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1 Johdanto 
 

Kodin ja koulun välinen yhteistyö on ollut paljon esillä tutkimuksissa ja mediassa. 

Yhteistyö on pohdituttanut pitkään sekä opettajia, vanhempia ja rehtoreita koulun 

käytännön toiminnassa ja lisäksi myös tutkijoita. Tutkimusta ja selvityksiä 

aiheeseen liittyen ilmestyy jatkuvasti. Kodin ja koulun välisen 

tarkoituksenmukaisen ja toimivan yhteistyön avulla saadaan parhaimmillaan 

edistettyä oppilaan koulunkäyntiä, turvallisuudentuntua ja oppilaalla on enemmän 

tukijoita ympärillään. Yhteistyön merkitys korostuu koko ajan yhä enemmän 

opettajan työssä. Yhteistyöllä pyritään turvaamaan oppilaan paras mahdollinen 

kasvatus- ja oppimistulos ja yhteistyössä korostuu yhteinen vastuu ja mielenkiinto 

lapsen oppimista kehitystä kohtaan. Jotta yhteistyön vaikutukset olisivat parhaat 

mahdolliset, tulee kodin ja koulun olla yhtä aktiivisia ja halukkaita yhteistyössä. 

Yhteistyön toteuttaminen kuuluu jokaisen opettajan työhön, kuten 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa todetaan (POPS 2014, 35), 

mutta yhteistyön toteuttamiseen on useita eri vaihtoehtoja ja monia osapuolia, 

joten yhteistyö on voi olla hyvin haastavaa. Haasteet voivat liittyä niin osapuolten 

mukaan saamiseen, luottamukseen kuin motivaatioonkin. (Alasuutari 2003, 103-

105.)  

 

Lähtökohtana yhteistyön rakentamisessa on perusopetuksen opetussuunnitelma 

(2014). Opetussuunnitelma velvoittaa opettajaa tekemään yhteistyötä kotien 

kanssa ja antaa myös ohjeita yhteistyön toteuttamiseen, ja opettajalla on vapaus 

toteuttaa yhteistyötä haluamallaan tavalla. Opettajan velvollisuutena on olla se, 

joka tekee aloitteen käynnistääkseen yhteistyön. (Laatua kodin ja koulun 

yhteistyöhön=LKKY 2007, 11.) Kodin ja koulun välinen yhteistyö saatetaan usein 

kokea opettajajohtoiseksi (Alasuutari 2003, 103-105). Toisaalta taas usein on 

korostettu myös vanhempien kasvatusvastuuta ja selvää työnjakoa muiden 

lasten kehitysyhteisöjen kesken (Lämsä 2013, 31). Kodin ja koulun yhteistyössä 

vanhempien ja ammattilaisten tulisi olla tasavertaisia kumppaneita ja toimia 

yhdessä lapsen hyväksi. (Karila, Alasuutari, Nummenmaa & Rasku-Puttonen 

2006, 84-85.) 
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Päätavoitteena kodin ja koulun välisessä yhteistyössä on oppilaan kasvun ja 

oppimisen tukeminen. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi oppilaan 

oppimisvaikeuksien voittamiseksi. Oppilaiden auttamisen ja ongelmiin 

puuttumisen lisäksi yhteistyön avulla tavoitellaan luottamusta ja sosiaalisen 

verkoston luomista kodin ja koulun välille ja näin molempien sosiaalinen verkosto 

kasvaa. (Launonen, Pohjola & Holma 2004, 97.) Monet tutkimukset ovat 

osoittaneet, että kodin ja koulun yhteistyön onnistuessa vaikutus oppilaan 

koulumenestykseen on positiivinen  (mm. Delgado Gaitan 2012, 307; Dotson-

Blake 2010, 111; Launonen ym. 2004, 95). Kodin ja koulun onnistuneesta 

yhteistyöstä on eniten hyötyä itse oppilaalle. Oppilaalla on helppo olla 

ympäristöissä, joissa on samat säännöt. Oppilas saa tukea ja turvaa siitä, että 

kodilla ja koululla on samat lähtökohdat ja perusarvot. Lisäksi oppilaan oppiminen 

helpottuu ja rikastuu samojen toimien ja käytäntöjen toistuessa kotona ja 

koulussa. Kaiken yhteistyötoiminnan keskiössä on oppilas ja hän kokeekin kaikki 

yhteistyön vaikutukset kaikista henkilökohtaisimmin ja konkreettisimmin. 

Yhteistyön vaikutukset näkyvät sekä oppilaan oppimisessa että kehityksessä ja 

parhaimmillaan vaikutus on hyvinkin positiivinen.  

 

Tulevaisuuden avaintekijät yhteistyön toteuttamisessa ja kehittämisessä ovat 

keskeisessä roolissa tulevat opettajat eli tämänhetkiset opettajaopiskelijat, ja 

siksi onkin tärkeää selvittää heidän näkökulmiaan aiheeseen liittyen. On 

merkityksellistä saada tietää millainen käsitys opettajaopiskelijoilla on kodin ja 

koulun välisestä yhteistyöstä jo opiskeluvaiheessa. Näin saadaan tietoa siitä, 

millaisia ennakkokäsityksiä ja –tietoja opiskelijoilla on, mihin ne perustuvat ja 

miten niitä tulisi jäsentää ja kehittää koulutuksen aikana. Induktiovaiheessa 

opettajat ovat niin sanotusti haasteellisessa välitilassa. Tällöin opettajien 

teoriatiedon merkitys alkaa konkretisoitua ja ennakkokäsitykset- ja tiedot viedään 

käytäntöön. (Jokinen,  Taajamo & Välijärvi 2014, 38.)   Opiskelijoiden kokemukset 

ja käsitykset yhteistyöstä perustuvat suurimmaksi osaksi omiin koulukokemuksiin 

ja harjoittelujaksojen kokemuksiin. Tämän tutkielman tarkastelun kohteena on 

opettajaopiskelijoiden näkemykset itsestään kodin ja koulun välisen yhteistyön 

toteuttajana. Tästä näkökulmasta aikaisempaa tutkimusta on olemassa melko 

vähän ja luokanopettajaopiskelijoiden näkökulmia yhteistyöhön liittyen ei ole 

tutkittu, joten aihe on hyvin ajankohtainen ja uusi. Tämän tutkielman tuloksia voi 
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käyttää hyödyksi opettajakoulutuksessa kehittämään opettajaopiskelijoiden 

yhteistyön toteuttamisen keinoja ja tapoja, jotka saattavat olla vähäisiä ja 

opettajan työn tekemisen näkökulmasta jollain tavalla puutteellisia.  

 

Tämän tutkielman tutkimusaineisto koostuu opintojen loppuvaiheessa olevien 

luokanopettajaopiskelijoiden (N=19) haastatteluista; miten he kokevat itsensä 

opettajan työn tekijänä. Tutkimusaineisto on osa tutkimushanketta, jonka 

johtajana toimii Kirsi Pyhältö. Aineisto on analysoitu käyttäen sekä kvalitatiivisia 

että kvantitatiivisia menetelmiä. Aineistoa on lähdetty käsittelemään laadullisen 

sisällönanalyysin tavoin, jatkettu aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä ja lisäksi 

apuna on käytetty myös määrällistä sisällönanalyysiä.  
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2 Lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen kodin 
ja koulun välisen yhteistyön tavoitteena 

 

 

2.1 Perusopetuslaki kodin ja koulun välisen yhteistyön 

lähtökohtana 

 
Opettajan työtä ohjaavat ja rajaavat viralliset asiakirjat, joita ovat Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet ja perusopetuslaki. Näissä asiakirjoissa kuvaillaan 

ja määritellään opettajan opetus- ja kasvatustyön tavoitteet, keskeiset sisällöt, 

menetelmät ja arviointitavat sekä määritellään myös kodin ja koulun välistä 

yhteistyötä, ja näiden asiakirjojen määrittämissä puitteissa opettajan odotetaan 

käytännössä tekevän työtään. 

 

Perusopetuslain (628/1998) kolmannen pykälän mukaan opetuksessa tulee olla 

yhteistyössä kotien kanssa. Koulusta on oltava yhteydessä koteihin. Pykälässä 

14 sanotaan, että Opetushallitus päättää kodin ja koulun yhteistyön keskeisistä 

periaatteista ja pykälässä 15 vielä tarkennetaan, että opetuksen järjestäjän tulee 

määrätä kodin ja koulun yhteistyön järjestämistavasta. (Perusopetuslaki 1998.) 

 

Perusopetuslaissa määritellään myös oppilaan oikeuksia.  Perusopetuslain 

pykälässä 29 todetaan, että jokaisella opetukseen osallistuvalla on oikeus 

turvalliseen opiskeluympäristöön. Turvalliseen opiskeluympäristöön sisältyvät 

niin henkiset kuin fyysisetkin näkökulmat, ja koulun tulee yhdessä vanhempien 

kanssa varmistaa, että oppilaan oikeudet toteutuvat. Lisäksi oppilaalla on ennen 

kaikkea oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja tarvittaessa 

myös tukea. Oppilaan huoltajalla on mahdollisuus päättää oppiaineisiin ja 

oppimääriin liittyvistä valinnoista ja näin ollen opetusta voidaan muuttaa ja 

järjestää oppilaalle tarkoituksenmukaisemmaksi. (Perusopetuslaki 1998.) 

 

Perusopetuslaki on kaiken kodin ja kouluun välisen yhteistyön perustana ja se 

velvoittaa koulut tekemään yhteistyötä kotien kanssa sekä määrittää lähtökohdat 

sille, miten kodin ja koulun tulee olla yhteistyössä. Laki on siis kaiken perustana, 

mutta Opetushallitus ja opetuksen järjestäjä säätelevät tarkemmin kodin ja 
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koulun yhteistyön toimintasuunnitelmat ja järjestämistavat. Jokaisen koulun tulee 

taatia vuosittainen suunnitelma, jossa ilmoitetaan huoltajille ja oppilaille tärkeistä 

asioista. Tällaisia asioita ovat muun muassa opiskelun järjestäminen, työajat ja 

muu toiminta, joka järjestetään opetuksen yhteydessä. (Lahtinen 2011, 317). 

 

 

2.2 Opetussuunnitelmat kodin ja koulun välisen yhteistyön 

suuntaajana 

 
Vuoden 2004 valtakunnallisessa perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa (POPS) kirjoitetaan hyvin ohuesti kodin ja koulun yhteistyöstä. 

POPS:ssa (2004) kuvataan, mitä kodin ja koulun välinen yhteistyö tarkoittaa ja 

millaista se on, mitä yhteistyöstä parhaimmillaan johtuu sekä mitä tietoa 

huoltajille tulee antaa. Lisäksi myös kerrotaan, että opettajien pitää olla aktiivisia 

yhteistyön järjestämisessä. Kodin ja koulun yhteistyötä luonnehditaan 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) seuraavasti:  

 

Vuorovaikutus kodin kanssa lisää opettajan oppilaantuntemusta ja auttaa häntä 

opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen ja 

nuoren kasvatuksesta. Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan 

kasvatuksesta ja opetuksesta kouluyhteisön jäsenenä. Koulun on oltava yhteistyössä 

huoltajien kanssa niin, että he voivat osaltaan tukea lastensa tavoitteellista oppimista ja 

koulunkäyntiä. (POPS 2004, 22.) 

 

Vuoden 2004 opetussuunnitelmassa ei määritellä tarkasti muotoja, joilla 

opettajien tulisi toteuttaa yhteistyötä eikä konkreettisia tapoja, joita koulut voisivat 

ottaa huomioon suunnitellessaan ja toteuttaessaan yhteistyötä kotien kanssa. 

Suomessa opettajilla on pedagoginen vapaus ja autonomia, joka tarkoittaa sitä, 

että opetussuunnitelma antaa opettajille arvopohjan ja yleiset tavoitteet, mutta ei 

yksityiskohtaisia ohjeita. Yhteiskunta tällöin valvoo joillakin tavalla 

institutionaalista opetusta, mutta ei ohjeista tarkasti (Kansanen 2004, 25). 

Opetussuunnitelmassa lukee esimerkiksi, että ”Erilaisia kodin ja koulun 

vuoropuhelua tukevia yhteistyömuotoja tulee kehittää koko perusopetuksen ajan 

ja erityisesti siirryttäessä kouluasteelta toiselle tai muissa siirtymävaiheissa.” 

(POPS 2004, 22.) Vuoden 2004 opetussuunnitelma antaa siis kaikille kunnille ja 
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kouluille vapaat kädet toteuttaa tarkoituksenmukaista yhteistyötä kotien kanssa. 

Kuitenkin kunta- ja koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa kodin ja koulun välistä 

yhteistyötä konkretisoidaan tarkemmin. 

 

Uudessa vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

kuvataan huomattavasti tarkemmin kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Siellä 

kerrotaan, mitä kodin ja koulun välinen yhteistyö tarkoittaa, mitä sillä tuetaan, mitä 

sillä voidaan saada aikaiseksi ja mitä se voi edistää ja mikä on sen lähtökohtana 

sekä myös kerrotaan oppilaan, opettajan ja vanhempien vastuista. Sieltä löytyy 

siis pääosin samoja asioita, kuin vuoden 2004 POPS:stakin, mutta 

yksityiskohtaisemmin. Yhteistyötä kuvataan seuraavalla tavalla: 

 

Yhteistyö edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Huoltajien osallisuus sekä 

mahdollisuus olla mukana koulutyössä ja sen kehittämisessä on keskeinen osa koulun 

toimintakulttuuria. Kodin ja koulun kasvatusyhteistyö lisää oppilaan, luokan ja koko 

kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta.  (POPS 2014, 35.) 

 

Voidakseen huolehtia kasvatustehtävästään huoltajan tulee saada tietoa lapsensa 

oppimisen ja kasvun edistymisestä sekä mahdollisista poissaoloista. Lisäksi huoltajan 

kanssa keskustellaan opetuksen järjestämisen keskeisistä asioista, kuten 

opetussuunnitelmasta, oppimisen tavoitteista, oppimisympäristöistä ja työtavoista, 

oppimisen tuesta ja oppilashuollosta, arvioinnista ja todistuksista sekä opiskeluun 

liittyvistä valinnoista ja lukuvuoden erilaisista tapahtumista. (POPS 2014, 36.)  

 

Vuoden 2014 POPS:ssa on määritelty melko tarkasti kodin ja koulun välisen 

yhteistyön merkitys ja tarkoitus, mutta kuitenkaan tässäkään 

opetussuunnitelmassa ei ole suoraan määritelty konkreettisia tapoja ja 

käytännöllisiä malleja toteuttaa yhteistyötä, eikä myöskään selkeitä 

toimintamuotoja, että miten on toimittava. Suunnitelmassa kuvataan erilaisten 

mahdollisuuksien tarjoamisesta vanhemmille, huoltajien keskinäisen 

vuorovaikutuksen edistämisestä ja vanhempainyhdistystoiminnasta. Kuitenkaan 

yhteistyön määrää ja muotoja ei määritellä.   

 

Yhteistä näillä kahdella opetussuunnitelmalla on se, että kummassakaan ei 

määritellä tarkasti tai suoraan, miten koulujen tai opettajien tulisi toimia 
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toteutettaessa yhteistyötä kotien kanssa tai määriteltäessä esimerkiksi yhteistyön 

tapoja tai määrää. Kuitenkin nämä opetussuunnitelmat poikkeavat toisistaan 

radikaalisti siinä, että vanhemmassa opetussuunnitelmassa (POPS 2004) kodin 

ja koulun välisen yhteistyön luonnehdinta jää todella niukaksi ja yksipuoliseksi. 

Uudemmassa (POPS 2014) opetussuunnitelmassa taas määrittely, kuvailu ja 

luonnehdinta kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä on runsaampaa ja 

monipuolisempaa sekä yksityiskohtaisempaa. 

 

Koulu- ja kuntakohtaisten opetussuunnitelmien sisällöt vaihtelevat ja toiset 

painottavat enemmän yhteistyötä kuin toiset. Ruokonen (2015) kuvaa työssään 

sitä, miten paikalliset opetussuunnitelmat eroavat toisistaan huomattavasti siinä, 

kuinka laajasti niissä on kuvattu yleensäkään koko koulun ja kodin välistä 

yhteistyötä. Hän on valinnut tutkittaviksi kohteikseen Kemin kaupungin ja 

Joensuussa sijaitsevan Kanervalan koulun opetussuunnitelmat ja kuvailee niiden 

eroja ja yhtäläisyyksiä toisiinsa ja POPS:aan verrattuna.  Toisaalla kunta- ja 

koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa kuvataan yhteistyötä todella lyhyesti ja 

pintapuolisesti, kun taas toisaalla koulu on selvästi paneutunut asiaan 

miettiessään kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Koulut ja opettajat siis 

pääasiassa rakentavat näitä käytäntöjä itsenäisesti, koska tarkkoja ohjeita tai 

vaatimuksia Suomessa ei ole. (Ruokonen 2015, 11-12.)  

 

 

2.3 Vanhempainliitto koulun ja kodin yhteistyön tukena 

 
Suomen Vanhempainliitto kuvaa internetsivustollaan, mitä kodin ja koulun 

yhteistyöllä voidaan saada aikaiseksi eli kuinka tärkeää yhteistyö on lapsen 

oppimisen ja kasvun kannalta. Siellä myös kehotetaan tutustumaan erilaisiin 

opetussuunnitelmiin ja yhteistyösuunnitelmiin. Lisäksi Vanhempainliitto korostaa 

yhteisten pelisääntöjen tärkeyttä kodin ja koulun välillä.  Vanhempainliitto 

luonnehtii kodin ja koulun välistä yhteistyötä seuraavasti: ”Koti ja koulu ovat 

lapsen tärkeimmät kasvattajat - yhteistyötä niiden välillä tarvitaan. Vanhemmilla 

on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta. Koulu tukee kotien 

kasvatustehtävää ja vastaa lapsen kasvatuksesta ja opetuksesta kouluyhteisön 
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jäsenenä. Kodin ja koulun yhteistyö on parhaimmillaan vastavuoroista 

kasvatuskumppanuutta..”  (Vanhempainliitto, 2016).  

 

Vanhempainliitto pyrkii hyvin vahvasti siihen, että koti ja koulu toimisivat 

mahdollisimman paljon yhdessä lapsen hyväksi. Vanhempainliitto näkee 

yhteistyön merkityksen olevan hyvin tärkeä oppilaan oppimisen ja kehityksen 

kannalta.  
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3 Kodin ja koulun välinen yhteistyö 
 

 

3.1 Yhteistyön määrittely ja tarkoitus 

 

Kodin ja koulun välinen yhteistyö –käsitettä käytetään nykyään yleisesti 

kuvaamaan monimuotoista yhteydenpitoa kodin ja koulun välillä. On usein 

todettu, että yhteistyötä tulisi olla, mutta sen tarkemmat sisällöt ja tavoitteet jäävät 

epäselviksi. Sekä käsite että itse toiminta koetaan usein hyvin epämääräiseksi.  

(Metso 2004, 117.) Tarkkaa rajausta käsitteelle ei siis ole, sillä yhteistyötä voi olla 

todella monenlaista ja -tasoista. 

 

Tutkimuksissa kodin ja koulun yhteistyötä määritellään monin tavoin. Esimerkiksi 

Vuorisen (2000) mielestä yhteistyöstä voidaan puhua silloin, jos opettajat ja 

vanhemmat tekevät jotain yhdessä. Hän myös määrittelee koulun ja kodin 

yhteistyön kolmeen eri tasoon: yhteydenpito, yhteistyö ja yhteistoiminta. 

Yleisemmin koulun ja kodin ”yhteistyö” jää sille kaikista pinnallisimmalle tasolle 

eli pelkkään yhteydenpitoon. Tällöin yhteydenpitoa tapahtuu pääasiassa, kun on 

kyse tiedottamisesta, rikkeistä, myöhästymisestä tai poissaoloista. Tällaisten 

yhteydenottojen toistuessa Vuorisen tutkimuksen mukaan kodit tottuvat siihen, 

että koulusta saadaan vain negatiivisia uutisia. Yhteistyössä siis pitäisikin pyrkiä 

siihen, että opettajat ja vanhemmat tekisivät jotain yhdessä ja löydettäisiin aito 

yhteistyön muoto. Yhteistoiminta on kaikkein vaativin taso koulun ja kodin 

yhteistyössä. Silloin on kyse toiminnasta, jossa asetetaan yhteiset tavoitteet ja 

käytetään niitä tukevia toimintamuotoja. (Vuorinen 2000, 21-22.) Yhteistyö 

Vuorisen (2000) määrittelemänä voi olla pelkästään kirjeiden lähettämistä eri 

suuntiin koulun ja kodin välillä, kun taas yhteistoiminnassa mennään syvemmälle 

yhteistyöhön, jolloin koti ja koulu toimii yhteisten tavoitteiden hyväksi yhdessä.  

 

Siniharju (2003) on tarkastellut kodin ja koulun välistä yhteistyötä, sen arvostusta 

ja toteutumista sekä tekijöitä yhteistyön takana. Siniharju totesi tuloksissaan 

yhteistyön olevan tärkeää ja vaikuttavaa oppilaiden kannalta. Yhteistyön 

ongelmakohdiksi Siniharju kuvaa vanhempien ajan puutteen tai heidän väärän 

asenteen koulua ja yhteistyötä kohtaan. Jos yhteistyötä ei ole määritelty tarpeeksi 
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tarkasti ja sitä ei jatkuvasti suunnitelmallisesti toteuteta, voi yhteistyö jäädä 

näiden esteiden vuoksi toteutumatta. (Siniharju 2003.) Siniharjun esittämien 

esteiden lisäksi Adams ja Christenson (2000) tuovat esille luottamuksen ja 

erityisesti luottamuspulan kodin ja koulun välisen yhteistyön esteenä. He 

kuvaavat kodin ja koulun yhteistyön olevan vahvasti yhteydessä osapuolten 

väliseen luottamukseen. Luottamuksen määrän ajatellaan taas olevan 

yhteydessä oppilaan koulumenestykseen. Epsteinin (1995) tutkimuksen mukaan 

taas vanhempien aktiivisen osallistumisen nähdään edistävän lapsen 

menestymistä koulussa. Kuitenkin kodin ja koulun yhteistyön tärkein tarkoitus on 

lapsen oppimisen ja kasvun kokonaisvaltainen tukeminen eikä 

koulumenestyksen mittaaminen, joten tukemista tulisi korostaa mittaamisen 

sijaan. Oppimisen ja kasvun tukemiseen sisältyy muun muassa oppilaan 

terveyteen, opiskeluun, vahvuuksiin, oppimisvaikeuksiin, koulukiusaamiseen ja 

sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä asioita. Toinen kodin ja koulun yhteistyön 

laaja tavoite ja tarkoitus on sosiaalisen verkoston, luottamuksen ja yhteisöllisen 

tuen synnyttäminen. Mitä enemmän oppilailla ja vanhemmilla on kouluyhteisössä 

myönteisiä sosiaalisia suhteita, sitä rikkaampi on koulun sosiaalinen pääoma. 

(Launonen & Pulkkinen 2004, 95.) Adams ja Christenson (2000) määrittävät 

tutkimuksessaan lisäksi, että osallistuminen ja luottamus ovat voimakkaampia 

alakoulussa kuin yläkoulussa. Yläkoulussa toimittiin enemmän oppilaiden itsensä 

kanssa ja alakoulussa vanhempien osallistuminen oli runsaampaa.  (Adams ja 

Christenson 2000.) Lapsen koulumenestyksen ja tukemisen lisäksi vanhempien 

aktiivisen osallistumisen ajatellaan myös parantavan lapsen asennetta kouluun 

liittyviä asioita kohtaan. (Epstein 1995.) 

 

Vanhempien osallistuminen koulun toimintaan sisältää monenlaisia asioita, kuten 

osallistumista vanhempainiltoihin sekä opettajan ja vanhemman välisiin 

keskusteluihin, läksyissä auttamista, hyvän työskentelypisteen järjestämistä 

lapselle kotiin ja muutenkin kiinnostuksen osoittamista koulussa tapahtuviin 

asioihin (Bæck 2010, 550). Jos huoltajilla on mahdollisuus osallistua opetus- ja 

kasvatustyön suunnittelemiseen, edistää se kodin ja koulun välistä yhteistyötä. 

Opettaja tekee aloitteen kodin ja koulun välisessä yhteistyössä. Opettaja on myös 

vastuussa tiedonjakamisesta. Hänen tulee antaa huoltajille tietoa 

opetussuunnitelmasta, opetuksen järjestämisestä, oppilashuollosta ja 
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mahdollisuudesta osallistua yhteistyöhön. Tämän kaiken tulisi toteutua tasa-

arvoisesti ja kaikkia osapuolia kunnioittaen. Kaikki vastuu yhteistyöstä ei ole 

opettajalla vaan lapsen huoltajalla on toisena osapuolena myös merkittävä 

vastuu, jotta yhteistyö onnistuu. (Lahtinen 2011, 317-330.) Kodin ja koulun 

yhteistyön toimivuuteen vaikuttaa niin opettajan aktiivisuus kuin koulun 

ilmapiirikin. (Launonen & Pulkkinen 2004, 33).  Huoltajan tulee osoittaa 

kiinnostusta lapsen koulunkäyntiä kohtaan, jotta yhteistyöllä olisi mahdollisimman 

hyvät lähtökohdat. Kiinnostuksen osoittaminen tapahtuu osallistumalla 

yhteistyöhön ja arvostamalla opettajaa ja koulua sekä heidän tekemäänsä työtä. 

(Lahtinen 2011, 317-330.)  

On tärkeää muistaa, että koti ja koulu ovat kumppaneita. Molempien osapuolten 

tulisi olla yhtä kiinnostuneita yhteistyön toteuttamisesta, jotta yhteistyöstä 

saadaan mahdollisimman suuri hyöty oppilaalle. Vaikka suurin vastuu 

oppimisesta on koululla, myös koti on suuressa roolissa mukana oppilaan 

oppimisessa. Informaation kulku kodin ja koulun välillä tulisi kulkea molempiin 

suuntiin, jotta lapsi saa parhaimman mahdollisimman tuen ja avun. (Goodall & 

Montogomery 2013, 404-406.)  

 

 

3.2 Kodin ja koulun yhteistyön edistäminen 

 

Maarit Alasuutarin tutkimuksessa (2003) äitiys, vanhemmuus ja perhe koetaan 

ensisijaisiksi lapsen kehityksessä, mutta vanhemmat tiedostavat myös koulun ja 

opettajan tärkeiksi lapsen kasvatuksessa, kehityksessä ja kehityksen haasteissa. 

Kodin ja koulun välisen yhteistyön rakentumisen lähtökohtana on se, että ollaan 

vanhemmille ja opettajille yhteisellä alueella - yhteistyön kohteena on lapsi. 

(Alasuutari 2003, 96-114.) Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

nähdään yhteistyön lisäävän oppilaan, luokan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia 

ja turvallisuutta sekä edistävän oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä (POPS 

2014, 35). Keskeisenä tekijänä kasvun ja kehityksen tukemisessa on kodin ja 

koulun välinen yhteistyö. Tärkeää tämän hyvän yhteistyösuhteen rakentumisessa 

ja toimivuudessa on se, että opettaja tai vanhempi ei kumpikaan ota valta-

asemaa suhteessa toiseen eli toimitaan tasavertaisesti ja osapuolet ovat myös 
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kunnioittavia toisiaan kohtaan. Molemminpuolinen kunnioitus edesauttaa sitä, 

että asioista uskalletaan puhua avoimesti. Lisäksi se, että vanhempien ja 

opettajan käsitykset lapsen asioista ja mahdollisista vaikeuksista ovat yhteisiä ja 

yhteneväisiä, rakentavat toimivaa yhteistyötä. (Karila ym. 2006, 97-98.) Myös 

Sattes (1994) näkee tasapuolisuuden tärkeänä ja hän on muodostanut 

yhteistyöstä kolmiulotteisen mallin. Mallin mukaan kodin ja koulun välisessä 

yhteistyössä tarvitaan molemminpuolista sitoutumista, toiminnan harjoittelua ja 

vaihtelevuutta yhteistyön muodoissa. Christenson ja Sheridan (2001) esittävät eri 

asiat keskeisinä. He näkevät koulun ja kodin yhteistyön parantamisessa olevan 

seuraavat neljä keskeistä tekijää: lähestymistapa, asenteet, ilmapiiri ja teot. 

Lähestymistavoilla tarkoitetaan lähestymistapojen monipuolistamista esimerkiksi 

tekstiviesteistä puheluihin tai kasvotusten toimimiseen. Asenteet tarkoittavat 

tässä yhteydessä yksipuolisten mielikuvien ja ajatusten muuttamista yhteistyötä 

kohtaan. Ilmapiirillä pyritään siihen, että kaikilla osapuolilla olisi  tervetullut olo 

yhteistyön osalliseksi. Lisäksi teoilla tarkoitetaan sellaisia tekoja, jotka edistävät 

ja monipuolistavat yhteistyötä. (kts. Hornby ym. 2011, 38.) 

 

Nämä mallit edustavat sekä koulun että kodin näkökulmaa ja tasapuolista 

osallistumista. Seuraavissa luvuissa esitellään kodin ja koulun näkökulmia 

erikseen sekä sellaisia tuloksia, jotka ovat tämän pro gradu -tutkimuksen 

tavoitteiden kannalta keskeisiä. Kodin ja koulun välistä yhteistyötä on tutkittu 

jonkin verran, mutta tulevien opettajien eli nykyisten opettajaopiskelijoiden 

näkökulmasta aiheen tutkiminen on jäänyt erittäin vähälle sekä Suomessa että 

kansainvälisesti. Tutkimuksia on kasvatuskumppanuudesta (Siniharju 2003), 

vuorovaikutteisuudesta (Karila 2006), yhteistyön edistämisestä ja 

syventämisestä (Lahtinen 2011), vanhempien osallisuudesta (Bæck 2010) ja siitä 

kuka lasta kasvattaa ja kuka opettaa (Metso 2004) sekä sitä, onko yhteistyön ja 

oppimistulosten välillä yhteyttä (Alasuutari 2003). Näkökulmia on siis monia, 

mutta tässä tutkielmassa esiintyvä näkökulma on tuore ja vähän käytetty.  

 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kodin ja koulun välistä yhteistyötä tarkemmin 

Joyce L. Epsteinin (1992, 1994) kehittämän päällekkäisten alueiden mallin avulla. 

Päällekkäisten alueiden mallissa Epstein on jakanut kodin ja koulun 
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yhteistyömallit neljään luokkaan, jotka perustuvat erilaisille näkemyksille 

kasvatusvastuusta.  

1. Erillisen vaikutuksen mallissa korostuu kodin ja koulun toiminta erillisinä 

toisistaan. Molemmilla on omat tavoitteensa ja toimintonsa. Molemmat 

huolehtivat itsenäisesti omista tehtävistään. Yhteistyössä toimitaan 

ainoastaan ongelmatilanteita kohdatessa. (Epstein 1992, 1139.) 

2. Perättäisten vaikutusten mallissa koti ja koulu ovat vuorotellen vastuussa 

oppilaan oppimisesta ja kasvusta. Mallissa oletetaan, että mitä paremmin 

lapsi on kotona valmistettu koulua varten sitä paremmin lapsi menestyy 

koulussa. Koti on siis vastuussa ennen koulua tapahtuvasta 

kasvatuksesta ja kouluikäisten lasten kasvatuksesta vastaavat 

ammattikasvattajat. Tämän jälkeen nuori aikuinen on itse vastuussa 

omasta oppimisestaan. (Epstein 1992, 1139.) 

3. Sisäkkäisten vaikutusten mallissa perustana on ekologinen malli, jonka 

mukaan yksilöt, laajemmat ryhmät ja organisaatiot ja niiden yhteydet 

muodostavat sisäkkäisiä renkaita. Mallissa korostetaan erityisesti niitä 

ympäristöjä, joissa yksilö on jäsenenä ja niiden ympäristöjen ja yhteisöjen 

vaikutuksia jäseniinsä, yksilöihin. (Epstein 1992, 1140.) 

4. Osittain päällekkäisten vaikutusten mallissa keskiössä on lapsi. Tässä 

mallissa toisiinsa vaikuttavat niin koti, koulu kuin yhteiskuntakin. Lapsen 

oppiminen, kehittyminen ja menestyminen ovat näiden kolmen vaikuttajan 

tärkein syy tehdä yhteistyötä ja he jakavat keskenään vastuun. Lapsi on 

tässä mallissa aktiivinen ja lapsi on itse tärkein oppimiseensa vaikuttava 

tekijä.  (Epstein 1992, 1140.) 

 

Siniharju (2003) näkee näissä neljässä mallissa kaksi vastakkaista näkökulmaa 

vastuusta. Erillisten vaikutusten mallissa ja perättäisten vaikutusten mallissa koti 

ja koulu nähdään kahtena erillisenä instituutiona ja heillä on omat tehtävänsä ja 

vastuunsa. Kummallakin on omat toimintonsa ja yhteistyö on lähinnä 

informaation kulkua. Näissä malleissa toiminta on tehokkainta, kun koti ja koulu 
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pidetään erillään toisistaan. Sisäkkäisten vaikutusten mallissa ja osittain 

päällekkäisten vaikutuksen mallissa taas koti ja koulu toimivat yhteistyössä, he 

jakavat vastuun ja ovat kumppaneita. (Siniharju 2003, 6.) Epsteinin mukaan on 

tärkeää yhdistää näitä alueita niin, että ne ovat osittain päällekkäin. Näin saadaan 

paras hyöty yhteistyöstä.  

 

 
 

3.3 Koti yhteistyössä 

 

Epsteinin (1995) tutkimus kuvaa, miten koulun toiminta ja opettajien asenteet 

ovat yhteydessä huoltajiin ja heidän yhteistyöhön osallistumiseen sekä miten 

heidän osallistumisensa vaikuttaa lapsen koulunkäyntiin. Huoltajien 

aktiivisuuteen vaikuttaa se, kuinka aktiivinen opettaja on eli miten huoltajia 

otetaan mukaan toimintaan. Epsteinin teorian mukaan koulut, perheet ja yhteisöt 

toimivat paremmin yhteen, jos niillä on päällekkäisiä toiminta- ja 

velvollisuusalueita. Epstein siis esittelee koulun, kodin ja yhteisön osittain 

päällekkäisinä toimijoina, joiden yhteistoiminnasta on parhaimmillaan 

huomattava merkitys lasten kehitystä ajatellen. (Epstein 2002, 14-15.) Epstein 

korostaa tasapuolisuutta ja yhteistyön laajuutta.  

 

Cervonella ja O’Learylla (1982) on eri lähestymistapa kuin Epsteinillä (1995, 

2002) ja he ovatkin tarkastelleet vanhempien osallistumista vanhempien 

aktiivisuuden kautta. He jakavat vanhempien osallistumisen neljään ryhmään: 

tiedonvaihto, tapahtumat, vanhempien koulutus ja vanhemmat opettajina. 

Osittain nämä Cervonen ja O’Learyn sekä Epsteinin ryhmittelyt sisältävät samoja 

asioita. Jokaisessa näissä Cervonen ja O’Learyn luokittelemassa ryhmässä 

vanhemman rooli muuttuu passiivisesta aktiivisemmaksi. Toisessa ääripäässä 

vanhempi vain ottaa passiivisesti tietoa vastaan ja toisessa päässä vanhempi on 

aktiivinen kasvattaja yhdessä opettajan kanssa. Tavoitteena on saada muutettua 

passiivisuus aktiivisemmaksi. Cervonen ja O’Learyn mielestä koulun ja kodin 

välisen yhteistyön tulisi sisältää monimuotoisia toimintatapoja, sillä vanhemmat 

toimivat eri aktiivisuustasoilla. (Cervone & O’Leary 1982, 48-49.)  Nordahl (2007) 

taas näkee vanhempien osallistumisen vielä erilaisten muotojen kautta. Näitä 
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muotoja ovat vuorovaikutuksellinen yhteistyö muiden vanhempien kanssa, suora 

yhteistyö opettajan kanssa ja yhteistyö ilman suoraa kontaktia tai yhteydenottoa 

koulun kanssa (Nordahl 2007, 75). Tässä Nordahlin muodostamassa 

ryhmittelyssä vanhempi näyttää olevan hyvin suuressa roolissa yhteistyön 

tekijänä.  

 

Torkkelin (2001) tutkimus avaa vielä eri perspektiivin yhteistyöhön, sillä se 

lähestyy kodin ja koulun yhteistyötä ainoastaan isien näkökulmasta. Tutkimus 

kuvaa koulutulokkaiden isien kasvatusnäkemyksiä ja tapoja, joilla he pyrkivät 

tukemaan lapsensa koulunkäyntiä yhteistyössä koulun kanssa ja kotona. Isät 

kokivat tärkeäksi asettaa lapsille rajoja ja opettaa arvoja. Isät myös näkivät 

yhteistyön koulujen kanssa tärkeänä. Osa koki keskustelut ja vanhempainillat 

tärkeiksi, osa taas halusi tukea lapsensa koulunkäyntiä etäämmältä. 

Tutkimuksen isät olivat yhteistyön kannalla, mutta perheestä äiti kuitenkin oli 

aktiivisemmassa roolissa lapsen koulunkäyntiä ja sen tukemista ajatellen. 

(Torkkeli 2001, 139.) 

 

Yhteistyömuotojen kuusi pääryhmää 

Epstein on luokitellut kumppanuuden ja jaetun vastuun pohjalta kodin ja koulun 

kuusi yhteistyömuotojen pääryhmää. Näihin ryhmiin kuuluu useita työtapoja, joita 

voidaan käyttää niin yksilö- kuin koulutasollakin. Eri yhteistyömuodoilla on 

erilaisia lopputuloksia ja niillä vaikutetaan eri tasoilla, voimakkuuksilla ja 

nopeudella. (Epstein 1992, 1145, 1994, 45-46.) 

 

1. Kodin perustehtävät 

Kodin tulee huolehtia lapsen perusterveydestä, turvallisuudesta, 

ravinnosta ja pitää yleisesti muutenkin lapsesta huolta. Kotona tulisi olla 

hyvät ja mielekkäät olosuhteet, jotka tukisivat lapsen kasvua, oppimista ja 

käyttäytymistä kouluvuosien ajan. (Epstein 1994, 45.) 
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2. Koulun perustehtävät 

Koulun perustehtävä on kommunikoida oppilaan vanhempien kanssa 

oppilaaseen liittyvissä asioissa. Tämä voidaan tehdä kirjeitse tai 

tapaamisissa. Koulun tulee myös ilmoittaa kotiin erityisistä tapahtumista, 

mahdollisista aktiviteeteista tai kurssivalinnoista. Informaation tulee olla 

kaksisuuntaista eli koulu informoi kouluun liittyvistä asioista ja koti kotiin 

liittyvistä asioista oppilaaseen liittyen. (Epstein 1994, 45.) 

 

3. Vanhempien osallistuminen koulussa 

Vanhemmat voivat olla esimerkiksi vapaaehtoisia avustajia eli ovat 

opettajalla apuna luokassa tai toimivat vertaistukena toisille vanhemmille. 

Vanhempi voi myös toimia yleisönä eli tällöin vanhempi osallistuu 

esimerkiksi urheilukisoihin tai juhliin ja halutessaan voi myös auttaa näiden 

järjestelyissä. (Epstein 1994, 45.) 

 

4. Vanhempien osallistuminen lasten kotona oppimiseen 

Yleisin tapa on osallistua lapsen kotona oppimiseen on kotitehtävissä 

auttaminen. Vanhemmille tulisi antaa tietoa hyvistä lasta tukevista 

keinoista selviytymään koulussa paremmin ja myös tietoa senhetkisistä 

opeteltavista taidoista. Tällöinkin informaation kulku molempiin suuntiin on 

välttämätöntä, jotta vanhemman ja opettajan toiminnat ovat linjassa 

toisiinsa nähden. (Epstein 1994, 46.) 

 

5. Päätöksien teko, osallistuminen, johtaminen ja hallinto 

Vanhemmilla on mahdollisuus osallistua koulun toimintaan monenlaisten 

yhdistysten ja johtoryhmien avulla. Vanhemmat voivat muodostaa oman 

vanhempainyhdistys-ryhmänsä tai olla osana koulun johtoryhmää, 
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neuvostoa tai komiteaa. Tämä kaikki tapahtuu luonnollisesti kouluarjen 

ulkopuolella. (Epstein 1994, 46.) 

 

6. Yhteistyö yhteiskunnan muiden organisaatioiden kanssa 

Vanhemmat voivat olla yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa 

kouluun, oppilaisiin tai perheisiin liittyvissä asioissa. Tällaisia tahoja voivat 

olla muun muassa kulttuuriryhmät, terveyspalvelut tai vapaa-ajan toiminta. 

Toiminta näiden tahojen kanssa voi tukea lapsia, vahvistaa koulun 

opetusohjelmia ja kehittää perheiden yhteyksiä yhteiskunnan palveluihin. 

(Epstein 1994, 46.) 

 

 

3.4 Opettaja yhteistyössä 

 
 
Noviisiopettaja yhteistyön tekijänä 

 

Vastavalmistunut noviisiopettaja on isojen muutosten ja opettelemisen vaiheessa 

ensimmäisenä vuotenaan opettajana. Noviisiopettajalta saatetaan vaatia samoja 

taitoja, kuin useita vuosia opettaneilta opettajilta ja oletetaan, että vain tekemällä 

ja kokemalla opitut taidot olisivat heti koulutuksen jälkeen jo hallinnassa. Tässä 

nivelvaiheessa opettaja voi tuntea riittämättömyyttä ja tietämättömyyttä 

toimiessaan vanhempien kanssa yhteistyössä, koska opettaja ole välttämättä 

ehtinyt rakentaa sopivaa toimintamallia ja –tapaa olla yhteistyössä. (Blomberg 

2008, 211.) Opettajan työ on hyvin emotionaalisesti kuormittavaa varsinkin 

lukuvuoden alussa, jolloin kaikki on uutta – myös vanhemmat. Opettajan tulee 

hallita monia asioita; pettymyksien ja konfliktien kohtaaminen ja ratkaiseminen, 

kompromissien tekeminen ja useissa tilanteissa joustaminen. Työelämään 

siirtyminen vaatii opettajalta kykyä sopeutua psyykkisesti yhtä aikaa todella 

moniin erilaisiin tilanteisiin. (Blomberg 2008, 211.) Kotien kanssa toimiminen 

yhteistyössä kaiken muun ohessa on hyvä esimerkki tästä. Luottamuksellisten 

suhteiden luominen oppilaiden vanhempiin vaatii opettajalta taitoa ja tämä on 
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opettajan ammatillista osaamista parhaimmillaan (Blomberg 2008, 153). Jos 

tällaista suhdetta ei synny, voi tärkeitä tietoja oppilaaseen liittyen jäädä saamatta. 

Tämä taito vaatii aikaa, pitkäjänteisyyttä ja hiomista, se ei synny itsestään, mutta 

on varmasti jokaisen opettajan saavutettavissa. Luottamuksen luominen kotien 

kanssa on osa luokkahuonekulttuurin luomista. Niin luokassa kuin vanhempien 

kanssa toimiessa ovat voimassa samat säännöt ja kaikkien osapuolien on hyvä 

olla tietoinen niistä. Näin samoja sääntöjä noudatetaan sekä koulussa että 

kotona. (Blomberg 2008, 153-154.) 

 

Opettaja on kasvatuksen ja opetuksen ammattilainen, ja on päävastuussa siitä, 

mitä koulussa tapahtuu. Vanhemmat ja kodit ovat asiantuntijoita oman lapsensa 

asioissa mutta eivät kuitenkaan ole alan ammattilaisia. Parhaimmillaan kodin ja 

koulun yhteistyö muodostuu näiden yhdistelmästä, mikäli koulu ja koti onnistuvat 

luomaan kaikkia osapuolia miellyttävän suhteen. Oppilaantuntemus on tärkeä 

osa opettajan työtä. Lahtinen (2011) kirjoittaa, että oppilaantuntemusta edistää 

vuorovaikutus koteihin. Vuorovaikutuksen ja oppilaantuntemuksen myötä niin 

opetuksen kuin yhteistyönkin suunnittelu ja toteutus helpottuu ja tulee 

sujuvammaksi. Nykyään kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä puhuttaessa 

helpottavana asianhaarana opettajien kannalta on se, että nykyajan vanhemmat 

kokevat hyvään vanhemmuuteen kuuluvan yhteistyön yhteiskunnallisten 

kasvattajien kanssa. (Alasuutari 2003, 165.) 

 

 

Opettajan ammatillisen identiteetin kehittyminen 

 

Opettajan identiteetti vastaa kysymykseen, kuka minä olen opettajana. Vastaus 

tähän kysymykseen muotoutuu kokemusten ja niiden tulkintojen kautta. 

(Stenberg 2011, 27.) Kodin ja koulun välistä yhteistyötä ajatellen, opettajan 

toimintaan vaikuttavat vahvasti esimerkiksi hänen omat koulukokemuksensa, 

kokemuksensa yhteistyöstä, opettajankoulutus ja kyseessä olevan koulun 

kulttuuri ja tavat tehdä yhteistyötä. Ammatillisuuteen kuuluu myös se, että 

opettaja tunnistaa ja hallitsee omia tunteitaan (Blomberg 2008, 13). Lisäksi 

opettajan ammatillisen identiteetin ytimessä on opettajan henkilökohtainen 

käyttöteoria eli opetustyötä ohjaava ammatillinen viitekehys (Stenberg 2011, 27). 
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Käyttöteorialla tarkoitetaan opetuksen skeemaa, kasvatuksen teoriaa tai 

filosofiaa. Opettaja rakentaa teoriaansa omien kokemusten ja tulkintojen pohjalta 

eli se on henkilökohtainen. Se on luonteeltaan dynaaminen  - eli se muokkautuu 

ja vaihtaa muotoaan kokemusten kautta, ja se on myös usein hiljaista tietoa ja 

siihen on vaikea päästä käsiksi suoraan. Opettaja saattaa itsekin olla tietämätön 

omasta käyttöteoriastaan. Opettajan tulisi tiedostaa myös opetuksen 

käyttöteoriansa, jotta hänen työnsä olisi selkeää ja yhtenäistä. Jos opettaja ei 

tiedosta käyttöteoriaansa, tällöin ei myöskään yhteistyö kotien kanssa ole 

selkeää. Jos oma käyttöteoria on tiedostamaton, saattaa opetus painottua 

joihinkin tottumuksiin, olettamuksiin ja uskomuksiin ja näin toimintamalli ei ole 

selkeä. Siitä voi seurata riittämättömyyden tunnetta opetustyön eri osa-alueilla, 

niin oppilaiden kuin esimerkiksi vanhempienkin kanssa. (Stenberg 2011, 27-28.) 

Opetussuunnitelma määrittelee opettajan työn rajat ja reunaehdot ja osittain 

myös tavat ja muodot toimia. Kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön liittyen 

opettaja kuitenkin itse konkreettisesti valitsee ja päättää, miten toteuttaa 

yhteistyötä. Suomalaisen koulutusjärjestelmän mukaisesti opettajilla on siis 

pedagoginen vapaus päättää opetuksestaan ja toimintatavoistaan ja näin ollen 

myös tavoistaan toteuttaa yhteistyötä kotien kanssa. 

 

Stenberg (2011) pohtii teoksessaan nuorten opettajien nopeaa uupumista ja sen 

yhteyttä henkilökohtaiseen käyttöteoriaan. Hän näkee nämä suoraan 

verrannollisina toisiinsa. Opettaja saattaa muodostaa itselleen paljon erilaisia 

tavoitteita ja tiukan aikataulun. Opetussuunnitelmakin antaa omat rajoitteensa ja 

tavoitteensa. Tällöin saattaa uupumus tulla hyvinkin nopeasti jos ei ole selkeää 

linjaa siitä mitkä ovat tavoitteet. Stenberg siis näkee asian niin, että ilman selkeää 

omaa henkilökohtaista käyttöteoriaa nuoret opettajat uupuvat työssään helposti. 

Stenberg kuvaa henkilökohtaista käyttöteoriaa opettajan voimavarana; opettaja 

näkee selkeästi miten ja miksi toimii tavallaan ja pystyy perustelemaan sen niin 

muille kuin itselleenkin. Tämä auttaa jaksamisessa ja selkeyttää työtä. (Stenberg 

2011, 28-29.) 
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Opettajankoulutus opettajana kehittymisen tukena 

 

Avainasemassa opettajaopiskelijoiden näkökulmasta katsottuna on 

opettajankoulutus, jossa näitä tietoja, taitoja ja käsityksiä muovataan. Tämän 

vuoksi on olennaista selvittää, miten opettajaopiskelijat mieltävät yhteistyön. 

Ammatillisen identiteetin katsotaan kehittyvän koulutuksen ja ammatissa 

toimimisen myötä (Eteläpelto & Miettinen 1993, 37). Ajatellaan siis, että koulutus 

antaa hyvän pohjan ammatillisen identiteetin kehittymiselle. Kuitenkin 

opettajakoulutuksen käyneet etsivät syitä siihen, että ei osata keinoja toteuttaa 

tai tehostaa yhteistyötä kotien kanssa. Näitä keinoja etsitään ulkopuolelta eikä 

itsestään, ja tämä ulkopuolinen taho on usein opettajankoulutus (Stenberg 2011, 

28). On myös tutkittu, että opettajat eivät koe opettajankoulutuksen antamia 

valmiuksia yhteistyöhön liittyen riittäviksi. Puutteellisuuden kuvataan liittyvän 

yleisesti tiedon ja ohjeiden saamattomuuteen liittyen vanhempien kohtaamiseen 

ja lähestymiseen sekä yleisesti aikuisten kanssa työskentelemiseen. On todettu 

myös, että kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön  valmistavaa koulutusta ei löydy 

suomalaisesta opettajankoulutuksesta. (Siniharju 2003, 30-31.) Myös 

tutkimustulokset ovat osoittaneet, että opettajankoulutus ei anna opettajille 

riittävästi valmiuksia kohdata työn reaalimaailmaa (Blomberg 2008, 207). Lisäksi 

Cantell (2013) kirjoittaa, että nuoret opettajat kokevat kodin ja koulun välistä 

yhteistyötä ja vuorovaikutusta käsiteltävän liian vähän koulutuksessa. Nuoret 

vastavalmistuneet opettajat kokevat taitonsa riittämättömiksi vanhempien 

kohtaamisessa, heidän huolien ja murheiden selvittämisessä, sekä toiveiden ja 

vaatimusten täyttämisessä. He myös kokevat, että vuorovaikutuksen käsittelyn 

vähäisyys on suuri aukko opettajankoulutuksessa. Tätä Cantell ehdottaa 

korjattavaksi sillä, että opettajakoulutus käyttäisi apunaan kokeneita 

kouluopettajia, jotka kertoisivat kokemuksistaan ja avaisivat 

vuorovaikutustilanteita vanhempien kanssa. Tämä toisi opiskelijat lähemmäs 

todellisuutta ja käytäntöä. (Cantell 2013, 283-284.) Mikäli opettajaopiskelijat 

olisivat valmiimpia yhteistyöhön ja heillä olisi yhteistyöosaamista, he 

mahdollisesti myös kykenisivät hyödyntämään vanhempia ja kodin ja koulun 

välistä yhteistyötä opetustyön voimavarana.  
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3.5 Yhteistyön muodot ja käytännöt 

 

Yhteistyömuodot eri kouluissa ja alueilla vaihtelevat varmasti suuresti ja 

jokaiselle opettajalle ja huoltajalle muotoutuu omanlaisensa yhteistyösuhde. Jotta 

suhteesta tulisi luottamuksellinen ja tasavertainen, on hyvä kuunnella myös 

vanhempien toiveita ja ehdotuksia yhteistyöhön liittyen. Seuraavaksi 

tarkastellaan yhteistyön muotoja ja viestinnän välineitä Karhuniemen (2013) 

jäsennyksen mukaan. Karhuniemi jaottelee yhteistyön konkreettisiin muotoihin, 

kuten vanhempainiltoihin ja muihin tapahtumiin ja välineisiin joiden avulla 

yhteistyötä voidaan toteuttaa ja edesauttaa.  

 

 

Vanhempainillat 

 

Vanhempainilta on ehkä vanhin ja perinteikkäin koulun ja kodin välisen yhteistyön 

muoto. Koulu kutsuu kodit koolle koululle yhteiseen tapahtumaan, jossa käydään 

läpi oppilaisiin, kehitykseen ja koulunkäyntiin liittyviä asioita. Aiheena on 

useimmiten jokin ajankohtainen teema. Vanhempainillat tulisi suunnitella hyvin, 

jotta aika, joka vanhempien kanssa ollaan yhdessä, ei menisi hukkaan. 

Vanhempainillassa tulisi myös olla vaihtelevasti ”massaluentoa” ja pienryhmissä 

toimimista, jotta toiminta olisi mahdollisimman tehokasta ja tarkoituksenmukaista. 

(Karhuniemi 2013, 106-110.) 

 

 

Avoimien ovien päivät ja muut tapahtumat 

 

Avoimien ovien päivänä tai muuna yhteisenä toimintapäivänä on tarkoitus saada 

huoltajat osallistumaan koulun toimintaan tai seuraamaan koulupäivää. Tällaiset 

tapahtumat järjestetään useimmiten lauantaisin ja tiedotus tulee hoitaa hyvissä 

ajoin, jotta mahdollisimman moni huoltaja pääsee osallistumaan. Päivän 

tapahtumat voivat olla liikuntaan painottuvia, näyttelyitä, esityksiä tai vaikka 

työpajoja. Vanhemmat kannattaa ottaa mukaan suunnitteluun, jotta päivästä tulisi 

kaikille osapuolille mahdollisimman miellyttävä. (Karhuniemi 2013, 111-112.)   
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Vanhempainyhdistys ja luokkatoimikunnat 

 

Vanhempainyhdistyksen tarkoituksena on tukea lasten kasvua ja oppimista 

kehittämällä kodin ja koulun yhteistoimintaa ja tutustuttaa vanhempia toisiinsa. 

Vanhempainyhdistyksen avulla voidaan myös edistää luokkatoimikuntien 

muodostamista, joissa asioita lähestytään juuri tietyn luokan näkökulmasta. 

Vanhempainliitolla on samat tavoitteet ja se toimiikin kattojärjestönä 

vanhempainyhdistyksille. Luokkatoimikuntien tarkoituksena on edistää luokan 

yhteisöllisyyttä järjestämällä esimerkiksi retkiä, grillijuhlia, diskoja, pulkkamäkiä. 

Näissä tapahtumissa yhteisenä asiana voisi olla esimerkiksi yhteiset pelisäännöt, 

kännykän käyttö, kotiintuloajat tai muut kasvatukseen liittyvät yhteiset asiat. 

(Karhuniemi 2013, 113-114.) 

 

 

Vanhempainvartit 

 

Vanhempainvartit ovat vanhemmat ja huoltajan kahdenkeskisiä tapaamisia, 

joissa keskustellaan oppilaan koulunkäynnistä, kehityksestä ja oppimisesta. 

Koska kyse on kuitenkin lapsen kasvun ja oppimisen tukemisesta, oppilaan on 

usein hyvä ja tärkeääkin olla mukana. Lisäksi keskustelutilanteet ovat usein osa 

arviointia, joten tällöin varsinkin oppilaan on tärkeää olla mukana. Sekä opettajan 

että huoltajan on hyvä valmistautua tilanteeseen jollain tavalla, jotta 

vuorovaikutustilanne on mahdollisimman hedelmällinen ja kaikki mieltä painavat 

asiat saadaan keskusteltua. (Karhuniemi 2013, 115-117.) 

 

 

Tiedotteet 

 

Tiedotteet ovat laajoja koulun toimintaa yleisesti käsitteleviä tiedotteita tai 

yksittäistä tapahtumaa tai asiaa käsitteleviä tiedotteita. Tiedotteet toimitetaan 

huoltajille nykyään pääasiassa sähköisesti, mutta tarvittaessa myös paperisena. 

Tiedotteessa tulee selkeästi tulla esille sen tavoite, kohderyhmä ja tarkoitus. On 

olemassa lukuvuosi-, kuukausi- ja viikkotiedotteita. Tämä voivat olla joko koulu-, 

luokka- tai oppilaskohtaisia. Jokaisessa koulussa on tiedotteista omat 
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käytänteensä. Tärkeää on kuitenkin, että tiedotteiden avulla pidetään huoltajat 

ajan tasalla tärkeistä asioista ja vältetään tiedonpuutteesta johtuvia 

väärinymmärryksiä. (Karhuniemi 2013, 118-122.) 

 

 

Sähköiset välineet 

 

Sähköiset viestintävälineet on kehitelty helpottamaan ja nopeuttamaan 

tiedonkulkua kodin ja koulun välillä. Myös varmuus tiedon perille menemisestä 

on suurempi, koska paperiversiot saattavat kadota tai jäädä repun pohjalle. 

Kannattaa yhdessä huoltajien kanssa sopia, mitä välinettä milloinkin käytetään 

yhteydenpidossa.  

 

Wilma on sähköinen viestintäjärjestelmä, jonka avulla onnistuu viestittely ja 

arvioinnit, sieltä löytyy lista opettajista ja henkilökunnasta, puhelinnumerot ja 

sähköpostiosoitteet sekä lomakkeita, tiedotteita, työjärjestykset ja opinto-opas. 

Sinne merkitään oppilaiden poissaolot ja huomautukset. 

 

Puhelin on yhä tärkeä väline kodin ja koulun kanssakäymisessä. Jokaisesta 

opettajanhuoneesta löytyy puhelin, johon huoltajat voivat soittaa ja jättää viestejä. 

Opettajalla ei ole velvollisuutta antaa omaa henkilökohtaista puhelinnumeroaan 

huoltajille, mutta voin sen halutessaan tehdä. Tällöin varmasti niin puhelut kuin 

tekstiviestitkin ovat arkea kodin ja koulun välisessä kanssakäymisessä.  

 

Internetsivut ovat koulun käyntikortti ja sieltä usein löytyy kaikki perustiedot 

koulusta, henkilökunnasta ja työajoista. Yleistä sääntöä kotisivujen laatimiseen ei 

ole, joten jokaisella koululla on hieman erilaiset ja persoonalliset kotisivut.  

 

Sosiaalinen media on kodin ja koulun välisen kanssakäymisen uusin muoto. 

Sähköposti on antamassa tilaa uusilla nykyaikaisimmille välineille. Sosiaalisen 

median avainsanoja ovat vuorovaikutus, jakaminen ja verkostoituminen eli 

samat, joilla kuvaillaan kodin ja koulun yhteistyön nykysuuntauksia. Sosiaalinen 

media on myös nousemassa suosioon opetusvälineenä ja oppimisalustana, 

mutta viestintävälineenä sosiaalinen media ei ole vielä suosituin. 
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Tulevaisuudessa vanhempainvartteja tai puhelinkeskusteluja voisi käydä Skypen 

välityksellä tai esimerkiksi Facebookissa ja blogisivustoilla voisi nopeasti saada 

suuren määrän tietoon asioita ja siellä lukijat voivat kommentoida nopeasti oman 

mielipiteensä muiden näkyviin.  

 
 

3.6 Haasteet ja mahdollisuudet 

 
Taulukko 1. Kodin ja koulun välisen yhteistyön haasteet ja mahdollisuudet. 

Haasteet 

-Yhteisen toimintatapojen löytyminen 

-Rajojen määrittely 

-Perheiden mukaan saaminen 

-Monikulttuurisuus 

-Ongelmien kohtaaminen 

-Luottamuspula 

-Yhteistyön yksisuuntaisuus 

Mahdollisuudet 

-Oppilaan parempi koulumenestys 

-Oppilaan positiivinen asenne koulua    

kohtaan 

-Oppilaiden tulevaisuuteen vaikuttaminen 

 
 
Kodin ja koulun välisen yhteistyön muodostuminen on niin kodin kuin koulun 

kannalta paitsi hyvin asiapitoisia, myös hyvin tunnepitoista, ja molempien 

osapuolten tunteet voivat herkästi nousta pintaan, vaikkakin eri syistä ja 

lähtökohdista. Kodille lapsi on kaikki kaikessa ja he saattavat pelätä 

erimielisyyksien koulun kanssa olevan haitaksi oppilaalle, kun taas opettaja 

saattaa pelätä oman ammattitaitonsa kyseenalaistamista. Molempien osapuolten 

tulisi osata asettua vastapuolen rooliin, jotta yhteisen tavoitteen saavuttaminen 

olisi mahdollista (Blomberg 2008, 39.) 

 
Vanhempien osallistumisella lasten koulunkäyntiin on ollut paljon positiivista 

vaikutusta oppilaiden koulumenestykseen ja asenteeseen koulua kohtaan 

(Launonen ym. 2004, 95). Vanhemmat voivat siis osallistumisellaan vaikuttaa 
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lastensa tulevaisuuteen. Nämä tulokset ovat innostaneet hallintohenkilöstöä, 

opettajia ja vanhempia tekemään uusia pedagogisia aloitteita ja uudistuksia. 

Vanhempien rooli ja osallistuminen koulutoimintaan tuotiin selkeästi esille No 

Child Left Behind –aloitteessa Yhdysvalloissa, jossa koulut kehottivat ja ohjasivat 

perheitä osallistumaan säännöllisesti lapsensa jokapäiväiseen koulunkäyntiin ja 

toimimaan vuorovaikutteisesti opettajien kanssa. (Wilder 2013, 377-378.)  

Kodin ja koulun yhteistyön haasteena on löytää yhteistyölle vahva myönteinen 

perusvire ja sellaiset toimintatavat, jotka motivoivat toimimaan yhdessä koko 

perusopetuksen ajan. Ratkaisevaa on, koetaanko kodin ja koulun yhteistyö 

perheen ja opettajan arkea kannattelevana vai raskauttavana ilmiönä (Launonen 

& Pulkkinen 2004, 92). Kodin ja koulun yhteistyö voi olla hankala toteuttaa myös 

sen vuoksi, että on vaikea määrittää selkeitä rajoja sille, että miten asioita 

koetaan. Ei ole yhtä ja ainoaa määritelmää sille, mikä on yksityisyyden rajoilla eli 

koetaan todella henkilökohtaiseksi ja mikä nähdään ammattimaisesta ja 

julkisesta näkökulmasta eli on kouluun liittyvää. (Böök & Perälä-Littunen 2014, 

2.) Nämä rajat ovat todella häilyvät, joten koulun ja kodin yhteistyön toteuttaminen 

yksien pelisääntöjen mukaan on vaikeaa ja täytyy osata suhtautua ja mukautua 

moniin näkökulmiin. Yhteistyön perusta on molemminpuolinen kunnioitus ja 

luottamus (Lahtinen 2011, 336). 

 

Lämsän (2013) mukaan on olemassa vähän kirjallisuutta koskien kodin ja koulun 

välistä yhteistyötä ja se vähäkin rajautuu esi- ja alkuopetukseen (Lämsä 2013, 

11). Kuitenkin kun kodin ja koulun toimivan yhteistyön on todettu olevan 

yhteydessä oppilaan koulumenestykseen, kirjallisuuden ja tutkimuksen runsaus 

ja monipuolisuus olisi tärkeää. Vanhempien osallistuessa lapsen koulunkäyntiin, 

oppilaan saavutukset ovat olleet parempia. Jotta yhteistyö onnistuisi, 

vanhempien on tärkeää tuntea koulujärjestelmä ja sen käytännöt, ja opettajan on 

pidettävä vanhemmat ajan tasalla koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Tiedon tulisi 

kulkea molempiin suuntiin, eli opettajille on myös kulkeuduttava tieto perheen 

asioista, jotka liittyvät oppilaaseen ja saattavat vaikuttaa koulunkäyntiin. (Delgado 

Gaitan 2012, 308.)  
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Metso (2004) tarkasteli tutkimuksessaan kodin ja koulun välistä vuorovaikutusta 

yläkoulussa. Tutkimuksessa selvisi asetelman olevan niin, että koulu opettaa ja 

koti kasvattaa. Koti ja koulu toimivat yhteistyössä vain pakollisissa tilanteissa. 

Tällaisia tilanteita olivat pääasiassa vanhempainillat ja koulusta kotiin kulkeutuva 

informaatio eli  näissäkin vuorovaikutus oli useimmiten yksisuuntaista. 

Tutkimuksessa vanhemmat olivat kuitenkin kiinnostuneita lastensa 

koulunkäynnistä, mutta yhteistyön tekeminen jäi vähäiseksi. Yhteistyössä kotoa 

koululle oli useammin äiti kuin isä, samoin kuin Torkkelikin (2001) selvitti 

tutkimuksessaan. Lisäksi Metso toteaa, että vanhempien koulutustaustallakin on 

merkitystä. Korkeasti koulutettujen lapsien vanhemmat osallistuivat enemmän 

yhteistyöhön he osasivat enemmän keinoja tukea lasta. (Metso 2004.) 

 

Yhteistyön haasteena voi olla vanhempien saaminen osallistumaan koulun 

tilaisuuksiin tai tapaamisiin ja saada heidät tuntemaan olonsa tervetulleeksi 

kouluun. Lisäksi myös monenlaisten perheiden saaminen mukaan voi olla 

haastavaa ja myös se, että he tuntisivat itsensä tasavertaisiksi muihin perheisiin 

verrattuna. (Epstein 1994, 42.) Erilaisuus voi johtaa siihen, että tasavertaisuutta 

ei ilmene. Voi olla esimerkiksi oppilaita, joilla on kaksi kotia, voi olla uusperheitä, 

jolloin lapsella saattaa olla isä- ja äitipuolia sekä lapsilla voi olla samaa 

sukupuolta olevat vanhemmat. Yhteiskunta on muuttunut ja muuttuu koko ajan, 

ja tällöin tuleekin erityisesti muistaa, että vain se on tärkeää, että kaikki lapsen 

kannalta tärkeät aikuiset tavoitetaan ja informaatio kulkee. (LKKY 2007, 25.)  

 

Myös monikulttuurisuus tuo omat haasteensa yhteistyöhön. Monikulttuurisilla 

perheillä voi olla erilaiset arvot, tarpeet, toimintatavat ja käytänteet kuin 

suomalaisilla, joten heille tulisikin antaa riittävästi tietoa suomalaisesta koulusta. 

Myös monikulttuuristen perheiden vanhempia on tärkeää kuulla ja saada selville 

heidän odotuksiaan ja näkemyksiään yhteistyöhön liittyen. (LKKY 2007, 256.)  

 

Haasteena on myös ristiriitatilanteiden ja ongelmien kohtaaminen. Kodin ja 

koulun tulee yhdessä ratkoa ja löytää rakentavia keinoja kohdata ja ratkaista 

ongelmat. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi oppimis- tai 

käyttäytymisongelmat ja vielä konkreettisemmin esimerkiksi poissaolot, 
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kiusaaminen, väkivalta tai onnettomuudet. Näissä tilanteissa myös yhteiset 

säännöt ja toimintatavat auttavat. (LKKY 2007, 26-27.) 

 

Luottamuspula on yksi suurimmista haasteista, niin kuin aiemmin mainitut Adams 

ja Christensonkin (200) kuvaavat tutkimuksessaan. He kuvaavat luottamuspulaa 

haasteeksi ja jopa esteeksi yhteistyölle. Jos koti ei luota kouluun, ei silloin 

tiedonkulku ole parasta mahdollista. Vanhemmat eivät välttämättä luota siihen, 

että asiat, jotka opettaja saa tietoonsa, jäävät hänen tietoonsa. Tällöin saattaa 

moni oppilaan ja koulunkäynnin kannalta tärkeä asia jäädä pimentoon. (LKKY 

2007, 28.)  Luottamussuhteen luominen vanhemman ja opettajan välille on 

todella tärkeässä roolissa. Lämsä ja Karhuniemi (2013, 173) kirjoittavat 

seuraavasti: ”opettajat kohtaavat työssään myös sellaisia vanhempia, joiden 

kanssa yhteistyö on haastava, koska vanhempi voi olla ylisuojeleva ja 

ylireagoiva, välinpitämätön, hyökkäävä tai syyttävä”. Tällöin yhteistyö 

vanhemman kanssa on todella haastavaa, mutta opettajan tulee löytää 

vaihtoehtoisia keinoja yhteistyöhön ja olla valmis toimimaan vanhemman kanssa 

yhdessä lapsen hyväksi niin, että oppilaan koulunkäynti ei kärsi ja on etusijalla. 

(Lämsä & Karhuniemi 2013, 163.) Luottamuksesta on hyötyä niin opettajalle kuin 

vanhemmallekin: opettaja ja vanhempi voivat yhdessä löytää sopivia keinoja 

tukea lapsen oppimista ja luottamus vahvistaa vanhemman roolia lapsen 

koulunkäynnin tukijana (LKKY 2007, 12). 
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4 Tutkimuksen toteutus  

 
 

4.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

 

Tämän tutkimuksen tutkimustehtävänä on kuvata opettajaopiskelijoiden 

odotuksia kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä ja itsestä sen toteuttajana. 

Päätehtävä ja alakysymykset ovat seuraavat: 

Millaisena opintojen loppuvaiheessa olevat opettajaopiskelijat näkevät kodin ja 

koulun välisen yhteistyön ja millaisia odotuksia heillä on yhteistyöstä.  

 

1. Minkälaisia odotuksia/toiveita opettajaksi opiskelevilla on kodin ja koulun 

välisestä yhteistyöstä? 

2. Minkälaisia huolia opettajaksi opiskelevilla on kodin ja koulun väliseen 

yhteistyöhön liittyen? 

  

 

4.2 Tutkimusprosessin kuvaus 

 

Tämän pro gradu –tutkielman aineisto on osa laajempaa tutkimushanketta. 

Hanke ‘From Student Teacher to Experienced Teacher: Learning an Active Pro-

fessional Agency’ on Suomen Akatemian rahoittama ja hankkeen johtaja on Kirsi 

Pyhältö. Hankkeen tavoitteena on ollut luokanopettajaksi opiskelevien 

ammatillisen toimijuuden kehittymisen selvittäminen. Haastatteluissa on käyty 

läpi tutkimushenkilöiden kokemuksia opettajaksi opiskelusta ja ajatuksia 

opettajan työstä.  

 

Haastatteluaineistosta on julkaistu artikkeleita, joissa kuvataan 

luokanopettajaopiskelijoiden hyvinvointia, tunteita ja oppimista haastatteluiden 

perusteella. Hyvinvointia tutkittaessa haluttiin saada tietoon opiskelijoiden 

kokemuksia hyvinvoinnista ja sen merkityksistä sekä millaista tukea he saavat 

hyvinvointiinsa liittyen (Väisänen, Pietarinen, Pyhältö, Toom & Soini 2016).  

Luokanopettajaopiskelijoiden oppimisesta on tutkittu muun muassa oppimisen 

taitoja ja yhteistyöoppimista oppimisen edistäjänä (Saariaho, Pyhältö, Toom, 
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Pietarinen & Soini 2015). Tunteita koskevassa tutkimuksessa keskityttiin 

tutkimaan akateemisten tunteiden kirjoa eri toiminnoissa (Ahonen, Pyhältö, 

Pietarinen & Soini 2015). Tutkimusaineistosta ei oltu vielä tehty tutkimusta kodin 

ja koulun välisestä yhteistyöstä luokanopettajien näkökulmasta, joten syntyi 

ajatus tähän pro gradu –tutkielmaan. 

 

  

4.3 Tutkimushenkilöt 

 

Tässä pro-gradu tutkielmassa on haastateltu opintojensa loppuvaiheessa olevaa 

luokanopettajaopiskelijaa (n=19). Tutkimushenkilöistä 14 on naisia ja viisi miehiä, 

joiden iät jakautuvat 23-51 ikävuoden välille. Haastateltujen ikien keskiarvo on 31 

vuotta. Prosentuaalisesti haastatelluista naisia oli 74 prosenttia ja miehiä 26 

prosenttia, mikä kuvaa hyvin myös peruskoulun luokanopettajien jakaumaa. 

Työkokemusta opettajan työstä haastateltavilla oli keskimäärin 3,28 vuotta. 

Pelkän luokanopettajapätevyyden saa 12 haastateltavista, mutta sen lisäksi 

seitsemällä haastateltavalla on sivuaine, josta saavat myös aineenopettajan 

pätevyyden. Alla olevasta taulukosta löytyy lisäksi eriteltynä naisten ja miesten 

keskiarvoiät, työkokemuksen keskiarvot ja pätevyydet. Opettajakoulutukseen 

hakeutumisen taustalta haastateltavat mainitsivat seuraavat syyt: haave (f=5), 

positiiviset sijaiskokemukset (f=5), halu työskennellä lasten kanssa (f=3), 

ajautuminen (f=2),  halu opettaa ja ohjata (f=1), kutsumus (f=1), omien lasten 

innoittama (f=1) ja positiivinen avustajakokemus (f=1). Haastateltavat valittiin 

kolmen kriteerin perusteella: 1. arvioitu valmistumisaika, jonka tulisi olla noin 

seuraavan vuoden aikana, 2. kiinnostuneisuus työskennellä peruskoulussa 

valmistumisen jälkeen ja 3. pääaine kasvatustiede.  
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Taulukko 2. Luokanopettajaopiskelijoiden taustatiedot. 

Luokanopettajaopiskelijat 19 

Naisia 14 

Miehiä 5 

Keskiarvoikä 31v 

Naiset 31,6v 

Miehet 29v 

Työkokemuksen keskiarvo 3,28v 

Naiset 3,46v 

Miehet 2,8v 

Vain luokanopettajapätevyys 12 

Naiset 10 

Miehet 2 

Aineenopettajapätevyys 7 

Naiset 3 

Miehet 4 

Miksi koulutukseen? 
 

Haave 5 

Positiiviset sijaiskokemukset 5 

Halu työskennellä lasten kanssa 3 

Ajautuminen 2 

Halu opettaa ja ohjata 1 

Kutsumus 1 

Omien lasten innoittama 1 

Positiiviset avustajakokemukset 1 

 

  

 

4.4 Aineistonkeruu 

 
Tutkimusaineisto on osa Kirsi Pyhällön johtamaa tutkimushanketta, jossa on 

haastateltu luokanopettajaopiskelijoita. Tutkimukseen osallistuneet on 

haastateltu keväällä 2011. Tutkimukseen pyrittiin saamaan mahdollisimman 

loppuvaiheessa opinnoissaan olevia opettajaopiskelijoita. Jokainen tutkittava on 

haastateltu yksilöllisesti ja haastatteluissa on edetty kolmen pääteeman avulla: 



31 
 

1. Oma opettajuus ja kokemus opettajan työstä, 2. Käsitys omasta toimijuudesta 

opettajankoulutuksessa ja 3. Käsitys opettajan ammatillisesta toimijuudesta 

peruskoulussa.  Haastattelut toteutettiin käyttämällä tutkimushanketta varten 

laadittua haastattelumenetelmää - Teachers’ Professional Landscape Inventory 

(Soini, Pyhältö &Pietarinen, 2010). Haastatteluinstrumenttia ovat olleet 

rakentamassa Kirsi Pyhältö, Elsi Ahonen, Tiina Soini ja Janne Pietarinen. 

Haastatteluissa on hyödynnetty myös critical insident –tekniikkaa ja visualisointia. 

Critical incident –tekniikka on Flanaganin 1950-luvulla kehittämä tekniikka, jonka 

avulla halutaan saada tutkittavat kertomaan jokin merkittävä henkilökohtainen 

tapahtuma aiheeseen liittyen. Tämän tekniikan avulla pyritään saamaan siis 

havaintoja tapauksista, jotka ovat heidän mielestään merkittäviä, joko 

positiivisessa, neutraalissa tai negatiivisessa mielessä. Tärkeintä on tutkittavan 

oma kokemusmaailma. (Flanagan 1954, 338.) Visuaalisuutta käytettiin 

haastatteluissa niin, että haastateltavat saivat itse visualisoida haluamallaan 

tavalla oman opintopolkunsa ja kertoa sen avulla tärkeistä ja käänteentekevistä 

asioista opintopolkunsa varrella. Haastatteluissa oli kolme pääteemaa: 1. 

opettajaopiskelijoiden tärkeimmät oppimiskokemukset opettajakoulutuksessa, 2. 

käsitykset opinnoista ja 3. käsitykset opettajan työstä. Haastattelussa oli 

yhteensä kuusitoista kysymystä opiskelusta opettajankoulutusohjelmassa ja 

opettajan työstä koulussa. Mukana oli myös kysymyksiä liittyen haastateltavien 

henkilökohtaisiin ja ammatillisiin taustoihin. Näissä laajoissa haastatteluissa heitä 

on muun muassa  pyydetty kertomaan opettajakoulutukseen hakeutumisen 

taustoista, pohtimaan itseään luokanopettajan työssä lähitulevaisuudessa ja 

itseään opettajana tulevien oppilaiden sekä vanhempien näkökulmasta. 

Haastattelut on tehnyt tohtorikoulutettava Elsi Ahonen. Aineisto on laajuudeltaan 

894 sivua. 

 

Pyhällön projektille kerätty aineisto valittiin soveltuvuutensa, 

mielenkiintoisuutensa ja ainutlaatuisuutensa vuoksi tämän pro gradu tutkielman 

-aineistoksi. Yhteistyöstä ja luokanopettajaopiskelijoista tutkimusta on vähän, ja 

juuri luokanopettajaopiskelijoiden näkökulmia yhteistyöstä ei ole vielä aiemmin 

paljon tutkittu. Myöskään tätä aineistoa koskevissa artikkeleissa aihetta ei ole 

vielä käsitelty, joten aihe on vielä aika uusi ja siksi hyvin mielenkiintoinen.  
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4.5 Tutkimusaineiston analyysi 

 

Tässä tutkimuksessa on käytetty aineistolähtöistä sisällönanalyysiä, laadullista 

sisällönanalyysiä ja määrällistä sisällönanalyysiä. Aineiston analysoiminen 

aloitettiin poimimalla litteroidusta aineistosta kaikki kohdat, jotka liittyvät jollain 

tavalla kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön. Tämän jälkeen koodattiin 

Atlas.ti:hin kaikki yhteistyötä kuvaavat kohdat sen perusteella, liittyvätkö 

maininnat opettajaan, oppilaaseen vai vanhempiin. Lisäksi lajiteltiin sen 

perusteella, oliko yhteistyöhön liittyvä asia tuotu esille toiveena vai huolena. 

Aineistosta pyrittiin poimimaan kaikki kohdat, jotka liittyvät jotenkin koteihin ja 

yhteistyöhön koulun ja kodin välillä. Kohtia yhteistyöhön liittyen löytyi yhteensä 

189 kappaletta. 

 

Laadullista sisällönanalyysia tarvittiin analyysin kategorioiden luomisessa. 

Aineistolähtöistä sisällönanalyysia  on käytetty kategorioiden nimeämisessä eli 

kategoriat on nimetty aineiston pohjalta. Määrällisen sisällönanalyysin keinoja on 

käytetty eritellessä analyysisisältöä, jolloin on laskettu tarkasti eri mainintojen 

lukumääriä kategorioissa.  
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5 Luokanopettajaopiskelijoiden huolet liittyen kodin ja 
koulun väliseen yhteistyöhön 

 

Opettajaopiskelijoiden huolet on luokiteltu sen perusteella, mihin ne liittyvät. 

Yhteistyötä koskevat huolet liittyivät joko opettajaan, oppilaaseen tai vanhempiin. 

Opettajaan liittyvissä kohdissa opiskelija on ajatellut itseään tulevassa 

ammatissaan tai aiempien kokemustensa perusteella. Huolet ovat siis 

muodostuneet jo koetun perusteella tai kuvitelmien ja kuuleman pohjalta. Kuten 

taulukosta 2 voidaan nähdä, haastattelussa nousi huolia esille 98 kertaa. 

Opettajaan liittyviä huolia oli 22, oppilaaseen liittyviä 58 ja vanhempiin liittyviä 18 

kappaletta. 

 
 
Taulukko 3. Luokanopettajaopiskelijoiden kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön liittyvät 
huolet. 

Huolet 98 

Opettaja 22 

 - ammattitaito 12 

 - kiire 8 

 - rajat 2 

Oppilas 58 

 - erityisoppilaat 22 

 - pulmatilanteet 14 

 - monikulttuurisuus 13 

 - oppilaan kotiolot 9 

Vanhemmat 18 

 - vanhempien mielipiteet 8 

 - vanhempien kohtaaminen 5 

 - vanhempien rajat 3 

 - vanhempien osallistuminen 2 
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5.1 Opettajaan liittyvät huolet kodin ja koulun yhteistyössä 

 

Opettajaan liittyvät huolet, joita on 22 kappaletta. Suurin osa 

opettajaopiskelijoiden huolista koskee opettajan ammattitaitoa, toiseksi eniten 

huolia esiintyy opettajan kiireeseen liittyen ja vähiten huolia mainittiin rajoja 

koskien.  

 

 

Opettajan ammattitaito 

 

Isoin kategoria opettajaan liittyvistä huolista on opettajan ammattitaito (f=12). ”f” 

tarkoittaa analyysiyksikköä ja suluissa mainitaan, että montako mainintaa 

analyysiyksikköön liittyen on löytynyt aineistosta. Opettajan ammattitaidolla 

tarkoitetaan sitä, että opettajaksi opiskelevat pohtivat sitä, riittääkö heidän 

ammattitaitonsa toteuttaa yhteistyötä.  

H3: ”--et on vaa ne harjottelut ja näi. Ni eihän tää valmenna sellaseen ollenkaa, miten sä 
kohtaat vanhemmat, miten sä järjestät vanhempainillan, minkälaiset sosiaaliset taidot 
sulla pitää olla.” 

 

Opiskelija (H3) oli huolissaan siitä, kuinka vanhempia kohdataan ja miten 

vanhempainiltoja järjestetään. He kokevat, että koulutus ei ole valmistanut heitä 

juurikaan siihen. Opiskelijat mainitsivat, kuinka opettajankoulutuksessa ei ole 

paneuduttu kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön ja kuinka ei ole saanut 

opastusta siihen miltään taholta. Opettajaopiskelijoiden esiin nostamat ajatukset 

ovat hyvin samansuuntaisia Blombergin (2008) ja Cantellin (2013) tutkimusten 

kanssa, joiden mukaan opettajakoulutus ei valmista opiskelijoita vanhempien 

kanssa työskentelemiseen. Lisäksi Cantell (2013) kirjoittaa, että nuoret opettajan 

kokevat epävarmuutta ja riittämättömyyttä vanhempien kanssa työskentelyssä 

puutteellisen koulutuksen vuoksi. 

H2: ”Siihen arjen työhön vähän enemmän valmiuksia, vanhempainiltojen pitämiseen ja 
yhteistyöhön kodin kanssa, ja jotenkin et sitä niinkun mä itseasias eilen sitä mietin et 
miten sitä vois toteuttaa. Se on ehkä vähän hankala saada opiskelijoita tai niiden edes 
päästä johonki vanhempainiltoihin mukaan tai muuta mutta, mut jotain siis semmosta et 
nimenomaan siihen niin arkisiin juttuihin, et ku tuntuu et niin monelle tulee yllätyksenä se 
et apua, että emmä tähän saanu mitään niinku opetusta, ei mua oo valmennettu tähän 
mitenkään.” 
  



35 
 

 

Opiskelija (H2) toteaa sen, että on huolissaan omista valmiuksistaan liittyen 

vanhempainiltoihin ja yleisesti vanhempien kanssa toimimiseen. Opiskelija pohtii 

myös ratkaisua sille, kuinka lisätietoa ja –taitoa voisi yhteistyöhön saada. Toinen 

opiskelija (H13) on huolissaan siitä, kuinka hankalaa yhteistyö kotien kanssa voi 

olla ja kaipaa käytännön harjoitusta yhteistyötilanteista. 

 

H13: ”Ehkä päällimmäisenä nyt kuitenki tulee mieleen se, että mitä se on se vanhempien 
kans tekemisissä oleminen sit siinä itse työssä. Toki nyt jokaine on ollu niinku ihmisten 
kans tekemisissä ja joutunu tekemää yhteistyötä työssä ku työssä niin erilaisten ihmisten 
kanssa, mut ehkä se semmonen jotenkii käytännön tai noiden sijaisuuksien kautta on 
jääny semmone kuva että hirveen monet opettajat pitää sitä työnsä niinku yhtenä 
hankalimmista puolista.” 

 

Vastavalmistuneet opettajat ovat isojen muutosten ja kysymysten edessä jo 

opettamisessa ja suunnittelussa, joten lisäksi tähän vanhempien kanssa 

toimiminen voi tuntua vaikealta. Blomberg (2008) kuvaa, että noviisiopettajat 

voivat tuntea riittämättömyyttä ja tietämättömyyttä yhteistyössä vanhempien 

kanssa. Tämä voi johtua koulutuksen puutteellisuudesta tai siitä ettei 

noviisiopettaja ole ehtinyt rakentaa omaa toimintatapaansa yhteistyöhön.  

Opiskelijat pohtivat ammattitaitoon liittyen arjen kohtaamiseen liittyviä asioita ja 

hallinnollisiin tehtäviin liittyviä asioita. Opiskelijat kuvaavat arjen kohtaamista 

kodin ja koulun välisen yhteistyön kautta ja varsinkin nuorena opiskelleiden 

epävarmuutta esimerkiksi järjestää vanhempainiltoja.  

H3: ”Se käytännö arjen kohtaaminen. Mä oon siinä mielessä onnellisessa 
asemassa, et mä tiedän et se opettajan työ ei oo vaan sitä, et sä meet sinne 
luokan eteen ja sä opetat vaan se on sitä paperishowta ja vanhempien 
vanhemmille pitää olla yhteyksissä ja sun pitää hoitaa niinku niitä lasten asioita 
ja istua kaiken maailman niinku näissä oppilashuoltoryhmissä ja siis se on se on 
tosi paljon myös sihteerin työtä, lainausmerkeissä sihteerin työtä, et sellasta 
varmasti monesti aina mietin niitä muutamii opiskelijoita, jotka on just tullu 
melkeen suoraan lukiosta et minkähänlaisena se työtodellisuus niille sitte 
oikeesti niinku paljastuu.” 

 

Opiskelija (H3) on huolissaan siitä, kuinka paljon opettamisen lisäksi opettajalla 

on muitakin työtehtäviä. Vanhempien kanssa toimisen lisäksi opiskelija pohtii sitä, 

kuinka ammattitaito riittää toimia esimerkiksi oppilashuoltoryhmissä.  
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Opettajan kiire 

 

Opettajaopiskelijat toivat esiin opettajan työhön liittyvinä huolena  suurin 

opettajaan opettajan kiireen (f=8). Nämä pohdinnat liittyvät siihen, miten 

opettajan täytyy kaiken muun opetus- ja suunnittelutyön ohella myös ehtiä pitää 

yhteyttä vanhempiin ja tiedottaa heitä asioista.  

 

H10: ”Jos on kokeita korjattavana ja sit varmaa tietysti yhteydenpitoo vanhempii ja 
suunnitteluu ja kaikkee tällasta vanhempien kaa yhteydenpitoki on tietysti vähän 
semmonen et missä sitä haluu sit itse kukaki tehä ja miten paljon” 

 

Opiskelija (H10) luettelee huolissaan opettajan työtehtäviä opetustyön 

ulkopuolelta ja sisällyttää siihen myös yhteydenpidon vanhempiin. 

Perusopetuslain mukaan opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 

(POPS 2014, 35). Opettajilla on siis velvollisuus tehdä yhteistyötä ja näin se on 

siis pakollista ja kuuluu jokaisen opettajan työhön. Epsteinin (1994) kodin ja koulu 

yhteistyömuotojen yksi kuudesta pääryhmästä on Koulun perustehtävät. 

Epsteinin mukaan koulun perustehtävänä on kommunikoida oppilaan 

vanhempien kanssa oppilaaseen liittyvissä asioissa ja lisäksi ilmoittaa erilaisista 

tapahtumista tai aktiviteeteista. Myös Lahtinen (2011) kuvaa opettajan olevan 

avainasemassa kodin ja koulun välisen yhteistyön aloittajana. Kuitenkin niin 

Epstein kuin Lahtinenkin toteavat, että myös huoltajalla on toisena osapuolena 

tärkeä rooli ja näin yhteydenpidon on tärkeää olla kaksisuuntaista, jotta yhteistyö 

onnistuu. Opettajaopiskelijoiden huolena on siis se, kuinka he ehtivät täyttää 

velvollisuutensa yhteistyössä.  

 
H19: ”Jos sä haluut tehä hyviä…hyviä suunnitelmia niinku ylipäätänsä niinku vaikkapa 
paneutua niihin oppilaiden asioihin tai hoitaa niinku kotiinpäin niit asioita, ni kyl sä saat 
kulumaan siihen ihan uskomattoman määrän aikaa, et ei se loppujen lopuks ookkaan 
lyhyt se päivä...” 

 
 

Opiskelijan (H19) huolena on, kuinka paljon aikaa kuluu opettajan työssä niin 

sanotusti ylimääräiseen työhön eli kotiin päin tapahtuvaan kanssakäymiseen ja 

oppilaiden asioiden hoitamiseen.  

 
H11: ”--sit just ku on niinku paljon asioita mitä pitäis tehä, vastata vanhemmille 
sähköposteihin ja ottaa yhteyttä johonki henkilöön jostain asiasta ja suunnitella tunnit ni 
kyl siihen menee eikä sitä tehä niinku niitten tuntien välissä.” 
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Samoin myös toinen opiskelija (H11) on huolissaan siitä, kuinka paljon opettajalla 

on opettamisen ulkopuolisia asioita, joita opettajan täytyy hoitaa, kuten 

esimerkiksi vanhemmille sähköposteihin vastaaminen. Huolena on myös, kuinka 

paljon niihin kuluu ylimääräistä työn ulkopuolista aikaa. 

 

Rajat  

 

Lisäksi opettajaa koskevia huolia ilmenee opettajan työn rajoihin (f=2) liittyen. 

Rajojen kohdalla opettajaopiskelijat pohtivat, miten osaavat rajata sen oman 

alueensa ja miten tekevät rajan ammatin ja oman muun elämän välille.  

 

H11: ”--et miten sitä sitte ite osaa rajata se niinkun ammatin, ne ammatin asiat, ne työasiat 
ja sitte sen niinku oman muun elämän.” 

 

 

5.2 Oppilaaseen liittyvät huolet kodin ja koulun yhteistyössä 

 

Oppilaaseen liittyviä huolia opettajaopiskelijat mainitsivat 58 kertaa. Eniten 

mainintoja liittyi erityisoppilaisiin, sitten pulmatilanteisiin oppilaiden kanssa, 

kolmanneksi eniten mainintoja liittyi monikulttuurisuuteen ja vähiten oppilaiden 

kotioloihin.   

 

 

Erityisoppilaat 

 

Suurin oppilaisiin liittyvä huolenaihe luokanopettajaopiskelijoiden mielestä ovat 

erityisoppilaat ja yhteistyö heidän vanhempiensa kanssa (f=22).  

 

H9: ”Se vanhempien kohtaamine ehkä, joka liittyy myöski sit näihi erityistukee saaviin 
lapsiin ja niitten kohalla ehkä sit varsinki, koska mul on ittelläni sellane niinku kokemus, 
et mä en oo oikee tienny miten mä niinku sellases tilantees oon tai ku sellases ei oo ollu 
ja sellaseen joutuu ni ku emmä tiä miten se valmistautuminen siihen niinku auttaa. Mut 
jotenki tota et miten sellast sais ehkä lisää ehkä yleensäki sitä vanhempien kohtaamista 
ja siit keskustelemista ja sitte ehkä näihi erityislapsiin kans niinku jos niihi olis niinku 
perehtyny jotenki enemmän ja niist tietäis enemmän, ni sit sellaseen tilanteeseen ku 
menee vanhemman kans niinku juttelee jonku hojksin vai mitä ikinä onkaa...” 
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Opiskelija (H9) on huolissaan siitä, miten osaa toimia erityisoppilaiden 

vanhempien kanssa ja onko hänellä tarpeeksi tietoa siitä miten toimia esimerkiksi 

henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) 

kanssa. Toinen opettajaopiskelija (H8) pohtii sitä, kuinka on valmiuksia toimia 

erityislasten ja heidän asioidensa parissa ja osaako tukea heitä oikealla tavalla. 

 
H8: ”Erityisoppilaitten integraatio niin se, että se se varmaa niinku yllättää, että miten 
paljon niinku sitte kuitenki näitä integrointeja tapahtuu ja tota se, että varmasti tuntee, että 
ei ole myöskään työkaluja tällä peruskoulutuksella sellasten oppilaitten hoitamiseen, että 
ei heiän asioitten hoitamiseen eikä heidän tukemiseen." 

 

Opettajaopiskelijoita huolestuttaa se, kuinka ja miten toimia erityisoppilaiden 

vanhempien kanssa. Lisäksi myös tietämättömyys erityisoppilaiden 

opettamisesta aiheuttaa huolta. Erityisoppilaiden kohdalla tutkittavat opiskelijat 

näyttävät toimivan Epsteinin (1992) osittain päällekkäisten vaikutusten mallin 

mukaisesti eli keskeisin on lapsi ja koti, koulu ja yhteiskunta yhdessä toimivat 

lapsen hyväksi. Epsteinin mallin lisäksi toimitaan myös Epsteinin kahden 

yhteistyömuotojen pääryhmän mukaan. Eli koti huolehtii omista 

perustehtävistään lapsen kannalta, jotka tukevat lapsen kasvua ja oppimista. 

Myös koulu huolehtii omista perustehtävistään, kuten kommunikoinnista oppilaan 

vanhempien kanssa lapseen liittyvissä asioissa.  

 

 

Monikulttuuriset oppilaat 

 

Toiseksi suurin huoli oppilaisiin liittyen on monikulttuurisuus (f=13) sekä 

monikulttuurisuuden myötä ilmenevät ongelmat, kuten kielimuurit ja 

kommunikointivaikeudet.  

 

H10: ”On tietysti viel niinku sellasii ongelmii, et löytyykö esimerkiks tämmösii 
kielimuuripulmia.” 

 
 

Opiskelija (H10) pohtii sitä, kuinka yhteisen kielen puuttumisen aiheuttamana voi 

syntyä ongelmatilanteita. Toinen opiskelija pohtii sitä, kuinka pystyy toimimaan 

opettajana ilman yhteistä kieltä. 

 
H8: ”Ku tää kieli. Kielihän tässä useesti on niinku se ensimmäinen ja suurin niinku 
ongelma, että ku jos ei ole yhteistä kieltä niin miten sä sen opettajana hoidat.” 
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Yhteisen kielen puuttuminen vaikeuttaa toimimista niin oppilaan kuin oppilaan 

vanhempien kanssa, ja opettajaopiskelijat toivat esiin, että joitain hyvinkin tärkeitä 

asioita saattaa jäädä ymmärtämättä puolin ja toisin. On hyvin tärkeää ja keskeistä 

ratkaista mahdolliset kieliongelmat esimerkiksi tulkin avulla mahdollisimman pian. 

On myös tärkeää yrittää alusta asti toimia monikulttuuristenkin vanhempien 

kanssa, jotta yhteinen sävel ja ymmärrys löytyisi vaikka yhteistä kieltä ei vielä 

olisikaan.(LKKY 2007, 26.) 

 

Luokanopettajaopiskelijoiden ajatuksista huokuu, kuinka he selviävät 

monikulttuurisuuden myötä tulevista haasteista. Haasteina nähdään 

monikulttuurisuuden lisääntyminen, sen myötä kielimuuriongelmat ja eri 

kulttuurien ja uskontojen tavat ja tottumukset ja niiden sopeuttaminen 

suomalaiseen koulumaailmaan.  

 
H19: ”…tuntuu et on niin paljon kaikkea... on paljo sellasii pieniä kysymyksiä mitä tulee 
niinku paljon niinku vaikka...eri kulttuureihin tai uskontoihin liittyviä asioita.” 

 

Monikulttuurisen perheen arvot, tavat ja käytännöt ovat usein hyvin erilaisia kuin 

suomalaisilla perheillä, joten ne tuovat haastetta yhteistyöhön kodin ja koulun 

välillä (LKKY 2007, 256). Sekä erityisoppilaiden että monikulttuuristen perheiden 

kanssa tulisi toteutua Epsteinin neljäs pääryhmä eli vanhempien osallistuminen 

lasten kotona oppimiseen. Näissä kategorioissa on siis vanhempien hyvin 

tärkeää olla läsnä ja yhteydessä lapsen koulumaailmaan, jotta yhteistyön avulla 

oppilas saisi parasta mahdollista tukea. 

 

 

Pulmatilanteet oppilaiden kanssa 

 

Kolmas alakategoria muodostuu oppilaisiin liittyvistä pulmatilanteista – tiedot 

oppilaiden sairauksista, oppilaiden pettymyksen tunteista (f=14), joita 

opettajaopiskelijat kuvasivat. Pulmatilanteita ovat esimerkiksi tärkeiden tietojen 

saanti vanhemmilta oppilaisiin liittyen, kiusaamistilanteisiin sekä siihen, osaako 

ottaa yhteyttä oikeisiin ihmisiin tai tahoihin esimerkiksi oppilaan 

oppimisongelmien ilmetessä tai vaikka kiusaamistilanteissa. 
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H11: ”Kyl mä nään et mun tehtävä on niinku nimenomaan osata selvittää sitte just tällästä 
riitatilanteita ja pahimmas tapaukses kiusaamistilanteita sit niinku selvittää ja ottaa 
puheeks ja viedä eteenpäin jos on tarve...” 

 

Opiskelija (H11) näkee tehtäväkseen osallistua kiusaamistilanteiden 

selvittämiseen, mutta hän kokee painetta siitä, että hänen täytyy osata selvittää 

ja viedä kiusaamiseen liittyviä asioita tarvittaessa eteenpäin. Lisäksi avun 

tarpeen huomaaminen ja tarjoaminen on myös huolenaiheena. 

 
H10: ”--et miten ne lapset sit saa apua niihin ongelmiinsa ja osaanko mä huomata ne 
ajoissa ja sit niinku oikeiden tahojen kaa pohtii pohtii niitä ja jotenki saada ne lapset sitte, 
et siel on ihan siis valtava kirjo niinku kaikkee mikä voi mennä pieleen.” 
 

 

Opiskelija (H10) pohtii sitä, saako lapset ongelmiinsa apua ja kuinka itse 

opettajana osaa huomata ongelmat ja osaako ottaa oikeisiin tahoihin yhteyttä. 

Hän pelkää myös hieman epäonnistuvansa, koska kuvaa sitä, että on paljon 

asioita, jotka voivat mennä pieleen. Toinen (H8) opettajaopiskelija kuvaa sitä, 

kuinka tärkeää on saada henkilökohtaisia tai sairauksiin liittyviä tietoja oppilaista.  

 

H8: ”Lähinnä nyt oikeestaan sitte semmosia mitkä on niinku oikeesti pakko tietää että jos 
on nyt sitte sokeritauteja tai jotain muuta tälläst lääkinnällistä, että no siellä olikii sitte yks 
sokeritautioppilas, joka sit sano että et hoitaa itse itsensä niinku niin ettei häneen 
ainakaan oo tarvinnu sillee puuttuu. Mutta toisaalt taas se on tämmösiä asioita mikä hyvä 
tietää.” 
 

 

Opiskelijan (H8) mielestä on hyvä tietää oppilaista sellaisiakin asioita, jotka eivät 

välttämättä vaikuttaisikaan opetukseen tai koulumaailmaan. Joissain tilanteissa 

tietämättömyys ja tiedonpuute voi tuottaa pulmatilanteita. Myös Blomberg (2008, 

153-154) on huomannut, että tärkeät tiedot voivat jäädä vanhemmilta saamatta, 

jos kodin ja koulun välille ei synny luottamussuhdetta.  

 

Kolmas opettajaopiskelijan (H1) kuvaama pulmatilanne liittyy pettymykseen. 

Opettajaopiskelija kertoo kokemuksensa perusteella oppilaan pettymyksestä ja 

pohtii sitä, pitäisikö siitä ilmoittaa kotiin. 

 

H1: ”Kyl mä sit aina välillä mietin tänäänki mua jäi mietityttää yks tyttö joka niinku oli tosi 
pettyny matikankokeeseensa, että et millähän mielellä se kotiin meni ja pitäskö mun kotiin 
laittaa siitä viestiä. Mut et toivoisin tavallaan se että ne tulis sinne hyvillä mielin ja lähtis 
hyvillä mielin.” 
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Opettajaopiskelija (H1) pohtii sitä, tulisiko oppilaan pettymyksestä ilmoittaa kotiin. 

Tämän yhteydenoton taustalla näkyy se, että halutaan toimia lapsen parhaaksi. 

Opettaja haluaa varmistaa oppilaan hyvinvoinnin viestittämällä mietityttävästä 

asiasta kotiin. Opettaja toivoo lapsen käyvän koulussa hyvällä mielellä ja lisäksi 

toivoo tämän hyvän mielen jatkuvan myös koulun jälkeen. Esimerkiksi juuri 

viestittelyn avulla kodin ja koulun välillä pysyy jatkuva yhteys, jonka avulla 

pyritään turvaamaan lapsen hyvinvointi. Vanhempainliitonkin mukaan koti ja 

koulu toimivat yhdessä lapsen hyväksi, jotta oppilaan oppiminen, kehittyminen 

sekä hyvinvointi eivät häiriinny. (Vanhempainliitto, 2016).  

 

 

Oppilaiden kotiolot 

 

Luokanopettajaopiskelijoiden oppilaisiin liittyväksi huolenaiheeksi ja neljänneksi 

alakategoriaksi muodostettiin oppilaiden kotiolot (f=9). Näissä pohdinnoissa tulee 

esille, kuinka esimerkiksi vanhempien avioero, muut perheongelmat, lapsen tai 

vanhemman huono aamu tai jokin muu ikävä tapahtuma kotona vaikuttaa 

oppilaan koulupäivään ja –arkeen.  

 
H19: ”--et jos sen elämäs on vaikka joku iso kriisi, vaik vanhempien avioero, et sä et siinä 
kohtaa vaadi siltä lapselta liikaa, vaan et sä annat sille tilaa käydä läpi sitä ja jotenkin 
monessa asiassa sellanen niinku hienovaraisuus siinä että et mikä se mitä se lapsi 
tarttee...”  
 
 

Opiskelija (H19) pohtii, kuinka vanhempien uusi tilanne voi vaikuttaa oppilaan 

koulunkäyntiin. Opiskelija pohtii samalla myös sitä, miten toimia sellaisessa 

tilanteessa ja kuinka toimia lapsen parhaaksi. Opiskelijan (H2) kertomuksessa 

korostuu se, kuinka oppilaan koulupäivään voi vaikuttaa kokonaisvaltaisesti jokin 

kotona tapahtunut ikävä asia. Tällainen asia voi olla joko isompi asia, joka 

vaikuttaa kokonaisvaltaisesti oppilaan kouluarkeen tai pienempi oppilasta 

ärsyttävä asia, joka johtaa vain yksittäiseen koulupäivään.  

 

H2: ”Jos on vaikka kotona tapahtunu jotain ikävää ja sitte tulee jo sinne kouluun. Pienillä 
oppilailla varsinki ne heijastuu helposti.” 
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5.3 Vanhempiin liittyvät huolet kodin ja koulun yhteistyössä 

 

Luokanopettajaopiskelijat nostivat esiin vanhempiin liittyviä huolia kaikkiaan 18 

kappaletta. Suurin osa maininnoista liittyy vanhempien mielipiteisiin, toiseksi 

eniten opiskelijat ovat huolissaan vanhempien kohtaamisesta, kolmantena ovat 

vanhempien rajoihin liittyvät huolet ja vähiten mainintoja liittyy vanhempien 

osallistumiseen.   

 

 

Vanhempien mielipiteet 

 

Suurimmaksi huolenaiheeksi yhteistyötä ajatellen osoittautuu vanhempien 

mielipiteet (f=8). Opettajaopiskelijoita huolettaa se, mitä vanhemmat ovat 

yleisesti mieltä opettajan toiminnasta ja mitä vanhemmat ovat mieltä opettajan 

ammattitaidosta ja asiantuntijuudesta. 

 

 
H13: ”Se vähä mietityttää, et miten tän niinku tän asetelman pystyy ja sen niinku oman 
asiantuntijuuden pystyy sit siinä työssä niinku näyttämään ja todistamaan niin että heidän 
lastensa kanssa...”  

 

Lisäksi huolenaiheena on myös se, onko vanhemmilla oikeus sanoa mitä vain 

mistä vain ja ajattelevatko vanhemmat niin, että ovat asiakkaita, joiden toiveet 

opettajan tulisi täyttää.  

 

H13: ”--vanhempien niinku semmonen kiittämättömyys ja semmonen, että me ollaan 
asiakkaita ja teidän täytyy tyydyttää meidän toiveet –ajattelu. Toki he verorahoillaan 
maksavat koulutuksesta, mutta se on kuitenki julkinen palvelu.” 
 

  
Myös vanhempien pettymykset niin oppilaaseen kuin opettajaan mietityttävät 

opettajaopiskelijoita.  

 

H15: ”Se mikä mietityttää...miten sitte kohdata ne vanhempien pettymykset esimerkiks 
vanhempien pettymykset siihen lapsen koulunkäyntiin ja miten ne niinku näyttäytyy sit. 
Miten vanhemmat tuo esille se mulle opettajana ja  miten sitte reagoida niihin… Mihin 
pitää reagoida ja mihin ei tarvi reagoida…” 
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Opiskelija (H15) kuvaa pettymyksien liittyvän lapsen koulunkäyntiin ja opiskelija 

pohtii myös vanhempien sen esiintuomista ja kuinka sitten opettaja osaa 

reagoida siihen. Niin oppilaat kuin vanhemmatkin saattavat kokea pettymyksiä. 

Opettajan on pyrittävä vain kohtaamaan ne ja ratkaisemaan niitä parhaansa 

mukaan ja tärkeää on ratkaista ne yhteistyössä kaikkien osapuolten kanssa 

(Blomberg 2008, 211).  

 

Useimmat opettajaopiskelijoiden vanhempiin liittyvät huolet koskevat 

vanhempien mielipiteitä tai vanhempien toimintaa. Opettajaopiskelijat ovat 

huolissaan siitä, että koulu ja koti toimivat erillisinä toisistaan ja kohtaamista ja 

yhdessä toimimista tapahtuisi vain ongelmatilanteiden vastaan tullessa. 

Opiskelija kuvaa sitä, kuinka vanhemmat haluavat vain opettajien täyttävän 

heidän toiveensa. Tällöin ei toimita yhdessä vaan erillään. Näin ollen siis 

toimittaisiin erillisten vaikutusten mallin mukaan. (Epstein 1992.) 

 

H13: Musta tuntuu et se voi olla aika yleistä vanhempien keskuudes tän tyyppinen ajattelu 
et me ollaan asiakkaita täyttäkää meidän toiveet.” 

 

 

Vanhempien kohtaaminen 

 

Yksi suurimmista vanhempiin liittyvistä opettajaopiskelijoiden huolista on 

vanhempien kohtaaminen (f=5). Vanhempien kohtaaminen nähdään hirvittävänä, 

pelottavana, arvoituksellisena, vaikeana ja vaikeana myös ymmärtää, miten 

vanhempien kanssa toimiminen käytännössä toimii ja tapahtuu.   

 
H9: ”Se vanhempien kohtaamine ehkä, joka liittyy myöski sit näihi erityistukee saaviin 
lapsiin ja niitten kohalla ehkä sit varsinki, koska mul on ittelläni sellane niinku kokemus, 
et mä en oo oikee tienny miten mä niinku sellases tilantees oon.” 
 
  

Opiskelija (H9) vanhempien kohtaamista ja sitä miten siinä kohtaamistilanteessa 

tulee käyttäytyä. Hän liittää erityislasten vanhempien kohtaamisen tähän ja kokee 

sen vielä haastavammaksi. Vanhempien kohtaamistilanne koetaan myös 

erilaiseksi koulussa kuin päiväkodissa. 

 
H19: ”Se on vaikee kohta se vanhempien kohtaaminen niinku luokanopettajana, et 
erilailla ku päiväkodissa...”  
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Toinen luokanopettajaopiskelija kuvaa vanhempien kohtaamista hyvin erilaiseksi 

koulumaailmassa kuin päiväkotimaailmassa. Päiväkodissa opettajat näkevät 

vanhempia enemmän kuin koulumaailmassa lasten jo ollessa omatoimisempia, 

joten kohtaaminen koulussa on harvinaisempaa ja näin ollen se voi olla 

haastavampaa ja jännittävämpää.  

 
H19: ”Vanhempien kohtaaminen tai miten niinkun vanhempien kans työskentely 
ylipäätänsä...ehkä siis tälläsiä niinku käytännön kysymyksiä et miten paljon voi antaa 
vanhemmille aikaa.” 

 

Vanhempien kohtaaminen voi myös tuntua vaikealta jo ajatuksena. Opiskelija 

kuvaa ongelmallisena käytännön asiat, kuten ajankäytön vanhempien kanssa. 

Vanhempien kohtaaminen on varmasti aluksi noviisiopettajalle hyvinkin 

pelottavaa ja arveluttavaa, koska se on uutta ja erilaista. Sellainen 

vastavalmistunut opettaja, joka ei ole tehnyt opettajan sijaisuuksia on ihan täysin 

uuden tilanteen edessä kohdatessaan oppilaidensa vanhempia ensimmäistä 

kertaa. Voi olla vaikeaa suhtautua vanhempiin järkevästi, koska tilanne voi olla 

jännittäväkin (Blomberg 2008, 147). Opettaja, vastavalmistunutkin, on 

kasvatuksen ja opetuksen ammattilainen ja hänen tulisikin toimia sen mukaisesti. 

Vanhemmilla saattaa olla ennakkoluuloja tai mielipiteitä nuorista 

vastavalmistuneista opettajista, mutta siihenkin pitää osata suhtautua ja 

sopeutua oikealla tavalla, eikä ottaa asiaa liian henkilökohtaisesti. Työelämään 

siirtyminen vaatii juuri valmistuneelta kykyä sopeutua todella moniin tilanteisiin 

yhtäaikaisesti ja vanhempien kohtaaminen on yksi näistä (Blomberg 2008, 211). 

 

 

Vanhempien rajat 

 

Luokanopettajaopiskelijat ovat huolissaan myös siitä, miten toimia ”astumatta 

vanhempien varpaille. On siis kyse vanhempien rajoista (f=3). 

 

H4: ”Mut sitte on paljon myös sellasia vaikeita ja haastellisia tilanteit, että joutuu paljon 
miettii et mitenkä siinä toimii, että ei sitte jotenkii astu sen oppilaan vaikka vanhempien 
varpaille, mut että kuitenki sitte pystyy hoitamaa jotaki asiaa sillä tavalla, että se nii 
jotenki..”  
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Opettajaopiskelija (H4) kuvaa ja pohtii sitä, miten toimia lasten kanssa niin, että 

ei astu vanhempien rajojen yli. Opiskelija kokee sen haasteelliseksi, sillä hän 

vertaa oikeintoimimista ja varpaille astumista eli hän haluaisi toimia oikein ja 

lapsen parhaaksi, mutta pelkää rajojen ylittämistä.  

 

 

Vanhempien osallistuminen 

 

Opettajaopiskelijat ovat huolissaan myös vanhempien osallistumisesta (f=2) eli 

siitä, kuinka vanhemmat osallistuvat lastensa elämään ja koulunkäyntiin vai 

osallistuvatko ollenkaan.  

H19: ”Se just että et loppujen lopuks, vaikka sä tekisit miten paljon opettajana, ni sillä miten 
se oppilas saa kotona tukea opiskeluunsa, voi olla paljon isompi merkitys.Tai jotenkin 
niinku et se on ollu niinku...mä olin esimes sellasel luokal mis oli niinku tosi erityyppisiä 
oppilaita tai kotiympäristöjä, et näki ihan selkeesti, et siel toisessa kodissa tuetaan ihan 
hirveesti sitä niinku koulunkäymistä ja sitte on oppilaita, joitten vanhempia ei kiinnosta 
yhtään.” 

 

Opiskelija kuvaa vanhempien tärkeyttä oppilaiden opiskelun tukena ja sitä, 

kuinka toisissa kodeissa tuetaan ja osallistutaan paljon ja toisissa kodeissa ei 

ollenkaan. Vanhempien osallistuminen nähdään hyvin tärkeäksi ja sillä on tutkittu 

olevan vaikutusta oppilaiden koulumenestykseen ja hyvinvointiin (Launonen ym. 

2004, 95).   
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6 Luokanopettajaopiskelijoiden toiveet liittyen kodin 
ja koulun väliseen yhteistyöhön 

 

Luokanopettajaopiskelijoiden toiveet yhteistyöstä liittyvät opettajaan, 

oppilaaseen ja vanhempiin. Yhteensä toiveita mainittiin haastatteluissa 93 kertaa, 

joista opettajaan liittyvä toiveita oli 48, oppilaaseen liittyviä 4 ja vanhempiin 

liittyviä 41. Selkeästi siis huolet näyttävät kohdistuvan oppilaisiin kun taas toiveet 

pääsääntöisesti opettajaan tai vanhempiin.  

 

 
Taulukko 4. Luokanopettajaopiskelijoiden toiveet kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä. 

Toiveet 91 

Opettaja 48 

 - opettajan ominaisuudet 24 

 - opettajan ammattitaito 20 

 - opettajan motivoituneisuus 4 

Oppilas 2 

- oppilaan kokemukset 2 

Vanhemmat 41 

 - yhteistyön sujuvuus 27 

 - vanhempien myönteinen suhtautuminen opettajaan 9 

 - vanhempien osallistuminen 5 

 

 

 

6.1 Opettajaan liittyvät toiveet kodin ja koulun yhteistyössä 

 

Opiskelijat kuvasivat opettajaan liittyviä toiveita 49 kertaa. Eniten mainintoja liittyy 

opettajan ominaisuuksiin, toisena on opettajan ammattitaito ja vähiten toiveita 

liittyy opettajan motivoituneisuuteen. Opettajaan liittyvät toiveet ovat suurimmaksi 

osaksi sellaisia, että mitä opiskelijat toivovat, että vanhemmat ajattelisivat heistä 

opettajina. 
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Opettajan ominaisuudet  

 

Suurin alakategoria on opettajan ominaisuudet (f=24) ja se sisältää opettajaan 

liittyviä luonteenpiirteitä ja ominaisuuksia. Opettajaopiskelijat toivovat 

esimerkiksi, että vanhemmat kuvaisivat heitä luotettaviksi.  

 

H13: No, kyl se tota, se ois myös tärkeetä, että mä voisin ajatella siinä työssä, että ne 
vanhemmat luottaa siihen mitä mä teen täällä...ja tuota, jos ne luottais ni sillon ne 
varmaan vois kuvata mua semmosena luottamuksellisena tyyppinä, joka on niinku...joka 
myötävaikuttaa heidän lapsensa kasvuun.” 
  
 

Opiskelija (H13) näkee tärkeänä sen, että vanhemmat luottavat hänen 

tekemisiinsä ja kuvaisivat häntä luottamukselliseksi. Tämän myötä opiskelija 

toivoo myös, että luottamussuhde myötävaikuttaa lapsen kasvuun. Yhteensä 

seitsemän opettajaopiskelijaa toivoo itseään kuvattavan luotettavaksi opettajaksi. 

Luottamussuhteen luominen opettajan ja vanhemman välille on pitkäaikainen 

prosessi ja todella tärkeässä roolissa yhteistyön kannalta (LKKY 2007, 12), sillä 

yhteistyön perusta on molemminpuolinen luottamus (Lahtinen 2011, 336). Jotta 

luottamussuhde syntyy, täytyy niin opettajan kuin vanhemmankin olla aktiivisessa 

roolissa. Tähän aktiivisuuteen vaikuttaa molemminpuolinen helposti 

lähestyttävyys ja opiskelijat toivovatkin, että vanhemmat kokisivat heidät helposti 

lähestyttäviksi. 

 
H2: ”Mä toivoisin sitä, että vanhemmat kokee, että mua ois opettajana helppo lähestyä.” 

 

Helposti lähestyttävyyttä opiskelijat kuvaavat hyvin lyhytsanaisesti. Kuitenkin 

seitsemän opiskelijaa toivoo olevansa helposti lähestyttävä opettaja vanhempien 

kuvaamana. Lisäksi luokanopettajaopiskelijat ovat maininneet muitakin toiveita. 

He toivovat, että vanhemmat ajattelisivat heidän olevan muun muassa 

empaattisia, turvallisia, joustavia, kiinnostuneita, turvallisia ja reiluja sekä 

kunnioitus olisi molemminpuolista kodin ja koulun välillä. Oikeudenmukaisuuden 

välittyminen vanhemmille koetaan tärkeäksi. 

 

H2: ”Vanhemmilleki viestittyis myös tää sama, et mä oon oikeudenmukanen.”  
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Opiskelija (H2) toivoo, että vanhemmat näkisivät hänet oikeudenmukaisena 

opettajana. Lisäksi hän toivoo, että tämä oikeudenmukaisuus varmasti välittyisi 

heille.  

 

Näitä muita toiveita toivottiin huomattavasti vähemmän, kuin aiemmin avattuja 

helposti lähestyttävyyttä ja luottamusta. Yhteistyön toimivuuteen vaikuttaa niin 

opettajan kiinnostuneisuus kuin vanhempienkin kiinnostuneisuus ja aktiivisuus. 

(Launonen & Pulkkinen 2004, 33.) 

 

 

Opettajan ammattitaito 

 

Seuraavaksi suurin alakategoria on opettajan ammattitaito (f=20). Opettajan 

ammattitaitoon liittyvät toiveet ovat sellaisia, mitä opiskelijat toivovat vanhempien 

heidän ammattitaidostaan ajattelevan. Eniten toiveita liittyi asiantuntevuuteen ja 

yhteistyökykyisyyteen. 

 

Opiskelijoiden toiveena on myös, että vanhemmat kuvaisivat heitä 

asiantunteviksi. Asiantuntijuudella opettajaopiskelijat tarkoittavat sitä, että he 

ovat vanhempien silmissä päteviä siinä mitä tekevät ja ovat osaajia juuri siinä 

opettajan työssä.  

 
H6: ”Toivottavasti ne luottaa siihen...asiantuntemuksee.” 
 

 

Opiskelija (H6) toivoo, että vanhemmat luottaisivat hänen ammattimaisuuteensa 

hänen työskennellessään opettajana. Toinen opiskelija (H12) toivoo samaa 

asiaa, mutta hieman toisin sanoin. Hän toivoo, että vanhemmat kokevat hänet 

päteväksi opettajan ammattiin.  

 

H12: ”Tietysti sitä toivoo, että he kokevat minut tavallaan päteväksi siihen hommaan.” 

 

Opiskelijoiden toiveena on myös se, että vanhemmat kokisivat heidät 

yhteistyökykyisiksi eli opettajan kanssa olisi helppoa ja vaivatonta tehdä 

yhteistyötä.  
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H11: ”--no ainaki et mä oisin yhteistyökykynen. Yhteistyö ois siinä se, et he kokis et sitä 
voi tehdä mun kanssa.” 

 
 

Opiskelija (H3) toivoo, että häntä kuvailtaisiin yhteistyökykyiseksi, kun taas toinen 

opiskelija (H11) toivoo, että vanhemmat kokisivat pystyvänsä yhteistyöhön hänen 

kanssaan. Vaikka vanhemmat ja kodit ovat asiantuntijoita juuri oman lapsensa 

asioissa, he eivät kuitenkaan ole kasvatus- ja opetusalan ammattilaisia 

(Alasuutari 2003, 165). Vanhempien siis tulisi luottaa ja uskoa opettajan 

ammattitaitoon ja asiantuntemukseen.  

 

Lisäksi opiskelijoilla oli toiveita liittyen heidän kunnioitukseensa, arvostukseensa 

vanhempien taholta ja myös siihen, että vanhemmat kokisivat opettajan 

huomioivan jokaista lasta yksilönä.  

 

H3: ”--ja pystyisin ottaa oppilaat huomioon yksilöinä, niinku et jos on tarvetta johonki 
yksilölliseen tukeen.” 

 

Opiskelija (H3) toivoo osaavansa huomioida kaikkia oppilaita yksilöinä. Yllä oleva 

sitaatti liittyy kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön siten, että opettajaopiskelijat 

kuvaavat tässäkin sitä, miten toivoisivat, että vanhemmat kuvaisivat heitä. 

Opettajaopiskelijat kuvasivat toivettaan niin, että he haluavat, että vanhemmille 

tulisi sellainen tunne, että juuri heidän lapsensa on tärkeä eli opettaja kohtelisi 

jokaista lasta yksilönä. Tällöin toimitaan hyvin vahvasti osittain päällekkäisten 

vaikutusten mallin mukaisesti (Epstein 1992) ja keskiössä on nimenomaan lapsi 

eikä vanhemmat tai opettaja. Hyvän yhteistyön rakentumisen lähtökohtanahan 

on se, että toimitaan lapsen hyväksi ja lapsen lähtökohdista käsin (Alasuutari 

2003, 96-114).  

 

 

Opettajan motivoituneisuus 

 

Opettajan motivoituneisuus (f=4) –alakategoriassa opiskelijat toivovat 

vanhempien näkevän heidät innostuneina ja kiinnostuneina opettajina.  

 

H5: ”Heist tuntuu et heil niinku lapsi on niinku hyvissä käsissä ja semmosissa, joka on 
paneutuu just jokaiseen oppilaasee ja on kiinnostunut.” 
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Opiskelija (H5) toivoo, että vanhemmat kuvaisivat häntä sellaiseksi opettajaksi, 

joka paneutuu jokaiseen oppilaaseen ja on kiinnostunut heistä. Kiinnostuneisuus 

siis kohdistuu kiinnostuneisuuteen oppilaita kohtaan. Innostuneisuus nähdään 

enemmän innostuneisuutena opettajuutta ja yhteistyötä kohtaan ja innostavina 

työtapoina. Kiinnostuneisuus ja innostuneisuus näkyy myös yhteistyössä. 

Yhteistyössä molempien osapuolten tulisi olla yhtä kiinnostuneita yhteistyön 

toteuttamisesta (Goodall & Montogomery 2013, 404-406.), joten pelkästään 

opettajan kiinnostuneisuus tätä asiaa kohtaan ei riitä.  

 

 

6.2 Oppilaaseen liittyvät toiveet kodin ja koulun yhteistyössä 

  
Oppilaaseen liittyviä toiveita oli ainoastaan kaksi kappaletta ja ne liittyvät oppilaan 

kokemuksiin (f=2). Tarkemmin ne liittyvät oppilaan tärkeäksi itsensä kokemiseen 

ja oppilaan positiivisiin kertomuksiin kotona. Oppilaisiinkin liittyvät toiveet liittyvät 

kodin ja koulun yhteistyöhön.  

 

Ensimmäinen mainittu toive on, että oppilas kokee olevansa tärkeä. Tätä teemaa 

opettajaopiskelija haluaa viedä eteenpäin yhdessä vanhempien kanssa. 

Toiveena on, että oppilas kokee, että hän on tärkeä ja häntä kuunnellaan sekä 

hänen mielipiteistään ollaan kiinnostuneita. Opettajaopiskeijan mielestä nämä 

ovat tärkeitä asioita elämän kannalta.  

 

H1: ”Mul oli just ekaluokkalaisten vanhempainilta toissapäivänä ja mä niille sanoin, siis 
nostin sellasena juttuna, mikä mulle on niinku opettajana niinku oikeesti sellanen 
sydämenasia, nii mul on se, et ne oppilaat kokis olevansa tärkeitä. Kokis et heil on jotain 
arvoa, et heitä kuunnellaan ja se, et ne oppis hyväksyy erilaisuutta ja käsittelee sitä. 
Jotenki niinku se on ehkä semmonen, koska ne on ne asiat millä ne niinku elämässä 
pääsee aikapitkälle.”   

 

Toinen oppilaisiin liittyvä toive on, että opettaja toivoo oppilaiden kertovan 

positiivisia asioita kotona koulusta. Näin opettajat alkaisivat uskoa ja luottaa 

siihen mitä koulussa tehdään ja luottaa myös opettajaan. Näin syntyisi 

luonnollisesti luottamus kodin ja koulun välille. Perustana hyvälle kodin ja koulun 

väliselle yhteistyölle on molemminpuolinen kunnioitus ja luottamus (Lahtinen 
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2011, 336). Luottamuksen avulla vahvistetaan niin opettajan roolia vanhemman 

silmissä ja vanhemman roolia lapsen tukijana koulunkäynnissä (LKKY 2007, 12). 

 

H10: ”--ja jos ihan ajatellaan et mitä haluaisin et ne kertoo kotona, nii mä haluisin, et ne 
kertoo kotona, et tänään me niinku kauheesti tutkittiin ja tehtiin ja meil oli tosi mahtavaa 
ja mä opin ihan hirveesti uutta. Se on tietyst se niinku ideaali.” 

 

Opiskelija (H10) kuvaa toivettaan niin, että hän haluaisi oppilaiden kertovan 

positiivisia asioita ja kokemuksia koulusta ja opettajasta sekä oppimisestaan.  

 

 

6.3 Vanhempiin liittyvät toiveet kodin ja koulun yhteistyössä 

 

Vanhempiin liittyviä toiveita luokanopettajaopiskelijoilla on 41 kappaletta. Suurin 

osa toiveista liittyy yhteistyön sujuvuuteen, toisena on vanhempien myönteinen 

suhtautuminen ja vähiten toiveita esiintyy vanhempien osallistumiseen liittyen. 

 

 

Yhteistyön sujuvuus 

 

Ensimmäinen ja suurin alakategoria on yhteistyön sujuvuus (f=27). Suurin osa 

toiveista liittyy rajoihin (f=11). Rajat ovat tärkeitä yhteistyön sujuvuuden vuoksi, 

sillä ilman rajoja kodit ja koulut saattavat huomaamattaan rikkoa jotain toiselle 

osapuolelle hyvin tärkeää rajaa ja näin yhteistyö voi olla vaikeaa eikä lähde 

sujumaan. Rajoilla tässä tilanteessa tarkoitetaan sitä, että opettajaopiskelijat 

toivovat tietynlaisia rajoja vanhempien ja opettajien välille. Opiskelijat toivovat, 

että vanhemmat ymmärtäisivät esimerkiksi, että opettajalle ei voi soittaa ympäri 

vuorokauden tai että kaikki perheen asiat eivät välttämättä kuulu opettajalle.  

 
H11: ”Mä en oo niinku kakskytneljä tuntii päivässä tavattavissa ja mä en pysty myöskään 
heidän kaikkiin vaatimuksiinsa vastaamaan.” 
  

 

Opiskelijoille on tärkeää, että vanhemmat ja opettajat ovat yhteistyössä ja että 

yhteistyö sujuu, mutta opettaja ei ole velvollinen olemaan tavoitettavissa koko 

aikaa. He katsovat, että on hyvä, jos kodin ja koulun välille on muodostunut 

sellainen luottamus, että kodit haluavat jakaa opettajan kanssa monia 
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perheeseen liittyviä asioita, mutta opettajalla on myös mahdollisuus rajata 

tavoitettavuuttaan ja asioita joihin haluaa olla osallisena. Opettajan työssä rajat 

voivat olla vaikeasti määriteltävissä, sillä asiat koetaan eri tavoilla ja sille ei ole 

suoraa määritelmiä, mitkä asiat ovat ammattimaisuuden rajojen sisäpuolella ja 

mitkä menevät yksityisyyden ja henkilökohtaisuuden puolelle (Böök & Perälä-

Littunen 2014, 2). Yksityisyyden rajojen määrittäminen on jokaisen opettajan 

päätettävissä. Opettaja voi itse päättää, mitä asioita kertoo henkilökohtaisesta 

elämästään oppilaille tai vanhemmille ja mihin aikoihin on esimerkiksi 

tavoitettavissa. Yhteistyössä toimitaan näiden yhteisten rajojen puitteissa. 

 

Seuraavaksi eniten toiveita yhteistyön sujuvuutta koskien liittyy yhteiseen 

säveleen (f=7). Yhteinen sävel tarkoittaa, että opettajaopiskelijat toivovat, että 

heille löytyisivät sellaiset toimintatavat kotien kanssa, että yhteistyö ja –toiminta 

on helppoa ja mutkatonta ja he pääasiassa olisivat samoilla linjoilla oppilaan 

asioista.  

 

H10: ”Haluaisin et löytyy kaikkien kanssa semmonen yhteinen sävel ja että he niinku 
kokis, että muhun ensinnäki saa yhteyden ja että mun kanssa voi aina keskustella.” 
 

 

Opiskelija (H10) kuvaa yhteistä säveltä niin, että vanhemmat kokisivat että 

opettajaan saa yhteyden ja hänen kanssaan voi aina keskustella. Opiskelijat 

toivovat, että yhteistyöllä löytyisi sellaisia toimintatapoja, joihin molemmat 

osapuolet ovat tyytyväisiä. Yhteistyöstä voi jopa muodostua raskauttavakin ilmiö 

jommalle kummalle osapuolelle, jos yhteisiä toimintaperiaatteita ei löydy. 

(Launonen & Pulkkinen 2004, 92.) On tärkeää muistaa, että yhteistoiminnasta on 

parhaimmillaan huomattava merkitys lapsen kehitystä ajatellen (Epstein 2002, 

14-15).  

 

Seuraavaksi eniten opettajaopiskelijoiden toiveita liittyi tiiviiseen yhteistyöhön 

(f=4). Tiiviillä yhteistyöllä tarkoitetaan sitä, että opettajaopiskelijat toivovat 

vanhempien olevan yhtä aktiivisia yhteistyötä ajatellen ja toimivat tiiviisti yhdessä 

oppilaan hyväksi.  

 

H10: ”Mä toivon et ne kokee et me tehään tiivistä yhteistyötä.” 
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H7: ”Jos tehtäs enemmän semmost yhteistyötä ja se ois enemmän semmost yhteistä 
niinku varantoo se kaikki mitä siel koulus tapahtuu.” 

 
 

 
Jotta tiivis yhteistyö on mahdollista kodin ja koulun välillä, ei kumpikaan voi ottaa 

valta-asemaa eli yhteistyössä toimitaan tasavertaisesti ja osapuolet kunnioittavat 

toisiaan (Karila ym. 2006, 97-97). Tiiviin yhteistyön toteutumiseksi tarvitaan 

lisäksi molemminpuolista sitoutumista, toiminnan harjoittelua ja vaihtelevuutta 

yhteistyön muodoissa (Sattes 1994).  

 

 

Vanhempien myönteinen suhtautuminen opettajaan 

 

Seuraava alakategoria on vanhempien myönteinen suhtautuminen opettajaan 

(f=9). Yksi tähän alakategoriaan kuuluva toive on, että vanhemmat kokevat, että 

heitä kuunnellaan. Opettajaopiskeijat kokevat tärkeiksi sen, että vanhemmilla on 

tasavertainen asema yhteistyössä. Jotta yhteistyösuhteesta tulisi 

luottamuksellinen ja tasavertainen, on opettajan hyvä kuunnella vanhempien 

toiveita ja ehdotuksia yhteistyöhön liittyen.  

 

H4: ”--vanhemmat kokis, että minä kuuntelen heitä ja otan heiän asian tosissaan.” 
  

 

Toimivassa kodin ja koulun yhteistyössä opettajat ja vanhemmat ovat 

tasapuolisessa asemassa ja molempien osapuolten mielipiteitä kuunnellaan, 

näiden toimintamallien avulla pyritään toimimaan lapsen parhaaksi ja lapsen 

hyvinvointia ajatellen. (Karila, Alasuutari, Nummenmaa & Rasku-Puttonen 2006, 

84-85.) Opettajien ottaessa vanhempien mielipiteet huomioon, syntyy 

luottamusta ja luottamussuhteen vahvistuessa yhteistyö on parhaimmillaan sen 

tarkoitusta ajatellen eli oppilaan hyvinvoinnin kannalta. 

 

Yksi opiskelijoiden toiveista on positiivinen palaute. Opiskelijat toivovat 

positiivista palautetta vanhemmilta omasta työstään.  

 

H16: ”--ni sitte ku niinku kevätjuhlan jälkee niinku sen isä tuli sillee ruusun kanssa että...nii 
jotenki sitte aatteli et ehkä...ehkä nää niinku hetket tuo sitä semmosta, et mä haluan tehä 
tätä työtä.” 
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Opiskelija (H16) kuvailee positiivista palautetta niin, että sen vuoksi haluaa tehdä 

opettajan työtä. Hän oli saanut positiivista palautetta oppilaan isältä oppilaalle 

vaikean kevään jälkeen ja kuvaa sitä todella tärkeäksi. 

 

Lisäksi opettajaopiskelijoilla oli toiveita myös liittyen opettajan näkökulmien 

huomioimiseen (f=2) ja yleiseen opettajan kunnioitukseen (f=1), mutta niissä oli 

huomattavasti vähemmän mainintoja kuin aiemmissa.  

 

 

Vanhempien osallistuminen 

 

Viimeinen alakategoria on vanhempien osallistuminen (f=5). Opiskelijat toivovat, 

että vanhemmat olisivat aktiivisia ja osallistuisivat lasten koulunkäyntiin niin 

kotona kuin jollain tasolla koulussakin ja osallistuisivat koulumaailmaan. 

Opiskelija (H7) kuvaa kokemustaan vanhempien osallistumisesta ja kuvaa sitä 

hyvin positiiviseen sävyyn.  

 

H7: ”Vanhemmat tuli vikana iltana niinku paistamaan makkaraa ja tämmöst et sit siel 
istuttii niinku isos ringissä ja laulettii ja oltii niinku tavallaan ku yhtä perhettä kaikki ne 
lapset ja aikuiset ja sit niinku ne vanhemmat.” 
 

  
Opiskelijat toivovat myös, että vanhemmilla olisi mielipiteitä liittyen kouluun, 

yhteistyöhön ja oppilaisiin. Kaikkia mielipiteitä ja vanhempien toiveita ei 

tietenkään voi toteuttaa, mutta opiskelijat toivovat vanhempien silti kertovan 

mielipiteitänsä ja osallistuvan.  

 

H1: ”--ehkä se et mä toivoisin, että sielt löytyis semmost niinku mielipidettä.” 

 

 

Lisäksi opiskelija (H1) toivoo, että yhteistyö vanhempien kanssa johtaisi siihen, 

että he tekisivät paljon yhteistyötä ja vanhemmat kokisivat mahdollisuudekseen 

vaikuttaa yhteistyöhön ja esimerkiksi toimintatapoihin luokassa.  

 
H1: ”Mä toivon, et ne kokee et me tehään tiivistä yhteistyötä ja et niil on niinku mahollisuus 
vaikuttaa.”  
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Opettajaopiskelijoilla on paljon toiveita koskien opettajaa ja vanhempia, mutta 

oppilaisiin liittyvät toiveet ovat hyvin vähäisiä. Yhteistyön kohteena on lapsi, mutta 

sen tekijät ovat kuitenkin selkeästi suuremmassa roolissa opettajaopiskelijoiden 

mielestä. 

 

 

6.4 Yhteenveto 

 

Huolet 
 

Luokanopettajaopiskelijoiden huolista selvästi suurin osa liittyy oppilaisiin. 

Suurimmaksi oppilaisiin liittyväksi huolenaiheeksi nousi yhteistyö 

erityisoppilaiden vanhempien kanssa. Huolet liittyvät siihen, onko heillä opettajina 

tarpeeksi valmiuksia toimia erityisoppilaiden myötä tulevissa erityistilanteissa 

vanhempien kanssa. Myös tietämättömyys erityisoppilaiden opettamisesta ja 

heidän vanhempien kohtaamisesta aiheuttaa huolta. Myös monikulttuurisuus 

aiheuttaa seuraavaksi eniten huolta luokanopettajaopiskelijoiden keskuudessa. 

Monikulttuurisuus nähdään huolenaiheena kielimuurien ja 

kommunikointivaikeuksien kautta. Lisäksi erilaiset oppilaisiin liittyvät 

pulmatilanteet, jotka liittyvät tavalla tai toisella vanhempiin, aiheuttavat 

luokanopettajaopiskelijoissa seuraavaksi eniten huolta. Tällaisia asioita ovat 

esimerkiksi tiedot oppilaiden sairauksista tai oppilaiden pettymyksen tunteet. 

Vähiten oppilaisiin liittyviä huolia ja kodin ja koulun yhteistyöhön vaikuttavia 

asioita opiskelijat liittävä oppilaiden kotioloihin. Tällaisia tapauksia ovat 

esimerkiksi vanhempien avioero, jokin ikävä tapahtuma kotona tai muut 

perheongelmat.  

 

Opettajaan liittyviä huolia on haastateltavilla seuraavaksi eniten. Eniten huolia 

opettajaan liittyen koskee opettajan ammattitaitoa. Opiskelijat ovat huolissaan 

siitä, onko heillä tarpeeksi ammattitaitoa toteuttaa yhteistyötä kotien kanssa. 

Opettajan kiire on seuraavaksi huolestuttavin aihe opettajaopiskelijoiden 

mielestä. Opettajan kiireeseen liittyy muun muassa kodin ja koulun yhteistyön 

toteuttaminen ja siihen paneutuminen kaiken opetustyön lisäksi. Vähiten 

opettajaopiskelijoiden huolista liittyy opettajan rajoihin. Rajoilla tarkoitetaan 
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opettajan oman yksityisyyden ja vapaa-ajan rajaamista opettajuudessa eli 

esimerkiksi sitä, voivatko vanhemmat soittaa opettajalle mihin aikaan päivästä 

tahansa.  

 

Vanhempiin liittyviä huolia opettajaopiskelijoilla on vähiten. Eniten huolia 

vanhempiin liittyen koskee vanhempien mielipiteitä. Luokanopettajaopiskelijat 

ovat huolissaan siitä, mitä mieltä vanhemmat ovat heidän ammattitaidostaan, 

toiminnastaan ja asiantuntijuudestaan opettajina. Toiseksi eniten huolta 

opiskelijoissa aiheuttaa vanhempien kohtaaminen. He ovat huolissaan siitä, 

osaavatko he kohdata vanhemmat oikein ja kokevat sen hieman pelottavana 

asiana. Seuraavaksi eniten huolta vanhempiin liittyen aiheuttaa vanhempien 

rajat. Rajat tässä kohdassa tarkoittavat sitä, että osaavatko opettajat kohdata 

vanhemmat ja toimia vanhempien kanssa niin, että ei mene vanhempien rajojen 

yli. Lisäksi huolta myös aiheuttaa, vaikkakin vähiten, vanhempien osallistuminen. 

Opiskelijat kokevat huolenaiheeksi sen, osallistuvatko vanhemmat lastensa 

elämään ja miten osallistuvat. Opiskelijat kokevat tämän tärkeäksi oppilaan ja 

yhteistyön kannalta. 

 

 

Toiveet 

 

Suurin osa luokanopettajaopiskelijoiden toiveista kohdistuu opettajaan. Opettajiin 

liittyvistä toiveista suurin osa liittyy opettajan ominaisuuksiin. Opiskelijat toivovat, 

että vanhemmat ajattelisivat heidän olevan esimerkiksi luotettavia, helposti 

lähestyttäviä tai oikeudenmukaisia. Toiseksi eniten toiveita kohdistuu opettajan 

ammattitaitoon. Opiskelijat toivovat vanhempien ajattelevan esimerkiksi heidän 

olevan asiantuntevia tai yhteistyökykyisiä. Lisäksi myös toiveita liittyi 

arvostukseen ja kunnioitukseen. Vähiten opettajaan liittyviä toiveita liittyi 

opettajan motivoituneisuuteen. Opiskelijat toivovat vanhempien näkevän heidät 

motivoituneina eli innostuneina ja kiinnostuneina niin heidän lapsistaan kuin 

yhteistyöstäkin.  

 

Toiseksi eniten toiveita kohdistuu vanhempiin liittyen. Luokanopettajaopiskelijat 

toivovat eniten yhteistyön sujuvuuteen liittyviä asioita. Tähän kuuluu muun 



57 
 

muassa rajat. Opiskelijat toivovat rajoilla sitä, että vanhemmat ymmärtäisivät sen, 

että kaikki perheen asiat eivät kuulu opettajalle ja opettajalle ei voi soittaa mihin 

aikaan vuorokaudesta tahansa. Lisäksi yhteistyöhön sujuvuuteen liittyen 

opiskelijat toivovat myös sopivien toimintatapojen löytymistä kotien kanssa sekä 

tiiviin yhteistyön muodostumista. Toiseksi eniten toiveita kohdistuu vanhempien 

myönteiseen suhtautumiseen opettajaa kohtaan. Tässä opiskelijat mainitsivat 

tasavertaisuuden tärkeyden yhteistyössä. Opiskelijat mainitsivat toiveissaan 

myös positiivisen palautteen vanhemmilta. Vähiten toiveita liittyy vanhempien 

osallistumiseen. Opiskelijat toivovat vanhempien osallistuvan lasten 

koulunkäyntiin ja koulumaailmaan. Opiskelijat lisäksi toivovat vanhempien 

kertovan mielipiteitä esimerkiksi koulusta ja yhteistyöstä. Opiskelijat toivovat 

myös, että vanhemmat kokisivat mahdollisuuden vaikuttaa esimerkiksi 

yhteistyöhön.  

 

Vähiten toiveita kohdistuu oppilaisiin. Toiveet liittyivät siihen, että oppilas kokisi 

olevansa tärkeä, eli että hänestä ollaan kiinnostuneita myös koulussa. Toisena 

toiveena opiskelijat mainitsivat, että oppilas kertoisi positiivisia asioita kotona 

koulusta.  
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7 Luotettavuus 
 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin ei ole yhtä selkeää tapaa, 

kuten määrällisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin. Luotettavuuden 

arviointi kohdistuu koko tutkimusprosessiin ja erityisesti aineiston keräämiseen ja 

analysoimiseen. Tutkimusprosessia siis tulisi kuvata ja mahdollisimman 

yksityiskohtaisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 140.) 

 

Tässä tutkimuksessa on pyritty mahdollisimman tarkasti vaihe vaiheelta 

kuvaamaan jokaista prosessin vaihetta eli sitä miten tutkimus on toteutettu: 

aineiston hankinta, aineiston analysointi, teemoittelu ja perustelut. 

Tutkimushenkilöistä on lisäksi kerrottu kaikki oleellinen ja tärkeä tieto kuitenkin 

anonymiteetin rajoissa. Aineiston keruuvaiheen kuvaus on kuitenkin osittain 

puutteellinen, koska tiedot tutkimusasetelmasta, tutkimustilanteesta ja 

tutkittavista ovat hankkeen johtajalta saatuja eikä tämän tutkielman tekijä itse ole 

ollut paikalla tilanteissa. Myöskään todella tarkkoja tietoja haastattelujen ajasta, 

paikasta ja kestosta ei ole, joten luotettavuus kärsii hieman. 

 

Haastatteluissa on pyritty antamaan haastateltaville aikaa ilmaista itseään ja 

käsityksiään aiheeseen liittyen ja haastattelija ei ole johdatellut tiettyihin 

vastauksiin. Haastattelija on kysynyt lisäkysymyksiä, jotta haastateltava pystyy 

pohtimaan ja avaamaan asioita lisää. Lisäksi tutkimuksen aihe on mitä 

luultavimmin ollut kaikille haastateltaville tuttu, joten luokanopettajaopiskelijoiden 

vastauksia voidaan oletettavasti pitää luotettavina. 

 

Tutkimuksen analysointia on pyritty myös kytkemään teoreettiseen 

viitekehykseen, joka vahvistaa tutkimuksen luotettavuutta. Aineistoa on kytketty 

Epsteinin (1992) teoriaan sekä muihin aiempiin tutkimuksiin. Analyysiyksiköt eli 

aineistosta luokitellut kategoriat vastaavat tutkittavien tarkoittavia merkityksiä eli 

ovat aitoja ja myös relevantteja peilatessa teorioihin. Lisäksi tutkimuksen 

tulososiossa on esitetty suoria lainauksia aineistosta tutkijan omien päätelmien 

tukena, jolloin lukija pystyy mahdollisimman helposti arvioimaan tutkijan 

havaintoja ja päätelmiä. Suorat lainauksetlisäävät kategorisoinnin aitoutta ja 
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samalla myös tutkimuksen luotettavuutta. (Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & Saari 

1994, 153-154.)  
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8 Pohdinta 
 

Tässä tutkimuksessa oli tarkoitus selvittää, minkälaisia odotuksia ja huolenaiheita 

luokanopettajaopiskelijoilla on kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä. Odotuksia 

ja huolenaiheita tutkittiin kvalitatiivisesti, aineistolähtöisen sisällönanalyysin ja 

laadullisen sisällönanalyysin sekä määrällisen sisällönanalyysin keinoin. 

 

Tutkimuksen ensimmäisen tutkimuskysymyksen tuloksena oli, että 

luokanopettajaopiskelijat olivat huolissaan kaikkiin osapuoliin liittyvissä asioissa 

ja huolet olivat konkreettisia ja käytäntöön liittyviä. Opiskelijat toivat esille niin 

vanhempiin, opettajiin kuin oppilaisiinkin liittyviä huolenaiheita. Kuitenkin 

suurimpana huolenaiheiden kenttänä olivat oppilaat. Erityisoppilaisiin ja 

erityisoppilaiden vanhempiin liittyvät huolia ilmeni aineistosta eniten. Yhteistyön 

haasteena erityisoppilaiden vanhempien kanssa voi olla esimerkiksi ongelmien 

kohtaaminen ja luottamuspula (LKKY 2007, 12). Opettajaopiskelijat pohtivat 

huoliaan ja sitä osaavatko he tulevaisuudessa toimia oikealla tavalla sekä 

erityisoppilaiden että heidän vanhempien kanssa. Koulutuksessa saatu vähäinen 

tieto erityisoppilaista ja heidän vanhempien kanssa toimimisesta  aiheuttaa 

opiskelijoiden keskuudessa epävarmuutta käytännössä. Lämsän ja Karhuniemen 

mukaan (2013) yhteistyöhön tulisi löytää vaihtoehtoisia keinoja vaikeuksista ja 

erityistapauksista huolimatta ja toimia oppilaiden parhaaksi. Eli siis 

opettajaopiskelijoiden pohtimia juuri oikeita tapoja ei välttämättä ole, vaan 

vaihtoehtoisia monia tapoja.  

 

Monikulttuuriset perheet olivat myös suurena huolenaiheena 

opettajaopiskelijoiden haastatteluissa. Monikulttuuristen ja erityisoppilaiden 

perheiden kanssa yhteistyössä toimimisessa voi olla samankaltaisia haasteita, 

sillä esimerkiksi luottamuspulaa voi helposti syntyä myös monikulttuurisen 

perheen ja koulun välillä. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi 

tietämättömyydestä johtuvaa luottamuksen menettämistä. Lisäksi 

ristiriitatilanteita ja ongelmia voi syntyä yhteisen kielen puuttumisen vuoksi tai 

kulttuurierojen takia. (LKKY 2007, 256).  

On luonnollista, että eniten huolenaiheita liittyy oppilaisiin, sillä onhan oppilas 

kodin ja koulun välisen yhteistyön tärkein osapuoli. Kodin ja koulun välistä 
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yhteistyötä tehdään juuri oppilaan vuoksi ja sitä tehdessä pyritään toimimaan 

oppilaan parhaaksi ja hänen hyvinvointiaan ajatellen ja edistäen.  

 

Toisen tutkimuskysymyksen tuloksena saatiin selville, että toiveitakin oli kaikkia 

osapuolia kohtaan ja ne olivat myös konkreettisia ja käytännönläheisiä. Kuitenkin 

toiveet jakautuivat ihan toisella tavalla kuin huolet. Toiveita liittyi eniten opettajaan 

ja vanhempiin ja oppilaisiin hyvin vähän. Opettajaan liittyvä toive, 

yhteistyökykyisyys, erottui muiden joukosta ja opiskelijat näyttivät kokevan sen 

hyvin tärkeäksi. Jotta opettaja antaa yhteistyökykyisen kuvan itsestään, hänen 

täytyy tehdä ensin aloite yhteistyössä ja antaa tarpeeksi tietoa niin itsestään kuin 

koulusta ja koulun toiminnasta. Vanhempien aktiivisuuteen ja 

yhteydenottamiseen näyttää aikaisempien tutkimusten mukaan vaikuttavan se, 

kuinka aktiivinen opettaja on ja onko opettaja ottanut huoltajia mukaan toimintaan 

(Epstein 1995). Kun opettaja on luonut itsestään yhteistyökykyisen kuvan, on 

vanhempien helpompi olla aktiivisia ja olla tasavertaisesti mukana yhteistyössä. 

Molemmilla on yhtäläinen vastuu yhteistyön onnistumisen kannalta. (Lahtinen 

2011, 317-330.)  

 

Tästä voi päätellä sen, että oppilaan ollessa kodin ja koulun välisen yhteistyön 

tärkein osapuoli, kohdistuu siihen siis myös luonnollisesti eniten huolenaiheita ja 

toiveet kohdistuvat sitten muihin osapuoliin. Kodin ja koulun välisessä 

yhteistyössä lapsi on keskiössä ja erityisesti kriisitilanteiden keskellä. On tärkeää, 

että sekä koti että koulu hoitavat omat perustehtävänsä (Epstein 1994) ja 

osallistuvat lapsen elämään sekä yhdessä että erikseen. Yhdessä toimiessa on 

tarkoitus löytää rakentavia keinoja ja kohdata sekä ratkaista ongelmat (LKKY 

2007, 26-27).  

 

Opiskelijoilla oli yleisesti hyvin paljon odotuksia yhteistyöhön liittyen. Huolet ja 

toiveet jakautuivat hyvin tasaisesti, joten huoliakin oli siis hyvin paljon. Useassa 

kohdassa opiskelijat kokivat tietonsa ja taitonsa puutteellisiksi kodin ja koulun 

välisessä yhteistyössä. Tätä tutkimusta voisi siis käyttää hyväksi kehitettäessä 

opettajakoulutukseen kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön valmistavaa 

koulutusta. 
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Tämä tutkimusaineisto on kerätty keväällä 2011, joten jokainen haastateltava on 

varmasti jo työelämässä. Mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe voisikin siis olla 

näiden samojen haastateltavien haastattelu uudestaan kodin ja koulun 

yhteistyötä koskien. Tutkimuksen voisi tehdä siitä, miten yhteistyö kotien kanssa 

on lähtenyt sujumaan ja ovatko huolenaiheet olleet aiheellisia ja ovatko odotukset 

olleet oikeita ja toiveet toteutuneet.   

 

  



63 
 

Lähteet 

 
Adams, K. S. & Christenson, S. L. (2000). Trust and the Family-School Relationship Examination 

of Parent-Teacher Differences in Elementary and Secondary Grades. Journal of School 
Psychology, 477–497. 
 

Ahonen E., Pyhältö K., Pietarinen J. & Soini T. (2015). Becoming a Teacher – Student Teachers’  
Learning Patterns in Teacher Education. Journal of Education and Training Studies. 
Redfame Publishing.  

 
Alasuutari, M (2003). Kuka lasta kasvattaa? Vanhemmuuden ja yhteiskunnallisen kasvatuksen  

suhde vanhempien puheessa. 2. painos. Helsinki: GaudeamusKirja / Oy 
Yliopistokustannus University Press Finland. 

 
Bæck U-N. (2010). Parental Involvement Practices in Formalized Home-School Cooperation.  

Scandinavian Journal of Educational Research, 54(6), 549-563. 
 

Blomberg, S. (2008). Noviisiopettajana peruskoulussa. Aloittelevien opettajien autenttisia  
kokemuksia ensimmäisestä opettajavuodesta. Helsinki. Yliopistopaino. 
 

Böök, M. L. & Perälä-Littunen, S. (2014). Responsibility in Home-School Relations – Finnish 
 Parents’ Views. Children & Society, 29(6), 615-625. 

 
Cantell, H. (2011). Vaikeat vanhemmat, kurjat kollegat? Ratkaiseva vuorovaikutus aikuisten 

kesken. Juva: Bookwell Oy. 

Cervone, B.T. & O'Leary, K. 1982. A Conceptual Framework for Parent Involvement. Eductional  
Leadership 40, 48–49. 
 

Delgado Gaitan, C. (2012). Culture, Literacy, and Power In Family-Community-School-Relation- 
ships. Theory Into Practise, 51, 305-311. 

Dotson-Blake, K. (2010). Learning From Each Other: A Portrait of Family-School-Community  
Partnerships in the United States and Mexico. Professional School Counseling, 14(1), 
110-114. 

Epstein, J. L. (1992). School and Family Partnerships. Teoksessa M. C. Alkin (toim.) Encyclope- 
dia of Educational Recearch. New York: MacMillan, 1139-1151. 

Epstein, J. L. (1994.) Theory to Practice: School and Family Partnership Lead to School Im- 
provement and Student Success. Teoksessa C. L. Fagnano & B. Z. Werber (toim.) 
School, Family and Community Interaction: A View from the Firing Lines. Boulder CO: 
Westview Press. 39-52. 

Epstein, J. L. (1995). School/Family/Community Partnerships: Caring for the Children We  
Share. Phi Delta Kappan (May 1995), 701–712. 

Epstein, J. L. (2002.) School, Family and Community Partnerships. Your Handbook for Action.  
California: Corwin Press, Inc. 

Erikson, L. (2004). Föräldrar och skola. Luleå. Luleå Tekniska Universitet.  

Eteläpelto, A. & Miettinen, R. (1993). Ammattitaito ja ammatillinen kasvu. Helsinki:  
Painatuskeskus Oy. 

Flanagan, J. (1954). The Critical Incident Technique. Psychological Bulletin, 51(4), 327-358.  

Goodall, J. and Montgomery, C. (2013). Parental involvement to parental engagement: A con- 
tinuum. Educational Review 



64 
 

Hornby, G. & Lafaele, R. (2011). Barries to Parental Involvement in Education: an Explanatory  
Model.  Educational Review, 64(1), 37-52. 

Jokinen H., Taajamo M. & Välijärvi J. (2014) Opettajien induktiovaiheen haasteet ja osaamisen  
kehittäminen. Teoksessa Jokinen H., Taajamo M. &Välijärvi J. (toim.) Pedagoginen 
asiantuntijuus liikkeessa ja muutoksessa – huomisen haasteita. Jyväskylä: Koulutuksen 
tutkimuslaitos, 37-44.  

Kansanen, P. (2004). Opetuksen käsitemaailma. Opetus 2000. Jyväskylä: PS-kustannus. 

Karila, K. & Nummenmaa A. R.. (2006). Kasvatusvuorovaikutus ja yhteisöllinen työkulttuuri.  
Teoksessa Karila, K., Alasuutari, M., Hännikäinen, M., Nummenmaa, A. R. & Rasku-
Puttonen, H. (toim.) Kasvatusvuorovaikutus. Tampere: Vastapaino, 34-50.  

Lahtinen, N. (2011). Oppilaan oikeuden ja vanhempien vastuu. Opetus 2000. Juva: Bookwell  

Oy. 

 
Launonen, L., Pohjola, K. & Holma, P. (2004). Kodin ja koulun yhteistyö voimavaraksi!  

Teoksessa Launonen, L.& Pulkkinen, L. (toim.) 2004. Koulu kasvuyhteisönä. Kohti uutta  
toimintakulttuuria. Opetus 2000. Juva: Bookwell Oy. 91-111. 
 

Launonen, L. & Pulkkinen, L. (2004). Koulun kehittämistarpeet. Teoksessa Launonen, L.&  
Pulkkinen, L. (toim.) 2004. Koulu kasvuyhteisönä. Kohti uutta toimintakulttuuria. Opetus 
2000. Juva: Bookwell Oy. 27-45. 

Lämsä, A-L, (2013). Mistä kasvatuskumppanuudessa on kyse? Teoksessa Lämsä, A-L. (toim.)  
Verkosto vahvaksi. Toimiva vuorovaikutus perheiden kanssa. Juva: Bookwell Oy. 49–
67. 

Lämsä, A-L. & Karhuniemi, T. (2013). Haastavan vanhemman kohtaaminen. Teoksessa Lämsä,  
A-L. (toim.) Verkosto vahvaksi. Toimiva vuorovaikutus perheiden kanssa. Juva: 
Bookwell Oy, 163–180. 

Metso, T. (2004). Koti, koulu ja kasvatus. Kohtaamisia ja rajankäyntejä. Turku: Suomen  

Kasvatustieteellinen Seura. Kasvatusalan tutkimuksia.  

 
Opetushallitus (2004). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Helsinki: Opetushallitus  

http://www.oph. fi/download/139848_pops_web.pdf (Viitattu 26.11.2015). 

Opetushallitus. (2007). Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Suomen Vanhempainliitto.  
Helsinki: Opetushallitus. http://www.oph.fi/download/115274_laatua_kodin_ja_koulun_ 
yhteistyohon.pdf  (Viitattu 20.1.2016). 

 
Opetushallitus (2014). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet.  Helsinki: Opetushallitus.  

http://www.oph. fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_ 
2014.pdf (Viitattu 26.11.2015). 

Perusopetuslaki. (1998). 21.8.1998/628.  
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#L2P5 (Viitattu 27.11.2015 ja 
30.11.2015). 

Saariaho E., Pyhältö K., Toom A., Pietarinen J. & Soini T. (2015). Student teachers’ self- and  
co-regulation of learning during teacher education. Learning: Recearch and Practice.  
 

Siniharju, M. (2003). Kodin ja koulun yhteistyö peruskoulun alkuopetusluokilla. Helsinki:  

Yliopistopaino.  

 

Stenberg, K. (2011). Riittävän hyvä opettaja. Jyväskylä: PS-Kustannus. 

 

Suomen Vanhempainliitto. (2016). http://www.vanhempainliitto.fi/  (Viitattu 2.2.2016). 



65 
 

Syrjälä L., Ahonen S., Syrjäläinen E. & Saari S. (1994). Laadullisen tutkimuksen työtapoja.
 Helsinki: Kirjayhtymä Oy.  

 

Torkkeli, M. (2001). Koulutulokkaiden isät lastensa koulunkäynnin tukena. Helsingin yliopisto. 

Kasvatuspsykologian tutkimusyksikkö. Tutkimuksia 6/2001. 
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/20033/koulutul.pdf?sequence=1 

 
Vuorinen, J. (2000). Koti ja koulu keskustelee – jatkoa vanhalle vai jotain uutta?. Teoksessa  

Vuorinen, J. (toim.) Arviointi ja kehityskeskustelu. Opetus 2000. Jyväskylä: PS-
Kustannus, 10–28. 

Väisänen S., Pietarinen J., Pyhältö K., Toom A. & Soini T. (2016). Social support as a  
 contributor to student teachers’ experienced well-being. Recearch Papers in Education.  

Wilder, S. Effects of Parental Involvement on Academic Achievement: a Meta-Synthesis.  
Educational Review, 66(3), 37. 

 

  



66 
 

Liitteet 

 

LIITE 1 

 

I Oma opettajuus ja kokemus opettajan työstä 

 

1. Millaisen opettajanpätevyyden koulutuksestasi saat? Opiskeletko lo/lo-

ao/ao:ksi? 

2. Mikä sai sinut ryhtymään opettajaksi? 

3. Miten paljon sinulla on tällä hetkellä kokemusta opettajan työstä? Onko sinulla 

harjoittelun lisäksi työkokemusta? Jos on, niin millaista ja kuinka paljon? 

 

 

II Käsitys omasta toimijuudesta opettajankoulutuksessa 

 

4. Opettajaopintosi ovat pian ohi. Millaisia ovat ajatuksesi ja fiiliksesi saamastasi 

koulutuksesta? 

5. Kuvaile ja visualisoi opintopolkusi opettajankoulutuksessa paperille. Kuva voi 

olla aikajana tai muu sinulle sopiva tapa kuvata opintopolkuasi. Kirjaa 

opintopolkusi varrella tapahtuneita käänteentekeviä tilanteita paperille. 

Käänteentekevä tilanne voi olla: 

- positiivinen/innostava tai negatiivinen/turhauttava 

- yksittäinen kohtaaminen jonkun henkilön kanssa tai pidempi 

kurssi/opintojakso, jonka aikana opit jotain oleellista tulevan työsi 

kannalta.  

- Mitä tapahtui? Missä tilanteessa? Keitä oli paikalla? 

- Mikä teki tilanteesta erityisen merkittävän? 

- Mikä muuttui (ajattelussasi tai toiminnassasi)? Miten ajattelit ensin, 

miten ajattelit tilanteen jälkeen? Mikä sai ajatuksesi/toimintasi 

muuttumaan? Miltä sinusta tuntui? 

- Mitä oleellista opit opettajuudesta ja opettajana toimimisesta? 
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- Miten tyypillinen/satunnainen tilanne on kuvaamaan opiskelujasi 

ylipäätään? Jos tilanne on epätyypillinen, millainen on tyypillinen 

opiskelutilanne opettajankoulutuksessa? 

- Tuleeko edellä mainittujen tilanteiden lisäksi mieleen joitain 

pidempiä episodeja, jotka vaikuttivat ajatuksiisi opettajuudesta tai 

vaihtoehtoisesti tilanteita, jotka yllättävällä tavalla ja nopeasti 

vaikuttivat käsityksiisi opettajuudesta? 

 

6. Ovatko ajatuksesi opettajuudesta muuttuneet koulutuksesi aikana? Jos ovat, 

niin miten? Miten kuvaisit lyhyesti sitä miten ajatuksesi opettajuudesta ovat 

muuttuneet koulutuksesi aikana? Miten ajattelit koulutuksen alussa, miten 

ajattelet nyt? 

7. Millainen paikka mielestäsi opettajankoulutus opettajaksi opiskelevan 

näkökulmasta on? Millaista opettajaksi opiskelun arki täällä on? Kuvaile 

tyypillinen opiskelupäivä ja mitä sen aikana tapahtuu? 

8. Millaisena ajattelet että opettajankouluttaja näkee tämän ympäristön? Millaista 

opettajankouluttajien työn arki täällä on? 

9. Miten kuvaisit tyypillistä opetustilannetta opettajankoulutuksessa? Mitä 

tapahtuu ja keitä on paikalla? Mitä opettaja tekee, mitä opiskelijat tekevät? 

10. Millaisten vahvuuksien kehittymistä opettajankoulutus on mielestäsi tukenut? 

11. Onko tulevassa opettajan työssäsi jokin sellainen haaste/kysymys/asia joka 

mietityttää? Jos on, niin mistä saat tähän pohdintaasi tukea tällä hetkellä? 

12. Tulisiko mielestäsi opettajankoulutusta kehittää, ja jos mielestäsi tulisi, niin 

mihin suuntaan? Miten kuvaamasi tilanteeseen päästäisiin? 

 

 

III Käsitys opettajan ammatillisesta toimijuudesta peruskoulussa 

 

13. Millaista opettajan arki koulussa on? Kuvaile opettajan tyypillinen työpäivä ja 

mitä sen aikana tapahtuu.  

14. Millaista oppilaiden arki koulussa on? Kuvaile oppilaan tyypillinen koulupäivä 

ja mitä sen aikana tapahtuu. 
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15. Olet miltei valmis opettaja: Mikä on mielestäsi sinun ydintehtäväsi 

opettajana? Miksi? Miten toimit ydintehtävän toteuttamiseksi/Millä tavoin pyrit 

tähän tavoitteeseesi? 

16. Kuvaile tyypillinen oppitunti tulevassa luokassasi. Mitä tapahtuu? Mitä 

opettaja tekee, mitä oppilaat tekevät? 

17. Miten näet ammatillisen yhteisön merkityksen tulevan työsi kannalta? 

18. Miten toivoisit että a) oppilaasi b) oppilaiden vanhemmat c) rehtori ja muut 

opettajat kuvaisivat toimintatapaasi/työskentelyä kanssasi opettajana? 

19. Tulisiko mielestäsi peruskoulua kehittää ja jos mielestäsi tulisi, niin mihin 

suuntaan? Miten kuvaamaasi tilanteeseen päästäisiin? 

20. Mitä haluaisit vielä sanoa tai tarkentaa? 

 

 


