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LUKIJALLE

Reissuvihkosta dialogiin – ideoita kodin ja koulun yhteistyöhön -opas on 
tarkoitettu työvälineeksi peruskoulujen henkilöstölle ja ideoiden herättäjäksi 
oman koulun yhteistyömallien kehittämiseen. Oppaan kokoamisen kantavana 
ajatuksena oli koulujen monimuotoisen kodin ja koulun yhteistyön näkyväksi 
tekeminen: viestinnän lisäksi tarvitaan vuorovaikutusta ja arjen kasvatuskump-
panuutta.

Oppaan alussa on esipuheena kodin ja koulun yhteistyötä taustoittava luku 
”Kodin ja koulun yhteistyö – mistä tulemme, minne menemme?” Oppaassa on 
myös perusopetuksen sekä kodin ja koulun yhteistyön asiantuntijoiden kirjoit-
tamia taustatekstejä sekä runsaasti kuvauksia koulujen kehittämistä toiminta-
malleista. Useimpien tekstien jälkeen on Pohdittavaksi -osuus, jonka kysymys-
ten avulla lukija voi pohtia aihetta oman kouluyhteisönsä kannalta.

Opas on tuotettu Reissuvihkosta dialogiin (Redi) -verkostohankkeessa (2011–
2013), joka on osa Opetushallituksen rahoittamaa Tehostetun ja erityisen tuen 
kehittämistoimintaa. Hankkeessa ovat mukana Vantaan kaupunki, Nurmijärven 
kunta, Suomen Vanhempainliitto ja Turun yliopisto. Hanketta kuvataan tarkem-
min oppaan viimeisessä luvussa.

Oppaassa esitellyt kodin ja koulun yhteistyön esimerkit ovat hankkeen yhteis-
työkouluista Vantaalta ja Nurmijärveltä. Vanhempien näkemyksiä kuvaavat 
tutkimustulokset liittyvät hankkeessa toteutettuun tutkimukseen (Virta, M. 
2012), jota kuvataan laajemmin luvussa ”Mitä kuuluu seitsemäsluokkalaisten 
vanhemmille?” Opettajien kommentit on poimittu hankkeen kehittämistyöpajo-
jen keskusteluista ja palautelomakkeista.

Oppaassa on mukana niin perinteisiä kuin uudenlaisiakin yhteistyön toteutta-
misen tapoja. Lämpimät kiitokset kokemusten jakamisesta hankkeessa mukana 
olleille kouluille, opettajille, oppilaille ja huoltajille!

Toivotamme Sinulle, hyvä lukija, antoisia oivalluksia kodin ja koulun yhteistyön 
kehittämisestä!

Kirjoittajat
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KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ – MISTÄ 
TULEMME, MINNE MENEMME?

Kodin ja koulun yhteistyö perustuu lainsäädäntöön, jota sovelletaan 
kouluissa käytännön yhteistyössä.  Yhteistyö on murroksessa: käytännöis-
sä ovat mukana koulujen perinteet ja uudet kehittämissuunnat. Oppilaat 
ja huoltajat nähdään aiempaa vahvemmin osallisina yhteistyössä. Ideoita 
kodin ja koulun yhteistyöhön -oppaan tarkoituksena on innostaa kouluja 
kehittämään monipuolista ja ajanmukaista yhteistyötä.

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN – YHTEISTYÖN 
KEHITTÄMISESTÄ
Tiina Hirvonen, sivistystoimenjohtaja, Nurmijärvi
Niina Junttila, tutkimusasioiden päällikkö, Turun yliopisto, 
oppimistutkimuksen keskus
Ilkka Kalo, perusopetuksen johtaja, Vantaa
Tuomas Kurttila, toiminnanjohtaja, Suomen Vanhempainliitto

Kodin ja koulun yhteistyö on osa kasvatuksen jatkumoa

Kodin ja koulun yhteistyön käytännöt ovat muuttuneet vuosikymmenten kulu-
essa. Yhteistyön muutokset johtuvat monista eri asioista, mutta keskeisimpiä 
ovat teknologian kehittyminen, väestön monikulttuuristuminen ja koulutus-
taustan paraneminen sekä perherakenteessa tapahtuneet muutokset (Lahti-
nen 2011, 316). Yhteistyökäytäntöjen tulee kehittyä ajanmukaisella tavalla, 
sillä kouluikäisen lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi, terve kasvu ja kehitys 
sekä hyvä oppiminen edellyttävät kodin ja koulun säännöllistä vuorovaikutusta 
ja yhteistyötä. Perusopetuslaissa ja opetussuunnitelman perusteissa huoltajat 
nähdään koulun kumppaneina. Kodin ja koulun yhteistyössä pyritään eroon 
siitä ajatuksesta, että koulu tiedottaa asioita ja huoltaja kuuntelee. Vanhemmat 
ovat vastuussa lapsensa kasvatuksesta, ja koulu tukee tätä kasvatusta opetus-
tehtävänsä ohella. Kodin ja koulun yhteistyössä toimijoita ovat koulun henki-
löstö, huoltajat ja oppilas itse.

Kodin ja koulun yhteistyö tulee nähdä jatkumona. Perusopetuksen opetussuun-
nitelman perusteiden mukaan yhteistyötä tulee nivoa edeltävään ja tulevaan 
vaiheeseen: ”Ensimmäisten vuosiluokkien aikana jatketaan esiopetuksen aikana 
syntynyttä yhteistyötä ja luodaan pohja myös huoltajien keskinäiselle vuorovai-
kutukselle. Erilaisia kodin ja koulun vuoropuhelua tukevia yhteistyömuotoja 

Kodin ja koulun yhteistyö – mistä tulemme, minne menemme?
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tulee kehittää koko perusopetuksen ajan ja erityisesti siirryttäessä kouluasteelta 
toiselle tai muissa siirtymävaiheissa. Perusopetuksen päättövaiheessa huoltajille 
tulee antaa tietoa ja tarvittaessa mahdollisuus keskustella oppilaan jatkokoulu-
tukseen liittyvistä kysymyksistä ja mahdollisista ongelmista oppilaanohjaajan ja 
oppilashuollon eri asiantuntijoiden kanssa.” (POPS 2004, 9)

Kahdensuuntaista yhteistyötä kodin ja koulun välillä

Kodin ja koulun yhteistyösäännöt määritellään kunnan ja koulun opetussuun-
nitelmissa kuvaten, mitä yhteistyö tarkoittaa käytännössä ja miten sitä toteu-
tetaan (PoL 3§ 3 mom). Peruskoulussa oppilaille ja heidän huoltajilleen anne-
taan tietoa koulun toimintakulttuurista, työtavoista, tarjolla olevista oppimisen, 
kasvun ja koulunkäynnin tuesta, opiskeluun liittyvistä valintamahdollisuuksista 
ja niiden merkityksestä oppilaan oppimiselle ja tulevaisuudelle. Mutta millai-
sina paloina oppilaat ja huoltajat onnistuvat parhaiten ottamaan informaation 
vastaan? Ja miten tiedottamisen lisäksi päästään aitoon dialogiin ja viestintään? 
Voidaanko huoltajat ja oppilaat nähdä yhtenäisenä joukkona ja miten paljon 
pystytään huomioimaan yksilöllisyyttä? Miten huoltajat ja oppilaat otetaan 
mukaan koulun toiminnan kehittämiseen?

Reissuvihkoa on korvattu tai täydennetty tietoteknisillä ohjelmilla. Koulun 
tiedottamista pyritään täydentämään monipuolisella vuorovaikutuksella koulun 
ja huoltajien välillä. Dialogisen ja kasvatuskumppanuuteen pyrkivän yhteis-
työn tulisi olla käytäntöjen tavoitteena. Keskinäinen arvostus oppilaan, koulun 
henkilöstön ja huoltajien välillä ei aina synny itsestään. Koulun henkilöstöl-
tä vaaditaan aloitteellisuutta hyvän vuorovaikutuksen rakentamisessa. Hyvällä 
yhteistyöllä voidaan ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä ja helpottaa niiden 
ratkaisuja. Yhteistyön suunnittelussa on huomioitava lapsen edun turvaaminen 
(LsL 4§ 2 mom., (ks. mm. Lahtinen 2011, 23). 

Yhteistyötä tehdään arjessa

Kodin ja koulun yhteistyön johtaminen liittyy kiinteästi koulun arkityön johta-
miseen. Huoltajia kiinnostavat arkipäivän yhteistyössä opetuksen lisäksi mm. 
koulukuljetukset, kerhotoiminta, kouluruokailu ja -terveydenhuolto. Tiedotuk-
sen ja käytännön asioiden hoitamisen lisäksi tarvitaan vuorovaikutusta, kuten 
vanhempainvartteja ja -iltoja, joissa huoltajat pääsevät keskustelemaan lapsensa 
etenemisestä. Dialogi ei ole pelkkiä opetussuunnitelmaan merkittyjä vuorovai-
kutustilanteita. Joskus tarvitaan myös spontaaneja keskustelutilanteita, joissa 
huoltaja, opettaja ja oppilas pohtivat yhdessä, miten oppilaan tilanteessa olisi 
parasta toimia.

Kodin ja koulun yhteistyö – mistä tulemme, minne menemme?
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Kodin ja koulun yhteistyö on osa oppilaan arkea, johon liittyvät myös aamu- ja 
iltapäiväkerhot ja koulun kerhotoiminta. Oppilaiden arjessa on mukana luokan- 
ja aineenopettajien lisäksi muutakin koulun henkilöstöä. Oppilashuoltoryhmä 
tukee opettajaa ja huoltajia hankalissa tilanteissa: kaikesta ei tarvitse selviytyä 
yksin.

Lähteet: 
Perusopetuslaki 628/1998

Perusopetusasetus 852/1998 http://www.oph.fi /saadokset_ja_ohjeet/lainsaadanto/perusopetus

Unhola, T. 2010. Vantaan kodin ja koulun välisen viestinnän opas. www.vantaa.fi  > Opetus ja 
kasvatus > esitteet ja oppaat

UNO ON NUMERO YKSI
Tuomas Kurttila, toiminnanjohtaja, Suomen Vanhempainliitto ry

Mistä tulemme?

Kodin ja koulun yhteistyö ja työnjako ovat aina ajankohtaisia aiheita moder-
nissa sivistysvaltiossa. Suomessa teemasta on keskusteltu 1800-luvun puolesta 
välistä Uno Cygnaeuksen ja J. V. Snellmanin kamppailtua maamme koululai-
toksen suunnasta. Heitä on kiittäminen, että teema konkretisoitui ja tuli meillä 
pohdintaan heti koululaitoksen kehittämisen alkuaskeleilla.

Näiden kahden vaikuttajan näkemyserot olivat selkeät. Molemmat pitivät kotien 
merkitystä lapsen kasvatuksessa suurena, mutta kodin tehtävän he näkivät eri 
tavalla. Snellmanille kodin ja koulun työnjako oli kirkas: koti kasvattaa, koulu 
opettaa. Cygnaeukselle asetelma oli toinen. Vanhemmat ja koulu tekivät yhteis-
tä työtä. Unon mukaan kodin ja koulun välille ei voitaisi tehdä selkeitä rajoja, 
vaan koti ja koulu ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa.

Viime vuosisadan alkupuolella kodin ja koulun yhteistyö nousi organisoi-
dun kansalaistoiminnan tavoitteisiin. Opettajien ja pappien toimesta haluttiin 
edistää vanhempainkokousten ja vanhempainiltojen järjestämistä kansakouluil-
la. Tavoitteissa korostuivat kodin ja koulun vuorovaikutus sekä keskinäisen 
luottamuksen rakentaminen:

Kodin ja koulun yhteistyö – mistä tulemme, minne menemme?
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”Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös 
sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustamassa ja antamassa tietoja 
lasten käytöksestä ja edistymisestä ja sitten yhdessä neuvotellaan sopivista 
menettelytavoista. Jos lastanne on mielestänne kohdannut vääryys, niin 
kääntykää opettajan puoleen. Asia saa usein näin aivan uuden valon. 
Älkää jättäkö lapsenne kasvatusta yksin koulun huoleksi. Ei kumpikaan 
yksin, vaan yhdessä auttaen ja tukien toinen toistansa.”  (Koti -lehti 1913)

Sana ei silti tullut vaivatta lihaksi. Kodin ja koulun yhteistyössä aktivoituneen 
Kotikasvatusyhdistyksen oli todettava 1930-luvulla Suomen jääneen jälkeen 
monissa toimintatavoissa, joista saatiin esimerkkiä erityisesti Yhdysvalloista. 
Avointen ovien päivät ja monin paikoin vanhempainillatkin olivat meillä tunte-
mattomia. Toisaalta vanhemmilta puuttui rohkeus olla kouluihin yhteydessä. Ei 
tiedetty, ei tohdittu, ei osattu, ei uskallettu.

Sodan jälkeen Suomi muuttui. Oli noustava ylös ja omille jaloilleen. Jälleenra-
kentamisen henki vaikutti myös koulumaailmaan sekä kodin ja koulun yhteis-
työhön. Monin paikoin vanhemmat olivat vaikuttamassa muun muassa koulu-
jen rakentamiseen. Varainkeruu ja kunnalle kirjelmöinti synnyttivät osallisuutta 
ja monta ”meidän koulua”. Vanhemmille, heidän osaamiselleen ja innostuksel-
le, oli tarvetta. Vanhemmilla oli tehtävä.

Valmistelussa olleen peruskoulun tavoitteisiin kodin ja koulun yhteistyö muotoil-
tiin 1960- ja 70-lukujen vaihteessa jo selkeästi. Tällä on ollut suuri merkitys. 
Voidaan sanoa, että vasta peruskoulun myötä Cygnaeuksen näkemys kodin ja 
koulun kasvatuskumppanuudesta on alkanut konkretisoituimaan. 

Nyt vuonna 2012 kodin ja koulun yhteistyö etsii muotoaan. Kentällä on sekä 
taisteluväsymystä että innostusta. Kiire on aikamme sairaus, yhteisöllisyys kera 
perheystävällisen yhteiskunnan sen parantava voima. 

Paikalliset ja koulukohtaiset erot ovat suuria. Hallitusohjelmasta tahtoa löytyy, 
toimenpiteitä tai niiden puuttumista on vielä liian aikaista arvioida:

”Koulun tukea vanhempien kasvatustyölle sekä kodin ja koulun yhteistyö-
tä vahvistetaan. Erityispedagogiikan, monikulttuurisuuden sekä kodin ja 
koulun yhteistyön merkityksen kasvu huomioidaan opettajien koulutuk-
sessa. Huolehditaan kansalaisjärjestöjen lasten, nuorten ja vanhempien 
vertais- ja vapaaehtoistoiminnan edellytyksistä.”

Kodin ja koulun yhteistyö – mistä tulemme, minne menemme?
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Mihin menemme?

Koti ja koulu etsivät toisiaan. Se on ymmärrettävää. Koulu on alati liikkeessä. 
Siihen vaikuttaa kolme dynaamista voimaa, jotka eivät kulje rinta rinnan, loogi-
sesti, symmetrisesti samaan suuntaan: lapset/lapsuus, vanhemmat/vanhem-
muus ja yhteiskunta. 

Kodin ja koulun yhteistyö on siis muutoksessa. Lapsi on tärkeämpi kuin koskaan 
ennen ja vanhemmat rohkeampia kuin aikaisemmin. 

Lähtötilanteessa on ainekset sekä hyvään että huonoon. Jos vanhempien kiin-
nostus ja halu tukea lapsen kouluarkea otetaan voimavaraksi, Suomessa on 
ensimmäistä kertaa mahdollisuudet toteuttaa Cygnaeuksen kaipaamaa yhteistä 
kasvatustyötä. Mikäli tässä ei onnistuta, koulu kohtaa yhä vaativampia ja itse-
tietoisempia vanhempia puolustamassa kapeasti vain oman lapsensa asioita. 
Valinta on tämä: kaikkien lasten vai ainoastaan oman lapsen asialla?

Oppilaskohtaisen työn osalta opettajan ja perheen välinen vuorovaikutus on 
toki jatkossakin keskiössä. Tällöin tärkeää on pitää huoli, että opettajat ovat 
asenteineen, tietoineen ja taitoineen vahvalla pohjalla.

Lapsen kasvu osana ryhmää vaatii kotien keskinäistä yhteistyötä, jossa opettajan 
rooli muuttuu toimijasta mahdollistajaksi. Koulu voi luoda puitteet vanhempien 
välisen toiminnan lujittamiseen. Tiedettyä on, että Suomessa lasten vanhemmat 
tuntevat toisensa heikosti niin ala- kuin yläkouluissakin. (Vanhempien Baro-
metri 2011)

Opettajan työn sujuvuuden, luokka- ja kouluhengen sekä vanhemmuuden 
tarvitseman tuen kannalta vanhempien keskinäistä toimijuutta on vahvistettava. 
Tässä meillä on suuret mahdollisuudet. Ratkaisevaa on saada vanhemmat oival-
tamaan roolinsa lapsen kasvu- ja elinympäristöön vaikuttamisessa. Oleellista 
on, että koulu tiedostaa tehtävänsä vanhempien vuorovaikutuksen synnyttä-
misessä. 

Mikä on sitten kodin ja koulun yhteistyön tavoite? Keskiössä tulisi olla lapsen 
oppimisen ja kasvun tukeminen. Kyse on sekä oppilaskohtaisesta työstä että 
lapsesta osana omaa luokkaa, koko koulua ja lähitienoota. Mutta lisäksi olisi 
tarpeen kirjata, että kodin ja koulun yhteistyöllä tuetaan vanhempien yhteisen 
kasvatuskulttuurin luomista. Yksin kasvattamisen ja yksin kasvamisen kahleet 
on murrettava.

Kodin ja koulun yhteistyö – mistä tulemme, minne menemme?
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Toisekseen katse on käännettävä yhä varhaisempaan lapsuuteen. Pohja hyvälle 
kodin ja koulun yhteistyölle syntyy jo varhaiskasvatuksessa ja ennen koulun 
aloittamisikää. Neuvola- ja päivähoidosta käynnistyvä kasvatuskumppanuus 
olisi saatava kulkemaan vähintään yhtä vahvana siimana aina toisen asteen 
päättymiseen asti. Sen takia varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen valtakunnal-
liset tavoitteet tulisi valmistella rinta rinnan, samaan aikaan, yhteisessä keskus-
telussa lapsen hyvästä arjesta ja elämästä. Tästä Uno olisi ylpeä.

Lähteet
Koti -lehti 1913. Kotikasvatusyhdistyksen äänenkannattaja. Ote vanhempainkokouksen alustuk-
sesta.

Vanhempien Barometri 2011. Peruskoululaisten vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista. 
Suomen Vanhempainliitto
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SUUNNITELMALLISUUTTA KODIN JA 
KOULUN YHTEISTYÖHÖN

Kodin ja koulun yhteistyön suunnitelmalliseen kehittämiseen liittyvät 
opetussuunnitelmat, niiden toteutuksen johtaminen ja erilaisten koulu-
kohtaisten käytäntöjen muodostaminen. Kehittämistyössä tärkeää on myös 
kokemusten jakaminen koulujen välillä ja uudenlaisten toimintamallien 
kokeileminen. Ajoittain on myös hyvä miettiä, mitä arvoja liittyy siihen, 
että yhteistyö kotien kanssa toimii, ja miksi siihen kannattaa panostaa.

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖN JOHTAMINEN 
KOULUSSA
Tapio Lahtero, opetuspäällikkö, Vantaa

Kodin ja koulun yhteistyö osana rehtorin tehtävää

Peruskoululaissa (1983) todettiin, että rehtorin tehtävänä on johtaa, ohjata ja 
valvoa peruskoulun opetus- ja kasvatustyötä sekä suorittaa hänelle määrätyt 
hallinto-, taloudenpito- ja opetustehtävät. Peruskouluasetus (1984) tarkensi 
listaa yksilöimällä lähes 30 rehtorille kuuluvaa tehtävää. Tällaisesta instituuti-
oihin perustuneesta lainsäädännöstä on 2000-luvulla kuitenkin siirrytty funk-
tionaaliseen lainsäädäntöön, joka tiivistää rehtorin tehtävän tarkkaan määritel-
lystä luettelosta vastuuksi koulun laadukkaasta toiminnasta. Taipaleen (2006) 
mukaan rehtori on vastuussa koulun perustehtävän toteutumisesta ja on tilivel-
vollinen koulun ylläpitäjälle ja erilaisille sidosryhmille. Sekä Pennanen (2006) 
että Mäkelä (2007) uskovat kiinteiden yhteistyösuhteiden koulujen ulkopuoli-
siin sidosryhmiin muodostuvan tulevaisuudessa entistäkin tärkeämmäksi osaksi 
rehtorin työtä. Yhden ilmeisimmistä sidosryhmistä muodostavat oppilaiden 
huoltajat. 

Tällä hetkellä kodin ja koulun välistä yhteistyötä määrittävät osaltaan ainakin 
perusopetuslaki ja – asetus, perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tunti-
jako, perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, koululaisten aamu- ja 
iltapäivätoiminnan perusteet, opetussuunnitelma sekä opetussuunnitelmaan 
perustuva vuosittainen suunnitelma. Yksityiskohtaisen rehtorin tehtäväluet-
telon poistuminen ja uusien vaatimusten ilmaantuminen erilaisten asiakirjo-
jen muodossa on tuonut tullessaan rajattomuuden haasteen. Tässä tilanteessa 
rehtorin on aiempaa tärkeämpää kyetä erottamaan oleelliset asiat epäoleelli-

Suunnitelmallisuutta kodin ja koulun yhteistyöhön
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sista, keskittymään perustehtävään ja kehittää koulun toimintaa kohti yhdessä 
sovittua päämäärää. 

Miksi yhteistyötä tulee kehittää?

Opetushallitus (2007) on todennut toimivalla kodin ja koulun yhteistyöllä olevan 
monia positiivisia vaikutuksia. Se vaikuttaa myönteisesti oppilaiden koulume-
nestykseen, kotitehtävien tekemiseen ja yleiseen koulutuksen arvostamiseen ja 
siihen asennoitumiseen. Yhteistyöllä on vaikutusta koulun ja luokan ilmapiiriin. 
Sillä on myös ennaltaehkäisevä tehtävä; hyvällä yhteistyöllä voidaan ehkäistä 
ongelmien syntymistä ja helpottaa niiden ratkaisemista. Vuorovaikutus kodin 
kanssa lisää opettajan oppilaantuntemusta ja auttaa häntä opetuksen suunnitte-
lussa ja toteuttamisessa. Kun toimivaa kodin ja koulun välistä yhteistyötä tarkas-
tellaan sekä velvollisuuksien että vaikuttavuuden näkökulmasta, voidaan todeta 
sillä olevan selvän merkityksen suhteessa koulun perustehtävään. 

Hektisessä koulutyössä opettajien ja rehtoreiden voimavarat kuluvat helpos-
ti haasteellisimpien asioiden hoitamiseen. Tällöin on vaarana, että resurssit 
ja voimat eivät hyvästä tahdosta huolimatta riitä muuhun. Yhdessä sovitut 
vastuunjaot, rakenteet ja aikataulut sekä kollegiaalinen tuki lisää jaksamista ja 
säästää resursseja. Jokaisen rehtorin velvollisuutena onkin varmistaa, että kodin 
ja koulun välisellä yhteistyöllä on selkeät periaatteet ja että ne ovat sekä henki-
löstön että huoltajien tiedossa. Yhteisiä periaatteita vaativia kodin ja koulun 
välisen yhteistyön muotoja ovat esimerkiksi vanhempainillat, keskustelut ja 
palaverit, vanhempainvartit, yhteistyöpäivät ja erilaiset tiedotteet.

Ajatuksia yhteistyöstä ja sen johtamisesta

Vanhempainiltoja järjestetään kaikissa kouluissa vuosittain. Pienissä kouluissa 
ehkä vain kaksi kertaa vuodessa, mutta suurissa yhtenäiskouluissa määrä voi 
olla moninkertainen. Onnistuneen vanhempainillan edellytyksenä on aina hyvä 
suunnittelu. Jokaista vanhempainiltaa ei kuitenkaan tarvitse eikä kannata suun-
nitella erikseen alusta saakka. Voimavarojen säästämiseksi kouluissa kannattaa 
harkita erillisen vanhempainiltasuunnitelman tekemistä yhdessä johtokunnan 
tai vanhempainyhdistyksen kanssa. Suunnitelmassa määritellään lukuvuoden 
aikana pidettävien vanhempainiltojen ajankohdat ja kohderyhmät. Lisäksi sovi-
taan vanhempainilloissa käsiteltävistä aiheista sekä rehtoreiden ja opettajien 
vastuunjaosta. Myös tiedottamisvastuusta ja – tavasta päätetään suunnitelmaa 
tehtäessä. Laadukkaasti tehty suunnitelma vähentää rehtorin ja opettajien kiiret-
tä lukuvuoden aikana. Jo lukuvuoden alkaessa jokainen tietää velvoitteensa 
osallistua, oman roolinsa ja sisällöt, josta käsitellään. Hyvä vanhempainilta-
suunnitelma toimii runkona useamman vuoden ajan ja on helppo päivittää, 
kun pieniä muutoksia tarvitaan. Selkeä struktuuri ja yhdessä sovitut periaatteet 
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edesauttavat myös laadukasta kodin ja koulun välistä yhteistyötä arvostavan 
toimintakulttuurin kehittymistä.

Huoltajia kohdataan monissa yhteyksissä

Opettajan, huoltajan ja oppilaan välistä keskustelua voidaan kutsua vanhem-
painvartiksi, arviointikeskusteluksi tai kolmikantakeskusteluksi. Keskuste-
lun tavoitteena tulee olla oppilaan kehityksen ja koulunkäynnin tukeminen. 
Etenkin vuosiluokilla 1-6 nämä keskustelut ovat monissa kunnissa osa viral-
lista oppilasarviointia. Tavallisesti huoltajat osallistuvat tällaisiin keskusteluihin 
lähes sataprosenttisesti. Myös opettajien kokemukset ovat olleet pääsääntöisesti 
myönteisiä. Jopa niin, että useissa kouluissa käytäntö on vakiintunut ilman 
opetuksen järjestäjän määräystä tai kehotusta niiden pitämiseen. Moni yläkou-
lun luokanvalvoja on todennut pidettyjen varttien positiivisten vaikutusten 
näkyvän ja tuntuvan koko lukuvuoden ajan. Onnistuneiden varttien edellytyk-
senä on kaikkia kunnioittava ilmapiiri, hyvä suunnittelu ja valmistautuminen. 
Sekä opettajan, oppilaan että huoltajan tulee olla valmistautunut keskusteluun. 
 
Periaatteessa jokaisella huoltajalla on mahdollisuus tulla tutustumaan koulun 
toimintaan ja opetukseen. Käytännössä näin ei useinkaan tapahdu. Tavallisesti 
huoltajat ovat ansiotyössä koulupäivien aikana. Lisäksi ainakin yläkouluikäi-
sistä oppilaista monikaan ei katso hyvällä huoltajansa ilmestymistä kouluun 
päivän ajaksi. Jotta koulun toimintaan tutustuminen olisi käytännössä mahdol-
lista, voidaan ja kannattaa mahdollinen lauantaityöpäivä pitää kodin ja koulun 
yhteistyöpäivänä, jonka aikana voidaan huoltajille tarjota muutakin kuin passii-
vista läsnäoloa ja kuuntelua. Suosittuja ovat olleet mm. päivät, joissa huolta-
jat ovat osallistuneet oppilaan roolissa opetukseen tai yhdessä lasten kanssa 
kiertäneet erilaisissa työpajoissa. Monen huoltajan käsitys koulutyöstä perustuu 
omiin kokemuksiin koulusta. Paras tapa avata nykykoulun toimintaa on saada 
huoltajat hetkeksi mukaan toimintaan. Vaikka onnistuneiden ja huoltajia osal-
listavien yhteistyöpäivien organisointi vaatii työtä ja suunnittelua, rohkaisevat 
niistä saadut kokemukset toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen.

Kokonaisvaltaista kehittämistä

Liikeyritysten opetuksen järjestäjille myymät sähköiset välineet tarjoavat uuden, 
nopean ja vaivattoman kanavan kodin ja koulun väliseen viestintään. Poissa-
oloja ja opintosuorituksia voidaan seurata reaaliajassa. Palautteen antaminen 
on nopeaa ja tiedotteiden lähettäminen helppoa. Nämä välineet ovat erinomai-
sia oikein ja sopivissa asioissa käytettyinä. Ne myös dokumentoivat kodin ja 
koulun välistä viestintää. Toistuvan negatiivisen palautteen antamiseen sähköi-
nen viestintä ei useinkaan ole omiaan. Vaikeista asioista on aina parempi puhua 
kasvotusten. Sähköisen viestinnän periaatteista on tärkeää sopia yhdessä. Vies-
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tinnän tulee olla linjakasta ja yhdenmukaista. Viesti saattaa vääristyä, mikäli 
huoltajalle annetun palautteen määrä ja laatu riippuvat lähettävän opettajan 
aktiivisuudesta. 

Laadukas kodin ja koulun välinen yhteistyö ei tarkoita pelkästään hyviä ja 
mielenkiintoisia vanhempainiltoja tai onnistunutta yhteistyöpäivää. Se on aina 
kokonaisuus, joka koostuu sekä toistuvista että tapauskohtaisista yhteistyötilan-
teista. Rehtorin tulee nähdä tarve kodin ja koulun yhteistyön kehittämiselle ja 
hänen tulee johtaa tätä kehittämistyötä. Hänen tulee varata aika ja paikka suun-
nittelulle ja viime kädessä huolehtia siitä, että yhdessä tehdyistä sopimuksis-
ta pidetään kiinni. Erityisesti suuremmissa työyhteisöissä kaiken kehittämisen 
tulisi tapahtua olemassa olevissa rakenteissa, joita voivat olla johtoryhmät, tiimit 
ja opettajakunnat. Yhteisen arvokeskustelun tarpeellisuutta ei voine ylikorostaa. 

Kodin ja koulun yhteistyötiimi
Kodin ja koulun yhteistyön johtamiseksi kouluissa voidaan nimetä kodin ja 
koulun yhteistyötiimi. Tiimin työskentelylle asetetaan tavoitteet, jotka kirja-
taan koulun lukuvuosisuunnitelmaan. Parhaimmillaan tiimi innostaa muuta 
henkilöstöä yhteistyön kehittämiseen. 

Esimerkki kodin ja koulun yhteistyötiimistä

Vantaalaisessa Hevoshaan koulussa toimii kodin ja koulun yhteistyötiimi, jonka 
tehtävät on kirjattu lukuvuosisuunnitelmaan seuraavasti: Kodin ja koulun 
välisen yhteistyötiimin toiminnan tavoitteena on kehittää ja edistää kodin ja 
koulun välistä avointa yhteistyötä, ja kehittää yhteistyömuotoja kodin ja koulun 
välillä. Koti- ja koulutiimi toimii yhteistyössä Koti- ja kouluyhdistyksen ja 
johtoryhmän kanssa. Koti- ja koulutiimin lukuvuosisuunnitelmissa on yhtei-
sen vanhempainillan organisoiminen yhdessä OHR:n kanssa kolmiportaisen 
tuen mallien ja joustavien opetusratkaisujen toteutumisesta ja toteuttamisesta 
koulussamme. Koulullamme avointen ovien päivää toteutetaan mm. syyslii-
kuntapäivässä. Tämän lisäksi luokkatasoittain ja luokittain järjestetään erilaisia 
huoltajille avoimia tapahtumia/koulupäiviä, sekä mahdollisuuksien mukaan 
myös ideoidaan yhteistä toimintaa. Lokakuussa lukukuun yhteydessä vanhem-
pia ja isovanhempia kutsutaan koululle lukemaan tarinoita, ja keväällä järjestet-
tävä monikulttuurisuusviikko rakennetaan yhdessä vanhempien avustuksella. 
Kukin luokka ja luokka-aste suunnittelevat ja toteuttavat myös omia kodin- ja 
koulun välisiä yhteistyötapahtumiaan. 

Suunnitelmallisuutta kodin ja koulun yhteistyöhön
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Pohdittavaksi: 
 Millaista arvokeskustelua olette koulussanne käyneet kodin ja 

koulun yhteistyöstä?
 Millaisia strategisia painopisteitä oman koulunne toiminnassa on 

tällä hetkellä? Miten kodin ja koulun yhteistyö niveltyy niihin?
 Millaiset pysyvät rakenteet tukevat koko koulunne kodin ja 

koulun yhteistyötä?
 Miten koulussanne huolehditaan siitä, että jokainen opettaja 

toteuttaa sovitusti vanhempainvartteja, arviointikeskusteluita tai 
kolmikantakeskusteluja?

 Miten koulunne johto huomioi henkilöstön innovatiiviset ideat 
kodin ja koulun yhteistyön toteuttamiseen?

Lähteet
Mäkelä, A. (2007). Mitä rehtorit todella tekevät? Etnografi nen tapaustutkimus johtamisesta ja 
rehtorin tehtävistä peruskoulussa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Opetushallitus (2003). Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus: Helsinki.

Pennanen, A. (2007). Koulun johtamisen muuttuva toimintaympäristö. Teoksessa A. Pennanen 
(toim.) Koulun johtamisen avaimia. Jyväskylä: PS-kustannus, 73–103.

Peruskouluasetus 1984/718.

Peruskoululaki 1983/476.

Taipale, A. (2006). Rehtorit muutoksen kourissa. Teoksessa K. Hämäläinen, A. Lindström & J. 
Puhakka (toim.) Yhtenäisen peruskoulun menestystarina. Helsinki: Yliopistopaino, 187–196.
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OPETTAJIEN ARVOJA YHTEISTYÖSSÄ
Jenni Helenius, asiantuntija, Redi-verkosto

Reissuvihkosta dialogiin -hankkeen työpajoissa keskusteltiin kodin ja koulun 
yhteistyöhön liittyvistä arvoista ja ihanteista. Seuraavassa opettajien ja muuta-
man koulukuraattorin näkemyksiä tärkeistä asioista, joita hyvällä yhteistyöllä 
voidaan saavuttaa:

Samanarvoisuus 

Molemmin- 
puolinen 

kunnioitus 

Aito, 
tarvelähtöinen 

yhteistyö 

Lapsilähtöisyys 

Yksilön 
kohtaaminen 

Luottamus Vastuu ja 
vuoropuhelu 

Yhdessä 
huolehtiminen 

Avoimuus 

Koti ja koulu 
tulevat toisiaan 

vastaan 

Vanhempien 
ottaminen 

aidosti mukaan 
koulutyön 

kehittämiseen 

Riittävästi 
viestejä ja 

kohtaamisia 

Kuvio 1. Opettajien arvoja kodin ja koulun yhteistyössä

Avoin, luontevissa tilanteissa käyty keskustelu luo osallisuutta

Reissuvihkosta dialogiin -hankkeen työpajoissa opettajat korostivat spontaani-
en keskustelujen merkitystä. On tärkeää, ettei kodin ja koulun yhteistyössä ole 
kysymys pelkästään koulun tiedottamisesta tai ”virallisten” keskustelutilaisuuk-
sien järjestämisestä. Toinen tärkeä seikka on ajoitus. Kun yhteistyö aloitetaan 
mahdollisimman varhain, luodaan samalla pohja koko lukuvuoden – ja mielel-
lään koko koulupolun – kestävälle yhteistyölle. Myös mieltä vaivaavat asiat on 
otettava puheeksi mahdollisimman nopeasti. Seuraavassa on kolme esimerkkiä 
opettajien nimeämille arvoille perustuvista pienimuotoisista yhteistyön toteu-
tuksista.

Suunnitelmallisuutta kodin ja koulun yhteistyöhön



21

Yhteistyö alkaa vanhempainvartista

”Vanhempainvartit pidetään heti lukuvuoden alussa. Mukana ovat 
oppilas, opettaja ja vanhemmat. Tavoitteena on varhainen ja positiivinen 
yhteistyön aloitus. Vanhempainvartin tarkoituksena on tutustuminen ja 
lapsen kuuleminen. Keskustelun jälkeen kirjataan kaksi konkreettista 
päätavoitetta alkavalle lukuvuodelle. Vanhempia motivoidaan mukaan 
luokkakohtaiseen vanhempaintoimintaan”. Lukkarin koulu, Nurmijärvi.

Aamukahvit vapaata keskustelua varten

”1. -2. luokkien vanhemmilla on mahdollisuus osallistua aamukahveil-
le joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina. Paikalla ovat klo 8–9 kaikki 
1.–2. luokkia opettavat opettajat. Emme valmistele aiheita tapaamisia 
varten, vaan vanhemmat saavat puhua niistä asioista, jotka heitä kiin-
nostavat. Istumme pienissä pöytäryhmissä. Kussakin pöydässä on 5-6 
aikuista. Jokaisessa pöytäryhmässä jutustellaan omaan tahtiin ja istujia 
kiinnostavista asioista. Olemme keskustelleet esimerkiksi Wilmasta ja siitä, 
miten monikulttuurisuus näkyy lasten arjessa ja pihoilla. Tuntuu siltä, 
että tämä käytäntö kiinnostaa vanhempia ja toimii. Muiden luokka-astei-
den vanhemmilla ei ole ainakaan vielä kuukausittain tapaamismahdolli-
suutta.” Länsimäen koulu, Vantaa

Yhteistyö punnitaan yllättävissä tilanteissa

”Yhteistyön johtamiskulttuuri punnitaan, kun tapahtuu jotakin yllät-
tävää. Kiusaamistilanteet, huoltajien tekemät valitukset ja esimerkik-
si koulussa sattuneiden tapaturmien käsittely vaativat kodin ja koulun 
yhteistyöstä vastaavilta joustavuutta, herkkyyttä ja päättäväisyyttä. Etukä-
teen on tiedettävä, kenen vastuu on hoitaa mitäkin asioita. Yksittäisiin 
tilanteisiin on tartuttava mahdollisimman nopeasti, hoidettava riittävän 
pitkään ja huolehtien että asiat korjaantuvat. Sekä pohdittava, kuinka 
ikävän tilanteen toistuminen voidaan estää.” Opettaja, helmikuun 2012 
Kodin ja koulun yhteistyömallien kehittämistyöpajassa

Pohdittavaksi: 
 Käydäänkö koulullanne arvokeskustelua yhdessä kotien kanssa?
 Entä henkilöstön kesken?
 Millaisia kodin ja koulun yhteistyöhön liittyviä arvoja itselläsi 

on?
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OPETTAJA YHTEISTYÖN KEHITTÄJÄNÄ
Lea Hirvasniemi-Haverinen, luokanopettaja, Lukkarin koulu, Nurmijärvi

I am ready!

Minä olen Lea Hirvasniemi-Haverinen. Opettajan virkaani astuin jo edellisel-
lä vuosituhannella 1988, olen siis opettanut yli kaksikymmentä vuotta. Mitä 
vanhemmaksi tulen, sitä vakuuttuneempi olen siitä, että onnistunut yhteistyö 
vanhempien kanssa edesauttaa lasten opiskelua parhaiten. 
 
Mitkä ovat sitten onnistuneen yhteistyön eväät? Olen sitä mieltä, että opet-
taja tarvitsee roppakaupalla kärsivällisyyttä, innostusta opettamaansa asiaa 
kohtaan sekä ymmärrystä, lasten arvostamista ja kunnioittamista. Hyvät vuoro-
vaikutustaidot ja sosiaaliset taidot ovat opettajan tärkeitä työvälineitä. Asiahan 
on myös niin, että kukaan ei voi muuttaa toista ihmistä, mutta omia asenteita ja 
periaatteitaan voi kyllä tarkistaa. Aina, kun asiat menevät pieleen on katsottava 
myös peiliin ja mietittävä, mitä itse olisi voinut tehdä toisin. Toisaalta ihminen, 
joka ei tee virheitä ei tee paljon muutakaan... 
 
Miten meitä on opetettu yhteistyöhön vanhempien kanssa? Opettajaksi opis-
kelin 1980-luvulla Joensuussa. Ehkä muistini on jo haurastunut, mutta en kyllä 
muista saaneeni minkäänlaista oppia yhteistyöhön vanhempien kanssa. Kun 
oikein tarkkaan mietin, taisimme siitä antaa tuolloin palautettakin. Toivottavasti 
asiat ovat jo paremmin tämän päivän koulutuksessa. Joka tapauksessa oppini 
olen löytänyt kantapään kautta ja teatterikoulutuksessa. Kouluttauduin myös 
teatteri-ilmaisun ohjaajaksi, mistä on ollut hurjasti hyötyä palavereissa vanhem-
pien kanssa. On löytynyt mukavuusalue, jossa on ollut hyvä olla niin opettaja-
na kuin vanhempanakin. 

Reissuvihkosta dialogiin -hanke toi minulle kaivattua piristystä ja uusia ideoita 
yhteistyöhön vanhempien kanssa. Ensinnäkin aion tästä lähtien uuden luokan 
kanssa pitää ”vanhempainvartit” jo syksyllä. Silloin voin puhtaalta pöydältä 
kuunnella ja kuulla vanhempien toiveet ja lasten tarpeet. Uskon vilpittömästi, 
että keskustelu jo lukukauden alussa avaa hyvät mahdollisuudet hedelmälli-
seen yhteistyöhön. Ainakin tämä tuntuu minulle sopivalta vaihtoehdolta.

Itselleen voi antaa kehittämistehtäviä

Keväällä 2012 minun kehittämistehtäväni oli luokkakohtainen vanhempainilta 
kuudennen luokan kanssa. Kyseessä ei ollut tavanomainen vanhempainilta, 
jossa opettaja messuaa ja muut kuuntelevat. Me pidimme nimittäin ”Läksiäiset 
”yläkouluun lähtevälle luokalle. Kutsuin vanhemmat suunnittelemaan läksiäisiä 
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yhdessä. Kutsu tuli kuitenkin kiireiseen kevätaikaan ja mukana suunnittelemas-
sa oli vain muutamia vanhempia. Suunnittelutilaisuus oli kuitenkin mukava, 
hilpeä ja hedelmällinen. Vanhemmat lupasivat hoitaa tarjoilun, kutsujen teke-
misen ja keksivät vielä tehtävän kaikille vanhemmille juhliin: ”Esitä kirjallisesti 
tai suullisesti yksi elämänohje yläkouluun lähtijöille. ”

Koulussa suunnittelimme oppilaiden kanssa ohjelmaa iltaa varten. Ohjelman 
rungon muodosti mm. oppilaiden itse käsikirjoittama näytelmä: Aurinkokunin-
gas. Kaikki pääsisivät ja tulisivat esiintymään. Tämän lisäksi oppilaat tekivät 
toisilleen runot, jotka luettaisiin Läksiäisissä. Valitsimme oppilaiden joukosta 
myös portsarit, jotka johdattaisivat juhlaväen ensin juhlasaliin, sekä siivouspar-
tion, joka auttaisi loppusiivouksessa.
 
Itse” Läksiäiset ” sujuivat melkein suunnitelmien mukaan. Ihan kaikki oppilaat 
eivät päässeetkään tulemaan harrastustensa vuoksi ja vanhemmista mukana oli 
noin 70 %. Illan juontajia olivat oppilaat ja ohjelma pyöri oppilaiden voimin 
onnistuneesti. Ihastuttavan moni vanhempi kävi esittämässä suullisesti elämän-
ohjeita oppilaille. Ne olivat hyvin oppilaiden elämään sopivia viisauksia esimer-
kiksi: ”Muista nukkua tarpeeksi.” ”Käy myös liikkumassa, äläkä istu vain tieto-
koneen ääressä. ”Ystävät ovat tärkeitä.” ”Keskittyminen vie sinut läpi harmaan 
kiven.”
Oppilaat kuuntelivat tarkkaan ohjeita. Illan kohokohta oli kuitenkin ” positii-
viset lautaset” -leikki, jota erään oppilaan äiti toivoi. (Tämä leikki löytyy myös 
mm. Lions-Quest-ohjelmasta.) Siinä kiinnitetään lautanen hakaneulalla oppi-
laan selkään ja kaikki oppilaat käyvät toistensa lautasilla ja kirjoittavat positii-
visia asioita toisistaan. 

Leikin tavoite oli kohottaa itsetuntoa. Näin taisi tapahtuakin. Ennen illan tarjoi-
luja opettaja piti itsetuntoa kohottavan puheen. Sen jälkeen mentiin nauttimaan 
illan tarjoiluista. Tarjoilujen aikana myös opettaja sai kuulla vanhemmilta omaa 
itsetuntoaan kohottavan puheen. Juhlien päätyttyä siivoaminen ei vienyt kuin 
hetken, kun se tehtiin yhteisvoimin vanhempien ja oppilaiden siivouspartion 
kanssa. Redi-hanke oli onnistunut.

Onnistumiset innostavat

Suosittelen lämpimästi yhteisen tapahtuman järjestämistä vanhempien kanssa. 
Yhteinen tavoite auttaa toimimaan yhteen hiileen ja yhteydenpito monissa 
asioissa on tämän jälkeen helpompaa. Niin olisi nytkin, mutta luokka lähtee jo 
pois. Mutta ensi lukukaudella sitten...
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Pohdittavaksi: 
 Millaista koulutusta olet saanut kodin ja koulun yhteistyöhön?
 Millaisissa tilanteissa olet tullut pohtineeksi kodin ja koulun 

yhteistyöhön liittyviä arvokysymyksiä?
 Mitä ovat parhaat kokemuksesi onnistuneesta kodin ja koulun 

yhteistyöstä? Mitä olet oppinut niistä jatkoa varten?
 Mitä yksilöllisiä vahvuuksia sinulla on huoltajien kohtaamiseen? 

Missä asioissa haluaisit kehittyä edelleen?

VANHEMMAT OSALLISINA KOULUN ARJESSA
Tuija Metso, erityisasiantuntija, Suomen Vanhempainliitto

Vanhempien rooli ja asema suhteessa lapsen koulunkäyntiin ja kouluun on 
muuttunut. Vanhemmat ovat entistä kiinnostuneempia lapsensa koulunkäyn-
nistä ja haluavat olla siinä mukana. Vanhemmat nähdään myös kouluissa entistä 
useammin voimavarana ja kasvatuskumppaneina, jotka halutaan mukaan 
koulunkäynnin tukemiseen ja kouluhyvinvoinnin rakentamiseen.
 
Vanhempien osallisuutta painotetaan

Kodin ja koulun yhteistyön tärkeyttä ja vanhempien osallisuutta painotetaan 
kodin ja koulun yhteistyötä säätelevissä asiakirjoissa. Perusopetuksen opetus-
suunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 2010 korostavat entistä 
vahvemmin vanhempien osallisuutta lapsen koulunkäynnin eri tilanteissa ja 
edellyttävät, että paikallisissa opetussuunnitelmissa kuvataan vanhempien osal-
lisuuteen liittyvät periaatteet. Perusteiden mukaan koulujen tulee luoda myös 
mahdollisuuksia vanhempien keskinäiselle tutustumiselle ja vuorovaikutuksel-
le. 

Koulun omalla toimintakulttuurilla keskeinen merkitys

Vanhempien osallisuus ei synny koulun arjessa itsestään. Siihen tarvitaan 
koulun aloitteellisuutta ja aktiivisuutta. Koulu luo omilla toimintatavoillaan tilan 
ja toimintaympäristön vanhempien osallistumiselle. Koulun oma toimintakult-
tuuri vaikuttaa merkittävästi siihen, millaiseksi vuorovaikutus vanhempien ja 
koulun välillä muodostuu.

Rehtori on avainasemassa kodin ja koulun yhteistyöhön liittyviä toimintatapoja 
rakennettaessa. Hän voi omalla toiminnallaan vaikuttaa merkittävästi siihen, 
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miten kodin ja koulun yhteistyötä koulussa toteutetaan.  Avoin, vuorovaikuttei-
nen ja vanhemmat tervetulleeksi toivottava koulun toimintakulttuuri kannustaa 
vanhempia osallistumaan. Yhteistyön käytännön toteutuksen kannalta avain-
asemassa ovat opettajat. Opettajan positiivinen ja voimavaralähtöinen asen-
noituminen kodin ja koulun yhteistyöhön heijastuu vanhempiin ja kannustaa 
osallistumaan. Vanhempia osallistavat  toiminnalliset toimintatavat esimerkiksi 
vanhempainilloissa tarjoavat konkreettisia osallistumisen paikkoja  ja mahdol-
listavat vanhempien tutustumisen toisiinsa.
 
On hyvä pysähtyä pohtimaan, miltä koulu, osallisuus ja yhteistyö vanhempien 
näkökulmasta näyttää. Kokevatko vanhemmat, että
 he ovat tervetulleita kouluun?
 vanhemmuutta ja vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä arvostetaan ja 

pidetään koulussa tärkeänä? 
 vanhempia kannustetaan osallistumaan ja heille tarjoutuu siihen tilaisuuk-

sia?

Vanhempien osallisuus yhteistyön eri tasoilla

Vanhempien osallisuus näkyy kaikilla kodin ja koulun yhteistyön tasoilla.

Kunta
Kunta päättää monista opetuksen järjestämiseen liittyvistä linjauksista ja resurs-
seista. On tärkeää, että vanhemmat ovat mukana sellaisten päätösten valmis-
telussa, joilla vaikutetaan lasten ja nuorten opetusjärjestelyihin ja elinympäris-
töön. Vanhempainyhdistykset ja erityisesti alueelliset vanhempainyhdistykset 
ovat vanhempien vaikutuskanava kunnan tasolla opetus- ja kasvatusasioihin.
  
Koulu
Koulun tasolla vanhemmat voivat toimia vanhempainyhdistyksissä. Säännölli-
sesti toimiva vanhempainyhdistys on 67 %:ssa peruskouluista (Rimpelä, Fröjd 
& Peltonen 2010). Suomen Vanhempainliittoon kuuluu lähes 1400 kouluissa, 
päiväkodeissa ja oppilaitoksissa toimivaa vanhempainyhdistystä. Vanhempain-
yhdistystoiminta tukee kodin ja koulun yhteistyötä, vahvistaa oppilaiden ja 
koko kouluyhteisön hyvinvointia ja tarjoaa vertaistukea vanhemmille. Vanhem-
painyhdistykset järjestävät kouluissa monenlaista toimintaa tulevien ekaluok-
kalaisten ja heidän vanhempiensa pihajuhlista polkupyörien tuunauskerhoon 
yläkoulussa. Monissa kouluissa vanhemmat ovat puolustamassa oppilaiden ja 
koulun henkilöstön oikeutta terveelliseen koulurakennukseen tai vaikuttamas-
sa koulumatkan turvallisuuteen.
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Noin kolmanneksessa peruskouluista toimii johtokunta, jossa on vanhempien 
edustus (Rimpelä, Fröjd & Peltonen 2010). Kunta päättää, onko sen kouluissa 
johtokunnat ja mitkä ovat niiden tehtävät. 

Luokka
Luokan tason yhteistyö tutustuttaa luokan vanhemmat opettajaan ja toisiin 
vanhempiin. Se vahvistaa luokan yhteisöllisyyttä ja sosiaalisia suhteita, tarjoaa 
vanhemmille vertaistukea ja opettajille vanhempien tuen luokkaa koskevissa 
asioissa. Monissa luokissa vanhemmat järjestävät luokkatoimintaa. Luokassa voi 
toimia luokkatoimikunta tai vanhempaintiimi, joka järjestää esimerkiksi retkiä, 
juhlia ja yhteisiä teemailtoja.  Vanhemmat voivat sopia yhteisistä pelisäännöistä 
(esim. kotiintuloajat tai tietokoneella pelaaminen) tai tehdä yhteistoimin luok-
katilaa viihtyisämmäksi. Vanhemmat voivat olla opettajan tukena miettimässä 
ratkaisuja esimerkiksi luokan työrauhaan liittyviin ongelmiin. 

Suomen Vanhempainliiton Vanhempien Barometri 2011-selvityksen mukaan 
53 % alakoululaisten ja 76 % yläkoululaisten vanhemmista kertoi tuntevansa 
lapsen luokan vanhemmat melko tai erittäin huonosti. Jos vanhemmat eivät 
tunne toisiaan, ei luokkatoimintaa synny. Opettaja voi tukea luokan vanhem-
pien keskinäistä vuorovaikutusta esimerkiksi osallistavilla ja toiminnallisilla 
vanhempainilloilla, joissa vanhemmilla on mahdollisuus tutustua toisiinsa.  
 
Oppilas
Oppilastason yhteistyö tukee lapsen kasvua, oppimista ja koulunkäyntiä. Se 
lisää opettajan oppilaantuntemusta ja antaa vanhemmille tärkeää tietoa lapsen 
koulunkäynnistä. Hyvin toimiva oppilastason yhteistyö sitouttaa vanhem-
mat lapsen koulunkäynnin tukemiseen myös koulunkäynnin tuen tilanteissa.  
Esimerkki oppilastason yhteistyöstä ovat vanhempainvartit, joita vanhemmat 
pitävät tärkeinä ja joihin osallistuminen on runsasta. Vanhempainvarttien toivo-
taan jatkuvan myös yläkoulussa.

Vanhempien ajatuksia osallisuudesta ja yhteistyöstä

Redi -hankkeen tutkimuksessa (Virta 2012) kysyttiin vanhempien näkemyk-
siä koulun toimintaan osallistumisesta ja siitä, millaista on hyvä vanhempien 
välinen yhteistyö. Seuraavissa lainauksissa on ajatuksia vanhempien osallisuu-
desta koulussa.

”Eniten hyötyä olisi sellaisesta, jossa vanhemmat oppisivat tuntemaan 
toisiaan ja koulun väkeä ilman muodollisia puheita, ilman ”tiedoitus” 
ilmapiiriä.”

Suunnitelmallisuutta kodin ja koulun yhteistyöhön



27

”Tarvitaan toimintaa, jolla saadaan yläaste helpommin lähestyttäväksi 
paikaksi. Kuinkahan moni vanhempi tuntee lapsensa opettajat ulkonäöl-
tä?”

”Toivoisin enemmän yhteydenottoja koulun suunnalta sekä vanhempai-
nilloista enemmän ja paremmin tietoa.”

”Lapsen opettajat voisivat ottaa huomattavasti herkemmin yhteyttä. Ihan 
vaikka kertoakseen lapsen kuulumisia kunkin aineen kohdalla. Jos jokin 
asia vaikeampaa tai jokin sujunut hyvin. Ylipäätään koulun kuulumisia. 
Murrosikäinen kun ei itse juurikaan puhu vaan kaikki on aina ”ihan 
OK”.”

”Jonkun on pidettävä lastenkin puolta alati kiristyvässä taloudellisessa 
tilanteessa. Lapset eivät saisi olla pelinappuloita - heissähän on tulevai-
suus!!!!”

Pohdittavaksi: 
 Miten kuntanne tukee huoltajien osallisuutta peruskoulussa? 

Entä koulunne?
 Mitä huoltajien osallisuus on käytännössä luokkatasolla omassa 

koulussanne?
 Kuinka kiinnostuneita vanhemmat kokemuksesi mukaan ovat 

lapsensa koulunkäynnistä?
 Kuinka toimia, jos huoltaja on ”liian kiinnostunut”, eli opettaja 

voi kokea hänen osallistumisensa jopa häiritsevän koulutyötä?
 Millaisia ovat parhaat kokemuksesi huoltajan osallistumisesta 

oppilaan koulunkäyntiin? Mitä niistä voisi oppia jatkoa varten?

Lähteet:
Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. 2007. Opetushallitus ja Suomen Vanhempainliitto.

Perusopetuksen laatukriteerit. Perusopetuksen, perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan 
sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:29.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 2010. Opetushalli-
tus. Määräykset ja ohjeet 2011: 20.

Rimpelä, Matti; Fröjd, Sari; Peltonen, Heidi (toim.). 2010. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-
nen perusopetuksessa 2009. Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Koulutuksen 
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ILTAPÄIVÄ- JA KERHOTOIMINTA OSANA OPPILAAN 
PÄIVÄÄ
Virva Kela-Piironen, projektipäällikkö, Vantaa
Lotte Koivulainen, opetustoimen suunnittelija, Vantaa

Iltapäivätoiminta ja kerhotoiminta kodin ja koulun 
kasvatustyötä tukemassa

Suomessa pienten oppilaiden koulupäivän pituus on Euroopan lyhimpiä. 
Huoleen lasten yksinäisistä iltapäivistä vastattiin, kun laki aamu- ja iltapäivätoi-
minnan järjestämisestä astui voimaan 1.8.2004. Iltapäivätoiminnalla tarkoite-
taan perusopetuslain mukaista lähinnä 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä tätä 
vanhemmille erityisen tuen tarpeessa oleville oppilaille suunnattua koulupäi-
vän jälkeen tapahtuvaa ohjattua toimintaa. Toiminta on lapsille maksullista ja 
vapaaehtoista. Kunta vastaa toiminnan kokonaisuudesta ja lainmukaisuudesta.

Koulun kerhotoimintaa on kunnissa 1990-luvun laman jälkeisen alasajon 
jälkeen ryhdytty elvyttämään. 1.8.2008 alkaen valtio on tukenut koulun kerho-
toiminnan kehittämistä. Koulun kerhotoiminnan tavoitteena on tarjota vuosi-
luokista riippumatta kaikille oppilaille yhdenvertainen mahdollisuus osallistua 
koulupäivän jälkeen monipuoliseen ja virkistävään harrastustoimintaan. Koulun 
kerhotoiminta on oppilaille maksutonta ja vapaaehtoista. 

Yhteistyötä iltapäiväkerholaisen parhaaksi

Yhteistyötä iltapäiväkerholaisen parhaaksi tekevät lasten huoltajat, koulu sekä 
iltapäivätoiminnan ohjaajat. Toiminta on ollut vakiintunutta jo useita vuosia, 
mutta yhteistyötä näiden toimijoiden välillä tulee jatkuvasti kehittää. 

Huoltajat odottavat iltapäivätoiminnan tarjoavan lapselle mielekästä tekemistä 
koulupäivän jälkeen valvotuissa ja turvallisissa olosuhteissa. Myös tiedonkulun 
odotetaan olevan sujuvaa kerhosta kotiin ja päinvastoin. Iltapäivätoiminnan 
ohjaajien ja huoltajien välisen yhteistyön tekee haastavaksi arkisten kohtaamis-
ten vähyys. Lapset siirtyvät iltapäiväkerhoon suoraan koulusta ja osa lapsista 
lähtee kerhosta kotiin itsenäisesti. Jos huoltajia ei tavata, on mietittävä muita 
yhteistyömuotoja. Onnistuneita ja hyviksi havaittuja yhteistyö- ja tiedonkulkuta-
poja ovat mm. sähköposti, reissuvihko, kerhokirje, vanhempainillat, toiminnal-
liset vanhempi-lapsi-illat ja koulun tutustumispäivät. 
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Palvelusopimus selkeyttää yhteistyötä 
Vantaalla on käytössä yhtenäinen iltapäiväkerhotoiminnan palvelusopimus-
malli. Palvelusopimus sisältää huoltajien ajantasaiset yhteystiedot, lapsen 
osallistumisajan iltapäivätoimintaan sekä tiedot kerhon aukioloajoista, 
tiedonkulusta sekä irtisanomisesta. On tärkeää, että sopimukseen kirjataan 
ne lasta koskevat tiedot, jotka vaikuttavat lapsen arkeen kerhossa. Palvelun-
tuottajat tekevät huoltajien kanssa palvelusopimuksen mahdollisimman pian 
sen jälkeen kun huoltajat ovat saaneet tiedon lapsen iltapäiväkerhopaikasta. 
Vantaalla iltapäivätoimintaa järjestävät yhdistykset ja järjestöt, Vantaan seura-
kunta sekä yksityiset palveluntuottajat.

Koulun ja iltapäiväkerhon toimintakulttuurien kohtaaminen

Iltapäivätoiminnan palveluntuottajien ja iltapäivätoiminnan ohjaajien tulee 
nähdä koulu sekä huoltajat yhteistyökumppaneina ja päinvastoin. Kumppa-
nuus on keskinäistä kuulemista, kunnioitusta ja vuoropuhelua. Tavoitteena on, 
että lapsen koulupäivästä ja iltapäivätoiminnasta muodostuu eheä kokonai-
suus. Iltapäiväkerhon toiminnan tulee olla riittävän yhdenmukainen koulujen 
toimintakulttuurin kanssa, vaikka perustehtävät eroavat sisällöllisesti ja toimin-
nallisesti toisistaan. On tärkeää, että lapsi tiedostaa häntä kasvattavilla aikuisilla 
olevan yhtenäinen ja johdonmukainen kasvatuslinja. Tämä lisää lapsen turval-
lisuudentunnetta. 

Hyväksi havaittu käytäntö on, että rehtori nimeää koulustaan henkilön (esimer-
kiksi rehtori itse, apulaisrehtori tai luokanopettaja), jonka vastuulla ovat ilta-
päivätoimintaan liittyvät asiat koulun näkökulmasta sekä iltapäivätoiminnan 
ohjaajien kanssa tehtävä yhteistyö. Iltapäivätoiminnan ohjaajat voivat osallistua 
koulun oppilashuoltoryhmän kokouksiin huoltajan luvalla. Molemminpuoli-
nen tietojen vaihto auttaa yhteistyön suunnittelussa ja lapsen kokonaisvaltai-
sen tilanteen hahmottamisessa. Esimerkiksi Vantaalla täyttä työaikaa tekevät 
koulunkäyntiavustajat ovat antaneet osan työpanoksestaan iltapäiväkerhoihin 
syksystä 2010 lähtien. Tämä on vaikuttanut positiivisella tavalla yhteistyöhön 
iltapäivätoiminnan ohjaajien ja koulun henkilöstön välillä. 

Suunnitelmallisuutta kodin ja koulun yhteistyöhön



30

Koulun kerhotoiminta: Kodin, koulun ja kerhotoiminnan 
yhteistyö

Kun opetuksen järjestäjän resurssit kerhotoiminnan järjestämisessä olivat 1990-
luvun laman jälkeen vähäiset eivätkä opettajat enää toimineet kerhojen ohjaa-
jina, jäi vastuu kerhotoiminnan järjestämisestä usein kolmannelle sektorille. 
Kerhotoiminnan valtionavustuksen myötä päävastuu koulun kerhotoiminnan 
järjestämisestä on siirtynyt takaisin opetuksen järjestäjälle. Toimintakulttuurin 
uudelleen rakentaminen vaatii totuttelua niin koulun henkilöstöltä, oppilail-
ta, kuin huoltajiltakin. Vaikka opettajat toimivat entistä aktiivisemmin koulun 
kerhojen ohjaajina, on tärkeää ylläpitää myös laman jälkeen opittuja hyviä 
käytänteitä ja entisestään tiivistää monialaista yhteistyötä kerhotoiminnan järjes-
tämisessä.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutoksissa ja täydennyksis-
sä (50/011/2010) mainitaan kerhotoiminnan vahvistavan kasvatukseen liittyvää 
kodin ja koulun kumppanuutta ja yhteistyötä. Kerhojen ylläpitäjinä ja kerho-
nohjaajina toimii opettajia, huoltajia ja muita koulujen yhteistyökumppaneita. 

Koulun kerhotoiminta perustuu oppilaiden ja huoltajien kanssa sovittuihin 
arvoihin ja sääntöihin. Uusi kerhokulttuuri vaatii viestintää, yhteissuunnittelua, 
perehdyttämistä ja toiminnan organisointia uudelleen. Mitä lähempänä kerho-
toiminta on koteja, sitä helpommin kodin ja koulun välinen yhteistyö ja kasva-
tuskumppanuus syvenevät. Huoltajien myönteinen suhtautuminen kerhotoi-
mintaan madaltaa myös oppilaiden osallistumiskynnystä. Oppilaiden toiveet 
on tärkeää huomioida ennen kerhotoiminnan suunnitteluvaihetta ja itse suun-
nittelutyöhön osallistetaan oppilaita. Kodin ja koulun yhteistyössä toteutetussa 
kerhossa voivat huoltajat ja oppilaat saada yhteisen harrastuksen, oppilas saa 
tärkeitä onnistumisen kokemuksia, sosiaaliset taidot kehittyvät ja yhteisöllisyys 
lisääntyy. (mm. Rajala (toim.) 2011, 75 ja 76.) 

Esimerkki yhteistyöstä kerhotoiminnassa: opettaja ja huoltaja toimivat kerho-
pareina. Aluksi huoltaja voi toimia esimerkiksi apuohjaajana kokeneemman 
kerhonohjaajan rinnalla. Opettaja keskittyy kerhossa käytännön asioihin ja 
järjestyksen ylläpitoon ja tiettyyn asiaan perehtynyt huoltaja omaan erikois-
alueeseensa. (Rajala (toim.) 2011, 65 ja 76.)

Kerhokeskus – koulutyön tuki ry on verkkosivuillaan (www.kerhokeskus.
fi ) listannut kerhotoiminnan järjestämisessä huomioitavia asioita kodin ja 
koulun näkökulmasta seuraavasti:
 Koulun kerhotoiminnan kehittämisessä kannattaa hyödyntää kodin ja 

koulun välistä yhteistyötä. Vanhemmat tulee huomioida kerhotoiminnan 
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suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Onnistunut kerhotoimin-
ta luo yhteisöllisyyttä.

 Lukuvuoden alussa on hyvä informoida koteja alkavista kerhoista sekä 
järjestään koulun kerhotoimintaan liittyvä vanhempainilta. Vanhempainil-
lassa myös vanhemmilla on mahdollisuus esittää kerhotoimintaan liittyvä 
ajatuksia ja toiveita. Vanhempainiltaan voi esimerkiksi varata aikaa hyvien 
tiedottamis- ja vuorovaikutuskäytänteiden ideoimiseen.

 Lukuvuoden aikana tulee varata aikaa vanhempien kuulemiseen myös 
esimerkiksi kerhokyselyiden muodossa. Kodit osallistuvat lisäksi kerhotoi-
minnan arviointiin.

 Vanhempainyhdistys toimii hyvänä väylänä kodin ja koulun yhteistyö-
muotojen kehittämisessä. Vanhempainyhdistys voi muun muassa nimetä 
oman kerhoasioista vastaavan vanhemman, joka toimii yhteyshenkilönä 
kodin ja koulun välillä.

Kerhotoiminnan kehittämistä hankkeena Vantaalla
Vantaalla koulun kerhotoiminnan kehittämishanketta on toteutettu vuodesta 
2008 alkaen. Lukuvuonna 2012–2013 lähes kaikissa 51 vantaalaisessa perus-
koulussa järjestetään kerhotoimintaa. Vantaan kouluissa toimii satoja kestol-
taan eripituisia koulujen kerhoja. Kerhonohjaajina toimivat mm. opettajat, 
nuoriso- ja liikuntapalveluiden työntekijät, järjestöjen ja seurojen ohjaajat, 
seurakunnan lapsi- ja nuorisotyöntekijät, muusikot, taiteilijat, opiskelijat ja 
yksittäiset vanhemmat.

Vantaalla kehitettävän kerhotoimintamallin avulla pyritään tarjoamaan kaikil-
le perusopetuksen oppilaille yhdenvertainen mahdollisuus osallistua koulu-
päivän jälkeiseen harrastustoimintaan. Eri toimialojen, järjestöjen ja yhdistys-
ten sekä muiden koulun ulkopuolisten toimijoiden yhteistyötä on tiivistetty. 
Kaupunki järjestää perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa yhteistyös-
sä ulkopuolisten palveluntuottajien kanssa noin 70 toimipisteessä. Aamu- ja 
iltapäivätoiminnan palveluntuottajille on tarjottu mahdollisuutta laajentaa 
toimintaansa koulun kerhotoiminnan puolelle. Mukaan kerhotalkoisiin on 
Vantaalla saatu myös uusia järjestöjä, joiden kanssa on solmittu sopimukset 
toiminnan järjestämisestä.
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Pohdittavaksi:
 Tilastojen valossa näyttää siltä, että yläkouluikäisten osallistu-

misaktiivisuus kerhotoimintaan jää huomattavasti alakouluikäisiä 
alhaisemmaksi. Mitä keinoja yläkouluikäisten aktivoimiseksi 
olisi löydettävissä?

 Onko kerhotarjontaa koulussamme riittävästi? Kohtaavatko 
kerhotarjonta ja oppilaiden toiveet? Onko oppilaita kuultu tai 
otettu mukaan kerhojen suunnitteluun koulussamme?

 Miten huoltajille tiedotetaan kerhoista, ja millaisia aitoja osallis-
tumisen mahdollisuuksia heillä on? 

Lähteet: 
Rajala (toim.) 2011. Kerhot hyrräämään – näkökulmia ja malleja koulun kerhotoiminnan vakiin-
nuttamiseen, Opetushallitus ja tekijät

Kerhokeskus – koulutyön tuki ry. (ylläpitäjä). 15.8.2012. Kodin ja koulun yhteistyö koulun 
kerhotoiminnassa. [WWW-dokumentti]. eMedia http://www.kerhokeskus.fi /fi /opettajat_ja_
ohjaajat/kerhotoiminta/koulun_kerhotoiminnan_kehittaminen/koulu_organisoi/koti_ja_koulu

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset (50/011/2010)

VARHAISKASVATUKSESTA KOULUUN
Tiina-Liisa Pitko, varhaiskasvatuksen asiantuntija

Yhteinen kasvatustehtävä

Varhaiskasvatuksessa puhutaan vanhempien ja kasvattajien välisestä kasva-
tuskumppanuudesta. Tällöin kasvatustehtävä nähdään yhteisenä asiana (ks. 
VASU 2005, 31). Kasvatukseen liittyvä yhteistyö nostetaan varhaiskasvatuksen 
ohella esille myös esiopetusta ohjaavissa opetussuunnitelmissa (ks. EOPS 2010, 
VEOPS 2011). Kumppanuuden ajatus selkeytyy, kun se sijoitetaan varhaiskas-
vatuksen ja siihen sisältyvän esiopetuksen ympäristöön. Kasvattajat tapaavat 
vanhempia aamuin illoin, jolloin on mahdollista kerrata menneitä ja tulevia 
päivän tapahtumia. Näissä toistuvissa tuonti- ja hakutilanteissa jaetaan niin ilot 
kuin surutkin. Havainnot lapsesta eri ympäristöissä täydentävät toisiaan, jolloin 
lapsen elämästä muodostuu kokonaiskuva. Huolenaiheista on usein helpompi 
jutella, kun luottamusta on ensin rakennettu vähän kerrallaan päivittäin toistu-
vissa keskusteluissa. Lisäksi tiimityöskentely mahdollistaa sen, että vanhempi 
voi tarvittaessa lähestyä sitä kasvattajaa, jolle haluaa kertoa lapsen asioista. 

Suunnitelmallisuutta kodin ja koulun yhteistyöhön



33

Vastaavasti kasvattajatiimissä voidaan pohtia, kenellä kasvattajista on toimi-
vin vuorovaikutusyhteys vanhempaan. Sujuva keskusteluyhteys ja onnistunut 
kumppanuus luovat edellytykset vaikeammankin huolen puheeksi ottamiselle.

Kasvatuskumppanuutta siirryttäessä esiopetuksesta kouluun

Koulun alkaessa sekä lapsen että vanhemman arki muuttuu. Varhaiskasvatuk-
sessa vanhemmat ovat tottuneet keskustelemaan henkilöstön kanssa päivittäin. 
Koulussa yhteistyön toimintakulttuuri muuttuu. Vanhempi ei tapaa opettajaa 
päivittäin. Tiedonkulussa totutellaan reissuvihkon ja sähköisten viestintäjärjes-
telmien käyttöön (esim. Wilma tai Helmi) ja erillisiä keskusteluja opettajan ja 
vanhempien välillä järjestetään oppilaiden yksilöllisen tuen tarpeen mukaan. 
Pienin askelin voidaan kehitellä uudenlaisia toimintatapoja vanhempien 
kohtaamiseen ja joustavaan yhteistyön muutokseen. Lapsen ja hänen vanhem-
piensa saattamisessa varhaiskasvatuksesta kouluun korostuu esi- ja alkuope-
tuksen yhteistyö.
 
Alkuopettajalla oppilaita on usein kolminkertaisesti varhaiskasvattajiin verra-
ten. Myös lapsikohtaisten suunnitelmien laatimiseen varattu keskusteluaika 
kutistuu koulun alkaessa. Siksi kodin ja koulun yhteistyö ja keskusteluyhtey-
destä huolehtiminen on entistä tärkeämpää. Varhaiskasvatuksessa muodoste-
tusta kokonaisvaltaisesti kasvun, kehityksen ja oppimisen näkökulmasta tulee 
pitää kiinni, vaikka keskustelun kärki luonnollisesti siirtyykin koulunkäynnin ja 
oppimisen ympärille.

Pieni oppilas tarvitsee kaikkien ympärillään olevien aikuisten läsnäoloa. Lapsen 
itsenäistyessä hänen ympärilleen muodostuu myös uusia kehitysyhteisöjä, 
joihin vanhemmilla ja opettajalla ei ole välttämättä pääsyä. Varhaiskasvatuk-
sen valvottu lapsuus muuttuu vähitellen oppilaan kasvuksi kohti itsenäisyyt-
tä. Vanhemmat ja koulun eri toimijat ovat tukemassa tätä kasvua ja luomassa 
lapselle turvallista arkea.

Päivähoidossa vanhemmat ovat tottuneet kiinteään ja päivittäiseen yhte-
ydenpitoon henkilöstön kanssa. Ensimmäisenä kouluvuotena pienen 
koululaisen vanhempia saattaa hämmentää se, että luokanopettajaa ei 
tavata päivittäin. Kodin ja koulun välillä päivittäinen tieto kulkee sähköis-
ten järjestelmien välityksellä, tai reissuvihkossa, joka on oppilaan vastuulla. 
Siirtymävaiheessa perheet ja koulu hyötyvät suunnitelmallisesta tiedonsiir-
rosta varhaiskasvatuksen ja koulun välillä. Vantaalla nivelvaiheen tiedon-
siirto toteutuu yhtenäisen Esiopetuksesta Kouluun (EsKo) -tiedonsiirron
myötä.” vantaa.fi  > Opetus ja kasvatus >  Esiopetus  > Esiopetuksesta kouluun 
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Pohdittavaksi: 
 Millaisia keskusteluja koulunne järjestää koulutulokkaille ja 

heidän perheilleen?
 Mitä ohjeita antaisit huoltajalle, jota huolestuttaa pienen koulu-

laisen koulupäivän käytännön asioiden (koulumatkat, pukeutu-
minen, ruokailu) sujuminen?

 Mitä hyötyä olisi siitä, että koululla kerättäisiin syksyllä palautet-
ta ekaluokkalaisten perheiden kokemuksista koulun aloitukses-
ta?

Lähteet:
VASU, Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2005), Stakes (nyk. THL)

EOPS, Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2010), OPH

VEOPS, Vantaan esiopetuksen opetussuunnitelma (2011)

EsKo -tiedonsiirto: vantaa.fi  > Opetus ja kasvatus >  Esiopetus  > Esiopetuksesta kouluun

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ LISÄOPETUKSESSA
Marko Aaltonen, lisäopetuksen ja tukipalveluiden johtaja, 
Vantaan ammattiopisto Varia

Kodin ja koulun keskeiset yhteistyömuodot lisäopetuksessa

Keskeisimmät kodin ja koulun yhteistyömuodot lisäopetuksessa ovat tiedotta-
minen Wilman ja sähköpostin kautta. Vanhempainiltoja pidetään vähenevässä 
määrin. Niiden tilalle ovat tulossa vanhempainvartit, joissa huoltajat kohdataan 
15–20 minuutin ajan oppilaan asioissa.

Lisäopetuksessa kodin ja koulun yhteistyössä keskeisimpiä aiheita ovat koulun-
käyntiin liittyvä keskustelu ja poissaolot. Koulunkäyntiin liittyvässä keskus-
telussa painottuvat oppilaanohjaus ja jatko-opiskeluvalintojen tekeminen. 
Lisäopetuksessa oppilaan keskeinen tehtävä on parantaa jatko-opiskelumah-
dollisuuksiaan. Oppilaan etenemistä seurataan yhteistyössä huoltajien kanssa. 
Poissaoloista keskustelu huoltajien kanssa on oleellinen osa yhteistyötä. Lisä-
opetuksessa on selkeät rajat siihen, kuinka paljon poissaoloja voi tulla. Kaikista 
poissaoloista ilmoitetaan huoltajille. Myös häiriökäyttäytymisestä keskustellaan 
vanhempien kanssa, mutta onneksi sitä ei ole juurikaan esiintynyt.
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Poissaoloihin puuttuminen ja jatko-opintoihin suuntaaminen

Vanhemmilta toivottavassa yhteistyössä yksi tärkeimmistä asioista on aiheet-
tomiin poissaoloihin puuttuminen. Jos vanhempi merkitsee myös luvattomat 
poissaolot jatkuvasti luvallisiksi, koulun on vaikeaa puuttua niihin. Vanhem-
pien tulisi ymmärtää, että kaikki poissaolot ovat pois oppimisesta. Lisäluokan 
käymisestä saatavat pisteet jatkohaussa ovat oppilaalle tärkeitä. Jos suorittami-
nen vaarantuu poissaolojen takia, seuraukset oppilaan jatko-opinnoille voivat 
olla kohtalokkaita.

Toinen tärkeä, kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvä asia on oppilaan jatko-
mahdollisuuksien realistinen pohtiminen. Oppilaan kanssa on mietittävä heti 
kymppiluokalle tultaessa, mihin opiskelupaikkaan hakiessa todistus voisi riittää 
tällä hetkellä, ja mihin sillä voisi päästä kymppiluokan suorittamisen jälkeen. 
Joskus epärealistiset odotukset oppilaan tai vanhempien taholta vaikeuttavat 
sopivan koulutuspaikan löytymistä. Yleensä vanhemmat ovat mukana nuoren 
koulunkäynnin tukemisessa. Kymppiluokan jälkeen n. 90 % oppilaista pääsee 
opiskelemaan.

Yhteistyö perusopetuksen kanssa on ollut toimivaa siirtymävaiheessa. Tietoa 
on saatu riittävästi. Oleellisia tietoja ovat opiskeluun liittyvät tiedot, kuten onko 
oppilas ollut pienryhmäopetuksessa tai saanut tukiopetusta. Kaikkea perus-
kouluun liittyvää ei toisaalta haluta tietää. Lisäopetuksessa oppilaalle tarjotaan 
mahdollisuus aloittaa puhtaalta pöydältä.

Pohdittavaksi: 
 Miten kodin ja koulun yhteistyö voi mielestäsi tukea yläkoulu-

laisen tai lisäopetuksessa olevan oppilaan itsenäistä vastuunot-
tamista? 

 Miten poissaoloihin puuttuminen näkyy kodin ja koulun yhteis-
työssä koulussanne?

 Miten olette koulussanne ratkaisseet tilanteita, joissa huoltaja 
osoittaa hyväksyvänsä oppilaan runsaat, selittämättömät poissa-
olot?

 Miten koulussanne otetaan huoltajat mukaan pohtimaan oppi-
laan jatko-opintoihin hakeutumista?

Suunnitelmallisuutta kodin ja koulun yhteistyöhön
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KOULUNKÄYNTI SUJUMAAN YHTEISTYÖLLÄ

Koulunkäynnin tukemisessa tehtävä yhteistyö liittyy arjen sujuvuuteen 
ja oppimistuloksista huolehtimiseen. Tässä luvussa kuvaillaan keskeisim-
pien yhteistyökumppaneiden, oppilaan, opettajan ja huoltajan, rooleja 
ja erilaisia tilanteita, joissa yhteistyötä tehdään koulunkäynnin tukemi-
seksi. Yhteistyötä tarvitaan niin yleisen, tehostetun kuin erityisenkin tuen 
aikana.

OPETTAJAN, HUOLTAJAN JA OPPILAAN ROOLIT 
YHTEISTYÖSSÄ
Ulla Nurmi, opetustoimen suunnittelija, Vantaa

Kodin ja koulun yhteistyö tukee lasta

Kodin ja koulun yhteistyön tavoitteena on varmistaa lapsen terveellinen ja 
turvallinen kasvu ja oppiminen kouluvuosien aikana. Kouluikäinen lapsi elää 
kahden kasvu- ja oppimisympäristön todellisuudessa: kodin ja koulun. Lapselle 
rakentuu perheen ihmissuhteiden rinnalle omia suhteitaan koulun aikuisiin ja 
muihin lapsiin. Yhteistyön avulla lapselle tärkeät toimijat saavat tietoa toistensa 
arvoista ja muista seikoista, joilla omaa toimintaa eri kasvatustilanteissa perus-
tellaan.  Ymmärrys ja kunnioitus toisen toimintatapoja kohtaan ovat edellytyk-
senä sille, että lapsi voi toimia mielekkäästi kummassakin ympäristössä, vaikka 
toimintatavat poikkeaisivatkin toisistaan.

Kodin ja koulun yhteistyö toteutuu koulun aikuisten ja huoltajien keskinäisessä 
vuorovaikutuksessa. Kun yhteistyö on sujuvaa ja molempia osapuolia kunnioit-
tavaa, tulee huoltajan ja lapsen suhteen ainutlaatuisuus tunnustetuksi koulun 
aikuisten puheessa ja toiminnassa. Tämän ainutlaatuisen suhteen pohjalle 
rakentuu myös huoltajien ensisijainen vastuu oman lapsensa kasvattamisessa.  
Koulun tehtävänä on paitsi huoltajien tukeminen heidän kasvatustehtävässään 
myös toteuttaa kasvatusta koulupäivien aikana. Lapsen kannalta on oleellista, 
että heille tärkeät aikuiset välittävät puheissaan arvostuksensa ja kunnioituksen-
sa toisiaan kohtaan, vaikka ei kaikista kasvatusasioista oltaisikaan yhtä mieltä.

Hyvä yhteistyö edellyttää, että kodin ja koulun monipuolisen vuorovaiku-
tuksen mahdollistamiseksi on luotu selkeät rakenteet sekä määritelty vastuut 
yhteistyön toteuttamiseksi. Koulun, huoltajien ja lapsen vastuiden määrittely ja 
toimiminen niiden mukaisesti johtaa parhaimmillaan siihen, että lapsen arki on 
täynnä hyviä koulupäiviä.

Koulunkäynti sujumaan yhteistyöllä
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Yhdessä onnistuu parhaiten

Perusopetuksen aikana kaikilla lapsen terveen ja turvallisen kasvun ja oppi-
misen kannalta tärkeimmillä tahoilla - oppilaalla itsellään, hänen huoltajillaan 
ja koulun työntekijöillä - on oltava selkeä käsitys omasta merkityksestään ja 
vastuistaan halutun lopputuloksen saavuttamisessa.

Oppilaalla on mahdollisuus vaikuttaa oman koulunkäyntinsä onnistumiseen 
esimerkiksi siten, että hän
 tekee parhaansa 
 käyttäytyy huomaavaisesti ja kohteliaasti kanssaihmisiään kohtaan
 on ajoissa paikalla tarvittavat tavarat mukanaan
 ottaa vastuun teoistaan 
 tekee läksynsä
 auttaa osaltaan pitämään koulun sisä- ja ulkotilat siisteinä ja puhtaina
 antaa työrauhan itselleen ja muille
 noudattaa luokan ja koulun järjestyssääntöjä

Huoltaja voi tukea lapsensa koulunkäyntiä esimerkiksi siten, että
 hän varmistaa, että lapsi tulee kouluun ajoissa levänneenä ja aamupalan 

syöneenä
 hän varmistaa, että lapsella on asianmukaiset varusteet koulupäivää varten
 hän ilmoittaa lapsen sairastumisesta aamulla ja huolehtii siitä, että lapsi ei 

mene sairaana kouluun
 hän kannustaa lasta koulunkäynnissä ja tukee häntä tarvittaessa kotitehtävi-

en teossa
 hän pitää yhteyttä kouluun ja erityisesti lapsen opettajiin
 hän osallistuu vanhempaintapaamisiin ja kasvatus- ja oppimiskeskusteluihin 

Pohdittavaksi: 
 Miten koulun arkipäivän tilanteissa viestitään oppilaalle hänen 

vastuustaan koulunkäynnin sujumisessa?
 Kuinka hyvin huoltajat tietävät tehtävänsä lapsensa koulunkäyn-

nin tukijana?
 Miten (ja millaisessa tilanteessa) koulussanne otetaan huoli 

puheeksi, jos huoltaja laiminlyö lapsensa koulunkäynnin tuke-
misen perusasiat?

Lähteet
Onnistutaan yhdessä. 2011. Oppilaan, huoltajan ja koulun muistilista hyvään koulupäivään. 
http://www.vantaa.fi /instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructu-
re/75656_web_onnistutaan_yhdessa_suomi.pdf viitattu 7.10.2012
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YHTEISTYÖ OPPILAAN OPPIMISEN, KASVUN JA 
KOULUNKÄYNNIN TUKENA
Miira Arminen, Tehostetun ja erityisen tuen koordinaattori, Nurmijärvi
Paula Järnefelt, opetustoimen suunnittelija, Vantaa
Niina Lång projektipäällikkö, Vantaa

Koulun arjessa pyritään huomioimaan oppilaiden kasvuun, terveyteen ja kehi-
tykseen liittyvät yksilölliset tarpeet. Opettajan rooli tuen tarpeen havainnoija-
na ja arvioijana on vahvistunut ja oppilaalle tulee järjestää tarvittava ja oikea-
aikainen tuki heti tuen tarpeen ilmettyä (Perusopetuslaki 2010). Keskeisiä ja 
luonnollisia kumppaneita oppilaan tilanteen ja tuen tarpeen arvioinnissa ovat 
oppilas itse ja hänen huoltajansa.

Kodin ja koulun yhteistyö tukimuotona

Kodin ja koulun yhteistyö oppilaan edistymisen ja koulunkäynnin seuraamises-
sa edesauttaa sitä, että oppilas saa tarvitsemaansa tukea oikeaan aikaan oikean 
vahvuisena. Tuen tarve voi vaihdella oppilaan kouluvuosien aikana. Oppilas 
voi saada samaa tukea koulupolkunsa aikana, mutta tuen säännöllisyys, inten-
siteetti ja vahvuus voivat vaihdella. Kuviossa 2 on kuvattu koulun keskeiset 
tukimuodot, joista yksi on kodin ja koulun yhteistyö. 

Osa-
aikainen 
erityis-
opetus 

Luokka-
muotoinen 

erityis-
opetus 

 

Avustaja- 
ja 

tulkitsemis- 
palvelut 

Opetus-
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materiaalit 
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Oppilaan 
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Kerhot, 
AP / IP- 
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Oppilas-
huolto 

Kodin ja 
koulun 

yhteistyö 

Ryhmä- 
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tuki 

Tuki-
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Joustavat 
opetus-

järjestelyt 

Yksilöllinen 
suunnittelu: 

oppimis- 
suunnitelma, 

HOJKS 

Kuvio 2: Tuen muodot osana laadukasta perusopetusta
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Koulu toimii yhteistyössä huoltajien kanssa siten, että he voivat omalta osaltaan 
tukea lastensa tavoitteellista oppimista ja koulunkäyntiä. Koulun tulee antaa 
oppilaalle ja hänen huoltajilleen tietoa perusopetuksen työtavoista ja tukimuo-
doista. Toimiva kodin ja koulun yhteistyö tukee yhteisen käsityksen muodos-
tamista oppilaan vahvuuksista ja tuen tarpeista. Kun tavoitteet ja tarvittava tuki 
suunnitellaan yhteistyössä, jokainen osapuoli pystyy sitoutumaan niihin.

Yksilölliset suunnitelmat yhteistyön välineenä

Yhdessä laaditut yksilölliset suunnitelmat tukevat suunnitelmallista ja avointa 
yhteistyötä. Koulun, oppilaan ja huoltajan roolit, tehtävät ja vastuut on hyvä 
kirjoittaa auki oppimissuunnitelmaan ja HOJKS:iin. Yksilöllisillä suunnitelmil-
la voidaan tukea oppilasta tunnistamaan vahvuuksiaan ja ohjaamaan omaa 
oppimistaan paremmin. Suunnitelmat tukevat myös viestintää koulun ja kodin 
välillä, koska tieto oppilaan tarvitsemasta ja hänelle järjestettävästä tuesta on 
sekä kotona että koulussa. Parhaimmillaan vanhemmuus, huoltajien asiantun-
tijuus omasta lapsestaan, sekä koulun työntekijöiden ammatillinen asiantunti-
juus ja osaaminen yhdistyvät lapsen koulunkäyntiä ja hyvinvointia tukevaksi 
yhteistyöksi. 

Oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuen muotojen tarkoituksena on, että 
jokainen oppilas saisi onnistumisen kokemuksia, edistyisi opinnoissaan ja 
kykenisi toimimaan kouluyhteisön jäsenenä. Koulussa viihtymisen perusta on 
siinä, että huoltajat ja koulun henkilöstö tukevat yhdessä lapsen hyvinvointia 
ja koulunkäyntiä. Huoltajien ja henkilöstön keskinäinen luottamus ja arvostus 
rakennetaan avoimella ja vuorovaikutteisella viestinnällä, joka on omiaan lisää-
mään yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.

Pohdittavaksi: 
 Millaisia ovat olleet parhaat yhteistyökokemuksesi kodin ja 

koulun yhteistyöstä oppimisen tukemisessa? Mitä niistä koke-
muksista voisi oppia uusia tilanteita varten?

 Kuinka koulussanne huolehditaan siitä, että vanhempi tietää 
voivansa ottaa yhteyttä heti, jos lapsen koulunkäynnin sujumi-
nen huolestuttaa?

 Millaisilla käytännön keinoilla olette rakentaneet luottamusta 
kodin ja koulun välille, kun lapselle tehdään oppimissuunnitel-
maa ja HOJKSia?

Koulunkäynti sujumaan yhteistyöllä
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VANHEMPIEN KOKEMUKSIA OPPIMISSUUNNITELMAN 
JA HOJKS:N TEKEMISESTÄ
Marjaana Virta, projektitutkija, Turun Yliopisto

Vanhempien kokemuksia yhteistyöstä kannattaa ajoittain kartoittaa. Reissuvih-
kosta dialogiin -hankkeeseen liittyvässä tutkimuksessa kysyttiin vanhempien 
kokemuksia oppimissuunnitelman tekoon osallistumisesta. 79 % niistä vanhem-
mista, joiden lapsille oli tehty oppimissuunnitelma, oli osallistunut suunnitel-
man tekoon.

 

79% 

21% 

Oletko osallistunut oppimissuunnitelman tekoon yhdessä lapsen 
opettajan kanssa? (n = 203; koskee niitä vanhempia, joiden lapselle tehty 

oppimissuunnitelma) 

Kyllä En 

Kuvio 3. Vanhempien osallistuminen oppimissuunnitelman tekoon

Kyselystä ilmenee, että vanhemmat ovat kiinnostuneita osallistumaan. Niistä 
vanhemmista, jotka eivät ole osallistuneet, 42 % kertoo syyksi, että heitä ei ole 
kutsuttu mukaan, ja 37 % tapauksista toinen huoltaja on osallistunut. Vain 11 % 
sanoo syyksi, että ajankohta ei ollut sopiva.

Oppimissuunnitelman tekemiseen osallistuneet vanhemmat ovat olleet tilai-
suuksiin hyvin tyytyväisiä. Tästä voisi päätellä, että vanhempien aktiivinen 
kutsuminen oppimissuunnitelman tekemiseen on hyödyllistä.

Koulunkäynti sujumaan yhteistyöllä
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Taulukko 1. Vanhempien arvio oppimissuunnitelmien tekotilaisuuksista

Ovatko oppimissuunnitelman tekotilaisuudet, joihin olen osallistunut, mielestäsi olleet…

Täysin 
tai jonkin 
verran eri 

mieltä

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä

Jonkin ver-
ran samaa 

mieltä

Täysin sa-
maa mieltä

Keskiarvo
(asteikko 

1 – 5)

Sellaisia, joissa on huomioitu 
lapseni yksilöllisyyttä

18 49 64 106 4,05

Kestoltaan sopivia 10 51 61 115 4,16
Keskusteluilmapiiriltään miel-
lyttäviä

9 52 51 126 4,21

Tunsin tulleeni tilaisuudessa 
kuulluksi

11 52 49 122 4,18

Tunsin lapseni tulleen tilaisuu-
dessa kuulluksi

12 58 52 106 4,07

Yhteensä 60 262 277 575 4,14

HOJKS -palavereihin liittyvä palaute on linjassa oppimissuunnitelmapalautteen 
kanssa. Peräti 91 % niistä vanhemmista, joiden lapselle on tehty HOJKS on 
osallistunut sen tekemiseen. 

Vanhemmat ovat myös olleet hyvin tyytyväisiä palaverien sisältöön, kuten 
taulukosta 2 käy ilmi. Kaikkien arvioiden keskiarvo on yli 4. Tämä kertoo, että 
vanhemmat kokevat oppimisen tukeen osallistumisen mielekkääksi ja palaverit 
ovat onnistuneet vuorovaikutuksellisesti.

Koulunkäynti sujumaan yhteistyöllä
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Taulukko: 2. Vanhempien arvio HOJKS:n tekotilaisuuksista

HOJKS:n tekotilaisuudet, joihin olen osallistunut, ovat mielestäni olleet…

Täysin 
tai jonkin 
verran eri 

mieltä

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä

Jonkin ver-
ran samaa 

mieltä

Täysin sa-
maa mieltä

Yhteensä Keskiarvo
(Asteikko 

1-5)

Sellaisia, joissa 
on ymmärretty 
lapseni yksilölli-
syyttä

6 21 26 63 116 4,25

Kestoltaan 
sopivia

4 21 21 70 116 4,34

Keskusteluil-
mapiiriltään 
miellyttäviä

4 21 22 69 116 4,33

Tunsin tulleeni 
tilaisuudessa 
kuulluksi

4 23 19 70 116 4,31

Tunsin lapseni 
tulleen tilaisuu-
dessa kuulluksi

4 26 22 60 112 4,21

Pohdittavaksi: 
 Miten tulkitsisit sen tuloksen, että oppimissuunnitelman ja 

HOJKSin tekemiseen osallistuneet vanhemmat ovat olleet tyyty-
väisiä suunnitelmien tekotilaisuuksiin?

 Mitä ajattelet siitä, että 42 % niistä huoltajista, jotka eivät ole 
osallistuneet suunnitelmien tekotilaisuuksiin, ilmoittavat syyksi 
sen että heitä ei ole kutsuttu mukaan?

Lähteet
Virta, M. 2012. Reissuvihkosta dialogiin -hankkeen tutkimus 7.luokkalaisten vanhemmille 
(2012).

Koulunkäynti sujumaan yhteistyöllä
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OPPILASHUOLTO YHTEISTYÖN TUKENA
Tuija Harakka, johtava koulupsykologi, Vantaa

Moniammatillinen yhteistyö kouluyhteisössä

Kodin ja koulun yhteistyö on myös muuta kuin huoltajien yhteistyötä opettajan 
kanssa. Koulun arjessa työskentelevät oppilashuoltoryhmän jäsenet (rehtori, 
kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi, erityisopettaja ja 
yläkouluissa oppilaanohjaaja) tuovat tarvittaessa yhteistyöhön oman alansa 
asiantuntemusta sekä tukea kasvatustyöhön. Oppilashuoltoryhmässä kehite-
tään, seurataan ja arvioidaan myös koko kouluyhteisön, yksittäisten luokkien ja 
ryhmien hyvinvointia sekä huolehditaan siitä, että oppilaan yksilölliset kasvuun 
ja kehitykseen sekä terveyteen liittyvät tarpeet otetaan huomioon koulussa. 
(PoL 477/2003). 

Oppilas- ja opiskelijahuolto on lapsen, nuoren, opettajan ja koko yhteisön 
tukemista.  Tavoitteena on, että lapsi ja nuori kokee koulun turvalliseksi ja viih-
tyisäksi työskentely-ympäristöksi. Hän tuntee yhteenkuuluvuutta yhteisöönsä ja 
saa kannustavaa palautetta päivittäisessä arjessa sekä apua ongelmatilanteissa. 
Jokaisen koulun aikuisen työskentelyn tavoitteena on tukea oppilaan koulun-
käyntiä ja hyvinvointia omasta ammatillisesta näkökulmastaan käsin. Opettajan 
kannattaa korostaa huoltajille moniammatillisen työn merkitystä, kun lapsen 
koulunkäynnin tukemista mietitään koululla. Opettajan ja oppilashuollon 
työntekijöiden yhteistyö on arvokasta oppilaan tukemisessa ja koulunkäynnin 
vaikeuksien ehkäisemisessä.

Yhteistyö huoltajien kanssa

Perusopetuslain (2010) mukaan huoltajien tulee olla tietoisia siitä, kun oppi-
laan asiaa käsitellään oppilashuoltoryhmässä. Huoltajalla on oikeus osallistua 
oppilashuoltoryhmän kokoukseen oman lapsensa asian käsittelyn ajaksi. Huol-
taja voi myös antaa oppilashuoltoryhmälle luvan kutsua tapaamiseen sellaisia 
koulun ulkopuolisia yhteistyötahoja, jotka ovat oman lapsen asioiden käsittelyn 
kannalta keskeisiä. Vaikka huoltajat kieltäisivät oppilaan asian käsittelyn oppi-
lashuoltoryhmässä, voidaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömistä 
asioista silti keskustella niiden kesken keille asian käsittely välittömästi kuuluu. 
Hyvä yhteistyö on sitä, että huolet otetaan puheeksi sekä huoltajien että koulun 
puolelta silloin kun huoli lapsesta herää. Yhdessä yritetään löytää ratkaisuja ja 
keinoja lapsen tukemiseen avoimessa ja luottavaisessa hengessä. 

Koulunkäynti sujumaan yhteistyöllä
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Oppilaan kokonaishyvinvoinnista huolehtiminen

Lastensuojelulaki (417/2007, 8§) korostaa kunnan velvollisuutta huolehtia 
siitä, että eri palveluiden avulla tuetaan vanhempia, huoltajia ja muita lapsen 
hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lasten kasvatuksessa. Erityises-
ti laki velvoittaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä opetustointa puuttumaan 
varhain lapsen hyvinvoinnissa ilmeneviin puutteisiin ja erityisen tuen tarpee-
seen. Lapsen hyvinvointia koskeva huoli tulee ottaa puheeksi perheen kanssa, 
ja tarvittaessa on tehtävä lastensuojeluilmoitus. Tarvittaessa koulun työnteki-
jät ohjaavat lapsia huoltajien kautta eteenpäin koulun ulkopuolisille hoito- ja 
yhteistyötahoille.

Opettajan työn tukeminen kodin ja koulun yhteistyössä

Joskus opettaja saattaa kokea olevansa täysin yksin oppilaan ongelmien kanssa. 
Opettaja voi näissä tilanteissa esimerkiksi pyytää työparikseen oppilashuollon 
henkilöstöä kun tapaa huoltajia. Kaivatessaan moniammatillista yhteistyötä, 
opettaja voi myös konsultoida oppilashuollon henkilöstöä oppilaan tai luokan 
asioissa. Monissa oppilashuoltoryhmissä käydään vuosittain läpi jokainen 
koulun luokka, jolloin opettaja saa tukea työhönsä varsinkin niiden oppilaiden 
kohdalla, joista on huolta.  

Pohdittavaksi:
 Miten oppilashuoltotyö näkyy koulussamme, jokaisen oppilaan 

arjessa?
 Miten opettajat tekevät yhteistyötä oppilashuoltoryhmän kanssa 

koulussamme?
 Miten meidän koulussamme jokainen työntekijä edistää oppilai-

den hyvinvointia?

Lähteet
Lastensuojelulaki (417/2007, 8§), Perusopetuslaki 2010 ja (PoL 477/2003).

Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010

Laki perusopetuslain muuttamisesta 477/2003

Koulunkäynti sujumaan yhteistyöllä
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ALKUPALAVERI LUOKKAMUOTOISEEN ERITYISOPETUKSEEN 
SIIRRYTTÄESSÄ

Isoniitun koulu, Nurmijärvi 

Oppilasmäärä: noin 450 oppilasta, alakoululaisia n. 160. Vuosiluokat 1–9.
Markku Tiilikainen, rehtori, Marianne Alhola-Laakso, erityisopettaja, Riina 
Kontro, kuraattori.

Alkupalaveri luokkamuotoiseen erityisopetukseen siirryttäessä
Alkupalaveri järjestetään tilanteessa, jossa oppilas siirtyy luokkamuotoiseen 
erityisopetukseen. Koulun kannalta tavoitteena on kokonaiskuvan saaminen 
oppilaan tilanteesta sekä rakentavan yhteistyön aloittaminen huoltajien kanssa. 
Palaveriin osallistuvat erityisopettaja, kuraattori ja huoltaja. Lapsi ei ole läsnä. 
Alkupalaverin vetää koulukuraattori, aihealueet ilmoitetaan huoltajille etukä-
teen. Tapaamisessa pitäydytään positiivisessa hengessä ja asialistan asioissa. 
Koulukuraattori vetää alkupalaverin sekä kirjaa muistion, joka huoltajien suos-
tumuksella annetaan myös terveydenhoitajalle tiedoksi.

Alkupalaverin asialista
 Perheen kokoonpano ja tukiverkostot
 Oppilaan polku erityisen tuen piiriin    
 Perheen toiveet ja odotukset erityisluokkapaikkaa kohtaan
 Vanhempien kertomia hyviä käytäntöjä lapsen kohtaamiseen opettajalle ja 

avustajalle
     
Kokemuksia toteutuksesta
 Huoltajille on syntynyt luottamus uutta koulua ja sen henkilöstöä 

kohtaan.
 Oppilaan aikaisemmista ja ajankohtaisista tukitoimista on tullut koululle 

selkeämpi kuva.
 Yhteistyö erityisluokanopettajien ja koulukuraattorin välillä on sujuvam-

paa ja tiiviimpää.

Oppilaan näkökulma
+  Keskustelussa syntyvä vanhemman luottamus uuteen kouluun välittyy 

lapselle.
+  Oppilas pääsee osallistumaan erillisessä HOJKS -palaverissa.
– Oppilas saattaa miettiä ”mitä siellä minusta puhutaan”

Koulunkäynti sujumaan yhteistyöllä
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Huoltajan näkökulma
+  Vanhempi saa uudessa koulussa heti kontaktin työntekijöihin. Tutustu-

minen rauhassa ilman lasta ja vanhempien kuunteleminen positiiviseen 
sävyyn.

+  Palaverista välittyy tunne, että moni aikuinen välittää lapsesta, vanhempi 
voi vaikuttaa koulun työhön ja saa antaa tärkeitä tietoja opettajalle. 

+  Vanhempi saa selkeän näkemyksen koulupolusta ja tukimahdollisuuksista, 
sekä sovitusta kiinni pitämisestä.

–  Keskustelua voi vaikeuttaa, jos huoltajalla on ennestään huonot kokemuk-
set sosiaalitoimesta

–  Vanhempi voi olla varautunut: miksi meidät kutsuttiin?
–  Riskinä on, että vanhemmalla on tunne ”miten nämä eivät tiedä?

Opettajan näkökulma
+  Palaverissa pystytään hienovaraisesti valmistautumaan laajempaan tukiver-

kostoon.
+  Koti saa etukäteen tietoa käsiteltävistä asioista, jolloin opettajankin on 

helpompi ottaa niitä puheeksi.
+  Huoltajilta voi saada hyviä käytäntöjä lapsen kohtaamiseen. Kun lapsi ei 

ole läsnä, aikuiset voivat puhua avoimemmin.
+  Moniammatillisen asiantuntemuksen käyttäminen vaatii ja kehittää opetta-

jan osaamista

TUKIMUODOISTA TIEDOTTAVA VANHEMPAINILTA

Röykän koulu, Nurmijärvi. n. 214 oppilasta, vuosiluokat 1–6
Päivi Airikkala, rehtori, Anja Alasuvanto, luokanopettaja, ja Terhi Pernu, 
luokanopettaja

Vanhempainilta tukimuodoista
Röykän koulu järjesti keväällä 2012 vanhempainillan, jossa vanhemmille esitel-
tiin yleistä, tehostettua ja erityistä tukea. Olimme saaneet ensimmäisessä Redi-
seminaarissa keväällä 2012 tehtäväksemme suunnitella PowerPoint-esityksen 
tuen kolmiportaisuudesta. Esitystä suunnittelemassa oli myös koulumme 
erityisopettaja. Iltaan kutsuttiin kaikkien koulun oppilaiden vanhemmat. Illan 
tavoite oli kertoa huoltajille ja myös opettajille yleisen, tehostetun ja erityisen 
tuen muodoista koulussa.

Koulunkäynti sujumaan yhteistyöllä
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Illan ohjelma
 Tukimuodoista kertova diasarjan esitteli koulun rehtori.
 Huoltajia neuvottiin kyselemään kesken esittelyn.
 Ilta jatkui omissa kotiluokissa.

Kokemuksia toteutuksesta
Huoltajilla oli kysyttävää useista aiheista. Kysymyksiin vastasi rehtori tai joku 
opettajista. Huoltajia askarruttivat mm. tukiopetus, kotitehtävät, kokeet ja Face-
bookin käyttäminen.

Vanhempainillassa käytetty diasarja liitettiin koulun nettisivuille. Nekin van hem-
mat, jotka eivät päässeet vanhempainiltaan, voivat tutustua illan sisältöön.

Huoltajan näkökulma
+  Huoltajat saivat lisätietoa ja vastauksia kysymyksiinsä
–  Illan jälkeen saaduista sähköpostiviesteistä huomaa, että tukimuotojen 

nimitykset ovat menneet sekaisin.

Opettajan näkökulma
+ Tuen kolmiportaisuus ja uudet lomakkeet ovat vielä opettajillekin uusia, 

joten vanhempainillassa kertaaminen oli kaikille hyödyllistä.

Pohdittavaksi:
 Tukimuotoihin liittyvissä vanhempainilloissa, kuten muissakin 

paljon tiedotettavaa sisältävissä illoissa on usein se tilanne, että 
koulun henkilöstö puhuu ja huoltajat kuuntelevat ja kysyvät. 
Millaisella illan rakenteella voitaisiin kehittää huoltajien osalli-
suutta? 

 Millaisia kysymyksiä koulun henkilöstö voisi esittää huoltajil-
le, jotta näiden olisi luontevaa kertoa omasta kokemuksestaan 
oppilaan tukemisessa?

 Mikä merkitys on kokoontumisella kotiluokkiin yhteisen tilai-
suuden jälkeen?

Koulunkäynti sujumaan yhteistyöllä



48

VANHEMPAINRYHMÄT PAJALUOKISSA

Lännen Paja, Vantaankosken koulu. 16 paikkaa ja 4 kriisipaikkaa. Vuosi-
luokat 8-9
Sinikka Mustonen, erityisopettaja ja Katariina Piri, pajaluokan opettaja

Yksilötyötä pajaluokilla
Lännen pajaluokka on toiminut Länsi-Vantaalla 20 vuotta. Luokassa on 16 
oppilaspaikkaa ja 4 ns. kriisipaikkaa. Luokassa toimii kaksi opettajaa, koulun-
käyntiavustaja sekä sosiaaliohjaaja. Pajan toimintamalli perustuu asiantuntija-
lähtöiseen tiimityöhön, jossa jokaisella aikuisella on yhteinen vastuu koulun 
perusarjesta ja tämän lisäksi jokaisella on omat erityisvastuualueensa. Joustavan 
koulutyön lisäksi toiminnassa korostuvat verkostoyhteistyö (esim. lastensuoje-
lu, nuorisopsykiatria) sekä tiivis yhteistyö huoltajien kanssa.

Pajaluokan toimintaidea perustuu yksilötyöhön, jossa jokaiselle oppilaalle räätä-
löidään oma suunnitelma opiskeluajaksi. Suunnitelmassa keskitytään yksilön 
vahvistamiseen eri osa-alueilla, huomiota kiinnitetään koulutyön ohella tule-
vaisuuden suunnitelmiin sekä siihen, että oppilas kykenisi ottamaan vastuuta 
omasta elämästään. Suunnitelmat tehdään yhdessä perheiden ja verkostojen 
kanssa sitouttaen eri toimijat yhteistyöhön ja samalla mahdollistetaan vanhem-
pien mahdollisuus kantaa päävastuu lapsen tukemisesta ja kasvatuksesta. 

Kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen 
Kodin ja koulun avoin yhteistyö on oppilaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin 
ja koulunkäynnin onnistumisen kannalta yksi tärkeimpiä osa-alueita pajaluo-
kan toiminnassa. Kodin ja koulun välisellä avoimuuden kulttuurilla tarkoitam-
me pajaluokan toiminnalle välttämätöntä molemminpuolista läpinäkyvyyttä ja 
halusimme korostaa asian tärkeyttä vanhemmille.

Monella oppilaalla viranomaisverkosto on laaja ja erinäisiä tapaamisia verkos-
ton ja huoltajien kesken on hyvin usein. Nämä tapaamiset keskittyvät yleensä 
ongelmien käsittelyyn ja ovat luonteeltaan virallisia ja raskaita. Tämän rinnalle 
koimme tarpeelliseksi ns. pehmeämmän lähestymistavan ja samassa tilanteessa 
olevien perheiden kohtaamisen (vertaistuki).

Lukuvuoden aikana toteutui kaksi vanhempainryhmätapaamista, joihin kutsut-
tiin kaikkien Vantaan pajojen (Lännen Paja, Silkin Paja, Noste) huoltajat. 
Molemmissa tapaamisissa oli ulkopuolinen alustaja. Luokkien henkilöstö osal-
listui tapaamisiin ilman kodin ja koulun erillisyyden tai ammattinimikkeiden 
ym. korostamista. 

Koulunkäynti sujumaan yhteistyöllä
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Vanhempainryhmän ohjelma
1. Ensimmäisessä tapaamisessa alustuksen aiheena olivat vanhemmuuden 

haasteet. Alustuksen jälkeen keskustelimme alustuksesta heränneistä 
ajatuksista ja kartoitimme vanhempien jatkotoiveita ja -tarpeita vanhem-
painryhmän toiminnasta ja tapaamiskertojen aiheista. 

2. Toisen tapaamiskerran aiheita olivat rajat ja murrosikäisen nuoren kohtaa-
minen. Menetelmänä oli Learning cafe, jossa osallistujat kiersivät pikku-
ryhminä pöydästä toiseen. Ensimmäiseksi ryhmät kirjoittivat haasteelli-
sia tilanteita kodin arjesta. Tämän jälkeen ryhmät vaihtoivat paikkoja ja 
etsivät ratkaisuvaihtoehtoja tilanteisiin. Lopuksi tuotokset purettiin yhtei-
sellä keskustelulla. 

Kokemuksia toteutuksesta
Vanhemmilta kerättiin välitön palaute. Osallistujat kokivat vanhempainryhmä-
toiminnan mielekkääksi. Erityisesti tapaamisissa korostui vanhempien keskinäi-
nen vertaistuki ja sen tarve. Tapaamisissa tunnelma oli välitön ja positiivinen, 
vaikka keskustelimme vaikeistakin aiheista. Vanhemmat toivoivat säännöllisiä 
tapaamisia ja ulkopuolinen luennoitsija koettiin tarpeelliseksi, jotta henkilöstö 
ja vanhemmat olisivat ”samalla puolen pöytää”. Samalla myös Vantaan pajojen 
henkilökuntien välinen yhteistyö tiivistyi. 

Aiomme toteuttaa vanhempainryhmätapaamisia samalla tavoin myös jatkossa, 
mikäli se on taloudellisesti mahdollista. Jatkossa kehitämme teemoja vastaa-
maan monipuolisesti huoltajien tarpeita sekä tehostamme tiedotusta. 

Oppilaan näkökulma
+  Oppilas hyötyy siitä, että huoltaja ja koulu keskustelevat avoimesti oppi-

laan tilanteesta
+  Oppilas hyötyy siitä, että aikuisilla on yhtenäisiä periaatteita hänen koulun-

käyntinsä tukemisessa

Huoltajan näkökulma
+  Huoltaja saa vertaistukea ja koulun tukea nuoren kasvun haastavissa 

vaiheissa
+  Avoin vuorovaikutus koulun henkilöstön kanssa

Opettajan näkökulma
+  Opettaja saa paremman käsityksen oppilaan taustasta ja vanhempien 

suhtautumisesta oppilaan koulunkäyntiin

Koulunkäynti sujumaan yhteistyöllä
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OPPILAAT MUKAAN YHTEISTYÖHÖN

Kodin ja koulun yhteistyötä toteutetaan oppilaan parhaaksi. Hänet tulee 
mahdollisimman hyvin ottaa mukaan keskusteluun itseään koskevista 
asioista. Oppilaiden vaikutusmahdollisuudet liittyvät niin yhteisöllisyyteen 
kuin oman oppimisensa ohjaamiseenkin. Tässä luvussa kuvataan molem-
pia näkökulmia, kouluarjesta palautteen antamisen ja siihen vaikuttami-
sen, sekä oppimissuunnitelman tekoon osallistumisen muodossa.

OPPILAAT OSALLISINA YHTEISTYÖSSÄ
Milla-Miia Luosujärvi, Opetustoimen suunnittelija ja 
Paula Järnefelt, Opetustoimen suunnittelija, Vantaa

Mitä osallisuustaidot ovat?

Osallisuus- ja vaikuttamistaitoja opitaan vähitellen. Aktiiviseksi kansalaisek-
si kasvaminen mahdollistuu perheen, koulun, ja muiden kasvuympäristöjen 
tuella. Se edellyttää kokemuksia vaikuttamisesta ja siitä, että omilla mielipiteillä 
on merkitystä. Edistämällä aktiivista osallistumista yhteisön toimintaan vahvis-
tetaan lasten ja nuorten kasvamista aktiivisiksi kansalaisiksi sekä ehkäistään 
yhteiskunnallista syrjäytymistä. On tärkeää, että lapsi ja nuori oppii arvioimaan 
toimintamahdollisuuksiaan ja tuntee keskeiset vaikuttamismahdollisuudet, 
oikeudet, edut sekä velvollisuudet. 

Osallisuuden muodot ovat erilaisia eri-ikäisillä. Lasten ja nuorten pitää saada 
tulla kuulluiksi nimenomaan lapsina ja heille on annettava aito mahdollisuus 
vaikuttaa siihen, mihin he haluavat. Lasten ja nuorten kuuleminen tapahtuu 
arjen tilanteissa ja kohtaamisissa. Kuulluksi tuleminen edellyttää aikuisilta aikaa 
ja kykyä kuunnella lasten ja nuorten asioita. Aikuisia tarvitaan lasten ja nuorten 
osallistumisen tueksi ja viemään heidän asioitaan eteenpäin. 

Osallisuus koulun arjessa

Osallisuuteen kuuluu yhdessä toimimista. Yksin kukaan ei voi olla osallinen 
vaan siihen tarvitaan aina yhteisö, jossa ihminen vaikuttaa ja elää. Ryhmä yksi-
nään ei kuitenkaan vielä tarkoita, että toiminta olisi osallistavaa. Osallisuus 
lähtee aina turvallisesta ryhmästä, jossa jokaisella on lupa ilmaista tunteitaan ja 
mielipiteitään. Jokaisen yksilön tulee löytää oman paikkansa yhteisön jäsene-
nä. Oma paikka yhteisön jäsenenä luo tunteen yhteenkuuluvuudesta ja lisää 
yksilön ihmisarvoa ja itsetuntoa. Osallisuus kuuluu kaikille tasa-arvoisesti eikä 
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ketään jätetä yksin. Opiskeluryhmästä tai ylipäänsä esimerkiksi arviointikeskus-
telutilanteesta puhuttaessa tärkeää on myös nuorten kokemus turvallisuudesta. 
Ryhmän ilmapiiri, luottamus ja avoimuus ovat keskeisessä asemassa turvallisuu-
den luomisessa. Turvallisessa ryhmässä jokaisen on riittävän hyvä olla ja pystyy 
keskittymään käsiteltävään aiheeseen. 

Osallisuudessa on monta tasoa

Lasten- ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia voidaan jäsentää kodin ja koulun 
välisessä yhteistyössä lähestymällä osallisuutta eri asteiden kautta. Ensimmäi-
sellä asteella nuoria kuullaan. Heiltä kysytään mielipidettä ja näkemystä jostain 
aiheesta, mutta tämän jälkeen aikuiset tekevät päätökset asioista. Esimerkiksi 
lapset voivat kertoa millaista ruokaa haluaisivat koulussa syödä, mutta lopulta 
aikuiset kuitenkin päättävät tästä. Toisella osallisuuden asteella nuoret saavat 
vaihtoehtoja, joista voivat valita. Voidaan esimerkiksi kuvata nuorelle vaihtoeh-
toisia tulevaisuuksia. Näiden kuvausten jälkeen nuori voi valita mieluisan tai 
vähiten haitallisen vaihtoehdon. Kolmannella asteella nuoret ja aikuiset päättä-
vät asioista yhdessä. Suunnitellaan yhdessä toimenpiteet ja sovitaan ajankoh-
dasta ja niiden toteuttamisesta. Neljännellä asteella nuoret tekevät päätöksen 
yksin tai aikuisen kanssa ja suunnittelevat, miten idea toteutetaan. Viidennellä 
asteella nuoret päättävät ja toimivat keskenään, kuitenkin niin että aikuinen 
on taustalla ja auttaa tarvittaessa. Eri osallisuuden asteet sopivat eri tilanteisiin. 
Osallisuus voi kuitenkin toteutua eri tavoilla riippuen siitä, mikä on mahdollista 
ja tarkoituksenmukaista lasten sekä kodin ja koulun välisessä yhteistyössä.

Pohdittavaksi: 
 Millaisissa asioissa oppilaiden osallisuus näkyy koulussamme?
 Millaisia osallistumisen mahdollisuuksia oppilailla on kouluarjen 

tilanteissa?
 Kuinka oppilaiden näkökulma huomioidaan päätöksenteossa?

Oppilaat mukaan yhteistyöhön
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Oppilaiden osallistumisen mahdollisuuksia vanhempainilloissa ja 
tapahtumissa:
 Oppilaiden esityksiä: näytelmiä, esitelmiä, koulun toiminnan esittelyä
 Oppilaat mukana ryhmäkeskusteluissa vanhempien kanssa
 Oppilaat vanhempien työpajojen vetäjinä yhdessä opettajien kanssa
 Oppilaat paneelikeskustelun keskustelijoina, vanhemmat kuulijoina
 Oppilastöiden näyttelyt
 Oppilaiden toteuttamat kyselyt ja kartoitukset
 Oppilaiden kuvaukset omasta vapaa-ajastaan tai opiskelustaan
 Oppilaskunnan tai tukioppilaiden edustajat kertomassa toiminnastaan

Lähteet:
Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011–2016

Turvallisen opiskeluryhmän rakentaminen ammatillisissa oppilaitoksissa. Nuorten Akatemia.

MIELIPIDEKYSELY OPPILAILLE JA VANHEMMILLE

Valkjärven koulu, Nurmijärvi. Oppilasmäärä: n. 80. Vuosiluokat 1.–6.
Eerika Halme, luokanopettaja, Anneli Luostarinen, rehtori ja luokanopettaja, 
Marianne Summanen, koulukuraattori

Laatukysely myös oppilaille

Valkjärven koulussa johtokunta on tehnyt oppilaiden vanhemmille mielipi-
dekyselyn joka toinen vuosi, vuodesta 1996 alkaen. Vanhemmilta on kysytty 
arviota koulun toiminnasta erilaisten väittämien ja avointen kysymysten avulla. 
Kyselyn tulokset on käsitelty vanhempainillassa. Palautteen perusteella on 
kehitetty koulun toimintaa. Vanhemmat ovat toivoneet esimerkiksi enemmän 
luokkakohtaisia vanhempainiltoja. Vuonna 2012 kodin ja koulun yhteistyö-
tä haluttiin syventää kysymällä palautetta myös oppilailta. Oppilaiden kysely 
toteutettiin koulussa ja kyselyn tulokset esiteltiin kevään vanhempainillassa. 
Oppilaille järjestettiin oma tulosten esittelytilaisuus.

Laatukyselyn sisältö

Kyselyssä kartoitettiin oppilaiden näkemyksiä mm. koulun työrauhasta, koulu-
matkan ja -pihan turvallisuudesta, omista oppimistuloksista, kerhotoiminnasta 
ja lukujärjestyksen toimivuudesta. Oppilaat vastasivat kolmiportaisella asteikol-
la: hymyilme, surullinen ilme ja siltä väliltä -ilme. Opettajat auttoivat oppilaita 
ymmärtämään kysymykset, jos he tarvitsivat apua. 
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Pääosa oppilaista koki, että koulun aikuisille on helppo kertoa asioista. He 
kokivat myös, että opettajat puuttuvat aktiivisesti kiusaamistilanteisiin. Vain 
muutama oppilas arvioi, että välitunneilla ei ole usein turvallista. Oppilaat 
toivoivat leirikouluja ja osa oppilaista heti koulun jälkeen tapahtuvaa kerhotoi-
mintaa. Oppilaat arvioivat, että koulun työrauha on enimmäkseen hyvä.

Kokemuksia toteutuksesta

Oppilaan näkökulma
+  Mahdollisuus antaa palautetta koulun toiminnasta ja opettaa osallisuutta
+  Samalla mahdollisuus pohtia omia oppimistuloksia
– Haasteena on osoittaa oppilaille, että  heidän vastauksensa vaikuttavat  

koulussa tehtäviin ratkaisuihin

Huoltajan näkökulma
+  Huoltaja kuulee oppilaiden näkemyksiä koulunkäynnin sujumisesta
+  Huoltajalla on mahdollisuus antaa palautetta yhteistyöstä
+  Huoltajat kokevat, että voivat vaikuttaa koulutyön järjestämiseen

Opettajan näkökulma
+  Opettaja saa tietoa oppilaiden ja huoltajien mielipiteistä
+  Koulun toiminnan kehittämisessä voidaan hyödyntää mielipidekyselyn 

tuloksia

Vinkki: Katso myös Jokivarren koulun ”Kysely koteihin koulun käytännöis-
tä”, sivu 71

OPPILAAN YKSILÖLLINEN HUOMIOIMINEN. AVOIN ALKU. 

Simonkallion koulu, Vantaa. Oppilasmäärä n. 600, vuosiluokat 1–6

Hilkka O’Dowd, apulaisrehtori, Pia Miettinen, luokanopettaja, Hannamari 
Järvelä, luokanopettaja

Mitä on Avoin alku?
Avoin alku kodin ja koulun yhteistyön näkökulmasta tarkoittaa, että huoltajat 
ja opettajat tukevat oppilasta yksilöllisesti. Avoimen alun idea on, että kukin 
oppilas saa eri oppiaineissa itselleen sopivan tasoista opetusta. Se mahdollis-
tuu, kun koulussa tiedetään oppilaiden valmiuksista. Vanhemmat ovat mukana 
arvioimassa lastensa valmiuksia eri oppiaineissa.

Oppilaat mukaan yhteistyöhön
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Ryhmiä voidaan järjestää systemaattisen palkkituntijärjestelyn avulla niin, että 
useamman luokan opettajat jakavat lapsia ryhmiin. Kullakin ryhmällä on tietty 
oppimistavoite tietylle jaksolle. Jos oppilas saavuttaa oppimistavoitteen jo aikai-
semmin, hän voi siirtyä toiseen ryhmään yksilöllisesti kesken jakson.

Toteutustapa
 Opettajilla suunnitteluaikaa 1½ tuntia tiistaisin
 Oppilas palkkitunneilla 20 tunnista 6-8 tuntia.
 Opettajalla on palkkeja 12.
 Strukturointi helpottanut työtä: opetuksen aiheeksi sovitaan kirjain / 

viikko.
 Ma luku, ti kirjoitus, ke luku, to kirjoitus, pe muuta
 Oppilaalla on myös ”Reppuryhmät”, joiden opettajaan vanhemmat ovat 

ensisijaisesti yhteydessä 

Kokemuksia toteutuksesta
Esiopetuksesta Kouluun (EsKo) -tiedonsiirrosta on hyötyä Avoimen alun käyn-
nistämisessä. Päiväkotien kanssa pidettävissä tiedonsiirtopalavereissa saadaan 
ennakkotietoja ryhmäjaon suunnitteluun. Opettajien pohjatyö ja laaja-alaisen 
erityisopettajan tekemät testit auttavat oppilaiden ryhmittelyssä. Kokemus on, 
että oppilaat ovat saaneet paljon uusia kavereita, ja myös iltapäiväkerho on 
rauhoittunut kun oppilaiden yhteistyötaidot ovat kehittyneet. Koulun johdon 
tulee olla etukäteissuunnittelussa mukana enemmän kuin normaalisti, koska 
palkkitunnit vaativat lukujärjestystekniikkaa.

Oppilaan näkökulma
+  ”Olen ekaluokkalainen” -identiteetti vahvistuu
+  Oppilas tuntee paljon muita ekaluokkalaisia, saavat kavereita ja moni opet-

taja on tuttu
+  Oppilas hyötyy eriyttämisestä: arviointi on objektiivista kun on monta 

opettajaa, oppiminen mukavaa kun ymmärtää opetettavat asiat.
–  Alku voi tuntua sekavalta. Sitä auttaa ryhmien nimeäminen oppilaille tutuil-

la koodeilla.
– Toimiminen monessa ryhmässä voi hämmentää osaa oppilaista

Huoltajan näkökulma
+  Hyvä tiedonsiirto päiväkodin ja koulun välillä lisää luottamusta
+  Yksilöllisyys: palkkituntien avulla oppilas saa tukea oman tasonsa mukai-

sesti aina tarvitessaan
+  Tieto siitä, että yhden opettajan vaihtuessa tieto säilyy muilla opettajilla

Oppilaat mukaan yhteistyöhön
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–   Alussa epävarmuutta voi herättää, kun ei ole tietoa luokasta tai luokkaka-
vereista.

–   Alussa epätietoisuus, kehen otan koulussa yhteyttä?

Opettajan näkökulma
+  Opettaminen pienryhmissä helpompaa, kun kaikki ymmärtävät suunnil-

leen yhtä hyvin
+  Kollegan tuki: opettaja ei ole yksin luomassa mielikuvaa oppilaan valmiuk-

sista
+  Opetusvastuun jakaminen vaatii omaa innostusta
–   Onko opettajalla aikaa antaa tietoa muille?
–   Pinnallisempi tuntemus oppilaisiin alussa
–   Entä jos opettajat ovat kovin erilaisia? Tai jos työskentelytavoissa on suuria 

eroja?
–   Miten järjestyy opettajien työaika, kun palavereja on paljon?

Pohdittavaksi:
Eri kunnissa on erilaiset ohjeistukset esiopetuksen ja koulun tiedon-
siirtopalaverin pitämisestä. Tämä vaikuttaa mallin soveltamiseen eri 
kunnissa. Opettajien yhteistyön täytyy sujua, joten uudessa koulussa 
mallia sovellettaessa pitää kiinnittää huomiota opettajien tiimiyttämi-
seen. Opettajan oma mielenkiinto yhteistyöhön on tärkeää.

OPPILAS MUKANA LAATIMASSA 
OPPIMISSUUNNITELMAA
Milla-Miia Luosujärvi, opetustoimen suunnittelija, ja Paula Järnefelt, opetustoi-
men suunnittelija, Vantaa

Oppimissuunnitelman laatiminen

Oppimissuunnitelma on oppilaan oppimista, kasvua ja koulunkäyntiä tukeva 
pedagoginen asiakirja. Sen laatimisen tavoitteena on edistää oppilaan yksilölli-
sen kehityksen ja tarpeiden huomioiminen opetusjärjestelyissä. Oppimissuun-
nitelman laatimiseen osallistuvat tavallisimman oppilas, hänen huoltajansa sekä 
opettaja. Oppilaan osallisuutta tuetaan hänen ikätasonsa edellyttämällä tavalla. 
Oppilaalla tulisi olla tunne siitä, että hän on osallisena päätöksenteossa, hän 
haluaa sitoutua, ottaa vastuun toiminnastaan ja vaikuttaa.

Oppilaat mukaan yhteistyöhön
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Oppimissuunnitelmalomake on vuorovaikutuksen väline

Oppimissuunnitelmalomake on väline toimivan keskusteluyhteyden luomi-
seen. Hyvässä vuorovaikutuksessa ovat läsnä dialogisuus, luottamuksellisuus ja 
kunnioittava asenne. Näiden elementtien avulla voidaan edistää positiivista ja 
hyödyllistä lopputulosta. Aidossa ja luottamuksellisessa kohtaamisessa oppilas 
osallistuu oman tilanteensa arviointiin ja tavoitteiden asetteluun ja suunnitte-
luun. Luottamuksellisessa kohtaamisessa uskalletaan tuoda esille omat näkö-
kulmat, mahdollisuudet ja toiveet ja huolet. Tavoitteenasettelun tulisi olla lapsi-
lähtöistä, heidän todellisista elämäntilanteistaan. Oppilaan itsearviointi on osa 
oppimissuunnitelman laadintaa. Itsearvioinnin tavoitteena on oppilaan itsetun-
non ja myönteisen minäkuvan, osallisuuden ja turvallisuuden tunteen vahvis-
taminen.
 
Osallisuus nähdään vapaaehtoisuuteen ja omaehtoisuuteen perustuvana 
toimintana. Koulussa haasteena on motivoida oppilas osallistumaan oppimis-
suunnitelman laatimiseen aktiivisena subjektina, koska osallisuuden edistämi-
sen ei tulisi edetä yksisuuntaisesti. Toteutuakseen ja kehittyäkseen se tarvitsee 
jatkuvaa arviointia. 

Pohdittavaksi:
 Millaisilla sanavalinnoilla, katsekontakteilla ja tilajärjestelyillä 

voisitte parantaa oppilaan tunnetta siitä, että hän on osallinen 
keskusteluun?

 Missä vaiheessa oppimissuunnitelman laatimistilannetta pyytäisit 
oppilasta kertomaan omin sanoin siitä, miten oppiminen hänen 
mielestään tällä hetkellä sujuu?

 Miten oppimissuunnitelman laatimistilanteessa varmistaisit, että 
oppilas ymmärtää kaikki käytetyt käsitteet?

 Miten opettaja varmistaa, että jokaisessa oppimissuunnitelman 
laatimistilanteessa oppilaasta sanotaan jotakin positiivista ja 
kannustavaa?  

Lähteet:
Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011–2016

Turvallisen opiskeluryhmän rakentaminen ammatillisissa oppilaitoksissa. Nuorten Akatemia.
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OPPIMISSUUNNITELMA KOKO OPPILASIKÄLUOKALLE

Sotungin koulu, Vantaa. Oppilasmäärä n. 450, vuosiluokat 7–9
Elina Hämäläinen, aineenopettaja, ja Kristiina Hokkanen, aineenopettaja

Oppimissuunnitelma kokonaistilanteen arvioinnin välineenä
Sotungin koulussa oppimissuunnitelma päädyttiin tekemään kaikille 7. luokka-
laisille, koska siitä katsottiin olevan hyötyä oppilaiden kokonaistilanteen arvi-
oimisessa. Kun suunnitelma on tehty kaikille, luokanvalvojat ja rehtori pysyvät 
ajan tasalla oppilaiden tuen tarpeesta. Aineenopettajat voivat tehdä Wilman 
kautta oppimissuunnitelmiin täydennyksiä. Myös vanhempien kanssa sovittava 
yhteistyö selkeytyy. Vanhemmat saavat tietoa kolmivaiheisesta tuesta. Oppilail-
le pystytään entistä paremmin suuntaamaan tukea, myös lahjakkaiden oppilai-
den tukeminen johdonmukaistuu. Tavoitteena on oppilaiden samanarvoinen 
kohtelu: kaikki oppilaat kohdataan, tavoitteet kirjataan ja niihin voidaan palata.

Oppimissuunnitelmapalaverin järjestäminen
 Kaikki opettajat tekevät opetussuunnitelmia
 Oppimissuunnitelmapalaveri pidetään luokanvalvojan, huoltajan ja oppi-

laan kesken loka-marraskuussa. Sitä ennen 7. luokkien huoltajat tavataan 
heti alkusyksystä.

 Palaverissa on mukana tarvittaessa kuraattori tai erityisopettaja

Kokemuksia toteutuksesta
Oppimissuunnitelman tekeminen kaikille palvelee pitkäjänteistä yhteistyö-
tä. Oppilaat tekevät itsearvioinnin ennen oppimissuunnitelman laatimista. 8. 
ja 9. luokilla luokanvalvoja päivittää suunnitelmaa oppilaan kanssa. Huoltajat  
kutsutaan mukaan suunnitelman päivitykseen, kun tuen tarpeen arvioidaan 
muuttuneen. Oppilaanohjaaja käyttää suunnitelmia oppilaan kanssa 9. luokal-
la. Luokanvalvojalta työtä vaatii nimenomaan kirjaaminen. Muutosten jälkeen 
oppimissuunnitelma tulee aina näyttää vanhemmille.

Vanhemmille ja oppilaille tehdyn kyselyn mukaan 78 % huoltajista suhtautui 
oppimissuunnitelman tekemiseen positiivisesti. Kevään aikana 46 % huoltajista 
oli käynyt katsomassa sähköistä suunnitelmaa. Oppilaista 53 % ei tiennyt, mikä 
oppimissuunnitelma on, vaikka heille oli sellainen tehty. Tässä olisi kehittämis-
tä. Tulos voi kertoa siitä, että oppimissuunnitelman päivityskeskusteluja ei oltu 
vielä käyty kyselyhetkellä: välttämättä oppilas ei huomaa eroa vanhempainvar-
tin ja oppimissuunnitelmantekotilanteen välillä.
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58

Oppilaan näkökulma
+  Myös tavallisten ja lahjakkaiden oppilaiden oppimisesta ja tuen tarpeista 

keskustellaan
+  Oppilaiden itsearviointiosuus: opettaja kysyy oppilaan mielipiteitä
+  Avoimuus: oppilas näkee heti, mitä tietoa hänestä kirjataan muistiin
+  Kirjaaminen: myös vahvuudet ja positiivinen palaute kirjataan
+  ”Hyvä asia, koska sain kertoa lukivaikeudestani. Kaikki opettajat eivät ole 

aikaisemmin ottaneet sitä huomioon. Kerran sain läksyksi sanasokkelon, 
joka oli minulle lähes mahdoton.” (7.luokkalainen)

+  ”Matikan ope on laittanut monta kertää pienryhmään. Sain tukiopetusta 
toivomallani tavalla.” (7.luokkalainen)

+  ”Olen yrittänyt pitää kiinni omista tavoitteista” (7.luokkalainen)
– Haasteena on keskustelun ikätasoisuus. Tulee huolehtia, että oppilas 

ymmärtää keskustelun.
–  ”Toivoisin, että oppimissuunnitelma käytäisiin kaikkien opettajien kanssa 

läpi” (7. luokkalainen)
– ”Muistaakseni sovimme, että minulle tarjottaisiin ruotsin tukiopetusta, 

mutta eipä ole tarjottu” (7. luokkalainen)

Huoltajan näkökulma
+  Kodin rooli oppilaan koulunkäynnin tukemisessa selkiytyy
+  Huoltaja saa tietoa siitä, millainen tuki on hänen lapselleen mahdollista ja 

tarpeellista
+  ”Nivelkohta herättää kysymyksiä puolin ja toisin. Oppimissuunnitelman 

tekeminen kaikille on hyvä idea.” (huoltaja)
+  ”Oppimissuunnitelman tekeminen antoi tunteen, että lapsesta ollaan kiin-

nostuneita” (huoltaja)
+  ”Saimme yhdessä luotua tavoitteita kouluaineiden sujumiseen ja entisten 

huonojen tapojen parantamiseen.” (Huoltaja)
– Huoli: näkyykö lapsen oppimissuunnitelma myöhemmin jossakin rekiste-

rissä, leimaako se?
–  Kaikki vanhemmat eivät näe keskustelua hyödyllisenä: motivointiin täytyy 

kiinnittää huomiota.
– ”En näe hyötyä. Opettajan tulisi nähdä tarvitseeko oppilas tukiopetusta vai 

ei! Koen oppimissuunnitelman tekemisen turhana ajankäyttönä.”
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Opettajan näkökulma
+  Oppimissuunnitelma auttaa pysymään ajan tasalla oppilaiden tuen tarpees-

ta, ja huomioimaan myös lahjakkaat oppilaat
+  Oppilaan- ja vanhempien tunteminen paranee, keskustelu on tärkeää
+  Oppimissuunnitelman tekeminen tuo sisältöä ja rakennetta vanhempain-

varttiin
+  Oppimissuunnitelman tekeminen lisää oppilaiden itsearviointitaitoja
– Yhteistyö muiden opettajien kanssa vaatii aikaa
– Oppimissuunnitelmapalavereihin kuluu aikaa – tosin ne voivat säästää 

aikaa pitkällä tähtäimellä

Pohdittavaksi:
 Miten olisi huomioitavissa tämä aineenopettajan mielipide: 

”Luokan oppilaiden tuen tarpeet tulisi nähdä yhdellä silmäyk-
sellä, ei niin, että joutuu selaamaan 150 oppilaan oppimissuun-
nitelmat. Olisiko mahdollista kehittää aineenopettajia varten 
jonkinlainen yhteenvetolomake?”

 Kun oppimissuunnitelma tehdään kaikille, se toimii pitkän 
tähtäimen työkaluna oppilaan tukemisessa. Oppimissuunnitel-
ma ja sen päivitys toimivat myös ammatinvalinnan ohjauksen 
ja jatkokoulutuspaikan hakuvaiheen apuna. On hyvä pohtia, 
voisiko oppimissuunnitelmatietoa siirtää lukioon tai ammatilli-
seen koulutukseen? Itsearvioinnin voisi liittää samaan yhteyteen.

Oppilaat mukaan yhteistyöhön
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VANHEMMAT TOIMIJOINA JA 
ASIANTUNTIJOINA

Vanhemmilla on monenlaista osaamista ja asiantuntemusta, jota kouluis-
sa voidaan hyödyntää.  Vanhemmuuden kautta vanhempien asiantun-
tijuus kiinnittyy oman lapsen kasvuun, oppimiseen ja koulunkäyntiin.  
Vanhempien ammattien ja harrastusten kautta osaaminen liittyy monen-
laisiin tietoihin ja taitoihin, joita voidaan käyttää opetuksessa, koulun-
käynnin tukemisessa, koulun kerhotoiminnassa ja vanhempaintoiminnas-
sa. Tässä luvussa tarkastellaan erilaisia tapoja huomioida vanhempien 
asiantuntemusta.

VANHEMMAT ASIANTUNTIJOINA
Tuija Metso, erityisasiantuntija, Suomen Vanhempainliitto

Vanhempien osaamisen ja asiantuntijuuden hyödyntäminen on kodin ja koulun 
voimavarojen yhdistämistä, joka rikastuttaa ja monipuolistaa opiskelua, tukee 
yksittäisen oppilaan koulunkäyntiä ja vahvistaa parhaimmillaan koko kouluyh-
teisöä. Vanhempien asiantuntijuutta voi tarkastella eri näkökulmista.
 
Vanhemmat oman lapsen asiantuntijoina

Kasvatuskumppanuusajattelu lähtee siitä, että sekä vanhemmilla että koulun 
henkilöstöllä on olennaista ja tärkeää tietoa oppilaasta. Kasvatuskumppanuu-
dessa oppilaan kahden tärkeän tahon, vanhempien ja koulun henkilöstön 
tiedot ja kokemukset yhdistyvät. Jaettu asiantuntijuus hyödyttää oppilasta ja on 
enemmän kuin kummankaan osapuolen asiantuntijuus yksin. Erityisesti oppi-
misen ja koulunkäynnin tukemisen tilanteissa vanhempien tietoa ja kokemuk-
sia kannattaa kuulla. Vanhempien kuulluksi tuleminen ja mukaan ottaminen 
sitouttavat myös vanhempia lapsen koulunkäynnin tukemiseen.
   
Vanhempien ammattiin ja harrastuksiin liittyvä asiantuntijuus

Ammattien ja harrastusten kautta vanhemmilla on monenlaista asiantuntijuutta 
ja osaamista, joka monipuolistaa ja rikastuttaa opiskelua ja tuo siihen uuden-
laisia näkökulmia. Vanhemmat voivat esitellä koulussa ammattejaan tai tuoda 
osaamistaan kouluun esimerkiksi työpajojen vetäjinä. Hyviä kokemuksia on 
saatu myös vanhempien vetämistä koulun kerhoista, joissa vanhempien osaa-
minen täydentää koulun kerhotarjontaa.
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”Lapsen kouluasioiden hoitaminen onnistuu 
lähinnä vain myöhään iltaisin työaikojen 

takia. Onneksi on Wilma, jota kautta asioita 
voi hoitaa. Mutta esim. vanhempainiltoihin 

meneminen on lähes mahdotonta.” 

Vanhemmat monikulttuurisuuden asiantuntijoina

Monikulttuurisissa kouluissa maahanmuuttajavanhemmat ovat koululle voima-
vara. Vanhempia voitaisiin käyttää kouluissa nykyistä enemmän monikulttuu-
risuuden asiantuntijoina. Maahanmuuttajataustaiset vanhemmat voivat olla 
mukana järjestämässä koulujen monikulttuurisuustapahtumia, vierailla yksittäi-
sissä luokissa tai pitää oppilaille esimerkiksi erikielisiä satutunteja. 

Pohdittavaksi:
 Miten vanhemman oman lapsen tuntemus tulee kuulluksi, 

vastaanotetuksi ja keskustelluksi vuoropuhelussa koulun henki-
löstön kanssa?

 Onko koulu valmis ottamaan vanhemmat opettajien rinnalle 
jakamaan asiantuntijuuttaan?

 Nähdäänkö maahanmuuttajataustaiset vanhemmat kouluyh-
teisöissä rikkautena? Käytetäänkö heidän tietojaan ja taitojaan 
koulun monikulttuurisuuskasvatuksessa?

Lähde: 
Virta, M. 2012. Reissuvihkosta dialogiin -hankkeen tutkimus 7.luokkalaisten vanhemmille 
(2012).
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VANHEMPAINYHDISTYS- JA LUOKKATOIMINTA 
VANHEMPIEN NÄKÖKULMASTA
Marjaana Virta, tutkija, Turun Yliopisto, ja Jenni Helenius, asiantuntija, Redi-
verkosto

Vanhempainyhdistysten ja luokkatoimikuntien tarkoitus on mahdollistaa 
vanhempien omaehtoista osallistumista koulun toimintaan. Aktiivisim-
mat vanhemmat johtavat toimintaa. Ihanteena on, että kaikki vanhem-
mat saataisiin osallistettua mukaan. Tässä luvussa esitellään vanhempien 
näkemyksiä osallistumisesta koulun yhteisölliseen toimintaan Reissuvih-
kosta dialogiin -hankkeen kyselyn vastausten perusteella.

Kodin ja koulun yhteistyötä käsittelevässä kirjallisuudessa vanhemmat nähdään 
tietyllä tapaa altavastaajina opettajiin nähden. Toisaalta uusliberalistisen koulu-
tuspolitiikan myötä vanhempien on katsottu saaneen uudenlaisen roolin 
suhteessa kouluun. Vanhempien ajatellaan olevan koulun ”asiakkaita”, joille 
on annettu aiempaa enemmän valtaa lapsensa koulun valitsemisessa myös 
oman koulupiirin ulkopuolelta (ks. Rinne & Nuutero 2001, 94). Opettajan näkö-
kulmasta vanhemmat voivat olla yli- tai alihuolehtivia lapsensa koulunkäyn-
nin suhteen (vrt. Korhonen 2012). Huolen ääripäät liittyvät siihen, että jotkut 
vanhemmat eivät huolehdi edes lapsen ruokailusta ja jotkut vaativat lapseltaan 
täydellistä suoritusta. Pääosa vanhemmista lienee tältä väliltä.

Siniharjun (2003, 158) mukaan henkilökohtaisten tapaamisten lisääntyminen 
oli suurin muutos kodin ja koulun yhteistyössä vuosien 1984 ja 1999 välillä. 
Rinteen ja Nuuteron (2001) tutkimuksen mukaan noin puolet vanhemmista 
oli tyytyväisiä kodin ja koulun yhteistyöhön. Vanhempien suhtautumistavat 
kouluun jaettiin neljään ryhmään: tyytyväiset, tyytymättömät, ilmapiirikriitikot 
ja resurssikriitikot. Ilmapiirikriitikot olivat pääsääntöisesti tyytymättömiä koulun 
ilmapiiriin, opettajien innostuneisuuteen, kodin ja koulun yhteistyöhön, tasa-
puoliseen kohteluun ja maahanmuuttaja-asioihin kun taas resurssikriitikot 
olivat tyytymättömiä koulu- ja luokkakokoihin. (Rinne & Nuutero 2001.). Metso 
(2004, 195) totesi, että kodin ja koulun yhteistyön yksilöllistyminen on lisään-
tynyt, mikä on ristiriidassa yhteisöllisyyteen pyrkimisen kanssa: vanhemmat 
haluaisivat koululta lisää tietoa lähinnä omasta lapsestaan, ei niinkään yhteisis-
tä asioista.

Opettajien suhtautumisesta kodin ja koulun yhteistyöhön kirjoittanut Cantell 
(2010) nimeää opettajien hankaliksi kokemia vanhempityyppejä yli-innokkai-
siin ja kouluasioihin liiaksi puuttuviin vanhempiin, lastensa ongelmat kieltä-
viin vanhempiin ja lapsilta liikaa vaativiin vanhempiin. Myös opettajat saattavat 
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paeta ammattiroolinsa taakse, tai toimia hyvin reippaasti ja aktiivisesti. Hän 
toteaa, että kasvatuksessa tarvitaan erilaisia aikuisia. Joskus ”epätäydellinen” 
opettaja on vanhemmille helpompi kohdattava kuin täydellisenä näyttäytyvä 
opettaja. Vaikka henkilöstön tuleekin noudattaa koulun sääntöjä, on tärkeää, 
että asioita selittämässä ja sääntöjä tulkitsemassa ovat erilaiset aikuiset. Kaikilla 
ei ole samanlaista ”opettajan rooliasua”. (Cantell 2010, 156–161). Sekä vanhem-
mat että opettajat ovat erilaisia, vaikka toimivatkin saman koulun samojen 
sääntöjen mukaisesti. Erilaisuus voi olla yhteistyön rikkaus varsinkin yläkoulun 
aineenopettajajärjestelmään liittyvässä kodin ja koulun yhteistyössä.

Miten vanhemmat osallistuvat vanhempainyhdistystoimintaan?

Reissuvihkosta dialogiin -hankkeen kyselytutkimukseen vastanneista vanhem-
mista noin viidennes oli parhaillaan tai oli joskus ollut mukana koulun vanhem-
painyhdistyksen toiminnassa. Niistä vanhemmista, jotka eivät olleet mukana 
vanhempainyhdistystoiminnassa, vajaa kymmenesosa oli kiinnostunut osallis-
tumaan toimintaan. Vanhempainyhdistyksen toimintaan osallistuneet vanhem-
mat kertoivat olleensa mukana järjestämässä lapsensa koululla erilaisia retkiä, 
tempauksia ja tapahtumia:

 ”Tapahtumien järjestäminen koulun arjen piristykseksi koulun tiloissa 
koulupäivän jälkeisenä aikana.” ” Ala-asteella olin mukana järjestämässä 
luokan leirikoulua.”

Vanhempainyhdistystoiminnan tarkoituksena on usein myös kerätä varoja 
koulun retkiä, välineitä ja stipendejä varten: 

”Viime viikonloppuna vanhempainyhdistys järjesti varainkeruutilaisuute-
na kirppistapahtuman ja mukana oltiin.” 

” Järjestimme erilaisia tempauksia, joissa keräsimme varoja luokkien 
hankinnoille. Esim. joka luokkaan jalkapallot ja alaluokille myös hyppyna-
rut saimme hankittua järjestämällä koulun tilaisuuksissa arpajaiset ja 
pitämällä buffettia.” 

Muutamat vanhemmat olivat toimineet vanhempainyhdistyksen hallituksen 
jäseninä, puheenjohtajina sekä muina vastuuhenkilöinä, tai olleet mukana 
luokkatoimikunnissa.

Olin mukana perustamassa koulumme vanhempainyhdistystä ja olin 
kaksi vuotta mukana hallituksessa.”
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Joidenkin vanhempien vastauksista välittyy kuva aktiivisesti toimivasta vanhem-
painyhdistyksestä. Vastausten perusteella näyttää kuitenkin siltä, että melko 
moni on ollut mukana vanhempainyhdistystoiminnassa lapsensa alakoulun 
aikana, mutta yläkouluun siirtymisen jälkeen vastaavaa toimintaa on ollut 
vähemmän tai sitä ei ole ollut lainkaan. 

”Ala-asteella olin aktiivisesti vanhempainyhdistystoiminnassa mukana. 
Olen järjestänyt tapahtumia ja ollut niissä valvojana. Yläasteella en koe 
sitä tarpeelliseksi.” 

Joissakin kouluissa näyttää olleen vaikeuksia saada kokoon riittävästi sellaisia 
vanhempia, jotka olisivat halukkaita toimimaan vanhempainyhdistyksessä:

”Olen kerran osallistunut perustamistilaisuuteen, jonne ei lisäkseni tainnut 
tulla kuin yksi muu vanhempi. -> ajatus taidettiin silloin haudata.” 

Vanhemmilla on myös toiveita ja ajatuksia sen suhteen, millaisesta vanhempain-
yhdistystoiminnasta olisi hyötyä heidän lapsensa koulussa. Joissakin kouluissa 
järjestetään vanhemmille suunnattuja kasvatus- ja asiantuntijaluentoja, joita osa 
vastaajista kertoo toivovansa lisää.

”Vanhempainyhdistys on joskus järjestänyt koululle kasvatusalan luen-
noitsijoita. Mielenkiintoisia ja ajatuksia herättäviä tapahtumia meille 
vanhemmille.”

Vanhempainyhdistystoiminnalla ajateltiin voitavan myös lisätä yhteisöllisyyttä ja 
me-henkeä koulun lasten ja perheiden välillä järjestämällä yhteisiä tempauksia 
ja tapahtumia, joissa olisi sekä aikuisille että lapsille suunnattua tekemistä. 

”Suurin hyöty lienee tilaisuuksista, joissa vanhemmat ja lapset olisivat 
yhdessä paikalla - esim. lasten konsertit, miksei liikuntapäiväkin - jolloin 
lapset saavat näyttää parhaita puoliaan ja jolloin sekä lapset että vanhem-
mat näyttäytyvät miellyttävässä valossa.” 

Lisäksi toivottiin vanhempainyhdistystoimintaa, joka edistäisi jotakin kasva-
tuksellista tai yleishyödyllistä asiaa perheiden keskuudessa, kuten liikuntaa, 
kierrätystä, ammattien ja harrastusten esittelyä, yksinäisyyden lievittämistä ja 
kiusaamisen ehkäisyä. 
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Vanhempien ajatuksia siitä, millaisesta vanhempainyhdistystoiminnasta olisi hyötyä

Yhteisöllisyyden tukeminen
”Ihan kaikenlaisesta joka lisää yhteisöllisyyttä. Silloin huolehtii muittenkin 
lasten menemisistä positiivisesti.”
”Olen ollut luokkatoimikunnassa yhdelle lapselleni ja se oli todella mukavaa 
ja hyödyllistä. ”
”Konkreettisesta toiminnasta koulun hyväksi, esim. vanhempien ja opetta-
jan tapaaminen ennen kuin luokka muodostuu (6. ja 7. luokan taite, jossa 
rehtori ansiokkaasti järjesti vanhempainillan ennen kuin luokka syntyi, 
todella hyvä idea. ”

Kasvatukselliset aiheet
”Vanhempainyhdistys on joskus järjestänyt koululle kasvatusalan luennoit-
sijoita. Mielenkiintoisia ja ajatuksia herättäviä tapahtumia meille vanhem-
mille.”

Kriittinen näkökulma yhdistyksen vaikutusmahdollisuuksiin
”En osaa sanoa, millaisesta muusta toiminnasta voisi olla hyötyä, jota ei ole 
jo järjestetty. Mielestäni lapseni koulun vanhempainyhdistys on melko aktiivi-
nen kaikin tavoin. Rahankeruustahan toiminnassa on yleensä kysymys, joka 
on oikein hyvä asia sekin mutta minkäänlaisia vaikutusmahdollisuuksia 
koulun toimintaan ei vanhempainyhdistyksellä kuitenkaan juurikaan valit-
tavasti ole.”

”Ko. koulussa muutama vanhempi on ollut yrittämässä aktivoida vanhempia 
kaikenlaiseen toimintaan oppilaille. Koemme, että tämä on täysin turhaa, 
koska pääkaupunkiseudulla on tarpeeksi mahdollisuuksia harrastaa ja 
puuhata ihan mitä vaan, jos itse haluaa. Vapaa-aika on kuitenkin omaa 
aikaa, eikä siihen koulua enää tarvita. Omat vapaa-ajan aktiviteetit ovat 
muualla kuin koulun piirissä.”

Rahankeruu, koulun taloudellinen tukeminen
”Tukea koulutyötä ja yhteyttä vanhempien ja koulun välillä. Tukea talou-
dellisesti koulun toimintaa (jotta pystytään järjestämään esim. tapahtumia, 
joihin ei muuten ole varoja)”

”Haluaisin että toiminta ei aina liittyisi rahan keruuseen. Niin kuin se 
ikävä kyllä liittyy. Kerran alaluokilla järjestimme talkoot hiihtoladun pohjan 
raivaamiseksi lähimaastoon. Paikalle tuli valtavasti oppilaita perheineen. 
Moninkertaisesti enemmän kuin muuhun yhdistyksen toimintaan. Luulen 
että muutkin kaipaavat muunlaista yhteistoimintaa kuin ainaista rahanke-
ruuta ja sirkushuvia...”
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Kaikkien koulun oppilaiden kannustaminen
”Yhdistysten pitäisi olla koulun ja oppilaiden samanarvoistamisen asialla. 
Itse koen kaikki stipendi ja muut palkitsemishankkeet puolueellisiksi ja ne 
eivät välttämättä aina luo positiivista ajattelua. Tämä johtuu enimmäkseen 
siitä, että näitä saa aina samat ja vain ne, jotka ovat todella hyviä. Stipendit 
ovat vanhanaikaisia jäänteitä, joista voisi jo luopua. Suomessa on oppivelvol-
lisuus ja se on suoritettava joka tapauksessa.”

Vanhempien keskinäinen yhteydenpito

Vanhempien kyvykkyyden tunnetta Parenting self-effi cacy (PSE) -mittaristolla 
tutkineen Niina Junttilan (2010) mukaan yksinäisyys on myös periytyvää. Siir-
tymä tapahtunee suurimmaksi osaksi opittujen ja koettujen sosiaalisten tapojen 
ja käyttäytymissääntöjen, esimerkiksi kodin sisäisten vuorovaikutussuhteiden 
kautta, mutta myös perityillä ominaisuuksilla, kuten ujoudella ja alttiudella sosi-
aaliseen ahdistuneisuuteen lienee merkitystä koetun yksinäisyyden siirtymäs-
sä. ( Junttila 2010). Vanhempien yhteydenpito ja verkostoituminen olisi siksi 
tärkeää myös lasten kannalta.

Reissuvihkosta dialogiin -hankkeen 7. luokkalaisten vanhemmille suunnatun 
tutkimuksen mukaan vanhemmat kokevat, että lapset hyötyisivät siitä, että 
luokkatovereiden vanhemmat ovat yhteydessä toisiinsa. Silti vain vajaa kolman-
nes kokee yhteyden ottamisen lapsen luokkatovereiden vanhempiin helpoksi. 
Harva kokee, että lapsen luokkatovereiden vanhemmat haluavat pitää yhteyttä 
tai toimia yhdessä. Useimmat eivät mielestään tunne luokkatovereiden vanhem-
pia riittävän hyvin. Tutkimustulos kertoo jonkinlaisesta ristiriidasta: vanhemmat 
kokevat, että keskinäinen yhteydenpito olisi tärkeää, ja jostakin syystä se jää 
toteutumatta toivotulla tavalla. 
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Kuvio 4.  Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä, jotka koskevat luokkakohtaista yhteydenpitoa ja 
toimintaa vanhempien välillä?
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Vanhempien mielestä toisten vanhempien tuntemisesta olisi hyötyä etenkin 
kiusaamis- ja ongelmatilanteissa, lapsen ajankäytön ja tekemisten yhteisessä 
valvonnassa sekä yleisesti yhteistyön edistämisessä.

”Kun lapset ovat murrosiässä, on hyvä että lasten vanhemmat tunte-
vat toisensa, pitävät yhteyttä ja tiedottavat toisiaan, jotta lapset tietävät 
vanhempien olevan selvillä heidän tekemistään. Esim yökylään ei päästetä 
jos ei olla varmistettu vanhemmilta että käy. Tiedetään toisten lasten kotiin-
tuloajat, jolloin oma lapsi ei voi ”huijata” muiden kotiintuloaikoja jne... ”

”Yhteisten kielteisten ilmiöiden purkamisessa. Esim. olen kaivannut että 
pyöräilykypärän käytöstä olisi enemmän yhteistä keskustelua ja tavoitteen 
asettamista.”

”Moni asia hoituu parhaiten, jos vanhemmat ovat keskustelleet tai sopineet 
niistä. Pienet riidan poikaset ja muuta säätöä saadaan jo sillä rajattua 
pois, kun vanhemmat tahoillaan ovat asiaa käsitelleet ja tietoisia tilan-
teesta.”

”Luokan sisäisissä ristiriitatilanteissa, kiusaamistilanteissa ja jos kaveri-
suhteissa tapahtuu äkillisiä muutoksia.”

Pohdittavaksi:
 Miten opettajat voivat vaikuttaa luokkatoimikuntien syntymi-

seen ja aktiivisuuteen?
 Millaista käytännön yhteistyötä koulussanne tehdään opettajien 

ja vanhempainyhdistyksen välillä?

Lähteet:
Cantell, H. 2011. Vaikeat vanhemmat, kurjat kollegat? Ratkaiseva vuorovaikutus aikuisten 
kesken. Opetus 2000. Jyväskylä. PS-kustannus.

Junttila, N. 2010. Social competence and loneliness during the school years - Issues in assess-
ment, interrelations and intergenerational transmission. Doctoral thesis (article-based)

Department of Teacher Education. Annales Universitatis Turkuensis B 325.

Metso, T. 2004. Koti, koulu ja kasvatus. Kohtaamisia ja rajankäyntejä. Suomen Kasvatustieteelli-
nen seura. Kasvatusalan tutkimuksia. Research in Educational Science. 

Rinne, R. & Nuutero, A-K. 2001. Turkulainen peruskoulu, koulutuspolitiikan muutos ja vanhem-
pien näkökannat. Teoksessa: Olkinuora, E. & Mattila, E. (toim.) Miten menee peruskoulussa? 
Kasvatuksen ja oppimisen edellytysten tarkastelua Turun kouluissa. Turun yliopisto, Kasvatus-
tieteiden tiedekunta A:195, 87–126.

Virta, M. 2012. Reissuvihkosta dialogiin -hankkeen tutkimus 7.luokkalaisten vanhemmille 
(2012).
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VANHEMPAINYHDISTYSTOIMIJAN NÄKÖKULMA

Maarit Hosio, Mikkolan koulun vanhemmat ry, Vantaa

Yhteisöllisyys on tärkeää
Yhdistyksemme tärkeä arvo on yhteisöllisyys. Siihen liittyy tapa toimia poru-
kassa koko alueen asukkaiden hyväksi. Perinteisiä tapahtumia yhdistykselläm-
me ovat mm. Joulutapahtuma, johon luokkatoimikunnat järjestävät ohjelmaa. 
Tapahtumassa on myös joulupukki ja tapahtuma on suunnattu koko alueelle.

Yhteisöllisyyttä korostaa myös yhdistyksemme tapa lahjoittaa stipendi ryhmäl-
le, ei yksilölle. Kriteerinä on yhdessä tekemisen meininki. Kun yhdistys tuottaa 
jotakin mukavaa tai hyvää koko koululle tai suurelle osalle oppilaista, samalla 
tuetaan yhteisöllisyyttä. 

Avoimia kutsuja vanhemmille
Yhdistyksemme ei kerää lainkaan jäsenmaksua. Varainhankintakeinoina ovat 
arpajaiset, buffetit ja myytävät paidat. Korson aluetoimikunta on tukenut 
vanhempainyhdistyksen järjestämiä tapahtumia. Yhdistyksessä on n. 10 
hengen aktiivinen ydinryhmä. Hallituksen lisäksi vanhempia kutsutaan avoi-
milla kutsuilla mukaan mm. tapahtumisen suunnittelukokouksiin. Luokkatoi-
mikuntien yhteyshenkilöt kutsutaan myös mukaan tapahtumien suunnitteluun. 
Yhteyttä pidetään sähköpostien avulla.

Innovatiivinen vanhempainyhdistystoiminta
Innovatiivinen vanhempainyhdistystoiminta on mielestäni jotakin muuta kuin 
perinteistä buffettien pitoa ja sählyvuorojen valvomista. Innovatiivisessa toimin-
nassa yhdistyksen rooli on koulua tukeva ja siihen jotakin lisää tuottava. Inno-
vaatioita voi toteuttaa esimerkiksi erilaisten tapahtumien ja kisojen, yhteisessä 
ideoinnissa ja toteuttamisessa.

Teemoihin perustuva toiminta voi olla innovatiivista, ja samalla tukea koulun 
opetussuunnitelmaa. Yhdistys voi esimerkiksi käynnistää kilpailuja, joiden 
toteuttaminen ei vaadi opettajilta kohtuuttomia järjestelyjä. Esimerkiksi teemas-
ta ”hyvä kaveruus” voi toteuttaa kirjoituskilpailun, julistekilpailun tai sarjaku-
vakilpailun, jonka tuomareina ja palkitsijana voi olla vanhempainyhdistyksen 
kokoama raati.

Koulun ja yhdistyksen roolit
On muistettava, mikä on vanhempainyhdistyksen tehtävä, mitä siihen kuuluu 
ja mitä ei. Koulu ei ole kaikessa selvitysvelvollinen yhdistykselle, vaan yleisen 
tason keskustelut ovat riittäviä. Toisaalta osallisuus ei ole pelkästään vanhem-
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painyhdistyksen varassa, vaan koulun vanhemmille suunnattu toiminta on 
keskeisintä vanhempien kohtaamista.

Koulussamme toimii erikseen johtokunta, jossa on vanhempia jäseninä. 
Vanhempainyhdistyksen rooli on erilainen, yhteisöllisyyttä luova. Koulun 
asioista saadaan tietoa mm. siten, että rehtori osallistuu säännöllisesti vanhem-
painyhdistyksen kokouksiin. Rehtori on esitellyt kokouksessa mm. kiusaami-
seen tarttumista koulussa, sekä monia muita koulun toimintamalleja. Yhteistyö 
rehtorin kanssa on ollut hyvää dialogia.

VANHEMMAT MUKANA KOULUN TOIMINNAN 
KEHITTÄMISESSÄ

Kivenpuiston erityiskoulu, Nurmijärvi
Oppilasmäärä n.100. Esiaste 2.–9. lk.
Kirsi Isoranta, erityisopettaja ja Kaija Kuronen, erityisopettaja

Vuorovaikutuksen kehittäminen vanhempien kanssa
Kivenpuiston erityiskoulussa on kehitetty kodin ja koulun yhteistyötä jo osana 
Laatu -hanketta. Kehittämisen tavoitteena on oppilaan kasvun ja oppimisen 
laadullinen kehittäminen lisäämällä vuorovaikutusta oppilaiden, vanhempien 
ja opettajien välillä. Tarkoituksena on samalla tunnistaa oman koulun vahvuus-
alueet ja kehittämiskohteet.

Kehittämistoiminta käytännössä
 Koulun johtokunnan huoltajajäsenet osallistuvat henkilöstön ja oppilaiden 

kanssa koulun nykytilan arviointiin. 
 Huoltajat osallistuvat syksyn vanhempainillan suunnitteluun ja järjestämi-

seen. Johtokunnan jäsenet toimivat koordinaattoreina.
 Lauantaikoulupäivänä Maalismarkkinat.
 OHR:n jäsenet osallistuvat HOJKS-palavereihin, tarvittaessa vaikka koti-

käynnein.
 Luokat pitävät Avoimien ovien päiviä huoltajille.

Kokemuksia toteutuksesta
Laatuiltapäivään kutsuttiin johtokunnan huoltajajäsenet, oppilaskunnan halli-
tuksen edustajat, opettajat ja koulun muu henkilöstö. Koulun nykytilaa arvioi-
tiin laatukorttien kuvausten avulla, ja kaikki osapuolet saivat esittää mielipiteitä.

Oppilaan näkökulma
+  Oppilaat oppivat koulusta uusia asioita ja koulunkäyntiin liittyviä käsitteitä
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Huoltajan näkökulma
+  Huoltajia kuultiin: koulu valitsi Laatuillan palautteen perusteella yhden 

kehittämiskohteen

Opettajan näkökulma
+  Hyvä, että laatukortit käytiin läpi etukäteen, ja valittiin yksi selkeä kehittä-

miskohde

Pohdittavaksi: 
 Voisiko vanhemmilla olla oma, yhdessä valittu kehittämiskohde, 

jota viedä eteenpäin?

KYSELY KOTEIHIN KOULUN KÄYTÄNNÖISTÄ

Jokivarren koulu, Vantaa
620 oppilaan alakoulu Koillis-Vantaalla. Koulu toimii kahdessa toimipisteessä.
Johanna Kaario, apulaisrehtori, Eeva Lohela, luokanopettaja, Sara Horstia-
Niemi, luokanopettaja, Tuulia Lantta, luokanopettaja ja Tanja Koistila, luokan-
opettaja

Kyselyn taustaa
Taustaa kyselyn toteuttamiselle: Jokivarren koulussa on saatu aiemmin koulu-
työstä palautetta vain yksittäisiltä perheiltä, eikä palautetta ole tarkemmin 
analysoitu. Koteihin tehtävän kyselyn tavoitteena oli 1) kerätä tietoa vanhempi-
en näkemyksistä koulun käytännöistä sekä 2) kartoittaa toiveita, jotka liittyvät 
koulupäivän järjestelyihin. Kysely toteutettiin nimettömänä Wilman kyselytoi-
minnolla keväällä 2012. Tulokset analysoitiin yksiköittäin ja luokkatasoittain. 
Tavoitteena oli koota kyselyn avulla tietoa tulevan lukuvuoden suunnittelua 
varten.

Kyselyn aihealueet
 Tiedottaminen ja yhteydenpito kodin ja koulun välillä
 Opetusjärjestelyt
 Koulun turvallisuus ja kiusaaminen
 Välitunnit & piha-alueet

Kokemuksia toteutuksesta
Kyselyyn vastasi 311 vanhempaa, mitä pidimme kattavana otoksena. Kyselyn 
monivalintakysymyksiä analysoitiin keskiluvuilla ja jakaumilla, avoimia kysy-
myksiä erilaisin luokitteluin. Tuloksista tiedotettiin vanhemmille ja niitä käytiin 
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läpi vanhempainyhdistyksen ja johtokunnan kanssa. Yksityiskohtaisemmin 
tulokset käytiin läpi opettajakunnan kanssa.

Yhteistyö on aina molemminpuolista.  Kysymysten asettelulla pyrittiin selvit-
tämään paitsi huoltajien toiveita, myös heidän omaa aktiivisuuttaan suhtees-
sa kouluun. Kyselyssä selviävät huoltajien toiveet, mutta jälkityönä on hyvä 
vastata huoltajille vanhempainillan tai kirjeen välityksellä; avata koulun toimin-
taa ja perustella sitä sekä kertoa, millaisiin toimenpiteisiin kyselyn pohjalta 
ryhdytään. Myös seuranta on mahdollista: kysely on toistettavissa suhteellisen 
helposti, koska pohja on tallennettu Wilmaan.

Oppilaan näkökulma
+  Kysely saattaa herättää perheissä keskustelua kouluun liittyvistä asioista.

Huoltajan näkökulma
+  Kyselyssä voi kertoa perheelle tärkeistä asioista.
+  Huoltaja aktivoituu osallistumaan koulun toimintaan ja täsmentämään 

tietojaan.
– Miten tavoitetaan vanhemmat, jotka eivät käytä aktiivisesti wilmaa?

Opettajan näkökulma
+  Kyselyn avulla voidaan kattavasti kysyä, mitä vanhemmat voivat tarjota 

koululle
+  Opettaja saa palautetta työstään
+  Opettaja voi saadun palautteen avulla selvittää tarkemmin vanhemmille 

koulun käytänteitä ja oikaista mahdollisia väärinkäsityksiä

Pohdittavaksi:
 Millaiset kysymykset toimisivat koulun painopistealueiden tai 

avaintavoitteiden onnistumisen arvioimisessa?
 Miten koulussa voitaisiin hyödyntää kyselyjä koulupolun eri 

vaiheissa, esim. nivelvaiheissa?
 Tuottaisivatko avoimet kysymykset jokaiseen aihealueeseen 

lisättynä vanhempien omaa ääntä ja sellaisia kuulumisia, joita ei 
ole huomattu kysyä?

 Miten kyselyä voisi käyttää säännöllisesti esim. muutaman 
vuoden välein koulun kehittämistyön tukena?

Vinkki: Katso myös Valkjärven koulun Mielipidekysely oppilaille ja vanhem-
mille, s. 53
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VANHEMMAT OPISKELUTAITOJEN TUEKSI KERHOTOIMINNAN 
AVULLA

Hakunilanrinteen koulu. Oppilasmäärä n. 360, vuosiluokat 0-5
Pirjo Lackberg, englannin ja ruotsin kielen lehtori, apulaisrehtori

Lasten oppimis- ja opiskelutaitojen kehittäminen kerhomuotoisesti yhdessä vanhempien 
kanssa – English Club ja läksypäiväkirja
Kolmannella luokalla alkavan vieraan kielen opiskelun aloittaminen on mielen-
kiintoista, innostavaa ja hauskaa.  Alkuinnostuksen jälkeen se saattaa olla myös 
erittäin haasteellista monille oppilaille siitä syystä, että 8-9 -vuotias oppilas 
ei vielä ole löytänyt omia oppimis- ja opiskelutaitojaan. Oppitunnit sujuvat 
mukavan toiminnan myötä, mutta kotona tapahtuva opitun asian syvällinen 
kertaaminen, sanojen ulkoa opettelu tms. tuntuu oudolta. Vanhemmat kaipaa-
vat tietoa siitä, miten heidän tulisi tukea kotona tapahtuvaa vieraan kielen opis-
kelua ja miten syvällisesti asioita tulisi harjoitella.

English Club -illat
Iltojen tarkoituksena oli tarjota perheille oppimis- ja opiskelutaitojen kehit-
tämiseen liittyvää tietoutta.  Tavoitteenamme oli esitellä kasvatustieteen alan 
teorioista johdettuja malleja, esimerkkejä ja käytännön vinkkejä, joita oppi-
laat ja heidän vanhempansa voivat soveltaa ja hyödyntää kotona tapahtuvan 
harjoittelun tueksi.  Huoltajille esiteltiin esim. teoriaa eri oppimistyyleistä ja he 
tekivät asiaan liittyviä käytännön harjoituksia yhdessä lapsensa kanssa, tavoit-
teena, että vanhempi tutustuu lapsensa oppimistyyliin ja voi näin tukea sitä 
kotona soveltamalla illoissa saatuja harjoitteita.  Illoissa avautui tilaisuus yhtei-
seen oppimiseen, kun harjoiteltiin vaikkapa englannin kielen äänteitä, leikittiin 
sanapeleillä ja tehtiin omia uusia pelejä. Tällainen toiminta herätti keskustelua 
kielen oppimisesta mielenkiintoisena ja luovana ilmiönä.

Iltojen vetäjinä toimivat eräät oppilaita koulussa opettavat kielenopettajat, 
luokanopettajat ja erityisopettajat.  Näin pyrittiin tulemaan tutuiksi huoltajil-
le, lujittamaan kodin ja koulun välistä yhteistyötä sekä madaltamaan kynnystä 
ottaa yhteyttä tarvittaessa puolin ja toisin. Kerhoiltoihin sisällytettiin myös aikaa 
yhteiseen keskusteluun, vanhempien henkilökohtaisten koulu- ja oppimisko-
kemusten jakamiseen ja vertaistuen saamiseen. Kerhoiltoja pidetään yleensä 
kolme kertaa lukuvuoden aikana 2 tuntia kerrallaan.

Läksypäiväkirja
Opiskelun tueksi jokainen oppilas perehdytettiin englannin kielen tunneilla 
läksypäiväkirjan käyttöön.  Läksypäiväkirjassa on askel askeleelta etenevät 
ohjeet siitä, miten läksy tulee harjoitella.  Oppilas merkitsee rastilla suoritetut 
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kohdat, ja kaikki harjoitteet tehtyään oppilas esittelee läksyn vanhemmalle, 
joka allekirjoittaa harjoitteet suoritetuiksi.  Tarkoitus on, että tässä tilantees-
sa lapsi ja vanhempi vielä harjoittelevat yhdessä ja/tai lapsi saa vanhemmalta 
myönteistä palautetta sekä se, että vanhempi muistuttaa lasta kotiharjoittelus-
ta luonnollisena osana lapsen koulutyötä.  Läksypäiväkirja jakautuu kolmeen 
osaan siten, että ensimmäisen oppitunnin jälkeen kotona harjoitellaan oppitun-
nilla esiteltyä kappaletta tutustuen sen sisältöön ja sanastoon, toisen oppitun-
nin jälkeen tehtävänä on asioiden syventäminen ja kolmannen tunnin jälkeen 
omat tuotokset opittua asiaa soveltaen. Näin myös lapsi alkaa pikkuhiljaa löytää 
omaan oppimistyyliinsä soveltuvia tapoja harjoitella sekä saa käsityksen siitä, 
mihin oppimisella pyritään ja miten opiskelu etenee tuottaen oppimista.  Näistä 
asioista käydään runsaasti keskusteluja myös oppitunneilla kannustaen lapsia 
löytämään oppimisen ja oivaltamisen iloa sekä pyytämään aikuiselta apua, jos 
opiskelu tuntuu hankalalta.

Kokemuksia toteutuksesta
Kokemuksemme mukaan kerhomuotoiset vanhempainillat ennaltaehkäisevät 
opiskeluun liittyviä vaikeuksia ja ovat hyödyllinen kodin ja koulun välinen 
toimintatapa. Lisäksi olemme kutsuneet huolen aiheena olevien oppilaiden 
vanhempia yksilötapaamiseen.  Keskustelimme oppilaan vahvuuksista ja kehit-
tämisen kohteista (läksyt tekemättä, välineet hukassa jne.). Teimme sopimuksia, 
joissa vanhemmat ja lapsi yhdessä sitoutuvat noudattamaan läksypäiväkirjaa. 
Näin oppiminen ja opiskelu ovat saaneet lisäpontta.  Usein on käynyt selville, 
että vanhempi ei ole ollut tietoinen koulun ja opiskelun tavoitteista eikä ole 
siksi osannut huolehtia omasta roolistaan.

Oppilaiden näkökulma
+  käsite ”oppimaan oppiminen” tulee tutuksi sekä lapsille että aikuisille
+ oppilaiden oppimis- ja opiskelutaidot kehittyvät ja oppimistulokset parane-

vat
+ oppitunnit sujuvat paremmin, kun oppilaat harjoittelevat myös kotona – 

unohduksia ja laiminlyöntejä on vähemmän

Huoltajien näkökulma
+  huoltajilla on ”lupa” olla ovat aktiivisesti osallisia lapsensa koulutyössä
+  koulun henkilöstö tulee tutuksi kodeille ja kynnys ottaa yhteyttä madaltuu
–  kaikki huoltajat eivät ole kiinnostuneita tällaisesta toiminnasta eivätkä pidä 

siitä, että heitä toivotaan mukaan lapsen koulutyöhön

Opettajien näkökulma
+ opettajien välinen yhteistyö kehittyy
– on iltatyötä, yhteistä kaikille sopivaa aikaa on vaikea löytää

Vanhemmat toimijoina ja asiantuntijoina



74

Pohdittavaksi:
 Kerhomalli soveltuu muihinkin koulun oppiaineisiin, iltoja on 

kokeiltu Hakunilanrinteessä myös matematiikan ja äidinkielen 
teemalla. Millainen sovellus voisi toimia omassa koulussanne?

 Yksi sovellus on oppilaille suunnattu oppimaan oppimisen 
kerho, jossa opettajalla mahdollisuus yksilölliseen ohjaukseen. 
Keille oppilaille suuntaisitte tällaisen kerhon omassa koulussan-
ne?

VANHEMMAT AMMATTIEN ESITTELIJÖINÄ

Kartanonkosken koulu, Vantaa. Oppilasmäärä n. 700, vuosiluokat 1-9
Mirja Blomholm, aineenopettaja, ja Iina Vidgren, aineenopettaja

Toiminnallinen yhteistyö vanhempien kanssa
Kartanonkosken koulussa pyritään toiminnallisuuteen kodin ja koulun yhteis-
työssä. Koulussa on kokeiltu mm. pajatyöskentelyä, johon oppilaat ja vanhem-
mat osallistuvat yhdessä. Pajoja on toteutettu esimerkiksi kodin ja koulun 
yhteistyöpäivinä ja eri oppiaineisiin liittyen. Koulussa on toteutettu myös 
teemapäiviä, kuten kansainvälisyyspäivä, ammatinvalintapäivä, juhlat. Myyjäi-
sillä ja arpajaisilla on yhdessä kerätty rahaa koulun käyttöön. Lisäksi oppilaat ja 
vanhemmat ovat urheilleet yhdessä.

Ammatinvalintaan liittyvä toiminnallinen lauantaipäivä
 Toteutus lauantaina klo 8.30–12.15 oppilaille ja vanhemmille
 Vanhempia esittelemässä omia ammattejaan: mm. toimittaja, sosionomi, 

IT-alan työntekijä, juristi, sairaanhoitaja, lentoemäntä.
 Oppilaat valitsevat kaksi ammattia, joiden esittelyjä haluavat käydä kuun-

telemassa.

Kokemuksia toteutuksesta
Yhteistyöpäivän valmistelukin vaatii yhteistyötä. Esimerkiksi yksi opettaja 
hankkii ammattiaan esittelevät vanhemmat ja toinen huolehtii ilmoittautumislo-
makkeen tekemisestä. Lisäksi täytyy valmistella tilat ja tehdä tarvittavat ryhmä-
jaot. Kartanonkoskella ryhmäkoko oli 15 oppilasta.
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Oppilaan näkökulma
+  Ammatit konkretisoituvat, kun vanhemmat kertovat omista kokemuksis-

taan

Huoltajan näkökulma
+  Vanhemman osaamista arvostetaan koulussa, voi kertoa itselle tärkeästä 

aiheesta
+  Tapaa lapsen koulukavereita ja opettajia aidon yhteistyön merkeissä

Opettajan näkökulma
+  Vanhemmat hyviä havainnollistajia
+  Monipuolisuutta ammatinvalinnan opetukseen

Pohdittavaksi:
 Miten omassa koulussanne tiedottaisitte vanhemmille mahdolli-

suudesta tulla esittelemään omaa ammattiaan koululle?
 Voisiko ammattien esittelyyn yhdistää yritysyhteistyötä?
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YHTEISÖLLISYYTTÄ KOULUN ARKEEN

Yhteisöllisyyttä tarjotaan usein keinoksi erilaisten ristiriitojen ehkäisemi-
seen ja ratkaisemiseen. Taustalla on ajatus yhteisistä pelisäännöistä, välit-
tämisestä ja läsnäolosta. Tässä luvussa pohditaan, mitä yhteisöllisyys on, 
ja miten se syntyy kouluyhteisössä.

MITÄ YHTEISÖLLISYYS ON?
Milla-Miia Luosujärvi, opetustoimen suunnittelija, Vantaa

Perusopetuksessa edistetään yhteisöllisyyttä

Yhteisöllisyys on ihmisen olemassaololle ja toiminnalle välttämätön edellytys. 
Yhteisöllisyys rakentuu tunteesta, että on osa jotakin ja haluaa toimia yhteisen 
hyvän eteen. Opetussuunnitelman perusteissa todetaan, että perusopetuksen 
tavoitteena on edistää yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyys ja osallisuus kietoutuvat 
yhteen. Osallisuuden kautta opitaan yhdessä olemaan ja elämään. Yhteisölli-
syydestä on viime aikoina keskusteltu runsaasti ja se kertoo asian tärkeydestä.

Koulun toimintakulttuurin tulisi olla yhteisöllisyyteen kannustava, jotta kaikki 
tuntevat vastuunsa koulun fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta oppimisym-
päristöstä. Opetussuunnitelman perusteissa kuvataan, että oppilasta tukeva 
yhteisöllinen koulu arvostaa oppilaiden, opettajien, muiden kouluyhteisön 
jäsenten ja asiantuntijoiden sekä perheiden merkitystä toiminnassaan. Yhteisöl-
lisyyttä tulee tukea edistämällä oppilaan ja huoltajan osallisuutta kouluyhteisön 
hyvinvoinnin kehittämisessä. Jokaisella tulee olla mahdollisuus vaikuttaa, ja 
tulee olla tunne kuulluksi tulemisesta.

Yhteisöllisyyden rakentuminen

Kun puhutaan yhteisöllisyydestä, täytyy puhua ryhmästä. Yhteisöllisyyttä ei voi 
rakentaa ulkoapäin, vaan se rakentuu pienistä asioista. Lähtökohtaisesti pieni, 
mutta erittäin merkityksellinen tapahtuma, joka kehittää yhteisöllisyyttä, on 
uuden tai jonkin muutoksen kokeneen ryhmän ryhmäyttäminen. Ryhmäyttä-
misen merkitystä ei voi korostaa liikaa. Joukko ihmisiä ei koe yhteisöllisyyttä 
siitä, että heidät on vain irrallisina yksilöinä koottu yhteen. Yhteisöllisyys syntyy 
vasta siitä, että on yhteinen halu ja tavoite toimia sekä tunne aidosta osallisuu-
desta. Tämän yhteisöllisyyden avulla luodaan turvallinen ryhmä, jossa on avoin 
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ja luottamuksellinen ilmapiiri. Tämä turvallisuudentunne ei ole kerran savu-
tettua ainainen tila, vaan se muuttuu ja sitä tulee ylläpitää. Hyvä ryhmä tukee 
toimintaa, lisää motivaatiota ja kannattelee yksilöä.

Koulun tapahtumat yhteisöllisyyden välittäjänä

Koulussa järjestettävät tapahtumat luovat yhteisöllisyyden kasvulle ja kehitty-
miselle hyvän mahdollisuuden. Ei kuitenkaan riitä, että on pelkkiä yksittäisiä 
tapahtumia, vaan yhteisöllisyyden tulee olla osa koko koulun toimintakulttuu-
ria. Yhdessä tekeminen sekä samalla vaikuttaminen koulun toimintaan ja yhtei-
söön luo positiivista hyvää. Tarvitaan aitoja kohtaamisia.

Vanhempien tuomaa voimavaraa ei aina ole vielä huomattu yhteisöllisyyden 
vahvistajana. Yksi yhteisöllisyyden konkretisoitumisen muoto on oppilai-
den, opettajien ja oppilaiden huoltajien yhteinen toiminta yhteisön hyväksi. 
Koulun yhteisöllinen toimintakulttuuri luo yhteisöllisyyttä koko asuinalueelle. 
Lasten huoltajien mukaantuloa koulun toimintaan ja sitä kautta yhteisöllisen 
ilmapiirin rakentuminen ei pääty ainoastaan tietyn tapahtuman järjestämiseen, 
vaan se kantaa pitkälle vapaa-ajan toimintaan sekä koululuokan sisälle. Tämä 
vahvistaa sekä osallistujien omaa hyvinvointia että lisää kaikkien viihtyvyyttä ja 
hyvää oloa. Edistämällä oppilaiden aktiivista osallistumista yhteisön toimintaan 
tuetaan osallisuutta ja vahvistetaan samalla heidän kasvamistaan aktiivisiksi 
kansalaisiksi. 

Opettajien kokemukset tapahtumien järjestelyistä yhdessä vanhempien 
kanssa ovat vaihtelevia:
 Opettaja 1: ”Tapahtuman toteutus vaatii opettajien mukanaoloa aktiivi-

sina järjestäjinä. Vanhemmat toteuttavat, kun heille kerrotaan mitä pitää 
tehdä. Toisaalta, ehkä tämä on juuri sitä kodin ja koulun välistä yhteis-
työtä.”

 Opettaja 2: ”Vanhemmat ottivat päävastuun tapahtumasta. Se vaatii 
yhden tai pari tosi innostunutta vanhempaa, mutta meillä vastuu ei 
kaatunut opettajille.” (Opettajien kokemuksia Reissuvihkosta dialogiin 
-hankkeen työpajoissa)

Yhteisöllisyyttä koulun arkeen



78

Pohdittavaksi: 
 Millaisia keinoja olette koulussanne käyttäneet oppilaiden 

ryhmäyttämiseen?
 Entä huoltajien ryhmäyttämiseen?
 Millaisia tehtäviä huoltajille voisi antaa esimerkiksi retkillä, avoi-

mien ovien päivissä, juhlissa, arkisena koulupäivänä, välitunneil-
la, vanhempainillassa, koulun kerhotoiminnassa? 

 Miten huoltajien yksilöllistä osaamista voisi käyttää koulun 
yhteisöllisyyden kehittämisessä?

Lähteet:
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. OPH

Turvallisen opiskeluryhmän rakentaminen ammatillisissa oppilaitoksissa. Nuorten Akatemia.

Avauksia yhteisöllisyyteen. Merja Kylmäkoski. HUMAK.

VANHEMMAT MUKANA LUOKAN TOIMINNASSA

Lukkarin koulu. Oppilasmäärä n. 300. Vuosiluokat 1-6
Katariina Hyttinen, luokanopettaja, Satu Kastikainen, erityisluokanopettaja, 
Sanna Nousiainen, luokanopettaja, Kirsi Lemponen, luokanopettaja

Yhdessä tekemisen kulttuuri
Kodin ja koulun yhteistyö on perinteisesti ollut vanhempainiltoja ja yhteydenot-
toja pulmatilanteissa. Nämä tapaamiset ovat olleet luonteeltaan informatiivisia 
ja varmasti täyttäneet tavoitteet tiedon jakamisesta. Koulumaailman tavoitteiden 
ja asenteiden muuttuessa on monessa koulussa lähdetty tarkastelemaan kodin 
ja koulun yhteistyötä laajemmasta näkökulmasta. Tietojen vaihtaminen on enää 
vain yksi yhteistyön muoto, jonka rinnalle on kehittymässä uusi - yhdessä teke-
misen kulttuuri. Tämän ajatuksen mukaan opettajat ja vanhemmat ovat tasa-
vertaisia yhteistyökumppaneita, aktiivisia tukijoita ja kannustajia lapsen koulu-
taipaleella. Yhteistyö erilaisissa ympäristöissä vanhempainilloista teemapäiviin 
lisää luottamusta sekä arvostusta toista osapuolta kohtaan. 

Yhteinen vastuu tapahtumien toteuttamisesta
Uudenlaista yhteistyötä on esimerkiksi opettajien ja vanhempien yhteinen 
toiminta oppilaiden hyväksi. Tavoitteena on vanhempien ja koulun henkilös-
tön tutustuminen toisiinsa positiivisissa merkeissä esimerkiksi jonkin tapahtu-
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man aikana. Kaikki aikuiset vastaavat yhdessä tapahtuman järjestelyistä, ilman 
että vastuu kasaantuu liian suurena kenellekään. Samalla vanhemmat tutustuvat 
toisiinsa sekä lastensa luokkakavereihin. Vanhemmat näkevät oman lapsensa 
muiden joukossa. Vanhempien mukaan on ollut tärkeää seurata omaa lastaan 
ryhmässä, jonka kanssa lapsi viettää koulupäivänsä. Lapsen rooli luokan jäse-
nenä on usein varsin erilainen kuin omassa perheessä. Loppujen lopuksi 
vanhemmille tarjoutuu kuitenkin varsin vähän mahdollisuuksia seurata lastaan 
koulupäivän aikana. 
 
Vanhemman osallistuminen on oppilaalle tärkeää
Lapset kokevat tärkeäksi vanhempien kiinnostuksen heidän koulunkäyntiään 
kohtaan. On tärkeää nähdä oma vanhempi kevätjuhlan katsomossa tai vierai-
lemassa töiden näyttelyssä. Opettajan ja vanhemman yhteinen toiminta kertoo 
oppilaalle konkreettisella tasolla kodin ja koulun yhteistyöstä. Oppilas ei ole 
niinkään kiinnostunut vanhempainilloista tai vanhemman ja opettajan välisestä 
viestittelystä. Yhteisen tapahtuman tai toiminnan aikana opettaja ja vanhempi 
tekevät lapsenkin silmin yhteistyötä, keskustelevat ja toimivat yhdessä. Oppi-
laan kannalta on tietysti erityisen mielekästä päästä nauttimaan yhteistyön 
tuloksista esimerkiksi toiminnallisen yökoulun merkeissä. Oppilaiden palaut-
teen mukaan oman vanhemman osallistuminen on tärkeää. Näin yökoulusta, 
toimintapäivästä tms. muodostuu yhteinen kokemus vanhempien, oppilaiden 
ja opettajien välille. Parhaimmillaan kokonaiset perheet osallistuvat ja tulevat 
tutuiksi koulun aikuisten kanssa.

Yhteistyö vaatii aikaa ja suunnittelua
Toiminnallisen yhteistyön muoto vaatii ennen kaikkea aikaa sekä opettajilta 
että vanhemmilta. Kokemuksemme mukaan suurin osa vanhemmista kokee 
yhteistyömuodon varsin mutkattomaksi, olettaen että jokaisen rooli on etukä-
teen selvillä. Vanhemmat ovat valmiita antamaan aikaansa ja ideoitaan, mutta 
harva haluaa vastuulleen liian suurta osaa järjestelyistä. Opettajien kantaessa 
kokonaisvastuun yhteisen toiminnan järjestelyistä innokkaita osallistujia aina 
löytyy. Koko koulun tilaisuuksissa yksittäinen vanhempi jää ehkä joukon jalkoi-
hin, mutta luokkakohtaisesti vanhempia on määrällisesti vähemmän. Vanhem-
mat tuntevat osin toisensa tai ovat ainakin innokkaita tutustumaan toisiinsa. 
On kuitenkin muistettava, että toiminnan tulee perustua vapaaehtoisuuteen 
ja ikävä kyllä aina on muutama vanhempi, joka jää tapahtuman ulkopuolelle. 
Tämä sallittakoon heille ja positiivisen kokemuksen kautta toivotaan muiden 
vanhempien rohkaisevan heidätkin mukaan seuraavalla kerralla. Tärkeää on, 
että kaikki kokevat olevansa mukana omasta halustaan.
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Kaikki osapuolet hyötyvät yhteistyöstä
Oppilaan näkökulmasta toiminnallisuus piristää kouluarkea. Oppilaiden on 
hyvä nähdä, että opettajat ja vanhemmat tekevät yhteistyötä. Huoltajan kannal-
ta on selkeää, jos yhteisöllisyys alkaa heti alusta, alaluokilta. Toiminnallinen 
yhteistyö tuottaa aitoja osallistumisen mahdollisuuksia: vanhempi voi toimia 
esimerkiksi rastimiehenä tai pikkujouluohjelman järjestäjänä. Yhteisöllisiä 
tapahtumia järjestäessään opettaja oppii tuntemaan vanhemmat monipuolises-
ti. Tapahtumien järjestelyn aikaan yhteydenpito koteihin on tavallista säännöl-
lisempää. Tämä helpottaa myös oppimiseen ja opetukseen liittyvien asioiden 
hoitamista jatkossa.

Pohdittavaksi:
 Malli toimii alakoulussa: miten kodin ja koulun yhteistä toimin-

taa voisi kehittää yläkoulun puolelle yhtä johdonmukaisesti?
 Miten tai missä tilanteissa vanhempia kannattaa pyytää mukaan 

järjestelyihin? Riittääkö tiedotekirje kotiin? -> Yksi mahdollisuus 
on kertoa tapahtumasta vanhempainvartin aikana, kun on tilai-
suus henkilökohtaiseen keskusteluun.

 Osa vanhemmista voi kokea epävarmuutta toiminnallisten 
menetelmien osallistujana. Miten heitä voisi rohkaista, tai löytää 
jokaiselle sopivia tehtäviä?

YÖKOULU

Lukkarin koulu. Oppilasmäärä n. 300. Vuosiluokat 1-6
Katariina Hyttinen, luokanopettaja, Satu Kastikainen, erityisluokanopettaja, 
Lea Hirvasniemi-Haverinen, luokanopettaja, Sanna Nousiainen, luokanopet-
taja, Kirsi Lemponen, luokanopettaja

Lukkarin koululla päädyttiin vanhempien toivomuksesta sekä edellisten vuosien 
positiivisten kokemusten innoittamana järjestämään kahden luokan yhteinen 
yökoulu keväällä 2012. Neljän opettajan tiimi ryhtyi suunnittelemaan toiminnal-
lista ohjelmaa yökouluun luokkien koulunkäynnin ohjaajien kanssa. 

Vanhempien tehtävät yökoulussa
Vanhempainillassa vanhemmille kerrottiin yökoulun kehystarina, seikkailu 
Ozin ihmemaassa. Vanhemmilla oli mahdollisuus valita itselleen mieleinen 
tehtävä yökoulun järjestelyissä. Lähes jokaisesta perheestä osallistui ainakin 
toinen vanhempi ja myös innokkaita sisaruksia. 
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Yökoulun suunnittelu muodostui opettajien ja vanhempien yhteiseksi salaisuu-
deksi, mikä oli oppilaiden mielestä jännittävää. Opettajat vastasivat illan ennak-
kosuunnittelusta ja etukäteisvalmisteluista, vanhemmat mahdollistivat osallistu-
misellaan illan onnistuneen toteutuksen.

Illan toteutus
 Oppilaiden majoittuminen
 Vanhemmat siirtyivät tehtäväpisteilleen, mukanaan tarvittavat varusteet 

(muutama vanhempi / piste
 Oppilaat työskentelivät tehtäväpisteillä yhdessä ratkaistessaan kunkin 

pisteen arvoitusta. 
 Tehtäväpisteitä oli erilaisia kellariin rakennetusta jännittävästä Ozin luolas-

ta aina tarkkuutta vaativaan puhallustikkaan
 Päätyminen Ozin luokse
 Seikkailuohjelma päättyi liikunnalliseen leikkiin, jossa mukana oppilaat, 

opettajat sekä vanhemmat.
 Vanhemmat kotiin yövalvojia lukuun ottamatta.
 Myöhemmin illalla etsittiin käsi kädessä aarretta, jonka sijainti oli paljastu-

nut seikkailuohjelman aikana salakirjoituksesta.
 Nukkuminen koululla

Kokemuksia toteutuksesta
Vanhemmat eläytyivät kehystarinaan, jotkut olivat jopa pukeutuneet aihee-
seen liittyen. Vanhemmat ohjasivat ja opastivat oppilasryhmiä taitavasti niin, 
että kaikki onnistuivat tehtävässä. Tehtäväpisteillä vanhemmat kokivat tärkeänä 
mahdollisuuden tutustua toisiin vanhempiin ja oman lapsensa luokkakaverei-
hin. Toiset vanhemmista työskentelivät entuudestaan tuttujen kanssa kun taas 
toiset solmivat uusia tuttavuuksia illan aikana. Vanhempien lisäksi myös oppi-
laiden sisarukset olivat tervetulleita. Isommat sisarukset olivat suurena apuna, 
hieman erilaisessa roolissa kuin aikuiset. ”Yökoulussa oli parasta kun sai kella-
rissa pelotella pienempiä. Ei ne pelänneet liikaa. Jotkut tutut ei meinanneet 
kuunnella ohjeita,  vaan halusivat juosta suoraan Ozin luo”.

Oppilaan näkökulma
+  ”Mun äiti sano, ettei se saa kertoa etukäteen, mikä sen tehtävä on yökou-

lussa.”
+  ”Kivointa yökoulussa oli nukkua yö ja seikkailut. Soittimen teko oli kivointa 

ja sitruunamehulla kirjoittaminen oli kivaa.”
+  ”Se piste oli paras missä oli mun äiti.”
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Huoltajan näkökulma
+  ”Yökoulu on parasta koulun ja kodin yhteistyötä lasten hyväksi. Lisää 

tällaista!”
+  ”Yökoulu oli meidän perheen mielestä todella odotettu ja hauska tapahtu-

ma.”
+  ”Hienoa kun näki omien poikiensa ilmeestä, miten tärkeä asia on että itse 

oli mukana.
+  ”Oli mukava päästä osallistumaan tehtäväpisteille, mukavaa oli että 

yhdellä pisteellä oli monta vanhempaa kertomassa asioista, ettei kenelle-
kään jäänyt yksin vastuu toteutuksesta.” 

+  ”Myös vanhempana oli mukava päästä mukaan toisille pisteille ja siten 
tapaamaan lapsia”.

+  ”Ennakkosuunnittelun ansiosta oli helppo ja kiva antaa panoksensa yhtei-
seen iltaan”.

Lainaukset yökouluun osallistuneiden oppilaiden ja huoltajien palautteista.

Opettajan näkökulma
+  Epävirallisissa yhteyksissä opettaja tutustuu huoltajiin paremmin. Tutustu-

minen auttaa myös oppimiseen liittyvien asioiden hoitamisessa jatkossa.

EKALUOKKIEN TOIMINNALLINEN ILLANVIETTO

Uomarinteen koulu, Vantaa. Oppilasmäärä n. 630. Vuosiluokat 1–6.
Jussi Linsiö, luokanopettaja

Illanvietolla yhteisöllisyyttä
Illanvieton tavoitteena oli viettää mukava ilta yhdessä koululla ja pihalla. 
Illanvietossa oli mukana koko luokka-aste yhdessä.  Uomarinteen koulussa 
tämä tarkoittaa viittä ekaluokkaa. Illan ohjelmassa oli leikkejä ja tarjoilua, sekä 
vanhempainyhdistyksen ja johtokunnan esittelypisteet. Myös rehtori ja tervey-
denhoitaja olivat tavattavissa.

Illan ohjelma
 oppilaat vs. vanhemmat jalkapallo-ottelu
 nyyttikestiperiaatteella herkkupöydät ja grillausta
 vanhempien vetämiä leikkejä esim. köydenveto, hipat yms.
 oppilastöiden näyttely
 vanhempainyhdistyksen ja johtokunnan esittely
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Kokemuksia toteutuksesta
Ilta oli kaikkien osapuolien mielestä erittäin onnistunut. Ekaluokkalaisia on 
lähes 100. Suunnittelukokoukseen tuli noin 15 vanhempaa ja varsinaisessa 
illanvietossa oli noin 60 perhettä jollain tavalla mukana. Vanhemmat auttoivat 
nyyttäripöydän ja muiden välineiden järjestämisessä. Ennaltasovitut vanhemmat 
ohjasivat pihapelejä. Tapahtumassa pelattiin jalkapallo-ottelu oppilaat-kotiväki. 
Kotiväki voitti tuon hieman sekavan, mutta hyvätunnelmaisen ottelun. Kutsussa 
olleella arvontalipukkeella arvottiin pihaleikkivälinekassi. Rehtori ja terveyden-
hoitaja olivat tavattavissa.

Illan tärkein asia oli, että 1. luokkalaiset ja heidän kotiväkensä saivat positiivien 
ensivaikutelman kodin ja koulunvälisestä yhteistyöstä. Tästä on hyvä jatkaa 
muiden yhteistyömuotojen kehittämistä. 

Oppilaan näkökulma
+  Pienille oppilaille vanhempien kanssa toiminnallinen osallistuminen on 

tärkeää
+  Oppilas saa esitellä kouluaan vanhemmilleen

Huoltajan näkökulma
+  Vanhempaa kiinnostaa pienen koululaisen koulupäivän sujuminen. Tapah-

tumassa näkee myös, miten oma lapsi toimii kavereiden ja opettajien 
kanssa.

+  Vanhemmat voivat osallistua järjestelyihin

Opettajan näkökulma
+  Opettaja tapaa vanhempia epämuodollisessa tilanteessa: helpottaa yhtey-

denpitoa jatkossa
– Toteutus ja vanhempien innostaminen vaatii opettajalta aktiivista ohjaaja-

roolia

Pohdittavaksi: 
 Millainen yhteisöllinen tapahtuma omalla koulullanne varmistai-

si, että ekaluokkalaiset perheineen saavat positiivisen ensivaiku-
telman kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä?

 Miten koulun henkilöstö voisi osaltaan herättää iloista ja 
keskustelevaa ilmapiiriä tapahtuman aikana?

 Miten tapahtumassa voisi varmistaa, että jokainen paikalle 
tullut vanhempi päätyy keskustelemaan ainakin yhden ihmisen 
kanssa?

Yhteisöllisyyttä koulun arkeen



84

AVOIMIEN OVIEN KULTTUURIPÄIVÄ

Vantaankosken koulu, Vantaa. Oppilasmäärä n. 600. Vuosiluokat 3–9.
Katri Seppinen, aineenopettaja ja Johanna Sederholm, aineenopettaja

Avoimien ovien kulttuuripäivä
Avointen ovien kulttuuripäivän tavoitteena on lisätä huoltajien osallistumista 
kodin ja koulun yhteistyöhön, sekä järjestää tieto- ja taidepainotteista ohjelmaa 
oppilaille. Kulttuuripäivä toteutetaan iltapäivällä klo 14–18. Päivään kuuluu 
työpajatoimintaa (ulkopuoliset luennoitsijat ja vanhemmat.) Ideana on tietotai-
don vaihtaminen päivän teemaan liittyvistä aiheista.

Tilaisuuden kulku
 Työpajoja. Oppilaat sekä huoltajat kiertelevät yhteensä 2 h. 15 minuuttia.
 Päivä päättyy yhteiseen salitilaisuuteen.
 Koulussa avoimet ovet huoltajille ja isovanhemmille

Työnjako
Valmistelu ja päivän järjestelyt
 Valmisteluvastuu oli siihen nimetyllä työryhmällä. Opettajat, oppilaat ja 

huoltajat suunnittelivat ohjelmaa yhdessä ja opettajat suunnittelivat itse 
pajansa.

 Juontotehtävissä oppilaskunta
 Tukioppilaat toimivat oppaina ja valokuvaajina

Pajojen vetäjät ja esiintyjät
 Ulkopuolisia luennoitsijoita MLL:sta (Aiheena kiusaaminen), nuorisotoi-

mesta (Valokuvauspaja) ja seurakunnalta (Itsetuntopaja 9.luokkalaisille)
 Vanhemmat järjestivät sushi-baarin ja sähköpajan
 Oppilaat järjestivät temppupyöräpajan yhdessä vanhempien kanssa
 Opettajat toteuttivat pajoja, mm. kierrätysaiheesta
 Bändiläiset esiintyivät juhlasalissa lopputilaisuudessa

Kokemuksia toteutuksesta:
Tiedottaminen on tärkeää. Vanhemmille tiedotettiin Wilmassa, ja paperisella 
kutsulla koteihin muutama viikko ennen tapahtumaa. Työpajoista vastaavia 
vanhempia tavoiteltiin tiedotteilla ja kutsumalla henkilökohtaisesti. Oppilaille 
tiedotettiin mm. luokanvalvojan tuokioissa. Palautetta koottiin huoltajilta tyyty-
väisyyskyselyllä Wilmassa. Oppilaiden palaute koottiin luokanvalvojan tuoki-
oissa. Palautteesta keskusteltiin koulun tiimeissä ja siitä tiedotettiin vanhemmil-
le Wilmassa. 
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Oppilaan näkökulma
+  Kaikki valmistelevat tapahtumaa yhdessä: vuosiluokkien ryhmäytyminen, 

me-hengen luominen ja yhteisöllisyyden kokeminen.
+  Oppilas voi olla ylpeä, jos vanhempi osallistuu ja onnistuu.
+  Valinnanmahdollisuus: eri teemaisia pajoja, osallistumista yksin tai ryhmis-

sä ym.
– Onks mun pakko tulla? -> pelisäännöt: kuuluu kouluaikaan. Harrastuksia 

voi olla samaan aikaan
– Jännitystä: vanhemmat ja opettaja tapaavat ja kaverit näkee... Oppilas estää 

vanhempien tulon?

Huoltajan näkökulma
+  Mukaan kutsutaan koko perhe ja isovanhemmatkin
+  Huoltajalla on halutessaan aito toimijarooli työparina opettajan kanssa
+  Toiminta on rentoa, vanhemmat voivat tutustua opettajiin ja muihin 

vanhempiin.
–  Iltapäivä (klo 14–18) ajankohtana voi rajoittaa työssäkäyvien vanhempien 

osallistumista

Opettajan näkökulma
+  Opettaja hyötyy vapaamuotoisesta kohtaamisesta.
+  Etukäteen ilmoittautuminen helpottaa ennakoimista.
– Entä jos huoltajia ei tule?
–  Tunteeko opettaja huoltajia riittävän hyvin, jotta voisi pyytää pajan vetäjäk-

si?
–  Entä jos huoltaja ei pärjää pajassa, miten selvitän tilanteen?
– Vapaat tilanteet haastavia osalle oppilaista - ehkä myös opettajille

Pohdittavaksi:
 Voisivatko oppilaat pitää työpajoja vanhemmille?
 Voisiko omassa koulussanne lauantaikoulupäivän toteuttaa niin, 

että huoltaja ja lapsi voivat tulla yhdessä kouluun lukujärjestyk-
sen mukaan?
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MYYJÄISTAPAHTUMA

Seutulan koulu, Vantaa. Oppilasmäärä n. 150. Vuosiluokat 1–6.
Tiina Nordman, luokanopettaja ja Essi Peltola, luokanopettaja

Yhdessäolo tapahtuman tavoitteena
Tapahtuman tärkein tavoite oli Seutulan koulun oppilaiden, vanhempien ja 
henkilöstön yhdessäolo. Samalla tarkoituksena oli esitellä huoltajille koulun 
käytäntöjä, kuten Wilman käyttöä ja älytaulun hyödyntämismahdollisuuksia 
opetuksessa. Lisäksi tutustuttiin Vantaan perusopetuksen strategiaan ja visioi-
hin tuleville lukuvuosille. Vanhemmille esiteltiin myös Verso-vertaissovittelume-
netelmää. Vanhemmat pääsivät osallistumaan perinteiseen kilpailuun, plaketin 
kuvion suunnitteluun. Huoltajilta kerättiin myös palautetta koulun toiminnasta 
mielipidekyselyn avulla.

Suunnittelu eteni seuraavasti: Reissuvihkosta dialogiin -koulutukseen osallis-
tuneet opettajat ideoivat alustavasti tapahtuman rungon. Opettajakokouksessa 
sovittiin tapahtuman sisällöstä ja työnjaosta. Tapahtumaa suunnittelivat sekä 
kaikki opettajat yhdessä että jokainen omaa vastuualuettaan.

Toimintapisteet
 Näyttely oppilastöistä salissa
 Oppilaiden Verso-näytelmät salin lavalla
 Oppilaskunnan hallituksen toiminnan esittely
 PowerPoint -esitys Vantaan perusopetuksen strategiasta
 Älytauluesittelyt ja Wilman käytön opastus
 ”Yhdessä”-plaketin suunnittelukilpailu huoltajille
 Mielipidekysely huoltajille
 Jalkapallo-ottelu, vanhemmat vs. oppilaat
 MLL:n ständi
 Leikkivälineitä vapaasti lainattavissa lapsille
 Ulkona makkara- ja mehumyyntiä

Kokemuksia toteutuksesta
Tapahtuman suunnitteluun osallistuivat koulun johtokunta, oppilaat ja opet-
tajat. Johtokunta kokosi vanhempien jalkapallojoukkueen, oppilaat vastasivat 
osaltaan tapahtuman mainostamisesta, Verso-näytelmästä sekä oppilastöiden 
esille laittamisesta. Opettajat suunnittelivat ja toteuttivat toimintaa vastuualu-
eensa mukaisesti.
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Tapahtuman valmistelu tapahtumapäivänä oli varsin yhteisöllinen kokemus, 
kun koulun oppilaat yhdessä opettajien kanssa huolehtivat oppilastöiden esille-
panosta. Perheitä saatiin hyvin paikalle huonosta säästä huolimatta ja vanhem-
mat kiittelivät tapahtuman monipuolisuutta.

Logon suunnittelu koulun plakettiin
Plaketti on kohokuvioinen laatta, joka voidaan tehdä savesta tai metallista. 
Seutulan koulussa on perinteenä plaketin suunnittelu. Tällä kertaa plakettikil-
pailun aihe oli ”Yhdessä”. Tapahtuman jälkeen oppilaat valitsivat voittajatyön, 
josta valmistettiin savikiekko. Plaketti luovutettiin voittotyön suunnittelijalle 
sekä yhdelle aktiivihuoltajalle.

Oppilaan näkökulma
+  Osallistuminen tapahtuman järjestämiseen
+  Yhdessä olo perheen ja kavereiden kanssa
+  Yhteisöllinen tapahtuma

Vanhemman näkökulma
+  Tapasi muita huoltajia, ja opettajia
+  Sai tietoa Wilmasta ja älytauluopetuksesta
+  Tutustui oppilastöiden kautta koulun toimintaan

Opettajan näkökulma
+ Mahdollisuus kanssakäymiseen vanhempien kanssa rennoissa olosuhteissa
+ Oppilaiden osallistaminen onnistui
+ Yhteisöllisyyden kokemus myös henkilöstölle

KYKYKILPAILU

Sotungin koulu, Vantaa. Oppilasmäärä n. 450, vuosiluokat 7–9
Salla Partanen, aineenopettaja

Kykykilpailun järjestäminen
Sotungin Helmi on kykykilpailu, joka on avoin kaikille halukkaille oppilaille 
ja kaikenlaisille kyvyille. Kilpailuun ilmoittaudutaan alkuvuodesta, johon liittyy 
myös kilpailijoiden esikatselmus. Musiikinopettaja valmentaa bändejä, liikun-
nanopettaja tanssijoita jne. Jos kilpailuun ilmoittautuu paljon oppilaita, pide-
tään esikatselmuksen perusteella semifi naali. 
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Sotungin Helmen fi naali-illan ohjelma
 Valmistelut: Jokaisella esiintyjällä on kilpailunumero. Esiintymisjärjestys 

on arvottu ja ilmoitettu esiintyjille etukäteen. Esiintyjistä voidaan tehdä 
ennakkoon kuvatut insertit, joilla heidät juonnetaan lavalle. Oppilaille 
jaetaan etukäteen äänestyslipukkeet.

 Kunkin fi naaliesityksen pituus on n. kolme minuuttia
 Esitysten jälkeen video/powerpoint-kertaus kilpailijoista ja äänestysnume-

roista
 Yleisö äänestää voittajan. 
 Äänestysliput kerätään laskentaa varten
 Ääntenlaskennan aikana ohjelmaa opettajilta, aikaa tarvitaan n. 15 min.
 Voittajien julistaminen
 Lyhyt loppuohjelma

Kokemuksia toteutuksesta
Toteutus vaatii 4-5 innokasta opettajaa, joiden joukossa mielellään yksi musiik-
ki- ja yksi tietotekniikkaosaaja. Palkinnot voi hankkia alueen yrityksiltä, yritysten 
näkyvyys fi naalissa taataan. Tuomareiksi voidaan pyytää vanhempia, oppilaita 
ja opettajia. Väliaikaohjelmaa on saatu opettajilta tai vanhemmilta. Kun halu-
taan toteutuksen olevan tasokas, ammattimiksaajaa kannattaa käyttää. Myös 
lavan ja salin valaiseminen on tunnelmalle tärkeä. Juontaja löytynee opettajien 
joukosta ja oppilaat voivat toteuttaa salin koristelun. Finaali-illassa tarvitaan 
yhteistyötä, esimerkiksi opettajia ääntenlaskuun ja vanhempia kahvitukseen.

Oppilaan näkökulma
+  Oppilailla mahdollisuus esiintymiseen, tai kokemuksen hankkimiseen 

tapahtumien järjestämisestä
+  Oppilaille vastuuta järjestelyistä
– Kilpaileminen ei sovi kaikille. On tärkeää olla myös järjestelijärooleja ja 

yleisönä toimimisen harjoittelemista.

Huoltajan näkökulma
+  Hauska yhteisöllinen tapahtuma, jossa myös vanhemmilla on tilaisuus 

käyttää asiantuntemustaan

Opettajan näkökulma
+  Mahdollisuus tutustua paremmin oppilaisiin ja huoltajiin.
+  Lahjakkaille oppilaille näkyvyyttä ja esim. aineenopettajan tukea kilpailu-

suorituksiin valmistautumisessa -> taito- ja taideaineille näkyvyyttä

Yhteisöllisyyttä koulun arkeen
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Pohdittavaksi:
 Millaisilla käytännön toimilla varmistetaan, että kilpaileminen 

on rentoa ja iloista?
 Miten valmentaisitte tuomarit kannustavaan palautteen antami-

seen?

BASAARI

Länsimäen koulu, Vantaa. Oppilasmäärä n.700. vuosiluokat 1–9
Henna Pirskanen, S2-opettaja

Basaarin tavoitteena on toteuttaa yhteisöllinen tapahtuma ja tarjota perheil-
le mahdollisuus kertoa omasta kulttuuristaan. Basaarin järjestelyihin kutsutaan 
kaikkia vanhempia, mutta erityisesti maahanmuuttajia. Basaari voidaan järjestää 
kouluaikana oppilaille tai ilta-aikaan oppilaille ja vanhemmille.

Tilaisuuden kulku
Basaaripäivään osallistuneiden 4 luokan ohjelma:
 Tilaisuus aloitettiin kurditaustaisen rumpalin musiikkiesityksellä
 Oppilaat jaettiin 3 ryhmään:

o 1. ryhmässä katsottiin diasarja afrikkalaisesta pojasta, jolle lapset 
kirjoittivat kirjeen.

o 2. ryhmässä yhdistettiin valtioiden nimet ja liput
o 3. ryhmässä väritettiin liput, jotka ripustettiin koulun käytäville.

Koko koululla
 Maisteltavana vanhempien tekemiä leivonnaisia ja ruokia
 Oppilaan äiti tekemässä hennatatuointeja
 Eri kulttuureista kertova näyttely, jossa eri kulttuurien tavaroita ja vaatteita

Kokemuksia toteutuksesta
Huoltajat tulivat mielellään basaarin järjestelytehtäviin. Oppilaat antoivat tapah-
tumasta positiivista palautetta. Koululla on suunniteltu basaarin järjestämistä 
uudelleen ja laajempana. Basaarin toimintaideaa voi soveltaa kouluilla esimer-
kiksi erilaisiin kulttuureihin liittyvän musiikin, ruoan, tanssin, kuvataiteen tms. 
esittelyssä.

Yhteisöllisyyttä koulun arkeen
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Oppilaan näkökulma
+  oppilaat tutustuvat eri kulttuureihin
+  maahanmuuttajaoppilaiden kulttuurit tulevat positiivisella tavalla näkyviksi

Huoltajan näkökulma
+  huoltajan kulttuuritaustaa arvostetaan koulussa ja siitä halutaan tietää lisää
+  mahdollisuus osallistua koulun tilaisuuden suunnitteluun ja toteutukseen
+ t ekemisen lomassa huoltajalla on mahdollisuus tutustua toisiin Suomeen 

muualta muuttaneisiin, myös oman kulttuuriryhmän ulkopuolelta

Opettajan näkökulma
+  epämuodollisen tapahtuman järjestelyjen lomassa mahdollisuus tutustua 

vanhempiin, mikä helpottaa kodin ja koulun yhteistyötä jatkossa

Pohdittavaksi:
 Mistä kulttuureista lähtöisin olevia perheitä on koulullanne?
 Voisiko vanhempia pyytää muodostamaan työryhmiä tai pareja 

toimintapisteiden järjestämiseen?
 Millaista osaamista suomalaiset vanhemmat voisivat tuoda 

Basaariin?
 Voisiko tapahtumaa soveltaa esimerkiksi ruokakulttuurien tai 

maailmanmusiikin päiväksi?

Yhteisöllisyyttä koulun arkeen
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DIALOGISIN MENETELMIN YHTEISTYÖTÄ 
KEHITTÄMÄÄN

Kodin ja koulun yhteistyössä tarvitaan joskus verkosto-osaamista. Toisi-
naan on hyvä ottaa puheeksi huolenaiheita, kehittämiskohtia tai hyviä 
käytäntöjä. Näitä voidaan kartoittaa kyselyjen lisäksi myös kokoontumal-
la keskustelemaan esimerkiksi ulkopuolisen konsultin johdolla.

DIALOGISET VERKOSTOMENETELMÄT YHTEISTYÖSSÄ
Olli Laiho verkostotyönkoordinaattori, Nurmijärvi

Dialogisten verkostomenetelmien avulla pyritään edistämään osallisuutta ja 
avointa palvelukulttuuria. Ne ovat asiakaslähtöisiä ja keskeistä niissä on asiak-
kaan kuulluksi tulemisen varmistaminen, voimavara- ja ratkaisukeskeisyys sekä 
kannustaminen myönteiseen vuoropuheluun. Dialoginen verkostotyö tarkoit-
taa avointa yhteistyötä, jossa toteutuu verkoston tasavertainen kohtaaminen 
ja vuoropuhelu. Menetelmiä ovat mm. Huolen puheeksi ottaminen, Hyvien 
käytäntöjen keskustelut ja ennakointidialogit.

Ennakointidialogit, eli selkeyttävät verkostopalaverit on kehitetty THL:n 
(ennen Stakes) Verkostotutkimus ja dialogiset menetelmät -tiimin (VerDi) 
valtakunnallisissa kehittämishankkeissa tiiviissä yhteistyössä psykososiaalisen 
työkentän ammattilaisten kanssa. Ennakointidialogeista on hyötyä, kun 1) tilan-
teeseen liittyy monta eri tahoa, 2) kun on epäselvää mitä kukin taho on teke-
mässä tai 3) kun tarvittaisiin voimavarojen yhdistämistä huolten vähentämi-
seksi, mutta toiminnan koordinaatio on hukassa. Dialogeilla voidaan toteuttaa 
erilaisten verkostojen palavereja niin, että osanottajat löyt ävät tapoja yhteistoi-
mintaan. Ennakointidialogeissa käytetään ulkopuolisia menetelmään koulutet-
tuja palaverin vetäjiä, verkostokonsultteja. Ennakointidialogit tähtäävät kaikkien 
osallistujien kuulluksi tulemiseen, toisten ajatusten ja näkemysten kuulemiseen 
sekä osapuol ten huolia vähentävän yhteistyösuunnitelman laatimiseen.

Ennakointidialogeja ovat: 
 Tulevaisuuden muistelu -verkostopalaveri (asiakastyö)
 Tulevaisuuden muistelu -suunnittelupalaveri (suunnittelutyö)
 Alueneuvonpito (suunnittelutyö)
 Teemaneuvonpito (suunnittelutyö)

Dialogisin menetelmin yhteistyötä kehittämään



92

Hyvien käytäntöjen dialogeissa osallistujat pohtivat ja jakavat yhdessä ei 
huolta ja huolta aiheuttavien tilanteiden kautta hyviä, huolta loitolla pitäviä ja 
sitä huojentavia työkäytänteitä.

Tavoitteena on, että osallistujat tulevat tietoisemmiksi omasta ja yhteisön ns. 
hiljaisesta tiedosta, käytäntöjensä toimivista puolista ja jakavat ja kehittävät 
toimintaa yhdessä. Usein Hyvien käytäntöjen dialogeissa käytetään ulkopuoli-
sia menetelmään koulutettuja keskustelun vetäjiä.

Pohdittavaksi: 
 Millaisissa tilanteissa dialogisista menetelmistä voisi olla hyötyä 

omassa opetustyössäsi?
 Kuinka käytät dialogisuutta omassa opetustyössäsi?
 Onko koulussanne käytetty dialogisia menetelmiä?
 Löytyykö kunnastanne verkostokonsultteja tai muita dialogisten 

menetelmien osaajia, joita voisi pyytää koululle?

LASTEN HUOLET JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT ESIIN

Isoniitun koulu, Nurmijärvi. Oppilasmäärä: noin 450 oppilasta, alakoulu-
laisia n. 160. Vuosiluokat 1–9. 
Olli Laiho, verkostotyönkoordinaattori, Nurmijärvi

Seiskaluokkalaisten huolia ja niiden ratkaisuja
Koulun seiskaluokkalaiset pohtivat luokittain opettajan johdolla koulunkäyntiin 
liittyviä omia huoliaan ja niitä huojentavia hyviä käytäntöjä. Työskentely aloitet-
tiin huolten pohdinnalla, jossa käytettiin apuna Stakesissa (nyk. THL) kehitet-
tyä Huolen vyöhykkeistöä. Oppilaat kirjasivat vyöhykkeistölle koulunkäyntiin, 
opettajiin, kavereihin, harrastuksiin, kotiin, perheeseen, jne. liittyviä asioita/
tilanteita, jotka saavat heidät iloiseksi ja tuntuvat mukavilta sekä millaiset asiat 
aiheuttavat pieniä, tuntuvia ja/tai suuria huolia. Kirjauksista tehtiin yhteenveto. 

Seuraavaksi oppilaat miettivät pienryhmissä hyviä käytäntöjä valitsemiinsa 
asioihin/tilanteisiin jokaiselta huolen vyöhykkeeltä. Lopuksi tilanteet ja käytän-
nöt käytiin yhdessä keskustellen läpi. Etukäteen oppilaille kerrottiin, että myös 
vanhemmat ja luokanvalvojat tutustuvat heidän huoliinsa ja käytäntöihinsä ja 
pohtivat miten he voivat yhdessä tukea heitä niissä. Vanhempainillan jälkeen 
oppilaiden kanssa käytiin läpi vanhempien ja luokanvalvojien tuotokset, suun-
nitelmat, palaute ja viestit oppilaille

Dialogisin menetelmin yhteistyötä kehittämään
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Vanhempien ja luokanvalvojien dialogi 
Seiskaluokkalaisten vanhemmille järjestettiin vanhempainilta teemalla ”Hyvät 
käytännöt lasten huolten vähentämiseksi.” Kutsun yhteydessä vanhempia oli 
etukäteen pyydetty kirjaamaan Huolen vyöhykkeistölle omat ei huolta ja huoli 
-tilanteitaan. Ensin vanhemmat ja luokanvalvojat tutustuivat oppilaiden huolista 
ja hyvistä käytännöistä tehtyyn yhteenvetoon. Tämän jälkeen he pohtivat pien-
ryhmissä huolista nousseisiin teemoihin liittyen mitä he voivat tässä teemassa 
tehdä lasten tukemiseksi niin, että lapsen huoli huojentuu ja hän pystyy toimi-
maan kuvailemiensa hyvien käytäntöjen mukaisesti. Vanhemmat ja luokanval-
vojat pohtivat ja vaihtoivat kokemuksia hyvistä ”arkisista”, ”pienistä” teoista 
ja toiminnoista. Pienryhmien keskustelut purettiin yhdessä. Lopuksi kuultiin 
mitä ajatuksia vanhemmille heräsi luokanvalvojien keskusteluista ja mikä niissä 
erityisesti ilahdutti ja päinvastoin. Lisäksi sovittiin minkälainen viesti oppilaille 
viedään illan keskusteluista.

Kokemuksia toteutuksesta
Oppilailta ei kerätty kirjallista palautetta. Opettajan mukaan oppilaiden mieles-
tä oli hyvä, että heidän huoliaan kysytään erikseen. Tällöin niistä on helpompi 
kertoa. Huolia ja käytäntöjä oli oppilaiden mukaan helppo miettiä, mutta vaike-
ampi toteuttaa. Oppilaat osallistuivat innokkaasti hyvien käytäntöjen pohtimi-
seen ja keskittyivät hienosti kuuntelemaan toistensa aikaansaannoksia. 

Vanhempainillasta saatu palaute oli hyvää.  Oppilaiden huolten ja käytäntö-
jen keräämistä pidettiin hyödyllisenä ja tärkeänä. Lasten ajatusten esille tuomi-
nen oli antoisaa, mielenkiintoista ja sykähdyttävää. Ilahduttavana pidettiin sitä, 
että lähdettiin aidosti liikkeelle lapsista ja että kaikki pääsivät osallistumaan 
ja kertomaan huolensa. Illan parasta antia olivat antoisat keskustelut sekä 
toisiin vanhempi tutustuminen. Erityisen hyödyllisenä pidettiin arjen käytän-
töjen, kokemusten, ajatusten, vinkkien ja näkökulmien vaihtoa. Palautteissa 
toivottiin lisää samankaltaisia säännöllisesti järjestettäviä keskustelutilaisuuksia, 
joihin kutsuttaisiin myös oppilaat mukaan. Koulun käytäntöjen esiin tuominen 
ja niistä yhdessä keskusteleminen koettiin tärkeäksi.

Pohdittavaksi:
 Onko koulussanne juuri nyt ajankohtaisia asioita, joiden selvittä-

miseksi olisi hyvä pohtia huolien lisäksi hyviä käytäntöjä niiden 
ratkaisemiseen?

 Millaisissa tilanteissa voisi olla etua siitä, että huolia on pohdittu 
sekä oppilaiden, huoltajien että koulun henkilöstön kesken?

 Miten yhdessä ideoitujen hyvien käytäntöjen toteuttamisesta 
voisi huolehtia?

Dialogisin menetelmin yhteistyötä kehittämään
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RYHMÄTILANTEEN POHTIMISTA PIENTEN LASTEN JA 
VANHEMPIEN KANSSA

Olli Laiho, verkostotyönkoordinaattori, Nurmijärvi

Pienetkin lapset voivat olla osallisia ryhmätilanteen pohtimisessa
Dialogisia menetelmiä voidaan käyttää myös yhteistyössä pienten lasten ja 
vanhempien kanssa, esimerkiksi varhaiskasvatuksessa tai esi- ja alkuopetuk-
sessa. Nurmijärvellä on kokemusta tilanteesta, jossa erään päiväkodin henki-
löstöä huolestutti lasten ryhmän levottomuus ja usein toistuvat riitatilanteet 
lasten kesken. Osa vanhemmistakin oli ilmaissut huolensa asiasta. Henkilöstö 
päätti järjestää yhteisen illan lapsille ja vanhemmille, jotta asiaa voitaisiin käsi-
tellä yhdessä kaikkien osapuolten kesken. Keskustelua vetämään pyydettiin 
ulkopuolinen verkostokonsultti. Illan kulku suunniteltiin yhdessä henkilös-
tön kanssa. Illan tavoitteet: 1) Ryhmän tilanteen kartoittaminen tuomalla esiin 
lasten, vanhempien ja henkilöstön ajatukset asiassa, 2) Miettiä toimintamahdol-
lisuuksia tilanteen parantamiseksi.

Haasteena oli, kuinka saada lasten ajatukset esille, ja kuinka jututtaa lapsia 
asiasta? Suunnitelussa päädyttiin että pienryhmissä lapset yhdessä vanhempi-
ensa ja henkilöstön kanssa piirtävät tai kirjoittavat mukavat asiat päiväkotiryh-
mässä ja samoin kurjat asiat.

Illan kulku
Aluksi kerrattiin miksi tämä tilaisuus oli järjestetty. Illan vetäjä esitteli itsensä ja 
kertoi illan kulusta ja aikataulusta. Sen jälkeen jakauduttiin omiin pienryhmiin, 
joissa piirrettiin ja kirjoitettiin toiselle isolle paperille mukavia asioita päiväkoti-
ryhmästä, ja toiselle paperille vastaavasti kurjia asioita.

Tämän jälkeen kokoonnuttiin yhteen. Salissa käytiin läpi kaikkien ryhmien 
paperit ja niitä oli mahdollisuus kommentoida. Seuraavaksi koottiin lasten 
ajatuksia kysymykseen: Mitä te lapset voisitte tehdä, että kaikilla olisi päiväko-
dissa mukavaa? Lapset kertoivat mm. että pitää totella aikuisia, seurata ohjeita, 
auttaa toisia, ottaa toinen leikkiin mukaan, jos ei ole kaveria sekä lohduttaa, 
jos toisella on paha mieli. Tämän jälkeen vanhemmat ja päiväkodin aikuiset 
pohtivat miten aikuiset voisivat auttaa ja tukea lapsia kaverisuhteissa? Keskus-
telussa nousi esiin mm. hyvänä mallina oleminen, rajuihin leikkeihin puuttu-
minen ajoissa, avoin kuulumisten vaihtaminen päiväkodin pihalla, empatiatai-
tojen harjoitteleminen luovassa toiminnassa, sekä hyvästä kaveruudesta kotona 
puhuminen.
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Kokemuksia toteutuksesta
Illan päätteeksi kysyttiin osallistujilta palautetta. Kaikkien mielestä ilta oli 
mukava ja hyödyllinen. Muutamat vanhemmat antoivat illasta positiivista 
palautetta myös seuraavina päivinä. Henkilöstön mielestä ilta oli onnistunut; 
kaikki tuntuivat viihtyvän ja lapsetkin jaksoivat, kun kesto (1,5 h) oli sopiva. 
Johtopäätös on, että lasten mukana olo oli hyvä ratkaisu. Kaikki osallistujat 
pääsivät sanomaan tai piirtämään mielipiteensä ja kaikkien mielipiteitä kuun-
neltiin. Lapset ja vanhemmat kokivat itsensä ja ajatuksensa tärkeiksi. Lapsilta 
tuli loistavia ajatuksia tilanteen parantamiseksi. Yhden illan keskustelu ei ole 
kuitenkaan ihmeitä tekevä. Lasten ajatusten siirtymiseen käytäntöön tarvitaan 
ryhmässä asiasta keskustelua ja panostusta me-henkeen sekä lasten kannusta-
mista asiassa kotoa käsin.

Pohdittavaksi: 
 Millaisia keinoja koulussamme on käytetty pienimpien oppilai-

den äänen kuulemiseen?
 Mitä etuja olisi siitä, että lasten kokemia huolia ja niiden ratkai-

semiseen liittyviä hyviä käytäntöjä selvitettäisiin alkuopetuksen 
aikana?

 Yhteinen dialogi oppilaiden, huoltajien ja opettajien kesken 
vaatii järjestelyjä. Millaisia hyötyjä sen järjestämisestä voisi olla 
yhteistyön jatkon kannalta?

TULEVAISUUDEN MUISTELU YHTEISTYÖMENETELMÄNÄ

Olli Laiho, verkostotyönkoordinaattori, Nurmijärvi

Huolena luokan levottomuus  
Eräällä koululla oli syntynyt huolta luokan levottomuudesta, joka näkyi mm. 
malttamattomuutena, häiritsevänä huuteluna ja tehtävien hutilointina. Vanhem-
mat ja oppilaat kutsuttiin koolle miettimään yhdessä keinoja luokan levotto-
muuden vähentämiseksi. Koulun kutsussa korostettiin kaikkien osallistumista, 
koska huoli oli koko luokan yhteinen ja yhteistyöhön tarvittiin jokaista. Illan 
vetäjiksi kutsuttuiin ulkopuoliset vetäjät, verkostokonsultit. 

Hyvä tilanne, omat teot, huolet ja tukitarpeet esiin
Neuvoteltaessa vanhempainillan kulusta sovittiin, että käytetään tulevaisuuden 
muistelu -menetelmää. Sovittiin myös, että lapset muistelevat tulevaisuutta jo 
etukäteen yksityisesti luokassa ja heidän tuotoksistaan tehdään kooste, jonka 
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pohjalta vanhemmat ja koulun henkilöstö käyvät oman dialoginsa lasten ollessa 
läsnä tilaisuudessa. Lapset siis siirtyivät ajatuksissaan lukuvuoden loppuun ja 
miettivät asioita, joista huomaavat luokassa asioiden olevan hyvin, pohtivat 
tekojaan ja tukitarpeitaan hyvään pääsemiseksi sekä kirjasivat ylös huoliaan 
koulunkäyntiin liittyen. Vanhempainillassa koonnit näytettiin vanhemmille ja 
he pohtivat tulevaisuudesta käsin (lukuvuoden lopusta) omia tekojaan lasten 
tueksi, omia tukitarpeitaan sekä koulunkäyntiin liittyviä huoliaan. Samoin teki 
myös koulun henkilöstö. Keskustelujen pohjalta kaikki tekivät yhdessä yhteisen 
suunnitelman tilanteen paranemiseksi. Samalla sovittiin, että kahden kuukau-
den päästä järjestetään seurantapalaveri. Palaveri toteutettiin samalla Tulevai-
suuden muistelu -menetelmällä.

Kokemuksia toteutuksesta 
Tulevaisuuden muistelusta sekä seurantapalaverista kerättiin kaikilta palaute 
heti tilaisuuksien jälkeen. Palaverin rakenne sai kiitosta ja aikuisten palautteissa 
nostettiin merkitykselliseksi se, että lapset osallistuivat molempiin tilaisuuk-
siin: ”Erittäin mielenkiintoinen ja myös lapset kuuntelivat ja saivat osallistua”. 
Positiivisena nähtiin myös laaja osallistuminen. Aikuiset kokivat, että palaverin 
tapa oli uusi, mutta siellä käsitellyt asiat jo useasti puhuttuja ja että sovittuihin 
asioihin on aina joidenkin vaikea sitoutua. Tilan rauhattomuutta kritisoitiin. 
Lapset kiittelivät, että saivat tuoda mielipiteensä esiin ja useat pitivät keskuste-
lua ja puhumista hyvänä asiana. Toisaalta keskustelu ja puhuminen olivat myös 
teemoja, joita osa lapsista piti huonoimpina asioina palaverissa.

Pohdittavaksi: 
 Millaisissa tilanteissa voisin käyttää tulevaisuuden muistelua 

omassa opetuksessani?
 Mikä merkitys tulevaisuuden muistelumenetelmässä on yhteisen 

suunnitelman tekemisellä?
 Miten seurantaa voisi käytännössä toteuttaa?
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MONIKULTTUURISUUS VOIMAVARAKSI

Maahanmuuttajataustaiset oppilaat ja heidän perheensä ovat hyvin hete-
rogeeninen ryhmä. Erilaisista lähtökohdista tulevien oppilaiden opiskelua 
edesauttaa hyvä yhteistyö kodin ja koulun välillä. Koulut ovat kehittäneet 
erilaisia yhteistyökäytäntöjä arjen koulutyössä. Näiden käytäntöjen jaka-
minen on tärkeää: Suomessa on kouluja, joissa on jo laajaa kokemusta 
monikulttuurisuudesta, ja toisaalla on saatu vasta ensimmäisiä kokemuk-
sia yhteistyöstä maahanmuuttajataustaisten perheiden kanssa.

MONIKULTTUURISUUDEN HAASTEITA JA 
MAHDOLLISUUKSIA KODIN JA KOULUN 
YHTEISTYÖSSÄ
Kieli- ja kulttuuriryhmien konsultoiva psykologi Elise Sailas, Vantaan kaupunki 

Kaikki vanhemmat ovat tervetulleita kouluyhteisöön

Tärkein lähtökohta kaikkein lasten ja nuorten koulunkäynnin aloittamiselle on, 
että he ja heidän huoltajansa tuntevat itsensä tervetulleiksi kouluyhteisöön ja 
että heidät kohdataan tasavertaisina yhteistyökumppaneina. Koulu avaa oven 
suomalaiseen yhteiskuntaan paitsi Suomeen muuttaneille oppilaille, myös 
omalta osaltaan heidän huoltajilleen. Erilaisen kieli- ja kulttuuritaustan rinnalla 
kodin ja koulun kasvatuskumppanuuden toteutumiseen vaikuttavat mm. huol-
tajien koulutustausta, perheen tulotaso, perherakenne, maahanmuuttosyy ja 
kotoutumiskokemukset. 

Yleinen tieto eri kulttuureista, kielistä ja uskonnoista on hyödyllistä, mutta 
hedelmällisintä on arvostava kohtaaminen, dialogi ja pitkäjänteinen yhteis-
työ.  Omien ennakkoluulojen työstäminen on tärkeää sen havaitsemiseksi, että 
jokainen maahanmuuttajataustainen perhe, vanhempi ja oppilas erilainen.   Sen 
vuoksi pelkkä kieli- ja kulttuuriryhmän tietäminen ei auta, vaan on tutustuttava 
yksilöihin, samalla tavalla kuin muihinkin koulun oppilaisiin ja heidän huol-
tajiinsa. Yhteistyön on parempi perustua tietoon kuin oletuksiin ja sen vuoksi 
yhteinen keskustelu on tärkeää.
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Tietoa suomalaisesta koulujärjestelmästä

Maahanmuuttajataustaiset vanhemmat arvostavat koulua ja koulunkäyntiä. He 
eivät voi kuitenkaan tuntea Suomen koulutusjärjestelmää, suomalaisen koulun 
käytänteitä ja toimintakulttuuria, oppimisen ja koulunkäynnin tuen erilaisia 
muotoja, koulun eri työntekijöiden rooleja ja toimintatapoja tai koulun odotuk-
sia oppilaan tai huoltajien suhteen. Sen vuoksi heille on annettava mahdol-
lisuus perehtyä näihin asioihin voidakseen  toteuttaa kasvatuskumppanuutta 
yhdessä koulun kanssa. Perehdytys alkaa, kun lapsi tulee kouluun ja sen on 
useimmiten tarpeen jatkua oppilaan koko kouluajan, erityisesti nivelvaiheissa. 
Koulun väelle on toisaalta antoisaa ja toisaalta haastavaa selvittää sekä selko-
kielisesti että perusteellisesti omia toimintatapojaan. Tässä prosessissa raken-
netaan luottamusta molemmin puolin, mistä on hyötyä myös, jos on tarpeen 
selvittää yksittäisen oppilaan koulunkäyntiin tai oppimiseen liittyviä pulmia, 
suunnitella ja toteuttaa oppilaan tarvitsemaa tukea, tai jos perheen vaikeudet 
heijastuvat oppilaan koulunkäyntiin.

Perehdytys on toisaalta tiedon jakamista ja keskustelua erilaisissa tilaisuuksissa 
(esim. vanhempainillat, vanhempainryhmät), tiedotteiden jakamista, osallisuu-
den mahdollistamista sekä arjen vuorovaikutustilanteissa käytävää vuoropu-
helua, jossa varmistetaan yhteinen ymmärrys. Tämä vaatii aikaa, valmiutta ja 
tahtoa selvittää asioita laajemmin kuin on tarpeen niille vanhemmille, jotka 
ovat itse käyneet koulunsa Suomessa. Yhteisen kielen puuttuessa tulkin käyt-
täminen antaa tilaisuuden mahdollisimman tasavertaiseen vuoropuheluun ja 
vähentää väärinkäsitysten mahdollisuutta niin yksittäisen oppilaan asioita käsi-
teltäessä kuin yhteisissä tilaisuuksissa.

Monipuolinen yhteistyö tuo tuloksia

Jokapäiväisen yhteydenpidon molemminpuolinen sujuminen on tärkeä varmis-
taa, välillä yksilöllisinkin ratkaisuin.  Sähköiset tiedotuskanavat ovat haasteel-
lisia, koska ne yleensä vaativat hyvää suomenkielentaitoa.  Monissa maahan-
muuttajaperheissä on tekniset valmiudet Wilman käyttöön, mutta usein tarvitaan 
ohjausta sekä Wilman käyttöönotossa että siinä, miten Wilmaa käytetään kodin 
ja koulun yhteistyössä, esim. mihin viesteihin koulu odottaa huoltajien vasta-
usta tai kuittausta. Koulussa on hyvä ennakkoluulottomasti miettiä erilaisia ja 
uusia yhteistyön muotoja erilaisiin tarpeisiin.

Kodin ja koulun tiivis yhteistyö auttaa muodostamaan yhteistä käsitystä siitä, 
miten sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä olevan lapsen/nuoren kasvua, 
kehitystä ja oppimista voidaan parhaalla tavalla tukea niin, että hänestä kasvaa 
tasapainoinen aikuinen, joka pääsee elämässään eteenpäin. Parhaimmillaan 
kouluyhteisön monikulttuurisuus edesauttaa kaikkien yhteisön jäsenten yksi-
löllisyyden ja erilaisuuden hyväksymistä.   
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Huomioitavaa kodin ja koulun yhteistyön järjestämisessä
 Vanhemmille tulee tiedottaa, mikä on heidän lapsensa tilanne S2 -ja 

oman äidinkielen opetuksen suhteen.
 Kun vanhemmat eivät puhu hyvin suomea, tapaamisiin on varattava 

tulkki. Tulkkauksen vuoksi myös aikaa tapaamisiin tulee varata tavallis-
ta enemmän.

 Viestejä voi lähettää oppilaan kautta (esim. reissuvihko), mutta pitäisi 
pyrkiä siihen, että koulu viestii myös suoraan vanhemmille, jotta he 
pääsevät osallisiksi yhteistyöstä ja koulunkäynnin tukemisesta.

 Kaikki eivät käytä sähköisiä viestimiä. Kotiin menevä viesti on tällöin 
syytä lähettää paperiversiona, ja mahdollisuuksien mukaan hankkia 
käännös esim. koulun oman äidinkielten opettajalta. On myös hyvä, jos 
äidinkielen opettajalla on mahdollisuus soittaa vanhemmille ja varmis-
taa tärkeän viestin perillemeno.

 On hyvä varmistaa, että tieto kulkee molemmille vanhemmille.
 Joissakin tilanteissa voi harkita, että opettaja vierailisi oppilaan kotona, 

esim. jonkun oppilashuollon työntekijän kanssa. Näin voi tavoittaa 
myös niitä vanhempia, joilla ei ole mahdollisuutta syystä tai toisesta 
tulla vanhempainvartteihin tai vanhempainiltoihin.

 Oppilashuoltoryhmä tukee opettajia niissä tilanteissa, kun vanhempiin 
on vaikeaa saada yhteyttä tai yhteistyössä on vaikeita ongelmia.

 Joissain tilanteissa ns. kulttuuritulkki voi auttaa yhteisen ymmärryksen 
saavuttamista.

MONIKULTTUURISUUSOSAAMISTA KANNATTAA 
JAKAA
Jenni Helenius, toim. Redi-hankkeen koulujen keskustelun pohjalta

Monikulttuurisuusosaamisessa on koulujen välisiä eroja

Monikulttuurisuus on pitkään keskittynyt tietyille alueilla ja paikkakunnilla tiet-
tyihin kouluihin. Nämä koulut ovat olleet etulinjassa haasteellisessa tilantees-
sa: jo pelkästään lukujärjestysten laatiminen lukuisten eri kielten opetuksen 
mahdollistamiseksi vaatii luovuutta ja järjestelykykyä.

Monikulttuuriset koulut ovat myös oppineet paljon: suomalaiseksi miellettyä 
koulunkäynnin tapaa on jouduttu ehkä kyseenalaistamaan. Monikulttuuristen 
perheiden ymmärtäminen kehittyy vähitellen. Koulut ovat tehneet joustavia ja 
luovia ratkaisuja perheiden ohjaamiseksi suomalaisen peruskoulun käytäntöi-
hin. Lähitulevaisuudessa monikulttuurisuus tulee koskettamaan yhä useampia 
kouluja. Siksi uranuurtajakoulujen kokemus on arvokasta, ja näiden koulu-
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jen tietotaitoa tulisi levittää. Yleisten periaatteiden ja kulttuurien tuntemuksen 
lisäksi tarvitaan käytäntö- ja kokemustietoa siitä, miten käytännössä raken-
netaan monikulttuurista kouluarkea opetussuunnitelman ympärille. Vantaan 
Länsimäen koulu on hankkinut monipuolista osaamista monikulttuurisuusky-
symyksissä, kuten alla kuvataan.

Monikulttuuristen perheiden kanssa tehtävä yhteistyö Länsimäen koululla, Vantaalla
Vanhempien kohtaaminen ja osallistuminen koulutyöhön
 Vanhempainvartit ja tapaamiset
 Vanhempaintunti kerran kuukaudessa: mahdollisuus tulla tapaamaan 

opettajaa.
 Kodin ja koulun yhteistyöpäivä (basaari, jossa vanhemmat osallistujina)
 Vanhempaintoimikunta
 Isiä kutsuttu osallistumaan välituntitoimintaan (toistaiseksi ei toteutunut)

Työryhmiä ja opettajien tukea
 Kieli- ja kulttuuriryhmien tiimi
 Kodin ja koulun yhteistyötiimi
 Opettajien kielitietoisuuden lisääminen -koulutus, materiaalit viestinnän 

tueksi.
 Kunnan monikieliset esitteet ja DVD:t koulun kotisivuilla eri kielillä.

Yhteistyötä tukevia hankkeita Länsimäen alueella 
 Roottori-hanke (osallistavaa kansalaistoimintaa, Helsingin Diakonissalai-

tos, Ray)
 Tempo-orkesteri (jousiorkesteri, johon osallistuminen maksutonta)
 Miehen-linja, Non Fighting generation, Väestöliitto

Vuorovaikutusta ja räätälöintiä
Käytännön tasolla yhteistyötä on pohdittava joka päivä. Opettaja voi joutua 
räätälöimään oppimistehtäviä ja ohjeistuksia paljonkin, riippuen oppilaiden 
valmiuksista ja aiemmasta koulutaustasta. Moni opettaja kokee tarvitsevan-
sa lisää koulutusta ja materiaaleja, jotta yksilöllinen ohjaus onnistuisi luonte-
vammin. Samalla opettajan huolena on yhteisymmärrys vanhempien kanssa. 
Opettaja saattaa pohtia, ymmärretäänkö hänet oikein, tai ymmärtääkö hän itse 
oppilaiden vanhempia? Missä määrin pitää joustaa, missä asioissa on pidettä-
vä kiinni koulun säännöistä ja oppimistavoitteista? Suomessa asuvan huolta-
jan peruskoulussa oleville lapsille kuuluvat oikeudet ja velvoitteet tulee kertoa 
ymmärrettävästi. 

Monikulttuurisilla oppilailla voi olla hyvin erilaisia koulutaustoja. Siinä, missä 
osalla oppilaista on peruskoulua vastaavia opintoja ja kielitaitoa, osalla oppi-
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laista koulupolku on saattanut olla hyvin rikkonainen. Opettajan haasteena on 
myös käsitys kohtuullisuudesta ja lapsen kokonaishyvinvoinnin huomioiminen. 
Kun opettaja tietää, että esimerkiksi pakolaisena maahan tulleella oppilaalla 
on raskaita kokemuksia taustalla, joutuu pohtimaan, mitä häneltä voi vaatia eri 
tilanteissa? Miten opettaja onnistuisi viestimään vanhemmille sopivasti lapsen 
koulunkäyntiin liittyvistä hyvistä asioista ja haasteista? Miten ohjata perhet-
tä oikean tuen pariin, jos koulun antama tuki ei riitä? Näissä tilanteissa tulee 
muistaa, että opettaja ei ole yksin. Koulun oppilashuoltoryhmä tukee opettajaa 
ja perhettä oikean tuen löytämisessä.

Pohdittavaksi:
 Koulujen välisen yhteistyön lisääminen ja hyvin kokemusten 

jakaminen on tärkeää. Mitkä koulut omalla alueellanne ovat 
edistyksellisiä monikulttuurisuudessa? Olisiko heiltä saatavissa 
hyviä käytäntöjä?

 Millaisissa tilanteissa koululla saatetaan tarvita oman äidinkielen 
opettajien läsnäoloa?

 Voisiko monikulttuurinen koulu olla oppimispaikka myös 
vanhemmille?

KULTTUURIRYHMIÄ HUOMIOIVAT VANHEMPAINILLAT

Länsimäen koulu, Vantaa. Oppilasmäärä yli 600. Vuosiluokat 1–9.
Tiina Relander, apulaisrehtori, opo, ja Henna Pirskanen, S2-opettaja

Kieli- ja kulttuuriryhmien vanhempainilloista kaikille yhteisiin vanhempainiltoihin
Monikulttuurisuus kuuluu Länsimäen koulun arkeen, sillä oppilaista lähes 40 % 
kuuluu eri kieli- ja kulttuuriryhmiin (alakoulu 60 %, yläkoulu 25 %). Oppilailla 
on 7 eri uskontoa ja 24 eri äidinkieltä.

Kodin ja koulun yhteistyö oli koulumme lukuvuoden 2011–2012 strateginen 
painopistealue. Johtoryhmä lähti kehittelemään, kuinka lisätä tarpeelliseksi 
havaittua monikulttuurista yhteistyötä kodin ja koulun välillä. Pohdittiin, tarvi-
taanko erillisiä monikulttuurisia vanhempainiltoja, vai olisiko kaikki vanhem-
mat kohdattava yhdessä? Koulussamme kokeiltiin kieli- ja kulttuuriryhmittäisiä 
vanhempainiltoja, mutta luovuimme syksyllä 2012 erillisestä monikulttuurisesta 
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vanhempainillasta. Kaikille yhteisiin vanhempainiltoihin hankimme tulkit niin, 
että kaikki voivat osallistua yhteisiin keskusteluihin.
     
Kokemuksia toteutuksesta
Omien kieliryhmien vanhempainillat järjestettiin seuraaville kieliryhmille: 
somali, venäjä, viro, turkki ja muut kieliryhmät. Vanhemmat saivat iltaan oman-
kieliset kutsut. Iltoja varten laadittiin yhteinen materiaali, jonka tulkkikeskus 
käänsi. Materiaali jaettiin vanhemmille. Yhteistyötä tehtiin oman äidinkielen 
opettajien kanssa. He soittivat tarvittaessa huoltajille ja vetivät illassa omia 
osioitaan. Illan aiheena oli koulunkäynti ja sen tukeminen.

Palaute vanhempainilloista on ollut positiivista sekä vanhemmilta että opetta-
jilta. Illat vaativat monenlaista suunnittelua: keitä kutsutaan, mitä tulkkeja tarvi-
taan, miten kutsu saadaan perille, millainen materiaali jaetaan ja millä kielil-
lä? Monikulttuuriset kohtaamiset ovat koululle elintärkeitä. Muuten tapahtuu 
puolin ja toisin asioiden väärintulkintoja kulttuurien välisten erojen seuraukse-
na. Monikulttuurinen kouluarki on uutta vielä useimmille opettajille, ja käytän-
töjä luodaan yhdessä opettajien ja huoltajien kesken.

Oppilaan näkökulma
+  Kun vanhemmat ja koulu ovat yhteistyössä ja oikeasti ymmärtävät toisi-

aan, myös oppilaan luottamus aikuisiin kasvaa. Oppilas saa rauhassa olla 
lapsen roolissa.

+  Oppilas tietää, että vanhemmat ymmärsivät oikeasti, mitä vanhempainillas-
sa sanottiin.

+  Oppilas näkee, että koulussa on monta muutakin oppilasta, ja vanhempaa, 
vastaavassa tilanteessa.

–  Voi herätä kysymys, miksi minun taustastani tehdään numero?

Huoltajan näkökulma
+  Vanhempi voi kokea epävarmuutta, kunnioittaako koulu kodin kulttuuria, 

ja opetetaanko koulussa kodin kulttuurin vastaisia arvoja - > ilta selkeyttää, 
millaisia opetettavat asiat ja oppikirjat ovat

+  Oman äidinkielinen tuki vanhempainilloissa, kutsussa, puhelussa ja mate-
riaalissa

+  Vanhempi ehkä haluaa tutustua suomalaisiin vanhempiin
+  Vanhempien verkostoituminen lisää tiedonkulkua ja sitä kautta omaa aktii-

visuutta
–  Suomalainen vanhempi: onko tilaisuus turhan pitkä ja raskas? Väännetään-

kö perusasioita rautalangasta?
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Opettajan näkökulma
+  Huoltajiin tutustuminen auttaa ymmärtämään oppilasta
+  Eri kielille käännetty materiaali auttaa asioiden hoitamisessa. Oman äidin-

kielen opettajien tuki
+  Mahdollisuus kehittää omaa ammattitaitoa
+  Yhteinen toimintalinja, kun ilta on yhdessä suunniteltu. Mukana valmiste-

lussa myös ohr ja jory
– Tulevatko kaikki paikalle sovittuun aikaan, johon tulkitkin on varattu? 

(kulttuurierot aikakäsityksessä)

Pohdittavaksi:
 Koulun tilaisuuksista tiedotetaan vanhemmille pääsääntöisesti 

Wilman kautta - miten saadaan sama tieto luku- ja kirjoitustai-
dottomille tai suomen kieltä osaamattomille vanhemmille?

MUUTOKSESTA TIEDOTTAVA ILTA MONIKULTTUURISILLE 
VANHEMMILLE

Hevoshaan koulu, Vantaa. Oppilasmäärä lähes 450. Vuosiluokat 1–6.
Maiju Jäntti, luokanopettaja, ja Mirja Siukonen, luokanopettaja

Muutoksesta tiedottaminen kaikille vanhemmille
Vantaan erityisopetuksen järjestämisessä on käynnissä muutosprosessi. Illassa 
on tarkoitus keskustella siitä, mitä lähikouluperiaate tulee tarkoittamaan käytän-
nössä. Ilta järjestetään monikulttuurisena, sillä tieto pyritään tarjoamaan kaikki-
en oppilaiden vanhemmille. 

Vanhempainillan tavoitteena on kuvata vanhemmille, millaisia tukimuotoja koulu 
tarjoaa yleistä, tehostettua ja erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Tavoitteena 
on 1) koulun toimintamallin ja -tapojen selkeyttäminen ja avoimuus, 2) realis-
tisen kuvan muodostuminen lähikouluperiaatteesta sekä 3) koulun kynnyksen 
madaltaminen. Koulussa on kokeiltu tukimuotojen joustavaa käyttöä: kaikis-
sa luokissa pyritään toteuttamaan joustavia opetusjärjestelyjä monipuolisesti. 
Jokaisella luokkatasolla toimii erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, joka 
vastaa luokkatason erityisopetuksesta. Pääsääntöisesti erityisopettaja ja luokan-
opettaja toimivat työpareina ryhmässä, johon kuuluu yleisopetuksen oppilaita 
ja tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevia oppilaita. Erityisopettajan antaessa 
laaja-alaista erityisopetusta luokkatason tukea tarvitseville oppilaille, hänen 
oman luokkansa oppilaat työskentelevät hänen työparinsa ryhmässä esimerkik-
si taito- ja taideaineiden tunneilla. 
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Opettajien ja koulun kannalta vanhempainillan järjestäminen tukee seuraavia 
tavoitteita: 1) Koulun yhteisen linjan luominen, 2) Tuen polun selkeyttäminen 
ja määrittäminen sekä 3) Ristiriitojen tai epäselvyyksien ennakoiminen kodin ja 
koulun yhteistyössä.

Illan järjestäminen käytännössä
 Illan järjesti Koti ja koulutiimi yhdessä johtoryhmän kanssa
 Vanhempainyhdistys kahvittajana
 Maahanmuuttajavanhemmille tulkit ja omat pöydät kieliryhmittäin
 Alustus: erityisopetuksen koordinaattori ja koulun erityisopetuksesta 

vastaava johtoryhmän jäsen

Kokemuksia toteutuksesta
Erityisopetuksen koordinaattori esitteli perusopetuksen järjestämistä lähikoulu-
periaatteen mukaisesti, sekä havainnollisti kolmiportaisen tuen vaiheita. Illassa 
tuotiin mm. esiin, mitkä tukitoimet kuuluvat yleiseen, tehostettuun, ja erityi-
seen tuen vaiheisiin. Koulumme erityisopetuksesta vastaava kertoi huoltajille 
pienryhmien ja yleisopetuksen välisestä yhteistyöstä sekä erityisopettajien työn 
jakautumisesta. Vanhempainillassa tuotiin esiin avoimesti se, miten koulussam-
me järjestetään (erityis)opetusta ja joustavia opetusjärjestelyjä.

Keskustelua aiheesta jatkettiin luokissa luokkien omien vanhempainiltojen 
yhteydessä. Koko koulun yhteinen vanhempainilta oli ajoitettu ennen luokkien 
omia vanhempainiltoja, mikä toi paikalle runsaasti huoltajia.

Tulkkausmahdollisuus oli tarjottu kuudella koulumme yleisimmällä kielellä. 
Tulkeille oli varattu pöydät salin takaosasta. Pöydät oli aseteltu kieliryhmittäin. 
Valmiiksi osoitetut pöydät opasteineen saivat tulkeilta kiitosta.

Jatkossa huoltajille voisi esitellä tuen muotojen järjestämistä esimerkkitapausten 
avulla. Yhdessä huoltajien kanssa voitaisiin laatia myös teoreettinen oppimis-
suunnitelma, jolloin lomakkeet tulisivat tutuksi. Huoltajille voisi vielä tarkem-
min avata käsitteiden sisältöä.

Oppilaan näkökulma
+  Suoraan vanhemmille tiedottaminen tukee vanhemmuutta ja lapsen roolin 

ylläpitämistä silloin, kun vanhempien kielitaidossa on puutteita ja lapsi 
joutuu usein tulkkaamaan vanhemmilleen
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Huoltajan näkökulma
+  Tärkeää on tunne, että kaikki ovat tämän koulun oppilaiden vanhempia ja 

tärkeitä läsnäolijoita
+  Mahdollisuus dialogiin, riittävän pienet ryhmät, riittävästi aikaa ja tilaa 

rauhalliseen pohdintaan 
+  Kun vanhemmat tietävät tukimuodoista, heillä on mahdollisuus myös vaatia 

niitä lapsilleen
–  Kieliryhmittäinen istumajärjestys on haastava: Tulkit yleisön joukossa tuot-

tavat melua. Toisaalta kieliryhmittäinen erikseen asettaminen voi tuoda 
tunteen tarpeettomasta erittelystä.

Opettajan näkökulma
+  Vanhempainillan suunnittelussa on moni mukana, ei jää yhden opettajan 

harteille
+  Ilta havainnollistaa, onko resursseja suunnattu koululla niin, että tukitoimia 

on riittävästi saatavilla
–   Tulevatko kaikki paikalle silloin kun tilaisuus alkaa? Erilaisen aikakäsityk-

sen ymmärtäminen ja suomalaiseen täsmällisyyteen ohjaaminen

Pohdittavaksi: 
 Onko monikulttuurinen vanhempainilta liian raskas ja hidastem-

poinen suomenkielisille?
 Miten vanhempainillassa voidaan käsitellä muutoksen vanhem-

missa herättämää huolta?
 Onko ”tiedottavan” vanhempainillan rakenteeseen mahdollista 

lisätä huoltajien osallisuutta?
 Voisiko vanhempia laittaa pohtimaan esimerkiksi erilaisia caseja, 

ja sen jälkeen kertoa koulun ratkaisuja caseihin?
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AIKAA KESKUSTELULLE – MAAHANMUUTTAJAVANHEMPIEN 
RYHMÄ

Mikkolan koulu, Vantaa. Oppilasmäärä n. 820. Vuosiluokat 1–9.
Eeva Ahtee, projektipäällikkö, Osallisena Suomessa, Kieli- ja kulttuuritietoi-
sen kasvuympäristön vahvistaminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa 
-hanke, Kaija Markus, lehtori ja Tuuli Lankinen, lehtori. 

Tilaa keskustelulle – mahdollisuuksia osallistumiseen
Mikkolan koulussa on järjestetty vanhempainryhmää lukuvuoden 2011–2012 
ajan. Tavoitteena on madaltaa maahan muuttaneiden vanhempien kynnystä 
osallistua koulun vanhempaintoimintaan, lastensa koulunkäyntiin sekä tarjota 
vanhemmille osallisuuden mahdollisuuksia suomalaisessa yhteiskunnassa. 
Ensimmäisellä kerralla kutsuttiin koulun maahanmuuttajataustaiset vanhem-
mat. Tapaaminen oli varattu tutustumiseen ja keskusteluun koulun yleisistä 
asioista. Paikalla olivat koulun rehtori sekä alueen maahanmuuttajakoordi-
naattori. Vanhemmilta tiedusteltiin halukkuutta osallistua vanhempainryhmän 
toimintaan. Parikymmentä halukasta ilmoitti yhteystietonsa, mutta osallistujia 
vanhempainryhmässä on ollut 13.  

Vanhempainryhmän ohjelma
 Ensimmäisellä kerralla osallistujat tutustuivat toisiinsa, sekä rehtoriin ja 

alueen maahanmuuttajakoordinaattoriin; rehtori kertoi, mitä tukea koulu 
tarjoaa (esim, erityisopetus, psykologin palvelut, kuraattori jne.), maahan-
muuttajakoordinaattori informoi  erityisesti maahanmuuttajille suunnatusta 
toiminnasta alueella.

 Toisella kerralla aiheina olivat mm. koulun säännöt ja juhlakäytänteet
 Kolmannella tapaamiskerralla käsiteltiin ajankohtaisia asioita, kuten 

peruskoulun jälkeisiä opiskelumahdollisuuksia. Vieraina ryhmässä olivat 
oman koulun opinto-ohjaaja ja ammattikoulun erityisopettaja.

 Neljännellä kerralla keskusteltiin aiheesta ”Maahanmuuttajavanhempana 
Suomessa”. Alustaja oli kutsuttu Väestöliitosta. 

 Viidennellä kerralla, kevään päätöstapaamisessa keskusteltiin kesätoimin-
nasta ja suunniteltiin yhdessä tulevien kokoontumiskertojen ohjelmaa.

Kokemuksia toteutuksesta
Jokaisella tapaamiskerralla on jätetty alustuksen jälkeen runsaasti aikaa kysy-
myksille ja keskustelulle. Keskustelu on ollut hedelmällistä ja vilkasta. Järjes-
täjinä vanhempainryhmässä on toiminut kaksi koulun opettajaa. Ryhmässä on 
vieraillut koulun muita toimijoita.

Monikulttuurisuus voimavaraksi
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Kutsujen lähettäminen oli haasteellista. Ensimmäistä kertaa edeltäneistä pape-
rikutsuista kaikki eivät menneet perille, joten niiden sijaan päädyttiin lähet-
tämään kutsu tekstiviestillä. Kaksi viikkoa ennen tapaamista järjestäjät ovat 
lähettäneet tekstiviestin osallistujille, minkä lisäksi tekstiviesti on lähetetty vielä 
kahta päivää aikaisemmin muistutukseksi tapaamisesta. Lisäksi vanhempien on 
helppo ilmoittaa tekstiviestiin vastaamalla, mikäli eivät pääse paikalle. 

Vaikka tekstiviestikutsu osoittautuikin toimivaksi, silläkään ei tavoitettu kaikkia 
halukkaita. Jokaisella ryhmäkerralla kuultiin osallistujilta muista kiinnostuneis-
ta, joita tekstiviestit eivät olleet tavoittaneet. Näiden vanhempien yhteystiedot 
lisättiin listalle ja kutsuttiin seuraavaan tapaamiseen. Vanhemmille on tarjottu 
mahdollisuus tulkkiin, sillä tulkkaus toimii kielimuurin madaltajana. Muuta-
mat vanhemmat ovat uskaltautuneet ryhmään jo ilman tulkkiakin voidakseen 
harjoitella suomen kieltä samalla. Lastenhoitoa ei ole pyydetty järjestämään.

Vanhempainryhmä on ollut erittäin antoisa niin vanhemmille kuin opettajille-
kin. Vanhemmat ovat saaneet mahdollisuuden kysyä lastensa koulunkäyntiin 
liittyvistä asioista, minkä lisäksi heidän toimijuutensa suomalaisessa yhteiskun-
nassa on vahvistunut, kun suomalainen koulujärjestelmä ja reitit eri palveluiden 
pariin ovat selkiytyneet.

Oppilaan näkökulma
+  Vuorovaikutus kodin ja koulun välillä selkeytyy

Huoltajan näkökulma
+  Suomalainen koulujärjestelmä tulee tutummaksi 
+  Huoltajan taidot lapsen koulunkäynnin tukemisessa kehittyvät
+  Huoltaja saa vertaistukea
–  Saako huoltaja tiedon ajoissa?

Opettajan näkökulma
+  Ryhmän vastuuopettajat tutustuvat oppilaiden vanhempiin, saavat lisää 

ymmärrystä oppilaiden taustaan
– Vastuuopettajien on huolehdittava tärkeän tiedon välittämisestä muille 

oppilaan opettajille
– Vanhempien tavoittaminen on haasteellista

Monikulttuurisuus voimavaraksi
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KOULUARKEEN TUTUSTUMISTA – 
MAAHANMUUTTAJAVANHEMPIEN RYHMÄ

Jokiniemen koulu, Vantaa. Oppilasmäärä: n. 640. Vuosiluokat 1–9. 
Eeva Ahtee, projektipäällikkö, Osallisena Suomessa, Kieli- ja kulttuuritietoi-
sen kasvuympäristön vahvistaminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa 
-hanke ja Leena Kolho-Venäläinen, rehtori.

Vanhemmille tietoja ja taitoja koulunkäynnin tukemiseen
Jokiniemen koulussa aloitettiin syksyllä 2011 vanhempainryhmä, joka kokoon-
tuu noin kolme kertaa lukukaudessa. Tavoitteena on tarjota vanhemmille 
mahdollisuus tukea lastensa koulunkäyntiä ja kasvatusta: niitä tietoja ja taitoja, 
joita vanhemmalla tulisi suomalaisesta koulutusjärjestelmästä olla. Jokiniemen 
koulun vanhempainryhmiä ovat olleet suunnittelemassa koulun rehtori, opet-
tajia, terveydenhoitaja, kieli- ja kulttuurikoordinaattori ja kieli- ja kulttuuriryh-
mien konsultoiva koulupsykologi. 

Vanhempainryhmän teemat
Jokaiselle kerralle sovittiin suunnitteluryhmässä teema. Teemoina ovat olleet 
suomaiseen koulujärjestelmään ja koulunkäyntiin liittyvät aiheet, joiden lisäksi 
on puhuttu mm. harrastusmahdollisuuksista ja lähialueen palveluista, kuten 
kirjastoista ja terveydenhoitoon liittyvistä asioita. Lisäksi vanhemmat ovat 
voineet esittää toiveita ja jättää kysymyslaatikkoon kysymyksiä, joita käsitellään 
seuraavalla tapaamiskerralla. 

Kokemuksia toteutuksesta
Vanhempainryhmien kokoontumiset ovat olleet kerta kerralta enemmän vuoro-
vaikutteisia ja tunnelma illoissa on ollut hyvin positiivinen ja osallistuva. Koulun 
henkilöstö on saanut mahdollisuuden kertoa työstään vanhempainryhmässä. 
Tavoitteena on ollut luoda pohjaa myöhempää kasvupolkua ajatellen. Ryhmien 
järjestämisen taustalla on ollut ajatus kaksisuuntaisesta kotoutumisesta - niin 
valtaväestön kuin maahan muuttaneiden tulee oppia uusia asioita. Se onnistuu 
parhaiten yksilöt kohtaamalla.

Vanhemmat kutsuttiin ryhmään aluksi paperikutsuilla ja vanhempainillan lähes-
tyessä osaa vanhemmista vielä muistutettiin puhelinsoitoilla tai tekstiviesteillä. 
Oman äidinkielen opettajat ovat olleet suurena apuna kutsujen kääntämisessä. 
Jokiniemen koulun vanhempainryhmään on osallistunut enimmäkseen valmis-
tavan opetuksen oppilaiden vanhempia. Myös muutamat lähellä sijaitsevan 
Tiedonjyvän päiväkodin lasten vanhemmat ovat osallistuneet iltoihin. Keskus-
telu- ja ymmärrysyhteys on järjestetty kutsumalla paikalle tulkit. Vanhemmat 
istuvat kieliryhmittäin eri pöytien äärellä. Lisäksi tapaamisiin on järjestetty 

Monikulttuurisuus voimavaraksi
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lastenhoito, joka on koettu edellytyksenä vanhempien ryhmään osallistumiselle 
– etenkin silloin, kun maahan muuttaneella perheellä on vasta vähän verkosto-
ja uudessa asuinmaassa ja lastenhoitoa on vaikea muuten järjestää. 

Ajatuksia jatkokehittämisestä
Jatkoa varten on pohdittu, kuinka vanhempia osallistettaisiin enemmän iltojen 
suunnitteluun ja toteutukseen. Haasteena tulee olemaan myös ryhmän tapaa-
misten teemojen soveltaminen jatkossa, kun osa vanhemmista tulee ryhmään 
uutena ja osa on osallistunut jo vuoden ryhmän kokoontumisiin.  Vanhempai-
nryhmätoiminnan kehittämistä jatketaan perustamalla koulun tiimijärjestelmään 
monikulttuurisuustiimi lukuvuodelle 2012–2013. Päiväkodin henkilöstö osallis-
tuu myös kyseisen tiimin toimintaan.

Oppilaan näkökulma
+  Vuorovaikutus kodin ja koulun välillä selkeytyy

Huoltajan näkökulma
+  Suomalainen koulu- ja palvelujärjestelmä tulevat tutummaksi 
+  Huoltajan taidot lapsen koulunkäynnin tukemisessa kehittyvät
+  Osallistuminen iltojen suunnitteluun ja toteutukseen tukee kotoutumista

Opettajan näkökulma
+  Moniammatillinen yhteistyö tukee kaksisuuntaista kotoutumista ja opetta-

jan tehtävää

Monikulttuurisuus voimavaraksi
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VIESTINNÄLLÄ ON VÄLIÄ

Kodin ja koulun väliseen viestintään kuuluu yksisuuntaista tiedottamis-
ta, mutta entistä tärkeämmäksi osaksi on noussut vuorovaikutteinen vies-
tintä. Käytännön koulutyössä huoltajilta pyydetään palautetta koulun 
toiminnasta sekä kyselyjen että henkilökohtaisten tapaamisten muodossa. 
Tässä luvussa esitellään malleja viestinnän kehittämiseen sekä kunnan 
että koulujen tasolla.

VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN PERUSOPETUKSESSA
Terhi Karhuniemi, viestintäpäällikkö, Vantaa

Toimiva viestintä on yhteistyön edellytys

Kodin ja koulun välinen viestintä ja vuorovaikutus luovat perustan hyvin toimi-
valle yhteistyölle. Toimiakseen hyvin, yhteistyö edellyttää selkeitä rakenteita 
ja vastuita, aktiivisuutta kaikilta osapuolilta ja kykyä asettua toisen asemaan. 
Keskinäinen luottamus syntyy yhteisessä keskustelussa, kohtaamisissa sekä 
pitkäjänteisessä ja aktiivisessa vuoropuhelussa. 

Toimivista ja selkeistä viestinnän rakenteista hyötyvät kaikki osapuolet. Selkeät 
pelisäännöt helpottavat arjen hallintaa ja lisäävät työtyytyväisyyttä sekä helpot-
tavat johtamista, rekrytointia ja perehdyttämistä. Rakenteiden tavoitteina on 
parantaa oppilaan hyvinvointia ja koulumenestystä, mutta niillä on selkeä 
yhteys myös työyhteisön toimivuuteen, kun jokainen tietää ja tuntee oman 
roolinsa ja omat tehtävänsä. Selkeät vastuunjaot ja -rakenteet, kollegiaalinen 
tuki ja yhteisöllisyyttä rakentava vuorovaikutus huoltajien kanssa lisää jaksa-
mista ja vähentää riittämättömyydentunnetta. 

Suunnitelmallinen viestintä tukee yhteistyötä ja lisää 
luottamusta

Huoltajien ja henkilöstön keskinäinen luottamus ja arvostus voidaan rakentaa 
avoimella ja vuorovaikutteisella viestinnällä, joka on omiaan lisäämään yhtei-
söllisyyttä ja osallisuutta. Toisaalta tyytymättömyys ja oikaisuvaatimukset sekä 
valitukset vähenevät, kun huoltajilla on koulun kanssa yhteinen kieli ja yhteiset 
tavoitteet sekä riittävästi tietoa koulun toiminnasta ja etenkin omaa lasta koske-
vista asioista.  Viestinnän periaatteet ja rakenteet eivät synny itsestään, vaan ne 
kannattaa rakentaa yhdessä huoltajien kanssa. Lisäksi periaatteiden tulee olla 
kaikkien tiedossa.

Viestinnällä on väliä
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Viestinnällä voidaan vaikuttaa positiivisesti tai negatiivisesti koulun mainee-
seen. Se, miten koulu selviää kriisien ja haasteellisten asioiden viestinnästä, 
kertoo paljon sen kyvystä hoitaa myös vaikeita asioita. Mediakin käsittelee 
hyvämaineisia organisaatioita usein lempeämmin kuin niitä, joilla on valmiiksi 
ongelmia maineensa kanssa. Ja kun vanhemmat seuraavat aktiivisesti mediaa, 
luovat he mielikuvansa median kautta jos muita kokemuksia ja kontakteja ei 
ole.

Velvollisuus viestintään tulee laeista

Perusopetuslakiin tuli muutoksia vuonna 2010 ja sen perusteella opetushallitus 
uudisti opetussuunnitelman perusteet. Vantaalla laadittiin ”Oppimisen, kasvun 
ja koulunkäynnin tuki - Vantaan perusopetuksen opetussuunnitelman muutok-
set ja täydennykset” -niminen asiakirja, johon on sisällytetty Vantaan käytännöt. 
Nämä muutokset olivat merkittäviä kodin ja koulun yhteistyön ja siten myös 
viestinnän kannalta, joten myös Vantaan kodin ja koulun välisen viestinnän 
opas uudistettiin. 

Opetussuunnitelman perusteiden ja opettajien virkaehtosopimuksen mukaan 
opettajien tehtäviin kuuluu yhteydenpito kotien kanssa. Opettajan tulee osal-
listua koulussa kolmen tunnin ajan viikossa opetuksen yhteissuunnitteluun, 
aineryhmittäisiin ja asiaryhmittäisiin neuvonpitoihin, kodin ja koulun väliseen 
yhteistyöhön sekä opetuksen suunnitteluun ja koulun toiminnan kehittämi-
seen liittyvien tehtävien tekemiseen. Koulujen käytänteiden yhtenäistämisek-
si Vantaalla laadittiin jo vuonna 2005 yt-ajan käyttöä koskevat ohjeet, joiden 
mukaan vähintään yksi tunti tästä ajasta tulee olla sidottuna opettajien kiinte-
ään lukujärjestykseen. Yt-ajan yhtenä osa-alueena on kodin ja koulun yhteis-
työ, johon sisältyvät vanhempainvartit, vanhempainillat, HOJKS -palaverit ja 
muu tarpeellinen yhteydenpito huoltajiin. 

Aktiivisuus vuorovaikutukseen lähtee luontevimmin koululta ja opetussuunni-
telman perusteissa onkin määritelty, että yhteistyö edellyttää opettajien aktiivis-
ta aloitetta.  Perusopetuslain lisäksi myös esimerkiksi hallintolaki ja kuntalaki 
velvoittavat kuntia ja kouluja viestimään monista asioista asukkaille ja siten 
myös huoltajille. 

Viestinnällä on väliä
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Pohdittavaksi:
 Millaiset viestinnän periaatteet koulullamme on, vai viestiikö 

jokainen opettaja omalla tavallaan?
 Onko viestinnän periaatteista keskusteltu vanhempien kanssa?
 Mitä ovat huoltajan ensisijaiset viestintäkanavat koulussamme, 

keneen hän voi ottaa yhteyttä ja miten hän löytää tarvittavat 
yhteystiedot?

 Miten ja millä ehdoilla oppilas voi olla viestijä kouluyhteisössä? 
Entä oppilaskunta?

 Mitä kanavia pitkin vanhempainyhdistys voi viestiä kouluyhtei-
sössä?

 Tuleeko huoltajille Wilman kautta liikaa negatiivisia viestejä? 
Kuinka monta tällaista viestiä kulkee, ennen kuin tavataan 
kasvokkain?

 Maahanmuuttajavanhemman kysymys, joka saattaa kuvastaa 
useimpien vanhempien ajatuksia: ”Miten Wilma-viestiin tulisi 
suhtautua? Kun opettajalta tulee viesti, että lapsi on käyttäyty-
nyt huonosti koulussa, mitä vanhemman tulisi tehdä? Pitäisikö 
pyytää anteeksi lapsen puolesta? Odottaako opettaja edes vasta-
usta?”

 Monet koulut käyttävät blogia kuvaamaan kouluarjen positiivisia 
tapahtumia: teemaviikkoja, kilpailuja ja oppilaiden tuotoksia. 
Voiko tällä kompensoida Wilma-viestien tiukkaa asiapitoisuutta?

 Miten koulussamme käytetään sosiaalisen median palveluja 
kodin ja koulun välisen viestinnän välineenä?

 Miten koulumme käyttää viestintää maineenhallinnan välineenä? 
Miten mahdolliseen kriisiviestintään on valmistauduttu?

Lähteet
Unhola, T. 2010. Vantaan kodin ja koulun välisen viestinnän opas. www.vantaa.fi  > Opetus ja 
kasvatus > esitteet ja oppaat

Oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuki - Vantaan perusopetuksen opetussuunnitelman 
muutokset ja täydennykset.  www.vantaa.fi  > Opetus ja kasvatus > esitteet ja oppaat

Viestinnällä on väliä
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KOULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA

Hämeenkylän koulu, Vantaa. 500 oppilasta, vuosiluokat 7.–9
Pasi Majasaari, rehtori, Kaisa Saksa, aineenopettaja, Tiina Huttunen, apulais-
rehtori, aineenopettaja Vesa Erähalme, eritysopettaja, Reetta Karvonen, opinto-
ohjaaja

Taustaa viestintäsuunnitelman kehittämiselle
Koulussa on lukuisia viestijöitä ja vastaanottajia. Viestintävälineitä on paljon. 
Viestinnän sisältö vaihtelee paljon sisällöltään ja prioriteetiltaan. Hämeenkylän 
koulun viestintäsuunnitelman tarkoituksena on järkevöittää ja tehostaa tiedon-
kulkua talon sisällä ja ulkopuolella.

Väline Viestijä Vastaanottaja Sisältö

Wilma Rehtorit,
opettajat ja
huoltajat

Rehtorit, opettajat,
huoltajat ja oppilaat

Päivittäiset asiat,
tulevat tapahtumat

Tiedotteet Koulu, luokkatasot Huoltajat Tulevat tapahtumat

Kotisivut Koulu ja rehtori Huoltajat ja maailma Infopankki koulusta,
ajankohtaiset asiat, 
tulevat tapahtumat

Info-TV Opettajat Oppilaat Päivittäiset asiat

Keskusradio Opettajat Oppilaat Päivittäiset asiat

Ilmoitustaulut Opettajat Oppilaat, opettajat Ajankohtaiset aikataulut, 
tulevat asiat

Sähköposti Rehtori ja virasto Opettajat

Kuvio 7. Viestinnän välineet Hämeenkylän koulussa

Työvaiheet viestintäsuunnitelman kehittämisessä
1. Alkutilanteen kartoitus: Miten viestintä toimii koulun sisällä ja ulkopuolel-

la eri viestintäkanavien näkökulmasta?
2. Käyttökokemuksien ja mielipiteiden keruu:

o Wilma-kyselyt opettajille ja vanhemmille
o Viestintätyöpaja vanhemmille kodin ja koulun yhteistyöpäivänä

3. Palautteen pohjalta muokataan viestintää toimivammaksi ja tehokkaam-
maksi

Viestinnällä on väliä
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Aluksi kartoitettiin viestintäkanavat viestijän, vastaanottajan ja sisällön näkö-
kulmista (kuvio 6). Sen jälkeen tarkasteltiin viestintään osallistuneiden opet-
tajien ja vanhempien kokemuksia. Vanhemmille toteutettuun kyselyyn saatiin 
74 vastausta. Koulun kotisivuilta yleisimpiä tiedonhakuaiheita olivat aikataulut, 
yhteystiedot, kuulumiset ja oppiaineiden sisällöt. Vanhemmat olivat pääosin 
tyytyväisiä koulun viestintään. Palautteen pohjalta keskitytään muutamaan 
suurimpaan epäkohtaan, joita olivat kotisivujen päivittäminen sekä liiallinen 
Wilma-viestien määrä.

Puhelimen käyttö ja tapaamiset ovat edelleen tärkeitä sähköisen viestinnän 
ohella. Blogilla voidaan kuvata vanhemmille koulun arkeen liittyviä positiivisia 
asioita.

Kokemuksia toteutuksesta
Koulun viestintäsuunnitelma tuo selkeyttä siihen, kuka koulussa vastaa minkä-
kin asian tiedottamisesta. Yhden viestintäkanavan valitseminen ensisijaiseksi 
kanavaksi voi olla viisasta, jotta viesti tavoittaa vanhemmat ja päivitykset hoide-
taan ajallaan. Kyselyn toteuttaminen tuotti tietoa vanhempien näkemyksistä ja 
viestintätyöpajassa oli mahdollisuus keskustella ja pohtia viestintää yhdessä.

Oppilaan näkökulma
+  Oppilaalla on varmuus siitä, mistä hän saa tietoa ja miten hän voi viestiä 

kouluyhteisössä
+  Oppilas tietää, miten opettajat ja vanhemmat viestivät keskenään.
–  Miten oppilas motivoituu antamaan koulusta jaettavat paperiset tiedotteet 

vanhemmille?

Huoltajan näkökulma
+  Hyvä tiedotus helpottaa arkea ja yhteydenpitoa. Malli selkiyttää, mistä, 

keneltä ja miten löytyy oikea tieto, ja mihin kertoa kodin terveisiä.
–  Useat tietokanavat voivat sekoittaa kiireessä.
–  Wilman käyttö ei aina ole sujuvaa -> ehkä tarvitaan opetusta.

Opettajan näkökulma
+  On selkeää kun sovitaan, kuka tiedottaa esim. Wilmassa: rehtori, luokan-

valvoja, aineenopettaja?
+  Opettaja voi valita itselleen luontevan viestintäkanavan.
– Miten luokanvalvoja pysyy kartalla siinä, mitä viestejä hänen vastuuryh-

mästään kulkee?

Viestinnällä on väliä
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VIESTINTÄÄ JA VUOROVAIKUTUSTA KEHITTÄVÄ 
VANHEMPAINILTA

Ylästön koulu, Vantaa. Oppilasmäärä 540, perusopetuksen vuosiluokat 1-6
Päivi Pitkäranta, luokanopettaja, Aune Mejri, luokanopettaja, Pertti Ylönen, 
luokanopettaja ja Pirita Aukee-Irving, luokanopettaja

Illan tavoitteet

Vanhempainillan tavoitteena on 
1. tukea vanhempia Wilman käytössä ja 
2. ideoida vanhempien kanssa kodin ja koulun yhteistyöhön uusia muotoja. 
3. Tutustuttaa vanhempia niihin henkilöihin ja tahoihin, jotka mahdollisesti 

niveltyvät oppilaiden kouluun liittyvään arkeen.

Vanhempainillan ohjelma
Vanhempainilta toteutettiin niin, että 1.-3. luokille oli oma iltansa ja 4.-6. luokil-
le omansa. Tilaisuus alkoi salissa yhteisellä osuudella. Sen jälkeen vanhem-
mat kiersivät illan aikana eri messupisteissä keskustelemassa erilaisista aiheis-
ta. Jokainen luokka kokoontui messukahvilaan etukäteen sovittujen vuorojen 
mukaisesti. Näin luokanopettaja tapasi oman luokkansa vanhempia. Illan 
aiheina olivat:

 Opastusta Wilman käyttämiseen
 Keskustelua oman luokan asioista
 Messupisteet: VATU ry., MLL ry, Musiikkiopisto, seurakunta, Kaupunki, 

NANO (Iltapäiväkerho), Oppilashuoltoryhmä, KIVA -tiimi.
 Ideanurkkaus: toiveita ja odotuksia koululle, sekä Mitä annettavaa minulla 

on koululle?

Kokemuksia toteutuksesta
Illasta tiedotettiin vanhemmille n. kuukausi ennen iltaa. Ilmoittautumislomaket-
ta käytettiin samalla tiedonhankintaan: Millaista ohjausta vanhemmat tarvitsevat 
Wilman käyttöön? Millaisia ideoita vanhemmilla on kodin ja koulun yhteistyö-
hön? Illoissa koottuja vanhempien ideoita käytetään yhteistyön jatkon suun-
nittelussa. Vuodelle 2013 on suunnitteilla mm. kodin ja koulun yhteistyöpäivä, 
jonka ohjelmaa suunnitellaan yhdessä vanhempien kanssa.   

Oppilaan näkökulma
+  Tapahtuman jälkeen oppilaan on helpompi jutella vanhempien kanssa, 

kun vanhempi tietää koulun asioista.
+  Oppilas voi saada lisää tukea, kun vanhempi on saanut kontaktin koulun 

henkilöstöön

Viestinnällä on väliä
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Opettajan näkökulma
+  Yhteinen aloitus illalle lisää koulun yhteisöllisyyttä
+  Opettajakin pääsee tutustumaan koulun yhteistyötahoihin
+  Opettaja voi pyytää vanhempia esittäytymään luokkaan kokoonnuttaessa
–  Tulevatko vanhemmat luokkiin messutilaisuuden lomassa?

Viestinnällä on väliä
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MITÄ KUULUU SEITSEMÄSLUOKKALAISTEN 
VANHEMMILLE?

Tässä luvussa kerrotaan Turun Yliopiston oppimistutkimuksen keskuksen 
toteuttamasta kyselystä, joka oli suunnattu 7. luokkalaisten vanhemmil-
le. Kyselyn tavoitteena oli selvittää vanhempien tyytyväisyyttä kodin ja 
koulun yhteistyöhön tilanteessa, jossa alakoulun kokemukset ovat tuorees-
sa muistissa, mutta yläkoulun toimintakulttuuriin on jo tutustuttu yhden 
lukuvuoden ajan. Kokemusten lisäksi kartoitettiin vanhempien kokemaa 
kyvykkyyden tunnetta vanhemman roolissaan.

KOKEMUKSIA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖSTÄ
Marjaana Virta, projektitutkija, Turun yliopiston oppimistutkimuksen keskus

Reissuvihkosta Dialogiin – Kyselytutkimus vantaalaisten ja 
nurmijärveläisten 7. luokkalaisten vanhemmille

Osana Reissuvihkosta Dialogiin -hanketta Turun yliopisto toteutti seitsemäs-
luokkalaisten vanhemmille suunnatun tutkimuksen. Tarkoituksena oli saada 
tietoa siitä, millaiseksi vanhemmat kokevat perheensä ja koulun välisen tiedon-
kulun ja lapsensa asioista keskustelemisen. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa 
uutta tietoa kodin ja koulun yhteistyön kehittämisen tueksi. 

Aineiston kerääminen 7. luokkalaisten vanhemmilta
Kyselytutkimuksen aineisto kerättiin toukokuussa 2012 vantaalaisten ja nurmi-
järveläisten seitsemäsluokkalaisten vanhemmilta. Kysely toteutettiin sähköises-
sä muodossa ja lähetettiin Wilma- ja Helmi –viestintäjärjestelmien kautta kaikil-
le vanhemmille. Vastauksia saatiin kaikkiaan 1305 ja vastausprosentti oli n. 50. 
Vastaajista 973 oli Vantaalta, 312 Nurmijärveltä ja 20 asui muussa kunnassa.  
Vastaajista 76 prosenttia oli äitejä ja 24 prosenttia isiä. Yli 1200 vastaajan äidin-
kieli oli suomi.

Vastaajista 60 prosenttia koki olevansa perheessään se henkilö, joka pääasi-
assa vastaa yhteydenpidosta lapsensa koulun kanssa. Neljännes vastaajista 
koki kummankin huoltajan huolehtivan yhteydenpidosta koulun kanssa, ja 11 
prosentin mielestä se oli enemmän lapsen toisen huoltajan vastuulla. Sen sijaan 
kouluun liittyvistä käytännön asioista kuten läksyistä ja koulumatkoista huoleh-
timisen koettiin jakautuvan melko tasaisesti huoltajien ja lapsen itsensä välille.

Mitä kuuluu seitsemäsluokkalaisten vanhemmille?
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Vanhempainiltoihin ja -vartteihin osallistuminen

Noin kolme neljästä vanhemmasta ilmoitti osallistuneensa kuluneen lukuvuo-
den aikana koulun ja luokan vanhempainiltaan. Vanhempainiltoihin osallis-
tuneet vanhemmat olivat keskimäärin olleet niihin tyytyväisiä ja kokivat ne 
sisällöltään kiinnostaviksi, kestoltaan sopiviksi ja keskusteluilmapiiriltään miel-
lyttäviksi. Yleisin vanhempainiltoihin osallistumattomuuden syy liittyi ajankoh-
dan sopimattomuuteen. Toiseksi yleisin syy oli, että toinen huoltaja oli osal-
listunut. Osa vanhemmista koki vanhempainiltojen aihepiirit hyvin tutuiksi 
ja yleisluontoisiksi, etenkin jos perheessä oli vanhempia lapsia. Tutkimuksen 
perusteella näyttää siltä, että monet vanhemmat kokevat kahdenkeskiset tapaa-
miset opettajan kanssa informatiivisemmiksi kuin luokan tai koulun yhteiset 
vanhempainillat.

Vanhempainvartteihin tai arviointikeskusteluihin oli niin ikään osallistunut 
runsas kolme neljännestä vanhemmista. Tyytyväisyys niihin oli hieman suurem-
paa kuin vanhempainiltoihin. Osallistumattomuuden syyt olivat melko erilaisia 
kuin vanhempainiltojen kohdalla. Yleisin syy oli toisen huoltajan osallistumi-
nen. Ajankohdan sopimattomuus ei ollut yhtä merkittävä osallistumattomuu-
den syy kuin vanhempainiltojen kohdalla, mikä selittynee sillä, että tapaamisen 
ajankohta tavallisesti sovitaan opettajan kanssa. Muina syinä mainittiin esimer-
kiksi se, että joissain kouluissa keskusteluja käydään vain silloin, jos oppilaan 
koulunkäynnissä on erityistä huolta tai keskusteltavaa. Osa vanhemmista oli 
tähän menettelytapaan tyytyväisiä, osa taas kaipasi keskustelua siitä huolimatta, 
ettei lapsella ollut erityisiä ongelmia.

Tiedonkulku kodin ja koulun välillä

Valtaosa vanhemmista, 95 prosenttia, oli käyttänyt Wilmaa tai Helmeä yhtey-
denpidossa koulun kanssa. Vanhemmat kokivat sen sopivan hyvin sekä koulun 
että oppilaan asioista tiedottamiseen ja myös positiivisen palautteen antami-
seen. Sen koettiin sopivan hieman edellä mainittuja huonommin oppilaan 
oppimiseen ja käyttäytymiseen liittyvistä huolista keskustelemiseen. Vanhem-
mat toivoivat, että huolista, ongelmatilanteista ja esimerkiksi kiusaamisesta 
keskusteltaisiin puhelimitse tai kasvotusten.

Vanhemmat olivat kokeneet koulun tiedonkulun koulun kanssa kohtuullisen 
hyvin toimivaksi. He kokivat saaneensa riittävästi tietoa etenkin lastensa luvat-
tomista poissaoloista ja edistymisestä koulutyössä. Myös oppilasarvioinnin 
perusteista ja lapsen mahdollisesta tuen tarpeesta oli saatu hyvin tietoa. Vähiten 
tietoa vanhemmat kokivat saaneensa koulukuljetuksiin liittyvästä valvonnasta 
ja turvallisuudesta, oppilaanohjauksesta ja koulun oppilashuoltotyöstä.

Mitä kuuluu seitsemäsluokkalaisten vanhemmille?
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Vanhempien näkemys lapsensa saamasta tuesta

Vanhemmista 38 prosenttia oli sitä mieltä, että heidän lapsensa on saanut 
koululta oikeanlaista ja tarvitsemaansa tukea oppimiseen. 15 prosentin mielestä 
näin ei ollut, ja 47 prosentin mukaan tällaiseen ei ole ollut tarvetta. Vastaajista 
noin 200 ilmoitti, että heidän lapselleen on tehty oppimissuunnitelma. Noin 
neljä viidestä vanhemmasta, joiden lapselle on tehty oppimissuunnitelma, on 
osallistunut sen tekemiseen yhdessä opettajan kanssa.

Noin sadan vastaajan lapselle oli tehty erityisen tuen päätös. Näistä lapsista 56 
% opiskeli lähikoulussa ja 44 % erityisryhmässä toisessa koulussa. Vanhemmat 
vaikuttivat olevan hieman tyytyväisempiä lähikoulussa kuin erityisryhmässä 
opiskeluun. HOJKS oli tehty hieman alle sadan vastaajan lapsille, heistä yli 
90 prosenttia on osallistunut HOJKS:n tekoon yhdessä opettajan kanssa. Sekä 
oppimissuunnitelman että HOJKS:n tekotilaisuudet oli koettu hyvin myön-
teisesti. Näyttää kuitenkin siltä, että oppimissuunnitelman ja HOJKS:n käsit-
teet ovat monille vanhemmille vieraita. Moni ei tiedä, onko heidän lapselleen 
tehty sellaista. Tämän tuloksen perusteella vanhemmille tulisi tarjota nykyis-
tä enemmän tietoa siitä, mitä oppimissuunnitelma ja HOJKS ovat, milloin ja 
kenelle sellaiset tehdään.

Vanhemmilta yhteistyöhön kuluva aika ja vaiva

Vanhemmat kokivat useimmiten lapsen koulunkäynnistä huolehtimiseen ja 
koulun kanssa yhteydenpitoon kuluvan ajan kohtuulliseksi. Noin viidennes oli 
kokenut toisinaan ajankäytön ongelmia koululaisen asioista huolehtimiseen 
liittyen. Suurimpana ongelmana olivat hankaliksi koetut työajat ja –matkat, 
joiden vuoksi etenkin vanhempainiltoihin ja opettajien tapaamisiin ehtiminen 
oli vaikeaa. Toisaalta etenkin monilapsisten perheiden vanhemmat kokivat, että 
kaikkien lasten kouluasioista huolehtiminen vei yhteensä hyvin paljon aikaa. 
Osa vanhemmista koki, että lapsella oli hyvin runsaasti läksyjä ja kokeita, tai 
että tämän harrastukset matkoineen veivät suuren osan arki-illoista.

Suurin osa vanhemmista oli sitä mieltä, että lapsen luokkatovereiden vanhem-
pien tunteminen olisi lapsen kannalta hyödyllistä. Käytännössä asiat olivat 
kuitenkin toisin. Vanhemmat kokivat tuntevansa lapsensa luokkatovereiden 
vanhemmat melko huonosti, ja että vanhempien välisen yhteydenpidon kynnys 
oli melko korkea. Vanhempien mielestä toisten vanhempien tuntemisesta olisi 
hyötyä etenkin kiusaamis- ja ongelmatilanteissa, lapsen ajankäytön ja tekemis-
ten yhteisessä valvonnassa sekä yleisesti yhteistyön edistämisessä.

Mitä kuuluu seitsemäsluokkalaisten vanhemmille?
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Johtopäätöksiä vanhempien toiveista koulua kohtaan

Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että osa vanhemmista toivoo nykyis-
tä tiiviimpää ja kattavampaa yhteydenpitoa koulun kanssa. Henkilökohtai-
set keskustelumahdollisuudet, koulun henkilöstön tunteminen ja koulussa 
tapahtuneista asioista tiedottaminen oli monelle tärkeää. Kaikki vanhemmat 
eivät kuitenkaan toivo nykyistä tiiviimpää yhteydenpitoa koulun kanssa vaan 
kokevat, että se on nykyisellään riittävää. Näin ollen olisi perusteltua pohtia 
keinoja siihen, että halukkailla vanhemmilla olisi mahdollisuus nykyistä parem-
paan tiedonsaantiin ja keskusteluihin koulun kanssa, mutta tämä ei velvoittaisi 
niitä vanhempia, joille nykyinen yhteydenpito riittää.

VANHEMPIEN KOKEMA KYVYKKYYDEN TUNNE 
OPPILAAN VANHEMPANA
Marjaana Virta, projektitutkija, Turun yliopiston oppimistutkimuksen keskus

Vanhemmuuden koetulla kyvykkyydellä (parenting self-effi cacy) tarkoitetaan 
vanhempien omia käsityksiä siitä, kuinka hyvin he pärjäävät juuri oman lapsen-
sa vanhempina. Kokemukset liittyvät vanhempien kykyyn huolehtia vanhem-
muuden eri osa-alueista sekä tulla toimeen vanhemmuuteen liittyvien tuntei-
den kanssa. (ks. Junttila 2010). Tässä tutkimuksessa keskitytään siihen, kuinka 
hyvin vanhemmat arvioivat kykynsä tukea lapsensa koulunkäyntiä ja oppimista, 
asettaa rajoja sekä tarjota heille tarvittaessa sosiaalista ja emotionaalista tukea.

Kuvion 8 mukaan vanhemmat arvioivat kykynsä auttaa lastaan koulunkäynnis-
sä keskimäärin hyväksi. He uskoivat myös, että pystyvät opettamaan lapsilleen 
asioita, joista on heille hyötyä. Noin kolme neljästä vanhemmasta ajatteli, että 
heillä on useimmiten riittävästi aikaa auttaa lapsiaan koulunkäyntiin liittyvis-
sä asioissa. Noin neljännes näytti kuitenkin olevan huolissaan siitä, että aika 
ei riitä lapsen kouluasioiden seuraamiseen. Runsas kolmannes vanhemmista 
ajatteli, että heidän tulisi osallistua lapsensa kouluasioihin nykyistä enemmän. 
Vajaa 40 prosenttia tunsi toisinaan, ettei lapsi kuunnellut heitä silloin, kun he 
yrittivät opettaa lapsiaan tai auttaa heitä koulutehtävissä.

Mitä kuuluu seitsemäsluokkalaisten vanhemmille?
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Kuvio 8. Vanhemmat lastensa koulunkäynnin ja oppimisen tukijoina (n = 1260).

Kuvion 9 väittämälauseet koskevat rajojen asettamista lapsille sekä sovituista 
säännöistä kiinni pitämistä. Vastausten perusteella vanhemmat arvioivat olevan-
sa useimmiten hyviä tai melko hyviä rajojen asettajia lapsilleen. Useimmat 
vanhemmat ajattelivat olevansa tässä ainakin yhtä hyviä kuin muut vanhem-
mat. Sääntöjen noudattamisen valvonta ja säännöistä kiinni pitäminen koet-
tiin hieman vaikeammaksi, mutta vain 8 prosenttia vanhemmista arvioi tämän 
vaikeaksi. Noin kymmenesosa vastanneista oli sitä mieltä, että rajojen asetta-
minen oli heille vaikeampaa kuin muut vanhemmuuteen liittyvät asiat. Joka 
viidennen vanhemman mielestä oli vaikeaa päättää, millaiset säännöt olisivat 
sopivia heidän lapselleen.
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koulunkäyntiin liittyviä asioita. 

Uskon, että lapseni hyötyy pyrkimyksestäni opettaa 
hänelle erilaisia asioita. 

Olen hyvä auttamaan lastani koulunkäyntiin 
liittyvissä asioissa. 

Kuinka hyvin seuraavat väittämät sopivat sinuun vanhempana? 

Sopii erittäin hyvin tai hyvin Sopii melko hyvin 
Sopii melko huonosti Sopii huonosti tai ei lainkaan 

Mitä kuuluu seitsemäsluokkalaisten vanhemmille?
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Kuvio 9. Vanhemmat lastensa rajojen asettajina (n = 1254 - 1261).

Vanhempien kokemuksiin siitä, kuinka hyvin he pystyvät tukemaan lastaan 
sosiaalisissa ja emotionaalisissa asioissa, sisältyy toisaalta lapsen sosiaalisen 
elämän tukeminen ja harrastemahdollisuuksien tarjoaminen, toisaalta lapsen 
emotionaalisiin tarpeisiin vastaaminen ja ongelmissa tukeminen. Vanhemmat 
olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä itseensä vanhempina näissä asioissa. Noin 
kymmenesosa vanhemmista ajatteli, että heillä ei ole riittävästi mahdollisuuksia 
tarjota lapsille harrastuksia ja mahdollisuuksia tavata ystäviään. Yli 90 prosenttia 
vanhemmista arvioi pystyvänsä järjestämään lapselleen aikaa silloin kun lapsi 
tarvitsi häntä. Niin ikään lähes kaikki vanhemmat uskoivat saavansa lapsen 
tuntemaan itsensä hyväksytyksi sekä aistivansa, milloin lapsella oli ongelmia.

Reissuvihkosta dialogiin -kyselytutkimuksen tulosten perusteella vanhemmat 
olivat pääsääntöisesti melko tyytyväisiä itseensä vanhempina kaikilla vanhem-
muuden osa-alueilla. Tämä on hyvin myönteinen asia sekä vanhempien että 
lasten kannalta. Junttila (2010) on todennut, että vanhempien myönteinen 
käsitys omasta kyvykkyydestään vanhempana on yhteydessä heidän lapsen-
sa sosiaaliseen kompetenssiin. Suurimmaksi vanhemmuutta ja koulunkäynnin 
tukemista vaikeuttavaksi asiaksi koettiin ajankäytölliset ongelmat. Nykyperhei-
den elämä on toisinaan hyvin kiireistä. Vanhempien työt ja mahdolliset opis-
kelut ja perheenjäsenten vapaa-ajan aktiviteetit aiheuttavat toisinaan hanka-
luuksia silloin, kun pitäisi ehtiä olla yhteydessä lapsen koulun kanssa ja auttaa 
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Kuinka hyvin seuraavat väittämät sopivat sinuun vanhempana? 

Sopii erittäin hyvin tai hyvin Sopii melko hyvin 
Sopii melko huonosti Sopii huonosti tai ei lainkaan 
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lasta kouluasioissa. Monilapsisissa perheissä on toisinaan ongelmallista, että 
tulisi ehtiä olla yhteydessä jokaisen lapsen koulun kanssa. Tällöin vanhem-
mat kokevat myös, että koulunkäyntiin liittyvät asiat ovat heille jo entuudes-
taan tuttuja, minkä vuoksi vanhempainilloissa käymisen ei koeta antavan kovin 
paljon uutta tietoa.

Lähteet: 
Virta, M. 2012. Reissuvihkosta dialogiin -hankkeen tutkimus 7.luokkalaisten vanhemmille.

www.vantaa.fi >opetus ja kasvatus>sivistystoimi>kehittämishankkeet
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REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN -YHTEENVETO

Tässä luvussa kuvataan Reissuvihkosta dialogiin -hankkeen toteuttamista 
vuosina 2011–2012 sekä pohditaan hankkeen aikana kohdattuja kodin ja 
koulun yhteistyön haasteita ja mahdollisuuksia.

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN -HANKE 2011–2013
Jenni Helenius, asiantuntija, Redi-verkosto

Hankkeen tavoitteet

Reissuvihkosta dialogiin -hankkeen ajatuksena oli tuoda esiin sitä monimuo-
toista kodin ja koulun yhteistyötä, jota peruskouluissa tehdään. Reilun vuoden 
kestäneessä hankkeessa kartoitettiin ja kehitettiin edelleen toimintamalleja 
yhteistyön edistämiseksi. Hankkeessa oli mukana kaksi erikokoista kuntaa 
(Vantaa ja Nurmijärvi). Tavoitteena oli, että kodin ja koulun yhteistyömalleja 
mallinnetaan ja sovelletaan kunnasta toiseen. Kuntien lisäksi kehittämisverkos-
tossa olivat mukana Suomen Vanhempainliitto ja Turun yliopisto, vanhemmuu-
den asiantuntijoina. Hankkeen tavoitteena oli, että:

1. Kouluilla on käytössä kodin ja koulun yhteistyömalleja, joilla tuetaan 
kasvatuskumppanuutta

2. Opettajien ja koulun henkilöstön osaaminen toimia vuorovaikutuksessa 
huoltajien kanssa kehittyy 

3. Oppimissuunnitelman laadinnassa huomioidaan tasavertaisesti huoltajien 
ja oppilaiden osallisuus ja asiantuntijuus

4. Huoltajien tietoisuus koulun tarjoamista tukimuodoista lisääntyy

Näihin tavoitteisiin pyrittiin kouluttamalla opettajia kodin ja koulun välisiin 
vuorovaikutustaitoihin sekä kehittämällä toimintamalleja yhteistyöhön. Hank-
keen kehittämistoiminta nivoutui kuntien moniammatilliseen kehittämistyö-
hön, mm. oppimissuunnitelmien laadinnan kehittämisessä huoltajat ja oppi-
laat huomioivaan suuntaan. Koulunkäynnin tukimuodoista tiedottamista varten 
laadittiin esite ja vanhempainilloissa käytettävä Powerpoint -sarja.

Kasvatuskumppanuus pohdinnassa

Reissuvihkosta dialogiin -hankkeen päämääränä oli kehittää kodin ja koulun 
yhteistyön käytäntöjä niin, että kasvatuskumppanuus kotien ja koulujen välillä 
edistyisi. Mukana olleiden koulujen palautteen mukaan oman koulun käytän-

Reissuvihkosta dialogiin -yhteenveto
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töjen kehittäminen ja vertailu muiden koulujen kanssa on hyödyllistä. Tässä 
oppaassakin mukana olevien käytäntökuvausten valossa on helppoa ymmär-
tää, että kyse ei ole aivan yksinkertaisesta asiasta. Yhteistyön onnistuminen 
riippuu paitsi yhteisesti sovituista toimintamalleista ja opetussuunnitelman 
vaatimusten täyttämisestä, myös yksilöistä. Jokainen toteuttaa yhdessä sovittuja 
toimintamalleja omasta roolistaan käsin ja omien valmiuksiensa mukaan.

Kasvatuskumppanuudelle ei ole yhtä oikeaa reseptiä. Jokainen opettaja ja koulun 
henkilökunnan jäsen valitsee itse toimintatapansa siinä yhteistyökulttuurissa, 
joka koulussa vallitsee. Myös vanhemmat toivovat yhteistyöltä eri asioita. Viime 
aikoina on julkisuudessa käsitelty paljon ”vaikeita vanhempia”, jotka valitta-
vat koululle hyvinkin pienistä ja epäoleellisista asioista. Samalla on kauhis-
teltu vanhempia, jotka eivät osallistu koulun järjestämiin vanhempainiltoihin. 
Suuri joukko vanhempia sijoittunee näiden ääripäiden välille. Vanhemmat ovat 
kiinnostuneita tietämään lapsensa koulupäivän sujumisesta. He haluavat tietää, 
mitä lapsi oppii ja eteneekö hän opinnoissaan. Kuten Reissuvihkosta dialogiin 
-hankkeen tutkimus osoitti, vanhempien osallistumista rajoittavat aivan arkiset 
esteet, kuten epäsäännölliset työajat, perheen suuri lapsiluku tai aikatauluihin 
liittyvät päällekkäisyydet. Arvot, suunnitelmat ja periaatteet käyvät vuoropuhe-
lua arjen realiteettien kanssa. Ja samalla kasvatuskumppanuus syntyy avoimes-
sa ja kunnioittavassa keskustelussa vanhempien ja koulun välillä.

Toimintamalleja tarvitaan

Kodin ja koulun yhteistyön tekeminen on määritelty perusopetuslaissa. Miksi 
koulussa sitten tarvitaan toimintamalleja kodin ja koulun yhteistyöhön? Olete-
taan, että koulussa on 30 opettajaa. Heistä jokainen pitää yhteyttä huoltajiin eri 
tavoin. Rehtori edellyttää tiettyjä toimenpiteitä, mutta muuten asia on jokaisen 
opettajan omalla vastuulla. Tietty vapaus varmasti on motivoivaa ja spontaa-
nille toiminnalle on hyvä jättää tilaa. Mutta jos halutaan, että koulu yhtenäi-
sesti painottaa kodin ja koulun yhteistyössä tiettyjä kokonaisuuksia, yhteinen 
toimintamalli edistää tavoitteiden saavuttamista.

Mikä on toimintamalli? Yleensä kyse on toimenpiteiden suunnitelmasta, jolla 
halutaan vaikuttaa asioiden kulkuun. Mallin tarkoituksena on pelkistää jokin 
monimutkainen asiakokonaisuus sellaiseen muotoon, että se on helpompi 
ymmärtää, ottaa yhteiseen keskusteluun ja kehittää edelleen. Malli osoittaa, 
mitä osia kokonaisuudessa on, ja helpottaa ongelman ratkaisemista pienem-
missä osissa. (Anttila 2007, 74–79). Toimintamallit voivat olla pienimuotoisia 
yhteistyökäytäntöjen kuvauksia tai laajempien kehittämisprojektien tuotoksia. 
Kodin ja koulun yhteistyömalleissa huomioidaan osa-alueina mm. kodin ja 
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koulun vuorovaikutus, opetukseen liittyvät järjestelyt ja oppilaan tarvitsema 
tuki, sekä yhteisöllisyyden tukeminen. Näiden pilkkominen toimintamalleiksi 
ja osatavoitteiksi auttaa koulua tarvittaessa painottamaan jotakin osa-aluetta 
kokonaisuudesta. On esimerkiksi hyvä pohtia, millaisia toimijarooleja yhteis-
työmallissa on oppilaalle, huoltajalle ja koulun henkilöstölle, ja miten malli 
sopii muuhun tehtävään yhteistyöhön.

Toimintamallien kuvauksissa esitetään ne toiminnot, joiden oletetaan tuottavan 
parhaat mahdolliset tulokset. On syytä myös huomioida ympäristö ja asiayhte-
ys, jossa mallia kehitetään. (Anttila 2007, 74–79). Voidaan esimerkiksi pohtia, 
toimiiko sama toimintamalli isossa ja pienessä koulussa, ylä- ja alakoulussa tai 
yleis- ja erityisopetuksessa. Ellei toimi, onko mallista siirrettävissä joitakin osia 
ympäristöstä toiseen?

Reissuvihkosta dialogiin -hankkeen kehittämistyöpajamalli

Reissuvihkosta dialogiin -hankkeen kehittämistyöpajoissa koulut esittelivät suun-
nittelemiaan kodin ja koulun yhteistyömalleja. Muut koulut antoivat malleista 
vertaispalautetta. Työpajoissa oli mukana 17 koulua Vantaalta ja Nurmijärvel-
tä. Työpajoja varten tehdyissä toimintamallien esittelyissä kukin koulu kuvasi, 
miten koulussa aiottiin kehittää kodin ja koulun yhteistyötä kuluvan vuoden 
aikana. Koulujen toimintamalleista kuvattiin tapahtumien kulku, toiminnan 
tarkoitus ja ajoittuminen, työnjako sekä palautteen antamisen väylät. Työpa-
joissa toimintamalleja tarkasteltiin oppilaan, opettajan ja huoltajan näkökulmis-
ta. Keskustelimme mm. seuraavista seikoista: Mikä toimintamallissa kasvattaa 
kunkin osapuolen luottamusta kodin ja koulun yhteistyöhön? Mikä saattaisi 
herättää epävarmuutta eri osapuolten näkökulmista? Miten toimintamallia voisi 
vielä kehittää oppilaan, huoltajan ja opettajan näkökulmista?

Kevään mittaan malleja kokeiltiin tai kehitettiin edelleen kouluissa, ja touko-
kuussa 2012 kokoonnuttiin tarkastelemaan tuloksia. Mallien kuvauksia täyden-
nettiin keskustelemalla mm. niiden vaatimista resursseista ja sovellettavuudesta 
koulusta toiseen ja eri luokka-asteille. Soveltaminen vaatii usein räätälöintiä: 
esimerkiksi kaikki alakoulun yhteisöllisyyttä tukevat mallit eivät ole sellaise-
naan siirrettävissä yläkouluun. Malleista voi poimia osia, joiden toteutusta voi 
soveltaa koulun muuhun toimintaan sopivaksi.

Työpajamallia toteutettaessa Työpaja 1:ssä esitettävien toimintamallien määrä 
kannattaa pitää rajattuna. Alkuvaiheessa on tärkeää, että jokaisesta mallis-
ta ehditään keskustella hyvin. Vaikka olimme jakaneet 17 mallia kahdelle eri 
päivälle, niiden käsittelyyn olisi saanut olla enemmän aikaa. Toisaalta mallit 
olivat eri vaiheissa: muiden koulujen edustajien oli helpompi keskustella jo 
pidemmälle kehitetyistä malleista kuin aivan ideavaiheessa olevista malleista. 
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Koulujen hyvä etukäteisvalmistautuminen on siis oleellista työpajatyöskentelyn 
onnistumiselle. Kokemuksemme mukaan koulujen henkilöstö osallistui aktiivi-
sesti keskusteluun ja pohtimaan ratkaisuja toistensa toimintamallien kehittämi-
seksi.

Ennakkotehtävä 1. Koulun toimintamallin kuvaus 

Koulujen mallien kartoittaminen ja kutsu 
kehittämistyöpajoihin 

Työpaja 1. A 
Toimintamallien esittelyt  

ja vertaispalaute 

Työpaja 1. B 
Toimintamallien esittelyt  

ja vertaispalaute 

Pilotointivaihe: mallien toteutusta kouluissa 

Ennakkotehtävä 2. Posteri koulun pilotoinnista 

Työpaja 2. Postereihin tutustuminen ja  
pilotointikokemusten jakaminen 

Toimintamallien kuvausten viimeistely 

Toimintamallien arviointi ja levittäminen  
mm. koulutuksissa ja nettisivuilla 

Kuvio 10. Reissuvihkosta dialogiin -hankkeen kehittämistyöpajamalli

Kaksi työpajaa ja pilotoinnin sisältävä työskentelytapa sopii kodin ja koulun 
yhteistyömallien jakamiseen kuntatasolla tai kuntien välisenä yhteistyönä. 
Hyviä toimintamalleja kannattaa jakaa, ja soveltaa koulujen välillä. Reissuvih-
kosta dialogiin -hankkeen työpajoihin osallistuneet pitivät keskusteluja antoi-
sina, muiden koulujen toimintaideoita omaa työtään rikastuttavana ja muilta 
kouluilta saatua vertaispalautetta hyödyllisenä omien malliensa jatkokehittämi-
sessä.

Lähteet:
Anttila, P. 2007. Realistinen evaluaatio ja tuloksellinen kehittämistyö. Artefakta 19. Juvenes Print. 
Akatiimi Oy.
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AJATUKSIA REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN 
-HANKKEEN PÄÄTÖSVAIHEESSA 
Miira Arminen, Jenni Helenius, Niina Lång, Tuija Metso

Oppilas on yhteistyön ytimessä

Kodin ja koulun yhteistyössä on kysymys ennen kaikkea lapsen kasvun tuke-
misesta. Oppilaan kouluarki sisältää paljon sellaisia, aikuisesta pieniltä tuntuvia 
tapahtumia, joista hän saattaa haluta puhua aikuisten kanssa. Kaverisuhteet, 
oppiminen ja kouluasioista huolehtiminen ovat mukana oppilaan kasvussa. 
Koulu voi osoittaa aitoa kiinnostusta oppilaan elämää kohtaan, ainakin siirty-
mävaiheissa ja sellaisissa hetkissä, joissa tapahtuu suurempia käänteitä. Koulus-
sa olisi pohdittava oppilaan näkökulmasta:
 Mikä ja minkä sävyinen on ensimmäinen kontakti koulusta kotiin, lapsen 

aloittaessa koulussa?
 Miten otetaan vastaan koulua vaihtanut lapsi ja hänen huoltajansa?
 Opettajan vaihtuessa, kuinka hän esittäytyy huoltajille? Henkilön vaih-

tuessa aiempi vuorovaikutus ikään kuin nollautuu huoltajan ja oppilaan 
näkökulmista, joten pelisäännöt on hyvä sopia uuden opettajan kanssa.

 Onko huoltajille kerrottu, millaisista lapsen elämään vaikuttavista isom-
mista käänteistä koulu toivoisi tietoa, voidakseen huomioida lapsen 
tilanteen? Esimerkiksi vanhempien avioero tai läheisen kuolema on raskas 
tilanne, mikä voi heijastua koulussa. Oppilas voi saada turhaan negatiivis-
ta palautetta reagoinnistaan, vaikka tarvitsisi ymmärrystä.

Kodin ja koulun yhteistyö arjessa

Reissuvihkosta dialogiin -hankkeen aikana on väistämättä tullut kiinnittäneek-
si arkisiin seikkoihin. Tietääkö vanhempi kouluun liittyviä perusasioita? Onko 
asiat kerrottu arkikielellä niin, että huoltaja tietää mistä asioista hänen tulee 
huolehtia? Muistetaanko koulussa, että vanhempi on kiinnostunut opetuk-
sen lisäksi niistä käytännön tilanteista, joihin lapsi päätyy koulupäivän aikana 
koulutovereineen?

Koulussa olisi hyvä tarkistaa esimerkiksi seuraavia asioita:
 Onko vanhemmille esitelty koulun tilat?
 Onko kerrottu, millaisia hetkiä ovat esimerkiksi ruokailutilanteet: paljon-

ko syömiseen on aikaa? Miten välitunnille mennessä toimitaan, missä 
vaihdetaan vaatteet liikuntatunnille mennessä?

 Miten vanhemmat voivat tukea lapsen jaksamista koulupäivän aikana, 
esimerkiksi välipalan mukaan ottaminen kouluun pitkinä koulupäivinä?
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Koulu kehittää pedagogisia menetelmiä ja työtapoja. Miten kodin ja koulun 
yhteistyömuotojen kehittämisestä tulisi yhtä järjestelmällistä? Miten koulu 
haastaa itsensä uudenlaisiin yhteistyömuotoihin? Mitä aivan konkreettisia tehtä-
viä koulupäivän aikana voisi olla vanhemmille?

Viestitäänkö velvollisuudesta?

Koulu voi herättää vanhempien kiinnostusta kiinnittämällä huomiota siihen, 
miten viestitään. Jos opettaja osoittaa olevansa kiinnostunut vanhemmasta 
henkilönä eikä pakollisena neuvottelukumppanina, vanhempi on kiinnostu-
neempi opettajan asiasta. Huomaamatta viestintään voi tulla sävy, joka herät-
tää ”tiedotetaan velvollisuudesta” -tunteen. Käytäntöjä on syytä tarkistaa, jos 
huomataan esimerkiksi, että:
 Luokan vanhempainillassa vanhempia ei ole pyydetty esittäytymään.
 Vanhempainillassa vanhemmille ei ole annettu puheenvuoroa ennen kuin 

kohdassa ”onko jotakin kysyttävää?”
 Opettaja huomaa, ettei juuri tule kertoneeksi kotiin positiivista palautetta 

oppilaasta.
 Wilma -viestit ovat tiukan asiallisia, ja hieman normittavan oloisia.
 Havaitaan, että viestintä suuntautuu vain koulusta kotiinpäin, eikä 

vanhempien viesteille oikeastaan ole aitoa kanavaa.

Huoltajien rooli voi olla monenlainen

Pallo yhteistyöstä on heitettävä myös huoltajille. Yksittäiset huoltajat huolehti-
vat omalla tavallaan yhteistyöstä koulun kanssa. Entä yhteisöllinen huolehtimi-
nen? Vanhempainyhdistystoiminta on koulun yhteisöllisyydelle hyvin tärkeää. 
Monessa koulussa toiminta hakee paikkaansa: varainkeruun lisäksi yhdistyksel-
lä voisi olla monia rooleja. Yhdistykseen tulee helpommin toimijoita, jos yhdis-
tyksen rooli on koulussa selkeä. Kun vanhemmilla on rajallisesti aikaa, se halu-
taan käyttää oleellisiin asioihin, jotka oikeasti edistävät oppilaiden hyvinvointia 
tai tukevat vanhemmuutta. Koulujen tulisikin pohtia, huoltajien ja henkilöstön 
yhdessä, mikä on vanhempainyhdistyksen tehtävä koulussamme tässä ajassa? 
Onko koululla rakenteita, joissa vanhempainyhdistykset voisivat olla mukana? 
Ovatko koulujen johtokunnat ja vanhempainyhdistykset aidosti tervetulleita 
mukaan opetussuunnitelmatyöhön?

Kodin ja koulun yhteistyön haasteellisuus yläkoulussa

Reissuvihkosta dialogiin -hankkeessa yksi huomio kodin ja koulun yhteistyössä 
liittyy ala- ja yläkoulujen erilaiseen toimintakulttuuriin. Siinä, missä alakoulussa 
saattaa olla hyvinkin yhteisöllistä toimintaa, yläkoulussa kamppaillaan että edes 
tiedotettavat asiat saadaan hoidetuksi. Olisi syytä pohtia, miten yhteisöllisyys 
muodostuu yläkoulussa? Millaisista asioista vanhemmat ovat aidosti kiinnostu-

Reissuvihkosta dialogiin -yhteenveto



130

neita, ja mihin koulu tarvitsee yläkouluikäisen vanhempia? Voisiko yhteistyöllä 
vaikuttaa nykyistä tehokkaammin jo ennen kuin puhutaan koulupudokkuu-
desta?

Yksi luonteva yhteistyön tapa on aikuisten maailmaan, esimerkiksi ammattei-
hin, tutustuttaminen yhdessä (vrt. Kartanonkosken malli). Toisaalta huoltajat 
ja opettajat voivat yhdessä tutustua nuorten maailmaan esimerkiksi niin, että 
oppilaat kertovat vanhempainillassa omasta mediankäytöstään tai vapaa-ajas-
taan.

Yläkouluvaihe on todella merkittävä lapsen kasvun ja tulevaisuuden kannal-
ta. Lapsen itsenäistyessä vähitellen, vanhemmat ja opettajat väistyvät. Tapah-
tuuko tämä liian aikaisin? Tarvitsisiko osa oppilaista sittenkin vielä enemmän 
aikuisten kiinnostusta ja huolenpitoa arkeensa, tulevaisuudensuunnitelmiinsa 
ja kasvuunsa?

Reissuvihkosta dialogiin -hankkeen 7. luokkalaisten vanhemmille tehty kysely 
osoittaa, että vanhemmat tarvitsevat vertaisryhmää murrosikään tulevien 
lastensa kasvattamiseen: mihin minua tarvitaan koulunkäynnin tukijana, miten 
suhtautua kaveripiirin muutoksiin, mitä ovat oikeat kotiintuloajat?

Hyvät käytännöt levitykseen

Koulujen toimintaan kuuluu kehittäminen strategisten painopisteiden mukaan. 
Reissuvihkosta dialogiin -hankkeessa on ollut ilo seurata koulujen innostus-
ta kehittää ja kokeilla erilaisia toimintamalleja kodin ja koulun yhteistyöhön. 
Moninaisuus ja koulujen omat toimintamallit motivoivat ja rikastavat yhteis-
työtä. Tarvitaan uudenlaisia ja omalle paikkakunnalle sopivia tapoja toimia 
yhdessä. Haasteena ovat myös vanhempien erilaiset odotukset. Miten kohdata 
vanhemmat henkilökohtaisesti, mutta tarjota samalla mahdollisuuksia tutustua 
muihin?

Reissuvihkosta dialogiin -hankkeen koordinointitiimi haluaa esittää haasteen 
kehittämistyölle jatkossa: hankkeeseen osallistuneiden koulujen kehittämiä 
toimintamalleja kannattaa soveltaa ja kehittää edelleen myös muualla. Oman 
alueen toimintakulttuurin tuntemus ja keskustelut huoltajien ja oppilaiden 
kanssa antavat suuntaa sille, millaiset toimintamallit voisivat tukea kodin ja 
koulun yhteistyötä juuri omalla alueella, omassa koulussa ja luokassa, juuri 
tässä ajassa. Kannustamme teitä jakamaan myös omissa kouluissanne kehitet-
tyjä hyviä ideoita!
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Liite 1. Taustatekstien kirjoittajat

Marko Aaltonen, lisäopetuksen ja tukipalveluiden johtaja, Vantaan ammatti-
opisto Varia
Eeva Ahtee, projektipäällikkö, Vantaa
Miira Arminen, tehostetun ja erityisen tuen koordinaattori, Nurmijärvi
Tuija Harakka, johtava koulupsykologi, Vantaa
Jenni Helenius, asiantuntija, Reissuvihkosta dialogiin -verkosto
Lea Hirvasniemi-Haverinen, luokanopettaja, Nurmijärvi,
Tiina Hirvonen, sivistystoimenjohtaja, Nurmijärvi,
Maarit Hosio, vanhempainyhdistystoimija, Mikkolan koulu, Vantaa
Niina Junttila, tutkimusasioiden päällikkö, Turun yliopisto, oppimistutkimuk-
sen keskus
Paula Järnefelt, opetustoimen suunnittelija, Vantaa
Terhi Karhuniemi, viestintäpäällikkö, Vantaa
Virve Kela-Piironen, projektipäällikkö, Vantaa
Lotte Koivulainen, opetustoimen suunnittelija, Vantaa
Tuomas Kurttila, toiminnanjohtaja, Suomen Vanhempainliitto
Tapio Lahtero, vs. opetuspäällikkö, Vantaa,
Olli Laiho, verkostotyönkoordinaattori, Nurmijärvi
Milla-Miia Luosujärvi, opetustoimen suunnittelija, Vantaa
Niina Lång, projektipäällikkö, Vantaa
Tuija Metso, erityisasiantuntija, Suomen Vanhempainliitto
Ulla Nurmi, opetustoimen suunnittelija, Vantaa
Tiina-Liisa Pitko, varhaiskasvatuksen asiantuntija, Vantaa
Elise Sailas, kieli- ja kulttuuriryhmien konsultoiva psykologi, Vantaa
Marjaana Virta, projektitutkija, Turun yliopisto
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Liite 2. Koulujen toimintamallien kehittäjät

Isoniitun koulu, Nurmijärvi: Markku Tiilikainen, rehtori, Marianne Alhola-Laakso, 

erityisluokanopettaja, Riina Kontro, koulukuraattori.

Kivenpuiston erityiskoulu, Nurmijärvi: Kirsi Isoranta, erityisluokanopettaja, Kaija 

Kuronen, erityisluokanopettaja

Lukkarin koulu, Nurmijärvi: Lea Hirvasniemi-Haverinen, luokanopettaja, Katariina 

Hyttinen, luokanopettaja, Satu Kastikainen, erityisluokanopettaja, Sanna Nousiainen, 

luokanopettaja, Kirsi Lemponen, luokanopettaja

Röykän koulu, Nurmijärvi: Päivi Airikkala, rehtori, Anja Alasuvanto, luokanopettaja, ja 

Terhi Pernu, luokanopettaja

Valkjärven koulu, Nurmijärvi: Eerika Halme, luokanopettaja, Anneli Luostarinen, 

rehtori ja luokanopettaja, Marianne Summanen, koulukuraattori

Hakunilanrinteen koulu, Vantaa: Pirjo Lackberg, englannin ja ruotsin kielen lehtori, 

apulaisrehtori

Hevoshaan koulu, Vantaa: Maiju Jäntti, luokanopettaja, ja Mirja Siukonen, luokanopet-

taja

Hämeenkylän koulu, Vantaa: Pasi Majasaari, rehtori, Kaisa Saksa, aineenopettaja, Tiina 

Huttunen, apulaisrehtori, aineenopettaja, Vesa Erähalme, erityisopettaja, Reetta Karvo-

nen, opinto-ohjaaja

Jokiniemen koulu, Vantaa: Leena Kolho-Venäläinen, rehtori

Jokivarren koulu, Vantaa: Johanna Kaario, apulaisrehtori, Eeva Lohela, luokanopetta-

ja, Sara Horstia-Niemi, luokanopettaja, Tuulia Lantta, luokanopettaja ja Tanja Koistila, 

luokanopettaja

Kartanonkosken koulu, Vantaa: Mirja Blomholm, aineenopettaja, ja Iina Vidgren, 

aineenopettaja

Lännen paja, Vantaa: Sinikka Mustonen, erityisopettaja ja Katariina Piri, pajaluokan 

opettaja

Länsimäen koulu, Vantaa: Henna Pirskanen, S2 -opettaja, Tiina Relander, opo, apulais-

rehtori

Mikkolan koulu, Vantaa: Kaija Markus, lehtori ja Tuuli Lankinen, lehtori. 

Seutulan koulu, Vantaa: Tiina Nordman, luokanopettaja ja Essi Peltola, luokanopettaja

Simonkallion koulu, Vantaa: Hilkka O’Dowd, apulaisrehtori, Pia Miettinen, luokan-

opettaja, Hannamari Järvelä, luokanopettaja

Sotungin koulu, Vantaa: Elina Hämäläinen, aineenopettaja, Kristiina Hokkanen, 

aineenopettaja ja Salla Partanen, aineenopettaja

Uomarinteen koulu, Vantaa: Jussi Linsiö, luokanopettaja

Vantaankosken koulu, Vantaa: Katri Seppinen, aineenopettaja ja Johanna Sederholm, 

aineenopettaja

Ylästön koulu, Vantaa: Päivi Pitkäranta, luokanopettaja, Aune Mejri, luokanopettaja, 

Pertti Ylönen, luokanopettaja ja Pirita Aukee-Irving, luokanopettaja
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