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1 Johdanto 

Koti on lapsen ensisijainen ja tärkein kasvuympäristö, mutta myös koulu on lapsen ja nuo-

ren kehityksen kannalta merkittävä vaikuttaja. Kodilla ja koululla on lasten ja nuorten kas-

vussa ja kehityksessä toisiaan täydentävät tehtävänsä. Koulu vastaa lasten ja nuorten ope-

tuksen lisäksi myös heidän kasvatuksestaan kouluyhteisön jäseninä. Huoltajien tehtävä on 

puolestaan tukea lastensa koulunkäyntiä. (Opetushallitus 2007, 3.)    

Kodin ja koulun yhteistyöhön on alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota ja opettajat ovat 

velvoitettuja solmimaan ja ylläpitämään hyviä suhteita vanhempiin. (Markström 2013, 44.) 

Kodin ja koulun yhteistyöllä on monia myönteisiä vaikutuksia. Sillä on positiivinen vaiku-

tus lasten koulumenestykseen, kotitehtävien tekemiseen ja yleiseen asennoitumiseen kou-

lua ja koulutusta kohtaan. Yhteistyö vaikuttaa myönteisesti myös koulun ja luokan ilmapii-

riin. Kodin ja koulun yhteistyöllä on myös ennaltaehkäisevä tehtävä, sillä hyvällä yhteis-

työllä voidaan ehkäistä ongelmien syntymistä tai helpottaa niiden ratkaisemista. Tiiveintä 

yhteistyö on lapsen ensimmäisinä kouluvuosina, mutta sitä tarvitaan kuitenkin tämän jäl-

keenkin vielä yläasteella ja toisen asteen koulutuksessakin. (Lämsä 2013a, 54-55.)  

Kodin ja koulun yhteistyön jäsentämistä auttaa, kun määritellään yhteistyö käsitteenä. Yh-

teistyö edellyttää eri osapuolia sitovan yhteisen päämäärän ja mielekkään työnjaon, jonka 

avulla edetään kohti päämäärää. Kodin ja koulun yhteistyön yhteinen päämäärä on lapsen 

hyvä ja onnellisen elämän perustan luominen. Yhteistyön tulee tukea jokaisen lapsen kas-

vua ja oppimista. (Hellström 2008, 100.)  

Kodin ja koulun suhteita on yleensä tarkasteltu vain aikuisten näkökulmasta: on tutkittu 

opettajien ja vanhempien näkemyksiä, mutta lasten näkemyksiä ei ole laajasti tutkittu. Lap-

set on nähty kodin ja koulun suhteessa passiivisina toiminnan kohteina eikä aktiivisina 

toimijoina. Yleensä on oletettu, että pienemmät lapset pitävät siitä, että kodilla ja koululla 

on hyvät suhteet, kun puolestaan murrosikäiset eivät halua kodin ja koulun olevan lähei-

sessä vuorovaikutuksessa. Tämä on tosin myös kyseenalaistettu. (Markström 2013, 45-46.) 

Oppilas jää siis kodin ja koulun yhteistyön tarkastelussa usein sivuun ja on yhteistyön 

unohdettu, vaikkakin tärkein osapuoli. Yhteistyötä ei tulisi tehdä lasten ja nuorten ohi, 

vaan heitä pitäisi kuulla ja heidän pitäisi pystyä osallistumaan itseään koskevien asioiden 

käsittelyyn. (Opetushallitus 2007, 15-16.) Lapsen oikeutta osallistua perustelee myös YK:n 
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Lasten oikeuksien yleissopimus (1989), jonka mukaan lapsella on oikeus saada tietoa ja 

ilmaista mielipiteensä kaikissa itseään koskevissa asioissa ja ne on otettava huomioon lap-

sen iän ja kehitystason mukaisesti. Myös Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

(2014) mukaan oppilaiden osallisuutta koulussa on vahvistettava.  

Tämä tutkimus vastaa omalta osaltaan näihin vaatimuksiin, sillä tutkimus tarkastelee oppi-

laiden käsityksiä kodin ja koulun yhteistyöstä. Oppilaiden käsityksiä ja asennoitumista 

kodin ja koulun yhteistyötä kohtaan ei ole kovin laajasti tutkittu Suomessa, joten tämä tut-

kimus tarjoaa uutta näkökulmaa kodin ja koulun yhteistyötä koskevaan tutkimukseen. Ai-

heesta on joitakin kansainvälisiä tutkimuksia, joihin viittaan tutkimuksessani jonkin verran, 

mutta myös kansainvälisesti oppilaiden käsityksiä on tutkittu vasta melko vähän. Tutkijana 

toivon, että selvittämällä oppilaiden käsityksiä ja tuomalla niitä näkyväksi, voitaisiin kodin 

ja koulun yhteistyön suunnittelussa ja toteutuksessa ottaa oppilaiden käsitykset paremmin 

huomioon.  

Kiinnostuin tutkimaan aihetta luokanopettajaopintojeni aikana. Omat lähtökohtani liittyvät 

aiheeseen siten, että minulla on omakohtaista kokemusta kodin ja koulun yhteistyöstä ai-

neenopettajan työni kautta. Lisäksi minulla on myös vanhemman rooli aiheeseen, sillä esi-

koiseni on aloittamassa koulun. Olen siis nähnyt kodin ja koulun yhteistyön lähinnä opetta-

jan ja vanhemman näkökulmasta käsin. Havahduin kuitenkin siihen, että oppilas usein si-

vutetaan tai häntä pidetään vain toiminnan kohteena, kun keskustellaan kodin ja koulun 

välisestä yhteistyöstä.  Oppilas on kuitenkin yhteistyön tärkein osapuoli, sillä ilman oppi-

lasta ei olisi edes koko yhteistyötä! Ottamalla oppilaan käsitykset tutkimuksen kohteeksi 

haluan tuoda oppilaiden käsitykset näkyviksi ja avartaa omia näkökulmiani kodin ja kou-

lun yhteistyöstä. Toivon, että se auttaa myös muita opettajia ja vanhempia avartamaan nä-

kökulmiaan ja kehittämään kodin ja koulun yhteistyötä oppilaiden ajatukset huomioiden. 

Tutkimukseni on laadullinen tutkimus ja käytän fenomenografista lähestymistapaa. Feno-

menografia sopii tutkimusmenetelmäksi silloin, kun tutkitaan jonkun ryhmän käsityksiä 

jostakin ilmiöstä. Aineistoni koostuu kuudennen luokan oppilaiden ryhmähaastatteluista, 

jotka toteutin syksyllä 2016. Tein 6 ryhmähaastattelua ja haastattelin yhteensä 23 oppilasta 

kahdesta eri koulusta kahdelta eri paikkakunnalta. Tutkimukseni on aineistolähtöinen, sillä 

oppilaiden haastattelut ovat määritelleet tutkimuksen rungon. 

Tutkimukseni lähtee liikkeelle kodin ja koulun yhteistyön määrittelystä ja sen historiasta. 

Käyn myös yleisimmät kodin ja koulun yhteistyömuodot läpi, minkä jälkeen tarkastelen 
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oppilaan osuutta kodin ja koulun yhteistyössä. Kolmannessa luvussa esittelen tutkimukseni 

toteutusta ja tutkimusmenetelmiä. Neljännessä luvussa esittelen tutkimuksen keskeiset tu-

lokset eli oppilaiden käsityksiä kodin ja koulun yhteistyön eri muodoista ja oppilaiden aja-

tuksia ja toiveita yhteistyöhön liittyen. Viidennessä luvussa kokoan tutkimustulokset koko-

naisuudeksi. Pohdin myös, miten oppilaiden osallisuus näkyy aineistossa sekä arvioin tut-

kimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta. 
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2 Kodin ja koulun yhteistyö 

2.1 Yhteistyön määrittelyä 

Kodin ja koulun yhteistyö -termin käytöllä on Suomessa vahvat perinteet. Sitä on käytetty 

kuvaamaan kaikenlaista yhteydenpitoa kodin ja koulun välillä. Virallisessa koulutuspoliit-

tisessa puheessa vanhempien suhdetta kouluun on kuvattu kumppanuudeksi, kodin ja kou-

lun yhteistyöksi ja 1990-luvulla myös asiakkuudeksi. (Metso 2004, 26–27.)  

Yhteistyö voidaan määritellä siten, että opettajat ja vanhemmat tekevät jotain yhdessä. Jos 

koulussa on aktiivisia vanhempia ja opettajia, yhteistä toimintaa löytyy helposti. Yhteis-

työhön sisältyy myös molempien osapuolten yhteinen tavoite, joka kodin ja koulun yhteis-

työssä on lapsen oppimisen ja kehityksen tukeminen. Kodin ja koulun yhteistyössä on 

Suomessa suuria vaihteluja ja sen syvyydessä on erilaisia tasoja. Yhteistyön vaihtelu on 

koulukohtaista, sillä jokaisella koululla on omat käytäntönsä. Vaatimattomin yhteistyön 

muoto on yhteydenpito, jossa koulu on yhteydessä kotiin vain silloin, kun sille on erityinen 

tarve. Usein tämä tarve nousee esiin, kun oppilaasta on jotain negatiivista kerrottavaa. 

(Vuorinen 2000, 21-22; Hellström 2008, 100.)  

Kasvatuskumppanuus on tuttu käsite päivähoidon puolella, mutta myös kouluissa puhutaan 

kasvatuskumppanuudesta kodin ja koulun yhteistyö -termin rinnalla. Kasvatuskumppanuu-

della tarkoitetaan vanhempien ja kasvatuksen ammattilaisten tietoista sitoutumista yhteisiin 

tavoitteisiin ja yhteistoimintaan liittyen lapsen tai nuoren kasvun, kehityksen ja oppimisen 

tukemiseen. Kumppanuusajattelu painottaa vanhempien aikaisempaa laajempaa osallistu-

mista ja osallisuutta. Kasvatuskumppanuus rakentuu vuorovaikutukselle, jossa on keskeistä 

kuuleminen, kunnioitus, luottamus ja dialogisuuden periaate. Kyse on vanhempien ja opet-

tajien aidosta ja tasavertaisesta kohtaamisesta ja vuoropuhelusta, jossa yhdistyvät ammatti-

laisten osaaminen ja vanhemman oman lapsen tuntemus lapsen hyvinvointia tukevalla ta-

valla. (Lämsä 2013a, 50-51.) Nykyisessä vuoden 2016 Varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteissa ei kuitenkaan enää mainita kasvatuskumppanuus -termiä, vaan tilalla käytetään 

termiä huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö tai kasvatusyhteistyö. (Opetushallitus 2016, 32-

33.)  

Kodin ja koulun vuorovaikutusta kuvataan Metson (2004, 26–27) mukaan kuitenkin ylei-

sesti kodin ja koulun yhteistyönä. Yhteistyö on määritelty kahden tai useamman osapuolen 
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yhteistoiminnaksi jonkin päämäärän saavuttamiseksi. Kodin ja koulun yhteistyöllä on vii-

tattu myös jatkuvaan molemminpuoliseen tietojen ja näkemysten vaihtoon sekä hyvien ja 

luottamuksellisten suhteiden rakentamiseen koulun henkilökunnan ja vanhempien välille, 

minkä tarkoituksena on luoda hyvät edellytykset oppilaan kasvulle. Vuorinen (2000, 22) 

puolestaan kuvaa edellisen määritelmän mukaista toimintaa yhteistoiminnaksi. Hän pitää 

kodin ja koulun yhteistoimintaa yhteistyömuotojen vaativampana tasona, jossa asetetaan 

yhteisiä tavoitteita ja toimitaan yhdessä niiden saavuttamiseksi. Yhteistoimintaan kuuluu 

myös aito dialogi kodin ja koulun välillä. 

Terminä kodin ja koulun yhteistyö on ajanut itsensä läpi koulujen arkeen. Sillä voidaan 

viitata myös varhaiskasvatuksessa tapahtuvaan yhteistyöhön kotien kanssa. (Opetushallitus 

2007, 16.) Kun termin merkitystä pohdittiin Metson (2004, 118-119) tutkimuksessa tar-

kemmin, yhteistyö nähtiin koulujen osalta lähinnä vanhemmille tiedottamisena ja yhtey-

denpitona. Koulun välittämä tieto ja vanhempien odotukset eivät kuitenkaan aina kohdan-

neet, sillä vanhemmat odottivat enemmän tietoa varsinkin oman lapsensa koulunkäynnistä. 

Yhteistyön toteutuminen edellyttääkin Hellströmin (2008, 102) mukaan tahtoa ja voimia 

sekä koululta että kodilta. Kukin opettaja toteuttaa kodin ja koulun yhteistyötä omalla ta-

vallaan, mutta yhteistyö ei voi olla riippuvainen opettajan halusta ja asenteista.  

Hyvin toimiva kodin ja koulun yhteistyö edellyttää osapuolten keskinäistä luottamusta. Sen 

tärkein perusta on oikeudenmukaisuus. Luottamus syntyy yhteisessä toiminnassa ja kes-

kustelussa. Luottamuksen syntyyn tarvitaan aikaa, yhteisiä kohtaamisia sekä jatkuvaa ja 

aktiivista vuoropuhelua. Vuoropuhelulla tarkoitetaan tasavertaista keskustelua, jonka avul-

la pyritään yhteiseen ymmärrykseen. (Opetushallitus 2007, 12.) Kodin ja koulun yhteistyö 

onkin siis kahden eri kasvuyhteisön vuoropuhelua. Siinä lapsi oppii, että yhteistyö on mah-

dollista, vaikka perinteet ja tavat olisivat erilaisia tai asioista oltaisiinkin eri mieltä. (Armi-

nen, Helenius, Lång & Metso 2013, 228.)  

Omassa työssäni käytän kodin ja koulun yhteistyö -termiä, koska se on Suomessa hyvin 

yleisesti käytetty ja vakiintunut termi.  

2.2 Yhteistyön historiaa 

Kansakoulun alkuaikoina 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa kodin ja koulun väliset 

suhteet olivat jännitteiset. Kansakoulu joutui pitkään taistelemaan asemastaan saavuttaak-
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seen kotien luottamuksen. Kansakoulun perustajana tunnettu Cygnaeus oli toivonut kotien 

ja kansakoulun välille rakentuvan läheistä yhteistyötä ja tavoitteena oli, että kansakoulua 

kutsuttaisiin kodeissa ”meidän kouluksi” ja sen opettajaa ”meidän opettajaksi”. Ihanteena 

oli, että vanhempien ja opettajien välillä vallitsisi luottamuksellinen suhde keskusteltaessa 

lapsen koulunkäynnistä. Käytännössä kuitenkin kodit ja koulu pysyivät toisilleen vieraina 

ja olivat toistensa työskentelystä vain vähän kiinnostuneita. (Halila 1949, 274-276.) 

Kodin ja koulun yhteistyön tärkeys tiedostettiin, mutta käytännön toimia sen kehittämisek-

si tehtiin vain vähän. Koti ja koulu olivat olleet vuorovaikutuksessa vain satunnaisissa juh-

lissa, mutta 1900-luvun alussa suositeltiin pidettäväksi vanhempien kokouksia, johon opet-

taja kutsui kaikki lasten huoltajat. Ohjelmassa tuli olla jokin kasvatustyötä valaiseva help-

potajuinen esitelmä sekä laulua ja yleistä seurustelua. Oli huolehdittava siitä, ettei tilai-

suuksista tulisi riitaisia kansankokouksia. Jotkut opettajat myös pelkäsivät, että kokouksis-

sa vanhemmat arvostelisivat ja haukkuisivat opettajaa. Myöhemmin kuitenkin tällaisten 

kokousten hyödyt todettiin vähäisiksi, sillä vanhempien kiinnostus kokouksia kohtaan ei 

ollut riittävää. (Halila 1949, 277 – 278; Syväoja 2004, 142.)  

Kouluhallitus keräsi tietoja koulujen toteuttamasta kodin ja koulun yhteistyöstä vuonna 

1932. Kyselyjen vastauksissa mainittiin yhteistyömuotoina vanhempien vierailut koulun 

juhlissa sekä opettajien kotikäynnit. Merkittävimpänä yhteistyötapahtumana pidettiin äi-

tienpäiväjuhlaa. Muita yhteistyömuotoja olivat koulukasvitarhatyöskentely sekä ruoka- ja 

vaateavun toimittaminen vähävaraisille. Koulun varovainen suhtautuminen oppilaiden 

vanhempiin näkyi myös kansakoulun opetussuunnitelmassa, sillä koulun nähtiin toimivan 

kodin apuna. Kouluneuvos Laurent ehdotti työmuotojen säännöllistämistä. Koulun tuli olla 

selvillä lapsen kotioloista ja vanhempien kasvatusnäkemyksistä voidakseen tukea koteja. 

Koulunkäynnin katsottiin myös tuovan oppilaissa esiin uusia piirteitä, joista vanhempien-

kin olisi hyvä tietää. (Metso 2004, 42; Syväoja 2004, 142.) 

Sotavuosien kansallisen yhtenäisyyden pyrkimys teki kodista entistä tärkeämmän yhteis-

kunnan perussolun. Vaikka kotia pidettiin ensisijaisena lapsen kasvatuksessa, koulua ei 

kuitenkaan enää nähty kodista irrallisena laitoksena, vaan molempien kasvatuspyrkimykset 

haluttiin yhdistää. Sotien jälkeen kansakoululaitos aloitti kerhotoiminnan lasten harrastus-

mahdollisuuksien lisäämiseksi. (Syväoja 2004, 146 -148.) Myös jälleenrakentamisen henki 

vaikutti kodin ja koulun yhteistyöhön, sillä vanhemmat olivat monin paikoin vaikuttamassa 
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muun muassa koulujen rakentamiseen. Varainkeruu synnytti osallisuutta ja monta ”meidän 

koulua”, sillä vanhempien osaamiselle ja innostukselle oli tarvetta. (Kurttila 2013, 12.) 

Kodin ja koulun yhteistyössä alettiin nähdä ongelmia 1960-luvulla. Yhteydenpito vanhem-

piin todettiin rakentuvan usein oppilaan ongelmien ympärille. Vanhempia ei myöskään 

nähty vain positiivisena yhteistyötahona, sillä oppilaiden ongelmat saatettiin liittää hanka-

liin vanhempiin. Kasvatusvastuun liiallinen siirtyminen kodeilta kouluille nousi myös 

esiin. Kouluyhteistyökomitean lausunnon (1969 I) mukaan kodin ja koulun yhteistyö oli 

sattumanvaraista, väkinäistä, rutiininomaista ja siinä oli negatiivinen sävy. Lisäksi komitea 

toi esille ongelman, joka mainitaan myös nykyään puhuttaessa kodin ja koulun yhteistyös-

tä. Sen mukaan toiminnan ulkopuolelle jäivät juuri ne vanhemmat, joiden kanssa keskinäi-

nen informaation vaihtaminen olisi kaikkein tärkeintä. Nämä vanhemmat olivat niitä, joi-

den lapsilla opettajien mukaan oli koulussa ongelmia. (Metso 2004, 43 – 44.) 

Peruskoulu-uudistus 1970-luvulla nosti odotuksia kodin ja koulun välisen yhteistyön tiivis-

tymisestä. Koulujärjestelmän muutoksen nähtiin edellyttävän aktiivista yhteydenpitoa opet-

tajan ja vanhempien välillä. Vanhempien informointi nähtiin tärkeäksi myös lisääntyneiden 

käytös- ja työrauhahäiriöiden vuoksi. Kodin ja koulun yhteistyötä ei kuitenkaan kaikissa 

tilanteissa nähty hyvänä. Murrosikäisellä nuorella saattoi olla negatiivinen asenne omiin 

vanhempiinsa ja he etsivät esikuvia kodin ulkopuolelta. Jos opettajat liittoutuivat vanhem-

pien kanssa, saattoi koulukin menettää mahdollisuuden tarjota aineksia oppilaan identitee-

tin rakentamiselle. Peruskoulun opetussuunnitelmakomitea painotti kuitenkin kotien vii-

mekätistä vastuuta lasten kasvatuksessa. Komitea korosti myös kodin ja koulun välisen 

kommunikaation positiivista sävyä, sillä oppilaasta tehtävissä havainnoissa pitäisi kiinnit-

tää yhtä paljon huomiota myönteisiin kuin negatiivisiin puoliin. (Metso 2004, 44-45.) 

1980- ja 1990-luvuilla kiinnostuttiin osallistumisesta ja vanhemmat nähtiin aktiivisina kan-

salaisina. Koska aktiivinen kansalainen toimii omien valintojensa mukaan, tapahtunut 

muutos johti vanhempien oikeuteen valita lapselleen sopiva koulu. Opettajat ja vanhemmat 

nähtiin joskus myös toistensa vihollisina, jolloin opettaja asiantuntijaroolissaan asetti raja-

aitoja vanhemmalle. (Lehtolainen 2008, 88.) 

Nykypäivänä kodin ja koulun yhteistyö on murroksessa ja etsii muotoaan. Käytännössä on 

mukana koulujen perinteet ja uudet kehittämissuunnat. Lapsia pidetään tärkeämpinä kuin 

koskaan ennen ja vanhemmat ovat rohkeampia kuin aiemmin. Tässä on ainekset sekä hy-
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vään että huonoon. Kiirettä voidaan pitää aikamme sairautena ja yhteisöllisyys yhdessä 

perheystävällisen yhteiskunnan kanssa on sen parantava voima. (Kurttila 2013, 12-13.) 

2.3 Yhteistyömuodot 

Kodin ja koulun yhteistyö muodostaa jatkumon, joka alkaa varhaiskasvatuksesta ja esiope-

tuksesta, etenee peruskouluun sekä jatkuu lukioon ja toiselle asteelle. Jatkumossa voidaan 

erottaa herkkyyskausia, jotka ovat tärkeitä vaiheita yhteistyön kehittymiselle ja rakentami-

selle. Nämä vaiheet sijoittuvat oppilaan oppimispolun siirtymä- ja nivelvaiheisiin. Näitä 

siirtymävaiheita ovat peruskoulun aloittaminen, jolloin yhteistyön toimintatapoja luodaan.  

Myös oppilaan siirtyminen toiselta vuosiluokalta kolmannelle luokalle muuttaa koulun-

käyntiä monin tavoin. Erityinen haaste on siirtyminen kuudennelta luokalta seitsemännelle 

vuosiluokalle, jolloin yhteistyötä tulisikin vahvistaa. (Opetushallitus 2007, 16.) 

Yhteydenpito kodin ja koulun välillä voidaan järjestää monin eri tavoin. Hyvin toimiva 

vuorovaikutus lisää vanhempien luottamusta kouluun ja antaa tärkeää tietoa oppilaasta 

sekä opettajille että lapsen huoltajille. Yhteydenpito asettaa koululle myös haasteita, sillä 

on pohdittava yhteydenpidon toteutumista myös vanhempien näkökulmasta: miten ja mil-

loin huoltajat tavoittavat koulun henkilöstön ja miten koulu kannustaa huoltajia yhteyden-

pitoon. (emt. 22-23.) 

Koulut lähettävät koteihin monenlaisia tiedotteita. Yhteistyövälineenä voidaan käyttää 

kuukausi- tai viikkotiedotetta, jossa kerrotaan kuluneen kuukauden tai viikon tapahtumista 

ja tiedotetaan tulevista tapahtumista. Jokaisella oppilaalla voi olla lisäksi oma reissuvih-

konsa päivittäisiä tiedotteita varten.  Perinteinen reissuvihko on kuitenkin jo monissa kou-

luissa osittain tai kokonaan korvattu sähköisellä viestintäjärjestelmällä, joiden käyttö vä-

hentää opettajan lähettämien paperitiedotteiden määrää. Suurimmassa osassa peruskouluis-

ta on käytössä selainpohjainen Wilma -järjestelmä. Sinne tallennetaan muun muassa luku-

vuosisuunnitelmat, arvioinnit ja oppilastiedot. Wilman kautta opettaja ja oppilaan huoltaja 

voivat lähettää toisilleen viestejä. Jokainen luokka on koottu omaksi ryhmäkseen, jolloin 

sama viesti voidaan laittaa koko ryhmälle yhtä aikaa. Lisäksi kaikille koulussa olevien op-

pilaiden huoltajille voidaan laittaa yhteinen viesti samanaikaisesti. (Karhuniemi 2013, 118-

120, 123.) 
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Juhlat ovat ehkä perinteisin kodin ja koulun yhteistyömuoto, sillä niitä on järjestetty jo 

kansakoulun alkuajoista lähtien. Kansakoulun aikaan koulun juhlat saattoivat olla jopa 

ainoa yhteistyömuoto kodin ja koulun välillä. Juhlat tuovat vaihtelua koulutyöhön. Joulu-

juhlat ja kevätjuhlat ovat perinteisesti olleet tilaisuuksia, joihin kutsutaan kaikki vanhem-

mat. Juhlien ohjelmassa on perinteisesti ollut laulua, runoja ja näytelmiä. Joulu- ja kevät-

juhlat ovat säilyttäneet paikkansa koulun ja kodin kohtaamispaikkana nykypäiviin saakka. 

(Lehtolainen 2008, 279; Syväoja 2004, 152-153.)  

Vanhempainillat ovat yhä koulujen yleisin tapa tavata oppilaiden vanhempia. Vanhem-

painillat ovat rehtorin ja opettajien koolle kutsumia tilaisuuksia, joissa kerrotaan ja keskus-

tellaan ajankohtaisista koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Vanhempainiltoja voidaan järjes-

tää eri teemojen ympärille. Yleisiä koko koulua koskevia teemoja voivat olla esimerkiksi 

opintojen arviointi, opetuksen järjestäminen, kouluruokailu tai oppimisen ja koulunkäynnin 

tuki. (Karhuniemi 2013, 106.)  

Arviointikeskustelu tai vanhempainvartti on yleistynyt kouluissa viime vuosina. Opetta-

jan, vanhemman ja oppilaan välisestä keskustelusta voidaan käyttää monia eri nimiä: van-

hempainvartti, arviointikeskustelu, kehityskeskustelu tai kolmikantakeskustelu. Usein kes-

kustelut ovat osa arviointia, mutta on tärkeää, että kyseessä on vuorovaikutustilanne. Van-

hemmille on tärkeää saada keskustella omasta lapsestaan ja hänen koulunkäynnistään. 

(Karhuniemi 2013, 115.) 

Yksittäistä oppilasta koskevat arviointikeskustelut ovat tärkeitä. Tavoitteena on tukea oppi-

laan kasvua, oppimista ja koulunkäyntiä. Siksi oppilaan mukana olo tapaamisessa on pe-

rusteltua. On tärkeää, että opettaja, huoltaja ja oppilas valmistautuvat keskusteluun ennalta. 

Opettaja voi esimerkiksi tapaamisaikaa sopiessaan pyytää huoltajaa pohtimaan valmiiksi 

askarruttavia asioita. Keskustelujen sisältö vaihtelee ikäkausittain, mutta on tärkeää kes-

kustella siitä, miten oppilaan koulunkäynti sujuu ja kehittyy. Yleisiä keskustelunaiheita 

ovat oppilaan vahvuudet, kiinnostuksenkohteet ja tukea tarvitsevat alueet. (emt. 115–117; 

Opetushallitus 2007, 23.)  

Avoimien ovien päivää vietetään jo monissa kouluissa. Silloin vanhemmat voivat tulla 

seuraamaan tyypillistä koulupäivää tai koulu voi järjestää toiminnallista yhteistyötä. Peri-

aatteessa jokaisella huoltajalla on mahdollisuus tulla tutustumaan koulun opetukseen mil-

loin vain. Käytännössä näin ei kuitenkaan tapahdu, sillä huoltajat ovat ansiotyössä koulu-

päivän aikana. Avoimien ovien päivä kannattaakin järjestää mahdollisena lauantaityöpäi-
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vänä, jolloin useammilla huoltajilla on mahdollisuus osallistua niihin. Avoimien ovien päi-

vän ohjelmassa voisi olla esimerkiksi liikuntaa, näyttelyitä tai erilaisia työpajoja. Joissakin 

kouluissa huoltaja voi osallistua opetukseen lapsensa sijaan. Sisältö voi olla myös koulun 

toimintaan osallistavaa, esimerkiksi yhteisten pelisääntöjen tai kiusaamisen vastaisen toi-

minnan suunnittelua tai opetussuunnitelman käsittelyä. Vaikka onnistuneiden ja huoltajia 

osallistavien päivien suunnittelu ja järjestäminen vaativat työtä, niistä saadut kokemukset 

kannustavat toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen. (Karhuniemi 2013, 111; Lahtero 

2013, 17.) 

Onnistunut kodin ja koulun yhteistyö vaatii organisointia. Yhteistyöohjelman kehittäminen 

edellyttää ohjausta valtakunnan, kunnan ja koulun tasolla, mutta varsinainen työ on suunni-

teltava koulukohtaisesti. On tärkeää, että koulun opettajat tekevät yhteistyötä keskenään ja 

jakavat kodin ja koulun yhteistyön onnistumiset ja ongelmat. Parhaimmillaan se onkin 

voimavara kaikille osapuolille. Se on kasvatuskumppanuutta, joka ulottuu yksittäisen lap-

sen kasvatuksesta koko luokkayhteisön kasvun tukemiseen. Yhteistyössä joudutaan kui-

tenkin kohtaamaan myös ristiriitatilanteita, esimerkiksi lastensuojelullisissa tilanteissa. 

Pahimmillaan kodin ja koulun kohtaamiset voivat muodostua ahdistaviksi valtataisteluiksi, 

joissa lapsen parhaan sijaan etsitäänkin syyllisiä ja virkavirheitä. (Siniharju 2003, 17; Hell-

ström 2008, 102.) 

2.4 Oppilaiden osallisuus – osana yhteistyötä 

Kodin ja koulun yhteistyö on osa oppilaan arkea.  Hyvin toimiva kodin ja koulun yhteistyö 

on tärkeä oppilaan koulunkäynnin tuki. Vanhempien ohella myös oppilas on hyvä ottaa 

mukaan yhteistyön luomiseen ja kehittämiseen antamalla oppilaan esittää omia ajatuksiaan. 

Lapsen ikätaso on myös otettava huomioon yhteistyössä. Lapsi luo aktiivisesti suhdetta 

hänelle tärkeisiin aikuisiin ja siten hän on oleellisesti vaikuttamassa yhteistyön syntymi-

seen ja laatuun. (Opetushallitus 2007, 14.) 

Osallisuudesta on puhuttu jo melko pitkään, mutta sille ei ole yhtä jaettua määritelmää. 

Ongelmana on ollut englanninkielinen termi participation, joka voidaan kääntää osallistu-

miseksi ja osallisuudeksi, mutta ne erotetaan usein suomenkielessä toisistaan. Kiilakoski, 

Gretschel ja Nivala (2012, 15-16) määrittelevät osallisuuden todellisen vastuun kanta-

miseksi ja saamiseksi oman, toisten ja koko yhteisön toimintakyvystä. Osallisuutena ei 

voida pitää sitä, että lapsia ja nuoria kuunnellaan, mutta heidän mielipiteille ei anneta pai-
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noarvoa yhteisön toiminnasta päätettäessä. Osallisuus on yksilön tai ryhmän mahdollisuut-

ta toimia, mikä tarkoittaa käytännössä vallan jakamista. Osallisuus on siis muutakin kuin 

mukana olemista. Se on mahdollisuutta muuttaa yhteisöä, johon kuuluu.  

Lasten osallisuudesta on puhuttu jo jonkin aikaa, mutta varsinkin alakouluikäisten lasten 

osallisuus on edennyt hitaasti. Oppilaskunta- ja nuorisovaltuustotoimintaa on joissakin 

kunnissa, mutta ne on tarkoitettu yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille nuorille. Vaatimuk-

set alakouluikäisten osallistumisesta eivät ole syntyneet tyhjästä, vaan niiden taustalla vai-

kuttaa kansainvälinen keskustelu ja Lasten oikeuksien sopimus (1989). (Kiili 2011, 168.) 

Osallisuus on ilmiö, joka voi toteutua monissa erilaisissa yhteisöissä: perheessä, päiväko-

dissa, koulussa, kaveriporukassa, kunnassa tai yhteiskunnassa. Osallisuutta voidaankin 

edistää eri laajuudessa eri tasoilla. (Kiilakoski, Gretschel & Nivala 2012, 16.) Osallisuus- 

ja vaikuttamistaitoja opitaan vähitellen perheen, koulun ja muiden kasvuympäristöjen tuel-

la. Osallisuus ja aktiivinen kansalaisuus edellyttävät kokemuksia vaikuttamisesta ja siitä, 

että omilla mielipiteillä on merkitystä ja niitä kuullaan. Kun edistetään lasten ja nuorten 

aktiivista osallistumista yhteisön toimintaan, vahvistetaan heidän kasvamistaan aktiivisiksi 

kansalaisiksi ja ehkäistään syrjäytymistä. (Luosujärvi & Järnefelt 2013, 50.)  

Osallisuuden rakentumisesta on erilaisia malleja, jotka antavat kasvattajalle mahdollisuu-

den peilata omaa työskentelyään. Roger Hart loi metaforan osallisuuden tikapuista vuonna 

1992. Tikapuissa on kahdeksan askelmaa, jotka kuvaavat osallisuuden eri tasoja. Osalli-

suuden määrä kasvaa, mitä korkeammalle tikapuita pitkin mennään. Kasvattajan toiminta 

on joko osallisuutta avaavaa tai rajoittavaa. Ensimmäisellä portaalla lapset ovat mukana, 

mutta heidän ajatuksiaan ei kysytä.  Toisella portaalla lapset osallistuvat, mutta eivät 

ymmärrä itse tilannetta, vaan toistavat aikuisten opettamaa. Tästä on tyypillinen esimerkki 

lasten laulu- tai tanssiesitys, jossa lapset osallistuvat esitykseen, mutta sisältö on aikuisten 

tekemä ja valitsema. Kolmannella portaalla lasten mielipiteitä kysytään vain muodon 

vuoksi, mutta muut osallistujat eivät odota lasten osallistuvan aidosti. Neljänneltä por-

taalta alkavat varsinaiset osallisuuden askelmat. Siinä lasten mielipiteitä kuullaan, mutta 

aikuiset lopulta tekevät päätökset. Esimerkiksi lapsilta voidaan kysyä, mitä he haluaisivat 

syödä koulussa, mutta aikuiset lopulta päättävät asiasta. Viidennellä portaalla lapsilta 

kysytään toiminnasta ja heidän näkemyksensä huomioidaan, mutta kasvattajat suunnittele-

vat ja johtavat toimintaa. Kuudennella portaalla lapset otetaan mukaan suunnitteluun ja 

toteutukseen jokaisessa vaiheessa, mutta toiminnan aloite tulee aikuisilta. Seitsemännellä 
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portaalla lapset puolestaan tekevät aloitteen ja myös toteuttavat itse toimintaa. Kasvattajat 

pysyvät taustalla, mutta auttavat tarvittaessa. Kahdeksannella portaalla lapset ja kasvatta-

jat ovat tasavertaisia ja he suunnittelevat ja aloittavat toiminnan sekä tekevät päätökset 

yhdessä. Tikapuumallia on kritisoitu siitä, ettei siinä huomioida osallisuuden subjektiivista 

kokemusta. (Eskel & Marttila 2013, 79-80.) On myös huomioitava, että erilainen osalli-

suuden aste sopii erilaisiin tilanteisiin. 

Myös aikuisten asenteet voivat olla este lasten osallistumiselle ja osallisuudelle. Lapset 

nähdään joko kyvyttöminä tai heidän osallistumisensa nähdään jollain lailla vaarallisena. 

Uhka katsotaan kohdistuvan yleensä lapseen, mutta siinä voi olla kyse myös siitä, että ai-

kuiset kokevat asemansa ja auktoriteettinsa olevan uhattuna. Etiikan näkökulmasta lasten 

osallistumista ei pitäisi estää valmiuksien kehittymättömyyden vuoksi, vaan siihen pitäisi 

luoda mahdollisuuksia, sillä osallistuminen luo valmiuksia. (Hipp & Palsanen 2014, 5.) 

Osallisuuden muodot ovat eri ikäisillä erilaisia. Lasten ja nuorten pitää tulla kuulluiksi ni-

menomaan lapsina. Heille on annettava aito mahdollisuus vaikuttaa niihin asioihin, mihin 

he haluavat vaikuttaa. Oppilaiden kuuleminen tapahtuu arjen tilanteissa ja osallisuus lähtee 

turvallisesta ryhmästä, jossa jokainen voi ilmaista tunteitaan ja mielipiteitään. Lapset tar-

vitsevatkin mahdollisuuksia esittää omia käsityksiään, mutta he tarvitsevat myös puolesta-

puhujia. Tarvitaan aikuisia, jotka tuovat lasten ja nuorten arkea ja ajatuksia näkyväksi päät-

täjille. Lasten ja nuorten tärkeänä pitämät asiat tulisi viedä eteenpäin, jotta ne voitaisiin 

huomioida lapsia ja nuoria koskevassa päätöksenteossa. ((Luosujärvi & Järnefelt 2013, 50-

51; Rasku-Puttonen 2008, 165.) Myös tätä tutkimusta voidaan perustella edellä mainitulla 

seikalla, sillä tavoitteena on tuoda oppilaiden ajatuksia näkyväksi, jotta ne voitaisiin huo-

mioida kodin ja koulun yhteistyössä.  

Lasten osallisuuden vahvistamisessa avainasemassa ovat päiväkodin ja koulujen kasvatta-

jat, sillä jo pienet lapset omaksuvat toimintamalleja, jotka kehittyvät leikeissä ja muissa 

vuorovaikutustilanteissa ja rakentavat yhteisöllisen oppimisen taitoja. Opettajalla on luok-

katilanteessa ratkaiseva rooli keskustelun luomisessa, sillä hän määrittelee, millaisessa 

oppimisympäristössä oppiminen tapahtuu. Opettajan asenteet ratkaisevat sen, miten hän 

kannustaa oppilaitaan tekemään kysymyksiä sekä luottamaan itseensä ja muihin oppilaisiin 

uusien ideoiden tuottamiseksi. Vähäinen keskustelu ei kuitenkaan johdu vain opettajien 

toiminnasta, ja yksittäisellä oppitunnilla on vaikea saada muutosta aikaiseksi. Oppilaat 
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tarvitsevatkin jatkuvaa ja runsasta rohkaisua omien ajatustensa ilmaisemiseen. (Rasku-

Puttonen 2008, 158-159.) 

Lasten osallistumisen näkökulmasta suomalaista peruskoulua on arvosteltu opettajakeskei-

syydestä. Lisäksi on todettu, että suomalaisen peruskoulun heikkous on, että osallistumis-

toiminnan kehittämiseen ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Suomessa oppilaat osallis-

tuvat pohjoismaisesti vertaillen melko vähän koulun päätöksentekoon ja oppilaskuntatoi-

mintaan. (Kiili 2006, 93-94.) Koulumaailmaa voidaan kritisoida myös siitä, että lasten mie-

lipiteitä kodin ja koulun yhteistyöstä ei ole riittävästi huomioitu. Lapsilähtöinen lähesty-

mistapa lähtee siitä, että lapsilla on omat mielipiteensä esimerkiksi vanhempien osallistu-

misesta heidän koulunkäyntiinsä. Nämä näkemykset tulee myös huomioida. (Vyverman & 

Wettenburg 2009, s. 106.) 

Oppilaat ovat perinteisesti osallistuneet melko vähän kodin ja koulun yhteistyöhön ja mo-

net yhteistyömuodot ovat vain vanhempien ja opettajien välisiä. Oppilailla kuitenkin riittää 

toiminta- ja tapahtumaideoita, mutta he tarvitsevat aikuisten tukea ja kannustusta niiden 

toteuttamiseen. Joissakin kouluissa on toteutettu palautekyselyjä oppilaille ja huoltajille ja 

niiden tuloksiin on palattu oppilaiden kanssa. (Arminen ym. 225-226.) Lisäksi Luosujärvi 

ja Järnefelt (2013, 52) ovat esittäneet esimerkkejä oppilaiden osallistumisen mahdollisuuk-

sista kodin ja koulun välisissä tapahtumissa. Oppilaat voivat esimerkiksi suunnitella ja pi-

tää vanhempainillassa erilaisia esityksiä: näytelmiä, esitelmiä tai koulun toiminnan esitte-

lyä. Oppilaat voivat osallistua myös ryhmäkeskusteluihin vanhempien kanssa tai he voivat 

olla paneelikeskustelun keskustelijoita, ja vanhemmat ovat kuulijoina. Jos koulussa järjes-

tetään jokin työpaja vanhemmille, niin oppilaat voisivat toteuttaa työpajat yhdessä opetta-

jien kanssa. Tämän kaltainen toiminta lisäisi oppilaiden näkyvyyttä ja osallisuutta koulun 

ja kodin yhteistyössä.  

Kodin ja koulun lisääntyvässä yhteistyössä on oppilaiden näkökulmasta tunnistettavissa 

myös joitakin jännitteitä. Voidaan pohtia, aiheuttaako lisääntyvä tiedottaminen, neuvonta 

ja päätöksenteko opettajien ja vanhempien välillä oppilaalle tunteen, että aikuiset kontrol-

loivat heitä yhä enemmän. Tällainen tunne on todennäköistä oppilaan opetellessa ottamaan 

enemmän vastuuta itsestään ja oppimisestaan. Varsinkin yläkoulussa oppilaat haluavat 

hoitaa asioitaan itsenäisesti ja jotkut nuoret haluavat pitää kodin ja koulun kaukana toisis-

taan. Tästä ei kuitenkaan pitäisi tehdä liian yksinkertaistettuja johtopäätöksiä, sillä vaikka 
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nuoret haluavat tehdä itsenäisiä valintoja ja päätöksiä, he samalla haluavat niille myös 

vanhempiensa tuen. (Rasku-Puttonen 2008, 166.) 

Kodin ja koulun yhteistyössä on kyse lapsen kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tukemi-

sesta. Lapsen näkökulmasta yhteistyö tarkoittaa hyvinkin arkisia asioita: sitä, että van-

hemmat ja opettaja huolehtivat hänestä, huomioivat hänen tarpeensa ja ymmärtävät häntä. 

Peruskouluikä on elämänvaihe, jota tulisi pitää arvokkaana osana elämää eikä vain kasvuna 

tulevaisuutta varten. Kodin ja koulun yhteistyön tulee kannatella oppilasta läpi peruskou-

lun. Yhteistyö on viesti oppilaalle siitä, että hänen oppimisensa ja koulunkäyntinsä on tär-

keää. Oppilas muodostaa peruskoulun aikana käsityksen itsestään oppijana, kouluyhteisön 

jäsenenä ja aktiivisena kansalaisena. (Arminen ym. 2013, 226-228.) 

2.5 Lainsäädäntö kodin ja koulun yhteistyössä ja oppilaan osallisuudessa 

Perusopetuslain mukaan opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa. Sen mukaan 

Opetushallitus päättää kodin ja koulun yhteistyön keskeisistä periaatteista opetussuunni-

telman perusteissa (Perusopetuslaki 3§, 14 §). 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan koulu on kodin ja koulun 

yhteistyössä aloitteellinen osapuoli ja se on vastuussa kodin ja koulun yhteistyön kehittä-

misestä. Yhteistyön lähtökohtana on luottamuksen rakentaminen, tasavertaisuus ja keski-

näinen kunnioitus. Koulun henkilöstön tulee harjoittaa monipuolista viestintää ja olla hen-

kilökohtaisessa vuorovaikutuksessa huoltajan kanssa. Kodin ja koulun yhteistyötä toteute-

taan sekä yhteisö- että yksilötasolla. (Opetushallitus 2014, 35.) 

Huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta ja hän huolehtii siitä, että oppi-

velvollisuus tulee suoritettua. Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan ope-

tuksesta ja kasvatuksesta kouluyhteisön jäsenenä. Huoltajien osallisuus ja mahdollisuus 

olla mukana koulutyössä on keskeinen osa koulun toimintakulttuuria. Kodin ja koulun kas-

vatusyhteistyö lisää oppilaan, luokan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta. 

(Opetushallitus 2014, 35.) 

Kun tarkastellaan oppilaan oikeudellista asemaa koulussa, säännöshierarkian ylimmän ta-

son muodostavat kansainväliset ihmisoikeusnormit. Tärkein ihmisoikeussopimus koulussa 

on YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimus (1989). Kansallisen lainsäätäjän tulee huolehtia 

siitä, että nämä ihmisoikeussopimusten sisällöt otetaan mukaan myös kansalliseen lainsää-
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däntöön. Myös opetussuunnitelman perusteiden tulee olla sopusoinnussa ihmisoikeussopi-

musten kanssa. (Hakalehto 2015, 54-56.)  

YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaan lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle 

lapselle eli alle 18-vuotiaalle. Sen mukaan lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä kaikis-

sa itseään koskevissa asioissa ja ne on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukai-

sesti. Lapsella on myös oikeus saada tietoa ja ilmaista mielipiteensä, kunhan ne eivät louk-

kaa muiden oikeuksia. Lapsella on oikeus ilmaiseen peruskouluun ja koulutuksen tulee 

kehittää lapsen kykyjä sekä ihmisoikeuksien, lapsen vanhempien sekä oman ja muiden 

kulttuurien kunnioittamista ja suvaitsevaisuutta. Valtiolla on myös velvollisuus raportoida 

säännöllisesti lasten oikeuksien toteutumisesta ja sen tulee huolehtia siitä, että kaikki kan-

salaiset tuntevat lasten oikeudet. (Unicef 1989.) 

Oppilasta ei ole kuitenkaan totuttu näkemään opetustoimen hallintokulttuurissa ja koulun 

arjessa itsenäisenä oikeuksien haltijana. Myöskään lainsäätäjä ei ole erityisemmin huomi-

oinut oppilaan perus- ja ihmisoikeuksia perusopetuslakia säädettäessä tai muutettaessa. 

Tästä on seurauksena lapsinäkökulman vähäisyys koulua koskevassa sääntelyssä, mikä on 

ristiriidassa lapsen oikeuksien sopimuksen koulumaailmalle asetettujen vaatimusten kans-

sa. Lapsen oikeuksien komitea on huomauttanut Suomea viimeksi vuonna 2011 siitä, ettei 

lapsen oikeuksien sopimusta ole riittävästi pantu täytäntöön Suomen lainsäädännössä. (Ha-

kalehto 2015, 59.) 

Suomen perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet (2014) huomioivat oppilaan osal-

lisuutta jo jonkin verran. Suomen perusopetuslain mukaan koulutuksen järjestäjän tulee 

edistää oppilaiden osallisuutta ja huolehtia siitä, että kaikki voivat osallistua koulun toimin-

taan ja sen kehittämiseen. Oppilailla on oikeus ilmaista mielipiteensä oppilaiden asemaan 

liittyvissä asioissa. Oppilailla on oltava myös mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman 

ja siihen liittyvien suunnitelmien valmisteluun. Koululla on oltava oppilaskunta, joka koos-

tuu koulun oppilaista. Sen tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmah-

dollisuuksia ja osallistumista sekä kehittää opetuksen järjestäjän ja oppilaiden välistä yh-

teistyötä. (Perusopetuslaki 47 a §.)  

Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan koulutyön perustana on oppilaiden osallisuus 

ja kuulluksi tuleminen. Koulun on huolehdittava siitä, että oppilaat saavat kokemuksia yh-

teistyöstä ja demokraattisesta toiminnasta niin omassa opetusryhmässä, koko koulussa kuin 

sen lähiympäristössäkin ja erilaisissa verkostoissa. Kouluyhteisön toimintatavat rakenne-
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taan yhdessä. Osallisuutta edistävä, ihmisoikeuksia toteuttava ja demokraattinen toiminta-

kulttuuri luo perustan oppilaiden kasvulle aktiivisiksi kansalaisiksi. Oppilaiden tulisi voida 

osallistua oman koulutyönsä ja ryhmänsä toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arvi-

ointiin oman kehitysvaiheensa mukaisesti. Koulu kannustaa demokraattiseen vuoropuhe-

luun ja osallistumiseen sekä luo niille toimintatapoja. (Opetushallitus 2014, 35.) 

Parhaimmillaan kodin ja koulun yhteistyö kehittyy oppilaan mukana. Sekä huoltajalla että 

koululla on vastuita kodin ja koulun yhteistyössä, sillä on oppilaan oikeus, että koti ja kou-

lu tekevät yhteistyötä. (Arminen ym. 2013, 224.) Lapsilla on myös oikeus vaikuttaa ja 

osallistua kodin ja koulun yhteistyöhön ja heillä on oikeus saada myös tietoa siitä. Lisäksi 

lapsilla on oikeus tietää, millaista tietoa heistä kerätään ja miten sitä käytetään. (Grant 

2009, 15.) Nämä oikeudet on syytä ottaa huomioon kodin ja koulun yhteistyössä ja kaikes-

sa muussakin koulutyössä. 

2.6 Aiemmat tutkimukset 

Kodin ja koulun yhteistyö on merkittävä tutkimusalue, johon liittyvää tutkimusta on tähän 

mennessä julkaistu melko vähän Suomessa. Yksi tutkimuksista on Tuija Metson (2004) 

väitöskirja, jossa hän tarkastelee kodin ja koulun yhteistyön taustoja ja muotoja. Hänen 

tutkimuksensa sijoittuu yläkouluun ja sen mukaan kodin ja koulun yhteistyö määrittyi lä-

hinnä vanhempainilloiksi ja koulusta kotiin tulevaksi tiedotukseksi. Vuoropuhelu yhteis-

työssä oli vähäistä. Oppilaiden osuus yhteistyössä oli tutkimuksen mukaan lähinnä tiedot-

teiden välittäjän rooli kodin ja koulun välillä. Yksittäisten oppilaiden kohdalla yhteistyö 

rakentui vain oppilaan ongelmien ympärille. Vaikka tutkimus sijoittuukin yläkouluun, on 

Metson tutkimus rinnastettavissa myös alakoulun puolelle.  

Marjatta Siniharju (2003) on tutkinut väitöskirjassaan kodin ja koulun yhteistyötä perus-

koulun alkuopetusluokilla. Hän on tutkinut yhteistyön arvostusta ja toteutumista Helsingin 

kaupungin peruskoulujen alkuopetusluokilla lukuvuosina 1983-1984 sekä 1998-1999. Tut-

kimuksen mukaan yhteistyön arvostuksessa ja toteutuksessa oli koulujen välillä huomatta-

via eroja. Vaikka Siniharjun väitöskirja sijoittuu 1-2 -luokille, voidaan tutkimuksen tulok-

sia vertailla myös kuudennen luokan yhteistyöhömuotoihin. 

Kansainväliset tutkimukset kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä ovat viime vuosina li-

sääntyneet. Varsinkin vanhempien osallistumisesta lapsensa koulunkäyntiin on tehty tut-
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kimuksia: on tutkittu, millaisia vaikutuksia vanhempien osallistumisella on ja millaiset 

vanhemmat osallistuvat koulunkäyntiin. Aihetta on tutkittu niin opettajan kuin vanhemman 

näkökulmasta, mutta lasten näkökulmaa on myös kansainvälisesti tutkittu vasta melko vä-

hän. Muualla Euroopassa aiheesta on tehty joitakin tutkimuksia. Belgialaisessa tutkimuk-

sessa Vyverman ja Wettenburg (2009) ovat tutkineet 10-vuotiaiden lasten näkökulmia 

vanhempien osallistumisesta koulunkäyntiin. Tutkimus toteutettiin määrällisin menetelmin 

ja tutkimuksen mukaan lapset suhtautuvat pääasiassa myönteisesti vanhempiensa osallis-

tumiseen. Varsinkin sosioekonomiselta tasoltaan alemmalla tasolla olevat oppilaat suhtau-

tuivat vanhempien osallistumiseen myönteisemmin. Tutkimus osoitti myös, että lasten nä-

kökulmat on otettava paremmin huomioon ja lapsia on pidettävä aktiivisina osapuolina 

kodin ja koulun yhteistyössä.    

Kun kodin ja koulun yhteistyötä tarkastellaan kansainvälisesti, huomio kiinnittyy siihen, 

että niissä puhutaan selvemmistä sosiaalisista eroista koulujen välillä ja koko yhteiskunnan 

tasolla. Suomessa kouluja on pidetty melko tasa-arvoisina, sillä yhteisen koulun periaatteen 

mukaan kaikki kouluikäiset menevät kotiaan lähimpään kouluun. Tästä periaatteesta luo-

vuttiin kuitenkin 1990-luvulla, mistä oli seurauksena monien kyläkoulujen lakkauttaminen 

ja kaupungeissa koululaitos muuttui koulumarkkinoiksi. Suomessakin voidaan puhua uu-

desta keskiluokan noususta, sillä yhteiskunnan elinkeinorakenne muuttui entistä palvelu-

valtaisempaan suuntaan 1980- ja 1990-luvulla. (Ahonen 2003, s.158–159.) Myös Siniharju 

(2003, 36-38) toteaa, että Suomessakin on havaittavissa koulujen eriarvoistuminen. Sosio-

ekonominen taso vaihtelee eri alueilla, mikä puolestaan vaikuttaa myös koulujen oppilai-

den konteksteihin. Tämä on nähtävissä ainakin pääkaupunkiseudulla. 

Kristín Jónsdóttir (2015) on tutkinut teini-ikäisten mielipiteitä vanhempien osallistumisesta 

koulunkäyntiin Islannissa. Hän on tutkinut 7.-10. -luokkien oppilaiden mielipiteitä määräl-

lisin menetelmin. Vaikka tutkimus on toteutettu yläkouluikäisille, voi niiden huomioimi-

nen olla tarpeen myös kuudennen luokan oppilaiden kohdalla, jotka ovat siirtymässä ylä-

kouluun.  

Ann-Marie Markström (2013) on tutkinut 12-13 -vuotiaiden lasten ja nuorten näkökulmia 

kodin ja koulun yhteistyöstä Ruotsissa. Hänen tutkimuksessaan on tutkittu, mitä mieltä 

lapset tai nuoret ovat opettajien ja vanhempien yhteistyöstä ja millä tavalla he näkevät 

oman roolinsa siinä. Tutkimuksen mukaan lapset halusivat yleensä pitää kodin ja koulun 

toisistaan erillään ja he näkivät oman asemansa yleensä jonkinlaisessa alisteisessa asemas-
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sa aikuisiin nähden. Tutkimuksessa kuitenkin ilmeni myös harvoja ilmaisuja siitä, että 

opettaja, oppilas ja vanhempi nähtiin tasa-arvoisina toimijoina lapsen koulunkäynnin kan-

nalta. Tutkimuksen kohderyhmä on iältään sama kuin omassa tutkimuksessani. 

Sally Beveridge (2004) on tutkinut oppilaiden osallisuutta kodin ja koulun yhteistyössä 

Iso-Britanniassa. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten koulut kehittävät kodin ja koulun 

yhteistyötä lisäämällä samalla myös oppilaiden osallisuutta. Tutkimuksessa on mukana 

kaikki ikäluokat 6-vuotiaista 16-vuotiaisiin. Tutkimuksen mukaan koulujen on kehitettävä 

näkemystään siitä, mitä osallisuus merkitsee lasten kohdalla ja aiheesta on keskusteltava 

yhdessä vanhempien kanssa. Kahdenvälistä yhteistyötä opettajan ja vanhemman välillä 

olisi kehitettävä kolmenvälisen yhteistyön suuntaan, jossa oppilas otetaan mukaan yhdeksi 

osapuoleksi.  

Kodin ja koulun yhteistyöstä on tehty melko paljon opinnäytetöitä viime vuosina. Maarit 

Latvala (2016) on pro gradu -tutkielmassaan tutkinut vanhempien ja opettajien käsityksiä 

kodin ja koulun yhteistyöstä. Tutkimuksen mukaan hyvä yhteistyö on avointa, positiivista 

ja luontevaa. Hyviä yhteistyömuotoja ovat tutkimuksen mukaan Wilma, vanhempainvartit, 

puhelut ja oman luokan vanhempainillat. Hyvän yhteistyön tunnusmerkkeihin kuului myös 

maininnat lapsen osallisuudesta ja siitä, että lapsi tietää yhteistyöstä.  

Eeva-Liisa Tahkolan (2013) pro gradussa on tutkittu oppilaiden kokemuksia kodin ja kou-

lun yhteistyöstä. Tutkimus on toteutettu yhdeksäsluokkalaisille oppilaille kirjoitelman 

muodossa. Oppilaiden kokemukset yhteistyöstä olivat sekä positiivisia että negatiivisia ja 

yhteistyö nähtiin lähinnä yhteydenpidoksi ja velvollisuudeksi.  

Oma pro gradu -tutkielmani tulee avaamaan oppilaiden näkökulmia kodin ja koulun yhteis-

työstä ja se täydentää aiempia tutkimuksia aiheesta. Oppilaiden näkökulmia on kansainvä-

lisesti tutkittu jo jonkin verran, mutta suomalainen tutkimus aiheesta on vielä hyvin vähäis-

tä. Erilaajuisia ja erilaisin menetelmin toteutettuja tutkimuksia tarvitaan, jotta voitaisiin 

muodostaa kokonaiskuva aiheesta. 
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3 Tutkimuksen toteutus 

3.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää oppilaiden käsityksiä kodin ja koulun yhteis-

työn eri muodoista. Tavoitteena on myös tuoda tutkimuksen avulla oppilaiden käsityksiä 

näkyväksi.  

Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

1. Millaisia käsityksiä oppilailla on kodin ja koulun yhteistyön eri muodoista? 

2. Millaisia toiveita oppilailla on kodin ja koulun yhteistyöhön liittyen? 

Yllä olevien tutkimuskysymysten lisäksi tarkastelen, miten oppilaiden osallisuus näyttäy-

tyy aineistossa. Oppilaiden osallisuuden tuon esille pohdintaosiossa. 

3.2 Fenomenografia – käsitysten tutkimusta 

Tutkimukseni on laadullinen tutkimus. Laadullinen tutkimus on hyvin laaja käsite, jonka 

lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. Tähän sisältyy ajatus, että todellisuus on 

moninainen, ja että todellisuutta ei voida pirstoa mielivaltaisesti osiin. Laadullisessa tutki-

muksessa pyritäänkin tutkimaan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. (Hirsjärvi 

& Remes & Sajavaara 2004, 152.)  

Laadullisessa tutkimuksessa tutkitaan merkitysten maailmaa, joka on ihmisten välinen ja 

sosiaalinen. Merkitykset ilmenevät suhteina ja niiden muodostamina merkityskokonai-

suuksina. Laadullisessa tutkimuksessa kysytään aina, mitä merkityksiä tutkimuksessa tutki-

taan. Tämä vaatii tutkijalta täsmennystä, tutkitaanko kokemuksiin vai käsityksiin liittyviä 

merkityksiä. (Vilkka, 2015, 118.) Tässä tutkimuksessa keskityn käsitysten tutkimiseen, 

vaikka kokemus ja käsitys voivatkin joskus liittyä toisiinsa. 

Sovellan tutkimuksessani fenomenografista lähestymistapaa, joka on melko yleinen suun-

taus kasvatustieteellisessä tutkimuksessa. Fenomenografian oppi-isänä pidetään Ference 

Martonia Göteborgin yliopistosta, joka tutki opiskelijoiden erilaisia käsityksiä oppimisesta. 

Hän totesi tutkimuksissaan, että on olemassa rajallinen määrä tapoja, joilla ihmiset koke-

vat, käsittävät ja ymmärtävät eri ilmiötä. Fenomenografian avulla pyritään kuvaamaan tätä 
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käsitysten erilaisuutta. (Huusko & Paloniemi 2006, 163.) Fenomenografinen lähestymista-

pa sopii siis tutkimukseeni erittäin hyvin, sillä tutkimuskohteenani ovat oppilaiden erilaiset 

käsitykset, ja fenomenografia tutkii juuri käsityksiä. 

Fenomenografia tutkii, miten ympäröivä maailma ilmenee ja rakentuu ihmisen tietoisuu-

dessa. Eri henkilöillä voi olla vaihtelevia käsityksiä samasta ilmiöstä. Käsitysten erilaisuus 

riippuu kokemustaustasta ennemmin kuin ikäkaudesta. Käsitykset ovat sisällöllisesti eli 

laadullisesti erilaisia, koska niiden konteksti vaihtelee yksilöstä toiseen. (Ahonen 1996, 

114.) Omassa tutkimuksessani on huomioitava, että jokainen oppilas on muodostanut oman 

käsityksensä tutkittavasta ilmiöstä omien kokemustensa ja muiden taustatekijöiden, esi-

merkiksi perhetaustan, perusteella, joten oppilaiden konteksti vaikuttaa heidän muodosta-

maansa käsitykseen kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä. Näin ollen lapsia ei sovi pitää 

yhtenäisenä ryhmänä, jotka jakaisivat samanlaisia käsityksiä. 

Tutkimukseni keskeinen termi on käsitys. Mikä on käsitys? Kielitoimiston sanakirjan mu-

kaan käsitys on havaintoon, kokemukseen tai ajatteluun perustuva mielikuva tai tieto. Li-

säksi sanakirjan mukaan käsitys voi olla myös ajatus, ajattelutapa, näkemys, mielipide, 

asenne, vakaumus, luulo, arvelu tai vaikutelma. Käsitys on kuitenkin fenomenografiassa 

eri asia kuin sillä arkikielessä ymmärretään. Martonin (1981, 185–186) mukaan käsitys 

pohjautuu ihmisen kokemukseen ja se vaihtelee sekä yksilöstä toiseen että myös historialli-

sesti ajasta toiseen, sillä eri aikoina käsitetään tietty ilmiö eri tavalla. Näin ollen käsitys ei 

ole pysyvä, vaan se on kontekstisidonnainen ja historiallisesti muuttuva. Niikon (2003, 25–

26) mukaan fenomenografiassa käsitys tai käsittäminen tarkoittaa perustavaa laatua olevaa 

ymmärtämistä tai näkemystä jostakin. Käsittäminen tarkoittaa kokemusta jostakin ja se 

sisältää merkityksen antamisen. Fenomenografiassa käsitys -termiä käytetään viittaamaan 

ihmisten tapaan kokea jokin ilmiö.  

Fenomenografiassa ollaan kiinnostuneita toisen asteen näkökulmasta. Tämä tarkoittaa sitä, 

että ollaan kiinnostuneita toisten ihmisten kokemusten tutkimisesta. Ensimmäisen asteen 

näkökulmassa tutkitaan ympäröivää maailmaa ja tutkija kuvaa suoraan jotakin ilmiötä, kun 

hän kohtaa sen oman kokemuksensa kautta. Toisen asteen näkökulmassa tarkastellaan tois-

ten ihmisten tapaa kokea ja käsittää jotakin. Siinä myös orientoidutaan ihmisten ajatuksiin 

ympäröivästä maailmasta tai heidän kokemuksiinsa siitä. Tutkija tekee siis päätelmiä tois-

ten ihmisten käsityksistä. (Marton & Booth 1997, 117–118.) Omassa tutkimuksessanikin 

tarkastelen kodin ja koulun välistä yhteistyötä toisen asteen näkökulmasta, sillä tutkijana 
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en tutki suoraan kodin ja koulun yhteistyön ilmiötä, vaan teen päätelmiä ja tulkintoja oppi-

laiden erilaisista käsityksistä kyseisestä ilmiöstä.  

Fenomenografisen tutkimuksen tavoitteena on löytää ja systematisoida ajattelutapoja, jotka 

ovat jaettuja ja sosiaalisesti merkittäviä. Tavoitteena on systemaattinen kuvaus yli yksilöi-

den: käsityksistä ei pyritä luomaan yksilötason kuvauksia, vaan tavoitteena on selvittää 

käsitysten eroja eli variaatiota tietyssä ryhmässä. (Marton & Booth 1997, 121-122.) Tä-

mänkin tutkimuksen tavoitteena on luoda yksittäisten oppilaiden haastattelujen avulla ku-

vaus oppilaiden erilaisista käsityksistä eli kuvaan oppilaiden käsitysten variaatiota.  

Fenomenografinen tutkimus on empiiristä siinä mielessä, että siinä hankitaan empiirinen 

aineisto, josta tehdään johtopäätöksiä ja lopulta kuvaus. Fenomenografinen tutkimus ei 

osittele ihmisen ajattelua ja toimintaa pelkän havainnoinnin tai jonkin aikaisemman teorian 

perusteella. Siinä ei etsitä kausaalisia selityksiä, sillä ihmisen ajattelun ja toiminnan katso-

taan olevan liian kokonaisvaltaista ja monisäikeistä tällaiseen analyyttiseen tutkimukseen. 

(Ahonen 1996, 122.) Omassa tutkimuksessanikaan en pyri esittämään syitä oppilaiden eri-

laisille käsityksille, vaan pyrin ainoastaan kuvaamaan ja tulkitsemaan oppilaiden käsityksiä 

sellaisina kuin ne ilmenevät aineiston perusteella. 

3.3 Aineiston hankinta 

Fenomenografisessa tutkimuksessa yleisin tiedonhankintamenetelmä on haastattelu, vaikka 

muutakin materiaalia voidaan käyttää. Haastattelussa on keskeistä avoimet tai suhteellisen 

väljät kysymykset, jotka rakentuvat tutkimuskysymyksen ympärille. (Niikko 2003, 31.) 

Oman aineistoni olen kerännyt kuudennen luokan oppilailta ryhmähaastattelun avulla. 

Haastattelut ovat puolistrukturoituja eli teemahaastatteluja. Siinä on valmiiksi mietitty 

haastattelun teema ja esitetyt kysymykset, mutta haastattelija voi vaihdella kysymysten 

sanamuotoa ja järjestystä. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 47.)  

Valitsin aineistonkeruumenetelmäksi haastattelun, koska haastattelu sopii Hirsjärven ja 

Hurmeen (2004, 34-35) mukaan silloin, kun kyseessä on hyvin vähän kartoitettu aihe. Op-

pilaiden käsityksiä tutkimusaiheesta on tutkittu vain vähän ja lisäksi aihe on hyvin monita-

hoinen ja kysymykset voivat olla oppilaille hankalia. Haastattelussa voi tarvittaessa selven-

tää kysymyksiä ja voi tehdä myös tarkentavia lisäkysymyksiä haastateltujen vastauksista.  
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Ennen varsinaisia haastatteluja tein kaksi harjoitushaastattelua, joiden tavoitteena oli selvit-

tää, miten haastattelukysymykset kannattaa muotoilla. Harjoitushaastattelujen mukaan ko-

din ja koulun yhteistyö on oppilaille melko hankala aihe, joten kysymysten on oltava mah-

dollisimman käytännönläheisiä. Haastattelukysymykset näkyvät liitteessä 1. Samalla sain 

harjoitella haastattelun tekemistä, sillä kysymysten muotoilun lisäksi on kiinnitettävä huo-

miota siihen, etten ohjaile kysymyksilläni liikaa oppilaiden vastauksia sekä siihen, etten 

kommentoi liikaa, vaan keskityn enemmän kuuntelemaan, mitä haastateltavat kertovat. 

Harjoitushaastattelut eivät sisälly tutkimuksen varsinaiseen aineistoon. 

Haastattelin kuudennen luokan oppilaita kahdesta eri koulusta ja kahdesta eri kaupungista 

Pohjois-Pohjanmaan alueelta. Haastattelut on toteutettu syksyllä 2016. Haastateltavia oli 

yhteensä 23, joista tyttöjä oli 14 ja poikia oli 9. Toteutin haastattelut ryhmähaastatteluna, ja 

yhdessä ryhmähaastattelussa oli kolme tai neljä lasta. Tein yhteensä kuusi ryhmähaastatte-

lua ja ne tallennettiin ääninauhurilla. Haastattelut kestivät 17 minuutista 34 minuuttiin. 

Haastattelut tehtiin koulupäivän aikana rauhallisessa tilassa, jossa ei ollut paikalla muita 

kuin haastattelija ja haastateltavat. Yhdellä oppilaalla oli avustaja mukana kieliongelman 

takia. Jokaisessa ryhmähaastattelussa oli sekä tyttöjä että poikia. 

Valitsin kohderyhmäksi kuudennen luokan oppilaat, koska heillä on jo jonkin verran ko-

kemusta kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä ja näin ollen he ovat muodostaneet oman 

käsityksensä aiheesta. Uskon myös, että kuudesluokkalaiset pystyvät ilmaisemaan itseään 

ja omia käsityksiään haastattelussa, kunhan kysymykset ovat riittävän selkeitä. Lisäksi 

Valkonen (2006, 28-29) toteaa, että 11-12 -vuotiaiden lasten käsityksiä on syytä kuulla, 

sillä lapsen kyky itsenäiseen ajatteluun kasvaa tuossa iässä. Lapsi ymmärtää syitä ja seu-

rauksia aiempaa paremmin ja hän alkaa myös kyseenalaistaa sovinnaisuuksia eli ”ajattele-

maan omilla aivoillaan”.  

Haastattelun vaihtoehtona olisi voinut olla myös avoin kyselylomake, sillä molempien 

avulla voidaan tutkia käsityksiä. Kun verrataan haastattelua ja kyselylomaketta tiedonha-

kumenetelminä, on kiinnitetty huomiota siihen, että haastattelussa on paremmat mahdolli-

suudet motivoida henkilöitä kuin lomaketutkimuksessa. Haastattelussa voidaan myös sää-

dellä aiheiden järjestystä, kun taas lomakkeella kysymykset ovat tietyssä järjestyksessä. 

Haastattelussa on myös enemmän mahdollisuuksia tulkita kysymyksiä ja se sallii täsmen-

nykset, joten se on menetelmänä joustavampi. Haastattelu on kuitenkin myös työläämpi ja 

vaativampi menetelmä kuin lomaketutkimus. Haastatteluissa saadaan lisäksi paljon tutki-
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muskysymyksen kannalta epärelevanttia tietoa. Haastattelu vaatii myös haastattelijalta tai-

toa ja kokemusta. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 35–36.) Huomasin itsekin, että haastattelun 

tekeminen on vaativaa, sillä kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvät kysymykset olivat oppi-

laille vaikeita ja jouduin usein toistamaan tai täsmentämään kysymyksiäni. Tämä kuitenkin 

myös puoltaa haastattelua tiedonkeruumuotona, sillä haastattelussa on mahdollisuus tehdä 

täsmentäviä lisäkysymyksiä, kun puolestaan kyselylomakkeessa sitä mahdollisuutta ei ole.  

Ryhmähaastattelu on myös oma erityislajinsa tiedonkeruumuotona. Ryhmähaastattelua 

voidaan pitää keskusteluna, jossa osanottajat kommentoivat asioita melko spontaanisti, 

tekevät huomioita ja tuottavat monipuolista tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Haastattelija pu-

huu yleensä useille haastateltaville yhtä aikaa, mutta suuntaa väliin kysymyksiä myös ryh-

män yksittäisille jäsenille. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 61.) Toteutetuissa ryhmähaastatte-

luissa oli laadullisia eroja siten, että toiset ryhmät olivat puheliaampia ja keskustelu kulki 

melko vapaasti. Toiset ryhmät puolestaan olivat vähäsanaisempia ja minun täytyi haastatte-

lijana houkutella haastateltavia kertomaan omista käsityksistään lisäkysymysten ja kysy-

mysten toistamisen avulla. Lisäksi ryhmän sisällä haastateltavien välillä oli vastaavia eroja: 

toiset olivat puheliaampia ja toiset olivat vähäsanaisempia.  

Ryhmähaastattelun etuna on se, että tiedonkeruu on tehokasta, sillä tietoa saadaan nopeasti 

samanaikaisesti usealta vastaajalta. Kokemusten mukaan mielipiteiden saaminen pieniltä 

lapsilta on helpompaa ryhmähaastattelun avulla, sillä lapset ovat usein haastattelutilanteis-

sa arkoja tai ujoja. On kuitenkin huomioitava, että ryhmädynamiikka ja valtahierarkia vai-

kuttavat siihen, kuka puhuu ryhmässä ja mitä sanotaan. Erityinen ongelma syntyy silloin, 

kun yksi tai kaksi henkilöä dominoi ryhmässä. Haastattelija voi tällöin pyytää muilta osal-

listujilta kommentteja, mikä usein helpottaa tilannetta. Suurimpana ongelmana monet pitä-

vät ryhmäkeskustelujen purkamista ja analyysin tekoa tallenteista, sillä tutkijan on usein 

vaikea päätellä, kuka on äänessä. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 63.) Itse koin ryhmähaastatte-

lun hyödyt suuremmiksi kuin haitat. Suurin etu oli tehokas tiedonkeruu, mutta huomasin, 

että haastateltavat myös rentoutuivat ja rohkaistuivat ryhmässä alkujännityksen jälkeen: 

kun yksi haastateltava kertoi jotakin, toiset myös kommentoivat ja kertoivat omista käsi-

tyksistään. Haittoja pyrin vähentämään siten, että jos joku haastateltava oli enemmän ää-

nessä kuin muut, kysyin myös muiden haastateltavien mielipiteitä asiasta. Ääninauhojen 

litterointia puolestaan helpotti ryhmän pieni koko sekä se, että ryhmähaastattelussa oli tyt-

töjä ja poikia, joiden äänet oli helpommin erotettavissa toisistaan.  
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Tutkijan on huomioitava se, jos haastateltavat ovat lapsia. Lapsi ei voi yksin päättää tutki-

mukseen osallistumisesta. Tutkimuseettisten ja lainsäädännöllisten syiden vuoksi alle 18 -

vuotiaan osallistumisesta tutkimukseen sovitaan aina huoltajan kanssa. Huoltajan tulee 

kuitenkin ennen päätöksentekoa keskustella asiasta lapsen kanssa. Ikärajasta on kuitenkin 

monia eri käytäntöjä: ikäraja voi olla 12 tai 15 vuotta, jolloin huoltajan suostumusta ei tar-

vita. Ei ole myöskään selvää, miten huoltajan suostumus hankitaan. Yleensä riittää, että 

huoltajia informoidaan etukäteen tutkimuksesta ja he voivat halutessaan kieltää lapsen 

osallistumisen. Lisäksi tarvitaan myös lapsen oma suostumus ja lapsen tulee ymmärtää, 

mistä on kyse. Lisäksi haastattelu- ja lomaketutkimuksissa on kysymyksiä suunniteltaessa 

huomioitava lasten kielelliset ja kognitiiviset taidot. (Alasuutari 2005, 147; Nieminen 

2010, 33, 36-37.)  

Lapsella on omat odotuksensa siitä, millaisesta tilanteesta tutkimuksessa on kyse ja mitä 

seurauksia sillä on, kun häntä haastatellaan. Lapsi on sosiaalinen toimija, joka tunnistaa 

sosiaalisen vuorovaikutuksen käytäntöjä ja myös orientoituu siihen oletuksiensa mukaan. 

Aikuisen ja lapsen välisessä suhteessa on epätasa-arvo, joka voi heijastua myös haastatte-

luun: lapset voivat pyrkiä vastaamaan siten, että vastaus olisi aikuisen odotusten mukainen. 

(Alasuutari 2005, 148, 152-153.) Yksi keino pienentää aikuisen ja lapsen valtaeroa voisi 

olla ryhmähaastattelun käyttäminen, sillä silloin lasten tapa puhua pääsee paremmin esille. 

(Nieminen 2010, 37.) Lisäksi lasten rooli tutkimuksessa on myös syytä huomioida tar-

kemmin. Tutkijat ovat yleensä tottuneet pitämään lapsia tutkimuskohteena, mikä asettaa 

lapset passiiviseen asemaan. Kuitenkin, jos lasten ääntä halutaan tuoda esiin, lasten rooli 

tutkimuksessakin on syytä nähdä siten, että lapsi on tutkimuksessa aktiivinen osallistuja. 

(Zenhas, Rocha & Silva 2013, s. 43.)  

Omassa tutkimuksessani hankin aluksi tutkimusluvat yksittäisten koulujen rehtoreilta, 

minkä jälkeen pyysin luvan luokkien opettajilta haastattelujen tekemiseen. Rehtorin ja 

opettajan luvan jälkeen pyysin tutkimuslupaa oppilaiden huoltajilta ja se on luettavissa 

liitteessä 2. Tutkimusluvat menivät oppilaiden kotiin opettajan välityksellä ja oppilaat 

myös palauttivat tutkimuslupalomakkeet oman luokkansa opettajalle, minkä jälkeen opet-

taja toimitti ne minulle. Vain ne oppilaat, jotka olivat saaneet huoltajan suostumuksen, 

saivat osallistua ryhmähaastatteluun. Myös oppilailta kysyttiin lupa ja vain vapaaehtoiset 

oppilaat osallistuivat haastatteluun. Tutkimusluvissa rehtoreille, opettajille, huoltajille sekä 

oppilaille kerroin tutkimuksen olevan hyvin luottamuksellinen siten, etteivät tutkimukseen 

osallistuvat koulut eivätkä oppilaat ole tunnistettavissa tutkimuksessa. 
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Tutkimuslupien saaminen vei yllättävän paljon aikaa, sillä rehtorit olivat hyvin kiireisiä 

eivätkä ehtineet vastata tutkimuslupiin. Lähestyin rehtoreita sekä puhelimitse että sähkö-

postitse. Jotkut rehtorit eivät vastanneet tutkimuslupapyyntöihin lainkaan ja jotkut antoivat 

kieltävän vastauksen. Kun olin saanut kahdelta eri rehtorilta tutkimusluvat, auttoivat koulu-

jen rehtorit löytämään sopivan opettajan yhteistyöhön. Opettajat lupautuivat yhteistyöhön 

hyvin. Huoltajille laitoin opettajan välityksellä kirjallisen tutkimuslupalomakkeen, jonka 

palautusaika oli noin viikko.  

Huoltajan luvan saaneista oppilaista kaikki osallistuivat haastatteluun vapaaehtoisesti. 

Varmistin ennen haastattelun alkua jokaisen haastateltavan olevan vapaaehtoisesti mukana. 

Samalla kerroin myös, että ei ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia, vaan kaikki vas-

taukset ovat yhtä hyviä. Tämän lisäyksen tein, koska koulumaailmassa oppilaat helposti 

pohtivat, mikä vastaus olisi oikea tai odotustenmukainen. Lisäksi ohjeistin haastateltavia 

siten, että jokainen voi puhua vapaasti ja vastata kysymyksiin sitä mukaa, kun jotain tulee 

asiaan liittyen mieleen, mutta toisen kanssa päällekkäin puhumista olisi hyvä välttää. 

3.4 Aineiston analyysi 

Laadullisessa tutkimuksessa tulkinta kohdistuu ajatukselliseen kokonaisuuteen. Tutkija 

määrittelee tulkintayksikön lukemalla ilmaisuja ja tarkkailemalla, miten laajalle niiden 

ajatusyhteydet ulottuvat. Tutkimusyksikköjä ei voi siis määritellä etukäteen ulkoisin perus-

tein siten, että lause, puheenvuoro tai tekstin kappale olisi yksikkö, vaan se määritellään 

vasta tulkinnan aikana ja sen ehdoin. (Ahonen 1994, 143.) 

Fenomenografinen tutkimus on aineistolähtöistä, jossa tulkinta muodostuu vuorovaikutuk-

sessa aineiston kanssa ja aineisto toimii kategorisoinnin pohjana. Teoreettinen perehtynei-

syys on kuitenkin välttämätöntä, sillä se auttaa suuntaamaan ja toteuttamaan aineiston han-

kintaa, vaikka varsinainen teorianmuodostus toteutuukin tutkimusprosessin aikana. Myös-

kään tutkimuskysymykset eivät saa perustua tutkijan esioletuksiin, vaan niiden on oltava 

avoimia ja vain vähän etukäteen valmisteltuja. (Huusko & Paloniemi 2006, 166; Niikko 

2003, 31.)  

Tämäkin tutkimus noudattaa aineistolähtöistä lähestymistapaa, ja oma tutkimuskysymyk-

seni oli aluksi hyvin väljä ja avoin kaikille mahdollisuuksille. Alkuperäinen tutkimusky-

symykseni oli: Millaisia käsityksiä oppilailla on kodin ja koulun yhteistyöstä? Tähän ky-
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symykseen etsin vastauksia useiden kysymysten avulla. Litteroin tallennetut haastattelut 

sanatarkasti, mikä toimi alustavana tutustumisena aineistoon. Litterointivaiheessa merkit-

sin haastateltavat siten, että jokainen vastaaja merkittiin V-kirjaimella ja omalla numerolla. 

Esimerkiksi haastateltava oppilas numero 5 on aineistossa merkitty V5. Haastattelija on 

aineistossa merkitty H-kirjaimella. 

Fenomenografiselle analyysille ei ole olemassa yksittäistä, tiukasti määriteltyä menettely-

tapaa, vaan se noudattaa laadulliselle tutkimukselle ominaisia piirteitä. Esimerkiksi analyy-

si on systemaattinen ja looginen, mutta ei jäykkä ja se jatkuu koko aineiston keruuajan. 

Lisäksi aineisto jaetaan merkityksellisiin osiin kadottamatta kokonaisuuden ideaa. (Niikko 

2003, 32-33.)  

Fenomenografisen tutkimuksen analyysi voidaan jakaa neljään vaiheeseen. Ensimmäises-

sä vaiheessa aineistoa luetaan useita kertoja läpi, jotta tutkija saisi kokonaiskuvan siitä. 

Tavoitteena on löytää tekstistä tutkimuskysymysten kannalta tärkeitä ilmauksia eli merki-

tysyksikköjä. Aineisto jaetaan siis aluksi useisiin merkitysyksikköihin, jotka voivat olla 

sanoja, lauseita tai puheenvuoroja. Tutkija kiinnittää huomionsa nimenomaan ilmauksiin 

eikä niitä tuottaneisiin tutkittaviin, jolloin tärkeää ovat ilmauksien merkitykset eikä se, 

ovatko ne peräisin samalta vai eri tutkittavalta. Analyysin toisessa vaiheessa merkitysyk-

sikköjä vertaillaan toisiinsa ja niistä etistään samankaltaisuuksia ja erilaisuuksia, minkä 

perusteella ne lajitellaan käsitysryhmiin tai teemoihin. Samalla yksittäiset merkitysyksiköt 

ilmaistaan yleisemmällä tasolla. Kolmannessa vaiheessa käsitysryhmät tai teemat käänne-

tään kategorioiksi, joilla on toisiinsa nähden selkeät rajat. Kategorian sisällä ilmauksia ver-

taillaan muihin samaan kategoriaan kuuluviin ilmauksiin sekä muiden kategorioiden il-

mausten kanssa. Kategorioiden rajat määritellään sisällön mukaan siten, etteivät kategoriat 

mene limittäin toistensa kanssa. Kategorioiden muodostamisessa tärkeä ero sisällönanalyy-

siin verrattuna on se, että fenomenografiassa ei kategorioita päätetä etukäteen, vaan ne syn-

tyvät analyysiprosessin aikana. Neljännessä vaiheessa kategorioita pyritään yhdistämään 

laajemmaksi kokonaisuudeksi eli kuvauskategorioiksi, jotka muodostavat ylätason katego-

riamuodon. Kuvauskategoria kokoaa yhteen aineiston käsityksiä, mutta se pitää pystyä 

palauttamaan myös yksittäisiin ilmauksiin. (Uljens 1991, 90-92; Niikko 2003, 33-36.) 

Omassa tutkimuksessani etenin siten, että luin aineistoa monta kertaa läpi, minkä jälkeen 

etsin oppilaiden vastauksista tärkeitä ilmauksia tutkimuskysymykseeni liittyen. Alleviiva-

sin aineistosta kaikki tärkeät ilmaukset, minkä jälkeen kokosin ne allekkain. Käsittelin ai-



27 
 

 

neiston ilmauksia kokonaisuutena ja sain kootuksi yhteensä 187 erilaista merkitysyksikköä 

liittyen kodin ja koulun yhteistyöhön. Jos sama ilmaus esiintyi useamman kerran, merkitsin 

merkitysyksikön perään ilmaisujen lukumäärän. Ahosen (1994, 127) mukaan fenomeno-

grafiassa ei ilmausten määrällä tosin ole merkitystä, sillä tutkijaa kiinnostaa merkitysten 

laadullinen erilaisuus. Teoreettisesti kiinnostavin merkityskategoria voi olla tutkittavien 

joukossa hyvin marginaalinen, jolloin sitä edustaa ehkä vain yksi henkilö. Sen kiinnosta-

vuus kuitenkin perustuu laadulliseen sisältöön. Vaikka merkitysyksikköjen määrä aineis-

tossa ei olekaan oleellista, ilmoitan merkitysyksiköitä kuvaavien ilmausten määrät, sillä ne 

voivat antaa lukijalle lisätietoa aineistosta. Seuraava esimerkki avaa merkitysyksiköiden 

poimimista alkuperäisestä aineistosta.   

 H: Mitä asioita sinne Wilmaan merkitään? 

V14: Ainaki, jos on aktiivinen tunnilla ja sitte, jos on unohuksia ollu… ja sitte 
kaikista tapahtumista.  

Olen alleviivannut haastateltavan vastauksesta merkitykselliset kohdat, joista olen muodos-

tanut seuraavat merkitysyksiköt: 1) Wilmaan merkitään, jos on aktiivinen tunnilla. 2) Wil-

maan merkitään unohdukset. 3) Wilmaan merkitään tietoa koulun tapahtumista. Erottelin 

toisistaan hyvinkin lähellä olevat ilmaisut, joissa näkyi pieni vivahde-ero. Esimerkiksi olen 

erotellut eri merkitysyksiköiksi seuraavat ilmaisut: En tiedä, kuinka usein vanhempainiltoja 

järjestetään. En muista, kuinka usein vanhempainiltoja järjestetään. Lopulta kuitenkin yh-

distin samankaltaisia merkitysyksikköjä. 

Jos aineisto on hankittu teemahaastattelulla, yhteen teemaan liittyvät keskustelut näyttävät 

muodostavan yhtenäisen kokonaisuuden. Usein teemakokonaisuudet pysyvätkin tulkin-

tayksikköinä, mutta keskustelun sisälle voi muodostua useita ajatuskokonaisuuksia, jotka 

tutkija jäsentää. (Ahonen 1994, 143.) Omassa analyysissäkin tämä näkyi selvästi. Kun olin 

koonnut koko aineistosta merkitysyksiköt, ryhmittelin ne käsitysryhmiin siten, että yhteen 

käsitysryhmään tuli tiettyyn aihepiiriin liittyvät merkitysyksiköt. Käsitysryhmät muodos-

tuivat pääpiirteittäin teemahaastattelun teemojen mukaan, vaikka ryhmittelyn teinkin ai-

neistosta käsin analyysivaiheessa. Nämä käsitysryhmät ovat 1) Käsitykset kodin ja koulun 

yhteydenpidosta, 2) Käsitykset Wilmasta, 3) Käsitykset vanhempainilloista, 4) Käsitykset 

koulun juhlista, 5) Käsitykset arviointikeskustelusta ja 6) Oppilaiden ajatukset ja toiveet 

kodin ja koulun yhteistyöstä. Wilma kuuluu kodin ja koulun yhteydenpidon välineisiin, 

joten se olisi voinut sisältyä käsitysryhmään 1. Wilmaan liittyviä merkitysyksiköitä oli 

kuitenkin niin paljon, että päätin erottaa sen omaksi käsitysryhmäksi. Näin ollen ryhmässä 
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1 kuvataan kodin ja koulun yhteydenpidon erilaisia tapoja ja syitä, kun taas ryhmässä 2 

kuvaan oppilaiden tarkempia käsityksiä Wilmasta yhteydenpitotapana. 

Käsitysryhmien sisällä analysoin merkitysyksiköt fenomenografisen analyysiprosessin 

mukaisesti: muodostin merkitysyksiköistä kuvauskategorioita, jotka kuvaavat oppilaiden 

käsityksiä abstraktimmalla tasolla. Lopulta yhdistin eri käsitysryhmien kuvauskategoriat 

vielä yleisemmälle tasolle ylätason kuvauskategoriaksi, joka kuvaa aineistoa kokonaisuu-

tena. Kuviossa 1 näkyy analyysin eteneminen vaiheittain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Analyysin eteneminen Uljensia (1991) ja Niikkoa (2003) mukaillen.  

Analyysiprosessia käsitysryhmän sisällä kuvaa seuraavalla sivulla oleva taulukko 1. Esi-

merkissä on kuvaus vanhempainillan analyysista. Merkitysyksiköistä on aluksi muodostet-

tu alemman tason kuvauskategoria, joka kuvaa niitä yleisemmin. Lopulta alemman tason 

kuvauskategoriat on yhdistetty ylätason kuvauskategoriaksi, joka kuvaa käsityksiä yleisellä 

tasolla. Kaikkien käsitysryhmien analyysiprosessiin liittyvät taulukot ovat tarkasteltavissa 

liitteissä 3-8. Lopulta kaikkien käsitysryhmien kuvauskategoriat on yhdistetty kokonaisuu-

deksi vielä ylemmän tason kuvauskategoriaksi. 

                    AINEISTO 

             

    

   

 

 

1.MERKITYSYKSIKÖT 

2. KÄSITYSRYHMÄT 

3. KUVAUSKATE-

GORIAT 

4. YLÄTASON KU-

VAUSKATEGORIA 
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Taulukko 1.  Analyysiprosessi vanhempainillasta.  

MERKITYSYKSIKKÖ 
ALATASON KUVAUS-
KATEGORIA 

YLÄTASON KUVAUS-
KATEGORIA 

Vanhempainilloissa käsitellään luok-
karetkiä ja muita retkiä (7kpl) Vanhempainillassa  

VANHEMPAINILLOISSA 

Vanhempainilloissa käsitellään kou-
lun raha-asioita (2kpl) 

käsitellään retkiasioita  KÄSITELLÄÄN YLEISIÄ 

Vanhempainillassa kerrotaan, mitä 
luokka on tehnyt (2kpl) 

sekä luokan ja koulun  ASIOITA JA NE 

Vanhempainillassa kuvaillaan ylei-
sesti luokan oppilaita (1kpl) 

yleisiä asioita VOIVAT OLLA MYÖS 

Vanhempainillassa tehdään elokuvia 
(4kpl) 

Vanhempainilta on 
toiminnallinen 

TOIMINNALLISIA, 

Ei tule mieleen, mitä vanhempainil-
lassa käsitellään (12kpl) Vanhempainillasta 

MUTTA OPPILAAT  

Tiedän jonkin verran vanhempainil-
lan sisällöistä (3kpl) kerrotaan oppilaille 

TIETÄVÄT NIISTÄ 

Vanhemmat eivät kerro vanhem-
painillan sisällöstä (8kpl) vain vähän 

VAIN VÄHÄN 

Opettaja ei kerro vanhempainillan 
sisällöstä (8kpl)     
   
 

Ylätason kuvauskategoria kuvaa käsityksiä yleisellä ja abstraktilla tasolla. Siinä tulee esiin 

käsitysten samanlaisuus ja erilaisuus. Kuvauskategoriasta ei välttämättä voida juontaa yk-

sittäisen haastateltavan ilmaisuja, mutta kaikki ilmaisut tulee olla löydettävissä siitä. (Ul-

jens 1991, 90-91.) Kuvauskategoria kokoaa siis ilmaisut yhteen ja kuvaa niiden variaatiota. 
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4 Tutkimustulokset 

Fenomenografian tärkein tutkimustulos on kuvauskategoriat, jotka antavat kuvauksen ih-

misten erilaisista käsityksistä jostakin ilmiöstä. Kuvauskategoria kuvaa siis käsitysten vari-

aatiota jostakin ilmiöstä. (Marton 1981, 33-34.) Kategoriat eivät edusta suoraan yksittäisen 

tutkittavan ajattelua, vaan ne kuvaavat erilaisia ajattelutapoja yleensä. Käsitykset voivat 

olla toisiaan tukevia, keskenään ristiriitaisia tai jopa vastakkaisia. Tutkimustulosten esitte-

lyyn kuuluu suoria lainauksia, jotka liitetään kuvauskategorioiden yhteyteen, jotta lukija 

voi seurata tutkijan päättelyä. (Niikko 2003, 39; Huusko & Paloniemi 2006, 169.)  

Tutkimuskysymykseni koskee oppilaiden käsityksiä kodin ja koulun yhteistyön eri muo-

doista. Seuraavissa alaluvuissa esittelen tutkimukseni tulokset eli kuvauskategoriat käsitys-

ryhmittäin. Tuon esille myös merkitysyksiköt, joista kuvauskategoriat on muodostettu ja 

lisäksi havainnollistan tuloksia suorilla lainauksilla aineistosta. 

4.1 Yhteydenpito – poissaoloja, tiedotuksia ja negatiivisia asioita 

Yhteistyö kodin ja koulun välillä on useimmiten yhteydenpitoa ja tiedottamista puolin ja 

toisin. (esim. Metso 2004, 118-119.) Oppilailla ei kuitenkaan välttämättä ole tästä yhtey-

denpidosta kovin selkeää kuvaa, mikä ilmeni esimerkiksi Markströmin (2013, 48) tutki-

muksessa. Kun oppilailta kysyttiin, millä tavalla koti ja koulu ovat keskenään yhteydessä 

tai yhteistyössä, useimmat eivät aluksi osanneet sanoa asiaan mitään.  

Omassa tutkimuksessanikin lähdin liikkeelle kodin ja koulun yhteydenpitoon liittyvistä 

kysymyksistä. Oppilaiden mukaan vanhemmat ottavat yhteyttä opettajaan joko Wilman tai 

tekstiviestin välityksellä. Tekstiviestillä ilmoitetaan yleensä oppilaan sairastuminen ja 

muissa asioissa käytetään Wilmaa. Harvinaisempaa on, että vanhemmat soittavat tai pyytä-

vät oppilasta kertomaan asiansa opettajalle.  

H: Millä eri tavoilla teidän vanhemmat ovat yleensä opettajaan yhteydessä? 

V6: Meillä on se Wilma tuolla netissä. 

V14: No, jos on vaikka sairaana, niin meillä ainaki laitetaan sillon tekstari.  

V3: Meillä on Wilma, mutta yleensä iskä pakottaa vielä mut sanomaan opet-

tajalle, että varmistuu. 
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Viimeisessä oppilaan ilmaisussa ilmenee, että vanhemmat voivat ”pakottaa” lastaan kerto-

maan asiansa opettajalle Wilma -viestin lisäksi. Tässä lasta pidetään viestinviejänä kodin ja 

koulun välillä, mikä näkyi esimerkiksi Metson (2004) ja Markströmin (2013) tutkimukses-

sa vielä vahvemmin kuin tässä tutkimuksessa. Heidän tutkimuksissaan erilaisten viestien ja 

tiedotteiden kuljettaminen kodin ja koulun välillä oppilaiden toimesta oli hyvin yleistä. 

Tässä tutkimuksessa vain yksi oppilas mainitsi asiasta. Tätä voi selittää se, että Wilma -

järjestelmän käyttö on yleistynyt huomattavasti viime vuosina. 

Myös opettaja käyttää oppilaiden mukaan pääosin Wilmaa yhteydenpitovälineenä. Vain 

hätätapauksissa, kuten esimerkiksi oppilaan satuttaessa itsensä koulussa, opettaja soittaa 

kotiin. Näin ollen yhteydenpito kodin ja koulun välillä tapahtuu oppilaiden mukaan pää-

osin Wilmassa ja puhelinta käytetään vain sairastumis- tai onnettomuustilanteissa. 

H: Millä tavalla opettaja sitten on yhteydessä kotiin? 

V5: Wilmaa se käyttää. 

H: Onko muita tapoja? 

V23: Jos niinkö oppilaalle tapahtuu joku tosi iso asia, niin sillon varmaan 

soittaa. 

H: Tarkoitatko isolla asialla siis… 

V23: Esimerkiks haavaa. 

V14: No jos on vaikka satuttanu ittensä jotenki, vaikka kaatunu ja pittää läh-

tiä lääkäriin. 

Vanhempien syyt ottaa yhteyttä kouluun liittyivät yleensä poissaoloilmoituksiin. Myös 

kiusaamisesta tai muista ikävistä asioista ilmoitetaan kouluun. Tällaisia ikäviä asioita voi-

vat olla esimerkiksi, jos oppilaalle tapahtuu jotakin ikävää koulumatkalla. Kuvio 2 esittelee 

oppilaiden käsityksiä siitä, miksi kotoa otetaan yhteyttä kouluun. Kuviossa on oppilaiden 

ilmauksista koottu merkitysyksiköt liittyen vanhempien yhteydenotoista kouluun.  
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Kuvio 2. Kotien yhteydenpito kouluun, merkitysyksiköt. 

Merkitysyksiköistä kolme ylintä liittyvät oppilaan poissaoloilmoituksiin, kun puolestaan 

kaksi alimmaista merkitysyksikköä ovat ikäviä asioita, joita oppilaalle on tapahtunut. Ku-

vion merkitysyksiköiden perusteella voidaan todeta, että vanhemmat ottavat kouluun yh-

teyttä ilmoittaessaan oppilaan poissaoloista tai oppilaaseen liittyvistä ikävistä tapahtumista.  

Myös opettajalla on erilaisia syitä ottaa kotiin yhteyttä ja niitä esitellään jäljempänä kuvi-

ossa 3. Oppilaiden käsitysten mukaan opettaja ilmoittaa kotiin, jos oppilas on rikkonut 

koulun sääntöjä, käyttäytynyt huonosti tai unohtanut tehdä läksynsä. Opettaja ilmoittaa 

kotiin myös, jos oppilas satuttaa itsensä koulupäivän aikana. Tällaiset syyt ovat negatiivisia 

asioita, jotka liittyvät oppilaaseen. Lisäksi opettaja ottaa kotiin yhteyttä ilmoittaessaan luo-

kan erityisistä tapahtumista, kuten esimerkiksi lukujärjestysmuutoksista, erikoisesta koulu-

päivästä tai luokan retkestä. Näitä asioita oppilaat ilmaisivat muun muassa seuraavasti: 

H: Milloin teidän opettaja on yhteydessä teidän vanhempiin? 

 V2: Jos on läksyt tekemättä. 

 V4: Jos on tehny jotain muuta semmosta laitonta (hymähdys) 

 V8: Jos vaikka käyttäytyy huonosti. 

V19: No, jos on kokeet tai luokkaretki vaikka tai mennään jonnekki, että on 

erikoinen päivä.  
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Kuvio 3. Koulun yhteydenpito kotiin, merkitysyksiköt. 

Oppilaiden käsitysten mukaan kodin ja koulun välinen yhteydenpito tapahtuu siis yleensä 

Wilmassa, mutta lisäksi käytettään myös puhelinta, sähköpostia sekä oppilasta viestin-

viejänä. Yhteydenpidon syyt ovat oppilaiden mukaan poissaoloihin, erityisiin tapahtumiin 

tai negatiivisiin asioihin liittyvää tiedottamista.  

Negatiiviset asiat ovat sellaisia, jotka opettajan on yleensä pakko ilmoittaa kotiin. Positiivi-

sissa asioissa tällaista velvoitetta ei kuitenkaan ole ja ne jäävät yleensä vähäisemmäksi. 

(Karhuniemi 2013, 125.) Myös Metso (2004, 126-127) toteaa, että yleensä yhteistyö raken-

tuu oppilaan ongelmien ympärille ja yhteydenpito saa negatiivisen sävyn. Tämä ilmenee 

molemmin puolin siten, että sekä opettaja että vanhemmat ottavat yhteyttä, kun on tapah-

tunut jotain ikävää tai jos ollaan huolissaan oppilaasta. Sama ilmiö on havaittavissa myös 

tässä tutkimuksessa, sillä sekä opettajat että vanhemmat ottavat yhteyttä yleensä silloin, 

kun täytyy ilmoittaa jostakin ikävästä asiasta.  

Myös Tahkolan (2013, 45-47) pro gradu -tutkielmassa saatiin samankaltaisia tuloksia: ko-

din ja koulun yhteistyö nähtiin lähinnä yhteydenpidoksi ja useimmiten yhteydenpito tapah-

tui sähköisen Helmi -järjestelmän avulla. Yhteydenpito oli myös useimmiten yleistä tiedot-

tamista ja negatiivisia asioita. 

Vastaavia tuloksia on saatu myös ruotsalaisessa Markströmin (2013) tutkimuksessa, sillä 

oppilaiden mukaan opettajan ja vanhemman yhteydenpito tapahtuu internetin, sähköpostin, 

tai puhelimen välityksellä. Tutkimuksessa oli kuitenkin paljon yleisempää käyttää myös 

lasta viestinviejänä. Lasta viestinviejänä käyttivät sekä opettaja että vanhemmat, kun puo-

lestaan omassa tutkimuksessani ilmeni, että vain vanhemmat voivat joskus pyytää lastaan 

kertomaan viestin opettajalle. Yhteydenoton syyt liittyivät myös pääasiassa erilaisiin tiedo-
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tuksiin esimerkiksi vanhempainilloista tai jos koulussa tarvitaan jotain erityisiä varusteita. 

Markströmin tutkimuksessa Ruotsissa oli yleisemmin käytössä myös reissuvihon kaltainen 

viestintämuoto, johon opettaja ja vanhempi voivat kirjoittaa toisilleen viestejä. Omassa 

tutkimuksessani reissuvihon oli korvannut Wilma. 

4.2 Wilma – tietoa ja tuntimerkintöjä 

Kodin ja koulun välisen viestinnän tehostamisen on katsottu olevan tarpeellista. Kouluilla 

on kokemuksia siitä, että perinteinen reissuvihko ja paperiset tiedotteet saavuttavat van-

hemmat hyvin vaihtelevalla menestyksellä. Paperi on voinut kadota tai unohtua reppuun ja 

joskus nopeaakin reagointia vaativa viesti jää saamatta ajoissa. Puhelinsoitoillakaan ei 

vanhempia aina tavoiteta. Kodin ja koulun välisessä viestinnässä onkin viime vuosina 

yleistynyt selainpohjainen Wilma-järjestelmä. (Latvala 2004, 112; Karhuniemi 2013, 123.) 

Wilma on molemmissa tutkimuskouluissa aktiivisessa käytössä. Wilma tuli oppilaiden 

vastauksissa usein esille jo yhteydenpitoon liittyvissä asioissa, mutta tässä luvussa tarkas-

tellaan, millaisia tarkempia käsityksiä ja ajatuksia oppilailla on Wilmaan liittyen.  

Kummassakaan tutkimuskoulussa oppilailla ei ole omia tunnuksia Wilmaan, vaan tunnuk-

set ovat vain heidän vanhemmillaan. Oppilailla kuitenkin oli melko selkeä käsitys siitä, 

mikä Wilma on ja mitä asioita sinne merkitään. Kuviossa 4 olen koonnut oppilaiden vas-

tauksista merkitysyksiköitä, jotka kuvaavat, mitä asioita Wilmaan kirjataan. Oppilaiden 

vastauksissa oli myös eroja tutkimuskoulujen välillä, sillä toisessa tutkimuskoulussa oppi-

laiden koenumerot merkittiin Wilmaan ja toisessa tutkimuskoulussa ei. Muutoin vastaukset 

siitä, mitä asioita Wilmaan merkitään, eivät poikenneet tutkimuskoulujen välillä. 

 H: Mitä asioita sinne Wilmaan merkitään?  

V3: Sinne tulee joko niitä, että ooksä tehny läksyt eikö siis… josset sä oo teh-

ny läksyjä ja sitte vaikka koenumeroita tai että ooksä käyttäytyny epä-

ärsyttäväs… tai slleen ärsyttävästi, hihih. 

V4: Tai sitte myöhästymiset. 

V5: Vaikka, jos on ollu aktiivinen tunnilla, niin aktiivisuusmerkintöjä tulee. 
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Kuvio 4. Wilman merkinnät, merkitysyksiköt. 

Merkitysyksiköissä on yhdistetty joitakin oppilaiden ilmaisuja. Esimerkiksi unohdukset -

merkitysyksikköön on yhdistetty ilmaisut läksyjen unohduksista sekä kirjan ja vihkojen 

unohduksista. Käyttäytymiseen kuuluvat merkinnät sekä hyvästä että huonosta käytökses-

tä. Pohdin myös, kuuluuko tuntiaktiivisuus käyttäytymisen piiriin, mutta jätin sen kuiten-

kin omaksi merkitysyksiköksi.  

Oppilaiden käsitysten mukaan Wilmaan kirjataan yleisiä tiedotteita sekä tietoa oppilaan 

koulunkäynnistä. Oppilaan koulunkäyntiin liittyviin tietoihin kuuluvat tuntiaktiivisuus, 

käyttäytyminen, koenumerot, unohdukset, poissaolot ja myöhästymiset. Yleisiin tiedottei-

siin puolestaan kuuluvat vanhempainiltatiedotteet, tiedot koulun tapahtumista ja tarvittavis-

ta liikuntavarusteista.  

Oppilaat pitivät Wilmaa pääosin hyvänä ja toimivana viestintävälineenä, jonka avulla tieto 

kulkee kaikille yhteisesti:  

V19: Sillä on hyvä ilmottaa kaikki asiat. 

V13: Ihan hyvä, ku jos saa jonku lapun, niin se voi joutua hukkaan. 

Jotkut oppilaat pitivät Wilman hyvänä puolena myös sitä, että vanhemmat voivat muistut-

taa heitä opiskelusta, sillä ”jos unohtaa, että on koe, niin äiti voi tarkistaa Wilmasta ja käs-
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kee lukea”. Tämän merkitysyksikön päätin nimetä alatason kuvauskategoriaksi Vanhem-

mat osallisina koulunkäynnissä, sillä jos vanhemmat saavat tietoonsa esimerkiksi koepäi-

vämäärän, he voivat kotona osallistua lapsensa koulunkäyntiin muistuttamalla kokeesta. 

Jotkut oppilaat pitivät tätä myös Wilman huonona puolena, sillä vanhemmat ”alkaa painos-

taan sua, et sun pitää lukea enemmän.” Näin sama asia nähtiin sekä hyvänä että huonona 

puolena ja sen vuoksi kyseinen merkitysyksikkö löytyy sekä Wilman hyvistä puolista että 

huonoista puolista. Näitä hyviä ja huonoja puolia esitellään taulukossa 2. 

Taulukko 2.  Wilman hyvät ja huonot puolet, merkitysyksiköt. 

 

Vaikka oppilaiden käsitykset Wilmasta ovat pääasiassa myönteisiä, oppilaat mainitsivat 

siitä myös joitakin huonoja puolia. Jotkut oppilaat olivat sitä mieltä, että sen lisäksi, että 

vanhemmat ”patistavat lukemaan”, jos he tietävät kokeesta, he myös saavat joskus liikaa-

kin tietoa Wilmasta, sillä vanhempien ei tarvitsisi tietää ihan kaikkea. Tästä mainittiin esi-

merkkinä muun muassa läksyunohdukset:  

V2: …. ja sit sulla on läksyt tekemättä, nii kotona niinku (huokaus).  Kyl se silleen ai-

ka...kyl se silleen riittää, että opettaja ite tietäs…. ja… mää ite kyllä ossaan pittää niistä 

huolen. 

Ilmauksessa näkyy oppilaan näkemys siitä, että jotkut asiat, kuten läskyunohdukset, olisi 

hyvä hoitaa vain koulussa ja oppilas itse haluaa huolehtia niistä. Myös Markströmin (2013, 

51) tutkimuksessa ilmeni, että joidenkin oppilaiden mukaan opettaja kertoo liikaa tietoa 

kotiin. Jotkut oppilaat ajattelevat, että kouluasiat hoidetaan koulussa ja he itse huolehtivat 

omista kouluasioistaan eikä vanhempien tarvitsisi huolehtia niistä. Tahkolan (2013, 47) pro 

gradu -työssäkin varsinkin pojat olivat sitä mieltä, että opettaja ilmoittaa liian pienistä ja 

”turhista” asioista kotiin. Samansuuntaisia ajatuksia oli myös tässä tutkimuksessa. 
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Wilmaa on yleisesti kritisoitu siitä, että se on koulumaailman oma rikosrekisteri. Sinne 

merkitään kaikki oppilaaseen liittyvät ikävät asiat. Positiivista palautetta puolestaan siellä 

annetaan vain harvoin. (Karhuniemi 2013, 125.) Oppilaatkin totesivat, että Wilmaan mer-

kitään negatiivisia asioita, kuten läksyunohduksia tai merkinnät huonosta käytöksestä. Kui-

tenkin heidän mukaansa sinne merkitään myös positiivista palautetta, vaikkakin harvem-

min: 

 V2: No jos tullee jotaki kehuja, nii sit se on hyvä. 

 H: Tuleeko sinne kehujaki? 

 V1: Tulee, mutta harvemmin. 

V2: …munki isä oli silleen, ku oli tuntimerkintä tullu, nii aluks oli luullu, että 

tuli jälki-istuntoo, ku se ei ollu lukenu sitä viestiä. Nii sit se oli kattonu lä-

hemmin sitä viestiä ja se oli ihan jee. 

Oppilaat eivät tuoneet Wilman huonoissa puolissa kuitenkaan esiin sitä, että sinne kirjataan 

negatiivisia asioita. Toki oppilaiden ilmaukset siitä, että esimerkiksi läksyunohduksia ei 

tarvitsisi merkitä Wilmaan, voidaan tulkita siten, että on ikävää, jos Wilmaan merkitään 

ikäviä asioita ja vanhemmat saavat niistä tietää. Saattaa olla, että oppilaat pitävät jollakin 

lailla selvyytenä sitä, että Wilmaan merkitään tiedotteiden lisäksi negatiivisia asioita. Jos 

heillä on Wilma ollut käytössä jo pidemmän aikaa, he saattavat olla tottuneita negatiiviseen 

palautteeseen. Kuitenkin Karhuniemi (2013, 126) toteaa, että negatiivisen palautteen anta-

minen soveltuu Wilmaan huonosti ja sen kanssa on oltava hyvin hienotunteinen.  

Oppilaat totesivat, että Wilman huonona puolena on myös se, että tiedonkulku on van-

hemman aktiivisuuden varassa. Vanhemman on luettava Wilma -viestejä säännöllisesti, 

jotta tieto koulun tapahtumista välittyy myös vanhemmalle:  

V14: No se on sitte huono, jos on joku tapahtuma, niin jokku ei välttämättä 

käy lukemassa sitä sieltä ihan heti, niin… 

Oppilaat näkivät Wilman myös sivuuttavan oppilaan, sillä tieto kulkee vanhemmalle eikä 

oppilaalle. Esimerkiksi jotkut oppilaat kertoivat, että koenumero menee vain Wilmaan ja 

siten vanhemmat saavat tietää oppilaan koenumeron ennen oppilasta. 

V1: Esimerkiks, ku mä sain biologian kokeen numeron, niin vanhemmat al-

kaa arvuuttaan, että arvaa paljo sä sait, nii se oli aika rasittavaa. 
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V3: Niin. Ja jossä saat kokeen numeroks vaikka kutosen, nii etsä halua, että 

sun vanhempi näkee sen ennen sinua, vaan sä haluat ite näyttää sen, sil-

leen…ehkä... sun vanhemmalle. 

Edellisissä ilmauksissa näkyy selkeästi se, miten oppilas sivuutetaan kodin ja koulun väli-

sessä viestinnässä. Tieto koenumerosta on hyvin henkilökohtainen ja vaikka vanhempien-

kin on hyvä saada tieto oman lapsensa koenumerosta, on myös oppilaan oikeus saada tieto 

suoraan eikä sivuteiden kautta. Jos tieto kuitenkin kulkee edellä mainitulla tavalla, jää op-

pilas tiedonkulussa täysin sivuun. Myös Latvalan (2016, 51) tutkimuksessa yksi opettaja 

oli esittänyt huolensa siitä, että Wilma -viestintä voi syrjäyttää lapsen yhteistyössä. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että oppilaiden mukaan Wilmaan kirjataan yleisiä tiedotteita 

sekä tietoa oppilaan koulunkäynnistä. Wilma on pääosin hyvä viestintämuoto, joka osallis-

taa vanhempia, mutta ohittaa oppilaan. Vanhempien osallistaminen tarkoittaa sitä, että 

vanhemmat voivat osallistua oppilaan koulunkäyntiin esimerkiksi muistuttamalla kokeesta 

ja heidän on luettava aktiivisesti Wilma -viestejä. Tämä nähtiin sekä hyvänä että huonona 

puolena. Oppilas ohitettiin tiedottamalla asioista suoraan vanhemmalle eikä oppilaalle. 

Oppilaat pitivät sähköistä Helmi -järjestelmää pääasiassa myönteisenä myös Tahkolan 

(2013, 51-53) pro gradu -työssä. Oppilaiden mukaan se on helppo ja nopea tapa ilmoittaa 

asioista ja lisäksi se on monipuolinen viestintäväline. Kielteiset kokemukset sähköisestä 

järjestelmästä liittyivät kielteisen palautteen antamiseen. 

Myös opettajat ja vanhemmat pitävät Wilmaa hyvänä yhteistyömuotona. Latvalan (2016, 

36, 53) pro gradussa tutkittiin opettajien ja vanhempien käsityksiä hyvästä yhteistyöstä. 

Sekä opettajat että vanhemmat pitivät tutkimuksen mukaan Wilmaa hyvänä yhteistyömuo-

tona. Perustelut olivat samansuuntaisia kuin tämän tutkimuksen oppilaiden kommentit: se 

on nopea ja helppo yhteistyömuoto, joka sopii hyvin asioiden tiedottamiseen.  

Wilman kaltainen sähköinen viestintäjärjestelmä on vielä melko harvinainen kansainväli-

sesti. Kuitenkin teknologian hyödyntämiseen kodin ja koulun välisessä yhteistyössä kiinni-

tetään yhä enemmän huomiota myös muualla. Iso-Britanniassa toteutetun Grantin (2009, 7) 

tutkimuksen mukaan vanhemmat haluaisivat tietää enemmän lastensa koulunkäynnistä. 

Vanhemmat myös suhtautuvat yleensä ottaen myönteisesti digitaalisen teknologian hyö-

dyntämiseen kodin ja koulun välisessä viestinnässä. Kuitenkin sekä vanhemmat että opet-

tajat ovat sitä mieltä, että teknologian hyödyntäminen on vain yksi tapa tehdä yhteistyötä 

eikä se saa jäädä ainoaksi yhteydenpitotavaksi.   
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4.3 Vanhempainilta – yleisiä asioita ja toiminnallisuutta, mutta oppilaat pimennossa 

Vanhempainiltoja on kouluissa järjestetty kautta aikojen ja ne ovat yhä osa koulumaailman 

arkea. Vanhempainillat ovat rehtorin tai opettajan koolle kutsumia tilaisuuksia, joissa käsi-

tellään ajankohtaisia aiheita koulumaailmasta tai oppilaiden koulunkäyntiin liittyvistä asi-

oista. Vanhempainillat ovat erityisen tärkeitä oppilaan siirtymävaiheissa, jolloin hän siirtyy 

esimerkiksi esikoulusta alakouluun tai alakoulusta yläkouluun. (Karhuniemi 2013, 106-

108.) 

Vanhempainilta tuli useimmilla oppilailla esiin, kun kysyin, ovatko heidän vanhempansa 

käyneet heidän koulullaan. Kaikkien oppilaiden vanhemmat olivat olleet vanhempainillas-

sa ainakin joskus. Oppilailla ei kuitenkaan ollut kovin selkeää käsitystä siitä, mitä vanhem-

painillassa tapahtuu tai mitä asioita siellä käsitellään. Kun kysyin asiasta oppilailta, jokai-

sessa haastattelussa ensimmäinen reagointi kysymykseen oli hiljaisuus. Tulkitsin hiljaisuu-

den siten, että oppilailla ei ollut kovin selkeää käsitystä vanhempainiltojen sisällöistä. Tä-

mä tuli selvemmin esiin, kun yritin kysyä asiasta hiljaisuuden jälkeen vielä uudestaan.  

H: Kertooko teidän vanhemmat tai opettaja, että mistä siellä puhuttiin? 

V6: No ei kauheesti. 

V9: Ei tuu mieleen. 

Lisäkysymysten jälkeen joillakin oppilailla muistui asioita mieleen. Eräässä ryhmähaastat-

telussa oli muistissa viimeisin vanhempainilta, jossa vanhemmat olivat tehneet elokuvan. 

 V3: Ainaki sielä tehhään hyviä elokuvia. 

(naurua) 

V2: Ai nii joo, ei… onneks mun vanhemmat ei ollu siellä. 

V1: Onneks mun vanhemmat… eiku nii, kyllä ne oliki. 

(naurua) 

 H: Niin, siis jotaki elokuvia, vai? 

V3: Joo, ne teki elokuvan, jossa oli niinku kutosluokkalaisten aamu ja… ei ol-
lu hyvä. 

V3: Tai ehkä, jos siellä ois ollu jotain muita esittämässä, ku oma äiti tai isä. 

V1: Nii, sit se ois ollu parempi. Sit kenenkään ei ois tarvinnu hävetä. 
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Vanhempainillat voivat olla siis myös toiminnallisia. Myös Karhuniemi (2013, 110) toteaa, 

että toiminnalliset vanhempainillat ovat vapaamuotoisempia tilaisuuksia, jolloin opitaan 

tuntemaan toisia. Niissä oppilaatkin voisivat olla mukana. Silloin vanhemmat oppisivat 

tuntemaan lapsensa luokkakavereita ja päinvastoin.  

Oppilaiden ilmaisuissa on myös havaittavissa sitä, että oppilaat pitävät vanhempien esiin-

tymistä koulumaailmassa nolona tai kiusallisena asiana. Samankaltaisia tuloksia oli myös 

Markströmin (2013) tutkimuksessa, jossa jotkut oppilaat pitivät kiusallisena sitä, jos oma 

vanhempi vierailee koulussa tai luokassa: omia vanhempia ei mielellään nähdä koulussa.  

Lopulta oppilaiden käsitykset vanhempainillasta näyttäytyivät melko perinteisen vanhem-

painiltamallin mukaisina. (esim. Karhuniemi 2013.) Oppilaiden käsitysten mukaan van-

hempainillassa käsitellään pääasiassa yleisiä koulua ja omaa luokkaa koskevia asioita. Täl-

laisia ovat muun muassa retkiasiat, raha-asiat ja luokan oppilaisiin ja toimintaan liittyvät 

yleiset asiat, kuten seuraava lainaus osoittaa: 

 V5: Vaikka luokkaretken järjestelyistä puhutaan. 

 V18: No koulun raha-asioista. 

 

Kuvio 5. Vanhempainilta, merkitysyksiköt. 
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Kuviossa 5 kuvataan aineistossa esiintyneet merkitysyksiköt vanhempainiltaan liittyen. 

Retkiasiat sisältävät maininnat luokkaretkestä sekä muista mahdollisista retkistä, joista 

aineistossa mainittiin esimerkiksi vaellus. Merkitysyksikkö En tiedä, mitä vanhempainil-

lassa tapahtuu sisältää ilmaisut ”en tiedä” ja ”en muista”. Aineiston perusteella opettajat ja 

vanhemmat eivät kerro oppilaille ainakaan kovin usein vanhempainillan sisällöistä, minkä 

vuoksi oppilailla ei tullut mieleen, millaisia asioita vanhempainillassa käsitellään.  

Oppilaiden käsityksiä vanhempainillasta voidaan koota yhteen siten, että oppilaat tietävät 

vanhempainillasta vain vähän, mutta heidän mukaansa siellä käsitellään yleisiä asioita ja ne 

voivat olla myös toiminnallisia. Metson (2004, 123-126.) mukaan vanhempainillat ovat 

hyvin opettajakeskeisiä tilaisuuksia, jotka muistuttavat oppituntitilannetta: opettaja asettuu 

luokan eteen ja vanhemmat oppilaiden paikalle pulpetteihin. Yleensä vanhemmat istuvat ja 

kuuntelevat opettajaa ja vain harvat vanhemmat esittävät kysymyksiä opettajalle. Siniharju 

(2003, 82-83) puolestaan kertoo tutkimuksessaan, että opettajatkin kritisoivat vanhempain-

iltaa sen kaavamaisuudesta sekä vanhempien passiivisuudesta. Opettajien kritiikissä todet-

tiin myös, että yleensä sellaiset vanhemmat ovat poissa, joiden lapsilla on koulussa ongel-

mia. Opettajat kokivat vanhempainillat myös raskaina ja vähän antavina tilaisuuksina. Toi-

saalta opettajat pitivät vanhempainiltoja myös erittäin tärkeinä varsinkin alkuopetusluokilla 

eli 1.-2. -luokilla, jolloin on hyvä tilaisuus pohtia yhteisiä asioita ja vanhemmat voivat tu-

tustua toisiinsa. 

Latvalan (2016, 37-39, 54) tutkimuksen mukaan vanhemmat pitävät oman luokan vanhem-

painiltaa hyvänä yhteistyömuotona, sillä siellä pääsee tutustumaan opettajaan ja muihin 

vanhempiin. Myös opettajat pitävät vanhempainiltoja tärkeinä, sillä siellä opettaja ja van-

hemmat saavat kasvot ja se tekee yhteistyöstä mielekkäämpää. Oman luokan vanhempain-

illat luovat opettajien mukaan myös luokkahenkeä vanhempien välille, kun heillä on mah-

dollisuus tutustua toisiinsa ja verkostoitua. Koko koulun vanhempainiltoja puolestaan ei 

pidetty kovin hyvänä yhteistyömuotona. 

4.4 Juhlat ja yhteiset tilaisuudet – kivoja, mutta vähän nolojakin 

Juhlat ovat hyvin perinteinen kodin ja koulun yhteistyömuoto, sillä yhteisiä juhlia on jär-

jestetty jo kansakoulun alkuajoista lähtien. Yleisin juhla on ollut joulujuhla. Oppilaat ovat 

juhlissa ns. ”juhlakaluja”, jotka pukeutuvat hienosti ja esiintyvät juhlassa. (Lehtolainen 

2008, 279-280; Syväoja 2004, 152-153.) Juhlat, päivänavaukset ja erilaiset yhteiset tapah-
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tumat ovat tärkeitä koulun yhteisöllisyyden, sosiaalisten suhteiden ja opiskelussa jaksami-

sen kannalta. Ne vahvistavat oppilaiden laaja-alaista osaamista ja tekevät näkyväksi koulun 

kulttuurista monimuotoisuutta. (Opetushallitus 2014, 43.) 

Koulun juhlista ei syntynyt kovin paljon keskustelua oppilaiden kesken. Tätä voi selittää 

se, etten kysynyt koulun juhlista ja muista tilaisuuksista kovin laajasti. Myös tutkimuskou-

lujen käytänteet vaihtelevat koulun juhlien järjestämisen suhteen, mutta molemmille tutki-

muskouluille on yhteistä joulujuhlan vietto. Muiden tilaisuuksien osalta tutkimuskouluilla 

onkin erilaisia käytäntöjä. Esimerkiksi kevätjuhla järjestetään toisessa tutkimuskoulussa, 

mutta toisessa ei. Muita tilaisuuksia, joihin vanhempiakin kutsutaan, ovat tutkimuskoulusta 

riippuen yhteiset päivänavaukset, kodin ja koulun ilta ja erilaiset yhteiset musiikkitapah-

tumat. 

 H: Onko teidän koululla jotain juhlia, joihin kotiväki pääsee osallistumaan? 

 V7: Joulujuhla 

V3: Kevätjuhla on ja joulujuhla ja sitte on semmosia yksittäisiä vähä pie-
nempiä asioita.  

V23: Öö, päivänavauksessa, sillon, ku oppilas esiintyy, vaikka laulaa tai jo-
taki, niin vanhemmat tulee kattomaan. 

 

Kuvio 6. Koulun juhlat, merkitysyksiköt. 
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Koulun juhliin liittyvät merkitysyksiköt näkyvät kuviossa 6. Molemmilla kouluilla jär-

jestetään siis joulujuhla, joka yleensä järjestetään illalla, jotta mahdollisimman monet 

vanhemmat pääsisivät paikalle.  Lisäksi voidaan järjestää kevätjuhla, päivänavauksia, 

yhteisiä musiikkitapahtumia tai kodin ja koulun iltoja. Yleensä juhlissa on erilaisia 

oppilaiden valmistelemia esityksiä, yhteislaulua tai oppilaiden ”taideteoksia”, jonka 

merkitys jäi vähän epäselväksi, mutta ne voisivat tarkoittaa esimerkiksi kuvataiteen 

tunnilla tehtyjä tuotoksia. Oppilas kertoi asiasta seuraavasti: 

V3: Päivänavauksissa, ku on niinku koko koulu ja siellä tiedotetaan jotain tai 

sit siellä on jotain hienoja taideteoksia, mitä muut luokkalaiset on saanu teh-

tyä, nii niitä kutsutaan katsomaan, jos oma luokka on esittämässä. 

Juhlat ja muut tilaisuudet tuntuvat yleensä ottaen oppilaista mukavilta, mutta joiden-

kin oppilaiden mielestä ne tuntuvat myös noloilta, koska vanhemmat tulevat katso-

maan esityksiä.  

V2: On meillä niitä, miksi niitä kutsutaan... kodin ja koulun ilta. Niissä niinku 

vaikka rämpytetään kitaraa ja on joku esitys, mitä me ollaan harjoteltu ja 

lauletaan lauluja. Se on silleen kivvaa, mutta no joo. 

V3: Noloo, kun ne on kattomassa, niin ne on sit silleen, et vitsit sä olit hyvä 

laulamaan. 

V2: Niin onha se vähä noloo. 

Kaikki oppilaat eivät kuitenkaan koe juhlia noloiksi eikä heitä haittaa, vaikka vanhemmat 

tulevatkin koululle erilaisiin tilaisuuksiin. 

H: Minkä tyyppisiä juhlia te haluaisitte, että järjestetään täällä? Tai haluai-

sitteko te ylipäätään, että vanhemmat tulis tänne koululle? Onko siitä mieli-

pidettä? 

V7: No ei se mittään haittaa, jos ne käy täällä. 

V8. Meillä ei oo ollu kevätjuhlaa, niin semmonen vois olla. 

Oppilaiden käsityksistä voidaan muodostaa siis kuvauskategoria, jonka mukaan koulu jär-

jestää joulujuhlan, minkä lisäksi on muita juhlia kuten kevätjuhla, kodin ja koulun ilta tai 

yhteisiä musiikkitapahtumia ja päivänavauksia. Oppilaiden mielestä juhlat ovat mukavia, 

mutta myös noloja.  
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Se, että jotkut oppilaat pitävät koulun juhlissa esiintymistä ja vanhempien tulemista koulul-

le vähän nolona, liittyy ehkä lapsen tai nuoren kehitykseen, jossa halutaan irrottautua omis-

ta vanhemmista. Myös Grantin (2009, 13) mukaan monet lapset tai nuoret pitävät vanhem-

pien tulemista koululle nolona. Oppilaat haluavat pitää perheensä erillään koulusta siten, 

etteivät opettaja ja luokkatoverit pääsisi arvioimaan heitä perheensä perusteella. Oppilaat 

haluavat pitää kodin ja perheen yksityisenä tilanaan, kun koulu on julkinen tila. Vyverma-

nin ja Wettenburgin (2009, 114) mukaan lapset puolestaan yleensä suhtautuvat myöntei-

sesti siihen, jos vanhempi tulee koululle, sillä he haluavat vanhempienkin tietävän, mitä 

koulussa tapahtuu. Kuitenkin osa oppilaista ei halunnut vanhempiensa tulevan koululle tai 

ainakin he toivoivat, että vanhempi keskustelee asiasta ensin lapsen kanssa. 

Siniharjun (2003, 76, 83) tutkimuksen mukaan opettajat arvostivat oman koulun juhlia 

yhteistyömuotona. Vuoden 1984 aineistossa 73 prosenttia opettajista piti juhlia erittäin 

tärkeinä tai tärkeinä ja vuoden 1999 aineistossa vastaava luku oli 87 prosenttia. Koulun 

juhlien arvostus oli siis tutkimuksen mukaan hiukan noussut opettajien keskuudessa. Kou-

lun juhlat olivat myös käytetyimpien yhteistyömuotojen joukossa, sillä ne olivat toteutu-

neet lähes sataprosenttisesti molempina tutkimusvuosina. Kaikissa tutkimuskouluissa oli 

pidetty ainakin yksi koko koulun juhla. Opettajat kommentoivat koulun juhlia siten, että 

niihin panostetaan paljon ja ne ovat merkittäviä tilaisuuksia, joissa vanhempien osallistu-

misprosentti on selvästi korkeampi kuin esimerkiksi vanhempainillassa. Kommenteissa 

todettiin myös, että lapset kokevat tärkeäksi juhlien ohjelman teon sekä sen, että opettaja ja 

vanhemmat kohtaavat heidän välityksellään ja läsnä ollessa eivätkä heidän selkänsä takana. 

Tämä on mielenkiintoinen näkökulma, jossa tulee esiin myös se, että yleensä oppilas on 

ulkopuolella kodin ja koulun eri yhteistyömuodoissa, mutta juhlat ovat tästä poikkeus. 

Omassa tutkimuksessani oppilaat eivät kommentoineet juhlia kovin paljon, mutta kuitenkin 

pääasiassa he suhtautuivat juhliin myönteisesti. Erona oman tutkimuskohteeni ja Siniharjun 

tutkimuksen kanssa on luokka-aste, sillä Siniharjun tutkimus sijoittuu peruskoulun al-

kuopetusluokille, kun oma tutkimukseni käsittelee kuudennen luokan oppilaiden käsityk-

siä. Alkuopetusluokilla oppilaat voivatkin kokea juhlien ohjelman teon tärkeämpänä kuin 

kuudennella luokalla. Kuudennen luokan oppilaista osa koki esiintymisen juhlissa myös 

vähän nolona.  
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4.5 Arviointikeskustelu – piinapenkki vai mukava keskustelutuokio? 

Kouluissa arviointikeskustelu on yleistynyt viime aikoina ja se on mainittu myös Perusope-

tuksen opetussuunnitelmassa oppilaan arvioinnissa. Arvioinnin tulee olla kannustavaa, 

rohkaisevaa ja oppilaiden osallisuutta edistävää. Opettajan, oppilaan ja huoltajan yhteiset 

keskustelut edistävät keskinäistä luottamusta ja antavat tietoa oppilaan koulunkäynnistä ja 

muista oppilaan elämään liittyvistä asioista. (Opetushallitus 2014, 47.) 

Keskustelut opettajan, vanhemman ja lapsen välillä lähentävät myös opettajan suhdetta 

lapseen. Se myös antaa merkitystä lapsen koulunkäynnille. Opettajien mukaan keskustelut 

lisäävät opettajan ymmärrystä lapsesta ja hänen taustastaan. Jotkut keskustelut myös veny-

vät pitkiksi, jolloin opettajalta kuluu paljon aikaa niihin. Sen vuoksi monissa kouluissa 

käytetään keskustelusta nimitystä vanhempainvartti, joka antaa ohjeellisen keston keskus-

telulle. (Lehtolainen 2008, 298.) 

Arviointikeskustelusta oli aineistossa paljon keskustelua ja siitä tuli myös paljon merkitys-

yksikköjä, yhteensä 50 erilaista merkitysyksikköä, joista joitakin yhdistin myöhemmässä 

analyysissä. Molemmissa tutkimuskouluissa arviointikeskustelu on ollut käytössä oppilai-

den muistikuvien mukaan jo ihan alakoulun alkuvuosista saakka. Oppilaat olivat siis olleet 

mukana arviointikeskustelussa jo useamman kerran lukuun ottamatta yhtä oppilasta, joka 

oli vasta hiljattain muuttanut Suomeen, mutta hänkin oli ollut yhdessä arviointikeskuste-

lussa mukana. 

Oppilaat kertoivat arviointikeskustelujen yleisistä puheenaiheista. Heidän mukaansa arvi-

ointikeskustelussa puhutaan oppilaan koulunkäyntiin liittyvistä asioista, esimerkiksi arvo-

sanoista, tuntiaktiivisuudesta, käyttäytymisestä ja unohduksista.  

H: Mistä siellä arviointikeskustelussa puhutaan? 

V5: Että miten eri kouluaine menee ja sitte koenumeroista puhutaan. 

V3: Poissaoloja ja sit on niit… tota jos on unohtanu vaik kirjat tai vihon. 

Okei vihoista ei oteta hirveesti, mut kirjan.. 

V2: Jos opettajalla on huono päivä, nii vihkotki merkitään. 

Myös oppilaat ovat osallisina keskustelussa siten, että heiltä kysellään esimerkiksi, miten 

kotona, koulussa ja kavereiden kanssa sujuu.  

H: Osallistutteko tekin keskusteluun siellä, kyselläänkö teiltä jotain? 
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V14: No kyllä ainaki kysytään, että kuinka paljo tarvii läksyissä apua ja sitte 

semmosia. 

V18: Että miten menee vaikka kavereitten kanssa 

V17: Onko ollu riitoja. 

V19: Ja että onko kavereita. 

V23: Joskus se kyselee, että sun mielestä, miten sä käyttäydyt täällä koulussa 

ja sitte onko joku, joka haukkuu sua tai... 

Oppilaiden mukaan arviointikeskustelussa kerrotaan siis monipuolisesti oppilaan koulun-

käynnistä sekä kysellään oppilaan kuulumisia ja sosiaalisista suhteista.  

On myös kiinnostavaa tietää, miltä arviointikeskustelu oppilaista tuntuu. Aineistossa nousi 

esiin monenlaisia tuntemuksia arviointikeskusteluun liittyen: se on mukavaa, ikävää, jän-

nittävää ja jotain siltä väliltä. Jotkut eivät osanneet sanoa, miltä arviointikeskustelu tuntuu. 

Kuviossa 7 nähdään oppilaiden tuntemukset arviointikeskustelusta. 

 Kuvio 7. Oppilaiden tuntemuksia arviointikeskustelusta, merkitysyksiköt. 

Oppilaat pitivät arviointikeskustelua mukavana silloin, kun kerrotaan positiivisia asioita 

omasta koulunkäynnistä. Lisäksi arviointikeskustelun hyvinä puolina pidettiin sitä, että 

vanhempien ohella myös itse saa tietää, miten koulunkäynti sujuu. Jotkut myös mainitsivat, 

että tuntuu mukavalta sitten, kun arviointikeskustelu on ohi. 
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H: Miltä teistä on tuntunut nämä arviointikeskustelut? 

V7: No, no onhan se ihan silleen… 

V6: No ainaki tietää, miten eri kouluaineissa mennee. 

V5: No ihan hyvältä, että tietää itekki, että miten koulu on menny ja tälleen. 

V1: Ja sit se on kato, jos ei tuu mitään huonoa palautetta, nii sitte, ku se lop-

puu, nii on semmonen hyvä fiilis, että jes… tätä ei enää vuoteen ja ei tullu 

mitään huonoa. 

Oppilaiden ilmaisuissa näkyy se, että arviointikeskustelussa oppilas itsekin saa tietää, mi-

ten koulunkäynti sujuu. Tämän voisi tulkita siten, että koulutyön arjessa henkilökohtaisen 

palautteen määrä jää vähäiseksi ja sitä annetaan lähinnä arviointikeskustelussa. Viimeisestä 

puheenvuorosta voidaan myös tulkita, että arviointikeskustelu on jollain lailla myös jännit-

tävä tilanne, sillä sen jälkeen on helpottunut tai hyvä olo. Useimmat oppilaat mainitsivat-

kin, että heitä jännitti arviointikeskustelu ainakin jonkin verran. Joitakin jännitti arviointi-

keskustelun tilanne, jossa paikalla ovat vain opettaja, oppilas ja vanhempi. Toisia puoles-

taan jännitti, että millaista palautetta opettaja antaa omasta koulunkäynnistä.  

V8: Kyllä se joskus aina vähä jännittää. 

H: Mikä siinä jännittää? 

V10: Jos tullee jotaki sanomista. 

V8: No ehkä se tilanne siinä. 

V1: Ja sit se on pelottavaa, ku se aina raapustaa sitä listaa. (hymähdys) 

V3: Se juttu, ku se selaa sitä merkintälistaa silleen kynällä. 

Lehtolaisen (2008, 289-299) tutkimuksessa lasten mukana olosta keskusteluissa oli saatu 

hyviä kokemuksia. Myös lasten vanhemmat ja isovanhemmat arvioivat, että jotkut lapset 

saattavat pitää siitä, että saavat itsekin tietää, miten koulunkäynti sujuu. Kuitenkin eräs 

isovanhempi epäili myös, että jotkut lapset saattavat tuntea olonsa epämukavaksi tilantees-

sa, jossa kaksi eri konteksteista tulevaa aikuista keskustelevat häntä koskevista asioista. 

Tämän suuntaisia ajatuksia oli myös joillakin haastattelemillani oppilailla. 

 V10: Vois niitä (arviointikeskusteluja) ilmanki olla. 

H: Ai, tarkottiko tuo, että sää et niin tykkää niistä vai? 

V10: Joo. 

H: No minkä takia sää et tykkää niistä? 
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V10: No, jos on teheny jotaki ja sitte se opettaja sannoo. 

V19: No, jos on menny huonosti koulussa, niin sitte se on ikävää. 

Oppilaista tuntuu siis ikävältä, jos arviointikeskustelussa tulee negatiivista palautetta ja 

oma vanhempi saa kuulla siitä. Eräs oppilas kuvaili arviointikeskustelua jopa piinapenkik-

si: 

 V2: Se on vähä niinku piinapenkki. 

 H: Miksi se on piinapenkki? 

V2: No, koska (hymähdys,) jos se kertoo jotaki pahhaa ja vanhempi kuuntelee 
siinä, että joo… 

Oppilaiden mielestä arviointikeskustelut tuntuvat siis mukavilta silloin, kun annetaan posi-

tiivista palautetta ja ikäviltä, jos saa negatiivista palautetta. Arviointikeskustelu myös jän-

nittää useimpia oppilaita. Yhden oppilaan mielestä kuitenkin myös positiivinen palaute 

tuntui kiusalliselta:  

 V3: Se on kyllä vielä ärsyttävämpää, jos se kehuu sua. 

H: Miksi se kehuminen on ärsyttävää? 

V3: Emmä tiiä… ku ne mun vanhemmat on siinä silleen, että… niin kyllä se 

pieni tyttö on ollu hyvä siellä koulussa. (hymähdys) Mut se on tosi ärsyttävää, 

ku se vaan hokee jotain… niin paljon, että se tuntuu jo niinku ihan väärältä, 

että ei se oikeesti ajattele nuin. Niinku ihan liikaa alkaa kehumaan. 

Oppilaiden kokemukset arviointikeskustelusta ovat samansuuntaisia myös ruotsalaisessa 

tutkimuksessa. Oppilaita jännittää se, millaista palautetta opettaja antaa ja jos opettaja ker-

too keskustelussa jotain negatiivista, se tuntuu oppilaasta ikävältä. (Markström 2013, 50.) 

On kuitenkin mielenkiintoista, että myös positiivinen palaute tuntuu ainakin joskus kiusal-

liselta. Edellisen oppilaan ilmaisun voisi tulkita siten, että oppilaan mielestä opettaja ei 

aina tarkoita kaikkea, mitä hän sanoo, vaan jos ”ihan liikaa alkaa kehumaan”, oppilas voi 

tulkita kehumisen epäaidoksi. 

Arviointikeskustelu on vuorovaikutustilanne, jossa osapuolet antavat itsestään vaikutelmia 

ja vastaavasti eri osapuolet saavat myös toisistaan vaikutelmia. Usein vuorovaikutustilan-

teessa ylläpidetään työkonsensusta, joka säilyttää vuorovaikutukseen osallistujien sosiaalis-

ta minää. Identiteetin sisältö on kaikkea, mitä olemme: kaikki ne leimat ja nimilaput, joita 

me itse kiinnitämme itseemme ja joita myös muut kiinnittävät meihin. Keskustelijat voivat 

jo etukäteen mielissään liimata nimilappuja toisilleen, mutta ne voivat tapaamisen aikana 
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tai jälkeen muuttua. Arviointikeskustelulla voidaankin tarkoituksellisesti tuottaa näitä uu-

sia, identiteettiin liitettäviä nimilappuja. Oppilaan kannalta se voi parhaimmillaan tarkoit-

taa itsetunnon ja myönteisen koululaisidentiteetin vahvistamista. (Andonov 2007, 41.) 

Voidaan myös pohtia, ottaako opettaja keskusteluissa samanlaisen työidentiteetin kuin 

koulutyön arjessa vai muuttaako hän keskusteluissa rooliaan jotenkin. Aiempi oppilaan 

kommentti siitä, että opettajan liiallinen kehuminen tuntui ärsyttävältä ja jotenkin epäaidol-

ta, voisi viitata siihen, että opettaja ei normaalissa koulutyön arjessa anna kovin paljon 

oppilaille positiivista palautetta, mutta hän haluaa antaa sitä arviointikeskustelussa.  Täl-

laista käsitystä vahvistaa, myös oppilaan kommentti, jossa hän totesi, että opettaja on 

yleensä arviointikeskustelussa hyväntuulinen verrattuna normaaliin luokkatilanteeseen: 

V2: No se ope on kyl yleensä ollu hyvällä tuulella niissä arviointikeskuste-

luissa. 

Atjonen (2007, 107, 111) kuvailee osallistavaa arviointia, jolla pyritään lisäämään demo-

kratiaa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Siinä korostetaan personoivaa ja humanisoivaa 

otetta sekä arvostavaa tiedonhankintaa. Tämä tarkoittaa sitä, että arvioitavasta kohteesta ei 

etsitä ongelmia vaan vahvuuksia. Yhteistyö on merkityksellistä ja arvioijan ja arvioitavan 

välistä valtaeroa pyritään kaventamaan. Osallistavassa arvioinnissa arvioitaville voi syntyä 

kannustava kokemus omistajuudesta silloin, kun arvioija toimii yhteistyökumppanina ja 

oppimisen voimavarana. Tällaiseen osallistavaan arviointiin on hyvä pyrkiä arviointikes-

kusteluissa. Andonov (2007, 2) kuitenkin toteaa, että oppilas on arviointikeskustelun koh-

taamisessa kahden kulttuurin, kodin ja koulun, rajamaastossa. Keskusteluun kuuluu myös 

totuttuja tapoja suhtautua asioihin ja tehdä yhteistyötä ja päätöksiä.  

Siniharju (2003, 44) esitteleekin kodin ja koulun vuorovaikutukseen vaikuttavia tekijöitä. 

Perheellä on oma historiansa ja käytäntönsä, jotka heijastuvat myös lapseen. Vanhempien 

henkilökohtaiset ominaisuudet ja omat koulukokemukset muovaavat heidän asenteitaan 

yhteistyötä kohtaan. Myös opettajien henkilökohtaiset ominaisuudet ja kokemukset vaikut-

tavat heidän asenteisiinsa yhteistyöhön. Lapsi yksilönä puolestaan kuuluu omaan perhee-

seensä, mutta koulussa ja omassa luokassa hän on yksi oppilaista ja osana koulun ja luokan 

sisäistä vuorovaikutusta. Nämä kaikki tekijät yhdessä siis vaikuttavat keskustelun vuoro-

vaikutukseen ja kohtaamistilanteeseen.  

Siniharjun (2003, 76, 81-82) tutkimuksessa opettajat pitivät ylivoimaisesti tärkeimpänä 

kodin ja koulun yhteistyömuotona henkilökohtaista keskustelua. Lähes kaikki vastaajat 
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pitivät sitä erittäin tärkeänä tai tärkeänä niin vuoden 1984 aineistossa kuin vuoden 1999 

aineistossakin. Kuitenkin henkilökohtaisen keskustelun toteutuminen käytännössä oli 

huomattavasti yleistynyt uudemmassa aineistossa: vuonna 1984 henkilökohtaisen keskus-

telun kaikille vanhemmille oli toteuttanut vain 10 prosenttia vastaajista, kun vuonna 1999 

vastaava luku oli 88 prosenttia. Keskustelutilaisuuden, jossa oli myös oppilas mukana, oli 

vuonna 1984 toteuttanut kaikille vanhemmille vain 3 prosenttia vastaajista ja vuonna 1999 

vastaavasti 55 prosenttia vastaajista. Näistä luvuista voidaan päätellä, että vaikka henkilö-

kohtaista keskustelua onkin arvostettu opettajien keskuudessa niin 1980-luvulla kuin 1990-

luvun lopulla, sellaisen toteutuminen on ollut 1980-luvulla melko harvinaista. Keskustelu 

onkin yleistynyt yhteistyömuotona, mutta vielä vuosituhanteen vaihteessa ei oppilas ollut 

läheskään aina mukana keskusteluissa.  

Tahkolan (2013, 54) tutkimuksessa koululla oli pidetty vanhempainvartteja, mutta oppilaat 

eivät olleet osallistuneet niihin, vaan keskustelu oli käyty yleensä vain opettajan ja van-

hemman kesken. Oppilailla oli myönteinen kuva vanhempainvarteista ja osa oppilaista 

toivoi, että pääsisi myös itse osallistumaan niihin. Varsinkin positiivisen palautteen saami-

nen tuntui mukavalta myös yläasteikäisten mielissä. Tämä herättääkin kysymyksen siitä, 

miksi oppilaita ei oteta mukaan vanhempainvartteihin, jos siellä kuitenkin puhutaan heidän 

koulunkäynnistään. Samalla myös positiivinen palaute näyttää olevan ehkä liian ”harvi-

naista herkkua”.  

Latvalan (2016, 37, 54) mukaan vanhempainvartit koetaan opettajien mukaan helpoksi 

yhteistyömuodoksi molemmille osapuolille. Opettajat pitävät sitä myös tärkeimpänä yh-

teistyömuotona, sillä silloin päästään tapaamaan ja keskustelemaan kasvotusten, mikä ra-

kentaa hyvää vuorovaikutusta koulun ja kodin välille. Myös vanhemmat pitävät keskuste-

lutilasuutta tärkeänä vuorovaikutuksen kannalta ja siinä saa tietoa juuri oman lapsen kou-

lunkäynnistä. Vanhempainvarteissa oman lapsen koulunkäynnistä puhutaan, vaikkei siinä 

esiintyisi mitään ongelmia.  

Opettajat pitävät arviointikeskusteluja pääasiassa hyödyllisinä ja lähes kaikki huoltajat 

osallistuvat niihin. Koulun järjestämä arviointikeskustelu voi olla nuorelle niitä harvoja 

kertoja, jolloin hän keskustelee opiskelustaan yhdessä vanhempien kanssa. Keskustelun 

onnistumisen kannalta asenteella on ratkaiseva merkitys, sillä keskustelu sujuu parhaiten 

toista kunnioittavassa ilmapiirissä. (Karhuniemi 2013, 116; Vuorinen 2000, 10-11.) 
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4.6 Oppilaiden ajatukset ja toiveet – lisää tietoa ja osallisuutta 

Lapset ja nuoret menestyvät koulussa parhaiten, jos vanhemmat tukevat heidän koulun-

käyntiään ja tekevät yhteistyötä koulun kanssa. Välitön tarttuminen pieniinkin ongelmiin 

on oppilaalle viesti siitä, että aikuiset ovat kiinnostuneita hänen koulunkäynnistään. (Läm-

sä 2013b, 194.) Kuitenkin myös oppilaiden käsityksiä tästä yhteistyöstä on syytä kuulla. 

Kysyin oppilaiden ajatuksia ja tuntemuksia kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä. Oppilai-

den ajatukset olivat ainakin osittain ristiriitaisia: toiset pitivät yhteistyötä hyvänä asiana ja 

toiset puolestaan pitivät sitä huonona tai ärsyttävänä asiana. Seuraavat ilmaisut kuvaavat 

näitä kahdenlaisia ajatuksia: 

H: Entä millaisia ajatuksia teissä herättää se, että vanhemmat ja opettaja jut-

televat teidän kouluasoista? 

V8: No hyvältä, ku vanhemmat tietää, mitä siellä koulussa on tapahtunu. 

V23: Hyvältä, ku sillon äiti tietää ja se voi sanoa sitte vaikka lapsilleen. 

 V4: Musta se on aika ärsyttävää. 

 H: Miksi se on ärsyttävää? 

V4: No, koska ne läksyt pitää aina niinku kertoa vanhemmille, että jos ei oo 

tehny niitä…sitte tulee painajainen. 

V2: Sitte ne kotona niinku huutaa sulle ja… 

V4: Tai ne puhuu siitä sitte tosi paljon silleen tosi ärsyttävästi. 

V1: Sitte sitä ei ikinä tiiä ees millon ne keskustelee jotaki jossain ja… se on 

välillä vähä häirittevääki, ku sä et tiiä, mitä ne siellä puhuu. 

Viimeisessä kommentissa tuli esiin se, etteivät oppilaat aina tiedä omasta mielestään tar-

peeksi kodin ja koulun yhteistyöstä. Tästä oli oppilailla kahdenlaisia mielipiteitä: osa tiesi 

yhteistyöstä mielestään riittävän paljon, kun taas toisilla oli sellainen käsitys, etteivät tiedä 

siitä tarpeeksi. Seuraavat ilmaisut kuvaavat näitä kahdenlaisia käsityksiä: 

H: Tiedättekö te omasta mielestä tarpeeksi siitä, mitä opettaja ja vanhempi 

teistä keskustelevat? 

V13: Aika paljo. 

V19: Noo… aika tarpeeksi. 

V14: Ja välillä ei ehkä tarpeeks tai emmää tiiä. 
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V2: No ei. 

V1: Ei tiietä. 

H: Minkälaisissa asioissa tulee semmonen olo, ettei tiiä tarpeeks? 

V14: No emmää tiiä silleen…  

V1: Ku niitä ei ikinä tiiä ja… se on vähä, ku mä en tiiä, että paljoko vaikka 

niitä viestejä on. Kyllä meillä puhutaan, jos on vaikka koe tai hei, sää sait 

kokeesta hyvän numeron, jee tai silleen. Mutta ku mä en tiiä, mitä niitä vies-

tejä tulee, että paljoko niistä otetaan puheeksi. 

Edellisen kommentin mukaan oppilaalle voi tulla epätietoinen olo kodin ja koulun yhteis-

työstä, jos yhteistyöhön liittyviä asioita, kuten viestintää opettajan ja vanhemman välillä, ei 

oteta oppilaan kanssa puheeksi. Oppilas kokee jäävänsä siis yhteydenottojen suhteen aina-

kin osittain sivustalle ja ulkopuolelle. 

Kysyin myös oppilaiden toiveista kodin ja koulun yhteistyöhön liittyen ja niitä on kuvattu 

kuviossa 8. 

 

Kuvio 8. Oppilaiden toiveet kodin ja koulun yhteistyöstä, merkitysyksiköt. 

Tutkimuskouluissa oli erilainen käytäntö koenumeroiden merkitsemisestä Wilmaan, sillä 

toisessa koulussa koenumerot merkitään Wilmaan ja toisessa koulussa niitä ei merkitä, 

vaan koe annetaan oppilaalle ja oppilas näyttää koetta kotona vanhemmille. Tästä syntyikin 
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kahdenlaisia toiveita: siinä tutkimuskoulussa, jossa koenumerot merkitään Wilmaan, osa 

oppilaista toivoi, ettei niitä merkittäisi sinne. Toisessa tutkimuskoulussa puolestaan osa 

oppilaista toivoi, että koenumerot merkittäisi Wilmaan. 

H: Mikä teidän mielestä olis kaikkein paras tapa tehä yhteistyötä kodin ja 

koulun välillä? 

V3: Niinku alaluokilla tehtiin, että sano vaan sille oppilaalle, että minkä nu-

meron sä saat tai antaa sen kokeen, et sä voit mennä näyttään sen. 

V1: No joo, vähä niinku sillai, ku me oltiin pienempiä.  

V2: Nii, se vanha logiikka on paras. 

V3: Niin, ku siitä on tullu semmonen, että Wilmassa lähetetään se koenume-

ro, mutta sulle ei näytetä sitä koetta, nii sä et voi koskaan harjotella, että mi-

tä sulla meni pieleen siellä.  

H: Millaisia toiveita teillä on siitä, miten tätä yhteistyötä voisi kehittää tai 
parantaa? 

V14: No ehkä vois tehä… se ois ehkä hyvä, että tulis ne koenumerot myös 

sinne Wilmaan ja niinku, että… tulis niinku kaikki kokeet sinne Wilmaan. 

Vaikka edellisissä ilmauksissa alempien luokkien yhteistyöstä nostettiin esille lähinnä koe-

numeroiden ilmoittamiseen liittyvät toiveet, päätin nostaa omaksi merkitysyksiköksi sen, 

että oppilaat toivovat samanlaista yhteistyötä kuin alemmilla luokilla, sillä se voi sisältää 

myös muita asioita. Myös toiveita kevätjuhlan järjestämisestä esiintyi, sillä toisessa tutki-

muskoulussa ei järjestetä kevätjuhlaa.  

Oppilaiden toiveista ilmenee useassa eri asiayhteydessä myös toiveet osallisuudesta ja op-

pilaiden ottamisesta tiiviimmin mukaan kodin ja koulun yhteistyöhön. Ainakin seuraavat 

merkitysyksiköt liittyvät oppilaiden toiveisiin osallisuuden lisäämisestä: oppilaille oma tili 

Wilmaan, enemmän tietoa oppilaille, lasten pitäisi vaikuttaa enemmän ja lasten pitäisi osal-

listua enemmän. Seuraava katkelma haastattelusta antaa esimerkin osallisuuden toiveista. 

V3: Jotenki tuntuu, että ainoastaan opettajat tai aikuiset on tän (arviointikes-

kustelun) kannalla.  

H: Miksi? 

V2: Mun mielestä lastenki pitäs niinku ottaa osaa ja arpaa siihen. 

V3: No niin. 

H: Millä tavalla?  
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V2: Siis niinku, että pitäis lapsenki tietää näitä kouluasioita ja päästä päät-
tämään, ettei kaikki mee vaan vanhempien ja opettajan pillin mukkaan. 

H: Mmm. 

V2: Kyllä siihen pitäis saaha vähä itekki… 

V1: Saaha vaikuttaa itekki. 

V3: Joo. 

Edellisessä katkelmassa tuli esiin oppilaiden toive saada tietää ja päästä itse vaikuttamaan 

kodin ja koulun yhteistyötä koskeviin asioihin. Osallisuuteen sisältyy myös toive, että op-

pilaat saisivat oman tilin Wilmaan. Seuraavissa ilmauksissa on esimerkki näistä toiveista. 

 V1: No se ois esim kiva, jos me itekki päästäis kattoon niitä Wilma-juttuja.  

V2: Niin. Pitäis oppilaalle tehä oma tili, tai silleen. 

V1: Niin tai sitte, jos ois se sama niin, että näkis ne samat asiat. 

V2: Kyllä mää kerran, ku äiti jätti Wilikun päälle, nii oli pakko käyä kattoon, 

nii ei siellä onneks mittään kauheen pahhaa ollu. Siellä oli vaan jotaki van-

hempainillasta tiedotetta. 

Edellisistä ilmaisuista voidaan havaita, että Wilman merkinnät kiinnostavat oppilaita ja he 

haluaisivat nähdä, mitä asioita sinne merkitään. Vaikka erilaiset osallisuuteen liittyvät toi-

veet voitaisiin myös yhdistää, päätin pitää nämä eri ilmaisut omina merkitysyksikköinään, 

jotta oppilaiden toiveet tulisivat mahdollisimman monipuolisesti esiin. Muodostin niistä 

kuitenkin myöhemmässä analyysin vaiheessa oman kategorian.  

Oppilaat toivoivat myös, ettei kaikista asioista kerrottaisi vanhemmille. Tällaisia asioita 

olivat esimerkiksi läksyunohdukset, sillä oppilaan mielestä on ärsyttävää ”jos sulla on jää-

ny läksyt tekemättä ja sää haluut vähä rauhaa ja sun vanhempi tulee silleen valittamaan”.  

Monenlaisista toiveista huolimatta oppilaat ovat yleensä ottaen tyytyväisiä kodin ja koulun 

yhteistyöhön eivätkä kaikki kaipaa siihen muutoksia.  

H: Haluaisitteko joitaki parannuksia tai muita muutoksia siihen, miten tätä 

nykyistä kodin ja koulun yhteistyötä vois tehä eri tavalla? 

V19: No eipä oikeestaan mitään. 

V23: Ei mun mielestä, mun mielestä se on ihan hyvä tälleen. 

H: Joo. Tuntuuko siis, että ootte ihan tyytyväisiä tähän nykyiseen systeemiin? 

V19: Joo. 
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Oppilaiden toiveita esiintyy aineistossa useassa eri asiayhteydessä, sillä niistä on ilmauksia 

esimerkiksi Wilmaan, arviointikeskusteluun, yhteydenpitoon tai toiveisiin liittyvissä kes-

kusteluissa. Olen pyrkinyt kokoamaan oppilaiden toiveet koko aineistosta yhdeksi koko-

naisuudeksi. Seuraava oppilaan kommentti tiivistää hyvin oppilaiden toiveet kodin ja kou-

lun yhteistyöstä: 

V1: Mun mielestä ehkä se, että ois vähä samallalailla, ku nytte, mutta ettei 

tarttis ihan kaikista pikkujutuista alkaa nipottaan. Mutta se, että me saatais 

itekki käyttää sitä Wilma-tunnusta silleen, että me nähtäis ne samat jutut, ku 

ne, ja et meki voitais enemmän vaikuttaa niihin asioihin. 

Oppilaiden käsityksiä ja toiveita ilmentää kuvauskategoria, jonka mukaan oppilaat ovat 

pääosin tyytyväisiä kodin ja koulun yhteistyöhön, vaikka suhtautuvatkin siihen myös osit-

tain ristiriitaisesti: toisten mielestä on hyvä, että opettaja ja vanhemmat keskustelevat hei-

dän asioistaan, mutta toisia se myös ärsyttää. Oppilaat toivoisivat myös lisää tietoa ja osal-

lisuutta kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvissä asioissa.  

Lasten ja nuorten mielipiteitä opettajan ja vanhempien yhteistyöstä on syytä kuulla. Oppi-

laiden suhtautumista kodin ja koulun yhteistyöhön on tutkittu kansainvälisesti jonkin ver-

ran. Esimerkiksi Belgiassa ja Islannissa tehdyissä tutkimuksissa todettiin, että oppilaat 

yleensä suhtautuvat myönteisesti, jos heidän vanhempansa osallistuvat heidän koulunkäyn-

tiinsä. Useimmat lapset haluavat, että myös vanhemmat tietävät, millaisia asioita he opis-

kelevat koulussa ja mitä koulussa tapahtuu. Vaikka teini-ikäisten kohdalla on oletettu, että 

he eivät haluaisi vanhempiensa osallistuvan koulunkäyntiin, Islannissa tehdyssä tutkimuk-

sessa kuitenkin todettiin, että myös nuoret suhtautuvat myönteisesti vanhempiensa aktiivi-

seen rooliin, mikäli nuorilla on muutenkin positiivinen suhtautuminen koulunkäyntiä koh-

taan. Kuitenkin molemmissa tutkimuksissa oli myös oppilaita, jotka eivät halunneet van-

hempiensa osallistuvan heidän koulunkäyntiinsä. Tutkimuksissa ilmeni, että lapset suhtau-

tuivat positiivisesti vanhemman osallistumiseen silloin, kun vanhempi oli aktiivisesti mu-

kana lapsen koulunkäynnissä. Jos lapsi taas suhtautui negatiivisesti vanhemman osallistu-

miseen, vanhempi osoitti vähemmän tukea ja kiinnostusta lapsen koulunkäyntiä kohtaan. 

Voidaan siis päätellä, että lapsen myönteinen suhtautuminen ja vanhemman aktiivisuus 

ovat keskenään yhteydessä. (Vyverman & Wettenburg 2009, 112-115; Jónsdóttir 2015; 29-

30.) 

Samansuuntaisia päätelmiä on tehty myös Iso-Britanniassa, sillä lasten suhtautuminen van-

hempien osallistumiseen nähtiin merkittävänä vaikuttajana vanhempien aktiivisuudelle: jos 
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lapsi suhtautuu myönteisesti vanhemman aktiivisuuteen, niin vanhempi myös on aktiivinen 

lapsensa kouluasioissa, mutta jos lapsi suhtautuu kielteisesti vanhemman osallistumiseen, 

niin silloin vanhempi on passiivisempi. (Grant 2009, 14.) Jónsdóttirin (2015, 30) mukaan 

myös oppilaan yleinen suhtautuminen koulua kohtaan oli yksi vaikuttava tekijä oppilaan 

mielipiteelle vanhempien aktiivisesta osallistumisesta koulunkäyntiin.  

Kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu myös, että sosioekonominen tausta vaikuttaa 

oppilaiden mielipiteisiin vanhempien osallistumisesta heidän koulunkäyntiinsä. Vyverma-

nin ja Wettenburgin (2009, 115) artikkelin mukaan sellaisten koulujen oppilaat, jotka asu-

vat vähävaraisella asuinalueella, suhtautuvat vanhempien aktiiviseen rooliin koulunkäyn-

nissä myönteisemmin. Varsinkin yhteistyömuoto, jossa vanhemmat ovat auttamassa luo-

kassa koettiin myönteisesti ja tällainen yhteistyö olikin yleistä. Grantin (2009, 15) mukaan 

yhteiskunnallinen asema vaikutti hiukan eri tavoin, sillä työväenluokkaan kuuluvat lapset 

suhtautuivat kielteisemmin vanhempien aktiivisuuteen, sillä he olivat sitä mieltä, etteivät 

vanhemmat pysty tai halua osallistua heidän koulunkäyntiinsä. Lisäksi työväenluokkaan 

kuuluvat oppilaat ottivat aktiivisemman asenteen ja vaikuttivat enemmän vanhemman ak-

tiivisuuteen tai passiivisuuteen, kun puolestaan keskiluokkaiset oppilaat enemmän mukau-

tuivat vanhemman passiivisuuteen tai aktiivisuuteen.  

Omassa tutkimuksessani oppilaiden mielipiteet vanhempien osallistumisesta olivat pääosin 

myönteisiä, sillä heidän mielestään on hyvä, että vanhemmatkin tietävät, mitä koulussa 

tapahtuu ja miten lapsi pärjää koulussa. Kuitenkin myös kriittistä suhtautumista ilmeni, 

sillä jotkut oppilaat haluavat huolehtia itse omista kouluasioistaan. Omassa tutkimuksessa-

ni ei tullut oppilaiden sosioekonominen tausta esiin. 

Beveridge (2004, 8-9, 11) on tutkinut oppilaiden osallisuutta kodin ja koulun välisessä yh-

teistyössä Iso-Britanniassa. Hänen tutkimuksensa mukaan oppilaiden osallisuudelle nähtiin 

tarvetta niin oppilaiden, opettajien kuin vanhempienkin taholta. Oppilaiden osallisuuteen 

vaikuttaa suuresti opettajan ja oppilaiden välinen suhde ja koko koulun henkilökunnan 

suhtautuminen oppilaiden osallisuuteen. Opettajan keskeisen roolin ovat tuoneet esiin niin 

oppilaat, vanhemmat kuin opettajat itsekin. Opettajan ja oppilaiden välisissä suhteissa on 

tärkeää, että oppilailla on tunne siitä, että heidän näkemyksiään kuullaan ja arvostetaan.  

Myös Tahkolan (2013, 54, 58) tutkimuksessa oppilailla oli tarve tulla kuulluiksi ja ymmär-

retyiksi kodin ja koulun yhteistyötä tehtäessä. Tutkimuksen mukaan lapset haluavat olla 

mukana yhteistyössä. Tämä tuli hyvin selvästi esiin myös omassa tutkimuksessani. Lisäksi 
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Latvalan (2016, 50-51) tutkimuksessa opettajien ja vanhempien käsityksissä hyvästä yh-

teistyöstä oli nostettu myös oppilaiden osallisuus esiin. Oppilaan kuulemista pidettiin tär-

keänä eikä oppilasta saa unohtaa yhteistyössä. 

Jokaisen yksilön tulee kokea olevansa arvokas yhteisön jäsenenä ja yhteisön on annettava 

mahdollisuus osallisuuteen. Lasten osallisuus onkin omaehtoista toimintaa, jossa on lähtö-

kohtana oma kokemus osallisuudesta ja mukaan kuulumisesta. Lapsi tuntee olevansa osal-

lisena, kun hänen kuulumisellaan ryhmään on merkitystä. Lapsen on löydettävä paikkansa 

ja tultava sekä kuulluksi että nähdyksi. (Kemppainen & Lakkala 2014, 153.)  Koululuokas-

sa oppilaiden osallisuutta voidaan huomioida esimerkiksi kuulemalla enemmän oppilaiden 

käsityksiä ja ottamalla oppilaat mukaan kodin ja koulun yhteistyömuotoihin esimerkiksi 

lisäämällä tietoa ja ottamalla oppilas mukaan yhteistyön osapuoleksi. 
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5 Pohdintaa 

5.1 Yhteenveto 

Edellisessä luvussa on esitelty oppilaiden käsityksiä kodin ja koulun yhteistyön eri muo-

doista käsitysryhmittäin. Nyt kokoan eri käsitysryhmien kuvauskategoriat kokonaisuudek-

si, joka kuvaa oppilaiden käsityksiä yhteistyön eri muodoista kokonaisuutena. 

Oppilaiden käsitykset kodin ja koulun yhteistyön eri muodoista ovat monipuolisia ja käsi-

tyksistä löytyy myös variaatiota. Oppilaiden mukaan kodin ja koulun yhteistyö on viestin-

tää, tiedottamista ja tapaamisia vanhempainilloissa, juhlissa, arviointikeskusteluissa sekä 

muissa tilaisuuksissa. Viestintä tapahtuu pääsääntöisesti Wilmassa, mutta myös puhelinta, 

sähköpostia ja oppilasta tiedonvälittäjänä käytetään jonkin verran. Viestinnän syyt ovat 

poissaoloihin, erityistilanteisiin tai negatiivisiin asioihin liittyvää tiedottamista. Oppilaiden 

mukaan Wilma on pääosin hyvä viestintämuoto, jossa on yleisiä tiedotteita ja tietoa oppi-

laan koulunkäynnistä. Se on myös vanhempia osallistava, mutta se ohittaa oppilaan tiedon-

kulussa.  

Arviointikeskustelusta saa monipuolista tietoa oppilaan koulunkäynnistä ja siellä kysellään 

myös oppilaan kuulumisia. Oppilaat pitävät arviointikeskustelua mukavana silloin, kun 

siellä annetaan positiivista palautetta ja ikävänä, jos siellä annetaan negatiivista palautetta. 

Liialliset kehut kuitenkin voivat tuntua myös kiusallisilta. Arviointikeskustelu myös jännit-

tää useimpia oppilaita. 

Oppilaat ovat pääosin tyytyväisiä kodin ja koulun yhteistyöhön, vaikka suhtautuvatkin 

siihen osin ristiriitaisesti: toisten mielestä on hyvä, että opettaja ja vanhemmat keskustele-

vat heidän asioistaan, mutta toisia se myös ärsyttää. Oppilaat toivovat enemmän tietoa ja 

osallisuutta kodin ja koulun yhteistyössä. Esimerkiksi vanhempainilloista oppilaat kokevat 

tietävänsä vain niukasti. Oppilaat toivovat myös omia Wilma -tunnuksia, jotta saisivat sa-

mat tiedot, kuin aikuisilla. He toivovat myös enemmän päätösvaltaa ja mahdollisuutta vai-

kuttaa asioihin.  

Kuviossa 9 on kuvattu oppilaiden käsityksiä kodin ja koulun yhteistyöstä tämän tutkimuk-

sen aineiston perusteella. Olen merkinnyt kunkin aihepiirin yhteyteen merkit +, -, 0 tai ?, 

jotka kuvaavat oppilaiden suhtautumista kyseiseen asiaan. Merkki + tarkoittaa positiivista 
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suhtautumista ja merkki – tarkoittaa negatiivista suhtautumista. Jos molemmat merkinnät 

ovat saman aihepiirin yhteydessä, oppilailla on sekä positiivisia että negatiivisa käsityksiä 

asiaa kohtaan. Esimerkiksi oppilailla on Wilmasta sekä positiivisia että negatiivisia käsi-

tyksiä, mutta kokonaisuudessaan positiivinen suhtautuminen on vahvempi, minkä vuoksi 

plusmerkki on alleviivattu.  Samoin viestintää kohtaan oppilaat suhtautuivat pääasiassa 

myönteisesti, sillä oppilaiden mielestä opettajan ja vanhemman yhteydenpito on pääasiassa 

myönteinen asia, joskin oppilaiden mielestä koulu tiedottaa osin liikaakin oppilaan kou-

lunkäynnistä. 

 

Kuvio 9. Oppilaiden käsitykset kodin ja koulun yhteistyöstä. 

 Jos kuviossa 9 on 0 -merkki, niin se kuvaa neutraalia suhtautumista, mikä on havaittavissa 

vanhempainillan kohdalla. Oppilaat eivät ottaneet kantaa siihen, pitävätkö vanhempainilto-

ja hyvänä vai huonona asiana, joten suhtautuminen on melko neutraali. Lisäksi kysymys-

merkki viittaa siihen, että oppilaat ovat melko epätietoisia vanhempainillan sisällöstä ja 

tapahtumista. Arviointikeskustelun kohdalla plus- ja miinusmerkit ovat tasavertaisia, joka 

kuvaa sitä, että oppilaiden käsitykset arviointikeskustelusta ovat yhtä paljon positiivisia ja 
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negatiivisia. Tämä liittyy siihen, millaista palautetta oppilas saa arviointikeskustelussa, 

sillä negatiivinen palaute tuntuu ikävältä ja positiivinen palaute tuntuu hyvältä. Myös kou-

lun juhliin suhtaudutaan sekä myönteisesti että kielteisesti, sillä ne ovat mukavia, mutta 

myös noloja. Samoin oppilaan tuntemukset kodin ja koulun yhteistyötä kohtaan ovat risti-

riitaiset, jolloin plusmerkki ja miinusmerkki ovat tasavertaisia. Tosin plusmerkin olisi voi-

nut laittaa myös vahvemmaksi, sillä suuri osa oppilaista oli tyytyväisiä yhteistyöhön. Kui-

tenkin aineistossa tuli useassa asiayhteydessä esiin oppilaiden toiveet osallisuuden lisäämi-

sestä, minkä vuoksi plusmerkkiä ei ole vahvistettu miinusmerkkiin nähden. 

Kodin ja koulun yhteistyömuodot ovat kehittyneet kaikissa Pohjoismaissa samansuuntai-

sesti. Vanhempien roolia koulussa on haluttu lisätä ja vahvistaa. Yhteistyö on ollut yhtey-

denpitoa internetin, sähköpostin ja kirjeiden tai tiedotteiden muodossa. Pari kertaa vuodes-

sa voi olla keskustelutilaisuuksia, joissa vanhemmat ja opettaja, ja joskus myös oppilaat, 

keskustelevat ajankohtaisista asioista oppilaan koulunkäyntiin liittyen. (Jónsdóttir 2015, 

25.) 

Siniharjun (2003, 81-82) tutkimuksen mukaan kodin ja koulun yhteistyömuotojen toteutu-

mista vuosina 1984 ja 1999 kuvastaa se, että lähes kaikkien yhteistyömuotojen käyttö oli 

lisääntynyt vuoden 1999 aineistossa. Koko koulua ja luokkaa koskevia vanhempainiltoja ja 

juhlia sekä avoimien ovien päiviä, retkiä, myyjäisiä ja muita tempauksia toteutettiin tilas-

tollisesti erittäin merkitsevästi enemmän vuoden 1999 aineistossa vuoden 1984 aineistoon 

verrattuna. Suurin muutos oli tapahtunut henkilökohtaisen keskustelun toteutumisessa, sillä 

se oli lisääntynyt huomattavasti uudemmassa aineistossa. Uudemmassa aineistossa myös 

oppilas oli mukana keskusteluissa selvästi useammin. Yhteistyön voidaankin katsoa tutki-

muksen mukaan lisääntyneen ja monipuolistuneen. 

Joidenkin tutkimusten mukaan lapset suhtautuvat negatiivisesti opettajan ja vanhempien 

yhteistyöhön, sillä yleensä yhteydenpito on sitä, että opettaja valittaa oppilaiden käytökses-

tä. Toisaalta joidenkin tutkimusten mukaan on todettu lasten olevan myös pettyneitä, jos 

vanhemmat eivät ole kiinnostuneita heidän koulunkäynnistään. (Markström 2013, 46.) Li-

säksi on todettu, että varsinkin vanhemmat oppilaat haluavat yleensä pitää kodin ja koulun 

mahdollisimman erillään toisistaan. Jotkut oppilaat myös haluavat itse huolehtia koulun-

käynnistään eivätkä halunneet vanhempiensa osallistuvan siihen. (Grant 2009, 14 - 15; 

Markström 2013, 50-52.) Omassa tutkimuksessani ei ilmennyt kovin vahvaa negatiivista 

suhtautumista kodin ja koulun yhteistyöhön, vaikka toki kritiikkiäkin esiintyi. Joidenkin 
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oppilaiden mukaan kaikista asioista ei tarvitsisi kertoa vanhemmille: tällaiset asiat olivat 

negatiivisia ilmoituksia huonosta käytöksestä tai läksyunohduksista. Oppilailla myös esiin-

tyi jonkin verran sellaista ajattelua, että he itse haluavat huolehtivat kouluasioistaan. Kui-

tenkin omassa aineistossa oppilaat pitivät kodin ja koulun yhteistyötä pääosin hyvänä asia-

na, sillä heidän mielestään on hyvä, että vanhemmatkin tietävät, mitä koulussa tapahtuu ja 

miten lapsi pärjää koulussa. 

5.2 Oppilaiden osallisuus kodin ja koulun yhteistyössä 

Kouluilla on ollut tavoitteena kehittää kodin ja koulun välistä yhteistyötä ja samalla tavoit-

teena on ollut oppilaiden osallisuuden lisääminen. Voidaankin pohtia, miten nämä kaksi 

tavoitetta toteutuvat ja voidaanko niitä yhdistää. Oppilaiden osallisuuden lisääminen kodin 

ja koulun yhteistyössä kehittää samalla yhteistyötä kokonaisuudessaan. Osallisuuteen kuu-

luu sekä valtaa että vastuuta. (Beveridge 2004, 3-4.) 

Oppilaan osallisuuden taso vaihtelee suuresti kodin ja koulun yhteistyössä. Oppilaat voivat 

esimerkiksi olla tietoisia opettajan ja vanhemman välisestä yhteistyöstä tai heille voidaan 

tiedottaa opettajan ja vanhemman yhteistyöstä jälkikäteen. Oppilaita voidaan ottaa mu-

kaan myös kommentoimaan yhteistyötä tai heidät voidaan ottaa mukaan aktiivisina osa-

puolina. (Beveridge 2004, 13-14.) 

Jos tarkastelen oppilaiden osallisuutta tutkimusaineistoni perusteella kodin ja koulun yh-

teydenpidossa, huomioni kiinnittyy siihen, että yleensä yhteydenpidossa on vain kaksi osa-

puolta: opettaja ja vanhempi. Oppilas on kodin ja koulun yhteydenpidossa sivustaseuraajan 

roolissa. Oppilas ei aina koe edes olevansa tietoinen, mistä asioista opettaja ja vanhempi 

puhuvat tai milloin he ovat yhteydessä. Joskus oppilasta voidaan käyttää myös tiedonvälit-

täjänä, jos esimerkiksi vanhempi pyytää oppilasta kertomaan asiansa koulussa opettajalle. 

Oppilaan tiedonvälittäjän rooli kodin ja koulun suhteissa on muissa tutkimuksissa ollut 

melko yleistä. (esim. Markström 2013; Grant 2009; Metso 2004.) Tässä tutkimuksessa vain 

yksi oppilas ilmaisi tiedonvälittäjän roolin. Voidaan myös pohtia, onko tiedonvälittäjän 

rooli kovin osallistavaa, sillä yleensä oppilasta pyydetään tai ”pakotetaan” viemään viestiä 

kodin ja koulun välillä. Näin ollen oppilas nähdään enemmänkin opettajan ja vanhemman 

pelinappulana yhteydenpidossa kuin aktiivisena osapuolena. 
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Wilma on kodin ja koulun välisessä viestinnässä todettu hyväksi yhteistyömuodoksi ja 

useimmat oppilaatkin suhtautuvat myönteisesti Wilmaa kohtaan. Kuitenkin aineistossa 

ilmenee myös oppilaiden toiveita siitä, että he voisivat itsekin saada Wilma -tunnukset ja 

saisivat nähdä omaa koulunkäyntiä koskevia tietoja. Tämä lisäisi oppilaiden tietoa ja osal-

lisuutta kodin ja koulun yhteistyössä. Nykyisellä menettelytavalla oppilaat ovat sivussa 

Wilma -järjestelmässä eivätkä pääse osallisiksi siihen. Osallisuuden näkökulmasta on hy-

vin kyseenalaista, että oppilaasta merkitään monenlaisia tietoja esimerkiksi siitä, miten 

oppilas on käyttäytynyt tunnilla. Oppilaat kuitenkaan eivät itse pääse näkemään näitä mer-

kintöjä, vaan viestit kulkevat vain vanhempien ja opettajan välillä. Myös oppilaan koenu-

meron merkitseminen ainoastaan Wilmaan sivuuttaa oppilaan, sillä oppilas ei saa tietoa 

suoraan, jos hänellä itsellään ei ole pääsyä Wilma -viesteihin. 

Oppilailla ei ollut aineiston perusteella kovin selkeää käsitystä vanhempainillasta. Tämä 

johtuu luultavasti siitä, että oppilaat eivät ole olleet mukana vanhempainilloissa eivätkä 

opettaja tai vanhemmat ole kovin paljon kertoneet heille niiden sisällöistä. Oppilas on oi-

keastaan jätetty vanhempainiltojen suhteen pimentoon. Oppilaat voitaisiinkin ottaa van-

hempainiltaan mukaan. Antamalla oppilaille mahdollisuuden osallistua vanhempainiltaan 

voidaan oppilaiden osallisuutta kodin ja koulun yhteistyössä lisätä. Osallisuutta lisäisi 

myös se, jos oppilailla olisi oma tehtävänsä vanhempainillassa. He voisivat myös suunni-

tella sitä yhdessä opettajien kanssa. Toisaalta oppilaiden osallisuutta voitaisiin lisätä jo 

hyvinkin pienillä muutoksilla huomioimalla myös oppilaat ja antamalla heille lisää tietoa 

vanhempainilloista. Opettajat ja vanhemmat voisivat kertoa vanhempainillan sisällöstä ja 

tapahtumista myös lapsille, jolloin he eivät olisi ainakaan niin vahvasti pimennossa, kuin 

tämän tutkimuksen perusteella voidaan päätellä.  

Oppilaat yleensä esiintyvät erilaisissa koulun juhlissa, joihin myös vanhemmat osallistuvat. 

Oppilaiden osallisuus juhlissa riippuu siitä, miten paljon oppilaat pääsevät itse vaikutta-

maan juhlien esityksiin. Jos juhliin valmistetut esitykset tulevat ylhäältäpäin eli yleensä 

opettajalta, ei oppilaan osallisuudesta voida puhua (ks. luku 2.4). Jos kuitenkin oppilaat 

pääsevät itse suunnittelemaan ja vaikuttamaan siihen, millaisia esityksiä juhlissa on, osalli-

suuden määrä kasvaa. Aineistossa oli ilmaus, jonka mukaan myös erilaisia oppilaiden te-

kemiä töitä on joskus esillä juhlissa. Tässäkin osallisuuteen vaikuttaa se, onko oppilaiden 

työt opettajien valitsemia vai ovatko oppilaat päässeet mukaan valitsemaan, mitkä työt 

pääsevät juhlissa ja muissa tilaisuuksissa esille.  
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Oppilas on mukana arviointikeskustelussa yhdessä opettajan ja huoltajan kanssa. Arvioin-

tikeskustelu on siis jonkin verran oppilaita osallistava. Oppilaiden mukaan he osallistuvat 

siellä keskusteluun, kun heiltä kysytään koulunkäyntiin ja sosiaalisiin suhteisiin liittyviä 

asioita. Kuitenkin aineistossa oli ilmaus, jonka mukaan arviointikeskustelut ovat aikuisten 

idea: ”Jotenki tuntuu, että ainoastaan opettajat tai aikuiset on tän (arviointikeskustelun) 

kannalla.” Oppilaiden osallisuus näyttäytyykin arviointikeskustelussa siten, että he ovat 

kyllä mukana, mutta aikuiset tekevät päätökset. Arvioisin, että arviointikeskustelu on Har-

tin osallisuuden portaikon asteikossa (ks. luku 2.4) neljännellä tai viidennellä portaalla 

riippuen siitä, miten paljon oppilaiden näkemyksiä kuullaan ja huomioidaan arviointikes-

kustelun suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa. Jos arviointikeskustelu tulee oppilaalle 

vain aikuisilta käsin määräyksenä osallistua siihen, jää oppilaiden osallisuus jo paljon 

alemmalle portaalle. 

Oppilaiden toiveissa oli selkeitä toiveita osallisuuden lisäämisestä: lisää tietoa ja mahdolli-

suutta vaikuttaa ja päättää asioista. Nämä ovat sellaisia toiveita, jotka olisi syytä huomioida 

niin kotona kuin koulussakin. Vaikka monet olivat myös tyytyväisiä kodin ja koulun yh-

teistyöhön eivätkä kaivanneet siihen muutoksia, voitaisiin oppilaiden osallisuutta kasvattaa 

lasten mielipiteitä kysymällä ja ottamalla heitä enemmän mukaan kodin ja koulun eri yh-

teistyömuotoihin. Myös lisäämällä oppilaiden tietoa kodin ja koulun yhteistyöstä saadaan 

oppilaat kokemaan, että he ovat mukana yhteistyössä ja heidät koetaan yhteistyön osapuo-

liksi. 

On myös syytä pohtia, ovatko lapset sosiaalistuneet vallalla oleviin käytäntöihin niin, et-

teivät kaikki osaa edes kaivata osallisuutta, vaan tyytyvät omaan asemaansa. Vuorikoski 

(2003, 18-19, 26) toteaa, että koulutus nähdään usein neutraalina yhteiskunnallisen hyvän 

tuottajana, mutta sen raadollisemmat puolet jäävät usein huomaamatta. On ihan tavallista 

todeta, että koulutuksen tehtävä on sosiaalistaa ihmiset yhteiskunnan jäseniksi. Mutta millä 

tavalla koulu sosiaalistaa lapsia? Kun kasvatusta ja koulutusta tarkastellaan vallan näkö-

kulmasta, pulmia synnyttää muun muassa vallankäytön mekanismien huomaamattomuus, 

sillä avoin kurinpitovalta on muuttunut piiloisesti toimivaksi vallankäytöksi. Koulutusta 

voidaankin pitää ihmisen kasvattamisena tietynlaiseen kulttuurisesti hyväksyttyyn muot-

tiin. Myös Alanen (2009, 17, 22) toteaa, että sosialisaatioajattelun heikkous on rajoittunut 

näkemys lapsista, sillä lapsuus ja nuoruus nähdään valmistautumisena tulevaisuudessa to-

teutuvaan yhteiskunnalliseen toimijuuteen eli aikuisuuteen. Tällöin lapset nähdään vasta 

tulokkaina yhteiskunnassa. Lapsuudentutkimuksen lähtökohta on kuitenkin, että lapset ovat 
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sosiaalisia toimijoita eli osallistujia ja osapuolia yhteiskunnallisissa suhdejärjestelmissä. 

He eivät siis ole vain kasvatusta ja hoivaa vastaanottavia osapuolia, vaan he myös antavat 

osuutensa yhteiskuntaelämään.  

Kansainvälisissä tutkimuksissakin on todettu oppilaiden osallisuuden olevan hyvin rajallis-

ta. Esimerkiksi portugalilaisessa tutkimuksessa todettiin, että oppilailla on vain vähän vai-

kutusvaltaa koulussa. Tutkimuksessa kuitenkin todettiin oppilaiden olevan päteviä sosiaali-

sia toimijoita, jollaisena heidät myös tulisi nähdä. (Zenhas ym. 2013, 46, 48.) Myös Vy-

vermanin ja Wettenburgin (2009) artikkelissa todettiin, että oppilaiden mielipiteet kodin ja 

koulun yhteistyöstä on otettava entistä paremmin huomioon. Sitä perustelee myös YK:n 

Lasten oikeuksien sopimus (1989). Beveridgen (2004, 14) tutkimuksen mukaan oppilaiden 

osallisuuden taso kodin ja koulun yhteistyössä vaihteli hyvinkin paljon koulukohtaisesti, 

sillä jokaisella koululla oli omat käytäntönsä. 

Olen kuvannut oppilaiden osallisuutta kodin ja koulun yhteistyössä kuviossa 10. Aineiston 

perusteella näyttää siltä, että oppilaiden käsitysten mukaan he ovat kodin ja koulun yhteis-

työssä sivustaseuraajana, jolloin yhteistyö näyttäytyy lähinnä opettajan ja vanhemman vä-

liseksi yhteistyöksi. Oppilas kokee olevansa sivustaseuraajan roolissa sekä kotona että kou-

lussa.  

 

Kuvio 10. Oppilaiden osallisuus kodin ja koulun yhteistyössä aineiston perusteella. 

Samansuuntaisia tuloksia saatiin myös Beveridgen (2004) tutkimuksessa. Kodin ja koulun 

yhteistyö on näyttäytynyt enemmänkin kaksisuuntaisena yhteistyönä vanhempien ja opetta-

jien välillä. Kuitenkin kodin ja koulun yhteistyössä pitäisi pyrkiä siihen, että oppilaat ote-
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taan mukaan yhteistyöhön aktiivisena osapuolena, jolloin yhteistyö olisi kolmen osapuolen 

välistä ns. kolmikantaista yhteistyötä.  

Kasvattajien suhtautuminen lasten osallisuuteen kuitenkin vaihtelee. Asenne ja suhtautu-

minen osallisuuteen määrittävät myös niitä pedagogisia valintoja, joita kasvattaja tekee. 

(Eskel & Marttila 2013, 83.) Lasten osallistumista vastustetaan, koska lasten ei haluta ole-

van mukana aikuiselämässä ja siihen liittyvissä murheissa. Lasten myös pelätään saavan 

lisääntyvällä vallalla vain pahaa aikaan. Osa näkemyksistä liittyy aikuisten auktoriteetin 

murenemiseen, jossa aikuisen luonnollisena pidetty kontrolli lapsiin nähden vähenee. Las-

ten pelätään saavan aikuisille kuuluvia oikeuksia ja joutuvan sellaisiin valintatilanteisiin, 

joihin he eivät vielä ole valmiita. (Kiili 2006, 102-103.)  

Markströmin (2013) tutkimuksen mukaan oppilaiden suhtautuminen kodin ja koulun yh-

teistyöhön ja omaan asemaansa siinä olivat vaihtelevia. Ensinnäkin osa näki kodin, koulun 

ja oppilaan olevan erillään toisistaan. Varsinkin koti ja koulu nähtiin kahtena hyvin erilli-

senä instituutiona ja opettaja nähtiin vertikaalisessa suhteessa ylemmällä tasolla kuin van-

hemmat ja oppilaat. Opettaja nähtiin ylemmällä tasolla, sillä oppilaiden mukaan opettajalla 

on eniten päätösvaltaa ja hän päättää ja määrittelee kodin ja koulun väliset suhteet. Toiset 

puolestaan pitivät vuorovaikutussuhteissa vain lapsia alemmalla tasolla ja aikuisia ylem-

mällä tasolla, jolloin myös vanhemmat kuuluivat opettajien kanssa ylemmälle tasolle ja 

tekivät keskenään yhteistyötä. Lapsi koki olevansa alisteisessa asemassa aikuisiin nähden, 

sillä aikuiset yleensä päättävät asioista. Kolmannessa tavassa suhtautua kodin ja koulun 

suhteisiin oli havaittavissa lapsen kokemus omasta autonomiasta siten, että hän haluaa huo-

lehtia itse kouluasioistaan eikä vanhempien tarvitse ottaa osaa siihen. Koti- ja koulumaail-

ma haluttiin pitää siis erillään. Neljäs tapa suhtautua kodin ja koulun suhteisiin oli horison-

taalinen ja tasavertainen siten, että oppilaan mukaan kaikki yhdessä - opettaja, vanhempi ja 

oppilas - ottavat yhtä lailla vastuuta koulunkäynnin sujumisesta ja se nähtiin hyvänä asia-

na. Tällainen suhtautuminen oli kuitenkin harvinaista. Tulosten mukaan oppilaat pitävät 

itseään siis sekä subjekteina että objekteina kodin ja koulun välisissä suhteissa. (Markström 

2013, 49-52.) 

Tässä tutkimuksessa oppilaiden suhtautumista omaan rooliinsa voidaan rinnastaa Mark-

strömin (2013) tutkimuksiin sillä erotuksella, että ajatuksia tasavertaisesta suhteesta oppi-

laan, opettajan ja vanhemman välillä ei esiintynyt. Yleensä oppilaat näkivät aikuiset omana 

ryhmänään ja oppilaat omana ryhmänään, mikä näkyi aineistossa esimerkiksi ”me” ja ”ne” 
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-ilmauksista, joissa ”me” viittasi oppilaisiin ja ”ne” viittasi aikuisiin eli vanhempiin ja 

opettajiin yhdessä.  

Lasten ja aikuisten keskinäinen yhteistyö lähtee siitä, miten asioita on perinteisesti hoidet-

tu. Lasten ja aikuisten välisissä suhteissa vallan voi sanoa keskittyneen lähinnä aikuisille ja 

lasten ulkopuolelle. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että päätösvaltaan liittyvä toiminta 

olisi vain yhdensuuntaista vallankäyttöä, vaan siinä on tilaa erilaisille vallan muodoille ja 

tavoille. (Kiili 2006, 97, 100.) Vaikka perinteisesti asioita on hoidettu aikuisjohtoisesti, 

voidaan tätä menettelytapaa muuttaa vähitellen siten, että lasten rooli nähdään aktiivisem-

pana ja heidän näkemyksiään kuullaan ja huomioidaan päätöksenteossa paremmin. 

Kodin ja koulun yhteistyön vahvistamisessa korostetaan yhä enemmän sitä, että lasten 

osallisuutta ja mahdollisuutta päätöksentekoon tuetaan sekä kotona että koulussa. Kasvatta-

jilla tulee olla kyky löytää lasten ja nuorten näkökulma asioihin, jotta osallisuutta voitaisiin 

tukea. Tämä on mahdollista vain, jos lapsen kokemus tulee havaituksi, kuulluksi ja ymmär-

retyksi. Kasvattajien tulisi opetella kuuntelemaan lapsia kaikilla aisteilla ja monin tavoin. 

Kuuleminen liittyy arkipäivän tilanteisiin ja kohtaamisiin. (Rasku-Puttonen 2008, 165-

166.) 

5.3 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Tutkimuksen eettisyyttä pohtiessa voidaan huomioida monia asioita. Jo tutkimusaiheen 

valinta on eettinen ratkaisu, sillä tutkimuskohteen valinnassa voidaan kysyä, miksi tutki-

mukseen ryhdytään. Valitaanko aihe, joka on helposti toteutettavissa, mutta joka ei ole 

merkitykseltään erityisen tärkeä? Miten pitäisi ottaa huomioon aiheen yhteiskunnallinen 

merkittävyys? (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 26.) Valitsin oman tutkimuskohteeni 

juuri sen vuoksi, että aihe on mielestäni tärkeä ja oppilaiden käsityksiä kodin ja koulun 

yhteistyöstä on tutkittu tähän mennessä melko vähän. Haastattelu aineistonkeruumuotona 

ja sen analysointi on vaativaa ja aikaa vievää, mutta koin silti tärkeäksi kysyä asiasta suo-

raan oppilailta.  

Tutkimuksen eettisiin periaatteisiin kuuluu myös tutkimushenkilöiden itsemääräämisoikeus 

ja yksityisyyden suojaaminen. Tutkimukseen osallistumisen tulee olla vapaaehtoista ja 

tutkimushenkilöiden henkilöllisyys ei saa olla tunnistettavissa tutkimuksessa. Lasten koh-

dalla on myös yleensä hankittava huoltajan suostumus tutkimukseen osallistumiseen, mutta 
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yhtä tärkeää on myös lapsen oma suostumus. Lisäksi lapsille tulee kertoa selkeästi ja ym-

märrettävästi, mistä tutkimuksessa on kyse ja mihin hänen antamiaan tietoja käytetään. 

(Nieminen 2010, 35-37.) Kiinnitin omassa tutkimuksessa näihin asioihin erityistä huomio-

ta: tutkimusluvat kysyttiin koulujen rehtoreilta, opettajilta, lasten huoltajilta ja lapsilta itsel-

tään. Tutkimukseen osallistuvat henkilöt tai tutkimuskoulut eivät ole tunnistettavissa tut-

kimuksessani. Lisäksi kerroin oppilaille, että olen tekemässä omiin opettajaopintoihin liit-

tyvää tutkimusta, jossa selvitetään oppilaiden käsityksiä ja niistä on aikuistenkin tärkeää 

saada tietää. 

Eettisyyden lisäksi tutkimuksen arvioinnissa voidaan pohtia tulkinnan yleistämistä. Laa-

dullisessa tutkimuksessa ei ole kuitenkaan syytä olla huolissaan tutkimustulosten yleistet-

tävyydestä, sillä laadullisen tutkimusmenetelmän tavoite on mielenkiinnon kiinnittyminen 

ainutkertaiseen ja sen avulla ymmärryksen lisääntyminen. (Vilkka 2015, 195.) Tässä tut-

kimuksessa aineiston koko on melko pieni eikä tutkimustuloksia voi kovin laajasti yleistää, 

vaan tutkimuksen tavoitteena on ollut nimenomaa ymmärryksen lisääntyminen kodin ja 

koulun yhteistyöstä. Olen huomioinut myös ihan yksittäiset ilmaisut, jos ne ovat tuoneet 

aiheeseen uutta näkökulmaa.  

Laadullisen tutkimuksen katsotaan olevan luotettavaa, kun tutkimuskohde ja tulkittu mate-

riaali ovat yhteensopivia eivätkä teorianmuodostukseen ole vaikuttaneet epäolennaiset tai 

satunnaiset tekijät. (Vilkka 2015, 196.) Tutkimustulosten luotettavuutta arvioitaessa on 

huomioitava myös, että fenomenografiassa ei pyritä absoluuttiseen totuuteen, sillä sellaista 

ei ole fenomenografian mukaan olemassa. Sen sijaan tavoitteena on löytää täsmällisiä, hy-

väksyttäviä ja perusteltuja tulkintoja tutkittavasta ilmiöstä. Voidaan sanoa, että fenomeno-

grafiassa toteutetaan totuuden koherenssikriteeriä, kun tehtyjä ratkaisuja perustellaan ja 

arvioidaan. (Niikko 2003, 39; Uljens 1991, 97.) Omassa tutkimuksessani olen pyrkinyt 

perustelemaan tekemäni ratkaisut ja yrittänyt selittää tutkimuksen kulkua niin selkeästi, 

että lukija pysyisi mukana.  

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavat myös aitous ja relevanttius. Aineisto 

on aitoa, kun tutkija on uskollinen tutkittavien käsityksille. Tämä toteutuu, jos tutkittavat 

henkilöt ovat ymmärtäneet kysymykset ja ilmaisseet itseään samasta asiasta, kuin tutkija 

oletti. Relevanssi puolestaan viittaa siihen, onko aineisto relevanttia tutkimusongelman 

kannalta ja onko tutkija onnistunut muodostamaan relevantteja kategorioita tutkimuksen 

teorian kannalta. Tutkijan on pystyttävä myös ymmärrettävästi kuvaamaan, miten hän on 



68  
 

  

tulkinnut aineistoa. Lisäksi tutkijan on oltava itse tietoinen omista tulkinnoistaan ja lähtö-

kohdistaan, jotka vaikuttavat hänen tulkintaansa. Voidaan sanoa, että puolueellinen tutkija, 

joka ei tiedosta eikä tuo esiin omia lähtökohtiaan, ei tee luotettavaa tutkimusta. Tutkijan on 

siis tuotava omat lähtökohtansa näkyväksi. (Ahonen 1994, 129-130; Sandberg 1997, 208-

209.)  

Tässä tutkimuksessa pyrin muodostamaan mahdollisimman käytännönläheisiä kysymyksiä, 

jotka haastateltavat voisivat ymmärtää. Tässä auttoi harjoitushaastattelujen tekeminen, joi-

den avulla muotoilin kysymyksiä helpommin ymmärrettäviksi. Haastattelukysymykset on 

nähtävissä liitteessä 1. Lisäksi olen pyrkinyt lisäämään tutkimukseni luotettavuutta esittä-

mällä alkuperäistä aineistoa suorilla lainauksilla ja kuvannut, miten olen tulkinnut niitä. 

Omat lähtökohdat tutkimuksessa on myös hyvä tiedostaa. Minulla on sekä opettajan että 

vanhemman rooli kodin ja koulun yhteistyöhön, joten olen tottunut tarkastelemaan ilmiötä 

kahdesta eri näkökulmasta. Se, että minulla on kokemusta kodin ja koulun yhteistyöstä, 

vaikuttaa omiin käsityksiini aiheesta. Kodin ja koulun yhteistyömuodot ovat minulle tuttu-

ja, mikä oli tutkimusta tehdessä sekä etu että haitta. Etuna oli se, että ymmärsin hyvin oppi-

laiden käyttämiä ilmaisuja. Jos aihe olisi minulle ihan vieras, tulkinta olisi voinut olla eri-

laista. Kuitenkin jos minulla ei olisi ollut kokemusta aiheesta, olisin voinut tarkastella ai-

hetta enemmän ulkopuolisen silmin ja ehkä olisin osannut tarttua joihinkin ilmauksiin pa-

remmin ja pyytää tarkentamaan niitä lisää. Tiedostaen omat lähtökohtani olen kuitenkin 

pyrkinyt keskittymään tutkimuksessa erityisesti oppilaiden näkökulmaan. Pyrin myös haas-

tatteluissa tarttumaan mahdollisimman paljon oppilaiden ilmauksiin ja pyysin haastatelta-

via tarkentamaan niitä, jotta en tekisi liikaa omia tulkintoja ilmauksista. 

Fenomenografisessa tutkimuksessa joudutaan myös pohtimaan tutkimustulosten eli ku-

vauskategorioiden toistettavuutta. Fenomenografisen tutkimuksen mukaan kuvauskategori-

at ovat kuitenkin tutkijan konstruktioita ja toinen tutkija voi mahdollisesti päätyä toisenlai-

siin kategorioihin. (Niikko 2003, 40.) Tutkimuksen luotettavuutta ja vakuuttavuutta lisää 

kuitenkin se, jos toiset tutkijat tutustuvat alkuperäiseen aineistoon ja voivat hyväksyä tut-

kimuksen keskeiset tulokset. (Sandberg 1997, 205.) Lisäksi kategorioiden muodostamiseen 

liittyy myös ylitulkinnan vaara. Jotta aineisto saataisi koottua kohtuulliseen määrään kate-

gorioita, tutkija voi tuntea kiusausta pakottaa jotkut ilmaisut sellaisiin kategorioihin, joihin 

niissä ei ole riittävästi aineksia. Tämän välttämiseksi tutkijan on pidettävä ilmaisut esillä 

itselleen ja lukijalleen. Näin luokittelua voi jatkuvasti tarkistaa. (Ahonen 1994, 146-147.) 

Tässä tutkimuksessa olen halunnut tuoda alkuperäisiä tutkittavien ilmaisuja esiin suorilla 
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lainauksilla. Olen myös pyrkinyt kuvaamaan, miten olen tulkinnut ilmaisuja ja muodosta-

nut niistä kuvauskategorioita, jotta lukija voisi itsekin arvioida analyysin kulkua. Analyy-

siprosessiin liittyvät taulukot löytyvät liitteistä 3-8, joista lukija voi arvioida analyysin kul-

kua. 

Omassa tutkimuksessani huomasin analyysivaiheessa harmittelevani erityisesti sitä, etten 

haastattelussa kysynyt oppilailta laajempaa kysymystä, jossa oppilaat olisivat itse määritel-

leet kodin ja koulun yhteistyön terminä. Tällöin oppilaat olisivat kertoneet, mitä kodin ja 

koulun yhteistyö tarkoittaa heidän mielestään. Kysyin sitä kyllä harjoitushaastatteluissa, 

mutta haastateltavat vaikuttivat hämmentyvän kysymyksestä eivätkä osanneet sanoa siihen 

mitään. Tulkitsin, että se on oppilaille liian abstrakti kysymys ja päätin muotoilla suppe-

ampia ja käytännönläheisempiä kysymyksiä, joiden avulla pyrin saamaan kokonaiskuvan 

siitä, millaisia käsityksiä oppilailla on kodin ja koulun yhteistyöstä.  

5.4 Lopuksi 

Tämän tutkimuksen tekeminen on ollut mielenkiintoinen prosessi. Olen oppinut paljon 

uutta kodin ja koulun yhteistyöstä ja omat näkemykseni ovat avartuneet. Olen huomannut 

arvioineeni itseäni ja omaa toimintaani opettajana uudesta näkökulmasta, kun olen huomi-

oinut oppilaiden käsityksiä kodin ja koulun yhteistyöstä. Erityisesti oppilaiden osallisuuden 

lisäämiseen on hyvä kiinnittää huomiota kodin ja koulun yhteistyön eri muodoissa ja kai-

kessa muussakin koulutyössä. Itsekään opettajan työssä en ole aiemmin huomioinut oppi-

laiden osallisuutta, mutta jatkossa aion panostaa siihen enemmän. 

Olen arvioinut omaa rooliani myös vanhempana uudelleen. Esikoiseni on aloittamassa 

koulun ja jo nyt esikouluaikana kodin ja koulun yhteistyömuodot ovat hyvin samanlaisia 

kuin peruskoulussakin. Vanhemman on hyvä olla kiinnostunut lapsensa koulunkäynnistä, 

mutta koulupäivästä kyselemisten lisäksi olen kiinnittänyt huomiota myös siihen, että lapsi 

saa tietoa siitä, millaista yhteistyötä vanhempi tekee opettajan kanssa. Esimerkiksi van-

hempainillan sisällöistä kertominen myös lapsille on sellainen asia, jonka huomioin sekä 

opettajana että vanhempana. Vielä parempi, jos oppilaat myös otetaan mukaan suunnitte-

lemaan ja toteuttamaan vaikkapa vanhempainiltaa yhdessä opettajan kanssa! 

Tutkimusta kodin ja koulun yhteistyöstä voisi laajentaa yhä lisää. Oppilaiden käsityksiä on 

tähän mennessä tutkittu vain niukasti, joten käsityksiä voisi tutkia laajemminkin. Määrälli-
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nen eli kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä voisi sopia laajempiin tutkimuksiin, mutta 

myös laadullista tutkimusta tarvitaan. Tutkimusta tehdessäni heräsi myös ajatus siitä, että 

samassa tutkimuksessa voisi olla mielenkiintoista tutkia ja vertailla oppilaiden, opettajien 

ja vanhempien käsityksiä kodin ja koulun yhteistyöstä. Tässä tutkimuksessa keskityin 

haastattelemaan vain oppilaita enkä selvittänyt ennakkoon koulujen käytäntöjä kodin ja 

koulun yhteistyöstä esimerkiksi koulujen opettajilta tai rehtoreilta. Voisi kuitenkin olla 

kiinnostavaa vertailla näiden kaikkien eri yhteistyön osapuolten näkemyksiä aiheesta.  

Myös kokemukset oppilaiden osallisuudesta ovat tärkeä tutkimusaihe ja siihenkin on syytä 

paneutua yhä tarkemmin. Osallisuuden kokemuksiin on alettu kiinnittää yhä enemmän 

huomiota, mikä on myönteinen asia. Vuonna 2016 voimaan tulleiden Opetussuunnitelman 

perusteiden mukaan oppilaiden osallisuutta koulussa tulisi vahvistaa ja lisätä. Olisi kiin-

nostavaa tutkia, miten opetussuunnitelman muutos näkyy käytännössä, eli huomioidaanko 

oppilaiden osallisuus opetussuunnitelman vaihtuessa. Aiheesta riittää tutkimussaralla vielä 

tehtävää ja eri ikäisten lasten ja nuorten osallisuuden kokemuksiin on hyvä kiinnittää tut-

kimuksissa huomiota.  
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LIITE 1. HAASTATTELUKYSYMYKSET 

HAASTATTELU: KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 

1. Ketkä kaikki aikuiset liittyvät teidän koulunkäyntiinne jollain tavalla? 
2. Miksi mielestänne vanhempien pitäisi tietää teidän koulunkäyntiinne liittyvistä asi-

oista? 
3. Minkälaisia asioita vanhempien olisi hyvä tietää koulunkäynnistä? 
4. Millä eri tavoilla teidän vanhempanne ovat yhteydessä opettajaan? 
5. Mitä ovat ne tilanteet, jolloin teidän vanhempanne ovat yhteydessä opettajaan?  
6. Entä missä eri tilanteissa teidän opettajanne on yhteydessä kotiin? 
7. Millaisia ajatuksia teissä herättää se, kun opettaja ja vanhemmat puhuvat teidän 

koulunkäyntiin liittyvistä asioista? 
 
WILMA: 
 

8. Tiedättekö Wilman?  
9. Pääsettekö katsomaan omia tietojanne Wilmasta? 
10. Mitä tiedätte Wilmasta, mitä asioita sinne kirjataan? 
11. Otetaanko teillä kotona tai koululla puheeksi Wilma-viestit?   
12. Mitä mieltä olette Wilmasta yhteydenpitotapana? 

 
VANHEMPAINILTA/JUHLAT: 

 
13. Ovatko teidän vanhempanne käyneet koululla? 
14. Millaisissa eri tilanteissa vanhempanne ovat käyneet täällä? 
15. Kuinka usein vanhempainilta järjestetään? 
16. Mitä asioita vanhempainillassa käsitellään? 
17. Millaisia tapahtumia tai juhlia koulu järjestää kotiväelle?  
18. Mitä mieltä olette niistä? 

 
ARVIOINTIKESKUSTELU: 
 

19.  Onko teidän koululla arviointikeskustelua? 
20.  Mitä arviointikeskustelussa tapahtuu? 
21.  Miltä arviointikeskustelu on teistä tuntunut?  

 
OPPILAIDEN TOIVEET: 

 
22. Miten kodin ja koulun yhteistyötä teidän mielestänne voisi kehittää? 
23. Millaisia toiveita teillä on kodin ja koulun yhteistyömuodoista? 
24. Mikä on mielestänne paras tapa tehdä yhteistyötä kodin ja koulun välillä?  
25. Tuleeko jotakin vielä mieleen, mitä ei ole kysytty? Haluatteko vielä sanoa jotain? 

 
Kiitos haastattelusta! 

 
 

  



 
 

 

LIITE 2. TUTKIMUSLUPAPYYNTÖ HUOLTAJILLE 

Hyvä huoltaja,  

Olen luokanopettajaopiskelija ja teen pro gradu –tutkimusta Oulun yliopistossa. 

Tarkoituksena on kerätä tietoa oppilaiden käsityksistä kodin ja koulun yhteistyöstä. 

Oppilaiden käsityksiä aiheesta ei ole aiemmin tutkittu laajemmin, ja olisikin tärkeää 

saada tietää myös lasten ja nuorten ajatuksista kodin ja koulun yhteistyöhön liitty-

en. Rehtori ja lapsenne opettaja ovat antaneet luvan tutkimuksen tekemiseen.  

Kerään tietoa haastattelemalla oppilaita 2-3 hengen ryhmissä. Ryhmähaastattelut 

pidetään koulupäivän aikana ja yksi haastattelu kestää noin 30 - 45 minuuttia.  

Osallistuminen haastatteluun on täysin vapaaehtoista. Haastattelut tullaan käsitte-

lemään ehdottoman luottamuksellisesti siten, että yksittäiset oppilaat tai tutkimus-

koulu eivät ole tunnistettavissa tutkimuksessani. Pyydänkin teiltä, hyvä huoltaja, 

lupaa lapsenne osallistumiseen haastatteluun. Pyydän luvan myös jokaiselta lap-

selta/nuorelta erikseen ja vain vapaaehtoiset osallistuvat haastatteluun.   

Tavoitteena on suorittaa ryhmähaastattelut tämän syksyn aikana, ja tarkemmasta 

haastattelun ajankohdasta sovimme lapsenne opettajan kanssa. Pyydän kuitenkin, 

että palauttaisitte lupalomakkeen kouluun lapsenne opettajalle viimeistään perjan-

taina 14.10.2016.  

Mikäli haluatte lisätietoa tutkimuksesta, voitte ottaa yhteyttä suoraan minuun puhe-

limitse tai sähköpostitse. Lämmin kiitos jo etukäteen!  

  

Mukavaa syksyä!  

Terveisin Satu Väntsi  

                Luokanopettajaopiskelija, Oulun yliopisto             

                 satu.vantsi@student.oulu.fi  

                p. 044-3787225 

  



3 
 

 

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS  

  

Palauttakaa tämä osa kouluun lapsenne opettajalle. Alleviivaa tai ympyröi, saako 
lapsesi osallistua ryhmähaastatteluun.  

  

Lapseni _________________________________ saa / ei saa osallistua haastat-
teluun, joka toteutetaan 2-3 hengen ryhmähaastatteluna.  

  

  

Huoltajan allekirjoitus  _____________________________ 

  



 
 

 

LIITE 3. KODIN JA KOULUN YHTEYDENPIDON TAVAT JA SYYT OPPILAIDEN 

KÄSITYSTEN MUKAAN 

MERKITYSYKSIKKÖ 
ALATASON  
KUVAUSKATEGORIA 

YLÄTASON 
KUVAUSKATEGORIA 

Vanhemmat ottavat yhteyttä Wil-
man kautta (16kpl) Vanhemmat ottavat YLEISET VIESTINTÄVÄLINEET 
Vanhemmat ottavat yhteyttä teks-
tiviestillä (12kpl) 

yhteyttä yleensä Wilman 
ja puhelimen avulla,  

KODIN JA KOULUN YHTEIS-
TYÖSSÄ OVAT WILMA JA 

Vanhemmat ottavat yhteyttä soit-
tamalla (2kpl) 

mutta jonkin verran käy-
tetään myös sähköpostia 

ja oppilasta 

PUHELIN, MUTTA JOSKUS 

KÄYTETÄÄN MYÖS SÄHKÖ- 

Vanhemmat ottavat yhteyttä säh-
köpostilla (1kpl) 

viestinviejänä. POSTIA TAI OPPILASTA 

Vanhemmat pyytävät oppilasta 
kertomaan asian opettajalle (1kpl)   

VIESTINVIEJÄNÄ 

Opettaja ottaa yhteyttä Wilman 
kautta (14kpl) Opettajat ottavat 

  

Opettaja ottaa yhteyttä tekstivies-
tillä (3kpl) 

yhteyttä pääosin Wilman 
kautta, mutta voivat   

Opettaja ottaa yhteyttä soittamalla 
(2kpl) 

käyttää myös puhelinta 
tai sähköpostia   

Opettaja ottaa yhteyttä sähköpos-
tilla (1kpl)     
Vanhemmat ottavat yhteyttä, jos 
oppilas on sairaana (10kpl) Vanhemmat tiedottavat  YHTEYDENOTON SYYT 
Vanhemmat ottavat yhteyttä, jos 
oppilaalla on hammaslääkäri (3kpl) oppilaan poissaoloista 

OVAT POISSAOLOJEN, TA-
PAHTUMIEN JA 

Vanhemmat ottavat yhteyttä, jos 
oppilas lähtee matkalle (7kpl)   

NEGATIIVISTEN ASIOIDEN 
ILMOITTAMISTA 

Vanhemmat ottavat yhteyttä, jos 
oppilasta kiusataan (1kpl) Vanhemmat tiedottavat    
Vanhemmat ottavat yhteyttä, jos 
koulumatkalla tapahtuu jotain 
ikävää (1kpl) 

kiusaamisesta ja muista 
ikävistä asioista   

Opettaja ottaa yhteyttä, jos oppi-
las on rikkonut koulun sääntöjä 
(3kpl) 

Opettaja tiedottaa oppi-
laaseen    

Opettaja ottaa yhteyttä, jos oppi-
las käyttäytyy huonosti (3kpl) liittyvistä ikävistä asioista   
Opettaja ottaa yhteyttä, jos oppi-
laan läksyt ovat tekemättä (2kpl)     
Opettaja ottaa yhteyttä, jos oppi-
las satuttaa itsensä (2kpl)     
Opettaja ilmoittaa lukujärjestys-
muutoksista (1kpl) 

Opettaja tiedottaa erityi-
sistä tapahtumista   

Opettaja ilmoittaa, jos on erikoi-
nen koulupäivä (2kpl)     
Opettaja ilmoittaa, jos on retki 
(1kpl)     
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LIITE 4. OPPILAIDEN KÄSITYKSET WILMASTA.  

MERKITYSYKSIKKÖ 
ALATASON  
KUVAUSKATEGORIA 

YLÄTASON 
KUVAUSKATEGORIA 

Wilmaan merkitään läksyunohdukset 
(10kpl) Wilmaan merkitään  
Wilmaan merkitään kirjan ja vihon 
unohdukset (3kpl) tuntimerkintöjä WILMASSA ON YLEISIÄ 
Wilmaan merkitään myöhästymiset 
(3kpl)   TIEDOTTEITA SEKÄ 

Wilmaan merkitään poissaolot (3kpl)   

Wilmaan merkitään tuntiaktiivisuus 
(6kpl)   

TIETOA OPPILAAN KOULUME-

NESTYKSESTÄ 

Wilmaan merkitään huono käytös 
(3kpl)     
Wilmaan merkitään positiivista pa-
lautetta (4kpl)     
Wilmaan merkitään koenumerot 
(6kpl) 

Wilmaan merkitään arvosa-
nat   

Wilmaan merkitään koepäivämäärät 
(5kpl) Wilmaan merkitään    
Wilmaan merkitään tietoa koulun 
tapahtumista (6kpl) tiedotteita   
Wilmaan merkitään tietoa vanhem-
painilloista (3kpl)     
Wilmaan merkitään tietoa liikuntava-
rusteista (1kpl)     
Wilma on hyvä viestintäkeino kodin ja 
koulun välillä (10kpl) Wilma on hyvä ja WILMA ON TOIMIVA JA 

Wilma on toimiva (4kpl) toimiva viestintäkeino VANHEMPIA OSALLISTAVA, 
Wilma on paras yhteistyömuoto 
(2kpl)   MUTTA OPPILAAT OHITTAVA 
Wilman avulla tieto kulkee kaikille 
yhteisesti (3kpl)   VIESTINTÄVÄLINE 
Wilman hyvä puoli on, kun vanhem-
mat muistuttavat kokeesta (5kpl) 

Vanhemmat osallisina kou-
lunkäynnissä   

Hyvä puoli on, kun sinne tulee kehuja 
(4kpl)  Positiivinen palaute   
Wilman huono puoli on,  kun kaikki 
eivät lue ajoissa viestiä (2kpl) Vanhempien osallisuus ja   
Wilman huono puoli on se, että van-
hemmat muistuttavat kokeesta (3kpl) aktiivinen rooli   
Wilman huono puoli on, kun van-
hemmat saavat liikaa tietoa (3kpl)   
Wilman huono puoli on se, että tieto 
kulkee vanhemmalle eikä oppilaalle 
(1kpl) 

Oppilaan sivuuttaminen 
  

 



 
 

 

LIITE 5. OPPILAIDEN KÄSITYKSET VANHEMPAINILLASTA 

MERKITYSYKSIKKÖ 
ALATASON    
KUVAUSKATEGORIA 

YLÄTASON  
KUVAUSKATEGORIA 

Vanhempainilloissa käsitellään luok-
karetkiä ja muita retkiä (7kpl)   

VANHEMPAINILLASSA 

Vanhempainilloissa käsitellään kou-
lun raha-asioita (2kpl) 

Vanhempainillassa 
käsitellään retkiä 

KÄSITELLÄÄN YLEISIÄ 

Vanhempainillassa kerrotaan, mitä 
luokka on tehnyt (2kpl) 

sekä luokan ja kou-

lun yleisiä asioita 

ASIOITA JA NE VOIVAT OL-

LA 

Vanhempainillassa kuvaillaan ylei-
sesti luokan oppilaita (1kpl) 

MYÖS TOIMINNALLISIA, 

MUTTA 

Vanhempainillassa tehdään elokuvia 
(4kpl) 

Vanhempainilta on 
toiminnallinen 

OPPILAAT TIETÄVÄT 

Ei tule mieleen, mitä vanhempainil-
lassa käsitellään (12kpl) Vanhempainillasta 

NIISTÄ VAIN VÄHÄN 

Tiedän jonkin verran vanhempainil-
lan sisällöistä (3kpl) kerrotaan oppilaille 

Vanhemmat eivät kerro vanhem-
painillan sisällöstä (8kpl) vain vähän 

Opettaja ei kerro vanhempainillan 
sisällöstä (8kpl)     
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LIITE 6. OPPILAIDEN KÄSITYKSET JUHLISTA 

MERKITYSYKSIKÖT 
ALATASON KUVAUSKA-
TEGORIA 

YLÄTASON KUVAUSKATE-
GORIA 

Koululla järjestetään joulujuhla 
(20kpl) 

Koulu järjestää joulujuh-
lan, joka on  

KOULULLA ON JOULU- 

Joulujuhla järjestetään illalla 
(12kpl) 

yleensä illalla ja sinne 
tulevat 

JUHLA, MUTTA LISÄKSI 

Joulujuhlaan tulee yleensä kaikki 
vanhemmat (8kpl) 

melkein kaikki vanhem-
mat 

VOIDAAN JÄRJESTÄÄ 

Joulujuhlaan ei tule ihan kaikki 
vanhemmat (2kpl)   

KEVÄTJUHLA, KODIN JA 

KOULUN ILTA, 

Koululla järjestetään kevätjuhla 
(8kpl) 

Kevätjuhla on toisessa 
koulussa ja toisessa ei 

PÄIVÄNAVAUKSIA TAI  

Koululla ei järjestetä kevätjuhlaa 
(12kpl) 

YHTEISIÄ MUSIIKKITAPAH-

TUMIA 

Koululla järjestetään päivänavauk-
sia, joihin kutsutaan vanhempia 
(6kpl) Muut tilaisuudet ovat    
Yhteisissä päivänavauksissa on 
oppilaiden valmistamia esityksiä 
(6kpl) 

päivänavauksia, kodin ja 
koulun iltoja    

Vanhemmat kutsutaan päivän-
avauksiin, jos oman lapsen luokka 
esiintyy (4kpl) 

ja yhteisiä musiikkita-
pahtumia, joissa on oppi-

laiden    
Koululla järjestetään kodin ja kou-
lun ilta (3kpl) esityksiä   
Kodin ja koulun illassa on oppilai-
den esityksiä (3kpl)     
Kodin ja koulun illassa lauletaan 
(2kpl)     
Kodin ja koulun illassa soitetaan 
kitaraa (1kpl)     

Koululla järjestetään yhteinen 
musiikkitapahtuma (2kpl)     

Yhteisessä musiikkitapahtumassa 
esiintyy koulun bändikerho ja mui-
ta esiintyjiä (1kpl)     
Yhteiset tapahtumat ovat ihan 
kivoja (14kpl) Yhteiset tapahtumat YHTEISET TAPAHTUMAT 

Yhteiset tapahtumat tuntuvat no-
loilta, koska omat vanhemmat 
ovat katsomassa (4kpl) 

ovat ihan kivoja, mutta 
ne voivat tuntua joiden-

kin mielestä noloilta, 

OVAT IHAN KIVOJA, MUTTA 

JOSKUS MYÖS NOLOJA 

Ei haittaa, vaikka vanhemmat tule-
vat koululle (6kpl) 

jos vanhemmat tulevat 
katsomaan   

 



 
 

 

LIITE 7. OPPILAIDEN KÄSITYKSET ARVIOINTIKESKUSTELUSTA 

MERKITYSYKSIKKÖ 
ALATASON KUVAUS-
KATEGORIA 

YLÄTASON KUVAUSKA-
TEGORIA 

Arviointikeskustelussa on opet-
taja, oppilas ja vanhempi 
(20kpl) Arviointikeskustelussa ARVIOINTIKESKUSTELUSSA 

Arviointikeskustelussa puhu-
taan omasta opiskelusta 
(16kpl) kerrotaan oppilaan KERROTAAN OPPILAAN 

Arviointikeskustelussa puhu-
taan tuntiaktiivisuudesta (12 
kpl) koulunkäynnistä KOULUNKÄYNNISTÄ  

Arviointikeskustelussa puhu-
taan koenumeroista (11kpl)   JA KYSELLÄÄN OPPILAAN 

Arviointikeskustelussa puhu-
taan unohduksista (10kpl)   KUULUMISIA SEKÄ  

Arviointikeskustelussa puhu-
taan oppilaan käyttäytymisestä 
(8kpl)   SOSIAALISIA SUHTEITA 

Arviointikeskustelussa kerro-
taan poissaoloista (4kpl)     

Arviointikeskustelussa kerro-
taan, missä asiassa voisi paran-
taa (2kpl)     

Arviointikeskustelussa kysytään 
läksyjen teosta (7kpl) Arviointikeskustelussa    

Arviointikeskustelussa kysytään 
oppilaan kaverisuhteista (7kpl) kysytään, miten    

Arviointikeskustelussa kysy-
tään, miten kotona ja koulussa 
sujuu (6kpl) 

kotona, koulussa ja 
kavereiden kanssa 

sujuu   

Arviointikeskustelussa kysytään 
kiusaamisesta (2kpl)     
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MERKITYSYKSIKKÖ 
ALATASON KUVAUS-
KATEGORIA  

YLÄTASON KUVAUSKA-
TEGORIA 

Arviointikeskustelu on muka-
va (12kpl) Arviointikeskustelu ARVIOINTIKESKUSTELU 

Arviointikeskustelu on kiva, 
kun kerrotaan positiivisia 
asioita (10kpl) 

on mukava, koska saa 

tietoa 
ON MUKAVA, KUN SAA 
TIETOA JA POSITIIVISTA 

Arviointikeskustelu on hyvä, 
koska saa itse tietää, miten 
koulunkäynti sujuu (6kpl) 

ja positiivista palautetta 
PALAUTETTA JA IKÄVÄ, 

JOS SAA NEGATIIVISTA 

Arviointikeskustelu on hyvä, 
koska vanhemmat saavat 
tietää asioista (3kpl) 

PALAUTETTA JA SE MYÖS 

JÄNNITTÄÄ JONKIN VER-

RAN 

Tuntuu hyvältä, kun arvioin-
tikeskustelu on ohi (7kpl)     

En osaa sanoa, miltä arvioin-
tikeskustelu tuntuu (8kpl) 

En osaa sanoa, miltä 
arviointikeskustelu tun-

tuu   

Arviointikeskustelu ei tunnu 
ikävältä eikä mukavalta vaan 
siltä väliltä (2kpl)     

Minua jännittää arviointikes-
kustelu (15kpl) Arviointikeskustelussa   

Minua jännittää, jos opettaja 
kertoo ikäviä asioita (11kpl) 

jännittää tilanne ja  
  

Minua jännittää arviointikes-
kustelun tilanne (4kpl) 

 jos opettaja kertoo 

negatiivisa asioita  
  

Minua ei jännitä arviointike-
sustelu (3kpl)     

Arviointikeskustelussa pelot-
taa, kun opettaja selaa mer-
kintälistaa (2kpl)     

Arviointikeskustelu tuntuu 
ikävältä, jos kerrotaan ikäviä 
asioita (11kpl) Arviointikeskustelu on   

Arviointikeskustelu tuntuu 
ikävältä, koska siellä ovat 
vain opettaja, vanhempi ja 
minä (2kpl) 

 ikävä, jos kerrotaan 
negatiivisia asioita, pu-
hutaan arvosanoista tai 

jos   

Arviointikeskustelu on piina-
penkki (1kpl) 

opettaja kehuu liikaa 
  



 
 

 

Arviointikeskustelu on piina-
penkki, jos vanhempi saa 
kuulla ikävistä asioista (1kpl)     

Arviointikeskustelu tuntuu 
ikävältä, koska siellä puhu-
taan omista arvosanoista 
(1kpl)     

Ärsyttää, jos opettaja kehuu 
liikaa (1kpl)     
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LIITE 8. OPPILAIDEN AJATUKSET JA TOIVEET KODIN JA KOULUN YHTEIS-

TYÖSTÄ 

MERKITYSYKSIKKÖ 
ALATASON KUVAUS-
KATEGORIA  

YLÄTASON KUVAUS-
KATEGORIA  

Tiedän tarpeeksi opettajan ja vanhem-
pien yhteydenpidosta (8kpl) Oppilailla on  OPPILAAT OVAT 

En tiedä tarpeeksi opettajan ja van-
hempien yhteydenpidosta (6kpl) 

ristiriitaisia käsityksiä 
yhteistyöstä  PÄÄOSIN TYYTYVÄISIÄ 

On häiritsevää, kun en tiedä, mitä van-
hemmat ja opettaja puhuvat minusta 
(2kpl) 

ja omasta tietomää-
rästä 

YHTEISTYÖHÖN, VAIK-

KA SUHTAUTUVATKIN 

On hyvä, että vanhemmat ja opettaja 
puhuvat minun asioistani (7kpl)   

SIIHEN OSITTAIN RISTI-
RIITAISESTI JA 

On ärsyttävää, kun vanhemmat ja 
opettaja puhuvat minun asioistani 
(3kpl)   

TOIVOVAT ENEMMÄN 
OSALLISUUTTA 

En osaa sanoa, mitä ajattelen vanhem-
pien ja opettajan yhteydenpidosta 
(8kpl)     

Olen tyytyväinen nykyiseen kodin ja 
koulun yhteistyöhön (18kpl) 

Oppilaat pääosin tyy-
tyväisiä  

Toivon, että yhteistyö olisi samanlaista 
kuin alemmilla luokilla (4kpl)   

Toivon, että oppilaatkin voisivat kirjau-
tua Wilmaan (6kpl)      

Mielestäni lastenkin pitäisi osallistua 
enemmän (6kpl) Lisää osallisuutta   

Lastenkin pitäisi saada tietää kodin ja 
koulun yhteistyöstä (6kpl)      

Lastenkin pitäisi saada vaikuttaa kodin 
ja koulun yhteistyöhön (5kpl)     

Toivon, ettei kaikkia asioita kerrota 
vanhemmalle (4kpl) 

 Muita toiveita koulu-
asioiden merkintään    

Toivon, että koenumerot tulisi Wil-
maan (3kpl)  

ja koulun juhliin liitty-
en   

Toivon, että koenumeroita ei merkit-
täisi Wilmaan (3kpl)     

Toivon, että meillä olisi kevätjuhla 
(2kpl)     
 


