matala kyn-

nys (2) 

Yhteydenottoihin matala kyn-

nys (5) 

Luontevaa (3) 

Rentoa (1) 

Tieto kulkee molempiin suun-

tiin (5) 

Tieto kulkee (16) Tiedonkulku säännöllistä, mo-

nipuolista ja tehokasta (29) 

Koululta tiedotetaan esim. ta-

pahtumista (2) 

Vanhemmat tietävät, miten 

lapsen opiskelu edistyy (2) 

Opettaja tietää sellaiset oppi-

laan kotiasiat, jotka vaikutta-

vat koulunkäyntiin (1) 

Helpoista ja vaikeista asioista 

voidaan puhua (1) 

Tarvitaan toimiva väylä, mitä 

kautta viestitään (1) 

Molemmat tietävät mihin ai-

kaan ja miten tavoittaa toisen 

(1) 

Tiedonkulku sujuvaa (1) 

Vanhemmat tuntevat koulun 

käytänteet (1) 



 

 

 

Vanhemmat tietävät, että voi-

vat olla mukana päättämässä 

koulun asioista (1) 

Jatkuvaa (2) Säännöllisyys ja jatkuvuus (6) 

Säännöllistä (2) 

Aktiivista (2) 

Hyödynnetään eri kanavia (2) Monipuolisuus (6) 

Ei saa rajoittua vain Wilmaan 

ja vanhempainvartteihin (1) 

Tavataan kasvokkain vähin-

tään kerran (2) 

Joustavaa (1) 

Nopea reagointi toisen osa-

puolen yhteydenottoon (1) 

Tehokkuus (1) 

Molemmin puolinen kiinnos-

tus lapsen koulunkäynnistä (2) 

Yhteinen kiinnostus (10) Pyritään yhdessä lapsen par-

haaseen (28) 

Kuuntelevaa (2) 

Molemmin puolin aloitteel-

lista (2) 

Kodeissa ollaan kiinnostuneita 

koulun arjesta (2) 

Tehdään yhdessä (2) 

Tavoitteena oppilaan hyvin-

vointi, hyvä oppiminen ja tur-

vallisuus (2) 

Yhteiset tavoitteet ja toiminta-

tavat (7) 

Sovitaan yhteiset toimintata-

vat koskien lapsen kasvatusta 

(2) 

Molemmat osapuolet noudat-

tavat sovittuja toimintatapoja 

(1) 

Yhteiset pelisäännöt (1) 

Vedetään yhtä köyttä (1) 

Yhdessä toimiminen oppilaan 

parhaaksi (7) 

Lapsen etu (11) 

Tuetaan yhdessä lasta ja hä-

nen koulunkäyntiään (4) 

Lapsen kuuleminen ja osallis-

taminen tärkeä osa yhteistyötä 

(1) 

Lapsen kuuleminen ja osallis-

taminen (1) 

Lapsen kuuleminen ja osallis-

taminen (1) 

 

  



 

 

 

LIITE 8. HYVÄT YHTEISTYÖMUODOT JA PERUSTELUT OPETTAJIEN KÄSITYS-

TEN MUKAAN 

 

YHTEISTYÖMUOTO PERUSTELU 

 

Wilma Nopea ja helppo 

Päivittäisessä yhteydenpidossa hyvä 

Tiedottamisessa hyvä 

Viestin voi välittää usealle yhtä aikaa 

Voi käyttää, milloin itselle sopii 

Viestit jäävät talteen 

Ei välikäsiä 

Vanhempainvartit Vanhempien tapaaminen kasvotusten 

Oppilaan tuntemus 

Rakentaa toimivaa vuorovaikutusta 

Ei väärinkäsityksiä 

Asioita voi pohtia syvällisesti 

Vanhemmille tietoa juuri omasta lapsesta 

Keskustelu tehokasta 

Ei välikäsiä 

Helppo molemmille osapuolille 

Puhelut Nopea, vaivaton ja helppo 

Ei väärinymmärryksiä 

Syvällinen keskustelu 

Päivittäisessä yhteydenpidossa hyvä 

Asiat selviävät tehokkaasti 

Ei välikäsiä 

Helppo molemmille osapuolille 

Oman luokan vanhempainilta Tutustutaan kasvotusten 

Luokan keskeiset asiat kaikille vanhemmille 

yhtä aikaa 

Vanhemmat voivat kysellä asioista 

Vanhemmat voivat tutustua toisiinsa ja ver-

kostoitua 

Luokkahenkeä vanhempien välille 

Vanhemmat ja opettaja voivat vaihtaa ajatuk-

sia tietynikäisten lasten kasvatuksesta ja ope-

tuksesta 

Keskustelu huoletonta 

Antaa vanhemmille mahdollisuuden osallistua 

koulun arkeen 

Koulun tapahtumat esim. juhlat Rakentavat yhteisöllisyyttä 

Pitää yllä juhlaperinteitä 

Juhlatunnelma tärkeää 

Yhteistyön helmihetkiä 



 

 

 

Keskustelu rentoa 

Vanhempaintoimikunta Lähentää kotia ja koulua 

Vanhemmat osallisiksi koulun arkeen 

Rakentaa yhteisöllisyyttä 

Lisää viihtyvyyttä 

Tekstiviestit Hyvä lyhyissä tiedotuksissa 

Ei välikäsiä 

Koko koulun vanhempainillat Tietoa koko koulun asioista 

Koulun henkilökunta voi esittäytyä 

Reissuvihko Opettaa lapselle vastuuta 

Muuta Juttelu ajasta ja paikasta riippumatta, kun tava-

taan 

Lasten ja vanhempien yhteiset teemalliset toi-

mintapäivä tai -illat 

Vanhempain koulupäivät 

Yhteiset tapahtumat esim. liikuntapäivät ja ret-

ket 

 

  



 

 

 

LIITE 9. EI-HYVÄT YHTEISTYÖMUODOT JA PERUSTELUT OPETTAJIEN KÄSI-

TYSTEN MUKAAN 

 

YHTEISTYÖMUOTO PERUSTELU 

 

Reissuvihko Vanhanaikainen 

Kömpelö ja hidas 

Työläs 

Viestin perille menosta ei ole takuuta 

Oppilaan muistin varassa 

Viesti pitäisi ehtiä kirjoittaa työpäivän aikana 

Vihko menee hukkaan 

Wilma on korvannut reissuvihkon 

Tekstiviestit Kirjoitettaessa tulee helposti väärinkäsityksiä 

Liian lyhyitä asioiden selvittelyyn 

Ei ”turvallinen” 

Vaatii sen, että opettajilla on työpuhelin 

Liian aikaa vievää 

Wilma korvaa tämän 

Koko koulun vanhempainillat Massatapahtumia 

Puhutaan liian yleisistä asioista 

Ei saa luotua yhteyksiä oman luokan oppilai-

den vanhempiin 

Opettaja ei kerkeä jutella kaikkien vanhem-

pien kanssa 

Eivät saa vanhempia liikkeelle, vaikka aihe 

olisi mikä tahansa 

Vanhemmat eivät saa ääntään kuuluviin 

Kalvosulkeisina ei hyvä 

Muuta: Sosiaalinen media esim. Facebook Keskustelut karkaavat käsistä ja saavat väärän-

laisen suunnan 

 

  



 

 

 

LIITE 10. YHTEISTYÖTÄ VAIKEUTTAVAT TEKIJÄT OPETTAJIEN KÄSITYSTEN 

MUKAAN 

 

MERKITYSYKSIKÖT (25) ALATASON KATEGO-

RIAT (12) 

KUVAUSKATEGORIAT 

(5) 

 

Huoltajaa ei tavoita millään 

(2) 

Huoltajaa vaikea tavoittaa (5) Yhteistyön osapuolet eivät ta-

voita toisiaan (7) 

Huoltajat eivät käytä Wilmaa 

aktiivisesti (2) 

Jos oppilaan vanhemmat ovat 

kykenemättömiä yhteistyöhön 

esim. alkoholismi, huostaan-

otto (1) 

Yhteinen aika tapahtumille 

kotien kanssa vaikea järjestää 

(1) 

Aikatauluongelmat (2) 

Vanhemmat eivät työnsä 

vuoksi pääse vanhempainvart-

teihin (1) 

Opettajilla on paljon työtä (5) Opettajan kiire (6) Kiire (11) 

Suuret luokkakoot (1) 

Vanhemmilla kiireinen elä-

mänrytmi (5) 

Vanhempien kiire (5) 

Negatiivinen asenne yhteis-

työhön (2) 

Negatiivinen asenne (3) Negatiivinen ilmapiiri (4) 

Negatiivinen asenne koulua 

kohtaan (1) 

Huoltajat näkevät lapsen on-

gelmat vain jonkun toisen 

syynä (1) 

Syyttely (1) 

Vanhempien keskinäiset huo-

not välit (2) 

Vanhempien keskinäiset huo-

not välit (2) 

Yhteistyön osapuolten henki-

lökemiat eivät toimi (13) 

Keskusteluyhteys menetetään 

opettajan ja huoltajien väliltä 

(1) 

Vanhempien ja opettajan huo-

not välit (3) 

Jos ei ole arvostusta ja luotta-

musta puolin ja toisin (2) 

Näkemyserot lapsen kasvatuk-

sesta (5) 

Näkemyserot (8) 

Erimielisyydet lapsen tai-

doista (1) 

Huoltajat kieltävät ongelmien 

olemassaolon (2) 

Välinpitämättömyys jomman-

kumman osapuolen taholta (1) 

Välinpitämättömyys (4) Yhteistyö ei kiinnosta (9) 



 

 

 

Vanhempien välinpitämättö-

myys lastensa asioista (1) 

Omien lasten koulunkäynti ei 

kiinnosta (1) 

Sovittujen asioiden laimin-

lyönti (1) 

Yhteistyön osapuolten passii-

visuus (1) 

Passiivisuus (3) 

Huoltajat ovat jatkuvasti pas-

siivisia (1) 

Huoltaja haluton yhteistyöhön 

(1) 

Ne perheet, joilla olisi eniten 

tarvetta tiiviille yhteistyölle, 

saattavat eniten vältellä sitä 

(2) 

Yhteistyön välttely (2) 

 


