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Mitä kotona tapahtuu? Tutkimus opettajien oppilaidensa kotikas-
vatusta koskevista representaatioista kodin ja koulun yhteistyön
kontekstissa.

Tutkimuksessa selvitettiin alkuopetuksessa toimivien opettajien näkemyk-
siä oppilaidensa kotikasvatuksesta sekä opettajien kodin ja koulun yh-
teistyössä käyttämiä strategioita. Teoreettisena taustana oli sosialisaatio-
ympäristöjen (Bronfenbrenner 1979, Hurrelmann 1988) ja sosiaalisten
representaatioiden (e.g. Moscovici 1981) käsitteet.

Tutkimus toteutettiin kyselylomaketutkimuksena. Tutkimusjoukkona oli
Helsingin kaupungin alkuopetuksen opettajat. Vastausprosentti 44% ja
naisopettajat olivat yliedustettuina vastanneiden joukossa.

Kotikasvatusta koskevat kysymykset oli laadittu tutkimuksen edellisen
vaiheen perusteella (Hirsto 1998, 2001a). Kodin ja koulun yhteistyötä
jaoteltiin Epsteinin (1991, Epstein & Dauber 1991) määrittelemien kodin
ja koulun yhteistyömuotojen perusteella, joita olivat 1) vanhemmuuden
tukeminen, 2)viestintä, 3) vapaaehtoisuus, 4) oppiminen kotona, 5) pää-
töksenteko ja 6) yhteistyö ympäröivän yhteisön kanssa.

Opettajien näkemysten mukaan ohjaavat menetelmät ovat yleisesti otta-
en eniten käytettyjä oppilaiden kotona. Valtaa korostavat materiaalisen
palkitsemisen keinot olivat myös suhteellisen paljon käytettyjä opettajien
mielestä sekä palkitsemis- että rankaisutilanteissa.

Opettajien näkemysten mukaan vanhempien roolit olivat suhteellisen pe-
rinteisiä. Äitien katsottiin olevan aktiivisempia kotikasvatuksessa kuin isien.
Erityisesti palkitsemistilanteissa äitien käyttämiin keinoihin kuuluivat
verbaaliset ja emotionaaliset menetelmät, ja isien käyttämät palkit-
semiskeinot olivat puolestaan useammin materiaalisia. Rankaisutilanteisiin
opettajien oli hieman vaikeampi ottaa kantaa.

Tyttöjen ja poikien palkitsemisessa opettajat näkivät suhteellisen paljon
eroja. Tyttöjen kotona katsottiin käytettävän ohjaavia -verbaalis-emotio-
naalisia keinoja, kun taas poikien kotona enemmän käytettiin materiaalis-
ta palkitsemista, joka määriteltiin osaksi valtaa korostavaa palkitsemista.
Opettajien arvioiden mukaan erilaisissa palkitsemistilanteissa poikia pal-
kittiin merkitsevästi tyttöjä useammin. Tällaisia tilanteita olivat itsenäi-



syydestä ja omatoimisuudesta palkitseminen, uteliaisuudesta tai tiedon-
haluisuudesta palkitseminen, omaperäisistä ideoista palkitseminen sekä
tottelevaisuudesta ja hyvästä käyttäytymisestä palkitseminen.

Opettajien harjoittamat yhteistyömuodot faktoroitiin. Tulkinta tuotti kuu-
si erilaista faktoria: 1) opettaja arjen turva, 2) vanhemmat koulun lisäre-
surssina, 3) vanhemmat oppimisen suunnittelun voimavara, 4) opettaja
vanhemmuuden tukena, 5) vanhemmat informaation kohteena ja 6) van-
hemmat kotona oppimisen tukena.

Kodin ja koulun yhteistyön muodot, jotka kuvasivat vanhempia informaa-
tion kohteena olivat opettajien raportoinnin mukaan eniten käytettyjä.
Näihin kuuluivat lapsen edistymisen raportointi ja koulun tapahtumista
informointi. Faktorille “opettaja arjen turva” latautuneita yhteistyömuoto-
ja käytettiin myös suhteellisen usein. Tällaisia olivat esimerkiksi kaksi-
suuntaista viestintää kodin ja koulun välillä kuvaavat muodot. Vähiten
käytettiin opettajien raportoinnin mukaan vanhempia päätöksen tekijöinä
ja vapaaehtoisina sekä oppimisen suunnittelijoina.

Kodin ja koulun yhteistyön harjoittamisessa ilmeni eroavaisuuksia sen
mukaan oliko opettajalla omia, erityisesti 5-10-vuotiaita lapsia. Opettajat,
joilla oli lapsia harjoittivat merkitsevästi enemmän joitakin kodin ja kou-
lun yhteistyömuotoja. Erityisen selvä ero oli havaittavissa vanhemmuuden
tukemisen faktorilla.

Paljon ja vähän yhteistyötä harjoittavien opettajien näkemykset erosivat
myös tyttöjen ja poikien kotikasvatuksen sekä äitien ja isien roolia koti-
kasvatuksessa koskevien väitteiden suhteen. Paljon vanhemmuuden tu-
kemista kuvaavia yhteistyömuotoja käyttävien opettajien näkemykset oli-
vat vaihtelevammat, ja he hieman useammin jättivät ottamatta kantaa
verrattuna vähän näitä yhteistyömuotoja harjoittaviin opettajiin. Tällai-
nen eroavaisuus voi johtua yhteistyötä enemmän harjoittavien opettajien
vaihtelevammasta ja monipuolisemmasta kokemuksesta vanhempien kans-
sa. Vähemmän yhteistyötä harjoittavilla opettajilla oli hieman stereo-
tyyppisemmät käsitykset sekä poikien ja tyttöjen kotikasvatuksesta että
äitien ja isien rooleista sen suhteen. Voidaan siis ajatella, että kodin ja
koulun yhteistyö on yhteydessä kotikasvatusta koskevien representaa-
tioihin. Tällainen johtopäätös on perusteltavissa myös sosiaalisten repre-
sentaatioiden teorian kannalta, sillä niiden ajatellaan muuttuvan ja
muokkautuvan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, ja olevan dynaamisia
luonteeltaan.
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ABSTRACT

Hirsto, Laura

What Happens at Home? A Study of teachers’ representations of
their pupils’ upbringing in the context of home and school
collaboration.

Teachers’ representations of their pupils’ upbringing were in this empirical
study surveyed. Social representations (Moscovici 1981) and socialisation
environments (Bronfenbrenner 1979, Hurrelmann 1988) were the
theoretical perspectives.

The participants were early-education teachers in schools in Helsinki City.
The response rate was relatively low (44%), and female teachers were over-
represented in the sample.

A questionnaire was used for data collection. It was designed on the basis
of the research results of an earlier study (Hirsto 1998, 2001a), and a
section about home and school relations was added.

Strategies in home and school collaboration were considered on the basis
of Epstein’s (e.g. Epstein 1995; Epstein & Dauber 1991) classification. Six
types of parental involvement were identified; 1) parenting, 2)
communication, 3) volunteering, 4) learning at home, 5) decision making
and 6) collaboration with the community.

The teachers suggested that directive child-rearing practices were generally
employed at their pupils’ homes. They thought that verbal and emotional
strategies were mainly used in punishment situations, and that material
punishment was also used quite often. In reward situations, verbal-
emotional strategies and rewards emphasising power were the most
frequently adopted.

The teachers generally saw mothers and fathers in relatively traditional
roles at home, and mothers still seem to have a more active role in child
rearing. On the other hand, it seemed relatively difficult for the teachers
to take a stand on the issue of fathers’ roles in reward and punishment
situations. As rewarding was concerned, they had quite a traditional picture
of parental roles. They thought that mothers would reward in directive
ways, and fathers in ways that would emphasise power relations. They



seemed to feel that punishment situations were more difficult to judge.
Nevertheless, they generally considered verbal and emotional strategies
to belong to the mothers’ role.

According to the teachers there are relatively large differences between
the genders in respect of rewarding. They thought that verbal and
emotional rewarding was more often applied to girls. On the other hand,
material ways of rewarding were seen as more common for boys, and
were considered to belong to rewards that emphasise the power of parents.
As far as punishment situations were concerned, the teachers did not see
clear differences between girls’ and boys’ home environments.

Interesting differences in the situations in which boys and girls are rewarded
were perceived. It seems that boys are rewarded significantly more often
than girls for various types of behaviour, including being inquisitive,
independent and autonomous, well-behaved and creative.

The questions about home and school collaboration strategies were factor-
analysed, and six factors were extracted and named: 1) the teacher as an
everyday source of comfort, 2) the parents as a societal resource, 3) the
parents as a resource for the elaboration of learning, 4) the teacher as a
supporter of parenting, 5) the parents as recipients of information and 6)
the parents as supporters of learning at home.

Strategies that represented parents as recipients of information were used
most often among the teachers. These included sending information about
the child’s progress and about events at school. The factor called “the
teacher as an everyday source of comfort” was quite often in evidence,
and mainly involved strategies that represent two-way communication
between home and school. The most rarely-used strategies included parents
as decision makers, volunteers or resources in the elaboration of learning.
A few interesting results emerged concerning the teachers’ background in
relation to parental involvement. It seems that whether or not the teacher
has his/her own children is related to the amount of parental involvement.
This was especially true in respect of the factor called “the teacher as a
supporter of parenting”; the teachers with children of approximately the
same age were more active in this respect.

Teachers’ representations differed somewhat with respect to activities in
home and school collaboration. In particular, the extent to which they
perceived themselves as supporters of parenting seemed to have an effect



on the views they had of their pupils’ home environment. Teachers who
were active on these parental involvement dimensions had more varied
views and more often did not take a stand. This may be a result of their
more varied experiences with families.

Differences in views of parental roles were also found in the context of
teachers’ use of home and school collaboration strategies. It may be
concluded that the teachers who were inactive with respect to parental
involvement had more stereotypical representations of boys’ and girls’
home environments and of both parents’ roles. Therefore, it seems that
collaboration between home and school is connected to teachers’
representations. This ties in with the theory of social representations,
because it implies that social representations are dynamic by nature and
they change in social interaction.

KEYWORDS: socialisation environments, social representations, world view, home

and school collaboration, child rearing, teachers, gender,
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I JOHDANTO

Miksi opettajien näkemyksiä kotikasvatuksesta on perusteltua tutkia? Mitä
merkitystä sillä on, miten opettajat näkevät oppilaidensa kotikasvatuk-
sen? Mitä tekemistä kotikasvatuksen kanssa on opettajilla koulussa? Pyrin
seuraavassa vastaamaan näihin kysymyksiin muutamista näkökulmista.

KOULUN ALOITTAMINEN MUUTOKSENA

Lapsen aloittaessa koulun osa kasvatusvastuusta siirtyy luonnollisesti
koululle. Koulu ei kuitenkaan voi olla päävastuussa lapsen kasvatuksessa,
vaan kodin ja koulun olisi toimittava yhdessä. Suomessa koulussa viihty-
mättömyyttä pidetään itsestään selvänä ja ainakin tiettyyn kasvuvaiheeseen
kuuluvana osana. Koulussa läpi kouluajan viihtyvää oppilasta pidetään
kummallisena. Vanhemmat usein vahvistavat lasten negatiivisuutta omil-
la asenteillaan.

Kotikasvatuksen tutkimuksissa on havaittu, että korostettaessa autori-
taarisuuden haitallisuutta lapsen kehitykselle on kodeissa jossain määrin
luiskahdettu liiallisen sallivuuden puolelle. Lasta ei uskalleta määräillä eikä
hänelle uskalleta asettaa tarpeellisia rajoja, koska pelätään esimerkiksi
pettymysten aiheuttavan lapsen kehitykselle vahinkoa. Toisaalta vanhem-
mat voivat myös pelätä vastuun ottoa tai virheiden tekemistä, kun voi-
daan ajatella, että parempi on olla tekemättä mitään kuin toimia väärin.

Kouluun tullessaan lapsi saattaa siis kohdata hyvinkin erilaiset käyttäyty-
misnormit verrattuna kodin normeihin ja joutua hyvinkin ristiriitaiseen
tilanteeseen. Näin voi käydä varsinkin, jos lapsen lähimmät sosiali-
saatioympäristöt eivät ole tietoisia toisistaan. Tietämättömyys voi mieles-
täni johtua osaltaan opettajuuden perinteisestä kuvasta, johon kotikasva-
tuksen asiat eivät ole kuuluneet. Opettajan tehtäväksi on katsottu enem-
minkin tiedollinen kasvattaminen ja siten formaalisesta opetuksesta vas-
taaminen.

Tutkimukseni edellisessä vaiheessa (Hirsto 1998, 2001a) käsittelin ensim-
mäistä luokkaa käyvien kotikasvatusta. Tutkimuksen yhteydessä monet
vanhemmat totesivat, että oli erittäin hyvä pysähtyä pohtimaan toteuttama-
ansa kasvatusta. Kodin arkipäivässä tilanteet vaihtuvat nopeasti, eikä van-
hemmat useinkaan ehdi pohtia kasvatusta pitkällä tähtäimellä. Osa van-
hemmista on aktiivisesti kiinnostuneita lasten kasvatuksen onnistumises-
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ta, ja he hankkivatkin tietoa lehdistä ja kirjoista. Myös lehtien yleisön-
osastoissa käydään ajoittain keskustelua lasten kasvatuksesta.

Koulun aloittamisvaihe on tärkeä. Lasta usein opettaa sama opettaja mo-
nen vuoden ajan, joten luottamuksellisten suhteiden tuloksellinen luomi-
nen vanhempien kanssa edellyttää työn aloittamista mahdollisimman var-
hain.

Kodin ja koulun yhteistyön olisi oltava kaksisuuntaista vuorovaikutusta.
Kuten vanhemmat myös opettaja oletettavasti pyrkii toimimaan lapsen
parhaaksi. Vanhemmat ovat kouluun tulevan lapsen parhaita asiantunti-
joita, joten heidän asiantuntemusta olisi opettajan syytä käyttää hyväk-
seen. Kaksisuuntaisella vuorovaikutuksella päästäisiin kodin ja koulun
vastakkaisasettelusta. Se helpottaisi opettajan työtä ja voisi auttaa kotia
ja koulua toimimaan saman suuntaisesti tavoitteisiin nähden.

Kodin ja koulun yhteistyöstä on havaittu olevan hyötyä sekä lapselle että
koululle. Erityisesti Yhdysvalloissa on 1990-luvulla tehty paljon tutkimus-
ta vanhempien ja koulun yhteistyön vaikutuksista lapsen koulumenes-
tykseen. Niissä on lähes säännönmukaisesti havaittu yhteistyön vaikutta-
van sekä kognitiivisiin että sosiaalisiin taitoihin erittäin myönteisesti (esim.
Bempechat 1992, Griffith 1996, Henderson & Berla 1994). Koulu on hyö-
tynyt yhteistyöstä siten, että esimerkiksi lasten käyttäytyminen koulussa
on parantunut ja poissaolot ovat vähentyneet.

Zellman & Waterman (1998) pyrkivät yleisemmällä tasolla ymmärtämään
tutkimusten perusteella saatua käsitystä kodin ja koulun yhteistyön myön-
teisistä vaikutuksista lapsen koulumenestykseen. Heidän mukaansa näyt-
tää siltä, että vanhempien osallistuminen yhteistyöhön kuvastaa vanhem-
pien kiinnostusta ja innokkuutta (parental enthusiasm) ja myönteistä
kasvattajuutta (parenting style). Tästä syystä kodin ja koulun välisen yh-
teistyön parantamiseen tähtäävien ohjelmien tehokkuutta voitaisiin ehkä
lisätä tällaisiin kasvatuksellisiin asioihin panostamalla.

Kuten kodin ja koulun yhteistyössä yleensä, myös Zellman & Waterman
(1998) mukaisen myönteisen kasvattajuuden edistämisessä opettaja on
avainasemassa. Tästä syystä opettajan olisi toisaalta tunnettava omat
ennakkokäsityksensä ja mahdolliset stereotyyppiset näkemyksensä siitä,
mitä kotikasvatuksessa tapahtuu, ja tiedettävä miltä pohjalta myönteisen
kasvattajuuden edistämisessä lähdetään liikkeelle.

MITÄ KOTONA TAPAHTUU ?
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Tutkimuksessani (Hirsto 1998, 2001a) ilmeni, että äitien ja isien toteutta-
massa kotikasvatuksessa on eroavaisuuksia, ja että poikien ja tyttöjen koti-
kasvatuksessa käytettävät kasvatuskeinot ovat erilaisia. Tämän tutkimuk-
sen tarkoituksena onkin nyt selvittää ja kartoittaa ilmiötä opettaja näkö-
kulmasta; minkälaisia käsityksiä opettajilla on siitä, mitä oppilaiden koto-
na tapahtuu.

Opettajien kotikasvatusta koskevien käsitysten selvittämisellä luodaan
pohjaa toimivammalle kodin ja koulun yhteistyölle. Kodin ja koulun yh-
teistyössä on perinteisesti keskitytty vain yksisuuntaiseen informaation-
välittämiseen luokan toiminnasta sekä lapsen edistymisestä ja epätyy-
dyttävästä käytöksestä. Opettajalle ei ole kuulunut se, mitä kotona oi-
keasti tapahtuu. Nykypäivänä opettajat kuitenkin joutuvat koulussa ene-
nevässä määrin tekemisiin psyykkisen ja fyysisen väkivallan kanssa ja
tuntevat itsensä voimattomiksi niiden edessä.

OPETTAJIEN ODOTUKSET

Koulu ja koti on nähty perinteisesti ja etenkin opettajien koulutuksessa
hyvin erillisiksi toisistaan. Tämä on ymmärrettävää, sillä koulutuksessa
on keskitytty lähinnä didaktiikkaan ja sitä kautta formaaliseen koulu-
oppimiseen, jonka kanssa kodilla ja muilla sosialisaatioympäristöillä ei
ole katsottu olevan juuri lainkaan tekemistä. Koulu ei kuitenkaan voi ra-
joittua katsomaan vain sisällään tapahtuvaa toimintaa, sillä koulu on osa
suurempaa yhteiskunnallista systeemiä, ja sen toimintaan vaikuttavat niin
yhteiskunnalliset tapahtumat ja muutokset kuin lähiyhteisön ihmisten toi-
minta.

Sosiaalipsykologisissa tutkimuksissa on havaittu, että opettajan oppilaa-
seen kohdistamilla odotuksilla on vaikutusta siihen, miten oppilas käyt-
täytyy ja oppii. Odotukset eivät kuitenkaan usein ole tiedostettuja, eivät-
kä suoraan lausuttuja, vaan välittyvät luokassa mahdollisesti luokan ilma-
piirin, opettajan ja oppilaan välisen interaktion ja opettajan antaman pa-
lautteen välityksellä. Odotukset ovat tutkimusten mukaan osittain muo-
toutuneet oppimisen ja opinnoissa menestymisen kannalta niinkin
absurdien asioiden kuin pukeutumisen ja sukupuolen pohjalta (ks. esim.
Weyant 1986). Myös alkuvaiheessa hitaasti kehittyvän lapsen menestymi-
nen jatkossa voi olla uhattuna siksi, että opettajalle on jo ehtinyt muodos-
tua oppilaasta tietynlainen kuva, jonka pohjalta opettaja toimii.
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Ojala (esim. 1997, 2000) on lähestynyt opettajien ja vanhempien odotuk-
sien vaikutuksia lapseen Lewinin kenttäteoreettisen ajattelun kautta. Täs-
tä näkökulmasta ihmisen psykologista käyttäytymistä ei voida ymmärtää
ottamatta huomioon psykologista ympäristöä. Ojala (2000) vertailee tut-
kimuksessaan irlantilaisten ja suomalaisten varhaiskasvatuksessa työsken-
televien opettajien ja lasten vanhempien lapsen kehitykseen ja oppimi-
seen liittyviä yleisiä odotuksia. Hänen mukaansa näyttää siltä, että Suo-
messa opettajien ja vanhempien odotukset ovat suhteellisen lähellä toisi-
aan, kun taas kulttuurien välillä oli havaittavissa eroja.

Niin koulumenestyksen kuin yleensä kognitiivisten taitojen sekä käyttäy-
tymisen ollessa kyseessä opettajalle yksittäisestä oppilaasta muodostu-
neesta kuvasta voi tulla ns. itseään toteuttava ennuste. Itseään toteuttava
ennuste voi aktualisoitua, kun opettaja kohtelee lasta oman tiedostamat-
toman representaationsa pohjalta, jolloin opettaja myös tulkitsee lapsen
toimintaa mahdollisesti vinoutuneesta näkökulmasta. Weyant (1986) mai-
nitsee myös tutkimuksen, jossa ns. itseään toteuttavaa ennustetta oli käy-
tetty myönteisellä tavalla hyväksi. Kyseisessä tutkimuksessa yhtä lapsi-
ryhmää, jota jatkuvasti kehuttiin siisteydestä verrattiin sellaiseen ryhmään,
jota yritettiin kannustaa siisteyteen kilpailulla tai palkinnoilla. Todettiin,
että myönteistä palautetta saanut lapsiryhmä oli suhteellisen objektiivis-
ten mittareiden mukaan siistimpi ja säilytti siisteytensä myös kokeilun
jälkeen varmemmin.

Toisaalta kotona erilaiseen vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon tottu-
nut lapsi voi käyttäytymisensä takia jäädä jalkoihin koulun arjessa. Ajatel-
laanpa kotona suhteelliseen vapaaseen kasvatukseen tottunutta lasta, joka
koulussa kohtaa kuitenkin paljon sääntöjä, joita hänen odotetaan
noudatettavan. Tällaisia ongelmia koki kodin ja päiväkodin välillä erityi-
sesti päivähoitohenkilöstö Huttusen (1988) tutkimuksessa. Toisaalta voi-
daan ajatella, että kotona vanhemmilla on aikaa kuunnella ja selittää asi-
oita perinpohjaisesti, kun taas koulussa on yhden opettajan vastuulla pa-
rikymmentä lasta, eikä moniakaan asioita välttämättä ehditä kullekin lap-
selle kovin perusteellisesti selvittää. Tällöin vähimmälle jäävät helposti
sellaiset lapset, jotka ovat sopeutuvaisia ja odottavat kiltisti eivätkä osaa
vaatia opettajalta aikaa itselleen.

Tutkimusten valossa näyttää siis selvältä, että opettajien odotukset vai-
kuttavat oppilaiden toimintaan. Voidaan ajatella, että odotukset ja käsi-
tykset suuntaavat valikoivaa tarkkaavaisuutta, ja sitä kautta vaikuttavat
opettajan omaan toimintaan ja heidän oppilailleen antamaansa palaut-
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teeseen. Tästä syystä myös opettajien oppilaidensa kotikasvatusta koske-
vien käsitysten, sekä erikseen tyttöjen ja poikien kotikasvatusta koskevi-
en käsitysten, voidaan olettaa vaikuttavan siihen, miten oppilaat tulevat
kohdelluksi.

Odotukset muodostuvat kokemuksista ja uskomuksista, joita värittävät
arvot ja arvostukset. Nämä kaikki ovat osatekijöitä opettajan henkilökoh-
taisen maailmankuvan kokonaisuudessa, ja ne heijastuvat opettajan toi-
minnassa. Opettajat saavat yleensä ensikosketuksen kodin ja koulun yh-
teistyöhön vasta toimiessaan opettajana, sillä opettajan koulutuksessa
kodin ja koulun yhteistyön asioita usein on vain pikaisesti sivuttu.

TYTTÖJEN JA POIKIEN ERILAISET KOULUTUKSELLISET URAT

Yleisesti on tiedossa se, että tytöt soputuvat kouluun poikia paremmin.
Esimerkiksi käytöshäiriöitä on tytöillä ollut perinteisesti vähemmän kuin
pojilla. Monissa luokkatilanteissa ns. kiltit tytöt jäävät selvästi vähemmäl-
le huomiolle kuin äänekkäämmät ja aggressiivisemmat pojat. Tutkimuk-
sissa on havaittu, että opettajat käyttävät luokan vuorovaikutuksessa enem-
män aikaa poikien kuin tyttöjen huomioimiseen. Garrettin (1987) mukaan
pojat saavat koulussa enemmän suoraa huomiota kuin tytöt siten, että
heitä autetaan enemmän ja heiltä kysytään enemmän suoria kysymyksiä
kuin tytöiltä. Pojat näyttävät useammankin tutkimuksen valossa saavan
luokan interaktiotilanteissa suurimman osan opettajan ajasta ja huomios-
ta (Burr 1998). Tämä on ymmärrettävää, sillä perinteisessä luokka-
muotoisessa opetuksessa on tärkeää työrauhan ylläpitäminen, sitä voi
auttaa että muuten äänekkäämmät pojat saadaan pysymään rauhalli-
sempina kehumalla hyvää käytöstä, silloin kun siihen on vähänkin aihet-
ta, tai reagoimalla pikaisesti työrauhaa uhkaavaan käytökseen.

Tyttöjen ja poikien erilainen sopeutuminen kouluun on ollut havaittavissa
jo alkuopetuksesta lähtien, ja peruskoulun aikana erot vain kasvavat. Erääs-
sä tutkimuksessa (Lappalainen 2000) havaittiin esimerkiksi, että poikien
lukutaito peruskoulussa on yleisesti huonompi kuin tyttöjen. Lukeminen
onkin perinteisesti mielletty tyttöjen osa-alueeksi, eikä siinä menestymis-
tä ole pidetty erityisenä ansiona pojille. Matemaattiset ja luonnontieteelli-
set aineet ovat olleet puolestaan poikien aluetta, ja poikia onkin kannustettu
erityisesti sillä saralla. (vrt. Burr 1998) Kuitenkin näilläkin alueilla erot
peruskoulussa tuntuvat ainakin arvosanojen osalta kallistuvan tyttöjen
eduksi (Rajakorpi 2000). Rajakorven (2000) tutkimuksen mukaan osaami-
sessa ei kuitenkaan ollut selviä eroja tyttöjen ja poikien välillä peruskou-
lussa.
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Tyttöjen poikia parempi menestyminen jatkuu peruskoulun jälkeenkin.
Tyttöjen osuus lukion käyneistä on yli puolet (vrt. Antikainen 1993), ja
korkeakouluihin valittavista suurin osa on tyttöjä (esim. Tilastokeskus
2000). Osat kääntyvät toisin päin vasta jatkokoulutus vaiheessa (esim.
Nevgi 1998), sillä väitelleistä naiset muodostavat selvän vähemmistön.
Jatkokoulutusvaiheen erilaiseen tilanteeseen on varmasti monia niin bio-
logisia/fysiologisia kuin yhteiskunnallisiakin syitä. Jatkokoulutus ajoittuu
usein sellaiseen ikävaiheeseen, jossa on naisten biologisesti paras aika
synnyttää, eikä yhteiskunnassamme ehkä vieläkään ajatella naisen rooliin
niinkään kuuluvan tieteellisen työn ja uran kuin perhe-elämän. Lehtien
yleisönosastoissa on viimeaikoina käyty keskustelua juuri naisten vaike-
uksista perheen ja työn/uran yhteensovittamisessa. Naista voidaan myös
syyllistää siitä, että hän ei täytä yhteiskunnalle tärkeätä uusien yksilöiden
tuottamisen funktiota.

Jos lähdetään siitä, että jatkokoulutusvaiheessa tapahtuva käänne on mer-
kitsee epätasa-arvoa, niin taustaoletuksena on jatkokoulutuksen tärkeys
ja merkitys. Tällöin jatkokoulutusta ja korkeimman tieteellisen tutkinnon
suorittamista pidetään arvona sinänsä. Jos puolestaan lähdetään siitä, että
jatkotutkintojen suorittamisella ei sinänsä ole merkitystä, tilanne näyttää
hieman toisenlaiselta. Mielenkiintoista on kuitenkin pohtia, mitä tällainen
jatkokoulutuksessa vallitseva tilanne merkitsee. Onko niin, että naisten
on vaikeampi päästä jatkokoulutukseen, vai etteivät naiset sitä välttämät-
tä edes halua. Kysymystä voidaan lähestyä myös sosiaalistumisen kautta.
Sosiaalistuvatko naiset kenties kulttuurissamme toisenlaisiin arvoihin, joi-
hin ei kuulu työelämässä tai uralla menestyminen, vaan pikemminkin per-
heeseen liittyvät asiat. Voisi kuvitella, että jatkuvassa muutoksessa ole-
vassa yhteiskunnassamme myös sukupuolittuneet arvot muuttuvat. Tältä
kannalta olisikin tärkeää selvittää, mikä säätelee ns. uraäitien positiivisen
minäkuvan oppimista.

Koulutusta koskevat arvot ja asenteet vaikuttavat myös motivaatioon
menestyä koulussa ja hakeutua korkeampaan koulutukseen. Arvoihin ja
asenteisiin vaikuttavat ihmisen sosialisaatioympäristöt, jotka ovat
oppimisympäristöjä. Niissä ihminen sosiaalistuu vallitseviin tapoihin aja-
tella ja jäsentää maailmaa. Myös kielen ja merkitysten oppiminen on si-
doksissa siihen kulttuuriin ja ympäristöön, jossa lapsi kasvaa ja kehittyy,
joten sukupuolittuneiden asenteiden ja maailmankuvan juurten voidaan
katsoa kytkeytyvän jo kielenoppimiseen (vrt. Vygotsky 1931/1982).
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II TEOREETTINEN VIITEKEHYS

SOSIALISAATIOYMPÄRISTÖT

Lähestyttäessä tutkimuksen aihetta sosialisaatioympäristöjen kautta, tul-
laan lähelle opettajien odotusten ja uskomusten näkökulmaa. Koulu muo-
dostaa koulua aloittavalle lapselle uuden sosiaalisen kontekstin, jossa on
usein erilaisia sopimuksia ja sääntöjä, joihin lapsen odotetaan mukautuvan.
Suomalaisessa yhteiskunnassa eri sosiaaliluokkien sopeutumisessa kou-
luun ei ole havaittu niin suuria eroja kuin esimerkiksi Britanniassa. Basil
Bernstein (esim. Bernstein 1996) on analysoinut Britannian kohdalla tilan-
netta niin, että sosiaaliluokissa käytetään erilaista kieltä ja kommunikaatio-
kulttuuria, jotka yhdessä aiheuttavat, että alempien sosiaaliluokkien las-
ten on vaikeampi sopeutua ns. keskiluokkaiseen koulukulttuuriin.

Sosialisaatiolla on joillakin psykologian ja sosiaalitieteiden alueilla viitat-
tu prosessiin, jossa yksilö sosiaalistetaan tiettyihin yhteisön normeihin ja
rajoituksiin (vrt. Hewstone, Stroebe & Stephenson 1996). Tällöin yksilölle
jää vain sopeutujan ja suorittajan rooli. Sosialisaatioprosessissa yhteisön
sosiaaliset normit ja tavat vaikuttavat kuitenkin siihen, millaista palautet-
ta kehittyvälle yksilölle annetaan hänen käyttäytymisestään ja toiminnas-
taan. Saatu palaute ja siitä tehdyt tulkinnat muokkaavat edelleen yksilön
näkemystä itsestään ja ympäristöstään.
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Sosialisaatioympäristö -käsitteellä tarkoitan erityisiä pitkäaikaisia oppimis-
ympäristöjä, joissa lapsi toimii. Laajassa mielessä sosialisaatioympäristönä
voidaan käsittää koko yhteiskunta, mutta olen tässä rajannut tarkasteluni
lähinnä Bronfenbrennerin (1979) ekologisen teorian mukaisiin mikro-
systeemeihin, eli tässä tapauksessa kotiin ja kouluun. Lapselle muodos-
tuu mesosysteemi useamman mikrosysteemin välille, ja tämän mesosys-
teemin muodostumiseen vaikuttavat mikrosysteemien ominaisuudet.

Sosialisaatioprosessia voidaan täten tarkastella oppimisprosessina. Sosia-
lisaatio ei siis tarkoita yksilön kohdalla sosiaalisten ja kulttuuristen nor-
mien sisäistämistä, vaan yksilö nähdään itse aktiivisena toimijana, joka
on vuorovaikutuksessa sosiaalisen ja fyysisen ympäristönsä kanssa. Täl-
löin on siis otettava huomioon yksilön omat fysiologiset ja psykologiset
tekijät, kuten esimerkiksi taipumukset, ominaisuudet ja temperamentti.
Lähtökohtanani on näkemys ihmisestä lajityypillisesti oppijana. Tämä ei
kuitenkaan tarkoita, että ihminen olisi automaattisesti hyvä oppija, vaan
viittaa ennemminkin siihen, että oppiminen nähdään ihmiselle tyypillise-
nä selviytymisstrategiana ympäristön kanssa (vrt. von Wright 1996). Ih-
minen on syntymästään lähtien vuorovaikutuksessa ympäröivien ihmis-
ten ja ympäristön kanssa. Tässä vuorovaikutuksessa ihmisen oletetaan
oppivan suuntaamaan valikoivaa tarkkaavaisuuttaan, mikä puolestaan
säätelee sitä, mitä hän oppii (vrt. Rauste-von Wright & von Wright 1994).

Lapsen primaarisena sosialisaatioympäristönä voidaan pitää kotia. Koto-
na lapsi oppii vuorovaikutuksessa vanhemman/vanhempien kanssa sosi-
aalisen vuorovaikutuksen pelisääntöjä, joita hän soveltaa myöhemmin
myös muissa konteksteissa. Kodilla on tärkeä rooli myös lapsen maail-
mankuvan muotoutumisessa, ja siten myös siinä, miten lapsi tulkitsee
koulun vuorovaikutuksessa kohdattuja asioita. Maailmankuva ei ole kui-
tenkaan staattinen konstruktio, vaan se muokkautuu jatkuvasti vuoro-
vaikutusprosessissa ympäristön kanssa. Yhtenäisen maailmankuvan muo-
dostumisessa on tärkeää ristiriitaisten asioiden ja tilanteiden onnistunut
ratkaisu.

Koulun aloittamisvaihe on tärkeä lapsen oppimisen ja sosialisaation kan-
nalta. Koulu muodostaa lapselle uuden sosiaalisen toimintaympäristön.
Ekologisen teoria mukaan voidaan tällöin puhua ekologisesta siirtymästä
(ecological transition). Lapsen oppimisympäristö muuttuu verrattuna sii-
hen, minkälainen se on kotona tai päivähoidossa. Koulun alkaminen on
lapselle yleensä hyvin odotettu tapahtuma, mutta monet lapset eivät kui-
tenkaan oikein tiedä, mitä he odottavat koulun olevan. Lapsen odotuksiin

24

MITÄ KOTONA TAPAHTUU ?



vaikuttavat toisaalta niin vanhempien kuin kavereiden odotukset ja asen-
teet, ja toisaalta se, mitä he kuulevat sisaruksilta tai koulun jo aloittaneilta
kavereiltaan. Koulun kulttuuri ja toimintatavat sekä lapsen oma toiminta
ja lapsen tulkitsema palaute hänen toiminnastaan ohjaavat edelleen lap-
sen sosiaalistumista kouluun.

Vaikka suomalaisessa yhteiskunnassa ei olekaan kovin jyrkkiä kulttuuri-
sia eroja eri sosiaaliluokkien välillä, on sosialisaatioympäristöjen huomi-
oon ottaminen tärkeää Suomessakin. Opettajien tietämys oppilaidensa
kotioloista auttaa opettajaa ymmärtämään paremmin lasten tarpeita ja sitä
todellisuutta, jossa lapsi elää. Se voi kuitenkin myös luoda stereotypioita,
mikäli yksilöllisen geneettisen perimän osuus painottuu opettajan
ihmiskuvassa. Tällöin oleellisiksi nousevat opettajan omat metakog-
nitiiviset taidot, kuten itsereflektio. Reflektoimista voidaan tarkastella kah-
delta tasolta (von Wright 1992). Noviisille tyypillistä on reflektoida omaa
toimintaansa siten, että hän pystyy valitsemaan joidenkin mahdollisten
toimintavaihtoehtojen välillä tietyssä tilanteessa. Eksperttien itsereflektiolle
taas voidaan katsoa tyypilliseksi oman tietämyksen ja ajatteluprosessien
tulkitsemisen. (von Wright 1992, 1996) Opettajan kannalta tämä tarkoit-
taisi sitä, että eksperttinä hän kykenisi analysoimaan omaa ihmiskuva-
ansa ja ajatteluprosessejaan sekä niiden vaikutusta toimintaansa.

Tämän tutkimuksen teoreettinen tausta-ajattelu perustuu pitkälti systeemi-
teoreettiseen ajatteluun. Systeemiteoreettinen ajattelu sinänsä antaa tut-
kimukselle vain yleisen kehyksen (vrt. Rauste-von Wright 1991, 9, 1983,
99-100), mutta pyrin tässä viemään ajattelua pidemmälle Bronfenbrennerin
(mm. 1979, Bronfenbrenner & Morris 1998) ekologisen teorian/ bio-
ekologisen mallin ja muiden käsitteiden avulla sekä soveltamaan ajattelua
opettajien näkemyksiin ja odotuksiin sekä niiden vaikutuksiin lapsen ke-
hitykseen ja oppimiseen.

Systeemisissä teorioissa katsotaan, että kokonaisuus on enemmän kuin
osiensa summa. Systeemisellä ajattelulla on pyritty pääsemään pois
reduktionismista, jossa katsotaan, että kaikki ylemmän tason ilmiöt olisi-
vat redusoitavaissa tai palautettavissa alemman tason ilmiöihin. Vygotsky
(1931/1982) kuvaa reduktionistisia epäonnistuneita johtopäätöksiä hyvin.
Hänen mukaansa reduktionistisesti voitaisiin katsoa, että sanat olisi mah-
dollista palauttaa äänteiksi ilman että ne muuttuisivat. Kyse on kuitenkin
merkityksistä, jotka katoavat. Esimerkiksi “ilme” ja “me” muodostavat ai-
van toisistaan erilliset merkitykset, vaikka sanoissa on kieliasultaan ja
ääntämiseltään samanlainen osa. Oppimisen kannalta reduktionistista
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näkökantaa ovat edustaneet esimerkiksi behavioristit, jotka olivat sitä
mieltä, että ymmärtämällä muiden eläinten oppimista voidaan ymmärtää
ihmisen oppimista. Tämä ilmeni esimerkiksi tutkimuksissa, joissa tutkit-
tiin rottien käyttäytymistä säätelemällä erilaisia ärsykkeitä laboratorio-olo-
suhteissa (esim. Watson).

Systeemiset kokonaisuudet rakentuvat ala- tai osasysteemeistä. Perhe
voidaan katsoa systeemiseksi kokonaisuudeksi. Shafferin (1996, 206)
mukaan sen voidaan systeemisesti ajatellen katsoa muodostuvan
kahdenlaisista komponenteista, yksilöllisistä jäsenistä ja heidän välisistä
suhteistaan. Perheen voidaan siten katsoa rakentuvan toisaalta vanhem-
man ja lapsen välisistä systeemeistä ja toisaalta vanhempien välisestä
systeemistä. Shaffer (ibid.) on ehkä liikaakin yksinkertaistanut perheen
sisäisiä suhteita rajoittumalla yksilapsiseen ydinperheeseen, sillä sisarus-
ten olemassaolon voi olettaa vaikuttavan niin lapseen kuin vanhempien
väliseen suhteeseen. Perhettä tarkastellessa on otettava huomioon myös
sen suhde ympäröivään kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Perhettä ei voida
mielestäni tarkastella erillisenä systeeminä, sillä se kytkeytyy jäseniensä
kautta vuorovaikutukselliseen suhteeseen sekä muiden instituutioiden että
laajempien yhteiskunnallisten tekijöiden kanssa.

Systeemisissä teorioissa ei useinkaan puhuta yksilöistä systeemeinä, kos-
ka katsotaan, että systeemi voi muodostua vain useammasta osasta. Tämä
on varmasti osasyy siihen, miksi Shafferkin puhuu enemminkin
komponenteista. Mielestäni on kuitenkin hedelmällistä tarkastella myös
ihmistä systeemisenä kokonaisuutena, sillä myös ihmistä voidaan ympä-
ristön tavoin tutkia ja tarkastella eri tasoilla, jotka vaikuttavat toisiinsa
(ks. tarkemmin Hirsto 2001b). Ihmistä ei kuitenkaan voida nähdä erillise-
nä systeeminä, vaan systeemisenä osana laajempia sosiaalisia ympäristö-
jä.

BRONFENBRENNERIN EKOLOGINEN TEORIA

Bronfenbrennerin (1979) ekologisesta kehitysteoriasta on käytetty useita
suomenkielisiä nimityksiä esim. ekologinen sosiaalistumisteoria (Kääriäi-
nen, Laaksonen & Wiegand 1990), ekologisten järjestelmien teoria
(ecological systems theory) (Vasta 1997).

Mielestäni sosiaalistumisteoria on käsitteenä painotukseltaan arvelutta-
va, sillä se pitää implisiittisesti sisällään yksilön passiivisen roolin. Ekolo-
gisten järjestelmien teoria -nimitys on käännös englannin kielen sanoista
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ecological systems theory. Kyseisessä käännöksessä ei tule esille teorian
systeemiteoreettinen tausta-ajattelu, mikä on mielestäni teorian tärkeim-
piä anteja. Toisaalta Bronfenbrennerin teoria on selkeästi kehityspsyko-
loginen ja alkuperäisessä teoriassaan Bronfenbrenner keskittyi lähinnä
lapsen kehitykseen, joten osuvimmat nimitykset voisivat olla yksilön ke-
hityksen ekologinen teoria tai ekologinen malli.

Tämän tutkimuksen taustalla olevaa Bronfenbrennerin ekologista mallia
olen selittänyt aikaisemmin (ks. Hirsto 1998, 10-13), joten tyydyn tässä
niiltä osin vain lyhyeen yhteenvetoon. Olen kuitenkin hieman laajentanut
toisaalla (ks. Hirsto 2001b) Bronfenbrennerin teoreettista ajattelua, ja nos-
tanut yksilön systeemisenä kokonaisuutena alkuperäisen ekologisen mal-
lin mukaista määrittelyä keskeisemmälle sijalle.

Bronfenbrennerin ekologinen malli on teoria ihmisen elinympäristöön vai-
kuttavien systeemien suhteista. Siinä tarkastellaan erityisesti yksilön ke-
hitystä erilaisten lähi- ja etäympäristöjen näkökulmasta. Bronfenbrennerin
eritasoisia systeemeitä (mikro-, meso-, ekso- ja makrosysteemi) tarkastel-
laan tässä yksilön oppimisympäristöinä. Kunkin tason voidaan katsoa
muodostavan oman perspektiivinsä oppimisympäristöjen tarkasteluun.

Bronfenbrennerin ekologisen sosialisaatioteorian voidaan ajatella raken-
tuvan graafisesti samankeskisistä ympyröistä. Sen taustalla on siis systee-
miteoreettinen ajattelu, jossa katsotaan, että lapsen kehitystä säätelevät
eri tasoiset sosiaaliset systeemit. Bronfenbrennerin ajattelussa pienin sys-
teemi on mikrosysteemi, joka muodostuu lapselle esimerkiksi perheestä.
Mikrosysteemit muodostuvat määritelmän mukaan välittömistä ympäris-
töistä, joiden vuorovaikutuksessa lapsi on aktiivisesti mukana. Täten myös
koulua voidaan pitää mikrosysteeminä.

Bronfenbrenner on kehitellyt teoriaa eteenpäin viime vuosiin asti. Perus-
lähtökohtana kehittelyssään hänellä on ollut alkuperäisen teoriansa
täydentäminen (esim. Bronfenbrenner 1992/1997, Bronfenbrenner & Mor-
ris 1998). Nykyään Bronfenbrenner kirjoittaa lähinnä bioekologisesta mal-
lista (bioecological model) (esim. Bronfenbrenner 1994, Bronfenbrenner &
Morris 1998). Bioekologisessa mallissaan Bronfenbrenner on nostanut esiin
yksilön ja kontekstin samanaikaisen tutkimisen tärkeyden ja paljon kiivas-
takin keskustelua tutkijoiden kesken herättäneen perimä-ympäristö -ase-
telman yksilön kehityksellisessä kontekstissa (Bioekologisesta mallista
tarkemmin esim. Hirsto 2001b).
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Bioekologinen ja ekologinen malli ovat molemmat yksilön kehityksen teo-
rioita, ja siksi on ymmärrettävää, että myös yksilön ja ympäristön vuoro-
vaikutusta tarkastellaan kehityksellisestä näkökulmasta. Lähiprosessien
ja siten kehitysprosessin edellytyksenä on Bronfenbrenner & Morrisin
(1998) mukaan yksilön toiminta. Oppimisen ja toiminnan väliset kytkeymät
eivät tule teoriassa esille, vaan lähinnä tarkastellaan toiminnan ja persoo-
nallisuuden kytkeymiä ja niiden suhdetta kehitysprosessiin. von Wright
(1996) pitää yhtenä selityksenä oppimisen ja toiminnan kytkeymien puut-
teita teorioissa sitä, että oppimista pidetään usein itsestään selvyytenä,
jolloin sitä ei problematisoida.

Bioekologisessa mallissa yksilö (person) nähdään sekä epäsuorasti kehi-
tyksen tuottajana että kehityksen tuloksena. Bronfenbrennerin (Bronfen-
brenner & Morris 1998, 1009) mukaan yksilön sosioemotionaaliset ja kog-
nitiiviset ominaispiirteet nähdään yleensä riippuvina muuttujina, eli ne
katsotaan kehityksellisen prosessin tuloksiksi. Bioekologinen malli lähtee
puolestaan siitä, että sellaiset ominaispiirteet ovat myöhemmän kehityk-
sen edeltäjiä ja tuottajia, ja niiden vaikuttavuus kehityksen säätelijöinä
johtuu niiden kyvystä vaikuttaa sekä lähiprosessien syntyyn että niiden
toimintaan.

Perimä ja ympäristö vaikuttavat Bronfenbrenner& Morrisin (1998, 997)
mukaan yksilön kehitykseen siten, että biologiset tekijät ja biologiset
kehitysprosessit (evolutionary processes) asettavat rajat yksilön kehityk-
selle ja myös määrävät ympäristön tilanteita, olosuhteita ja kokemuksia
koskevat edellytykset/rajat, jotka tarvitaan ihmisen mahdollisuuksien täyt-
tämiseksi. Jos tarvittavat olosuhteet eivät toteudu, myöskään mahdolli-
suudet/potentiaali ei realisoidu. (Bronfenbrenner & Morris 1998, 997)

Bronfenbrennerin teorioiden (ekologinen malli ja bioekologinen malli)
oleellisimpina anteina pidän vahvaa ympäristön ja yksilön välisen vuoro-
vaikutuksen painotusta ja tilanteen (aika, konteksti) huomioimista sekä
erityisesti bioekologisessa mallissa yksilötekijöiden vaikutusten korosta-
mista vuorovaikutusprosessia muokkaavina tekijöinä. Kyseiset asiat ovat
oleellisia myös yksilön oppimisprosessien kannalta. Kun ajatellaan opet-
tajien näkemyksiä kotikasvatuksesta kodin ja koulun yhteistyön konteks-
tissa maailmankuvan oppimisympäristön kannalta, nousee oppiminen kes-
keiseksi. Tällöin on perusteltua myös tarkastella bioekologista mallia
oppimisteoreettiselta kannalta.
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YKSILÖ TODELLISUUDEN TUOTTOISANA KÄSITTELIJÄNÄ

Bronfenbrennerin teoriassa korostetaan siis yksilön ja ympäristön vuoro-
vaikutusta ja toisaalta sitä, että yksilö on sekä kehityksen tulos että tuot-
taja. Hurrelmannin (1988) ajatus yksilöstä tuottoisana todellisuuden kä-
sittelijänä (individual as a productive processor of reality) täydentää kui-
tenkin Bronfenbrennerin teoriaa mielenkiintoisella tavalla. Hurrelmannin
(1988) on pitkälti samoilla linjoilla Bronfenbrennerin kanssa, mutta kriti-
koi ekologista teoriaa lähinnä siitä, että sen tradition mukaisissa tutki-
muksissa on usein jätetty huomiotta vuorovaikutustilanteen erilaisten piir-
teiden yhteys ympäristön sosiaaliseen struktuuriin. Toisaalta sellaisia ky-
symyksiä, kuten esimerkiksi miten elinolosuhteiden mikrosysteemi on
yhteydessä laajempiin taloudellisiin, poliittisiin ja sosiaalisiin todellisuuk-
siin, makrosysteemeihin, on vain toisarvoisesti pohdittu.

Hurrelmann (1988, 38) tarkastelee persoonallisuuden kehitystä sosialisaa-
tioprosessin kautta. Hän rakentaa teoriaansa modernien sosialisaatioteo-
rioiden yhteisten piirteiden pohjalta.

Hurrelmann katsoo, että yksilön ja ympäristön suhde on vuorovaikutteinen
siten, että persoonallisuus syntyy, muotoutuu ja kehittyy vuorovaikutuk-
sessa yksilön ja sekä materiaalisen että sosiaalisen ympäristön kanssa.
Hänen mukaansa orientoitumiseen ja käyttäytymiseen tarvittavien normi-
en konstruointi tapahtuu vuorovaikutuksen tuloksena ja johtaa muutok-
siin sekä persoonallisissa että ympäristön piirteissä. Tarkasteltaessa lasta
koulun vuorovaikutusympäristössä, voidaan ajatella, että opettaja viestit-
tää käyttäytymisensä (palautteen) kautta omia käsityksiään esimerkiksi
pojista ja tytöistä ja heille sopivasta käyttäytymisestä, minkä perusteella
lapset konstruoivat tietynlaiset käyttäytymis- ja orientoitumisnormit it-
selleen.

Teoreettisen analyysin mahdollistamiseksi sekä yksilön ja ympäristön suh-
teiden analysoimiseksi Hurrelmannin (1988) mielestä on perusteltua tar-
kastella persoonallisuuden kehitystä eri tasoilta. Hän erottelee kolme ta-
soa 1) sosiaalinen ja materiaalinen ympäristö, 2) ihmisorganismi ja 3) per-
soonallisuus ja persoonallisuuden rakenne (emt. s.45). Sosiaalinen ja ma-
teriaalinen ympäristö käsittää koko yksilön “ulkoisen” todellisuuden.
Ihmisorganismilla Hurrelmann tarkoittaa yksilön geneettistä rakennetta
sekä fysiologista rakennetta ja prosesseja eli “sisäistä” todellisuutta. Per-
soonallisuudella ja persoonallisuuden rakenteella Hurrelmann puolestaan
tarkoittaa yksilön motiiveja, asenteita, attribuutioita, luonteenpiirteitä ja
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toimintakompetensseja. Persoonallisuus katsotaan “ulkoisen” ja “sisäisen”
maailman prosessoinnin  ja hallinnan (managing) tulokseksi jokaisessa
elämänkulun kohdassa.

Sosialisaation analysoimiseksi Hurrelmann (1988) tarkastelee sosiaalista
ja materiaalista ympäristöä eri sosialisaatiokontekstien tasoilta. Tällöin
on huomioon otettava niin välittömät sosiaaliset ja ekologiset kontekstit
kuin myös laajemmat ekonomiset, teknologiset, poliittiset, sosiaaliset ja
kulttuuriset kontekstit.

Ulkoisen todellisuuden prosessoiminen ja toisaalta konstruointi tapahtuu
Hurrelmannin mukaan kasvotusten käydyssä vuorovaikutuksessa interak-
tiotilanteissa. Nämä interaktiot voivat tapahtua perheissä, vertaisryhmässä
tai muissa sosiaalisissa instituutioissa, joissa on läsnä myös tietynlainen
historiallinen tilanne. Historiallisessa tilanteessa voidaan katsoa olevan
läsnä sen hetkinen taloudellinen, poliittinen ja kulttuurinen tilanne.

Hurrelmannilla (1988, 47-48) on taustalla ajatus progressiivisesta per-
soonallisuuden kehittymisestä. Tällä hän tarkoittaa, että yksilön kyky hank-
kia ja käsitellä (prosessoida) todellisuutta laajenee jatkuvasti siten, että
yksilö ymmärtää koko ajan paremmin ulkoista ympäristöä, hänen fyysistä
ja sosiaalista maailmaa koskeva kognitiivinen kartta laajenee ja monimutka-
istuu, ja hän hallitsee kokoajan paremmin biologisia tarpeitaan ja psyko-
logisia motiivejaan. Tällä tavalla kyky strukturoida (structure) ja ohjata
omaa persoonallista käyttäytymistään voi koko ajan parantua. Tällainen
ajattelu on tavallaan myös Bronfenbrennerin bioekologisen mallin
(Bronfenbrenner & Morris 1998) taustalla, sillä hän korostaa, että lähi-
prosessien luonne voi vaihdella iän mukaan (vrt. Hirsto 2001b). Hurrel-
mannin mukaan moderni yhteiskunta ei osoita sosiaalisten vaatimusten
kohdalla kovinkaan suurta jatkuvuutta ajassa tai tilanteissa, minkä vuoksi
ihmisten täytyy kehittää ja pitää yllä helposti sopeutuvia ja joustavia itse-
säätelyn kykyjä.

Hurrelmann myös huomauttaa, että vaikka osaltaan biologiset tekijät ja
osaltaan kulttuuriset tekijät säätelevät persoonallisuuden muotoutumista
ja kehittymistä, on katsottava yksilön voivan myös vaikuttaa tietyissä ra-
joissa näiden prosessien suuntaan missä tahansa elämänvaiheessa.
Hurrelmann nimittäin katsoo, että käyttäytymisen jäsentyminen on pa-
lautteen kautta itsesäätelyn prosessi.
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Toiminta voidaan Hurrelmannin (1988, 49) mukaan nähdä käyttäytymisen
alakategoriana, jolloin se olisi nimenomaan tavoitesuuntautunutta ja
intentionaalista käyttäytymistä. Intentionaalisuudella hän tarkoittaa sitä,
että tietyllä objektiivisella käyttäytymisellä on aina yhteys johonkin sub-
jektiiviseen kokemukseen, johon toimijalla on yhteys. Toiminnalla on siis
siinä mielessä kognitiivinen representaatio. Tämä ei kuitenkaan tarkoita
sitä, että kaikki toiminta olisi tietoista.

Hurrelmann (1988) katsoo, että hallitakseen ja käsitelläkseen ulkoista ja
sisäistä todellisuutta tehokkaasti yksilö tarvitsee minäkäsityksen (self-
concept). Hän määrittelee minäkäsityksen sisäiseksi käsitykseksi motii-
veista, asenteista, ominaisuuksista ja toimintakompetenssista (action
competence) sekä niiden arvioinneista. Realistinen minäkäsitys ja käsitys
identiteetistä (sense of identity) ovat Hurrelmannin mukaan edellytyksiä
joustavalle ja kompetentille toiminnalle. Identiteetillä hän tarkoittaa tässä
yhteydessä minäkäsitykselle perustuvaa minä -kokemuksen jatkuvuutta.
Eksperttien itsereflektion kehittymisen katsotaan liittyvän myös minä-
käsityksen kehittymiseen (von Wright 1992). Minäkäsityksen avulla ihmi-
nen voi nähdä itsensä ulkopuolisen silmin objektina, ja siten mahdollis-
tuu se, että hän voi tarkastella omia tulkintojaan tulkintoina ja uskomuk-
siaan uskomuksina. Voitaisiinkin tulkita, että minäkäsityksen mahdollis-
tama itsereflektio mahdollistaa ulkoisen ja sisäisen todellisuuden tehok-
kaan hallinnan ja prosessoinnin.

Hurrelman ottaa teoriassaan myös kantaa sosiaalistumisen onnistumiseen.
Siitä voidaan hänen mukaansa puhua, kun yksilön toimintakompetenssi,
minäkuva ja identiteetin muotoutuminen ovat sopivia kehityksellisiin teh-
täviin sekä elämänkerralliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen suhteutettuina.

MAAILMANKUVA TOIMINNAN SÄÄTELIJÄNÄ

Lähestyn maailmankuvan oppimisympäristöä toiminnan säätelyn viiteke-
hyksessä. Opettajien oppilaiden kotikasvatusta koskevien näkemysten ja
käsitysten voidaan katsoa olevan eräänlaisia odotuksia siitä, millaiseen
kohteluun ja minkälaiseen sosiaaliseen toimintaan suhteessa muiden ih-
misten toimintaan lapsi on tottunut. Lapsi ei ole kouluun tullessaan “tabula
rasa”, jonka voidaan olettaa omaksuvan tietoja ja taitoja kuten muidenkin
oppilaiden, samoista lähtökohdista käsin. Sen sijaan lapsella on jo tietyn-
lainen representaatio todellisuudesta, joka on muotoutunut kodin, päivä-
hoidon ja vertaisryhmien vuorovaikutuksessa.
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KUVIO 1. MAAILMANKUVA LAAJEMMASSA VIITEKEHYKSESSÄ. (RAUSTE-VON

WRIGHT 1979, 1986)
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Opettajan todellisuuden representaation voidaan olettaa olevan lapsen
representaatiota monimuotoisemman, koska lapselle maailma näyttäytyy
suhteellisen mustavalkoisena muun muassa puutteellisten meta-kognitii-
visten taitojen vuoksi. Aikuinen on puolestaan usein joutunut elämän-
kulkunsa aikana kohtaamaan vaihtelevampia vuorovaikutusympäristöjä,
jotka ovat muokanneet maailmankuvaa. KUVIOSSA 1 tällaista aikaisempi-
en prosessien vaikutusta maailmankuvaan ja sitä kautta toimintaan voisi
kuvata “Henkilöhistoria” -laatikko. Toisaalta opettajan sosiaalinen ja fyysi-
nen ympäristö on myös monesti lapsen ympäristöä monipuolisempi.
Bronfenbrennerin käsittein voitaisiin ajatella, että opettajalla saattaa olla
useampia mikrosysteemeitä ja siten monipuolisempi mesosysteemi ver-
rattuna lapsen mesosysteemiin. Monipuolisempien metakognitiivisten
(esim itsereflektion) taitojen avulla opettajien myös pitäisi olla tietoisem-
pia muiden sosialisaatiokontekstien vaikutuksista omaan toimintaan. Toi-
saalta opettajankoulutuksessa harvoin tarkastellaan esimerkiksi erilaisten
sosialisaatioympäristöjen suhdetta oppilaan toimintaan saati opettajan
omaan toimintaan.

Rauste-von Wright (1979, 1986) on jaotellut yksilön (person) sisäisiä teki-
jöitä psykofysiologisiksi tekijöiksi, maailmankuvaksi ja kognitiivis-
emotionaalisiksi edellytyksiksi. Yksilön psykofysiologiset tekijät löytyvät
myös Bronfenbrennerin (osaksi resurssitekijöitä ja osaksi vaatimustekijöitä,
(resource characteritics ja demand characteritics) ja Hurrelmannin (ihmis-
organismi) teorioista. Bronfenbrenner on kuitenkin määritellyt resurssi-
tekijät hieman Rauste-von Wrightia laajemmin. Kuviossa (KUVIO 1) yksilö-
tekijät on kuvattu yksilön sisäiseksi nykytilaksi. Tämä on mielestäni oleel-
lista, sillä sen avulla voidaan korostaa, että kyseessä on läpileikkaus tie-
tystä tilanteesta eli dynaamisesta, muuttuvasta ominaisuudesta. Myös
Bronfenbrenner & Morris (1998) bioekologisessa teoriassaan ja Hurrelmann
teoriassaan korostavat vuorovaikutuksen kautta yksilön psykofyysisten
ominaisuuksien muuttuvaa luonnetta. Voidaan ajatella esimerkiksi niin-
kin, että yksilöllä on syntyessään tietynlainen staattinen geenikartta, joka
ei muutu. Yleisesti ollaan kuitenkin sitä mieltä, että yksi ympäristöstään
irrallinen geeni ei oikeastaan kerro yksilöstä paljonkaan, vaan kyse on
siitä, mitkä geenit aktivoituvat ympäristön vuorovaikutuksessa.

Yksilön kognitiivis-emotionaalisilla edellytyksillä Rauste-von Wright (1979)
tarkoittaa niitä yksilön toimintavalmiuksia, joita hänellä on tilanteen suh-
teen aikaisemman sosialisaatioprosessin perusteella. Bronfenbrenner &
Morrisin (1998) määrittely resurssitekijöistä pitää sisällään myös yksilön
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kyvyt ja kokemuksen, joiden voitaisiin katsoa kuuluvan Rauste-von Wrightin
(1979) kognitiivis-emotionaalisiin tekijöihin. Toisaalta Hurrelmannin (mm.
1988) teorian mukaan nämä, kuten myös maailmankuva, voidaan katsoa
olevan osa persoonallisuutta.

Hurrelmannin (1988) mukaan sosialisaatioprosessi johtaa ympäristöä kos-
kevaan subjektiiviseen representaatioon. Tätä representaatiota voidaan
verrata Rauste-von Wrightin maailmankuva -käsitteeseen. Myös Bronfen-
brennerin & Morrisin bioekologisessa mallissa ovat mukana maailmanku-
vaan tietyllä tavalla verrattavat ohjaavat uskomussysteemit.

Rauste-von Wrightin (esim. 1979, 1986) maailmankuva käsittää yksilön
käsitykset sekä fyysisestä että sosiaalisesta maailmasta ja yksilön käsi-
tyksen minästä ja sen suhteesta ympäristöön. Mielestäni Rauste-von Wrigh-
tin maailmankuva -käsitteen oleellinen osa on juuri käsitys minästä ja sen
suhteesta ympäristöön. Kyse on siis siitä, että sisäistäessään itseensä koh-
distuvia odotuksia ja arvostelmia lapsi oppii arvioimaan sekä itseään että
suhdettaan tiettyihin ympäristön kohteisiin. (Maailmankuva -käsitettä olen
analysoinut tarkemmin toisaalla (ks. Hirsto 2001b)).

Oleellista maailmankuvassa tämän tutkimuksen kannalta on, että opetta-
jan käsitykset kotikasvatuksesta nähdään osana opettajan maailmanku-
vaa. Maailmankuva puolestaan nähdään representaationa, jonka avulla
opettaja jäsentää todellisuutta ja tekee siitä tulkintoja vuorovaikutukses-
sa ympäristön kanssa. Täten maailmankuvalla on oleellinen rooli opetta-
jan toiminnan säätelyssä, sillä siinä nähdään kiteytyneenä kuvastuvan ne
asiat, mitä hän on elämänsä varrella oppinut, ajatellut ja tuntenut (vrt.
von Wright 1982).

OPETTAJIEN REPRESENTAATIOT TYTTÖJEN JA POIKIEN
KOTIKASVATUKSESTA

Olen pyrkinyt lähestymään opettajien näkemyksiä kotikasvatuksesta teo-
reettisesti Moscovicin (esim. 1981) sosiaalisen representaation käsitteen
avulla. Sosiaaliset representaatiot nähdään tässä yksilön maailmankuvan
osana.
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SOSIAALISET REPRESENTAATIOT LÄHESTYMISTAPANA

Moscovici (1981) määrittelee sosiaalisen representaation käsitteen tarkoit-
tamaan käsitteiden kokonaisuutta, julkilausumia ja selityksiä, jotka ovat
peräisin arkielämän ihmisten välisestä kommunikaatiosta. Jos tätä sovel-
letaan opettajien muodostamiin näkemyksiin kodin ja koulun yhteistyös-
sä, voidaan ajatella, että opettajat jakavat keskinäisessä vuorovaikutuk-
sessaan tiettyjä käsityksiä tytöistä ja pojista, kuten yleensä ihmisestäkin,
ja näihin sidoksissa olevia näkemyksiä siitä, miten tytöt ja pojat käyttäy-
tyvät ja miten heitä kohdellaan. Opettajan näkemykset yleensä ihmisistä
sekä tytöistä ja pojista ovat mielestäni kietoutuneena myös siihen, minkä-
laiset mielikuvat ja tulkinnat heillä on siitä, miten kasvatusta konkreetti-
sesti toteutetaan tyttöjen tai poikien kotona.

Moscovici (1981) näkee sosiaalisen representaation tutkimuksen kohtee-
na toisaalta sen tutkimisen, miten ihminen ajattelee ja luo yhteistä todel-
lisuutta vuorovaikutuksessa ja toisaalta sen minkälaisia ovat ajatussisällöt.
Erittäin oleellinen osa Moscovicin teoriaa on mielestäni ajatus sosiaalisten
representaatioiden dynaamisesta luonteesta. Moscovici (1981) toteaa artik-
kelissaan Durkheimin kollektiivisten representaatioiden käsitteen vaikut-
taneen sosiaalisen representaation käsitteen muodostukseen, mutta te-
kee selvän eron Durkheimin ajatukseen staattisista representaatioista.

Sosiaaliset representaatiot ovat ilmiöitä, jotka ovat yhteydessä siihen, miten
tietoa omaksutaan ja kommunikoidaan. Niiden avulla luodaan Moscovicin
(1981) mukaan todellisuutta ja “tervettä järkeä” (common sense). Sosiaali-
set representaatiot ovat siis oletettavasti jatkuvassa muutosprosessissa,
joten tässä tutkimuksessa saadaan kartoitettua vain tietyn ajankohdan ja
tietyn kulttuurin muodostaman tilanteen välittämä kuva. Kuvaan vaikutta-
vat tietenkin myös tutkimusmenetelmät ja otos.

Sosiaalisten representaatioiden tutkimuksen vaarana on Potter & Littonin
(1985) mukaan, että sosiaaliset representaatiot voidaan helposti sekoit-
taa yleisiin psykologisiin kategorioihin, kun ei verrata tiettyjen tutkittujen
ryhmien sosiaalisia representaatioita muiden ryhmien representaatioihin
tai ihmisten yleisimpiin sosiaalisiin representaatioihin (vrt. esim. tietyn
kulttuurin sisällä vallitsevat uskomukset tyttöjen ja poikien kotikasva-
tuksesta)

Moscovicin teoriaa on muutenkin kritikoitu siitä, että siinä ei oteta tar-
peeksi selkeästi kantaa siihen, mitkä ovat sosiaalisen representaation kä-
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sitteen reunaehdot. Moscovici (1985) on itse puolustellut vapaata määrit-
telyään sillä, että sen avulla tutkijalle annetaan mahdollisuus ajatella itse
ja sitä kautta oivaltaa sellaisia asioita sosiaalisten representaatioiden suh-
teen, joita tiukempi määrittely ei ehkä olisi sallinut.

Tässä tutkimuksessa tutkitaan opettajien näkemyksiä kotikasvatuksesta.
Opettajien näkemysten voidaan ajatella olevan tietynlaisia sosiaalisia
representaatioita siitä, miten kotikasvatusta toteutetaan tyttöjen ja poiki-
en kohdalla. Sosiaalisen representaatioiden taustalla on siis ajatus, että
ihmiset muodostavat yhteistä tietämystä ja näkemystä aktiivisessa vuoro-
vaikutuksessa toistensa kanssa. Moscovicin (1981) mukaan sosiaaliset
representaatiot muodostuvat kahdessa perusprosessissa. Uuden ja oudon
asian kohdalla ihminen pyrkii ankkuroimaan asian aikaisempiin kokemuk-
siinsa ja maailmankuvaansa jäsentämällä ilmiötä tuttuihin luokkiin. Tästä
on esimerkiksi Räty & Snellman (1991) käyttänyt älykkyyden sosiaalisia
representaatioita tutkiessaan esimerkkinä tilannetta, jossa ihminen älyk-
kyyttä pohtiessaan jäsentää tilannetta tiettyjen älykkyystulkintojen kaut-
ta; katsotaanko älykkyys yhdeksi vai useammaksi kyvyksi, ja selitetäänkö
älykkyyttä ympäristö- vai perintötekijöillä (emt. s. 26). Ankkuroinnin li-
säksi toinen perusprosessi on objektivointi, jossa abstrakti asia pyritään
konkretisoimaan. Räty & Snellmanin (1991) mukaan älykkyyttä voivat ih-
misille konkreettisesti edustaa esim. korkea älykkyysosamäärä.

Opettajien kotikasvatusta koskevien käsitysten kannalta ankkurointia voi-
sivat mielestäni edustaa erilaisten kasvatusmenetelmien/kasvatuksellis-
ten toimenpiteiden kokemusperäiset jaottelut ja toisaalta kokemukset tyt-
töjen ja poikien käyttäytymisen ja toiminnan ohjauksen eroista esimerkik-
si koulussa. Opettajien voidaan ajatella ankkuroivan kotikasvatuksen tul-
kintoja myös kodin ja koulun yhteistyössä esiin tulleisiin kotia ja kotikas-
vatusta koskeviin asioihin. Myös lehdistössä ja televisiossa käydään aika
ajoin keskustelua kotikasvatuksesta sekä tyttöjen ja poikien kasvatukses-
ta, joten niilläkin on oletettavasti vaikutusta siihen, miten opettaja koti-
kasvatuksen näkee. Representaation muodostuminen on Moscovicin (1981,
193) mielestä luokittelu ja nimeämisprosessi, ja sen avulla voidaan muo-
dostaa yhteyksiä kategorioiden ja nimien välille.

Objektivointiprosessi tapahtuu usein mielikuvien kautta. Moscovicin mu-
kaan objektivointiprosessissa muodostetaan sosiaaliselle representaatiolle
figuratiivinen ydin. Kotikasvatusta pohdittaessa objektivointi voi tapah-
tua esimerkiksi luomalla tyttöjen ja poikien toiminnasta ja käyttäytymi-
sestä sekä heidän kohtelustaan stereotyyppisiä konkreettisia malleja.
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Tässä tutkimuksessa olen lähestynyt opettajien näkemyksiä lähinnä
kvantitatiivisesti. Edellisen tutkimukseni (Hirsto 1998, 2001a) tulosten
perusteella olen itse pyrkinyt ankkuroimaan kotikasvatusta koskevia kä-
sityksiä sekä empiirisesti esiinnousseihin ulottuvuuksiin tyttöjen ja poiki-
en kasvatuksesta ja äitien ja isien toteuttamasta kasvatuksesta, että pe-
rinteisiin kasvatusmenetelmien jaotteluihin. Näistä olen pyrkinyt
objektivoimalla muodostamaan erilaisia konkreettisia toimintamalleja, joi-
hin opettajien pyydetään ottamaan kantaa.

Tutkimuksessa ei ole tarkoitus varsinaisesti tutkia sosiaalisia represen-
taatioita, vaan teoria on osaltaan jäsentämässä teoreettista ajattelua opet-
tajien kotikasvatusta koskevien näkemysten operationalisoinnin taustal-
la. Opettajien nähdään tässä konstruoivan näkemyksiään kotikasvatuksesta
kokemuksistaan toiminnasta oppilaiden kanssa ja vuorovaikutuksessa niin
muiden opettajien, oppilaiden kuin oppilaiden vanhempienkin kanssa.

SOSIAALISET REPRESENTAATIOT MAAILMANKUVAN OSANA

Moscovici (1981) korostaa teoriassaan sosiaalisten representaatioiden kol-
lektiivisuutta. Jotta jokin representaatio voisi olla sosiaalinen, sen täytyy
olla jollekin tietylle ryhmälle yhteinen tapa katsoa jotakin asiaa. Maail-
mankuva käyttämässäni mielessä on puolestaan yksilöllinen käsite. Aja-
tuksena on, että ihminen itse aktiivisesti konstruoi maailmankuvaansa ja
tulkitsee ympäristöään jatkuvassa prosessissa. Maailmankuva muodostuu
kokemuksista ja muokkautuu vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja ym-
päristön kanssa, kullakin ihmisellä on siis yksilöllinen maailmankuvansa.
Maailmankuvan osatekijöinä voi olla sellaisia kollektiivisesti jaettuja nä-
kemyksiä, kuten sosiaaliset representaatiot ovat Moscovicin (esim. 1981)
mielestä. Nämä voivat muodostua kulttuurissa yleisesti yksilölle annetuista
palautteista ja tehdyistä tulkinnoista.

Sosiaalisen representaation käsitteestä on sen suhteellisen vapaasta mää-
rittelystä johtuen erilaisia tulkintoja. Esimerkiksi Doise, Clemence & Lorenzi-
Cioldi (1993) katsovat sosiaalisten representaatioiden muodostuvan mie-
lipiteistä (tai käsityksistä, katsomuksista, näkemyksistä (opinion)), asen-
teista ja stereotypioista. Näistä vain stereotypioiden voidaan heidän mu-
kaansa katsoa olevan yksimielisesti ja kollektiivisesti jaettuja tietyssä ryh-
mässä tai alaryhmässä. Doise et al. (1993) määrittelevät asenteet ja käsi-
tykset yksilöllisiksi, sillä ne muodostuvat yksilöllisten sosiokognitiivisten
rakenteiden mukaan (emt. s. 4).
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Doisen et al. (1993) tulkinta on mielestäni mielenkiintoinen ja antaa uusia
ulottuvuuksia sosiaalisen representaation käsitteelle. Jos sosiaalisen rep-
resentaation käsite siis määritellään Doisen et al. (1993) näkemyksen
mukaan, käsite tulee lähemmäksi maailmankuvan käsitettä. Sosiaalisen
representaation käsitettä on kuitenkin käytetty lähinnä joidenkin tieteel-
listen käsitteiden ihmisissä herättämien representaatioiden tutkimisessa.
Yksilön maailmankuvakin heijastuu varmasti näissä representaatioissa,
mutta ne edustavat kuitenkin vain jotakin osaa maailmasta.

Tulkittaessa sosiaalisen representaation käsitettä laajasti, esimerkiksi yk-
silön sosiaalisena representaationa maailmasta, päästään taas lähemmäk-
si maailmankuvan käsitettä. Sosiaalisen representaation teorian lähtökoh-
tana on kuitenkin kollektiivisesti, sosiaalisesti jaettu näkemys joistakin
tietyistä asioista. Oleellisimpana erona näiden käsitteiden välillä on kui-
tenkin mielestäni se, että maailmankuvan käsitteen keskeisenä ajatukse-
na on käsitys itsestä todellisuuden osana.

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ

Opettajan näkemyksiä kotikasvatuksesta on tarkasteltava kontekstissa.
Ajatuksena on, että kodin ja koulun yhteistyö luo perspektiivin, josta opet-
taja katselee kotien toimintaa ja jonka avulla hän voi saada tietoa kotona
tapahtuvista asioista.

Kodin ja koulun yhteistyötä voidaan tarkastella lapsen kannalta erilaisten
sosiaalisten ympäristöjen välisenä yhteistyönä. Bronfenbrennerin bio-
ekologisen mallin mukaisesti sekä koti että koulu muodostavat lapselle
oman mikrosysteeminsä, jossa lapsi on itse osana ja välittömässä vuoro-
vaikutuksessa systeemien ihmisten, objektien ja symbolien kanssa. Perin-
teisessä ajattelussa, jossa koulu on muodostanut oman itsenäisen saarek-
keensa, kodilla ja koululla tai koululla ja muulla elämällä ei ole välttämät-
tä ollut paljonkaan yhteistä. Tämä kuvastuu vieläkin esimerkiksi siinä, että
oppilaat monesti erottelevat kouluoppimisen muusta oppimisesta (esim.
Resnick 1987).

Tutkimusten perusteella on voitu osoittaa, että kodin ja koulun yhteistyöl-
lä, etenkin vanhempien osallistumisella on merkitystä monessa suhteessa
koulun ja lapsen kannalta. Uudessa vuonna 1998 säädetyssä koululaissa
koulut onkin käytännössä velvoitettu kodin ja koulun yhteistyön harjoit-
tamiseen (Perusopetuslaki N:o 628/1998, 1 luku. Soveltamisala ja tavoit-
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teet. 3 §. Opetuksen järjestämisen perusteet: “…Opetuksessa tulee olla
yhteistyössä kotien kanssa.”). Toteamus voidaan kuitenkin käytännössä
tulkita monella tapaa. Yhteistyötä ei ole käytännössä mitenkään määritel-
ty tai rajoitettu. Se voidaan käsittää tarkoittamaan vain sellaista “yhteis-
työtä”, jossa opettajat toimittavat kotiin jonkin tiedotteen tms., tai vaihto-
ehtoisesti monipuolista ja monitasoista kodin ja koulun välistä yhteistyö-
tä. Kyse onkin ainakin osittain siitä, minkälaiseksi osaksi omaa työtään
opettajat kokevat kodin ja koulun yhteistyön harjoittamisen.

Hujala, Puroila, Parrila-Haapakoski & Nivalan (1998) mukaan tarve van-
hempien tukemiseen erityisesti päivähoidossa nousee yhteiskunnallisista
muutoksista ja niiden vaikutuksista perheiden arkielämään. Hujalan ym.
mukaan yhteistyöllä viitataan erilaisiin perheen ja päivähoidon välisiin
yhteydenpitomuotoihin. Nämä voivat heidän mukaansa erota toisistaan
sisällön, intensiteetin ja strategian suhteen. Sisällöllisesti voidaan tällöin
erottaa yhteistyön kasvatukselliset ja vapaamuotoiset ulottuvuudet, jotka
täydentävät toisiaan. Yhteistyön intensiteetillä viitataan heidän mukaansa
siihen, onko yhteistyö perheen ja päivähoitohenkilökunnan välillä satun-
naista yhteydenpitoa vai tavoitteellista, pitkäjänteistä yhteistyötä.

Kodin ja koulun yhteistyöstä on kirjallisuudessa ja tutkimuksissa käytetty
kansainvälisesti erilaisia nimityksiä, kuten vanhempien osallistuminen
(parental involvement (esim. Standing 1999, Chazan, Laing & Harper 1987)
tai parent involvement (esim. Cochran & Dean 1991, Olmsted, 1991, Ber-
ger 1991, Epstein & Dauber 1991, Greenwood & Hickman 1991)) sekä ko-
din ja koulun kumppanuus (home-school partnership (esim. Brantlinger
1991). Koulun yhteistyötä on pyritty laajentamaan myös muuhun yhteis-
kuntaan. Tällaisesta on käytetty esimerkiksi nimitystä koti-koulu-yhteisö-
kumppanuus (home-school-community -partnerships) (esim. Edwards &
Jones Young 1992).

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖN OSAPUOLET

Kodin ja koulun yhteistyötä tarkastellessa on syytä hieman analysoida sitä,
mitä oikeastaan tarkoitetaan kodilla ja koululla. Molemmathan ovat sinän-
sä abstrakteja asioita. Jos yhteistyöllä käsitetään vuorovaikutusta on kiin-
nitettävä huomiota siihen, ketkä tekevät yhteistyötä. Voidaanko esimer-
kiksi koulun yleisesti vanhemmille järjestämiä tilaisuuksia kutsua yhteis-
työksi? Miten on muiden koulun tilaisuuksien esimerkiksi juhlien laita?
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Kyse on ilmiselvästi yhteistyö -käsitteen määrittelystä. Argyle (1991) on
kritikoinut yhteistyö (cooperation) -käsitettä liiasta suppeudesta. Hän läh-
tee evoluutiopsykologiselta pohjalta ja ihmisen luontaisesta sosiaalisuu-
desta. Argyle katsoo, että yhteistyö käsitteen pitäisi olla laaja, sen alaka-
tegorioiksi hän jaottelee 1) toiminnan yhteisen tehtävän suorittamiseksi
(cooperation), 2) sosiaaliset suhteet yhteistyönä (social relationships) ja
3) yhteensovituksen yhteisissä tehtävissä (coordination). Argyle (1991, 4)
esittääkin yhteistyön (cooperation) määritelmäksi:

“Cooperation: acting together, in a coordinated way at work, leisure, or in
social relationships, in the pursuit of shared goals, the enjoyment of the
joint activity, or simply furthering the relationship.”

[“Yhteistyö: yhdessä koordinoidusti toimiminen työssä, vapaa-ajalla tai
sosiaalisissa suhteissa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, yhteisestä
toiminnasta nauttimiseksi tai suhteen edistämiseksi.”]

Englanninkielessä on siis monta vastinetta suomenkielen yhteistyö -sa-
nalle. Tästä syystä onkin tärkeää ottaa kantaa siihen, mitä kulloinkin yh-
teistyön käsitteellä halutaan tarkoittaa.

Mielestäni yhteistyön käsite laajenee tämän tutkimuksen kannalta liikaa,
jos se määritellään Argylen (1991) mukaan laajasti, sillä Argyle katsoo,
että jo pelkkä keskustelu kahden ihmisen välillä on yhteistyötä. Jossakin
mielessä väitteen voi allekirjoittaa, mutta kodin ja koulun yhteistyöstä
puhuttaessa erityisen tärkeää olisi tarkastella yhteistyötä Argylen (1991)
tarkoittamana yhteisen tehtävän suorittamisena. Tällöin yhteisen tehtä-
vän suoritus tarkoittaisi lapsen myönteisen kasvun tukemista, sillä koulu-
han on lasta varten. Tämä on selkeästi ilmaistu peruskoulun opetus-
suunnitelman perusteissa. Koulun olisi siis oltava osa lapsen oppimista ja
kasvua tukevaa yhteisöä, jossa ovat osallisena niin perheet kuin koko yh-
teiskunta. Toisaalta, jos tarkastellaan yhteistyötä sosiaalisina suhteina,
kyseessä on mielestäni opettajan kannalta vuorovaikutusvalmiuksista, jotka
ovat mielestäni yksi tärkeimmistä opettajuuden ydinalueista. Yhteensovitus
yhteisissä tehtävissä koskee käsitykseni mukaan enemmän toiminnan or-
ganisoimista, joka on myös tärkeä osa-alue kodin ja koulun yhteistyössä,
sillä juuri sellaisia järjestelykysymyksiksi luokiteltavia ongelmia (esim.
vanhemmille huonosti sopivat tapaamisajat) on raportoitu kodin ja kou-
lun yhteistyön esteitä kartoittavissa tutkimuksissa (esim. Sillanrakennus
lapsen parhaaksi 1995).
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Yhteistyöstä on englanninkielessä käytetty myös nimityksiä “collaboration”
ja “cooperation”. Esimerkiksi Taylor & Adelman (2000) määrittelee yhteis-
työn tarkoituksen perusteella, että “collaboration” tarkoittaa lähinnä kom-
munikaation edistämistä, kun taas “cooperation” voi viitata joko toiminto-
jen rinnastamiseen, päällekkäisten toimintojen integroimiseen tai vastuiden
ja resurssien integroimiseen uuden kokonaisuuden luomiseksi. Yhteistyön
käsite vaikuttaa siis suhteellisen hajanaiselta, vaikka se voidaankin ottaa
myös itsestäänselvyytenä. Olisikin tulevaisuudessa tärkeää tehdä perus-
teellinen analyysi yhteistyön merkityksistä ja tulkinnoista.

Koulun ja kodin yhteistyöstä puhuttaessa se otetaan usein annettuna ylei-
senä käsitteenä. Näiden tahojen yhteistyö onkin otettavana kokonaisuu-
tena, mutta mielestäni olisi kriittisesti tarkasteltava, mitä käsitteen ajatel-
laan pitävän sisällään. Tällöin on mahdollista kyseenalaistaa vakiintuneet
rakenteet, ja siten toiminnan kehittäminen mahdollistuu.

Kuten yleensä kasvatusasioissa äidit ovat perheissä perinteisesti olleet
vastuussa myös koulua koskevista asioista. Isien osallistuminen koulun
tilaisuuksiin on ollut vähäisempää kuin äitien. Tähän ovat varmasti osal-
taan vaikuttanut myös opettajakunnan naisvaltaisuus. Torkkeli (painossa)
on tutkinut isien osallistumista kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön isyy-
den näkökulmasta. Tutkimuksessaan Torkkeli havaitsi, että isien osallistu-
minen ja osallisuus lapsen elämässä ei välttämättä näyttäydy koulun kautta;
isät voivat siis olla hyvinkin aktiivisessa roolissa lapsen elämässä, vaikka
he eivät osallistuisikaan kodin ja koulun yhteistyöhön.

Kodin ja koulun yhteistyössä on tutkimusten valossa paljon ongelmia.
Walker (1998) tutki yläasteella (secondary school) yhteistyön osapuolten
odotuksia ja näkemyksiä koulussa järjestettävistä vanhempien tapaami-
sista. Tutkimuksen perusteella opettajien ja vanhempien välinen kommu-
nikaatio näyttäytyi mielenkiintoisessa valossa; osapuolten odotukset ja
näkemykset eivät tuntuneet kohtaavan ja vallan jakautumisen epätasapai-
no tuli selvästi esille. Vanhemmat kokivat kommunikaation olevan vanhem-
painilloissa yksisuuntaista, opettajien ollessa päävastuussa puhumisesta.
Vanhemmat kokivat myös, että heidän tietoaan lapsestaan ei pidetty ar-
vossa. Toisaalta vanhemmat olisivat halunneet saada informaatiota erityi-
sesti omasta lapsestaan.

Opettajat puolestaan kokivat Walkerin (1998) mukaan, että he järjestivät
tilaisuuksia vanhempien vuoksi lähinnä vastatakseen vanhempien kysy-
myksiin. Opettajat myös puhuivat mielellään siitä, miten asiat olivat men-
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neet, kun taas vanhemmat olisivat halunneet keskittyä tulevaisuuteen. Näitä
erilaisia sisällöllisiä odotuksia väritti epätasainen vallan jakautuminen.
Opettajathan ovat koulussa työpaikallaan ja siten omassa ympäristössään
ja vanhemmat lähinnä vieraina. Toisaalta opettajilla oli usein mukanaan
Walkerin (ibid.) mukaan vallan symboleina tulkittavia muistikirjoja ja ky-
niä tms. Vanhemmat näkivät opettajat myös lapsensa tulevaisuuden
“portinvartijoina”. Vanhemmat tunsivat itsensä vanhanaikaisiksi uusien
oppiaineiden ja opetustyylien muutosten vuoksi. Oppimiskäsityksen muu-
tuttua rajusti, vanhemmat saattavat kokea, että he eivät enää ymmärrä
koulunkäynnistä tarpeeksi voidakseen edes auttaa omaa lastaan.

Argylen (1991) mukaan on havaittu, että naiset ovat yhteistyöhaluisempia/
(-kykyisempiä) kuin miehet. Erot yhteistyöhaluisuudessa on havaittavissa
myös tyttöjen ja poikien välillä; Argylen mukaan tytöt pitävät luokkahuone-
työskentelyssä yhteistyötä vaativista tehtävistä enemmän kuin pojat ja
suoriutuvat sellaisista tehtävästä poikia paremmin. Voidaan mielestäni
pohtia, miten tyttöjen ja poikien erilainen kotikasvatus, jossa poikia pal-
kitaan tyttöjä enemmän materiaalisesti, vaikuttaa poikien kilpailutaipu-
muksiin (Hirsto 1998, 2001a).

Lapsi yhteistyön keskiössä

Lapsen pitäisi siis olla koulun toiminnassa keskiössä, ja näin pitäisi olla
asianlaita myös kodin ja koulun yhteistyössä. Kodin ja koulun yhteistyön
tehtävänä on perinteisesti ollut lähinnä tiedonvälittäminen koulusta ko-
tiin. Yhteistyö näyttäytyy kuitenkin erilaisena, kun sitä tarkastellaan lap-
sen oppimisympäristön kannalta. Tämä tulee esille toisaalla (ks. Hirsto
2001b), kun tarkastellaan asiaa teoreettisesti kahden empiirisen tutkimuk-
sen pohjalta.

Kodin ja koulun yhteistyön voidaan lapsen kannalta katsoa merkitsevän
kahden sosialisaatioympäristön yhteistyötä. Näyttää siltä, että tyttöjen ja
poikien kohdalla sosialisaatioympäristö muodostuu erilaiseksi sekä koto-
na että koulussa. Sukupuolen suhteen puhutaan sekä biologisesta suku-
puolesta (sex) että sosiaalisesta sukupuolesta (gender). Biologisen suku-
puolen näkökulmasta lapsi syntyy maalimaan tietyn sukupuolen edustaja-
na. Sosiaalinen sukupuoli muodostuu vuorovaikutuksessa sosiaalisen
ympäristön kanssa. Tässä vuorovaikutuksessa lapsi konstruoi omaa suku-
puoltaan saamansa palautteen perusteella. Tyttöjen ja poikien voidaan täten
katsoa muodostavan erilaisen kohtelun vuoksi toisistaan poikkeavat su-
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kupuoliset identiteetit, jotka sitten määrittelevät erilaiset käyttäytymis-
normit.

Lapsen voidaan siis ajatella sosiaalistuvan määrättyyn sosiaaliseen roo-
liin. Sosialisaatioprosessissa lapsi muodostaa omaa maailmankuvaansa,
joka rakentuu myös ympäristön palautteen kautta. Kaikki oppimisympä-
ristöt, joissa lapsi on osallisena, vaikuttavat lapsen maailmankuvan muo-
toutumiseen. Täten sekä kodilla että koululla on siinä oma olennainen
osansa. Lapsen kannalta on olennaista, minkälaista palautetta hän saa sekä
kotona että koulussa. Mikäli lapsi käsittelee koulua erillisenä saarekkeena
ja merkityksettömänä oman elämän kannalta, maailmankuva voi jäädä si-
ten pirstaleiseksi, että koulussa opitut asiat (sekä fyysisestä että sosiaali-
sesta maailmasta) eivät jäsenny osaksi lapsen omanaan pitämää maail-
mankuvaa.

Koti käsitteenä kodin ja koulun yhteistyön kontekstissa

Kodin ja koulun yhteistyön määrittelyssä koti kaipaa yhteistyön osapuole-
na mielestäni erityistä pohtimista. Käytännössä on usein niin, että oppilai-
den äidit ovat aktiivisemmassa roolissa koulun suuntaan kuin isät. Tästä
syystä kodin ja koulun yhteistyöstä puhuttaessa kodilla tarkoitetaan yleen-
sä oppilaan äitiä. Eräässä englantilaisessa tutkimuksessa (West, Noden,
Edge & David 1998) havaittiin, että äidit ovat yleisesti lapsen oppimisessa
mukana isiä aktiivisemmin. Tämä päti niin kodin ja koulun yhteistyöhön
kuin koulun ulkopuolella tapahtuvaan oppimisen ohjaamiseen. Ainoastaan
matematiikkaan ja tietotekniikkaan liittyvissä harrasteissa isillä oli hie-
man suurempi rooli. Kyseisessä tutkimuksessa havaittiin myös, että äidin
koulutustaso oli useammin kuin perheen sosioekonominen tausta monel-
la tavalla yhteydessä siihen, miten kodin ja koulun yhteistyöhön tai lap-
sen oppimisen ohjaamiseen osallistuttiin.

Kodista puhuttaessa sisällytetään siihen yleensä perhe. Perhe on proto-
tyyppisesti ollut äidin, isän ja yhteisen lapsen/yhteisten lasten muodosta-
ma ydinperhe. Nykyään on yhä enemmän erilaisia yksinhuoltajaperheitä,
joissa äiti tai isä on huoltajana, sekä erilaisia uusperheitä. Kodin, ja siten
tässä mielessä perheen, voi joillekin lapsille myös muodostaa myös
sijaisperhe tai jokin instituutio, johon koulusta ollaan yhteydessä tai joka
on yhteydessä kouluun kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvissä asioissa.
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Perinteisesti yhteistyö on tarkoittanut lähinnä sitä, että kotiin on otettu
yhteyttä, kun oppilas on käyttäytynyt tai menestynyt huonosti. Tämä juon-
taa juurensa siitä, että koulu on nähty erillisenä saarekkeena, jossa on
aivan omat erityiset toimintatapansa.

Kukin koti muodostaa lapselle omanlaisensa oppimisympäristön, ja kulla-
kin perheellä on omanlaisensa vuorovaikutusdynamiikat. Voisikin ehkä
pohtia sitä, miten perheen muut lapset tai koululaiset ovat kodin ja kou-
lun yhteistyössä mukana. Selkeästi sellainen tilanne on silloin, kun esi-
merkiksi perheen molemmat lapset ovat samassa koulussa tai jopa samal-
la luokalla. Tai miten vanhempien keskinäiset suhteet ovat kodin ja kou-
lun yhteistyössä läsnä.

Koulu yhteistyön osana

Koulussa yhteistyötä on harjoittanut lähinnä lapsen oma opettaja. Muut
opettajat ovat olleet mukana vain lapsen muiden aineiden opettajina, joi-
hin vanhemmat ovat voineet olla yhteydessä ongelmien ilmetessä. Rehto-
rit ovat olleet mukana muutamassa koko koulun yhteisessä vanhempain-
illassa, joissa on käsitelty valintoihin tai muihin organisatorisiin käytän-
nön asioihin liittyviä kysymyksiä. Koulun muu henkilökunta (kuraattori,
psykologi, terveydenhoitaja) ovat olleet oppilashuoltotyöryhmien puitteissa
kodin ja koulun yhteistyössä erityisesti pahojen ongelmien ollessa kysy-
myksessä.

Tilanne on ollut hieman erilainen ala- ja yläasteiden osalta. Ala-asteella
luokanopettaja on ollut selkeämmin kotien kanssa yhteydessä oleva taho,
kun taas yläasteella vastuussa ovat olleet luokanvalvojan rinnalla ainei-
den opettajat. Kaikkiaan yhteistyö on yläasteella perinteisesti ollut ala-
astetta vähäisempää.

Käsiteltäessä koulua oppivana organisaationa (ks. Sarala & Sarala 1998),
tulisi korostaa kaikkien koulussa työskentelevien ammattiryhmien yhteis-
työtä ja kunkin työntekijän tärkeää vaikutusta lapsen kasvuympäristöön.
Todellisuudessa koulujen matka oppiviksi organisaatioiksi on pitkä, sillä
yhteistyötä toteutetaan usein korkeintaan opettajien välillä erilaisissa työ-
ryhmissä. Olisikin mielestäni hedelmällistä tarkastella sitä, miten koko
kouluyhteisö oppivana organisaationa voisi edesauttaa kodin ja koulun
yhteistyön kehittämistä.
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KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖN TOTEUTTAMINEN

Yhdysvalloissa on erityisesti 1990-luvun alusta panostettu kansallisella
tasolla kodin ja koulun yhteistyön kehittämiseen. Toisaalta pyritään kan-
nustamaan vanhempia ottamaan entistä aktiivisempi rooli kodin ja kou-
lun yhteistyön suhteen, ja toisaalta antamaan opettajille välineitä ja ideoi-
ta siitä, miten kodin ja koulun yhteistyötä voisi toteuttaa paremmin ja
tehostaa.

Kodin ja koulun yhteistyötä on Yhdysvalloissa tutkinut erityisesti Joyce
Epstein (mm. Epstein 1995, Epstein & Dauber 1991). Hän on jaotellut ko-
din ja koulun yhteistyömuotoja sekä sen mukaan, miten yhteistyö näh-
dään ajassa kasvatukselliselta kannalta, että siten, minkälaisia konkreetti-
sia yhteistyömuotoja kodin ja koulun sekä laajemmin ympäröivän yhtei-
sön kanssa on käytössä.

Epsteinin jaottelu (ks. esim. Epstein 1995, Epstein & Dauber 1991) perus-
tuu Yhdysvalloissa tehtyyn tutkimukseen, joten kategoriat on laadittu
yhdysvaltalaista yhteiskuntaa silmällä pitäen. Ne eivät aivan sellaisinaan
ole välttämättä sopivia suomalaiseen yhteiskuntaan. Olen kuitenkin pyr-
kinyt operationalisoimaan käsitteet siten, että ne mahdollisimman hyvin
vastaisivat suomalaista yhteiskuntaa sekä meillä harjoitettuja ja mahdolli-
sia yhteistyömuotoja.

Varsinaisesti Epstein (esim. Epstein 1995, Epstein & Dauber 1991) määrit-
telee seuraavat viisi kodin ja koulun välisen yhteistyön päätyyppiä: 1)
vanhemmuuden tukeminen (parenting), 2) viestintä (communication), 3)
vapaaehtoisuus (volunteering), 4) oppiminen kotona (learning at home) ja
5) päätöksenteko (decision making). Kuudentena mahdollisena tyyppinä
Epstein & Dauber (1991, 291) nostavat esille yhteistyön ympäröivien yh-
teisöjen kanssa. Se on mielestäni perusteltua pitää mukana kodin ja kou-
lun yhteistyötä pohdittaessa, sillä vanhemmathan voivat tavallaan toimia
linkkeinä koulun ja yhteiskunnan välillä. Tällainen yhteistyö voisi myös
vähentää “koulu saarekkeena yhteiskunnassa” -ajattelua. Ensin mainitut
viisi yhteistyötyyppiä perustuvat Epstein & Dauberin (1991) mukaan em-
piiriseen tutkimukseen, mutta kuudes tyyppi on myös mahdollinen. Seu-
raavassa käsittelen kutakin yhteistyömuotoa hieman tarkemmin.
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Vanhemmuuden tukeminen

Vanhemmuuden tukemisen (parenting) osa-aluetta kodin ja koulun yhteis-
työssä voisi verrata Hujala, Puroila, Parrila-Haapakoski & Nivalan (1998)
määrittelemään ja vanhempainkasvatukseksi nimittämään päiväkodin ja
kodin yhteistyön strategiaan. Epsteinin mukaan tällaisen yhteistyön ta-
voitteena on auttaa vanhempia luomaan kotona sellaisia oppimisympä-
ristöjä, jotka tukevat oppimista. Hujalan ym. (1998) mukaan vaikuttami-
sen suunta on vanhempainkasvatuksessa päivähoidosta perheeseen. Myös
Epsteinin määritelmän mukaan vaikuttamisen suunta tällä osa-alueella on
koulusta kotiin. Mielestäni tämän osa-alueen käsitteellistämistä voitaisiin
kehittää siten, että sekä vanhemmat että opettajat olisivat tasa-arvoisia
osallistujia. Tällöin kanssakasvattajuuden kriteerit täyttyisivät.

Viestintä

Viestintä (communication) kodin ja koulun välillä on mielestäni perustel-
tua jakaa yksisuuntaiseen ja kaksisuuntaiseen kommunikointiin. Tämä on
oma jaotteluni, joka on toiminut lähinnä tutkimuksen menetelmällisen
operationalisoinnin apuna, kuten Epsteinin (Epstein 1995, Epstein & Dauber
1991) jaottelu muutenkin.

Yksisuuntainen kommunikointi viittaa sellaiseen kodin ja koulun väliseen
viestintään, jossa opettaja toimii viestien lähettäjänä ottamatta oppilai-
den vanhempia erityisesti huomioon. Konkreettisesti se voisi tarkoittaa
sitä, että opettaja lähettää koulun ja luokan toimintaa koskevia viestejä
vanhemmille, lähinnä informoidakseen vanhempia asioista. Epsteinin
(1995) määrittelyssä kommunikointi käsitti lähinnä tällaista yksisuuntais-
ta viestintää, jossa opettajilla on aktiivisempi rooli.

Kaksisuuntaisella viestinnällä tarkoitan tässä sitä, että sekä opettaja että
vanhemmat voivat toimia aloitteellisina osapuolina kodin ja koulun väli-
sessä viestinnässä. Kaksisuuntaisen viestinnän on tarkoitus kuvata edel-
listä avoimempaa kommunikaatioilmastoa, jossa pyritään osapuolten ta-
savertaiseen asemaan aloitteiden tekijöinä, kommunikaation ylläpitäjinä
ja palautteen antajina.

Vapaaehtoisuus

Vapaaehtoisuudella (volunteering) tarkoitetaan vanhempien konkreettista
osallistumista koulun käyntiin. Vanhemmat voivat tällöin osallistua ope-
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tukseen esimerkiksi apuopettajina ja tuoda omalta alaltaan tietotaitoa
kouluun. Tällainen yhteistyö voidaan nähdä osana Hujalan ym. (1998)
määrittelemää kodin ja koulun yhteistyön strategiaa, jossa vanhemmat
nähdään osallistujina ja vaikuttajina. Vapaaehtoisuus sinänsä saattaa vii-
tata ensisijaisesti vanhempiin osallistujina, mutta mielestäni olisi tärkeää
nähdä vanhemmat myös vaikuttajina koulun arjessa juuri aktiivisen osal-
listumisen kautta.

Oppiminen kotona

Oppiminen kotona tarkoittaa sitä, että vanhemmat osallistuvat lapsen
kotitehtävien tekoon, lukevat lapselle/lapsen kanssa tai muuten ohjaavat
lastaan kognitiivisten taitojen oppimisessa. Tässä kotona oppiminen on
rajoitettu tarkoittamaan vain kouluun ja koulun toimintoihin suoremmin
liittyviä toimintoja vanhempien kanssa. Onhan niin, että lapsi oppii kodin
vuorovaikutuksessa kokoajan uusia asioita, eikä kotona oppimista voida
rajoittaa vain tällaiseen formaaliin oppimiseen, kuten Epstein & Dauber
(1991) on tämän suhteen tehnyt. Tässä pitäisikin korostaa kasvatuksellis-
ta kumppanuutta tai kanssakasvattajuutta, jonka kautta vanhemmat tuli-
sivat tietoisemmiksi siitä, minkälaisen oppimisympäristön he toiminnal-
laan mahdollistavat lapselleen.

Päätöksenteko

Päätöksenteolla (decision making) tarkoitetaan vanhempien osallistumis-
ta sekä koulu muodolliseen päätöksentekoon että lapsen henkilökohtais-
ten tavoitteiden laadintaan. Tämä voidaan nähdä vapaaehtoisuuden lisäk-
si toisena osana Hujalan ym. (1998) määrittelemää kodin ja koulun yhteis-
työn strategiaa, jossa vanhemmat ovat osallistujia ja vaikuttajia.

Yhteistyö ympäröivän yhteisön kanssa

Koulun ja ympäröivän yhteisön yhteistyötä (collaborating with the
community) on tarkasteltu tässä erityisesti vanhempien kautta. Vanhem-
mat nähdään eräänä linkkinä yhteiskuntaan. Onhan toki niin, että erilais-
ten projektien kautta koulut ovat alkaneet muodostaa yhteyksiä yhteis-
kunnan eri tahojen kanssa, mutta tässä haluttiin kartoittaa lähinnä sitä,
kuinka paljon vanhempia saadaan mukaan, ja kuinka paljon heidät näh-
dään mahdollisina resursseina ja yhteistyökumppaneina.
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TUTKIMUSTA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖSTÄ

Suomessa Hujalan (ent. Huttunen) tutkimukset (esim. 1981, 1985, 1988)
ovat keskittyneet lähinnä päivähoidon ja kodin yhteistyöhön, mutta sillä
on mielestäni paljon sovellusarvoa kodin ja koulun yhteistyönkin kannal-
ta. Päivähoidon ja kodin yhteistyötä Hujala on jaotellut yhteistyön stra-
tegioita kolmeen osa-alueeseen: vanhempainkasvatus, vanhemmat vaikut-
tajina ja osallistujina ja kasvatuksellinen kumppanuus.

Yhteistyön konteksti ja opettajuuden perinne ovat kuitenkin hieman eri-
laisia kouluikäisistä lapsista puhuttaessa. Tämä tulee esille esimerkiksi
Ojalan tutkimuksissa (1993, 1998), joissa on osaltaan sivuttu yhteistyötä
kotien kanssa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Varhaiskasvatus-
instituutiossa on mahdollisuus tavata lasten vanhempia lähes päivittäin
tuonti- ja hakutilanteissa, ja käydä tällöin epämuodollisia keskusteluja.
Koulussa tällainen ei samassa määrin ole mahdollista, mikä on osaltaan
varmasti vaikuttamassa siihen, että kasvatuksellinen vuorovaikutus opet-
tajien ja oppilaiden vanhempien välillä jää helposti vähiin. Pääasiana opet-
tajilla on ollut kiinnittää huomiota didaktisin keinoin lasten formaaliseen
oppimiseen. Tästä näkökulmasta päivähoidon puolella näytetään oltavan
pidemmällä oppilaiden elinympäristöjen huomioon ottamisessa kuin kou-
lussa. Tämä on ymmärrettävää monesta syystä.

Ensinnäkin, koulun ensisijaisena tehtävänä on nähty tiedonsiirtäminen ja
tiettyjen tietosisältöjen oppiminen. Useinkin tämä on käytännössä johta-
nut siihen, että opettajat ovat katsoneet opetuksessa tärkeäksi sen, että
tietyt sisällöt on ainakin käytävä läpi oppituntien puitteissa. Tietosisältöjen
valintaa ovat ohjanneet enemmän oppikirjojen sisällöt ja käsittelyjärjes-
tykset kuin oppilaiden omakohtaisten kysymysten herääminen kyseisestä
aiheesta. Nykyisen oppimiskäsityksen kannalta vain omakohtaisten kysy-
mysten herääminen käsiteltävästä aiheesta voi mahdollistaa oppimisen.
Koulun didaktisissa käytännöissä on paljon sellaista, mitkä tänä päivänä
otetaan itsestään selvyytenä, mutta mitkä todellisuudessa nousevat pe-
rinteisestä behavioristisesta oppimiskäsityksestä (Lehtinen, Kinnunen,
Vauras, Salonen, Olkinuora & Poskiparta 1991). Nyt olisikin tärkeää, että
opettajille mahdollistettaisiin jo koulutuksessa sellaiset valmiudet pohtia
ja kyseenalaistaa omaa toimintaansa, että he työelämään siirtyessään oli-
sivat valmiita toimimaan muutosagentteina ja omaa työtään tutkivina opet-
tajina, jotka pystyisivät analysoimaan ja säätelemään oppimisympäristöjä
kullekin oppilaalle oppimisen kannalta mielekkäällä tavalla.

48

MITÄ KOTONA TAPAHTUU ?



Toiseksi, opettajan rooliin on perinteisesti kuulunut kateederilla seisomi-
nen ja tiedon jakaminen sekä yksin toimiminen. Kateederilla seisomisella
on tarkoitus kuvata luokan vuorovaikutusympäristön epäsymmetrisyyttä
(vrt. Hurrelmann 1988), jossa opettajalla on ollut etuoikeutetusti aloit-
teen tekijän rooli. Opettajalla ja koululla on myös ollut aikaisemmin tie-
tynlainen tiedon monopoli (vrt. Antikainen 1993, 1998), mikä on myös
ollut omiaan vahvistamaan vuorovaikutusilmapiirin epäsymmetrisyyttä.
Opettaja on lisäksi korostetun itsenäisesti ollut vastuussa omasta luo-
kastaan.

Kolmanneksi, jokainen oppilaan vanhempi on käynyt itse koulua, ja heillä
on tietynlainen skripti ja odotukset opettajan toiminnalle. Sellaisten van-
hempien, joilla on omia huonoja kokemuksia koulusta tai opettajista, ei
usein ole helppo tulla kouluun avoimin mielin. Heidän saattaa olla jo pel-
kästään omien ennakkoluulojen ja tulkintojen vuoksi vaikea saavuttaa tasa-
arvoista suhdetta opettajan kanssa. (ks. esim. Karvinen 1999)

Neljänneksi, koulu on nähty, ja nähdään osittain vieläkin erillisenä saarek-
keena yhteiskunnassa, kun opettajaopiskelijoille opetetaan erilaisia
didaktisia toimenpiteitä, joiden avulla oppilaille voidaan opettaa formaalisia
oppisisältöjä. Vanha sanonta kuuluu “ei koulua, vaan elämää varten”. Voi-
siko sittenkin olla niin, että mikä on koulua varten, on myös elämää var-
ten? Mielenkiintoista olisi myös pohtia, millä ehdoilla se olisi mahdollista.

Vanhempien ja opettajien välisen yhteistyön vaikutuksista oppilaan ja kou-
lun sekä oppilaan ja opettajan välisiin suhteisiin raportoitiin Mannerhei-
min lastensuojeluliiton “Sillanrakennus lapsen parhaaksi” -tutkimus-
raportissa (1995). Tutkimukseen osallistuneet opettajat raportoivat, että
tiiviin vanhemmuuden tukemiseen pyrkinyt yhteistyö vaikutti myönteisesti
oppilaiden käyttäytymiseen koulussa. Oppilaiden välisten riitojen todet-
tiin myös vähentyneen.

Greenwood & Hickman (1991, 279) ovat koonneet yhteen tutkimusten
perusteella saatuja tuloksia kodin ja koulun yhteistyön (parental
involvement) myönteisistä vaikutuksista. Näitä olivat parempi koulu-
menestys, oppilaiden hyvinvoinnin tunne, oppilaan parempi läsnäolo, op-
pilaan ja vanhemman myönteisemmät näkemykset koulun ja luokan ilma-
piiristä, oppilaan myönteiset asenteet ja käyttäytyminen, oppilaan suu-
rempi halukkuus tehdä kotitehtäviä, oppilaan vanhempien kanssa viet-
tämän ajan piteneminen, oppilaiden paremmat kouluarvosanat, suurem-
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mat koulutukselliset odotukset sekä oppilailla että heidän vanhemmillaan
ja vanhempien suurempi tyytyväisyys opettajan suhteen.

Yhdysvalloissa laajaa kodin ja koulun yhteistyötä koskevaa tutkimusta on
tehty esimerkiksi tutkimusprojektissa nimeltään “Harvard Family Research
Project”.

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖN MERKITYS TUTKIMUSTEN VALOSSA

Kodin ja koulun yhteistyön merkitystä koulun ja koulumenestyksen kan-
nalta on tutkittu paljon erityisesti Yhdysvalloissa. Tutkimusten valossa
näyttää siltä, että kodin ja koulun yhteistyöllä on suurta merkitystä lap-
sen koulumenestykselle. Tulokset ovat samansuuntaisia, vaikka kodin ja
koulun yhteistyötä olisi operationalisoitu eri tavoin. Ongelmana näissä
tutkimuksissa on usein se, että koulumenestys on määritelty suhteellisen
suppeasti. Pidettäessä koulumenestystä vertailukohtana tulee siitä helposti
itseisarvo. Oleellisempaa olisi mielestäni kysyä, miten kodin ja koulun
yhteistyö vaikuttaa lapsen oppimiseen, sillä oppimisympäristöhän on eri-
lainen, jos vanhemmat ovat siinä mukana. Toisaalta pitäisi miettiä sitä,
mikä on koulumenestyksen ja oppimisen suhde.

Oppimisen ja koulumenestyksen suhde on varmasti ikuisuuskysymys. Kyse
on siitä, miten koulumenestys ja oppiminen määritellään käsitteinä ja mitä
ne käytännössä tarkoittavat. Koulumenestys voi vastata oppimisen käsi-
tettä, mutta sille on silloin varattava tiukat reunaehdot. Tällöin koulussa
pitäisi arvioida oikeasti sitä, miten oppilas on oppinut suhteessa tavoittei-
siin. Kyse ei ole tällöin siitä, miten hyvin oppilas on osannut vastata yksit-
täisiä tiedonsiruja kyselevässä kokeessa, vaan siitä, miten mielekkäästi
hänen maailmankuvansa on muuttunut.

Lähes kaikki tutkimukset kodin ja koulun yhteistyön ja vanhempien kou-
lutukseen osallistumisen (parental involvement, home-school partnership)
vaikutuksista koulumenestykseen ovat keskittyneet suorituksiin ja saavu-
tuksiin. Näyttäisikin siltä, että oppilaiden suoritusmotivaatio kasvaa van-
hempien osallistumisen seurauksena. Ongelmana on mielestäni se, että
on eri asia puhua suoritusorientaatiosta kuin oppimisorientaatiosta (vrt.
Resnick 1998). Pitäisikin kysyä, miten kodin ja koulun yhteistyö vaikuttaa
lapsen oppimiseen ja oppimisorientaation syntymiseen.

Vanhempien osallistumista on ulkomailla tutkittu ja määritelty monilla ta-
voilla. Esimerkiksi Keith, Keith, Quirk, Sperduto, Santillo & Killings (1998)
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tutki vanhempien osallistumisen vaikutuksia oppilaiden koulumenes-
tykseen pidemmällä aikavälillä. Vanhempien osallistumisella lapsen oppi-
miseen ja kiinnostuksella koulun toimintaan (parental involvement) oli
suuria vaikutuksia oppilaiden koulumenestykseen. Tutkimuksessa mitat-
tiin koulumenestystä keskiarvolla (gradepoint average). Pidettäessä kes-
kiarvoa mittarina täytyy kuitenkin sen rajoitukset ottaa huomioon. Tutki-
muksessa oli vanhempien osallistuminen (parental involvement) määritel-
ty suhteellisen suppeasti. Kirjoittajat korostavatkin artikkelissaan, että
heidän määritelmänsä vanhempien osallistumisesta rajoittuu vain vanhem-
pien lapselleen asettamiin koulutusodotuksiin sekä vanhempien ja lasten
väliseen kommunikointiin koulua koskevista asioista.

Keith ym. (1998) mukaan vanhempien osallistumisella ei ole erilaisia vai-
kutuksia tyttöjen ja poikien kohdalla, mutta eri etnisten ryhmien välillä oli
havaittavissa eroja. Jos mietitään tutkimuksen tuloksia sovellettuna suo-
malaiseen yhteiskuntaan, vaikutukset voisivat myös olla erilaiset. Tulok-
set vaikuttavat kuitenkin hyvin loogisilta yleisesti. Onhan selvää, että jos
lapsen koulunkäynnistä ollaan kiinnostuneita sekä uskotaan ja luotetaan
lapsen menestyvän hyvin opinnoissaan, lapsi uskoo helpommin itsekin
onnistuvansa ja osaavansa.

Tällainen odotusten asettaminen voi kuitenkin mennä liiallisuuksiin, jol-
loin lapsi ei enää koe riittävänsä ja olevansa hyvä sellaisena kuin on, vaan
tuntee saavansa arvostusta vain suoritustensa kautta. Kulttuuriset
käyttäytymismallit ja sosiaalistuminen otettava huomioon. Esimerkiksi on
mielestäni todennäköistä, että japanilaiset ovat omassa kilpailukulttuu-
rissaan tottuneempia sopeutumaan ja elämään vanhempiensa asettamien
odotusten mukaan, kuin vapaamman kasvatuksen ja sosiaalistamisen kult-
tuurissa kasvaneet suomalaiset ovat. Japanissa on tosin havaittavissa van-
hempien ja suvun asettamien liian suurten odotusten aiheuttamia ääri-
ilmiöitä hyvinkin nuorissa lapsissa.

TEOREETTISEN VIITEKEHYKSEN YHTEENVETO

SOSIALISAATIOYMPÄRISTÖT LAPSEN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

Sosialisaatioympäristöjä tarkastellaan tässä lapsen pitkäaikaisina oppimis-
ympäristöinä. Laajassa mielessä sosialisaatioympäristönä voidaan tarkas-
tella koko yhteiskuntaa, mutta tässä keskitytään lähinnä kahden Bronfen-
brennerin (1979) mukaisen mikrosysteemin, kodin ja koulun tarkasteluun.
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Lähtökohtana on se, että lapsi on syntymästään lähtien vuorovaikutuk-
sessa ympäröivän sosiaalisen ja fyysisen ympäristön kanssa. Tässä vuo-
rovaikutuksessa ihmisen katsotaan oppivan suuntaamaan valikoivaa tark-
kaavaisuuttaan, mikä puolestaan säätelee sitä, mitä hän oppii (vrt. Rauste-
von Wright & von Wright 1994).

Hurrelmannin (1988) määrittelemät persoonallisuuden kehityksen tarkas-
telutasot ovat löydettävissä myös Bronfenbrennerin (1979) bioekologisesta
mallista. Bioekologisessa mallissa tarkastellaan Hurrelmannin (1988) ta-
paan ympäristöä eritasoisina systeemeinä, kuten myös ekologisessa mal-
lissakin. Rauste-von Wright (ks. KUVIO 1) on myös tietyllä tavalla tarkastel-
lut ympäristöä eritasoilta, mutta Bronfenbrenner& Morrisin (1998) ja
Hurrelmannin teoriat täydentävät teoreettista ajattelua systemaattisuu-
dellaan.

Bioekologisessa mallissa yksilö on otettu ekologiseen malliin verrattuna
suurempaan osaan, jolloin yksilön biologiset tekijät (resurssitekijät) vas-
taavat oleellisin osin ihmisorganismin tarkastelutasoa Hurrelmannilla
(1988). Hurrelmann ja Bronfenbrenner & Morris (1998) ovat kuitenkin
jäsentäneet yksilöä hieman eri tavalla, sillä Hurrelmann tarkastelee lähin-
nä persoonallisuutta sosialisaation kautta Bronfenbrenner & Morrisin (1998)
tarkastellessa yksilöä ns. lähiprosessien kautta. Hurrelmann ja Bronfen-
brenner & Morris ovatkin jaotellet yksilötekijöitä omasta näkökulmastaan.

Rauste-von Wrightin (esim. 1979, 1986) teorian tärkeimmät annit ovat
maailmankuvan käsite, näkemys maailmankuvan muotoutumisesta ja
maailmankuvan rooli toiminnan säätelyssä. Maailmankuvan käsitteeseen
verrattavat asiat löytyvät osaltaan myös Hurrelmannilta (1988) ja Bronfen-
brennerilta (Bronfenbrenner & Morris 1998). Bronfenbrenner & Morris kä-
sittelee ohjaavia uskomusjärjestelmiä, mitkä kuvaavat lapsen kasvavaa
kykyä ja aktiivista taipumusta asioiden käsitteellistämiseen. Uskomusjär-
jestelmissä on oleellista se, missä määrin yksilö näkee itsensä aktiivisena
vaikuttajaa suhteessa itseensä ja ympäristöön. (Bronfenbrenner & Morris
1998). Hurrelmann (1988) taas puolestaan kirjoittaa subjektiivisista repre-
sentaatioista koskien sekä ympäristön että organismin osa-alueita.

Hurrelmann kuten Bronfenbrennerkin katsoo, että sosialisaatiota ja ihmi-
sen kehittymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä on tarkasteltava myös laa-
jempien kontekstien kuten Bronfenbrennerin ekso- ja makrosysteemien
valossa. Hurrelmann ottaa kantaa myös perheen rooliin persoonallisuu-
den kehityksessä ja katsoo, että perhe paitsi toimii välittäjänä ulkoisen
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todellisuuden ja yksilön välillä, myös on yhteydessä toisiin yhteiskunnal-
lisiin (societal) alasysteemeihin (subsystems).

OPETTAJIEN REPRESENTAATIOT LAPSEN OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ

Opettajien representaatiot nähdään osana opettajan maailmankuvaa. Maa-
ilmankuva nähdään puolestaan toimintaa säätelevänä konstruktiona, joka
on dynaaminen luonteeltaan. Opettajien voidaan siis tulkita toimivan repre-
sentaatioidensa pohjalta vuorovaikutuksessa oppilaidensa kanssa. Repre-
sentaatiot ovat siis oletettavasti läsnä ihmisen kaikessa toiminnassa. Oleel-
lista olisi mielestäni kuitenkin se, että opettaja ammattikasvattajana olisi
tietoinen omista representaatioistaan esimerkiksi tyttöjen ja poikien suh-
teen. Tämä edellyttää metakognitiivisia taitoja ja niiden aktiivista käyt-
töä.

Ekologisen teorian kannalta voidaan katsoa, että eri tasoiset ympäristön
sosiaaliset systeemit vaikuttavat opettajan maailmankuvaan ja sitä kautta
representaatioihin. Opettajalla voidaan olettaa olevan useampia mikrosys-
teemejä, joiden jäsenenä hän on. Näitä voivat olla oma perhe, lapsuuden
perhe sekä opettajayhteisö. Kaikissa näissä on omat toimintanorminsa, ja
sosiaaliset struktuurinsa, kuten Hurrelmann (1988) ilmaisisi. Koululuokassa
on myös oma sosiaalinen struktuurinsa, joka on perinteisesti ollut epä-
symmetrinen siten, että opettaja on ollut aktiivisempi osapuoli ja normien
asettaja.

Opettaja on kuitenkin suurena vaikuttajana lapsen maailmankuvan muo-
toutumisen prosessissa, sillä lapsi viettää koulussa, suurelta osin opetta-
jan luomassa oppimisympäristössä, päivittäin suuren osan ajastaan.

Voidaan ajatella, että jokainen opettaja tarkkailee ja havaitsee lasten ja
nuorten käyttäytymistä omien näkemysten värittämän suodattimen läpi.
Suodattimeen voidaan ajatella kuuluvan yksilölliset olettamukset, asen-
teet ja kokemukset. Nämä näkemykset jäsentyvät ja tulkitaan kullekin
opettajalle persoonallisella/yksilöllisellä tavalla. Lapset puolestaan näke-
vät ja tulkitsevat opettajan toimintaa omien käsitystensä kautta. (vrt.
Hurrelmann 1988, 69) Tällaisen vuorovaikutteisen prosessin vuoksi onkin
tärkeää analysoida ja arvioida erilaisia tulkintoja eri tilanteista sekä toi-
saalta asenteita ja käyttäytymispiirteitä.
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OPETTAJIEN REPRESENTAATIOIDEN SUHDE KODIN JA KOULUN
YHTEISTYÖHÖN

Kodin ja koulun yhteistyön ensisijainen tehtävä teoriataustan valossa on
yhtenäisen maailmankuvan mahdollistaminen. Koti ja koulu saattavat toi-
sistaan erillisinä mikrosysteemeinä mm. erilaisine käyttäytymisnormeineen
muodostaa lapselle ristiriitaisen ja epäyhtenäisen oppimisympäristön.
Oppimisympäristön ei tarvitse mielestäni olla arvojen tai asenteiden suh-
teen homogeeninen. Tällainen tilanne olisi pikemminkin vaarallinen, sillä
silloinhan lapsi ei välttämättä kohtaa ratkaisua vaativia ristiriitoja, eivätkä
hänen metakognitiiviset taitonsa voi kehittyä. Oleellista on paremminkin,
että molemmat oppimisympäristöt otetaan aidosti huomioon. Lapsi toimii
kuitenkin kummankin mikrosysteemin luomassa laajemmassa oppimis-
ympäristössä, sillä molemmat ovat tietyllä tavalla koko ajan läsnä.

Opettajat ovat käyneet läpi opettajankoulutuksen, jossa on opintojaksojen
kautta määritelty opettajuus, mikä oletettavasti vaikuttaa opettajan omaan
opettajuuden määrittelyyn. Tällä hetkellä kodin ja koulun yhteistyö on
koulutuksessa hyvin pienessä osassa, joten opettajaopiskelijat eivät vält-
tämättä joudu määrittelemään sitä oleelliseksi osaksi työtään. Lapsen psy-
kologisen ja sosiaalisen kehityksen sekä oppimisen ymmärtäminen jää
helposti myös liian vähäiseen osaan koulutuksen didaktisen painotuksen
vuoksi.

Opettajien representaatiot nähdään siis jollakin tasolla toimintaa ohjaaviksi
konstruktioiksi. Kotikasvatusta koskevien representaatioiden voidaan aja-
tella muotoutuvan vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön kautta, mutta
siihen vaikuttavat myös muualta yhteiskunnasta tulevat viestit ja opetta-
jan omat kokemukset.

Opettajien representaatioiden suhdetta kodin ja koulun yhteistyöhön voi-
daan tarkastella ainakin kahdesta näkökulmasta. Voidaan ajatella, että opet-
tajan maailmankuvan osana olevat representaatiot ohjaavat opettajan va-
likoivaa tarkkaavaisuutta ja hänen havaintojaan ja tulkintojaan vanhempi-
en toiminnasta tai puheista. Voidaan myös katsoa, että kodin ja koulun
yhteistyössä saamiensa kokemusten perusteella sekä opettajan ja vanhem-
pien välisen vuorovaikutuksen kautta hän jatkuvassa prosessissa konstruoi
maailmankuvaansa ja sitä kautta representaatioitaan. Oleellista olisikin,
että opettaja pystyisi reflektoimaan omaa ajatteluprosessejaan ja toimin-
taansa.
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III EMPIIRISEN AINEISTON ANALYYSI

TUTKIMUSONGELMAT

1. Minkälaisia käsityksiä opettajilla on ensimmäistä luokkaa käy-
vien kotikasvatuksesta?

1.1 Miten tyttöjen ja poikien kotikasvatus palkitsemisen ja rankaisun osalta
eroaa opettajien käsitysten mukaan?
1.2 Miten opettajien käsitysten mukaan isien ja äitien toteuttama kotikas-
vatus eroaa rankaisu- ja palkitsemistoimenpiteiden osalta?

2. Minkälaisia kodin ja koulun yhteistyömuotoja opettajat
harjoittivat?

2.1 Minkälaisia yhteistyömuotoja opettajat suosivat, ja mitä harjoittivat
vähiten?
2.2 Minkälaisia yhteistyön ulottuvuuksia opettajien harjoittamasta kodin
ja koulun yhteistyöstä on löydettävissä?

3. Harjoitettujen kodin ja koulun yhteistyömuotojen ja opettaji-
en kotikasvatuskäsitysten suhteet?

3.1 Eroavatko opettajien näkemykset tyttöjen ja poikien kotikasvatuksesta
harjoitettujen yhteistyöulottuvuuksien mukaan?
3.2 Eroavatko opettajien näkemykset äitien ja isien harjoittamasta koti-
kasvatuksesta harjoitettujen yhteistyöulottuvuuksien mukaan?
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TUTKIMUSJOUKKO

Tutkimusjoukko muodostui lukuvuonna 1998-1999 alkuopetusluokkia
opettaneista helsinkiläisistä opettajista.

KYSELYLOMAKKEESTA

Kyselylomake sisälsi sekä avoimia kysymyksiä että väitteiden muotoon
asetettuja strukturoituja kysymyksiä. Kyselylomakkeen strukturoidut osat
oli laadittu työn edellisen vaiheen (Hirsto 1998, 2001a) tutkimustulosten
pohjalta. Opettajille esitettiin osin samanlaisia kysymyksiä, joita oli esi-
tetty edellisessä vaiheessa oppilaiden vanhemmille. Opettajille lähetetty
kyselylomake on liitteenä (ks. Liite 1), ja liitteessä 2 on muuttujaluettelo.

Kyselylomakkeessa kysyttiin ensin taustatietoja vastaajasta. Vastaajan su-
kupuolta koskeva kysymys olisi näin jälkikäteen ajatellen voitu jättää pois,
mutta lähes viimeiseen asti ei ollut varmaa, miten kyselylomake saataisiin
välitettyä tutkimusjoukolle. Opettajien kotiosoitteiden saamisen viiväs-
tyttyä tutkijasta riippumattomista syistä oli siis harkittava myös muuta
mahdollisuutta lomakkeen lähettämiseksi, jolloin vastaajia ei olisi pystyt-
ty kovin tarkasti identifioimaan.

Toinen taustatietoja koskeva kysymys koski sitä, kuinka kauan vastaaja
oli ollut koulutyössä. Kyselylomakkeessa kysyttiin vastaajan koulu-
kokemuksen pituudesta yhdellä kysymyksellä. Asteikko oli laadittu siten,
että se erottelisi parhaiten vähäisen kokemuksen omaavia opettajia. Taus-
talla oli ajatus, että on suurempi ero kahden ja neljän vuoden kokemuk-
sen välillä, kuin 10 vuoden ja 15 vuoden kokemuksen välillä.

Kyselylomakkeessa oli myös kysymys koskien opettajan opettamaa luok-
ka-astetta, jotta voitiin tarkastella opettajien profiilia ja vastauksia myös
sen suhteen.

VASTANNEIDEN PROFIILISTA

Kyselylomakkeen palautusprosentti jäi odotusten mukaisesti alhaiseksi.
Vastausprosentin alhaisuuden vuoksi kyselylomakkeen karhuntakierroksia
tehtiin kaksi. Ensimmäinen kierros oli muistutuskirje, jossa pyydettiin
opettajia vielä vastaamaan kyselyyn, vaikka palautuspäivä olikin mennyt
jo umpeen. Toinen karhukierros osui kesäloman alkuun, jolloin opettajat
olivat olleet jo jonkin aikaa lomalla. Karhuntakierrosten jälkeen vastaus-
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Frekvenssi Prosentti     Kumulatiivinen prosentti

0 12 3,3 6,9

1 162 44,4 93,1

Yhteensä 174 47,7 100,0

Puuttuu 191 52,3

Yhteensä 365 100,0

prosentti nousi, mutta kuten TAULUKOSTA 1 näkyy, se jäi kokonaisuudes-
saan suhteellisen alhaiseksi (44,4 %).

TAULUKOSSA 1 on vastanneiden opettajien frekvenssit sekä prosenttiosuu-
det. Seitsemän opettajaa palautti täysin tyhjän lomakkeen, muutama ilmoit-
ti sähköpostitse tai tyhjän lomakkeen mukana, etteivät opeta alkuopetus-
luokkia ja yksi kyselylomake palautui vanhan/väärän osoitteen takia. Kaik-
kia edellisiä on kuvattu numerolla 0. Numerolla 1 on kuvattu kaikkia
vastanneita. Kuten yleisesti kyselylomaketutkimuksissa, kaikki heistäkään
ei ollut täyttänyt aivan koko lomaketta. Osa voi johtua kyselylomakkeen
laadinnassa huomiotta jääneistä seikoista, ja osa siitä, että vastaajat eivät
vain ole huomanneet tai halunneet vastata kaikkiin kohtiin.

TAULUKKO 1. KYSELYYN VASTANNEET OPETTAJAT.

Syitä vastaamattomuuteen voidaan pohtia. Ensinnäkin kyselylomake jou-
duttiin olosuhteista johtuen lähettämään kevään koulutyön viimeisillä vii-
koilla, jolloin opettajilla on yleisesti paljon kiireitä koulussa. Aikaa menee
mm. arviointiin ja kevätjuhlien ohjelmien järjestämiseen. Jotkut tyhjän
kyselylomakkeen palauttaneista valittelivat erityisesti juuri kyselylomak-
keen lähettämisajankohtaa.

Toinen vastaamattomuuden syy saattaa löytyä tutkimusaiheesta. Monet
kyselyyn vastanneetkin opettajat lähettivät viestejä lomakkeiden mukana
siitä, kuinka opettajan on mahdotonta tietää mitä kotona tapahtuu, tai
siitä, etteivät he mielestään halunneet lähteä arvottamaan vanhempien
toteuttamaa kasvatusta omien vähäisten tietojensa ja mielikuviensa pe-
rusteella.

Kolmas mahdollinen syy tuli myös esille opettajien avoimissa palautevas-
tauksissa. Joillekin opettajille lähetetty kysely oli jo viides kuukauden si-
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sällä. Tällaisen kyselysuman voi olettaa herättävän jopa aggressioita muu-
tenkin jaksamisen kanssa painivien opettajien joukossa. Eräs tyhjän lo-
makkeen lähettäneistä opettajista viittasikin nimenomaan äärimmäiseen
uupumukseensa ja ilmoitti vain laskevansa päiviä kesäloman alkuun.

Neljäntenä mahdollisena syynä vastausprosentin alhaisuuteen saattaa olla
sekin, että opettajat eivät ehkä koe kyselyihin vastaamista tai tutkimuk-
siin osallistumista osaksi työtään, jolloin ne nähdään lähinnä ylimääräise-
nä työnä ja taakkana.

Verrattaessa tämän tutkimuksen vastausprosenttia esimerkiksi Säntin
(1997, 2) raportoimassa selvityksessä saatuun pääkaupunkiseudun opet-
tajien vastausprosenttiin (18%), voidaan tämän tutkimuksen vastaus-
prosenttia pitää kuitenkin vähintäänkin kohtuullisena.

Vastanneita oli siis hieman vajaa puolet, mikä on syytä ottaa huomioon
tuloksia tarkastellessa. Opettajien vastausaktiivisuus vaihteli kouluittain
paljon. Joistakin kouluista vastasivat kaikki alkuopetuksen opettajat, mutta
joistakin kouluista ei yksikään. Vastanneiden jakautumista kouluittain on
syytä tarkastella hieman tarkemmin.

Yhdestätoista koulusta ei vastannut yksikään opettaja. Kun vielä lukuun
lisätään ne otokseen alunperin kuuluneet neljä koulua, joiden opettajien
osoitteita ei ollut mahdollista saada, niin yhteensä viidestätoista koulusta
ei saatu haluttua informaatiota. Kahdesta näistä kouluista palautettiin
kuitenkin tyhjä lomake kommentein. Kun kouluja otoksessa oli 76, niin
siten noin 20 % kouluista on kokonaan jäänyt pois tutkimuksen piiristä.

Yhdeksästätoista koulusta vastasi vain yksi opettaja. Nämä opettajat voi-
vat olla niitä aktiivisia työnsä kehittäjiä tai muuten kiinnostuneita oppilai-
den kotikasvatukseen liittyvästä problematiikasta. Kahden opettajan vas-
taukset saatiin 16 koulusta. Täten suuresta osasta kouluja (noin 46 %)
vastasi yksi tai kaksi opettajaa. Puolet tai yli puolet koulun alkuopetuksen
opettajista vastasi 46 %:sta kouluista (N=35).

Vastaajien sukupuolijakaumasta

Otokseen kuuluvista opettajista tiedettiin etukäteen nimi, osoite ja koulu,
jossa hän opettaa. Täten myös heidän sukupuolensa oli selvitettävissä.
Vastanneiden opettajien sukupuolijakauma oli erittäin vino. Kuten luokan-
opettajan ammatissa yleensäkin, myös ensimmäisen luokan opettajina on
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enimmäkseen naisia. Otoksessa miespuolisia luokanopettajia oli 44, jois-
ta 12 vastasi kyselyyn.

Vaikka vinoutunut jakauma oli odotettu, miehet näyttävät kuitenkin ol-
leen tilastollisesti merkitsevästi vähemmän aktiivisia vastaajia. Ristiintaulu-
koimalla vastanneiden ja ei-vastanneiden opettajien sukupuolen suhteen
voidaan tutkia tällaisia nominaali-muuttujia. TAULUKOSSA 2 on vastannei-
den ja ei-vastanneiden ristiintaulukointi sukupuolen suhteen.

TAULUKKO 2. VASTANNEIDEN JA EI-VASTANNEIDEN RISTIINTAULUKOINTI

SUKUPUOLEN SUHTEEN.

Kuten TAULUKOSTA 2 on havaittavissa, vastaamatta jättäneiden joukossa
on odotusarvoa enemmän miehiä ja vastanneiden joukossa on odotus-
arvoa enemmän naisia. Khin-neliö -testin mukaan ero vastaamisessa su-
kupuolen suhteen on 5 % riskitasolla merkitsevä (p=.015). Voidaankin aja-
tella, että tulokset edustavat enemmän naisopettajien näkemyksiä oppi-
laidensa kotikasvatuksesta.

Vastaajien työkokemuksesta

Pidemmän aikaa koulutyössä olleella on enemmän kokemuksia sekä oppi-
laista että oletettavasti oppilaiden vanhemmista kuin vasta työuransa alussa
olevalla, muutaman vuoden työskenneellä opettajalla. Toisaalta monesti
vastavalmistuneelle opettajalle annetaan ensimmäinen luokka opetetta-
vakseen, joten työuransa alussa olevien opettajien oletettiin olevan hyvin
edustettuina tutkimusjoukossa. Heidän oletettiin myös vastaavan ahke-
rammin sillä akateemisista opinnoista ja opinnäytteen teosta arvioitiin
olevan vain vähän aikaa.
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Nainen Mies             Yhteensä

    Ei        Lukumäärä 171 32              203

Odotusarvo 178,5 24,5              203,0

Kyllä Lukumäärä 150 12             162

Odotusarvo 142,5 19,5             162,0

                           Yhteensä       Lukumäärä 321 44             365

                                               Odotusarvo     321,0              44,0                365,0

Vastaus



Muutama vastaaja oli jättänyt tämän kohdan tyhjäksi, joten vastanneiden
lukumäärä tässä kohdassa on 159.

KUVIO 2. VASTAAJIEN JAKAUMA TYÖKOKEMUKSEN (VSKUOLT2) MUKAAN.

Kuten KUVIOSTA 2 voi havaita, vastaajista suuri osa (45,9 %) on toiminut
opettajana yli 12 vuotta. Vain 4,4 % vastaajista (N=7) ilmoitti olleensa
koulutyössä alle 2 vuotta. Alle 4 vuotta, mutta yli 2 vuotta työssä olleita
oli 15,7 % (N= 25). Hieman yli viidesosa vastaajista (22,6%) ilmoitti työs-
kennelleensä  yli 4 vuotta, mutta alle 8 vuotta. Alle 12 vuotta, mutta yli 8
vuotta työskennelleiden kategoria jäi frekvenssiltään suhteellisen pienek-
si eli siihen ilmoitti kuuluvansa 18 opettajaa (11,3 % vastanneista).

Rönnbergin (2000) tekemän selvityksen mukaan luokanopettajat ovat opet-
tajakunnan nuorimpia, mikä näkyi erityisesti muuttovoittoisessa Etelä-Suo-
messa ja pääkaupunkiseudulla. Tässä näyttää kuitenkin siltä, että yli 12
vuotta opettaneet muodostavat lähes puolet vastanneista. On huomatta-
va, että asteikko oli laadittu paremmin erottelemaan vähäisemmän työko-
kemuksen omaavia. Näistä syistä ei voida suoraan päätellä vastanneiden
jakauman vinoutta. Näyttää kuitenkin vahvasti siltä, että pidempään työs-
kennelleet ovat olleet ahkerampia vastaajia.

Vastoin esioletuksia pidempään työskennelleet opettajat näyttävät siis ol-
leen vasta-alkajia ahkerampia vastaajia. Tätä voi selittää esimerkiksi se,
että kotikasvatukseen liittyvät asiat koetaan vaikeina eikä niihin koulu-
tuksessa juurikaan puututa, jolloin vähän opettajakokemusta omaavat
opettajat ovat eivät ole kokeneet pystyvänsä vastaamaan tällaisia asioita
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koskeviin kysymyksiin. Kauemmin koulutyössä olleille opettajille ovat täl-
laiset asiat tulleet ehkä käytännön kautta konkreettisemmin esille.

Vastanneiden opettamat luokka-asteet

Kuten TAULUKOSTA 3 voi havaita, suurin osa eli lähes 50 prosenttia vas-
tanneista opettaa ensimmäistä luokkaa. Vastaajista 65,4 prosenttia opet-
taa joko pelkästään ensimmäistä luokkaa tai yhdysluokkaa. Yleisin yhdys-
luokka oli 1-2, joiden opettajia vastaajista oli 15,4 %. Yhdysluokkaa 1-3
ilmoitti opettavansa yksi opettaja. Kolme opettajaa ei ollut vastannut tä-
hän kysymykseen.

TAULUKKO 3. VASTANNEIDEN OPETTAJIEN OPETTAMAT LUOKKA-ASTEET.

Vastaajissa on mukana 49 toisen luokan opettajaa (30,2 %vastanneista).
Kuten aikaisemmin mainittiin, kyselylomakkeet lähetettiin alkuopetuksen
opettajille, koska osoitelähteestä ei ollut mahdollista erotella sitä, mitä
alkuopetuksen luokkaa opettajat opettivat. Toisen luokan opettajien ma-
tala vastausprosentti johtuu ilmeisesti kyselylomakkeen muotoilusta, jol-
la haluttiin kartoittaa nimenomaan ensimmäistä luokkaa käyvien oppilai-
den kotikasvatusta. Nämä kyselyyn vastanneet opettajat ovat todennä-
köisimmin opettaneet samaa luokkaa jo aikaisemmin, joten heillä on käsi-
tys ensimmäistä luokka käyvien lasten kotikasvatuksesta. Näistä syistä
pidän perusteltuna sitä, että myös toisen luokan opettajat pidetään muka-
na tulosten tulkinnassa. Muiden kuin ensimmäisten ja toisten luokkien
opettajia on otokseen tullut muutama. Hekin kaikki opettavat tai ovat kos-
ketuksissa enintään kolmasluokkalaisten kanssa.

Luokka-aste Frekvenssi     Prosentti         Kumulatiivinen prosentti

? 3      1,9 %         1,9 %

1-2 25      15,4 %         17,3 %

1-3 1      0,6 %         17,9 %

1 80      49,4 %         67,3 %

2-3 1      0,6 %         67,9 %

2 49      30,2 %         98,1 %

2+3-4 1      0,6 %         98,8 %

3 2      1,2 %        100,0 %

Yht.           162                100 %
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Saman luokan opetuksesta

Suurin osa kyselyyn vastanneista opettajista oli opettanut samaa luokkaa
koko vuoden. Vain 8,7 % vastanneista ilmoitti, etteivät he olleet opetta-
neet samaa luokkaa koko vuotta. Yleisin syy tähän oli joko äitiyslomalle
jääminen tai äitiyslomalta tulo.

KUVIO 3. SAMAA LUOKKAA KOKO VUODEN OPETTANEET (KYLLÄ) JA KESKEN

VUODEN LUOKKAA VAIHTANEET OPETTAJAT (EI).

Ensimmäistä luokkaa opettavat ja muita luokkia opettavat opettajat eivät
eronneet tämän muuttujan suhteen toisistaan. Vaikka ne kaikki olivatkin
naisia, jotka eivät olleet opettaneet samaa luokkaa koko vuotta, ei tällä
tutkimusjoukon koolla ilmennyt tilastollisesti merkitsevää eroa opettajan
sukupuolen suhteen.

Opettajien keskustelut vanhempien kanssa

Lähes kymmenesosa (9,3 %) opettajista ilmoitti, etteivät he olleet keskus-
telleet oppilaiden vanhempien kanssa kotikasvatukseen liittyvistä kysy-
myksistä. Suurin osa opettajista oli kuitenkin keskustellut kotikasva-
tuksesta vanhempien kanssa. Tulos vaikuttaa hyvältä, mutta kyselylomak-
keen herättämien kriittisten kommenttien valossa hieman epäilyttävältä.
Muutamat (7) opettajat hyökkäsivät suhteellisen voimakkaasti sellaista
ajatusta vastaan, että kotikasvatuksen asiat jotenkin kuuluisivat koululle
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ja opettajille. Lisäksi 22 opettajaa oli myös sitä mieltä, etteivät he voi
tietää oppilaidensa kotikasvatuksesta. Eräskin opettaja kommentoi:

“Tällaisia asioita ei voi opettaja tietää enkä tiedä onko se itse asiassa mi-
nulle kuuluva asiakaan??”.

Toisen opettajan kommentti kuvaa yleisemmin sitä asiantilaa, että koti-
kasvatuksen tuntemisen ei useinkaan katsota kuuluvan opettajuuteen:

“…vältän yleensä keskustelun herättämistä lapsen kotona tapahtuvista
asioista paitsi, jos ne liittyvät läksyjen tekoon tai koulua sivuaviin asioi-
hin”

Toisaalta yksi opettaja viittasi kommentissaan koulutuksen riittämättömyy-
teen:

“…opettaja tuntee syyllisyyttä raportoida vaikeasta opettajantyön osa-alu-
eesta. Koulutus ei antanut valmiuksia vanhempien ja kotien elämän koh-
taamiseen. Itse olen käyttänyt siinä “tervettä järkeä” ja diplomatiaa.”

Ehkä juuri tässä kysymyksessä opettajat ovat kokeneet, että heidän olisi
pitänyt keskustella kodin ja koulun yhteistyössä näistä asioista (sosiaali-
nen suotavuus) tai ajatelleet, että kun tällaisia oppilaiden kotioloja koske-
via asioita heiltä kysellään, tämän keskustelun täytyy tarkoittaa yleisesti
kodin ja koulun yhteistyötä. Tutkimusta olisi mielenkiintoista jatkaa haas-
tatteluilla, jotta todellisia selityksiä voitaisiin kartoittaa.

Kotikasvatusta koskevien keskustelujen aiheiden joukossa oli erityisen
monta kertaa ilmoitettu nukkumaanmenoajoista tai nukkumisesta keskus-
telemisesta. Opettajista 79, eli lähes puolet vastanneista oli ilmoittaneet
tällaiset asiat keskustelunaiheiksi. Toiseksi useimmiten (51 vastausta) mai-
nittiin rajojen ja sääntöjen noudattamisesta keskusteleminen. Kotitehtävistä
ja niiden teosta ilmoitti keskustelleensa 45 opettajaa. Seuraavaksi useim-
miten mainittiin ruokailutavat ja ravitsemusasiat (39), käyttäytyminen
yleensä (33) ja tv:n katseluun sekä pelien pelaamiseen liittyvät asiat (34).
Myös kielenkäytöstä, kiusaamisesta sekä harrastuksista eräät opettajat
ilmoittivat keskustelleensa vanhempien kanssa. Kolme opettajaa ilmoitti
keskustelleensa oppimisvaikeuksista.
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KUVIO 4. JAOTTELU SEN MUKAAN OLIKO OPETTAJA KESKUSTELLUT KOTI-

KASVATUKSEEN LIITTYVISTÄ ASIOISTA VANHEMPIEN KANSSA.

Sekä mies- että naisopettajat olivat keskustelleet oppilaidensa vanhempi-
en kanssa kotikasvatuksesta. Eroja ei myöskään esiintynyt ensimmäisen
luokan opettajien vastauksissa verrattuna muita luokkia opettavien vasta-
uksiin.

Niiltä opettajilta, jotka olivat vastanneet myöntävästi kysymykseen käy-
dyistä keskusteluista kotikasvatusta koskevissa asioissa, tiedusteltiin
myös, mistä he yleisemmin olivat keskustelunaiheet saaneet. Kysymyk-
seen oli vastannut epähuomiossa myös muutama opettaja, joka oli vas-
tannut edelliseen kysymykseen kieltävästi. Nämä tapaukset poistettiin
seuraavasta analyysista, joten tapausten määrä on 146.

Vaikka ohjeissa oli sanottu, että tarkoituksena on valita vaihtoehdoista
sopivin, monet vastaajista olivat valinneet tässä kysymyksessä useam-
man vaihtoehdon. Opettajien oli ehkä vaikea arvioida sitä, keneltä kes-
kustelun aiheet yleensä tulevat. Kysymys oli voitu ymmärtää siten, että
aihe oli tullut opettajalta, koska hän itse oli kokenut joutuneensa sen jol-
lakin tavoin valmistelemaan ennen keskustelua, vaikka vanhemmat olisi-
vatkin antaneet idean aiheen käsittelyyn. Voi olla myös niin, että opettajat
ovat vastanneet tähän kysymykseen sosiaalisen suotavuuden ehdoin. He
ovat ehkä kokeneet, että vanhemmilta olisi pitänyt kysyä mieltymyksiä
aiheiden suhteen, vaikka näin ei olisikaan tehty, jotta kodin ja koulun yh-
teistyön voidaan sanoa olevan kaksisuuntaista.
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KUVIO 5. KOTIKASVATUSTA KOSKEVIEN KESKUSTELUJEN LÄHTEET.

KUVIOSSA 5 on keskustelunaiheiden lähteiden frekvenssijakauma. Lähes
puolet (45,9%) vastanneista opettajista ilmoitti keskustelun aiheiden tule-
van yleensä tasapuolisesti sekä opettajalta itseltään että oppilaiden van-
hemmilta. Seuraavaksi eniten opettajia (28,1%) ilmoitti keskustelun aihei-
den tulevan pääsääntöisesti opettajalta itseltään. Kotikasvatusta koske-
vat keskustelunaiheet ilmoitti 14,4% opettajista saavansa yleensä oppi-
laidensa vanhemmilta. Vain 10,3 prosentilla vastanneista kotikasvatusta
koskevien aiheiden innoittajina toimivat myös jotkut muut kuin opettaja
itse tai oppilaiden vanhemmat. Näinä muina henkilöinä mainittiin useim-
miten joku koulussa toimivista muista ammattiryhmistä, kuten kuraattori,
psykologi tai terveydenhoitaja. Muutama opettaja oli listannut tähän koh-
taan myös joukkoviestimet. Kaksi opettajaa oli jättänyt tämän kohdan tyh-
jäksi.

Kuten KUVIOSTA 5 käy ilmi, miesopettajat ilmoittivat keskustelun aihei-
den pääasiassa tulevan heiltä itseltään, ja vasta toiseksi eniten sekä itsel-
tään että vanhemmilta yhdessä. Naisopettajat puolestaan ilmoittivat kes-
kustelun aiheiden tulevan pääasiassa sekä itseltään että oppilaiden van-



hemmilta. Tilastollinen ero keskustelun aiheiden lähteissä nais- ja mies-
opettajien välillä Khin neliö -testillä on merkitsevä 5 % riskitasolla (p=.030).

OPETTAJIEN NÄKEMYKSET OPPILAIDEN KOTIKASVATUKSESTA

OPETTAJIEN NÄKEMYKSET KASVATUSTILANTEISSA KÄYTETYISTÄ
KASVATUSKEINOISTA

Opettajien näkemyksiä vanhempien toiminnasta kotikasvatuksessa kysyt-
tiin kahdella kontekstiin sidotulla tilanteella, joissa opettajan oli tarkoitus
arvioida, kuinka usein vanhemmat käyttivät tietynlaisia kasvatustoimen-
piteitä. Kotikasvatuksessa käytettyjä keinoja arvioitiin asteikolla “ei kos-
kaan - usein” (1-4), mikäli opettajilla ei ollut asiasta minkäänlaista mieli-
kuvaa, he saattoivat vastata vaihtoehtoisesti suoraan “en osaa sanoa”.

Vanhempien toiminta rankaisutilanteessa

Opettajien mielestä olivat nuhteleminen sekä suuttuminen ja moittiminen
vanhempien eniten käyttämiä rankaisutoimenpiteitä. Opettajien näkemys-
ten mukaiseen eri toimintavaihtoehtojen käyttämisen yleisyyteen on täs-
sä otettu kantaa siten, että analyysistä on ensin poistettu kaikki sellaiset
vastaukset, joissa ei ole ilmaistu kantaa vaihtoehdon käyttämiseen.

Vastausten prosenttiosuudet on tässä raportoitu sellaisina, kun ne vasta-
uksissa esiintyvät, mutta kunkin toimintavaihtoehdon keskiarvon avulla
määriteltäessä yleistä näkemystä toimintavaihtoehdon käytön yleisyydes-
tä “en osaa sanoa” -vastaukset on poistettu. Tämä on perusteltua siksi, et-
tä joihinkin kysymyksiin on opettajien ollut selvästi vaikeampi ottaa kan-
taa ja tällaisten nollana koodattujen “en osaa sanoa” -vastausten erilainen
paino eri vaihtoehtojen kohdalla vääristäisi tuloksia. Toisaalta “en osaa
sanoa” -vastausten osuudet ovat mielenkiintoisia, koska ne kertovat siitä,
kuinka paljon opettajat katsovat tietävänsä oppilaidensa kotikasvatuksesta.

68

MITÄ KOTONA TAPAHTUU ?



KUVIO 6. DIAGRAMMI OPETTAJIEN NÄKEMYKSISTÄ OPPILAIDENSA KOTI-

KASVATUKSESSA KÄYTETTYJEN RANKAISUTOIMENPITEIDEN YLEISYYDESTÄ.

KUVIOON 6 on koottu opettajien näkemykset vanhempien käyttämistä
rankaisutoimenpiteistä oppilaidensa kotikasvatuksessa. Vaihtoehdot on
järjestetty yleisyysjärjestykseen keskiarvon mukaan. Käytetyimpiä mene-
telmiä näyttävät opettajien mielestä olevan ohjaavan rankaisun (ks. Hirsto
1998, 53; 2001a) keinot, kuten nuhtelu sekä suuttuminen ja moittiminen.

Nuhtelua käytetään opettajien näkemysten mukaan suhteellisen usein
(Ka=3,47; N=146). Yli puolet (51,6%) opettajista oli sitä mieltä, että van-
hemmat usein nuhtelevat lastaan tämän tehtyä pahaa tai oltua tottele-
maton. Opettajista 33,1 % arvelee nuhtelua käytettävän melko usein ja
8,3 % katsoo sitä käytettävän kodeissa suhteellisen harvoin. Nuhtelun käyt-
töön 7,0 % vastanneista ei osannut ottaa kantaa, mutta kukaan ei ollut sitä
mieltä, että nuhtelua ei käytettäisi.

Suuttuminen ja moittiminen oli opettajien mielestä toiseksi eniten käytet-
ty rankaisukeino (Ka=3,27; N=148). Vastanneista 38,4 % oli sitä mieltä,
että vanhemmat turvautuvat siihen usein. Hieman suurempi osa (42,1 %)
oli sitä mieltä, että vanhemmat toimivat näin melko usein. Melko harvoin
vanhemmat toimivat siten 11,9 prosentin mielestä. Yksi vastaaja oli sitä
mieltä, etteivät vanhemmat toimi siten koskaan. Suuttumisen ja moittimisen
esiintymiseen ei 6,9 % opettajista osannut ottaa kantaa.
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Seuraavaksi yleisimmät vanhempien toimintatavat opettajien mielestä oli-
vat “Vaatii lasta pyytämään anteeksi” (Ka=3,11; N=140) ja “Ottaa pois jon-
kin edun (esim. seuraavan viikkorahan)” (Ka=3,01; N=143).

Lähes kaksitoista prosenttia (11,9 %) opettajista ei osannut sanoa, vaati-
vatko ensimmäistä luokkaa käyvien vanhemmat lasta pyytämään anteek-
si, kun lapsi on tehnyt jotakin pahaa tai ollut tottelematon. Hieman yli
neljäkymmentä prosenttia (40,9 %) opettajista katsoo näin toimittavan
melko usein ja 28,9 % usein. Hieman alle viidennes (17,6 %) opettajista on
sitä mieltä, että vanhemmat toimivat näin suhteellisen harvoin. Yksi opet-
taja katsoo, että vanhemmat eivät koskaan vaadi lastaan pyytämään pa-
haa tekoaan anteeksi.

Opettajista 22,3 prosentin mielestä vanhemmat ottavat edun pois lapsel-
ta usein. Lähes puolet opettajista (47,8 %) oli sitä mieltä, että etu otetaan
lapselta pois melko usein. Yksikään opettaja ei katsonut, että vanhemmat
eivät käytä tällaista rankaisumuotoa koskaan. Suhteellisen harvoin van-
hemmat toimivat näin 33 opettajan mielestä (21,0 %). Lähes kymmenes-
osa (8,9%) opettajista ei osannut ottaa tämän toimintamuodon käyttöön
kantaa.

Kotiarestin käyttö rankaisumuotona oli opettajien näkemyksen mukaan
seuraavaksi käytetyin (Ka=2,78; N=139). Opettajista 17,7 % mielestä van-
hemmat käyttivät sitä usein. Melko usein vanhempien katsoi käyttävän
sitä 35,4 % opettajista. Noin kolmasosa (32,9 %) opettajista katsoi
kotiarestia käytettävän melko harvoin. Vastaajista 1,9 prosenttia oli sitä
mieltä, etteivät vanhemmat käyttäneet kotiarestia ollenkaan. Tähän väit-
teeseen ei osannut ottaa kantaa 12,0 prosenttia vastaajista.

Seuraavissa toimenpidevaihtoehdoissa on havaittavissa selvä “en osaa
sanoa” -vastausten osuuden kasvu. Ainoastaan “Ei rankaise häntä” -vaih-
toehdon kohdalla osuus on suhteellisen samalla tasolla kuin edellisissä
keskiarvon perusteella opettajien mielestä eniten kotikasvatuksessa
käytetyissä vaihtoehdoissa.  Mielestäni on mielenkiintoista, että juuri näissä
opettajien mielestä kotikasvatuksessa hieman vähemmän ja vähemmän
käytetyissä kasvatustoimenpiteissä on vastaajien ollut vaikeampi ottaa
kantaa.

“Kertoo lapselle, että hän saanut käytöksellään vanhemmat surullisiksi” -
vaihtoehto oli keskiarvon (Ka=2,77; N=127) mukaan lähes yhtä käytetty
kotikasvatuksessa kuin kotiaresti. Kaksi opettajaa uskoi, että vanhemmat
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eivät koskaan rankaise lastaan kertomalle hänelle, että hän on
käytöksellään saanut vanhemmat surullisiksi. Melko harvoin vanhempien
katsoi toimivan  näin 27,7 % vastaajista. Melko usein vanhempien oletti
toimivan näin 39,0 % prosenttia vastaajista ja usein 11,9 % vastaajista.
Tähän vaihtoehtoon ei osannut ottaa kantaa 20,1 % opettajista.

TAULUKKO 4. “KERTOO LAPSELLE, ETTÄ HÄN ON KÄYTÖKSELLÄÄN SAANUT

VANHEMMAT SURULLISIKSI” -VAIHTOEHDON RISTIINTAULUKOINTI SEN MUKAAN,

OVATKO OPETTAJAT KESKUSTELLEET KOTIKASVATUSTA KOSKEVISTA ASIOISTA

VANHEMPIEN KANSSA.

Kuten TAULUKOSTA 4 voi havaita sellaiset opettajat, jotka ovat keskustel-
leet vanhempien kanssa kotikasvatusta koskevista asioista ovat odotus-
arvoa enemmän ottaneet kantaa väitteeseen. Merkitsevyystestauksen (Khin
neliö) mukaan vaihtoehdossa “Kertoo lapselle, että hän saanut käytök-
sellään vanhemmat surullisiksi” on tilastollisesti merkitsevä ero (p=.044),
jonka mukaan näyttää siltä, että tässä aineistossa sellaiset opettajat, jot-
ka ilmoittivat keskustelleensa vanhempien kanssa kasvatuksellisista asi-
oista, ottivat useammin kantaa tämän vaihtoehdon käyttöön kotikas-
vatuksessa.

Tämän aineiston merkitsevyystestauksen tekemisessä on se ongelma, että
yhden solun odotusarvoksi muodostuu lähes joka kohdassa alle viisi ta-
pausta. Se johtuu siitä, että otoksessa oli vain 15 sellaista opettajaa, jotka
ilmoittivat, etteivät olleet keskustelleet kotikasvatukseen liittyvistä asi-
oista vanhempien kanssa. Nostan kuitenkin tässä joitakin merkitsevyys-
testauksen tuloksia esille, sillä lähes kaikissa kotikasvatuksen toiminta-
vaihtoehdoissa oli havaittavissa sellainen suuntaus, että ne opettajat, jot-
ka olivat keskustelleet vanhempien kanssa kotikasvatukseen liittyvistä
asioista, olivat osanneet paremmin ottaa kantaa eri toimenpiteiden käyt-
töön kotikasvatuksessa.

KERSUR8 * KESKVAN5 Ristiintaulukointi
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Toiseen huoneeseen passittamiseen opettajien näytti olleen suhteellisen
vaikea ottaa kantaa, sillä 30,1 prosenttia vastanneista oli valinnut vaihto-
ehdon “En osaa sanoa”. Opettajista 31,4 % katsoo vanhempien käyttävän
toiseen huoneeseen passittamista melko harvoin. Lähes yhtä suuri osa
(30,1 %) opettajista katsoo vanhempien käyttävän tätä toimenpidettä mel-
ko usein. Hieman yli kymmenen opettajaa (7,7 %) puolestaan arvioi van-
hempien käyttävän tätä toimenpidettä usein. Vain yksi opettaja katsoi,
etteivät vanhemmat toimi näin koskaan. Keskimäärin toiseen huoneeseen
passittamista vanhemmat käyttivät opettajien mielestä silloin tällöin
(Ka=2,64;N=109).

Toimenpidevaihtoehdoissa “Passittaa hänet toiseen huoneeseen”, “Vaatii
lasta korvaamaan tai hyvittämään teon jotenkin (esim. työllä)”, “Tukistaa
tai näpäyttää häntä”, “Laittaa hänet nukkumaan tavallista aikaisemmin”
sekä “Antaa hänelle vitsaa tai remmiä” kantaa ottamattomien opettajien
osuus on kussakin noin 30 prosenttia. Nämä vaihtoehdot ovat siis olleet
hankalia vastata. Kantaa ottaneiden opettajien vastauksista lasketut keski-
arvot kussakin vaihtoehdossa ovat myös edellisiä vaihtoehtoja pienem-
piä. Tästä voidaan tulkita, että nämä viisi rankaisumuotoa eivät ole opet-
tajien näkemyksen mukaan kovinkaan paljon käytettyjä, eivätkä siten ta-
vallisia ensimmäistä luokkaa käyvien lasten kohdalla.

Opettajien mielestä vanhemmat vaativat lasta korvaamaan tai hyvittämään
pahan tekonsa suhteellisen harvoin (Ka=2,28; N=119). Lähes neljännes
opettajista (24,7 %) ei osannut ottaa kantaa tähän toimenpidevaihtoehtoon.
Suurin osa (44,3 %) opettajista oli kuitenkin sitä mieltä, että lasta vaadi-
taan korvaamaan tai hyvittämään teko melko harvoin. Opettajista 20,3
prosenttia katsoi vanhempien toimivan näin melko usein. Vain muutama
opettaja (3,8 %) oli sitä mieltä, että vanhemmat toimivat täten usein. Hie-
man suurempi osa (7,0 %) opettajista oli sitä mieltä, etteivät vanhemmat
koskaan vaadi lasta korvaamaan tai hyvittämään tekoaan.
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VKORVH8 * KESKVAN5 Ristiintaulukointi
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TAULUKKO 5. “VAATII LASTA KORVAAMAAN TAI HYVITTÄMÄÄN TEON” -VAIHTO-

EHDON RISTIINTAULUKOINTI SEN MUKAAN OLIVATKO OPETTAJAT KESKUSTEL-

LEET KOTIKASVATUKSESTA VANHEMPIEN KANSSA.

TAULUKOSSA 5 on “Vaatii lasta korvaamaan tai hyvittämään teon” -vaihto-
ehdon kannan mukainen ristiintaulukointi sen suhteen, olivatko opettajat
keskustelleet kotikasvatukseen liittyvistä asioista vanhempien kanssa vai
eivät. Merkitsevyystestauksen perusteella näyttää siltä, että myös tässä
toimintavaihtoehdossa sellaiset opettajat, jotka ovat keskustelleet van-
hempien kanssa kotikasvatukseen liittyvistä asioista, ovat osanneet pa-
remmin ottaa kantaa (p=.038).

Opettajat katsovat, että vanhemmat jättävät keskimäärin suhteellisen har-
voin jollakin tavoin rankaisematta, kun lapsi on tehnyt jotakin pahaa tai
ollut tottelematon (Ka=2,22; N=134). Suurin osa (43,6 %) opettajista oli
sitä mieltä, että vanhemmat jättävät rankaisematta lasta melko harvoin.
Opettajista 13,5 prosenttia oli puolestaan sitä mieltä, että vanhemmat ei-
vät koskaan jätä rankaisematta lastaan tämän tehtyä pahaa tai oltua tottele-
maton.

Mielenkiintoista oli, että hieman yli neljännes (25,6 %) opettajista kuiten-
kin katsoi, että vanhemmat jopa melko usein jättävät lapsensa rankaisutta.
Viisi opettajaa (3,2 %) oli jopa sitä mieltä, että vanhemmat toimivat siten
usein. Tällainen tuli esille myös joidenkin opettajien avoimissa vastauk-
sissa, sillä he kokivat, että joidenkin lasten kotona ei lapsista tunnuttu
välittävän eikä lapsille asetettu minkäänlaisia rajoja. Rankaisemattomuu-
teen ei osannut ottaa kantaa 14,1 prosenttia vastaajista.
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Vaihtoehdot “Laittaa hänet nukkumaan tavallista aikaisemmin” (Ka=1,98;
N=99) ja “Tukistaa tai näpäyttää häntä” (Ka=1,95; N=111) ovat opettajien
näkemysten mukaan lähes yhtä vähän käytettyjä toimintamuotoja koti-
kasvatuksessa. Ensiksi mainittu näyttää kuitenkin olleen opettajille kaik-
kein ongelmallisin, sillä jopa yli kolmasosa (36,5 %) vastaajista ei osannut
ottaa kantaa siihen.

Lapsen laittamista nukkumaan tavallista aikaisemmin pidettiin siis koti-
kasvatuksessa suhteellisen harvinaisena. Opettajista 16,7 prosenttia kat-
soi, etteivät vanhemmat toimi tällä tavalla koskaan. Lähes kolmasosa vas-
taajista (31,4 %) oli sitä mieltä, että vanhemmat toimivat näin melko har-
voin. Kukaan ei katsonut vanhempien toimivan tällä tavalla usein, mutta
hieman suurempi osa (15,4 %) kuin seuraavassa vaihtoehdossa katsoi van-
hempien toimivan siten melko usein.

Siihen, kuinka usein vanhemmat tukistavat tai näpäyttävät lastaan, ei osan-
nut ottaa kantaa 28,8 prosenttia vastanneista. Kantaa ottaneidenkin mie-
lestä vanhemmat siis toimivat täten suhteellisen harvoin. Opettajista 11,5
prosenttia katsoi, etteivät vanhemmat toimi siten koskaan. Suurin osa
opettajista (51,3 %) oli kuitenkin sitä mieltä, että ensimmäistä luokkaa
käyvien vanhemmat toimivat siten melko harvoin. Kukaan vastanneista ei
katsonut vanhempien käyttävän tukistusta tai näpäytystä lasten kasva-
tuksessa usein, mutta 8,3 prosenttia vastaajista katsoi, että vanhemmat
toimivat siten melko usein.

“Antaa hänelle vitsaa tai remmiä” -vaihtoehto oli odotetusti vähiten käy-
tetty opettajien mielestä (Ka=1,58; N=116). Suurin osa opettajista (36,9
%) oli sitä mieltä, etteivät vanhemmat koskaan anna ensimmäistä luokkaa
käyvälle lapselle vitsaa tai remmiä. Mielenkiintoista oli se, että jopa lähes
kolmannes (31,8 %) opettajista katsoi tällaista rankaisua käytettävän, mutta
kuitenkin melko harvoin. Opettajista 4,5 prosenttia katsoi täten toimittavan
kotikasvatuksessa melko usein, ja yksi opettaja oli sitä mieltä, että van-
hemmat toimivat täten usein. Tähän vaihtoehtoon ei osannut ottaa kantaa
26,1 prosenttia vastanneista.

“Antaa hänelle vitsaa tai remmiä” -vaihtoehdon asteikon yläpäähän sijoit-
tuvat vastaukset ovat mielestäni mielenkiintoisia. Se, että yksi on vastan-
nut vanhempien käyttävän vitsaa tai remmiä rankaisuun usein, vaikuttaa
mielenkiintoiselta. Vastaaja on mielestäni voinut tietää jonkun lapsen ko-
tikasvatuksen ongelmista enemmän ja on vastannut pitäen lähinnä mie-
lessä tätä oppilasta. Toinen mahdollisuus on, että vastaaja on ollut sitä

74

MITÄ KOTONA TAPAHTUU ?



mieltä, että hän ei voi tietää mitä kotona tapahtuu, ja siksi protestoiden
vastannut em. tavalla. Mielenkiintoista oli myös se, että suurin osa niistä
opettajista, jotka olivat sitä mieltä, että vanhemmat käyttävät remmiä tai
vitsaa melko usein, olivat sellaisista kouluista, jotka sijaitsevat matalamman
sosioekonomisen statuksen omaavilla alueilla.

Vanhempien toiminta palkitsemistilanteessa

Samoin kuin näkemyksiä rankaisutoimenpiteistä myös opettajien näke-
myksiä vanhempien käyttämistä palkitsemistoimenpiteistä kartoitettiin
luomalla kotikasvatuksen tilanne kontekstiksi.

Kehuminen ja kiittäminen näyttää opettajien mielestä olevan eniten käy-
tetty palkitsemiskeino (Ka=3,27; N=147) lapsen oltua ahkera tai suoriu-
duttua hyvin esimerkiksi koulussa. Seuraavaksi eniten käytetään opettaji-
en mielestä jonkin edun antamista (Ka=3,19; N=137) ja sen kertomista
lapselle, että hän on ollut erittäin kiltti ja tottelevainen (Ka=3,19; N=133).
Kuten rankaisutoimenpiteiden kohdalla opettajien näkemysten mukaiseen
eri toimintavaihtoehtojen käyttämisen yleisyyttä on tässä käsitelty siten,
että analyysista on ensin poistettu kaikki sellaiset vastaukset, joissa ei ole
ilmaistu kantaa kunkin vaihtoehdon käyttämiseen.

KUVIO 7. DIAGRAMMI OPETTAJIEN NÄKEMYKSISTÄ OPPILAIDENSA KOTI-

KASVATUKSESSA KÄYTETTYJEN PALKITSEMISTOIMENPITEIDEN YLEISYYDESTÄ.
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Suurin osa opettajista (43,4 %) oli sitä mieltä, että vanhemmat palkitsevat
lastaan kehumalla ja kiittämällä melko usein. Usein vanhempien ajattelee
toimivan näin 37,1 prosenttia vastaajista. Vastaajista 11,3 prosenttia kui-
tenkin katsoi, että vanhemmat kehuvat ja kiittävät melko harvoin. Vain
yksi opettaja oli sitä mieltä, että vanhemmat eivät koskaan kehu ja kiitä
lastaan. Tähän vaihtoehtoon oli opettajien ilmeisesti keskimääräistä hel-
pompi ottaa kantaa, sillä vain 7,5 prosenttia opettajista ei ollut osannut
ottaa kantaa väitteeseen.

“Antaa hänen valita jonkin haluamansa edun” -vaihtoehtoa käytettiin koti-
kasvatuksessa opettajien näkemysten mukaan myös suhteellisen usein
(Ka=3,19; N=137).  Sen käyttöön ei osannut sanoa kantaansa 12,7 pro-
senttia vastaajista. Yksi opettaja oli sitä mieltä, etteivät vanhemmat kos-
kaan palkitse lastaan tällä tavalla ja 15,3 prosenttia katsoi näin tapahtu-
van melko harvoin. Suuri osa (38,2 %) opettajista arvioi kuitenkin van-
hempien toimivan em. tavalla melko usein ja 33,1 prosenttia oli sitä miel-
tä, että näin toi-mittiin usein.

Keskiarvon mukaan vanhemmat opettajien mielestä kertoivat kotikas-
vatuksessa lapselle hänen olleen erittäin kiltti ja tottelevainen (Ka=3,19;
N=133) yhtä usein, kuin antoivat lapsen valita jonkin edun. Suurin osa,
lähes viisikymmentä prosenttia (48,4 %) opettajista oli sitä mieltä, että
vanhemmat palkitsevat melko usein lasta kertomalla, että hän on ollut
erittäin kiltti ja tottelevainen. Neljänneksen (26,1%) mielestä vanhemmat
toimivat näin usein. Melko harvoin katsoi vanhempien palkitsevan tällä
tavalla lastaan joka kymmenes opettaja (10,2%). Tähän toimintavaihto-
ehtoon ei osannut ottaa kantaa 15,3 prosenttia vastanneista.

Rahan antamista palkinnoksi opettajat katsovat käytettävän yleisesti mel-
ko usein (Ka=3,06; N=139). Opettajista 45,6 prosenttia valitsi tämän vas-
tausvaihtoehdon. Noin neljännes (24,1 %) opettajista oli sitä mieltä, että
vanhemmat toimivat näin usein. Vastanneista 17,7 prosenttia katsoi kui-
tenkin vanhempien käyttävän rahaa palkitsemiseen melko harvoin ja yksi
opettaja oli sitä mieltä, etteivät vanhemmat toimi niin koskaan. Tämän
vaihtoehdon kohdalla hieman useampi kuin edellisessä oli osannut ottaa
kantaa, sillä “en osaa sanoa” -vaihtoehdon oli valinnut vain 12,0 prosent-
tia opettajista.

Lahjan tai makeisten ostamista vanhemmat käyttivät palkitsemisessa opet-
tajien mielestä keskimäärin myös melko usein (Ka=3,03; N=136). Opetta-
jista 38,6 prosenttia valitsi tämän vaihtoehdon. Hieman suurempi osa opet-
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tajista kuin edellisessä vaihtoehdossa oli sitä mieltä, että vanhemmat toi-
mivat näin usein (25,3%). Opettajia, jotka katsoivat, että vanhemmat mel-
ko harvoin ostavat lapselle palkinnoksi jonkin lahjan tai makeisia, oli hie-
man yli viidennes (21,5%), ja yksi opettaja katsoi, ettei vanhemmat toimi
tällä tavoin koskaan. Opettajista 13,9 prosenttia ei osannut ottaa tähän
toimenpidevaihtoehtoon kantaa.

Seuraaviin viiteen toimenpidevaihtoehtoon on opettajien ollut ilmeisesti
edellisiä vaikeampi vastata. “Osoittaa rakkautta ja hellii häntä” -vaihtoeh-
dossa “en osaa sanoa” -valintojen määrä on 18, 5 %, mutta kaikissa muissa
se lähenee jo kolmeakymmentä prosenttia, ja “Antaa hänelle jonkin luot-
tamustehtävän” -vaihtoehdossa “en osaa sanoa” -valintojen määrä on jo
35 prosenttia. Kuten rankaisutoimenpiteiden kohdalla myös tässä opetta-
jien on ollut vaikeampi ottaa kantaa tällaisiin hieman vähemmän käytet-
tyihin toimenpiteisiin.

Yli kolmannes (36,9 %) opettajista oli sitä mieltä, että vanhemmat hyväilevät
lastaan palkinnoksi melko usein, ja hieman yli kymmenesosa (13,4%) kat-
soi näin toimittavan usein. Hieman yli viidesosa (22,3%) vastanneista oli
kuitenkin sitä mieltä, että vanhemmat toimivat niin melko harvoin, mutta
kukaan ei katsonut, etteivät vanhemmat toimi näin koskaan. Opettajista
27,4 prosenttia ilmoitti, ettei osannut ottaa kantaa tähän toimenpide-
vaihtoehtoon. Yleisesti voidaan sanoa, että opettajat katsoivat vanhempi-
en palkitsevan lastaan hyväilemällä silloin tällöin (Ka=2,88; N=114).

TAULUKKO 6. “OSOITTAA RAKKAUTTA JA HELLII HÄNTÄ” (OSRAKK9) -VASTAUS-

TEN RISTIINTAULUKOINTI SEN MUKAAN OLIVATKO OPETTAJAT KESKUSTELLEET

VANHEMPIEN KANSSA KOTIKASVATUKSESTA.

OSRAKK9 * KESKVAN5 Ristiintaulukointi

22 7 29

26,2 2,8 29,0

120 8 128

115,8 12,2 128,0

142 15 157

142,0 15,0 157,0

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

En osaa
sanoa

Jokin

kanta

OSRAKK9

Yhteensä

Kyllä Ei

KESKVAN5

Yhteensä
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Kuten TAULUKOSTA 6 näkyy, sellaisten opettajien vastausjakauma, jotka
olivat keskustelleet vanhempien kanssa kotikasvatuksesta, poikkeaa nii-
den opettajien vastausjakaumasta, jotka eivät olleet keskustelleet. “Osoit-
taa rakkautta ja hellii häntä” -vaihtoehdossa ilmeni tässä suhteessa mer-
kitsevä ero (p=.003). Näyttää siis siltä, että ainakin tämän toimintavaih-
toehdon suhteen opettajat ovat osanneet ottaa paremmin kantaa koti-
kasvatukseen, mikäli he ovat käyneet vanhempien kanssa sen suuntaisia
keskusteluja.

Kuten jo aikaisemmin totesin, muissakin kasvatustoimenpidevaih-
toehdoissa oli havaittavissa sellainen suuntaus, että sellaiset opettajat,
jotka olivat ilmoittaneet keskustelleensa vanhempien kanssa kasvatus-
asioissa, olivat useammin ottaneet kantaa eri toimenpiteiden käyttöön koti-
kasvatuksessa.

Yleisesti ottaen opettajat arvioivat vanhempien palkitsevan osoittamalla
rakkautta ja hellimällä lasta silloin tällöin (Ka=2,83; N=128). Opettajista
47,1 prosenttia katsoi, että vanhemmat palkitsevat melko usein lastaan
tällä tavalla, ja kymmenes (10,2 %) opettajista oli sitä mieltä, että vanhem-
mat toimivat täten usein. Noin neljännes opettajista (24,2 %) katsoi kui-
tenkin, että vanhemmat palkinnoksi osoittavat rakkautta ja hellivät lasta
melko harvoin. Lähes viidennes (18,5 %) opettajista, ei ollut osannut ottaa
kantaa tähän väitteeseen.

Yleisesti ottaen opettajien mielestä vanhemmat myös silloin tällöin
palkitsevat lastaan antamalla hänen valvoa hieman normaalia pidempään
(Ka=2,51; N=109). Noin kolmannes katsoi, että vanhemmat toimivat näin
usein (5,2 %) tai melko usein (28,4 %). Lähes yhtä suuri osa opettajista
(34,2 %) oli kuitenkin sitä mieltä, että vanhemmat toimivat täten melko
harvoin, ja 2,6 prosenttia katsoi, ettei vanhemmat toimi näin koskaan.
Tätä vaihtoehtoa on ilmeisesti ollut hieman vaikea arvioida, sillä jopa 29,7
prosenttia opettajista, ei ollut osannut ottaa siihen kantaa.

Luottamustehtävän antamiseen palkkiona on opettajien ollut siis selvästi
muita vaikeampi ottaa kantaa, sillä jopa 35,0 prosenttia opettajista on
ilmoittanut tähän kohtaan, etteivät he osaa ottaa kantaa. Tämän vaihtoeh-
don käytön yleisyys kotikasvatuksessa on painottunut vaihtoehdon “mel-
ko harvoin” kohdalle (Ka=2,23; N=102), sillä 42,0 prosenttia opettajista
vastasi näin. Opettajista 5,1 prosenttia katsoi, etteivät vanhemmat toimi
näin koskaan. Melko usein (15,9 %) ja usein (1,9 %) tällaista palkitsemista
katsoi käytettävän hieman alle viidennes opettajista.
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Opettajat olivat selvästi sitä mieltä, että vanhemmat useimmiten katsovat
palkitsemisen tarpeelliseksi, sillä yleisesti ottaen vanhempien katsottiin
melko harvoin jättävän lapsensa palkitsematta (Ka=2,08; N=115). Lähes
puolet (48,7 %) opettajista vastasi vanhempien toimivan niin melko har-
voin, ja jopa kymmenesosa (10,8 %) katsoi, ettei näin tapahdu koskaan.
Hieman yli kymmenesosa vastaajista oli kuitenkin sitä mieltä, että van-
hemmat eivät usein (2,5 %) tai melko usein (11,4 %) katso palkitsemista
tarpeelliseksi. Tähän vaihtoehtoon ei 26,6 prosenttia vastanneista osan-
nut ottaa kantaa.

OPETTAJIEN NÄKEMYKSET TYTTÖJEN JA POIKIEN KOTIKASVATUKSEN EROISTA

Tyttöjen ja poikien palkitsemisen yleisyys kodin arkipäivässä

Opettajien näkemyksiä tyttöjen ja poikien palkitsemisen yleisyydestä eri-
laisten arkipäivän asioiden kohdalla kartoitettiin samanlaisilla kysymyk-
sillä, kuin vanhemmilta oli tutkimuksen edellisessä vaiheessa kysytty.
Kyseessä oli siis lapsen tietynlaista toimintaa kuvaavia tilanteita, joiden
kohdalla opettajien piti ottaa kantaa siihen, kuinka usein lasta niistä pal-
kittiin. Opettajia pyydettiin ottamaan kantaa kuhunkin asiaan sekä poiki-
en että tyttöjen kannalta.

Opettajien oli määrä arvioida palkitsemisen yleisyyttä asteikolla “ei kos-
kaan - usein” (1-4). Mikäli opettajilla ei ollut asiasta minkäänlaista mieliku-
vaa, he saattoivat vastata vaihtoehtoisesti suoraan “en osaa sanoa”.

Palkitsemisen keskimääräiseen useuteen on tässä otettu kantaa siten, että
kunkin vaihtoehdon kohdalla on ensin poistettu “en osaa sanoa” -vastauk-
set, sillä sen erilaiset osuudet eri vaihtoehtojen kohdalla olisivat vinout-
taneet kuvaa. Nämä vastaukset on tässä koodattu numerolla 0, joka ei
vastaa muiden vaihtoehtojen yhteydessä jatkuvan asteikon vaatimukseen.

Useimmiten lapsia palkittiin heidän käyttäytyessään hyvin (poikien (P)
kohdalla Ka=3,09 ja tyttöjen (T) kohdalla Ka=2,93). KUVIOSSA 8 on kuvat-
tu vastausten jakaumat keskiarvojen suuruuden mukaan järjestettynä. Siitä
voi havaita, että poikia opettajat ovat säännönmukaisesti arvioineet
palkittavan tyttöjä useammin. Kolmanneksi useimmiten opettajat arvioi-
vat palkittavan poikia, kun he ovat tehneet kotiaskareita (Ka=2,91) ja hei-
dän ollessa tottelevaisia (Ka=2,86). Viidenneksi useimmiten opettajien
näkemysten mukaan palkittiin tyttöjä kotiaskareiden tekemisestä
(Ka=2,85).
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KUVIO 8. TYTTÖJEN JA POIKIEN PALKITSEMISEN USEUS ERILAISISSA TILANTEISSA.

Opettajien näyttää olleen vaikein ottaa kantaa poikien kohdalla siihen,
palkitaanko poikia omaperäisistä ideoista vai ei. Siinä kohdalla “en osaa
sanoa” -vastausten osuus oli jopa 30,1 %. Seuraavaksi vaikeimmiksi osoit-
tautuivat tyttöjen kohdalla omaperäisistä ideoista (“en osaa sanoa” -vasta-
usten osuus 28,2 %) ja uteliaisuudesta tai tiedonhaluisuudesta (28,2 %)
palkitseminen sekä poikien kohdalla kotiaskareista palkitseminen (28,2
%).

Mistä sitten johtuu se, että edellä mainittujen kysymysten kohdalla opet-
tajien on ollut vaikeampi ottaa kantaa? Kysymykseen ei voida saada vas-
tausta tästä aineistosta, mutta mielestäni sitä kannattaa kuitenkin pohtia.
Sekä tyttöjen että poikien kohdalla opettajien on ollut vaikea sanoa
palkitaanko lapsia yleensä ottaen omaperäisistä ideoista. Seuraavaksi vai-
keimmin arvioitavat väitteet eroavat tyttöjen ja poikien kohdalla. Palkitse-
misessa uteliaisuudesta tai tiedonhaluisuudesta on opettajien näkemys-
ten mukaan eroa riippuen siitä, onko kyseessä poika vai tyttö (ks. TAU-
LUKKO 7). Toisaalta kotiaskareista palkitaan tyttöjä ja poikia lähes yhtä
paljon. Voitaisiin ajatella, että tyttöjen palkitseminen uteliaisuudesta tai
tiedonhaluisuudesta ei ole opettajien näkemysten mukaan kovin yleistä
(Ka=2,29), joten siihen on osan opettajista ollut vaikeampi ottaa kantaa.
Toisaalta, vaikka lapsia palkitaan kotiaskareista opettajien mukaan melko
usein (Ka=2,84 tytöt ja Ka=2,91 pojat) on opettajien ollut hieman vaike-
ampi ottaa kantaa tähän poikien kannalta. Tämä voi johtua siitä, että opet-
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tajat eivät koe tietävänsä poikien osallistumisesta kotiaskareisiin tai sit-
ten opettajat eivät tosiaankaan osanneet sanoa palkitaanko poikia koti-
askareisiin osallistumisesta. Näihin kysymyksiin pitäisi todennäköisesti et-
siä vastauksia esimerkiksi kvalitatiivisen haastattelututkimuksen mene-
telmin, jolloin opettajien omat jäsennykset asioista tulisivat selkeämmin
esille.

Erot tyttöjen ja poikien välillä palkitsemisen arvoisten asioiden
suhteen

Jotta opettajan näkemysten erojen tutkiminen oppilaan sukupuolen suh-
teen olisi mielekästä, oli ennen analyysiä poistettava sellaisten opettajien
vastaukset, jotka olivat vastanneet näihin osioihin “en osaa sanoa”. Tässä
muuttujia tutkittiin pareittain, joten mukaan analyysiin otettiin kussakin
kohdassa sellaiset vastaukset, joissa oli otettu kantaa kumpaankin vaih-
toehtoon eli tietystä toiminnasta palkitsemiseen sekä tyttöjen että poiki-
en kohdalla.

Vastauksien perusteella tyttöjen ja poikien palkitseminen on opettajien
näkemysten mukaan hieman erilaista. Selvästi yleinen suunta eroissa on,
että opettajat katsovat poikia palkittavan hieman tyttöjä useammin, kun
kyseessä on samanlaiset asiat. TAULUKOSSA 7 on sarakkeessa “Sukupuo-
li” peräkkäin aina tyttöjen ja poikien palkitseminen samasta asiasta.

TAULUKOSSA 7 on esitettynä vastausten keskiarvo, analyysiin otettujen
tapausten lukumäärä, keskihajonta sekä kunkin parin keskiarvojen eron
merkitsevyys. Parien 3, 4, 5, 6 ja 7 keskiarvojen erot ovat pareittaisen T-
testin mukaan merkitseviä 1 %:n riskitasolla. Tämä tarkoittaa siis sitä, että
opettajien näkemysten mukaan poikia palkitaan tyttöjä useammin uteliai-
suudesta tai tiedonhaluisuudesta, tottelevaisuudesta, omatoimisuudesta
ja itsenäisyydestä, hyvästä käyttäytymisestä sekä omaperäisistä ideoista.



TAULUKKO 7. TYTTÖJEN JA POIKIEN PALKITSEMISEN EROJEN MERKITSEVYYDET.

Opettajien näkemysten suhde vanhempien raportointiin toimin-
nastaan kotikasvatuksessa

Vanhemmille esitettiin osittain samat kysymykset oman lapsen suhteen
kuin opettajille yleisesti ensimmäistä luokkaa käyvien kotikasvatuksen
suhteen.

Vanhempien vastauksissa oli havaittavissa samansuuntainen painotus, että
poikia palkittaisiin tyttöjä useammin. Merkitsevä ero 5 %:n riskitasolla
poikien hyväksi löytyi tottelevaisuudesta palkitsemisessa. Myös hyvin
käyttäytymisestä palkitseminen nousi lähelle merkitsevän rajaa (p=.096).
Vanhempien vastauksiin verrattaessa opettajat näkevät selvästi enemmän
eroja tyttöjen ja poikien palkitsemisessa. Tämä voi johtua useammasta
syystä. Vanhemmat vastasivat samanlaisella asteikolla opettajien kanssa,
joten opettajat ja vanhemmat olivat vastatessaan hieman erilaisessa ase-
massa. Opettajan on vastatessaan pitänyt miettiä yleisemmin tyttöjen ja
poikien kasvatusta, kun taas vanhemmat ovat voineet ajatella juuri hei-
dän ensimmäistä luokkaa käyvää lastaan vastatessaan kysymyksiin, mi-
hin heitä olikin pyydetty.

Palkitsemistilanteet                                                 N Ka

Pari 1                                                              Tyttö     109     2,84    0,71

Lapsi tekee kotiaskareita.                                 Poika    109     2,91    0,71     ,339

Pari 2                                                              Tyttö     114     2,78    0,62

Lapsi auttaa sisaruksiaan tai vanhempiaan.       Poika    114     2,82    0,64      ,458

Pari 3                                                               Tyttö    110     2,29    0,67

Lapsi on utelias tai tiedonhaluinen.                   Poika    110     2,69    0,73    ,000

Pari 4                                                               Tyttö    122     2,70    0,75

Lapsi on tottelevainen.                                     Poika    122     2,85    0,70    ,009

Pari 5                                                               Tyttö    118     2,57    0,73

Lapsi on omatoiminen ja itsenäinen.                 Poika    118     2,77    0,73    ,001

Pari 6                                                               Tyttö    121     2,93    0,72

Lapsi käyttäytyy hyvin.                                     Poika    121     3,10    0,66    ,005

Pari 7                                                               Tyttö    106     2,26    0,72

Lapsella on omaperäisiä ideoita. Poika  106  2,62         0,76      ,000

Merk.
(2-suunt.)

Keski-
hajonta

 Suku-
puoli
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Kuten edellä on todettu, vanhempienkin vastauksissa oli havaittavissa
sellainen suuntaus, että poikia palkitaan useammin kuin tyttöjä. Opettajat
ovat ehkä perillä tällaisesta erosta ja ovat tietoisesti vastanneet sen mu-
kaan erilailla. Vanhemmat ovat taas vastanneet sekä tyttöjen ja poikien
kohdalla samanlaisella asteikolla, joten erot ovat voineet tasoittua, koska
melko harvoin, melko usein ja usein voivat tarkoittaa vastaajille hyvinkin
eri asioita. Saattaa olla niin, että tytön vanhempi kokee useammin
palkitsevansa, sillä taustalla voi olla ajatus, ettei ehkä niin usein tarvitsisi-
kaan palkita, kun asiat sujuvat muutenkin. Toisaalta poikien vanhemmat
voivat kokea, ettei niin usein olekaan mahdollisuutta/ syytä palkita lasta,
joten lasta palkitaan aina kun on syytä eli usein.

Opettajan taustan merkitsevyys palkitsemisen arvoisten asioi-
den arvioinnissa

Opettajien taustatietojen merkitsevyyttä palkitsemisasioissa tarkasteltiin
kunkin palkitsemisasian suhteen siten, että vastaukset luokiteltiin uudel-
leen. Opettajan sukupuolen merkitsevyyttä tarkasteltaessa uudelleen luo-
kittelu toteutettiin siten, että ensimmäiseen luokkaan sijoitettiin “Ei kos-
kaan” ja “Melko harvoin” valinnat tehneet opettajat. Toinen luokka muo-
dostui sellaisista opettajista, jotka katsoivat kyseessä olevista asioista
palkittavan melko usein tai usein.

Muissa analyyseissä uudelleenluokittelu toteutettiin siten, että oman luok-
kansa muodostivat “en osaa sanoa vastaukset” ja toiseen luokkaan yhdis-
tettiin kaikki jonkin kannan ilmaisseet opettajat. Perusteluna menettelylle
oli, että esimerkiksi niiden opettajien, jotka olivat keskustelleet vanhem-
pien kanssa kotikasvatukseen liittyvistä asioista, oletettiin osaavan ottaa
kantaa paremmin sitä koskeviin väitteisiin, kuin niiden, jotka eivät tällai-
sia keskusteluja olleet vanhempien kanssa käyneet. Uudelleen luokittelu
oli tehtävä siitäkin syystä, että tällä aineistolla suurempi määrä luokkia
olisi aiheuttanut sen, että joissakin kohdissa odotusarvot olisivat jääneet
liian pieniksi, jolloin johtopäätösten tekeminen olisi ollut arveluttavaa.
Seuraavissakin analyyseissä on kaikissa yksi luokka, jossa odotusarvo jäi
alle viiden, mutta tuloksia voidaan kuitenkin pitää suuntaa-antavina.

Opettajien taustatietojen suhteen eroja tarkasteltiin siis opettajan suku-
puolen, kotikasvatuksesta vanhempien kanssa keskustelun ja koulutyössä-
olovuosien mukaan.
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Kuten TAULUKOISTA 8 ja 9 selviää ristiintaulukoinnin mukaan mies ja
naisopettajien näkemykset erosivat kahdella ulottuvuudella. Molemmissa
tapauksissa miesopettajat olivat naisopettajia enemmän sitä mieltä, että
lapsia palkittiin melko usein tai usein. Yleisemminkin vastauksissa oli ha-
vaittavissa tämän suuntainen taipumus, mutta vain näissä kohdissa riski-
raja painui alle viiden prosentin.

Vaihtoehdossa “Lapsi auttaa sisaruksiaan tai vanhempiaan” miesopettajat
katsoivat useammin kuin naisopettajat, että tyttöjä palkittiin usein tai melko
usein. Pearsonin Khin -neliön mukaan ero on 5%:n riskitasolla merkitsevä
(p=.045).

TAULUKKO 8. OPETTAJIEN SUKUPUOLEN RISTIINTAULUKOINTI TYTTÖJEN KOH-

DALLA VAIHTOEHDON “LAPSI AUTTAA SISARUKSIAAN TAI VANHEMPIAAN”

(AUTSI10) KANSSA.

Toinen merkitsevä ero palkitsemisen arvoisiin asioihin liittyvissä arvioin-
neissa ilmeni vaihtoehdon “Lapsi on tottelevainen” kohdalla (TAULUKKO
9). Miesopettajat arvioivat siis naisopettajia useammin, että poikia palkit-
taisiin tällaisesta toiminnasta melko usein tai usein. Myös tässä kohdassa
Pearsonin Khin -neliön mukaan ero on merkitsevä 5%:n riskitasolla (p=.044).

SUKUPL1 * AUTSI10 Ristiintaulukointi

35 76 111

32,4 78,6 111,0

0 9 9

2,6 6,4 9,0

35 85 120

35,0 85,0 120,0

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Nainen

Mies

Sukupuoli

Yhteensä

Ei koskaan-

Harvoin

Melko usein-

Usein

AUTSI10

Yhteensä

Ei koskaan-    Melko usein-
  Harvoin             Usein        Yhteensä



TAULUKKO 9. OPETTAJIEN SUKUPUOLEN RISTIINTAULUKOINTI POIKIEN KOHDAL-

LA VAIHTOEHDON “LAPSI ON TOTTELEVAINEN” (TOTT112) KANSSA.

Muutama merkitsevä ero löytyi myös sen suhteen, olivatko opettajat kes-
kustelleet vanhempien kanssa kotikasvatusta koskevista asioista. Kuten
TAULUKOISTA 10 ja 11 voidaan havaita sellaiset opettajat, jotka olivat kes-
kustelleet vanhempien kanssa kotikasvatukseen liittyvistä asioista, olivat
merkitsevästi useammin osanneet ottaa kantaa kyseisiin palkitsemisen
arvoisia asioita edustaviin väitteisiin.

Poikien kohdalla sisarusten tai vanhempien auttamisen palkitsemiseen
(AUTSI11) osasivat paremmin ottaa kantaa sellaiset opettajat, jotka olivat
keskustelleet vanhempien kanssa kotikasvatukseen liittyvistä asioista.
Pearsonin Khin -neliön mukaan tämän suhteen ero on merkitsevä 5%:n
riskitasolla (p=.012).

TAULUKKO 10. RISTIINTAULUKOINTI SEN MUKAAN ILMOITTIVATKO OPETTAJAT

KESKUSTELLEENSA VANHEMPIEN KANSSA KOTIKASVATUKSESTA (KESKVAN5)

VAIHTOEHDON “LAPSI AUTTAA SISARUKSIAAN TAI VANHEMPIAAN” (AUTSI11)

POIKIEN PALKITSEMISEN SUHTEEN.

SUKUPL1 * TOTT11 Ristiintaulukointi

34 81 115

31,3 83,7 115,0

0 10 10

2,7 7,3 10,0

34 91 125

34,0 91,0 125,0

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Nainen

Mies

Sukupuoli

Yhteensä

Ei koskaan-

Harvoin

Melko usein-

Usein

TOTT112

Yhteensä

KESKVAN5 * AUTSI11 Ristiintaulukointi

33 108 141

37,1 103,9 141,0

8 7 15

3,9 11,1 15,0

41 115 156

41,0 115,0 156,0

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Kyllä

Ei

KESKVAN5

Yhteensä

En osaa

sanoa Jokin kanta

AUTSI11

Yhteensä
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Toinen merkitsevä ero (TAULUKKO 11) kotikasvatusta koskevien keskus-
telujen suhteen ilmeni opettajien arvioinneissa palkitsemisen useudessa
poikien omatoimisuuden ja itsenäisyyden suhteen (OMATIT11). Tässäkin
suhteessa kotikasvatuksesta keskustelleet osasivat paremmin ottaa kan-
taa väitteeseen; Pearsonin Khin -neliön mukaan näin voidaan väittää 5%:n
riskitasolla (p=.019).

TAULUKKO 11. RISTIINTAULUKOINTI SEN MUKAAN OLIVATKO OPETTAJAT

KESKUSTELLEET KOTIKASVATUKSEEN LIITTYVISTÄ ASIOISTA VANHEMPIEN KANS-

SA (KESKVAN5) POIKIEN KOHDALLA VAIHTOEHDON “LAPSI ON OMATOIMINEN JA

ITSENÄINEN” (OMATIT11) KANSSA.

Hieman yllättävä ero löytyi, kun tarkasteltiin opettajien vastauksia sen
suhteen, kuinka kauan he ilmoittivat olleensa koulutyössä (VSKOULT2)
(TAULUKKO 12). Erot saavuttivat 5%:n merkitsevyystason (p=.029) vain
tyttöjen suhteen vaihtoehdossa “Lapsella on omaperäisiä ideoita”
(OMIDE10). Mielenkiintoista on se, että tämä vaihtoehto oli myös sellai-
nen, jonka suhteen opettajien oli toiseksi vaikeinta ottaa kantaa. Tähän
tulokseen on suhtauduttava varauksella, sillä luokkien määrän vuoksi kah-
dessa luokassa odotusarvo jää alle viiden.

KESKVAN5 * OMATIT11

28 112 140

31,6 108,4 140,0

7 8 15

3,4 11,6 15,0

35 120 155

35,0 120,0 155,0

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Kyllä

Ei

KESKVAN5

Yhteensä

En osaa

sanoa Jokin kanta

OMATIT11

Yhteensä
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TAULUKKO 12. KOULUTYÖSSÄOLOAJAN RISTIINTAULUKOINTI TYTTÖJEN

KOHDALLA VAIHTOEHDON “LAPSELLA ON OMAPERÄISIÄ IDEOITA” KANSSA.

Yleisemminkin ottaen näyttää kuitenkin siltä, että palkitsemisen arvoisiin
asioihin tyttöjen ja poikien kohdalla ovat ahkerampia olleet ottamaan kan-
taa vasta joitakin vuosia koulutyössä olleet opettajat. Tähän voi olla mon-
ta syytä.

Ensinnäkin, vasta vähän aikaa opettajan toimineet ovat todennäköisesti
nuoria opettajia, nuoret opettajat ovat todennäköisimmin saaneet yliopis-
tollisen koulutuksen, ja vasta tehneet esimerkiksi oman gradunsa, joten
he ymmärtävät tutkimuksen merkityksen, ja saattavat nähdä tutkimuk-
sellisen otteen ja sitä kautta tutkimuksiinkin vastaamisen osaksi omaa
työtään opettajana.

He ovat myös voineet vanhempia opettajia selvemmin kokea, että heidän
pitäisi tietää kotikasvatusta koskevista asioista tai ovat tienneetkin, kos-
ka ovat panostaneet työhönsä paljon. Kauemmin koulutyössä olleet ovat
voineet kokea kyselyyn vastaamisen turhaksi ja protestoida pidättäytymällä
kannanotosta. Kokeneemmat opettajat ovat myös voineet tuntea tosiaan

VSKOULT2 * OMIDE10 Ristiintaulukointi

0 7 7

2,0 5,0 7,0

3 22 25

7,2 17,8 25,0

8 27 35

10,1 24,9 35,0

6 11 17

4,9 12,1 17,0

27 42 69

19,8 49,2 69,0

44 109 153

44,0 109,0 153,0

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

alle 2

vuotta

alle 4

vuotta

alle 8

vuotta

alle 12

vuotta

yli 12

vuotta

VSKOULT2

Yhteensä

En osaa

sanoa Jokin kanta

OMIDE10

Yhteensä
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olevansa tietämättömiä, ja heidän on voinut olla helpompaa myös myön-
tää se tutkijalle.

Erot tyttöjen ja poikien kohdalla käytetyissä palkitsemiskeinoissa

Opettajien näkemyksiä tyttöjen ja poikien kasvatuksen eroista kysyttiin
samaan tapaan strukturoiduilla väitteillä, jotka oli laadittu tutkimuksen
edellisen vaiheen tulosten pohjalta. Väitteet olivat yleistä muotoa “x:n
vanhemmat toimivat useammin näin ja näin kuin y:n vanhemmat”.
Asteikkona käytettiin samaa mieltä/erimieltä ulottuvuutta sekä vaihtoeh-
toa “ei eroa sukupuolten välillä”. Sellaiset vastaukset, joissa oli annettu
useampi kuin yksi vaihtoehto, poistettiin ennen analyysia.

Vastausten keskiarvo on tässä laskettu siten, että ne vastaukset, joissa on
valittu vaihtoehto “ei eroa sukupuolten välillä” on jätetty pois ennen kes-
kiarvon laskemista, koska tämän vaihtoehdon olemassa olo ei toteuta
muuttujan jatkuvuuden vaatimusta. Samoin on tehty myös seuraavien
analyysien kohdalla.

KUVIOSSA 9 on yhteenveto opettajien vastauksista koskien tyttöjen ja
poikien kotikasvatuksessa käytettyjä palkitsemiskeinoja. Muuttujat on jär-
jestetty keskiarvojen mukaan suuruusjärjestykseen siten, että ensimmäi-
sen väitteen (TYPHY415) kanssa opettajat ovat olleet eniten samaa mieltä.
Selvitän kuvion vastausosuuksia tarkemmin seuraavassa.

KUVIO 9. TYTTÖJEN JA POIKIEN PALKITSEMISTA KOSKEVIEN VÄITTEIDEN

VASTAUSOSUUKSIA KUVAAVA PYLVÄSDIAGRAMMI.
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Myönteisimmin opettajat suhtautuivat väitteeseen “Tyttöjen vanhemmat
palkitsevat lastaan hyväilemällä useammin kuin poikien vanhemmat”
(TYPHY415) (Ka=3,47). Opettajista 27,9 prosenttia oli väitteen kanssa jok-
seenkin samaa mieltä ja noin joka kymmenes (10,7 %) opettaja oli täysin
samaa mieltä. Hieman yli viidennes (22,9 %) opettajista kuinkin katsoi,
että hyväilemisen käytön suhteen ei ole tyttöjen ja poikien kasvatuksessa
eroa.

Opettajien näkemysten mukaan poikien vanhemmat palkitsevat useam-
min kuin tyttöjen vanhemmat lastaan antamalla hänelle rahaa (POPRA415),
sillä keskiarvo tässä väitteessä oli 3,41. Painopiste tämän väitteen vasta-
uksissa on “jokseenkin samaa mieltä” vaihtoehdon kohdalla, sillä 34,1
prosenttia vastaajista oli valinnut tämän vaihtoehdon. Noin joka kymme-
nes (9,4%) oli täysin samaa mieltä. Hieman harvempi kuin edellisessä
väitteessä oli sitä mieltä, ettei tyttöjen ja poikien palkitsemisessa ole ra-
halla palkitsemisen suhteen eroa. Rahan käyttämiseen palkitsemisessa
näyttää opettajien olleen tyttöjen ja poikien palkitsemistoimenpiteistä
helpoin ottaa kantaa, sillä “en osaa sanoa” -vastausten osuus tässä koh-
dassa oli vain 19,6 prosenttia.

Myös toisen, poikien useampaa materiaalista palkitsemista kuvaavan väit-
teen kanssa opettajat olivat samaa mieltä. Keskiarvo väitteen “Vanhem-
mat palkitsevat poikia useammin kuin tyttöjä antamalla hänen valita jon-
kin haluamansa edun (esim. leikkikalun, makeisia tms.)” (POPET415) koh-
dalla oli kuitenkin hieman edellistä väitettä matalampi (eli Ka=3,39). Enem-
män tai vähemmän samaa mieltä tämän väitteen kanssa oli 35,9 prosent-
tia opettajista. Opettajista 29,1 prosenttia oli sitä mieltä, että tämän pal-
kitsemismuodon käytön suhteen ei tyttöjen ja poikien kotikasvatuksessa
ollut eroa. Kantaa tähän väitteeseen ei osannut ottaa 23,1 prosenttia opet-
tajista.

Kolmanteenkin materiaalista palkitsemista poikien kotikasvatuksessa
kuvaavaan väitteeseen “Poikien vanhemmat ostavat lapselle jonkin lahjan
tai makeisia useammin kuin tyttöjen vanhemmat” (POPLA415) opettajat
suhtautuivat enemmän tai vähemmän myönteisesti (Ka=3,12). Tämän väit-
teen kohdalla oli kuitenkin palkitsemista koskevien väitteiden joukossa
suurin määrä “en osaa sanoa” -vastauksia (34,1 %). Suhteellisen paljon oli
opettajia, jotka katsoivat, ettei tämän palkitsemismuodon suhteen ole
sukupuolten välisiä eroja (28,0 %). Jokseenkin samaa mieltä väitteen kans-
sa oli noin viidennes (19,7 %) opettajista ja muutama myös täysin samaa
mieltä (3,0 %). Väitteen kanssa erimieltä oli 15,2 prosenttia opettajista.
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“Poikien vanhemmat palkitsevat lastaan antamalla hänen valvoa hieman
normaalia pidempään useammin kuin tyttöjen vanhemmat” (POPVA415) -
väitteeseen opettajat keskiarvon (Ka=3,06) mukaan suhtautuivat varovai-
sen myönteisesti. Hieman alle neljännes (22,7 %) opettajista ilmoitti ole-
vansa jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa, ja neljä opettajaa oli täy-
sin samaa mieltä. Eri mieltä väitteen kanssa oli 18,2 prosenttia vastaajis-
ta. “En osaa sanoa” -vastausten osuus oli tässäkin väitteessä suhteellisen
suuri (31,8 %). Noin neljännes (24,2 %) vastanneista katsoi, ettei tyttöjen
ja poikien kotikasvatuksella ole tämän väitteen suhteen eroa.

Opettajien näkemysten mukaan poikien vanhemmat eivät palkitse useam-
min kuin tyttöjen vanhemmat lastaan kehumalla ja kiittämällä (POPKE415).
Vastausten keskiarvo oli 2,75, ja vastausten painopiste on “jokseenkin eri
mieltä” vaihtoehdon kohdalla, sillä sen vaihtoehdon oli valinnut 26,3 pro-
senttia opettajista. Hieman yli neljännes (27,0 %) opettajista kuitenkin
katsoi, ettei lapsen sukupuolella ole kehumisen ja kiittämisen suhteen
merkitystä. Jokseenkin samaa mieltä siitä, että poikia tosiaan palkitaan
kehumalla ja kiittämällä tyttöjä useammin oli 16,8 prosenttia opettajista.

Eniten erimieltä opettajat olivat väitteen “Poikien vanhemmat palkitsevat
lastaan osoittamalla rakkautta ja hellimällä häntä useammin kuin tyttöjen
vanhemmat” (POPRK415) kanssa. Tässä väitteessä vastausten painopiste
on selvästi “jokseenkin eri mieltä” -vaihtoehdon kohdalla, sillä 39,0 % opet-
tajista oli vastannut siten, ja keskiarvo on 2,22. Noin kymmenes (10,3 %)
opettajista oli täysin eri mieltä väitteen kanssa. Vain yksi opettaja oli jok-
seenkin samaa mieltä väitteen kanssa. Neljännes opettajista katsoi, ettei
lapsen sukupuolella ole merkitystä rakkauden osoittamisen ja hellimisen
suhteen.

Erot tyttöjen ja poikien kohdalla käytetyissä rankaisukeinoissa

KUVIOSSA 10 on yhteenveto opettajien vastauksista tyttöjen ja poikien
kotikasvatuksessa käytetyistä rankaisutoimenpiteistä. Muuttujat on jär-
jestetty keskiarvon mukaan siten, että ensimmäiseen väitteeseen
(TYRSR416) opettajat ovat suhtautuneet myönteisimmin.
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KUVIO 10. TYTTÖJEN JA POIKIEN RANKAISUA KOSKEVIEN VÄITTEIDEN VASTAUS-

OSUUKSIA KUVAAVA PYLVÄSDIAGRAMMI.

Opettajat suhtautuivat siis myönteisimmin väitteeseen “Tyttöjen vanhem-
mat kertovat lapselle, että hän on saanut käytöksellään vanhemmat
surullisiksi useammin kuin poikien vanhemmat” (TYRSR416). Opettajista
36,8 prosenttia ilmoitti olevansa väitteen kanssa jokseenkin samaa mieltä
ja 4,5 % oli täysin samaa mieltä. Keskiarvoksi muodostui 3,38. Kantaansa
tähän väitteeseen ei osannut ilmaista 22, 6 prosenttia opettajista. Enem-
män tai vähemmän eri mieltä väitteen kanssa oli 12,8 prosenttia vastan-
neista. Tyttöjen ja poikien kotikasvatuksessa ei nähnyt eroja tässä suh-
teessa 23,3 % opettajista.

Toinen väite, johon opettaja rankaisutoimenpiteiden käytön suhteen suh-
tautuivat myönteisesti oli “Poikien vanhemmat antavat lapselle vitsaa tai
remmiä useammin kuin tyttöjen vanhemmat” (PORVI416) (Ka=3,14). Jok-
seenkin samaa mieltä väitteen kanssa oli 27,1 prosenttia opettajista ja
täysin samaa mieltä oli 6,8 prosenttia. Jokseenkin eri mieltä tai täysin
erimieltä ilmaisi olevansa hieman yli viidennes opettajista (22,6 %). Hie-
man harvempi kuin edellisessä väitteessä katsoi, ettei tyttöjen ja poikien
kotikasvatuksessa ole tässä suhteessa eroa (20,3 %).

Muihin kotikasvatuksessa käytettyjä rankaisutoimenpiteitä koskeviin väit-
teisiin opettajat suhtautuivat enemmän tai vähemmän kielteisesti. Väit-
teen “Tyttöjen vanhemmat suuttuvat ja moittivat lasta useammin kuin
poikien vanhemmat” (TYRSU416) kohdalla lähes kolmannes (29,2 %) opet-
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tajista ilmoitti olevansa jokseenkin eri mieltä. Tässä suhteessa opettajien
näkemykset jakautuivat siten, että hieman yli viidennes (21,9 %) oli kui-
tenkin jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa ja 3,6 prosenttia oli täy-
sin samaa mieltä. Verrattuna muihin rankaisutoimenpiteitä koskeviin väit-
teisiin suuttumisen ja moittimisen suhteen hieman pienempi osa opetta-
jista katsoi, ettei tyttöjen ja poikien kotikasvatuksessa ole eroa (18,2 %).
Keskiarvo tässä väitteessä oli 2,93. Väitteeseen ei osannut ottaa kantaa
noin neljännes opettajista (24,1 %).

Väite “Poikien vanhemmat passittavat lapsen toiseen huoneeseen useam-
min kuin tyttöjen vanhemmat” (PORPA416) osoittautui tyttöjen ja poikien
kotikasvatuksessa käytettyjen rankaisutoimenpiteiden osalta hank-
alimmaksi väitteeksi, sillä 38,1 prosenttia vastanneista ei ollut osannut
ottaa siihen kantaa. Tyttöjen ja poikien kotikasvatuksessa ei toiseen huo-
neeseen passittamisen osalta nähnyt eroja 29,1 prosenttia opettajista.
Opettajista 15,7 prosenttia opettajista ilmoitti olevansa jokseenkin eri
mieltä väitteen kanssa ja 4,5 prosenttia oli täysin eri mieltä. Enemmän tai
vähemmän samaa mieltä väitteen kanssa oli kuitenkin 12,7 prosenttia
opettajista. Keskiarvoksi tässä muodostui 2,85.

Opettajat olivat yleisesti ottaen hieman eri mieltä väitteen “Tyttöjen van-
hemmat nuhtelevat useammin lasta kuin poikien vanhemmat” (TYRNH416)
kanssa, sillä keskiarvoksi muodostui 2,79. Jokseenkin eri mieltä väitteen
kanssa oli 19,7 prosenttia opettajista ja täysin eri mieltä 9,1 prosenttia.
Hieman alle viidennes (19,7 %) katsoi kuitenkin olevansa jokseenkin tai
täysin samaa mieltä väitteen kanssa. Nuhtelun suhteen ei lapsen suku-
puolella ollut merkitystä 23,5 prosentin mielestä. Myös tähän väitteeseen
oli kuitenkin opettajien suhteellisen vaikea ottaa kantaa, sillä 28, 0 pro-
senttia opettajista oli valinnut vaihtoehdon “en osaa sanoa”.

Hieman alle kolmannes (32,8 %) opettajista katsoi, ettei lapsen sukupuolella
ollut merkitystä siinä, vaativatko vanhemmat lasta korvaamaan tai
hyvittämään tekonsa jotenkin (TYRKO416). Tämän väitteen kohdalla kes-
kiarvo oli 2,76. Väitteen “Tyttöjen vanhemmat useammin kuin poikien
vanhemmat vaativat lasta korvaamaan tai hyvittämään tapahtuneen jo-
tenkin (esim. työllä)” kanssa jokeenkin eri mieltä oli hieman yli viidennes
(20,9 %) opettajista ja täysin eri mieltä oli 5,2 % vastanneista. Opettajista
14,1 % ilmoitti kuitenkin olevansa enemmän tai vähemmän samaa mieltä
väitteen kanssa. Hieman useampi oli tässä kohdassa osannut ottaa kantaa
(“en osaa sanoa” -valintoja oli 26,9 %) verrattuna edelliseen väitteeseen.
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Ongelmalliseksi opettajien vastausten mukaan osoittautui myös väite “Tyt-
töjen vanhemmat useammin kuin poikien vanhemmat ottavat lapselta pois
jonkin edun (esim. seuraavan viikkorahan)” (TYRET416), sillä 30,8 pro-
senttia ei ollut osannut ottaa kantaa siihen. Tässä väitteessä oli myös yksi
suurimmista osuuksista sellaisista vastauksista, joissa opettajat katsoi-
vat, ettei lapsen sukupuolella ole merkitystä toimenpiteen käytön suh-
teen (32,3 %). Yleisesti ottaen opettajat olivat suhteellisen eri mieltä väit-
teen kanssa, sillä keskiarvo oli 2,66. Jokseenkin eri mieltä ilmoitti olevan-
sa 17,3 % ja täysin eri mieltä oli 9,0 prosenttia vastanneista. Jokseenkin
tai täysin samaa mieltä väitteen kanssa oli vain noin kymmenesosa (10,5
%) opettajista.

Seuraavissa väitteissä “Tyttöjen vanhemmat tukistavat tai näpäyttävät lasta
useammin kuin poikien vanhemmat” (TYRTU416) ja “Tyttöjen vanhemmat
jättävät lapsen kotiarestiin useammin kuin poikien vanhemmat” (TYRKA416)
opettajien vastausten keskiarvoksi muodostui 2,5. Molemmissa väitteissä
lisäksi hieman yli neljännes opettajista kastoi, ettei tyttöjen ja poikien
kotikasvatuksessa ole niiden suhteen eroa (järjestyksessä 27,8 % ja 26,9
%). Hieman alle neljännes opettajista ei kummankaan väitteen suhteen ol-
lut osannut ottaa kantaa (järjestyksessä 24,8 % ja 23,9 %).

Jokseenkin eri mieltä siitä, että tyttöjen vanhemmat tukistavat tai näpäyt-
tävät lastaan useammin kuin poikien vanhemmat oli 31,6 prosenttia opet-
tajista ja 7,5 prosenttia ilmoitti olevansa täysin eri mieltä. Hieman alle
kymmenesosa (8,3 %) puolestaan oli enemmän tai vähemmän samaa miel-
tä väitteen kanssa.

Väitteen “Tyttöjen vanhemmat jättävät lapsen kotiarestiin useammin kuin
poikien vanhemmat” kanssa puolestaan jokseenkin eri mieltä oli 29,9 pro-
senttia opettajista ja täysin eri mieltä oli 9,0 prosenttia. Hieman yli kym-
menesosa (10,4 %) ilmoitti olevansa enemmän tai vähemmän samaa miel-
tä väitteen kanssa.

Eniten eri mieltä opettajat olivat väitteen “Poikien vanhemmat laittavat
lapsen nukkumaan hieman tavallista aikaisemmin useammin kuin tyttö-
jen vanhemmat” (PORNK416) kanssa. Tässä kohdassa keskiarvoksi muo-
dostui 2,34. Verrattuna muihin rankaisutoimenpiteitä koskeviin väitteisiin,
tämän väitteen kohdalla oli myös suurempi osa opettajista (34,6 %) sitä
mieltä, ettei lapsen sukupuolella ole merkitystä toimenpiteen käyttöön.
Lähes kolmannes (30,8 %) opettajista ilmoitti olevansa jokseenkin eri mieltä
väitteen kanssa ja 8,3 prosenttia oli täysin eri mieltä. Vain muutama opet-
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taja katsoi väitteen pitävän jokseenkin paikkaansa. Vähän yli viidennes
(22,6 %) opettajista ei ollut osannut ottaa väitteeseen kantaa.

OPETTAJIEN NÄKEMYKSET ÄITIEN JA ISIEN TOTEUTTAMASTA
KOTIKASVATUKSESTA

Erot näkemyksissä äitien ja isien käyttämistä palkitsemiskeinoissa

Opettajien näkemyksiä äitien ja isien käyttämistä palkitsemiskeinoista
kartoitettiin samaan tapaan, kuin tyttöjen ja poikien kotikasvatusta oli
kartoitettu. Kaikki väitteet olivat yleistä muotoa “x toimii y:tä useammin
näin ja näin”. Sellaiset vastaukset, joissa oli annettu useampi kuin yksi
arvo, poistettiin ennen analyysiä.

Vastauksissa on havaittavissa mielenkiintoinen suuntaus, että vastaajien
näytti olevan vaikeampaa ottaa kantaa sellaisiin väitteisiin, joissa esitet-
tiin isien käyttävän joitakin palkitsemistoimenpiteitä useammin kuin äi-
tien. Tämä ilmeni siten, että niiden väitteiden kohdalla noin yksi neljäsosa
vastaajista valitsi vaihtoehdon “en osaa sanoa”. Tähän voi olla syynä esi-
merkiksi se, että äidit ovat perinteisesti olleet yhteydessä kouluun ja hoi-
taneet vuorovaikutuksen opettajan kanssa, joten opettajat voivat tietää
enemmän äitien rooleista kotikasvatuksessa. Toisaalta vastauksiin on voi-
nut vaikuttaa myös se, että suurin osa opettajista on naisia, joten heille
on ollut helpompi asettua äitien asemaan ja tarkastella asiaa siten.
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KUVIO 11. OPETTAJIEN NÄKEMYKSIÄ ÄITIEN JA ISIEN KÄYTTÄMISTÄ

PALKITSEMISKEINOISTA KOTIKASVATUKSESSA KUVAAVA PYLVÄSDIAGRAMMI.

Väitteeseen “Äiti palkitsee hyväilemällä useammin kuin isä” (ÄIPHY415),
suhtauduttiin myönteisimmin (Ka=3,99), sillä 23,3 prosenttia vastaajista
ilmoitti olevansa väitteen kanssa täysin samaa mieltä, ja lähes puolet (48,1
%) vastaajista vastasi olevansa “jokseenkin samaa mieltä”. Vain 8, 3 pro-
senttia vastaajista katsoi, ettei äidin ja isän välillä ole tämän asian suh-
teen eroa.

Toiseksi myönteisimmin suhtauduttiin väitteeseen “Äiti palkitsee lastaan
isiä useammin osoittamalla rakkautta ja hellimällä häntä” (ÄIPRK415)
(Ka=3,91). Tässä vaihtoehdossa lähes 60 prosenttia (57,5 %) opettajista
oli jokseenkin samaa mieltä, ja 17,2 prosenttia heistä oli täysin samaa
mieltä. Tässä kohdassa hieman harvempi kuin edellisessä oli sitä mieltä,
ettei äitien ja isien toiminnan useudessa ollut eroja.

Kolmanneksi myönteisimmin suhtauduttiin väitteeseen “Äidit palkitsevat
lastaan kehumalla useammin kuin isät” (ÄIPKE415) (Ka=3,78). Tämän väit-
teen kohdalla suurin vastauskertymä sijoittuu vaihtoehdon “jokseenkin
samaa mieltä” kohdalle, eli tasan puolet vastanneista katsoi, että olevan-
sa ainakin hieman samaa mieltä väitteen kanssa. Täysin samaa mieltä väit-
teen kanssa oli 12,7 prosenttia vastanneista. Selvästi suurempi osa vas-
tanneista kuin aikaisemmissa, oli sitä mieltä, ettei tällaisen toimenpiteen
käytön suhteen ole eroja äitien ja isien välillä.
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Väitteistä, joissa esitettiin isän toimivan aktiivisemmin kotikasvatuksessa
tiettyjen toimenpiteiden suhteen, myönteisimmin suhtauduttiin siihen, että
“Isät palkitsevat lastaan useammin rahalla kuin äidit” (ISPRA415)(Ka =3,53).
Verrattuna aikaisempiin tässä on otettava huomioon selvästi edellisiin
väitteisiin verrattuna suurempi määrä (25,4 %) vastaajia, jotka eivät ole
osanneet ottaa kantaa kyseiseen väitteeseen. Enemmän tai vähemmän
myönteisesti tähän väitteeseen suhtautui 51, 4% vastaajista. Täysin sa-
maa mieltä ilmoitti olevansa kuitenkin vain joka kymmenes (11,6 %).

Myös väitteeseen “Isät palkitsevat lastaan ostamalla hänelle lahjan tai
makeisia useammin kuin äidit” (ISPLA415) oli vastaajien selvästi hieman
vaikeampi ottaa kantaa. Hieman yli neljännes opettajista nimittäin vastasi
tähän “en osaa sanoa”. Lievää painottumista myöntävään suuntaan oli vas-
tauksissa havaittavissa; 35,6 prosenttia opettajista ilmoitti olevansa jok-
seenkin samaa mieltä, ja 6,1 prosenttia täysin samaa mieltä. Lähes viiden-
nes (18,2 %) katsoi kuitenkin, ettei äitien ja isien toiminnalla tämän toi-
menpiteen suhteen ollut eroa. Tämän vaihtoehdon keskiarvo oli 3,37.

Seuraaviin kahteen väitteeseen (“Isät palkitsevat lastaan edulla äitejä
useammin”(ISPAE415) ja “Isät palkitsevat lastaan antamalla tämän valvoa
hieman normaalia pidempään useammin kuin äidit”(ISPAVA415)) on opet-
tajien ollut selvästi vaikea ottaa kantaa, sillä molempien väitteiden koh-
dalla suuri osa, lähes kolmannes vastanneista ei ole osannut sanoa mieli-
pidettään. Hieman suurempi osa kuin edellisissä väitteissä on myös kat-
sonut, ettei äitien ja isien toiminta näiden toimenpiteiden käytön suhteen
eroa. Kokonaisuudessaan myös näihin väitteisiin suhtauduttiin myöntei-
sesti, sillä kummassakin vaihtoehdossa keskiarvo oli vähän suurempi kuin
kolme, joka sijaitsi asteikon keskivälissä (ISPVA415 kohdalla Ka=3,16 ja
ISPAE415 kohdalla Ka=3,11).

Erot näkemyksissä äitien ja isien käyttämistä rankaisukeinoista

Opettajien vastauksista on havaittavissa, että äitien ja isien käyttämiin
rankaisutoimenpiteisiin oli vaikeampi ottaa kantaa kuin palkitsemiskei-
noihin. Kaikissa väitteissä kantaa ottamattomien osuus on yli kahdenkym-
menen prosentin luokkaa, ja muutamissa jopa lähes neljäkymmentä, kun
palkitsemiskeinojen käytössä vaikeimmiksi osoittautuneiden väitteiden
kohdalla “en osaa sanoa” -vastausten osuus oli noin kolmannes. Lisäksi
rankaisukeinojen kohdalla suhteellisesti suurempi osa opettajista oli il-
moittanut näkemyksekseen, ettei isien ja äitien toiminnalla ole eroa mones-
sakaan kohdassa.
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Kannanoton vaikeuteen on varmasti vaikuttanut se, että palkitsemiskei-
nojen käyttöön liittynyt tilanteenasettelu oli yhdistetty kouluun ja saattoi
siten koskettaa opettajaa omakohtaisemmin kuin rankaisutilanne, joka oli
yleisempi ja liittyi selvemmin kotona esiintyviin tilanteisiin. Vastaukset
olisivat voineet olla toisenlaisia, jos kysymyksessä olisi ollut esimerkiksi
huono käytös koulussa, josta ilmoitetaan vanhemmille. Opettajat ovat il-
meisesti useammin pohtineet koulusta tulevan hyvän palautteen vaiku-
tusta vanhempien toimintaan lasta kohtaan. Näin on varmasti ollut myös
silloin, kun opettaja on joutunut lähettämään negatiivista palautetta oppi-
laan kotiin.

KUVIO 12. OPETTAJIEN NÄKEMYKSIÄ ÄITIEN JA ISIEN KÄYTTÄMISTÄ

RANKAISUKEINOISTA KOTIKASVATUKSESSA.

Opettajien näkemyksissä äitien ja isien käyttämistä rankaisutoimenpiteistä
on havaittavissa käsitys äitien aktiivisemmasta roolista kotikasvatuksessa.
Eniten samaa mieltä oltiin seuraavien väitteiden kanssa: “Äidit useammin
kuin isät kertovat lapselle, että hän on käytöksellään saanut vanhemmat
surullisiksi.” (ÄIRSR416) (Ka=3,81), “Äidit useammin kuin isät nuhtelevat
lasta.” (ÄIRNH416) (Ka=3,67) ja “Äidit suuttuvat ja moittivat lasta useam-
min kuin isät.” (ÄIRSU416) (Ka=3,5). Rankaisumuoto, jota isien katsottiin
äitejä useammin käyttävän oli “Antaa lapselle vitsaa tai remmiä” (ISRVI416).
Keskiarvon (Ka=3,27) mukaan sen kanssa oltiin samaa mieltä neljänneksi
useimmiten.
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Muissa väitteissä sellaiset arviot lisääntyivät, joiden mukaan sukupuolten
välillä ei rankaisumenetelmien käytössä ole eroja, näiden väitteiden koh-
dalla myös “en osaa sanoa” -valinnat lisääntyivät. Neljän ensimmäisen
väitteen kohdalla enintään 15 prosenttia opettajista arvioi, ettei sukupuol-
ten välillä ole eroja, kun taas muissa väitteissä osuus oli yli 20 prosenttia.

Kaikkein hankalimmiksi väitteiksi, joissa “en osaa sanoa” -vastausten osuus
nousi yli kolmenkymmenen, olivat “Äidit useammin kuin isät rankaisevat
lasta ottamalla pois jonkin edun (esim. seuraavan viikkorahan).” (ÄIRET416)
(42,6 %), “Isät useammin kuin äidit rankaisevat lasta jättämällä hänet koti-
arestiin.” (ISRKA416) (36,5 %), “Äidit useammin kuin isät rankaisevat lasta
laittamalla hänet nukkumaan tavallista aikaisemmin.” (ÄIRNK416) (35,6
%), “Isät useammin kuin äidit rankaisevat lasta passittamalla hänet toi-
seen huoneeseen.” (ISRPA416) (34,1 %) ja “Äidit useammin kuin isät vaati-
vat lasta korvaamaan tai hyvittämään tapahtuneen jotenkin (esim. työl-
lä).” (ÄIRKO416) (32,8 %).

Rankaisutoimenpiteiden osalta opettajat suhtautuivat siis myönteisimmin
väitteeseen “Äidit useammin kuin isät kertovat lapselle, että hän on
käytöksellään saanut vanhemmat surullisiksi.” (ÄIRSR416). Lähes puolet
(49,3 %) opettajista oli jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa ja 15,4
prosenttia täysin samaa mieltä. Tähän väitteeseen näyttää opettajien ol-
leen helpoin ottaa kantaa, sillä tällä kohtaa “en osaa sanoa” -vastausten
osuus oli rankaisukeinojen käytön osalta pienin (21,3 %). Vain 8,8 pro-
senttia vastaajista katsoi lisäksi, ettei isien ja äitien toiminnalla ole tämän
rankaisutoimenpiteen käytön suhteen eroa.

Opettajien näkemysten mukaan äidit nuhtelevat useammin lasta kuin isät
(ÄIRNH416) (Ka=3,67). Vastausten painopiste on selvästi “jokseenkin sa-
maa mieltä” -vaihtoehdon kohdalla, sillä 45,2 prosenttia opettajista on
vastannut siten. Noin joka kymmenes opettaja katsoi, että väite pitää täy-
sin paikkaansa. Tässä kohdassa 25,9 prosenttia vastaajista eli hieman
useampi kuin edellisessä ei ollut osannut ottaa kantaa väitteeseen. Äitien
ja isien välillä ei nähnyt eroja 10,4 prosenttia vastaajista.

Yleisesti ottaen opettajien näkemysten mukaan äidit suuttuvat ja moittivat
lasta useammin kuin isät (ÄIRSU416) (Ka=3,5). Joka kymmenes opettaja
on täysin sitä mieltä ja 37,3 prosenttia on jokseenkin samaa mieltä. Opet-
tajista 13,4 prosenttia katsoo, että tämän rankaisutoimenpiteen käytössä
ei ole eroja äitien ja isien suhteen. Tämän väitteen kohdalla ei osannut
ottaa kantaa 26,9 prosenttia opettajista.
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Opettajien näkemyksen mukaan isät rankaisevat lasta useammin antamal-
la vitsaa tai remmiä (ISRVI416). Kolmasosa vastanneista oli jokseenkin
samaa mieltä väitteen kanssa, ja 8,6 prosenttia opettajista oli täysin sa-
maa mieltä. Opettajista 15,1 prosenttia oli puolestaan sitä mieltä, että
vanhempien välillä ei ole eroja tällaisen rankaisun käytössä. Yleisesti otta-
en asenne tätä väitettä kohtaan oli lievästi myönteinen, sillä annettujen
arvojen keskiarvo oli 3,27. Kuitenkin lähes viidennes (18 %) opettajista oli
enemmän tai vähemmän erimieltä väitteen kanssa.

Seuraavissa väitteissä “Äidit useammin kuin isät vaativat lasta korvaamaan
tai hyvittämään tapahtuneen jotenkin (esim. työllä).” ja “Äidit useammin
kuin isät rankaisevat lasta laittamalla hänet nukkumaan tavallista aikai-
semmin.” jakaumat ovat suhteellisen samanlaiset. Molemmissa väitteissä
noin kolmannes opettajista ei ole osannut ottaa kantaa (prosentit järjes-
tyksessä 32,8 % ja 35,6 %). Noin viidennes opettajista on molempien väit-
teiden kohdalla katsonut, ettei äitien ja isien toiminnan useudessa ole eroja.
Yleisesti katsoen voidaan sanoa, että opettajat suhtautuvat kuitenkin väit-
teisiin varovaisen myönteisesti, sillä väitteiden keskiarvot ovat järjestyk-
sessä 3,10 (ÄIRKO416) ja 3,08 (ÄIRNK416). Näiden molempien väitteiden
kohdalla on kuitenkin edellisiin väitteisiin verrattuna suuremmat osuudet
täysin tai hieman erimieltä olevia opettajia.

Seuraaviin väitteisiin äitien ja isien toiminnasta rankaisutilanteissa opet-
tajat suhtautuivat keskimäärin enemmän tai vähemmän kielteisesti. Ku-
ten totesin, vaihtoehto “Äidit useammin kuin isät rankaisevat lasta otta-
malla pois jonkin edun (esim. seuraavan viikkorahan)” (ÄIRET416) osoit-
tautui opettajien mielestä vaikeimmaksi, sillä jopa 42,6 prosenttia heistä
valitsi vaihtoehdon “ en osaa sanoa”. Täsmälleen samansuuruinen osa (15,4
%) opettajista oli jokseenkin erimieltä ja jokseenkin samaa mieltä. Erimie-
lisyyteen painottuminen (Ka=2,94) on havaittavissa siitä, että täysin eri-
mieltä oli hieman useampi kuin täysin samaa mieltä. Tämän väitteen koh-
dalla hieman yli viidennes (21,3 %) opettajista katsoi, että äitien ja isien
toiminnan useudessa ei ole eroja.

Yli viidennes opettajista (22,6 %) oli myös sitä mieltä, ettei isien ja äitien
välillä ole eroa tukistamisen ja näpäyttämisen käytössä rankaisukeinona
(ISRTU416). Tämän vaihtoehdon kohdalla lähes kolmannes (28,6 %) opet-
tajista ei osannut sanoa kantaansa. Sellaisia opettajia, jotka olivat jok-
seenkin samaa mieltä väitteen kanssa, oli hieman yli viidennes vastaajista
eli lähes yhtä paljon kuin sellaisia, jotka olivat jokseenkin erimieltä. Kuten
edellisessä vaihtoehdossa painottuminen erimieliseen suuntaan (Ka=2,93)
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on havaittavissa täysin erimieltä ja täysin samaa mieltä valintojen osuuk-
sista.

Kahdessa viimeisessä väitteessä, joihin keskiarvon mukaan opettajat suh-
tautuivat kielteisimmin, jakaumat ovat samansuuntaisia. Väitteisiin “Isät
useammin kuin äidit rankaisevat lasta jättämällä hänet kotiarestiin”
(ISRKA416) (Ka=2,88) ja “Isät useammin kuin äidit rankaisevat lasta
passittamalla hänet toiseen huoneeseen.” (ISRPA416) (Ka=2,82) on opet-
tajien ollut vaikea ottaa kantaa, sillä “en osaa sanoa” -vastausten osuudet
ovat yli kolmanneksen (järjestyksessä 36,5 % ja 34,1 %).

Lähes neljäsosa (24,1 %) opettajista katsoo, että isien ja äitien toiminnan
useudessa ei ole eroa sen suhteen kumpi vanhemmista jättää lapsen koti-
arestiin. Jokseenkin eri mieltä siitä, että isät useammin kuin äidit
rankaisevat lasta jättämällä hänet kotiarestiin, oli 19,0 % opettajista ja 4,4
% oli täysin eri mieltä. Enemmän tai vähemmän samaa mieltä oli 16,1 pro-
senttia opettajista.

Toiseen huoneeseen passittamisen osalta 22,2 prosenttia opettajista kat-
soi, ettei äitien ja isien toiminta eroa. Opettajista 19,3 prosenttia oli jok-
seenkin erimieltä siitä, että isät useammin kuin äidit rankaisevat lasta
passittamalla hänet toiseen huoneeseen. Täysin eri mieltä tästä oli 7,4
prosenttia opettajista. Jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa oli 14,1
prosenttia ja täysin samaa mieltä 3,0 prosenttia opettajista.

OPETTAJIEN HARJOITTAMAT KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖN
MUODOT

Opettajien harjoittamia yhteistyömuotoja kartoitettiin kysymyksillä, jotka
oli operationalisoitu Epsteinin (esim. Epstein 1995, Epstein & Dauber 1991)
mukaisten erilaisten kodin ja koulun yhteistyömuotojen jaottelun avulla.
Vastaajien oli tarkoitus ottaa kuhunkin yhteistyömuotoon kantaa sen mu-
kaan, kuinka usein he vuoden aikana olivat kutakin käyttäneet.

ERILAISTEN YHTEISTYÖMUOTOJEN KÄYTÖN YLEISYYS

TAULUKOSSA 13 on tiivistettynä kodin ja koulun erilaisten yhteistyö-
muotojen käyttäminen opettajien ilmoitusten mukaan. Yleiskuvana on se,
että kommunikointia kuvaavat yhteistyön muodot olivat eniten käytetty-
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jä. Alkuperäisen jaottelun mukaisista yksisuuntaisen ja kaksisuuntaisen
kommunikoinnin muodoista molemmat ovat edustettuina eniten käytetty-
jen yhteistyömuotojen joukossa. Oppimiseen liittyvät yhteistyömuodot ja
vanhemmuuden tukemista kuvaavat muodot sijoittuvat opettajien ilmoi-
tusten mukaan keskivaiheille yleisyyden mukaan. Vähiten käytettyjä yh-
teistyömuotoja ovat vanhempien vapaaehtoisuuteen, päätöksentekoon
osallistumiseen ja vanhempien kautta ympäröivän yhteisön kanssa tehtä-
vään yhteistyöhön viittaavat toimintamuodot.
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Yhteistyömuoto                                                          N     Ka
20. Informoin vanhempia kirjeitse
luokan tapahtumista. INFKIR18                                     155  3,65            ,62
4. Käytämme “reissuvihkoja” informaation
välitykseen kodin ja koulun välillä. REISVI18                   156  3,59            ,79
17. Kerron vanhemmille oppilaan vahvuuksista
ja myönteisistä ominaisuuksista. KEOPVA18                   156  3,47            ,61
14. Järjestän luottamuksellisia kahdenkeskisiä
keskusteluja vanhempien kanssa. JLUOKE18                  156  3,28            ,61
2. Välitän tietoja kotiin oppilaan
edistymisestä. VÄLTIE18                                             155  3,27            ,62
23. Pidämme yhteyttä vanhempien
kanssa puhelimitse. YHTPUH18                                    156  3,20             ,74
9. Kerron vanhemmille ideoita, miten auttaa
oppilasta oppimaan. VIDOPP18                                    153  3,12            ,65
21. Oppilaiden vanhemmat soittavat minulle
oppilasta koskevissa asioissa. VANSOI18                       156  3,10            ,73
11. Pyydän vanhempia henkilökohtaisesti
auttamaan lastaan koulutyössä. VHKAUT18                   155  2,85            ,72
1. Käymme vanhempien kanssa kasvatuksellisia
keskusteluja. KASKES18                                              154  2,84            ,64
7. Keskustelemme vanhempien kanssa koulun kannalta
oleellisista kasvatuksellisista asioista. KESKKA18           156  2,78            ,72
24. Meillä on vanhempien kanssa yhteisiä neuvotteluja,
joissa lapsi on mukana.VNELMU18                               156  2,73            ,85
8. Luokallani on vanhempainkokouksia. LKVAKO18        154  2,71            ,84
18. Vanhemmat kertovat minulle kotikasvatuksessa
kokemistaan ongelmista.VKERKO18                             155  2,64            ,73
15. Lähetän vanhemmille lasten töitä
kommenttien kera. LVTÖIT18                                      156  2,36            ,83
12. Oppilaani neuvottelevat vanhempiensa kanssa
pohtiessaan henkilökohtaisia tavoitteitaan
koulutyössä. OPNEVA18                                             149  2,29            ,69
5. Lähetän lapsen mukana kotiin vanhempien
kanssa tehtäviä kotitehtäviä. VKOTTE18                       154  2,24            ,80
6. Oppilaitteni vanhemmat osallistuvat koulun
päätöksentekoon. VOSPÄÄ18                                      156  2,11            ,75
13. Oppilaitteni vanhemmat osallistuvat aktiivisesti
luokkaretkien järjestämiseen. VOSLKR18                      153  2,05            ,94
16. Luokallani vanhemmat osallistuvat lapsensa
henkilökohtaisten tavoitteiden laadintaan. VOSTAV18     153  1,97            ,85
22. Järjestän luokkani vanhemmille
ryhmäkeskusteluja. JVARKE18                                     155 1,66            ,76
10. Oppilaitteni vanhemmat ovat järjestäneet luokalleni
yhteyksiä erilaisiin yrityksiin ja yhteisöihin. VYHTYR18  156 1,63               ,75
3. Oppilaitteni vanhemmat osallistuvat
opettamiseen. VOSOP18                                             154 1,45             ,55
19. Oppilaitteni vanhemmat tulevat tunneille kertomaan
omista osaamisalueestaan.VKEROS18                          154             1,32              ,48

Keski-
hajonta

TAULUKKO 13. KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖMUOTOJEN KÄYTÖN KESKIARVOT

JA KESKIHAJONNAT.
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Eniten käytettyjä olivat siis kirjalliset muodot, kuten vanhempien infor-
moiminen kirjeitse (Ka=3,65) tai ns. reissuvihkojen käyttö (Ka=3,59). Näi-
den yhteistyömuotojen välillä ei keskiarvojen ero ollut tässä otoksessa
tilastollisesti merkitsevä. Molempia muotoja käytettiin keskimäärin usein.
Alkuperäisen jaottelun mukaan informaatiokirjeet katsottiin yksisuuntai-
sen kommunikoinnin ja reissuvihkojen käyttö kaksisuuntaisen kommuni-
koinnin muodoksi. Reissuvihkot voivat kuitenkin edustaa myös yksisuun-
taista kommunikointia silloin, jos ne toimivat lähinnä vain opettajan il-
moitusten kanavana. Palaan tähän asiaan lähemmin faktorianalyysin tu-
losten kohdalla.

Kolmanneksi eniten opettajat ilmoittivat kertovansa vanhemmille oppilaan
vahvuuksista ja myönteisistä ominaisuuksista (Ka=3,47). Neljänneksi
käytetyin yhteistyön muoto oli opettajien mukaan luottamuksellisten kah-
denkeskisten keskustelujen järjestäminen vanhempien kanssa (Ka=3,28).
Näiden toimintojen useudessa esiintyvä ero oli tilastollisesti t-testin mu-
kaan merkitsevä (p=.000). Myös näistä vaihtoehdoista ensimmäinen oli
alkuperäisen jaottelun perusteella luokiteltu yksisuuntaisen kommunikoin-
nin muodoksi, sillä siinä opettaja toimii informaationvälittäjänä. Luotta-
mukselliset kahdenkeskiset keskustelut voidaan puolestaan katsoa kaksi-
suuntaisen kommunikoinnin muodoksi.

Lähes yhtä usein kuin opettajat järjestivät luottamuksellisia keskusteluja,
he myös ilmoittivat välittävänsä tietoja koteihin oppilaiden edistymisestä
(Ka=3,27) ja pitävänsä yhteyttä koteihin puhelimitse (Ka=3,20).

Melko usein opettajat kokivat kertovansa vanhemmille ideoita siitä, miten
he voisivat auttaa oppilasta oppimaan (Ka=3,12). Tämä yhteistyömuoto
on useimmiten käytetty suoraan oppimiseen liittyvistä yhteistyömuodoista.
Opettajat kokivat myös oppilaiden vanhempien soittavan heille melko usein
oppilasta koskevissa asioissa (Ka=3,10), mikä kuvastaa mielestäni kaksi-
suuntaisen kommunikoinnin toteutumista opettajan ja vanhempien välil-
lä.

Vanhemmuuden tukemiseen liittyvistä yhteistyömuodoista eniten opetta-
jien mukaan käytiin vanhempien kanssa kasvatuksellisia keskusteluja
(Ka=2,84). Lähes yhtä paljon opettajat ilmoittivat käyvänsä keskusteluja
vanhempien kanssa koulun kannalta oleellisista kasvatuksellisista asiois-
ta, mikä liittyy myös tietyllä tavalla vanhemmuuden tukemisen osa-aluee-
seen.
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Keskimäärin melko harvoin opettajat ilmoittivat vanhempien osallistuvan
koulussa päätöksentekoon (Ka=2,11). Päätöksentekoon osallistumista
kuvaavista yhteistyömuodoista opettajat ilmoittivat vanhempien osallis-
tuvan lapsensa henkilökohtaisten tavoitteiden laadintaan harvoin.

Vanhempien kautta ympäröivien yhteisöjen kanssa tehtiin opettajien mu-
kaan yhteistyötä hyvin harvoin (Ka=1,63). Toisaalta myös erittäin harvoin
vanhempia käytettiin koulussa opetuksen lisäresurssina, sillä vähiten käy-
tettyjä yhteistyömuotoja olivat vanhempien osallistuminen opettamiseen
ja vanhempien tuleminen tunneille kertomaan osaamisalueistaan. Näiden
muotojen vähäiseen käyttöön voi olla useitakin syitä. Voi olla niin, että
opettajat eivät hahmota tällaista yhteistyötä käyttökelpoiseksi koulun
kiireisessä arjessa. Toisaalta vanhempienkin voi olla vaikeaa tulla kouluun
omien huonojen koulukokemusten vuoksi tai konkreettisesti työelämän
joustamattomuuden takia.

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖN ULOTTUVUUDET

Yhteistyömuotojen faktorianalyysi

Kodin ja koulun yhteistyön ulottuvuuksia tutkittiin yhteistyömuotoja ku-
vaavien toimintamuotojen faktorianalyysillä. Faktorianalyysi suoritettiin
SPSS -tilasto-ohjelman pääakselianalyysillä (Principal Axis Factoring).
Faktorianalyysi suoritettiin vain sellaisten vastausten osalta, joissa oli otet-
tu kantaa kunkin yhteistyömuodon käyttöön. Näin tehtiin siksi, että
hajavastuksia puuttui vain pieneltä osalta vastaajia, ja koska myös halut-
tiin tarkastella tietynlaista kodin ja koulun yhteistyömuotojen kokonai-
suutta.

Yleensä sosiaalitieteissä käytetään ja suositellaan käytettäväksi pääkom-
ponentti- (Bryman & Cramer 1997, 279), pääakseli- (Bryman & Cramer 1997,
279; Nummenmaa, Konttinen, Kuusinen & Leskinen 1997, 244; Alkula,
Pöntinen & Ylöstalo 1995, 276) tai maximum likelihood-analyysia (Num-
menmaa ym. 1997, 244; Yli-Luoma 1998, 80). Pääkomponenttianalyysissä
otetaan huomioon muuttujien varianssit kokonaisuudessaan, kun taas
pääakselianalyysi ottaa huomioon vain muuttujien yhteisen varianssin
(esim. Bryman & Cramer 1997).

Pääakseliratkaisun paremmuutta perustellaan sillä, että se jättää huomiotta
muuttujien vastauksissa olevan uniikin varianssin, jota nimitetään
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virhevarianssiksi. Kun tutkija on kuitenkin itse laatinut kyselylomakkeen
operationalisoiden teoreettisen taustan käsitteitä ja aikaisempia tutkimus-
tuloksia, jo itse kysymysten muotoilemisessa on monta virhetekijää, joita
tilastollisten analyysialgoritmien on mahdotonta ottaa huomioon. Tästä
syystä pääakselianalyysin olettamus, ettei uniikit varianssit unohtamalla
faktorointiin tule yhtään virhevarianssia, on mielestäni liian optimistinen.

Pääakselianalyysissä otetaan siis lähtökohtaisesti huomioon vain muuttu-
jien yhteinen varianssi, joten muuttujien kommunaliteetit katsotaan alus-
ta asti ykköstä pienemmiksi toisin kuin pääkomponenttianalyysissä. Pää-
komponenttianalyysin mukaisessa ratkaisussa on myös pääakseliratkaisua
suurempi mahdollisuus syntyä uniikkeja faktoreita juuri muuttujien uniikin
varianssin mukaanoton vuoksi.

Pääkomponentti- ja pääakselianalyysin menetelmällistä paremmuutta on
vaikea verrata, ja ilmeisesti siksi niitä molempia käytetään paljon sosiaali-
tieteissä. Tässä on päädytty pääakselianalyysin käyttämiseen, koska se
tavallaan antaa varovaisemman ratkaisun ottaessaan huomioon vain muut-
tujien yhteisen varianssin. Tällöin myös muodostettujen faktorien ja nii-
den kärkimuuttujien väliset korrelaatiot ovat yleensä kauttaaltaan pienem-
piä kuin pääkomponenttianalyysissä. Pääkomponenttianalyysissä suosi-
tellaan faktorille valittavien muuttujien latauksien rajaksi korkeampaa ar-
voa (noin 0,4) kuin pääakselianalyysissä (noin 0,3). Nämäkin rajat ovat
lähinnä suosituksia, sillä faktorianalyysin ratkaisuissa tulkinnalla on suuri
osa.

Pääakselianalyysi tehtiin siis vain kodin ja koulun yhteistyötä koskevalle
kyselylomakkeen osalle. Kuten todettu yhteistyömuodot oli operationa-
lisoitu Epsteinin (1995) määrittelemien kodin ja koulun yhteistyömuotojen
pohjalta. Mittarin reliabiliteetin kertova Cronbachin alfakerroin yhteistyö-
tä kartoittaville kysymyksille on 0,834. Se olisi vielä hieman noussut, mi-
käli vaihtoehto “Käytämme “reissuvihkoja” informaation välitykseen ko-
din ja koulun välillä.”(REISVI18) olisi jätetty pois analyysistä. Kuten TAU-
LUKOSTA 14 näkyy, kyseisen vaihtoehdon kommunaliteetti ei ole erityisen
matala, mutta kun verrattiin sen korrelaatiota muiden osioiden kanssa ti-
lanne näytti hieman toisenlaiselta. Mittarille ei periaatteessa voisi laskea
reliabiliteettia, sillä Cronbachin alfan taustalla on ajatus siitä, että relia-
biliteetti lasketaan samaa aluetta mittaaville ja keskenään korreloiville
muuttujille. Reliabiliteetti lasketaan kuitenkin usein (vrt. Yli-Luoma 1998,
69-76; Nummenmaa ym. 1997, 215-216), mutta se ei voi niinkään kuvata
mittarin reliabiliteettia, vaan kerrointa olisi pidettävä ennemminkin tuke-
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na sellaiselle tilastolliselle päätöksenteolle, jonka mukaan voidaan tarkas-
tella esimerkiksi faktorianalyysiin otettavien osioiden määrää. Tällaiselle
analyysista pois jätettävien tai mukaan otettavien osioiden valinnalle voi-
daan kuitenkin löytää perustelut esimerkiksi myös ominaisarvoista (ks.
TAULUKKO 14). Kuten faktorianalyysissä muutenkin on tulkinnalla ja sen
myötä teoreettisella tausta-ajattelulla näissäkin suuri merkitys.

Yli-Luoman (1998, 72) mukaan korrelaation pitäisi olla korkea, mikäli osio
mittaisi samaa aluetta muiden kysymysten kanssa. REISVI18:n korrelaatio
jäi kuitenkin suhteellisen matalaksi. Tähän on mielestäni voinut johtaa
useampikin syy. Ensinnäkin kuten TAULUKOSTA 13 näkyy, “reissuvihkot”
olivat toiseksi eniten käytettyjä kaikista kodin ja koulun yhteistyömuodoista
(Ka=3,59), joten suurin osa opettajista käyttää sellaisia suhteellisen usein
ja, kun kaikki ovat vastanneet käyttävänsä niitä suhteellisen usein, vaih-
toehto ei korreloi juuri minkään muun vaihtoehdon kanssa. Toinen puoli
asiasta voi olla se, että yhteydenpito “reissuvihojen” avulla voi tarkoittaa
eri opettajille hyvin eri asioita. Sitä voidaan käyttää vain koenumeroiden
ilmoittamiseen tai opettajan ja vanhemman väliseen todelliseen kirjeen-
vaihtoon akuuteista asioista.

Kuten kommunaliteetti -taulukosta (TAULUKKO 14) voi havaita, ominais-
arvojen pienuus on ongelmana myös kahdessa muussa väitteessä
(“Informoin vanhempia kirjeitse luokan tapahtumista” (INFKIR18) ja “ Op-
pilaitteni vanhemmat osallistuvat koulun päätöksentekoon” (VOSPÄÄ18)).
Ensimmäisen osalta (INFKIR18) syyt kommunaliteetin mataluuteen ovat
todennäköisesti samansuuntaisia kuin reissuvihkojen ilmoitetussa käytössä
(REISVI18). Vanhempien päätöksentekoon osallistumisen kohdalla on siis
myös matala kommunaliteetti. Tämä voi selittyä sillä, että opettajat ovat
ehkä ymmärtäneet tämän vaihtoehdon tarkoittavan nimenomaan koulun
muodollista päätöksentekoa esimerkiksi konkreettisesti johtokunnan jä-
senenä, johon harvalla vanhemmalla on mahdollisuus osallistua.
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TAULUKKO 14. YHTEISTYÖMUOTOJEN KOMMUNALITEETIT

Communalities

,443 ,477

,398 ,480

,388 ,393

,165 ,186

,248 ,374

,219 ,184

,463 ,547

,387 ,347

,320 ,306

,411 ,426

,253 ,238

,354 ,417

,260 ,307

,405 ,291

,288 ,319

,416 ,585

,373 ,402

,408 ,352

,498 ,559

,214 ,136

,533 ,738

,359 ,425

,494 ,497

,398 ,493

1. Käymme vanhempien kanssa kasvatuksellisia keskusteluja. KASKES1

2. Välitän tietoja kotiin oppilaan edistymisestä. VÄLTIE18

3. Oppilaitteni vanhemmat osallistuvat opettamiseen. VOSOP18

4. Käytämme "reissuvihkoja" informaation välitykseen kodin ja koulun
välillä. REISVI18

5. Lähetän lapsen mukana kotiin vanhempien kanssa tehtäviä kotitehtä
VKOTTE18

6. Oppilaitteni vanhemmat osallistuvat koulun päätöksentekoon.
VOSPÄÄ18

7. Keskustelemme vanhempien kanssa koulun kannalta oleellisista
kasvatuksellisista asioista. KESKKA18

8. Luokallani on vanhempainkokouksia. LKVAKO18

9. Kerron vanhemmille ideoita, miten auttaa oppilasta oppimaan.
VIDOPP18

10. Oppilaitteni vanhemmat ovat järjestäneet luokalleni yhteyksiä erila
yrityksiin ja yhteisöihin. VYHTYR18

11. Pyydän vanhempia henkilökohtaisesti auttamaan lastaan koulutyös
VHKAUT18

12. Oppilaani neuvottelevat vanhempiensa kanssa pohtiessaan
henkilökohtaisia tavoitteitaan koulutyössä. OPNEVA18

13. Oppilaitteni vanhemmat osallistuvat aktiivisesti luokkaretkien
järjestämiseen. VOSLKR18

14. Järjestän luottamuksellisia kahdenkeskisiä keskusteluja vanhempien
kanssa. JLUOKE18

15. Lähetän vanhemmille lasten töitä kommenttien kera. LVTÖIT18

16. Luokallani vanhemmat osallistuvat lapsensa henkilökohtaisten
tavoitteiden laadintaan. VOSTAV18

17. Kerron vanhemmille oppilaan vahvuuksista ja myönteisistä
ominaisuuksista. KEOPVA18

18. Vanhemmat kertovat minulle kotikasvatuksessa kokemistaan
ongelmista.VKERKO18

19. Oppilaitteni vanhemmat tulevat tunneille kertomaan omista
osaamisalueestaan.VKEROS18

20. Informoin vanhempia kirjeitse luokan tapahtumista. INFKIR18

21. Oppilaiden vanhemmat soittavat minulle oppilasta koskevissa asiois
VANSOI18

22. Järjestän luokkani vanhemmille ryhmäkeskusteluja. JVARKE18

23. Pidämme yhteyttä vanhempien kanssa puhelimitse. YHTPUH18

24. Meillä on vanhempien kanssa yhteisiä neuvotteluja, joissa lapsi on
mukana.VNELMU18

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Axis Factoring.
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Matalista kommunaliteeteistaan huolimatta nämä muuttujat päätettiin kui-
tenkin pitää faktorianalyysissä mukana. Tähän päätökseen vaikutti muu-
tama seikka. Ensinkin, ne latautuivat faktoriratkaisussa mielekkäällä ta-
valla, joka on perusteltavissa teoreettisen taustan kautta. Toiseksi analyy-
si tehtiin myös ilman näitä osioita, mutta muodostunut faktorirakenne vas-
tasi lähes täysin näiden osioiden kanssa tehtyä.

TAULUKOSSA 15 on laskennallisten faktoreiden ominaisarvot. Pääakseli-
analyysin alustavat faktorit rotatoitiin suorakulmaisella varimax-rotaatiolla,
jotta tulokset olisivat mielekkäämmin tulkittavissa kullakin faktorilla. Ku-
ten taulukosta näkyy, kuuden faktorin rotatoitu ratkaisu eli seuraavat kuusi
faktoria selittävät muuttujien varianssista 39,5 %. Koska tämä faktori-
analyysi tehtiin pääakselianalyysin periaattein, selitetyssä varianssissa ei
ole mukana kunkin muuttujan uniikkia varianssia. Pääakselianalyysin
kokonaisselitysosuus jää yleensä tästä syystä selvästi pienemmäksi kuin
pääkomponenttianalyysissa. Selitysosuus riippuu suuresti aineiston laa-
dusta, mutta Luolaja (1978) toteaa, että asenneskaaloista eristettyjen
mielekkäiden faktorien selitysvoima on tavallisesti 20-30 %:n vaiheilla.
Tähän verrattuna tässä valittujen faktoreiden selitysosuus näyttää varsin
kohtuulliselta.
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TAULUKKO 15. FAKTOREIDEN OMINAISARVOT.

SPSS-tilasto-ohjelma pitää faktorianalyysin katkaisemisen kriteerinä omi-
naisarvojen laskua alle 1:n. Tällä kriteerillä ohjelma tuotti aineistolle kah-
deksan faktoria. Koska faktorianalyysin tuloksissa on tulkinnalla suuri
osuus, on mahdollista etsiä tulkinnallisesti teoreettisiin taustaolettamuksiin
perustuvaa loogisinta ratkaisua muista faktorimääristä. Koska faktoreiden
muodostamisen päätarkoituksena oli tuottaa suuresta muuttujamäärästä
pienempi joukko selkeitä muuttujia, analyysissä kokeiltiin sekä seitsemän
että kuuden faktorin ratkaisua. Faktoreita vähennettäessä tietyt joillekin
faktoreille selvästi latautuneet ydinmuuttujat säilyttivät osuutensa niillä
faktoreilla, mutta viimeisen faktorin tulkita selkeytyi. Paras tulkinta syn-
tyi mielestäni kuuden faktorin ratkaisulle (TAULUKKO 16).

Total Variance Explained

5,447 22,696 22,696 4,881 20,339 20,339 1,947 8,112 8,112

1,848 7,699 30,396 1,259 5,244 25,584 1,938 8,074 16,186

1,629 6,788 37,184 1,127 4,696 30,280 1,513 6,305 22,491

1,496 6,232 43,416 ,891 3,713 33,993 1,461 6,086 28,577

1,313 5,473 48,888 ,730 3,043 37,037 1,442 6,010 34,587

1,170 4,875 53,764 ,590 2,458 39,494 1,178 4,907 39,494

1,136 4,735 58,499

1,029 4,286 62,785

,974 4,057 66,842

,833 3,470 70,312

,754 3,141 73,452

,744 3,098 76,550

,676 2,817 79,367

,623 2,597 81,965

,609 2,536 84,501

,546 2,277 86,777

,545 2,272 89,049

,504 2,102 91,151

,436 1,815 92,966

,426 1,777 94,742

,390 1,624 96,367

,342 1,424 97,790

,290 1,207 98,997

,241 1,003 100,000

Factor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Total
% of

Variance
Cumulative

% Total
% of

Variance
Cumulative

% Total
% of

Variance
Cumulative

%

Initial Eigenvalues
Extraction Sums of Squared

Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Axis Factoring.
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Kuten KUVIOSTA 13 voi havaita, ominaisarvot putoavat rajusti ensimmäi-
sen faktorin jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäinen faktori selit-
tää muuttujien varianssista yksinään suhteellisen suuren osan verrattuna
seuraaviin muodostettaviin faktoreihin. Tämän perusteella voidaan epäil-
lä, että näiden muuttujien taustalle saattaa kätkeytyä jokin vielä tätä faktori-
analyysiä paremmin selittävä malli, esimerkiksi jokin yleisempi ulottuvuus,
joka voisi kuvata kodin ja koulun yhteistyön harjoittamista. Voidaan esi-
merkiksi ajatella, että kyseessä on kodin ja koulun yhteistyön osalta tilan-
ne, jossa paljon kodin ja koulun yhteistyötä harjoittavat opettajat ovat
monen yhteistyömuodon suhteen aktiivisempia kuin vähän yhteistyötä
harjoittavat opettajat. Tällöin johonkin yhteistyömuotoon annettu vastaus
voisi tietyllä tavalla selittää myös muihin yhteistyömuotoihin annettuja
vastauksia.

KUVIO 13. CATTELLIN SCREE-TESTI.
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TAULUKKO 16. PÄÄAKSELIANALYYSIN FAKTORIRATKAISU.

Rotated Factor Matrixa

,22 ,26 ,11 ,57 ,10 -,10

,08 ,15 ,06 ,00 ,65 ,17

,04 ,42 ,20 -,05 -,02 ,42

,01 ,01 -,02 -,01 -,07 ,42

-,02 ,10 -,02 -,02 ,17 ,58

,08 ,38 ,06 ,16 ,08 -,03

,23 ,12 ,13 ,64 ,22 -,06

,24 ,44 ,13 ,20 ,15 ,15

,23 ,11 ,02 ,23 ,33 ,27

,17 ,59 ,12 ,12 ,12 ,09

,10 -,03 ,02 ,06 ,13 ,45

-,03 ,20 ,50 ,03 ,34 -,05

,15 ,51 ,01 ,04 ,13 -,06

,44 ,05 ,22 ,13 ,17 ,03

,15 ,21 ,09 ,14 ,48 ,02

,05 ,13 ,74 ,07 ,09 ,00

,27 ,01 ,27 ,31 ,40 ,02

,48 ,23 ,12 ,20 -,09 ,03

-,06 ,60 ,14 ,24 ,23 ,25

,08 ,20 ,13 ,10 ,25 ,03

,82 ,15 ,01 ,07 ,13 ,12

,08 ,29 ,05 ,54 ,02 ,20

,62 ,16 ,02 ,14 ,25 ,02

,22 ,08 ,64 ,14 ,03 ,07

1. Käymme vanhempien kanssa kasvatuksellisia keskustelu
KASKES18

2. Välitän tietoja kotiin oppilaan edistymisestä. VÄLTIE1

3. Oppilaitteni vanhemmat osallistuvat opettamiseen. VOS

4. Käytämme "reissuvihkoja" informaation välitykseen kod
koulun välillä. REISVI18

5. Lähetän lapsen mukana kotiin vanhempien kanssa tehtä
kotitehtäviä. VKOTTE18

6. Oppilaitteni vanhemmat osallistuvat koulun
päätöksentekoon. VOSPÄÄ18

7. Keskustelemme vanhempien kanssa koulun kannalta
oleellisista kasvatuksellisista asioista. KESKKA18

8. Luokallani on vanhempainkokouksia. LKVAKO18

9. Kerron vanhemmille ideoita, miten auttaa oppilasta opp
VIDOPP18

10. Oppilaitteni vanhemmat ovat järjestäneet luokalleni
yhteyksiä erilaisiin yrityksiin ja yhteisöihin. VYHTYR18

11. Pyydän vanhempia henkilökohtaisesti auttamaan lasta
koulutyössä. VHKAUT18

12. Oppilaani neuvottelevat vanhempiensa kanssa pohtiess
henkilökohtaisia tavoitteitaan koulutyössä. OPNEVA18

13. Oppilaitteni vanhemmat osallistuvat aktiivisesti
luokkaretkien järjestämiseen. VOSLKR18

14. Järjestän luottamuksellisia kahdenkeskisiä keskusteluja
vanhempien kanssa. JLUOKE18

15. Lähetän vanhemmille lasten töitä kommenttien kera.
LVTÖIT18

16. Luokallani vanhemmat osallistuvat lapsensa
henkilökohtaisten tavoitteiden laadintaan. VOSTAV18

17. Kerron vanhemmille oppilaan vahvuuksista ja myöntei
ominaisuuksista. KEOPVA18

18. Vanhemmat kertovat minulle kotikasvatuksessa kokem
ongelmista.VKERKO18

19. Oppilaitteni vanhemmat tulevat tunneille kertomaan o
osaamisalueestaan.VKEROS18

20. Informoin vanhempia kirjeitse luokan tapahtumista.
INFKIR18

21. Oppilaiden vanhemmat soittavat minulle oppilasta
koskevissa asioissa. VANSOI18

22. Järjestän luokkani vanhemmille ryhmäkeskusteluja.
JVARKE18

23. Pidämme yhteyttä vanhempien kanssa puhelimitse.
YHTPUH18

24. Meillä on vanhempien kanssa yhteisiä neuvotteluja, joi
lapsi on mukana.VNELMU18

1 2 3 4 5 6

Factor

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 7 iterations.a. 
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Kuten TAULUKOSTA 16 voi havaita pääakseliratkaisu on pääpiirteiltään
selvä, mutta muutamat muuttujat saivat kuitenkin suhteellisen samansuu-
ruisia latauksia useammalla faktorilla. Kahden muuttujan (VOSOP18 ja
VIDOPP18) kohdalla tehtiin se ratkaisu, että ne otettiin mukaan kahdelle
faktorille. Perusteluna oli, että niillä oli molempien faktoreiden kohdalla
suhteellisesti ottaen lähes yhtä suuret lataukset, VOSOP18:n kohdalla jopa
kahden desimaalin perusteella yhtä suuret. Toinen syy juuri näiden mu-
kaan ottamiseen kahdelle faktorille oli se, että ne myös tulkinnallisesti
sopivat molemmille ja tuovat faktoreille muuten korkeasti latautuneille
osioille lisävaloa. Toisaalta nämä molemmat muuttujat on voitu ymmärtää
useammalla tavalla, joten eri faktoreiden kautta niitä voidaan tulkita eri
tavalla.

Kodin ja koulun yhteistyö faktorianalyysin valossa

Faktorien muodostamisessa asetettiin kärkimuuttujien valinnassa latauksen
rajaksi aluksi 0,4. Tällaisella rajalla katsotaan tulkinnan helpommin pysy-
vän selkeänä (vrt. Yli-Luoma 1998). Mikäli raja olisi tiukasti asetettu juuri
0,4:ään, kolme muuttujaa olisi jäänyt faktorien ulkopuolelle. Niinpä kuta-
kin muuttujaa tarkasteltiin yksitellen suhteessa siihen faktoriin, jossa se
saa suurimman latauksen. Koska kyseisten faktorien tulkinnat tuntuivat
hyötyvän myös näistä matalamman latauksen omaavien muuttujien
mukaantulosta otettiin ne mukaan myös lopullisiin faktoreihin.

Ensimmäiselle faktorille latautuivat lähinnä tutkijan jaottelun mukaiset
kaksisuuntaista kommunikaatiota korostavat yhteistyömuodot, joissa van-
hemmat ottavat aktiivisesti yhteyttä opettajaan kasvatukseen liittyvissä
ongelmissa. Kaksisuuntainen kommunikaatio on korostuneesti tämän
faktorin ominaisuus. Koska vanhempien ja opettajan vuorovaikutus on
enimmäkseen henkilökohtaista korostuu tässä faktorissa myös tietynlai-
nen individualismi.

Rotaation jälkeen ensimmäisen faktorin selitysosuudeksi muodostui 8,1%.
Faktorin muodostavien kärkimuuttujien reliabiliteetti oli korkein juuri täl-
lä ensimmäisellä faktorilla, jossa arvoksi muodostui 0,702.

1) Opettaja turva hädässä/Opettaja arjen turva

21. Oppilaiden vanhemmat soittavat minulle oppilasta koskevissa asioissa.                    ,82

23. Pidämme yhteyttä vanhempien kanssa puhelimitse.                                                  ,62

18. Vanhemmat kertovat minulle kotikasvatuksessa kokemistaan ongelmista.                ,48

14. Järjestän luottamuksellisia kahdenkeskisiä keskusteluja vanhempien kanssa. ,44
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2) Vanhemmat koulun lisäresurssina/voimavarana yhteiskunnassa

19. Oppilaitteni vanhemmat tulevat tunneille kertomaan omista osaamisalueestaan. ,60

10. Oppilaitteni vanhemmat ovat järjestäneet luokalleni yhteyksiä erilaisiin

yrityksiin ja yhteisöihin. ,59

13. Oppilaitteni vanhemmat osallistuvat aktiivisesti luokkaretkien järjestämiseen. ,51

8. Luokallani on vanhempainkokouksia. ,44

3. Oppilaitteni vanhemmat osallistuvat opettamiseen. ,42

6. Oppilaitteni vanhemmat osallistuvat koulun päätöksentekoon. ,38

Toiselle faktorille latautuivat vanhempien toimintaa ja osallistumista ku-
vaavat toiminnat. Olen nimennyt faktorin “Vanhemmat koulun lisäre-
surssina/ voimavarana yhteiskunnassa”. Tälle faktorille latautuivat kaikki
Epsteinin (Epstein 1995, Epstein & Dauber 1991) jaottelun perusteella
operationalisoidut vanhempien konkreettista osallistumista (volunteering)
kuvaavat yhteistyömuodot. Lisäksi faktorille tulivat mukaan yhteistyö lähi-
yhteisön kanssa (collaborating with the community) sekä yksi yksisuun-
taista kommunikaatiota (one-way-communicating) ja yksi päätöksentekoa
(decision making) kuvaava vaihtoehto. Kursiivilla oleva, vanhempien osal-
listumista koulun päätöksentekoon kuvaava yhteistyömuoto on tälle
faktorille mukaan otettu vaihtoehto, jonka lataus ei aivan yltänyt asetet-
tuun latausrajaan. Se sai kuitenkin suurimman latauksensa juuri tällä
faktorilla. Muilla faktoreilla lataukset jäivät pieniksi.

Kaikki toiselle faktorille latautuneet muuttujat korostavat jossakin määrin
vanhempien omaa toimintaa, kun näkökulmana on koulun lisäresurssina
oleminen. Toinen faktori selittää muuttujien varianssista 8,1%. Tämän
faktorin reliabiliteetti on 0,687, mikä on suhteellisen hyvä.

Kolmannelle faktorille latautuvat kolmen Epsteinin (1995) yhteistyö-
muotojen luokituksen osa-aluetta. Tämä faktori on siitä mielenkiintoinen,
että siinä on mukana oppilaan näkökulma, sillä oppilas on itse otettu yh-
teistyöhön mukaan. Myös vanhemmat on otettu opetuksen suunnitteluun
mukaan. Tässä on selvimmin kaikista faktoreita havaittavissa opetukseen
vaikuttavien tekijöiden kolmikantaisuus eli lapsi, vanhemmat ja opettaja
(ts. lapsi-koti-koulu).

Lapsi

KotiOpettaja



Tällä faktorilla vanhemmat nähdään aktiivisina toimijoina suhteessa kou-
luun, ja vanhempien tuen tärkeys lapsen oppimiselle tiedostetaan selke-
ästi. Vanhemmat osallistuvat siis lastensa tavoitteiden laadintaan. Se ei
otaksuttavasti onnistu helposti, vaan vanhemmat tarvitsevat tukea ja kou-
lutusta pystyäkseen tosiasiallisesti ottamaan osaa lapsensa oppimistavoit-
teiden laatimiseen. Tälle faktorille latautunut muuttuja, jossa todetaan
yhteisten vanhempien, opettajan ja oppilaan välisten neuvottelujen jär-
jestäminen, on mielestäni olennainen osa tavoitteiden laadinnan onnistu-
mista.

Faktorille latautuneissa muuttujissa on selvästi individualistinen lähtökohta
siten, että opettaja käy neuvotteluja yksittäisten oppilaiden vanhempien
kanssa, jolloin voidaan keskittyä enemmän yksittäisen oppilaan oppimi-
seen, eikä niinkään oppimiseen yleensä. Kolmannen faktorin selitysosuus
on 6,3% ja reliabiliteetti on sama kuin edellisellä faktorilla, eli 0,687.

Neljännelle faktorille latautuivat Epsteinin (Epstein 1995, Epstein & Dauber
1995) jaottelun mukaisista yhteistyömuodoista vanhemmuuden tukemi-
sen osa-alueet ja myös tutkijan määrittelyn mukainen kaksisuuntainen
kommunikointi. Faktori kuvaa lähinnä kollektivistista näkökulmaa kodin
ja koulun yhteistyöhön. Kaksi faktorille vahvimmin latautunutta muuttu-
jaa voidaan käsittää sekä kollektivistisiksi että individualistisiksi, sillä
opettaja on näihin myönteisesti vastatessaan voinut käydä keskusteluja
yksittäisten vanhempien tai vanhemmista koostuneiden ryhmien kanssa.
Viimeinen neljännelle faktorille latautunut muuttuja puolestaan kuvastaa
selvästi tällaista kollektivistista näkökulmaa yhteistyöhön, joten se seik-
ka vahvistaisi kollektivistista tulkintaa myös kahdesta ensimmäisestä
muuttujasta. Tämä faktori selittää muuttujien varianssista 6,1%. Relia-
biliteettikertoimen (0,668) mukaan faktoria voidaan pitää suhteellisen luo-
tettavana.
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3) Vanhemmat oppimisen suunnittelun voimavarana

16. Luokallani vanhemmat osallistuvat lapsensa henkilökohtaisten tavoitteiden

laadintaan. ,74

24. Meillä on vanhempien kanssa yhteisiä neuvotteluja, joissa lapsi on mukana. ,64

12. Oppilaani neuvottelevat vanhempiensa kanssa pohtiessaan henkilökohtaisia

tavoitteitaan koulutyössä. ,50



Viides faktori koostuu lähinnä opettajan toimintaa kuvaavista yhteistyö-
muodoista. Opettaja nähdään lähinnä informaation välittäjänä, joka toimii
ja koettaa pitää vanhemmat ajan tasalla (“välitän, lähetän, kerron ja
informoin”). Erityisen korostuneena tällä faktorilla on yksisuuntainen kom-
munikaatio, jossa opettaja on viestien lähettäjänä. Viidennen faktorin
selitysosuus on vain hieman alempi kuin edellisen faktorin eli 6,0%.
Reliabiliteetti (0,626) on tässä kohdassa alhaisempi kuin edellisissä fak-
toreissa, mutta se voidaan vielä katsoa kohtuulliseksi. Tälle faktorille otet-
tiin mukaan myös kaksi hieman alemman latauksen saanutta muuttujaa,
jotka on merkitty kursiivilla.

Kuudennen faktorin kohdalla reliaabelius osoittautui ongelmaksi. Sisällöl-
lisesti kuudes faktori muodostuu lähinnä vanhempien valjastamisesta lap-
sen oppimisen tukemiseen. Oppilaille annetaan sellaisia kotitehtäviä, että
vanhemmat on pakotettuja ottamaan kantaa lapsen tekemisiin ja toisaalta
auttamaan tehtävissä/oppimisessa. Alun perin muuttujien operationali-
soinnissa “reissuvihkojen” käyttö yhteistyössä katsottiin kaksisuuntaisek-
si kommunikoinniksi. Kun “reissuvihkon” käyttö faktoroinnissa kuitenkin
latautui faktorille, missä muut muuttujat kuvaavat enemmän opettajan
toimintaa, muuttuja voidaan tulkita myöskin yksisuuntaisen kommunikaa-
tion ilmentymäksi. Tällöin sen käyttö olisi lähinnä opettajan viestintää
kotiin päin. Kuudennen faktorin selitysosuus on 4,9%, mutta huonon relia-
biliteetin (0,561) vuoksi siihen on suhtauduttava varauksella.

Tähän faktoriin sisällytetyt “Oppilaitteni vanhemmat osallistuvat opetta-
miseen” (VOSOP18) ja “Kerron vanhemmille ideoita, miten auttaa oppilas-
ta oppimaan”(VIDOPP18) ovat mukana myös toisilla faktoreilla, mutta ne
on perusteltua ottaa myös tälle faktorille. Vaihtoehto “Vanhemmat osallis-

5) Vanhemmat informaation kohteena

2. Välitän tietoja kotiin oppilaan edistymisestä. ,65

15. Lähetän vanhemmille lasten töitä kommenttien kera. ,48

17. Kerron vanhemmille oppilaan vahvuuksista ja myönteisistä ominaisuuksista. ,40

9. Kerron vanhemmille ideoita, miten auttaa oppilasta oppimaan. ,34

20. Informoin vanhempia kirjeitse luokan tapahtumista.              ,25
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4) Opettaja vanhemmuuden tukena

7. Keskustelemme vanhempien kanssa koulun kannalta oleellisista

kasvatuksellisista asioista. ,64

1. Käymme vanhempien kanssa kasvatuksellisia keskusteluja.                                  ,57

22. Järjestän luokkani vanhemmille ryhmäkeskusteluja.              ,54



tuvat opettamiseen” kuuluu lataukseltaan asetetun rajan mukaan tähän
selvästi, sillä se on kummallakin faktorilla saanut samansuuruisen
latauksen. Vaihtoehto “Kerron vanhemmille ideoita, miten auttaa oppilas-
ta oppimaan” jää puolestaan lataukseltaan tässä suhteellisen matalaksi.
Tämän vaihtoehdon kohdalla oli muutenkin se ongelma, että se ei saanut
millään faktorilla asetetun rajan ylittävää latausta. Kahdelle faktorille se
kuitenkin latautui hieman vahvemmin ja tulkinnallisesti se sopi kumpaan-
kin, joten se päätettiin ottaa myös tähän. Jos opettajan ajatellaan näkevän
vanhemmat oppimisen tukijoina kotona, on loogista, että opettaja katsoo
vanhempien myös tällä tavalla osallistuvan oppilaiden opettamiseen. Toi-
saalta tällaisessa tilanteessa voisi kuvitella, että opettaja kertoo myös van-
hemmille ideoita, miten he voivat auttaa oppilasta oppimaan.

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖULOTTUVUUKSIEN YLEISYYS

Faktorianalyysin perusteella muodostettiin kustakin faktorista summa-
muuttujat. Tässä yhteistyöulottuvuuksien yleisyyttä tarkastellaan ensin
summamuuttujien jakaumien avulla.

Opettaja arjen turvana

Ensimmäisen faktorin toimintamuotoja opettajat ilmoittivat käytettävän
melko usein. Näiden muuttujien keskiarvo on 3,05. KUVIOSSA 14 on ha-
vaittavissa, että jakauma on suhteellisen tasainen, sillä vain aivan pienim-
mät arvot ovat jääneet pois ja suurimpia on vähän enemmän. Tämä tar-
koittaa siis sitä, että kukaan vastaajista ei ollut vastannut “ei koskaan”
(annettu arvo =1) kaikkiin tämän faktorin yhteistyömuotoihin, ja jopa 12
opettajaa oli vastannut “usein” kaikkiin neljään summamuuttujan osioon.

6) Vanhemmat kotona oppimisen tukena

5. Lähetän lapsen mukana kotiin vanhempien kanssa tehtäviä kotitehtäviä. ,58

11. Pyydän vanhempia henkilökohtaisesti auttamaan lastaan koulutyössä. ,45

4. Käytämme “reissuvihkoja” informaation välitykseen kodin ja koulun välillä. ,43

3. Oppilaitteni vanhemmat osallistuvat opettamiseen. ,42

9. Kerron vanhemmille ideoita, miten auttaa oppilasta oppimaan. ,28

116

MITÄ KOTONA TAPAHTUU ?



KUVIO 14. “OPETTAJA ARJEN TURVANA” -FAKTORIN FREKVENSSIDIAGRAMMI.

Opettajien mukaan tällaiset kaksisuuntaisen kommunikoinnin henkilökoh-
taiset muodot olivat keskimäärin toiseksi eniten käytettyjä kodin ja kou-
lun yhteistyössä. Toisaalta tällä faktorilla on suhteellisen individualisti-
nen lähtökohta kodin ja koulun yhteistyöhön, sillä kaikissa tälle faktorille
latautuneissa muodoissa on kyse opettajan ja yksittäisten vanhempien
välillä tapahtuvasta toiminnasta. Tästä syystä opettaja saattoi kokea itse
harjoittavansa näitä yhteistyömuotoja usein, mutta jos asiaa kysyttäisiin
vanhemmilta, tilanne saattaisi näyttää toisenlaiselta. Opettajat kuvasivatkin
joissakin avoimissa kommenteissa juuri tilanteita, joissa suurin osa hei-
dän aikaansa menee muutamien vanhempien kanssa. Esimerkiksi eräs
opettaja kertoi että hänen oppilaansa vanhempi oli soittanut hänelle use-
asti pitkiä puheluita ja valitellut omaa, kodin ja lapsen heikkoa tilannetta.
Olisikin mielenkiintoista jatkossa tutkia lähemmin tällaista opettajan ja
vanhempien välistä kommunikaatiota esimerkiksi haastattelututkimuksen
keinoin.

Vanhemmat koulun lisäresurssina

Tämän faktorin toimintamuotoja ilmoitettiin käytettävän keskimäärin har-
voin, sillä muuttujien arvojen keskiarvo on 1,88. Seuraavasta kuviosta
(KUVIO 15) näkyy faktorin summamuuttujan tarkempi jakauma. Jakauma
on painottunut pienempiin arvoihin, mikä kertoo että tämän faktorin edus-
tamat yhteistyömuodot eivät ole olleet kovin ahkerassa käytössä.
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KUVIO 15. “VANHEMMAT KOULUN VOIMAVARANA YHTEISKUNNASSA” -FAKTORIN

SUMMAMUUTTUJAN FREKVENSSIDIAGRAMMI.

Vanhempien käyttäminen koulun lisäresurssina ei ole luokkaretkien jär-
jestämistä lukuun ottamatta perinteisesti kuulunut Suomessa kodin ja
koulun yhteistyöhön. Oppilaiden vanhemmista hyvin harva pystyy osallis-
tumaan koulun päätöksentekoon esimerkiksi johtokunnan toiminnan kaut-
ta. Tälle faktorille latautui keskiarvon mukaan kolme opettajien vähiten
käyttämää yhteistyömuotoa (VYHTYR18, VOSOP18 ja VKEROS18). Siten on
ymmärrettävää, että tämä ulottuvuus osoittautui opettajien ilmoitusten
mukaan vähiten käytetyksi.

Tälle faktorille latautuneet osiot kuvasivat kylläkin kaikki jollakin tavalla
vanhempien toimintaa ja vanhempien aktiivista roolia suhteessa kouluun.
Tämä vanhempien aktiivisuus ja osallisuus koulun arjessa tulee esille jo-
kaisesta tälle faktorille latautuneesta yhteistyömuodosta.

Vanhemmat oppimisen suunnittelun voimavarana

Kolmannelle faktorille (KUVIO 16) latautuneiden muuttujien keskiarvo on
2,34, joten vanhemmat nähtiin opettajien vastausten mukaan suhteelli-
sen harvoin oppimisen suunnittelun voimavarana.
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"Vanhemmat oppimisen suunnittelun

voimavarana"
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KUVIO 16. “VANHEMMAT OPPIMISEN SUUNNITTELUN VOIMAVARANA” -FAKTORIN

FREKVENSSIDIAGRAMMI.

Tämä ulottuvuus oli toiseksi vähiten käytetty. Vaikka vanhemmat velvoi-
tettiin ottamaan mukaan koulukohtaisia opetussuunnitelmia laadittaessa,
ei vanhempia katsota voimavaraksi oppilaan henkilökohtaisia tavoitteita
laadittaessa. Voi olla niin, että kun kyseessä ovat alkuopetuksen oppilaat,
ei heidän odoteta pystyvän laatimaan omia tavoitteitaan eikä vanhem-
piakaan siksi oteta prosessiin mukaan. Jo alkuopetuksen oppilaat pysty-
vät mielestäni laatimaan omia tavoitteitaan, mutta tarvitsevat siihen tie-
tenkin enemmän tukea kuin vanhemmat oppilaat. Vanhempien mukaanot-
to olisi myös tärkeää, sillä silloin heidän perusteellisemmat tietonsa omasta
lapsestaan ja lapsen monipuolisempi tuntemus saataisiin prosessiin mu-
kaan opettajan asiantuntemusta täydentämään.

Opettaja vanhemmuuden tukena

Tämä vanhemmuuden tukemisen faktori eroaa hieman alkuperäisen
Epsteinin (Epstein 1995, Epstein & Dauber 1991) jaottelun operatio-
nalisoinnista. Tälle faktorille latautuivat kyllä kaksi alkuperäisen jaottelun
mukaista vanhemmuuden tukemisen yhteistyömuotoa, mutta kolmas täl-
le faktorille latautunut muuttuja ei ollut vanhemmuuden tukemisen opera-
tionalisoinnissa mukana. Kyseessä oli vaihtoehto “Vanhemmat kertovat
minulle kotikasvatuksessa kokemistaan ongelmista”. Tämä vaihtoehto
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latautui faktorianalyysin mukaan ensimmäiselle faktorille, joka nimettiin
“Opettaja arjen turvana” -faktoriksi. Tälle uudelle “Opettaja vanhemmuuden
tukena” -faktorille latautunut kolmas muuttuja oli “Järjestän vanhemmille
ryhmäkeskusteluja”. Se täydensi omalla tavallaan kollektiivisesti kasva-
tusta koskevia yhteistyömuotoja.

KUVIO 17. “OPETTAJA VANHEMMUUDEN TUKENA” -FAKTORIN

FREKVENSSIDIAGRAMMI.

Neljännen faktorin summamuuttujan keskiarvo on 2,42, mistä voidaan
ajatella, että opettaja näki itsensä vanhemmuuden tukijana suhteellisen
harvoin. Tämä osa-alue ei ole perinteisesti kuulunut opettajankoulutukseen,
missä opettajalle on katsottu tarpeelliseksi lähinnä opettamisen taito, di-
daktiikka. Kun nykyisin puhutaan paljon lasten pahoinvoinnista ja vanhem-
muuden hukkaamisesta, voisi juuri koulu eräänä oleellisena yhteiskunnal-
lisena instituutiona pohtia laajemmin mahdollisuuksiaan asian suhteen.

Vanhemmat informaation kohteena

Vanhemmat nähtiin informaation kohteina melko usein, sillä tämän vii-
dennen faktorin muuttujien keskiarvo on 3,18. Tämän ulottuvuuden muut-
tujat olivat eniten käytettyjä kodin ja koulun yhteistyössä. Tälle faktorille
latautuneet muuttujat kuvaavat perinteisiä yhteydenpidon muotoja, jois-
sa opettaja toimii informaation välittäjänä ja asiantuntijana. Opettaja on

"Opettaja vanhemmuuden tukena"
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selvästi toimija ja vanhemmat enemmän tai vähemmän passiivisia infor-
maation vastaanottajia.

KUVIO 18. “VANHEMMAT INFORMAATION KOHTEENA” -FAKTORIN

FREKVENSSIDIAGRAMMI.

Vanhemmat kotona oppimisen tukena

Kuudes faktori kuvaa siis sellaisia yhteistyön muotoja, joissa opettaja tie-
tyllä tavalla kanavoi vastuuta oppimisesta kotiin. Vanhempia pyydetään
auttamaan lastaan koulutyössä tai oppilaiden mukana lähetetään sellaisia
kotitehtäviä, joihin myös vanhemmat voivat osallistua, ja vanhemmille
annetaan ideoita, miten he voisivat auttaa oppilasta oppimaan. Vanhem-
mat siis osallistuvat opettamiseen kotona ja tavallaan joutuvat tukemaan
lasta koulutyössä. Kuudennen faktorin summamuuttujan keskiarvo on 2,89,
joten tällaiset yhteistyömuodot näyttävät olevan melko usein käytössä.

"Vanhemmat informaation kohteena"
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"Vanhemmat kotona oppimisen tukena"
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KUVIO 19. ÎVANHEMMAT KOTONA OPPIMISEN TUKENA” -FAKTORIN

FRAKVENSSIDIAGRAMMI.

YHTEENVETO KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖN ULOTTUVUUKSISTA

Yleiskuvana on, että kodin ja koulun yhteistyössä opettajat tekevät ja toi-
mivat, mutta vanhemmat jäävät usein sivuosaan. Kodin ja koulun yhteis-
työssä usein raportoituja ongelmia ovat resurssien puute ja aikakysy-
mykset. Juuri aikakysymykset ja työelämän joustamattomuus voivat olla
tässäkin syynä siihen, että vanhemmat jäävät sivuosaan. Toisaalta van-
hempien ei ole perinteisesti katsottu olevan toimijoita koulussa, mikä se-
kin saattaa asettaa omat rajansa vanhempien roolille.

Opettaja välittää paljon ja usein informaatiota koulusta kotiin ja näyttää
toimivan eräänlaisena tukena ja ehkä kuuntelijanakin ongelmaisille van-
hemmille. Vanhemmille on varattu suhteellisen selkeä rooli, jos he ovat
toiminnassa mukana, sillä vanhempien osallisuutta oppimisprosessissa
kuvaavista ulottuvuuksista käytettiin eniten vanhempia kotona olevina
oppimisen tukijoina. Oppimisen suunnittelun voimavarana vanhemmat
nähtiin myös suhteellisen harvoin.

Suhteellisen harvoin opettajat käyttivät myös sellaisia yhteistyömuotoja,
joissa opettajat näkevät itsensä myös jollakin tavalla vanhemmuuden tu-
kijoina.



OPETTAJIEN HARJOITTAMAT YHTEISTYÖMUODOT JA NÄKEMYK-
SET KOTIKASVATUKSESTA

Opettajien harjoittamien yhteistyömuotojen ja kotikasvatusta koskevien
käsityksien yhteyksiä tarkasteltiin yhteistyöulottuvuuksien mukaan.
Faktorianalyysin perusteella muodostetut summamuuttujat jaettiin luok-
kiin sen mukaan, kuinka paljon opettaja ilmoitti yhteistyömuotoja käyttä-
vänsä.

OPETTAJIEN TAUSTAMUUTTUJIEN SUHDE YHTEISTYÖULOTTUVUUKSIIN

Opettajien harjoittamien kodin ja koulun yhteistyöfaktorien yhteyksiä tut-
kittiin opettajien taustamuuttujien suhteen Khin-neliön merkitsevyystes-
tauksen avulla. Yhteistyöfaktorien summamuuttujien arvot jaettiin ensin
kahteen luokkaan sen mukaan, kuinka paljon opettajat ilmoittivat käyttä-
vänsä kunkin ulottuvuuden yhteistyömuotoja. Yhteistyömuoto-ulottuvuuk-
sien summamuuttujat jaettiin kahteen luokkaan keskiarvon perusteella
siten, että ne jotka sijoittuvat summamuuttujan keskiarvon alapuolelle
luokiteltiin ryhmään “Vähän” (1) ja ne jotka sijoittuivat keskiarvon yläpuo-
lelle luokkaan “Paljon” (2). Eroja opettajien vastauksissa tarkasteltiin myös
tarkemmin jakamalla opettajat yhteistyömuotojen harjoittamisen perus-
teella kolmeen luokkaan. Kolmeen luokkaan jaettaessa joidenkin muuttu-
jien osalta osoittautui ongelmaksi, että odotusarvo joihinkin luokkiin muo-
dostui suhteellisen pieneksi. Sen vuoksi tässä tarkastellaan pääasiassa
jakoa kahteen (vähän ja paljon yhteistyömuotoja harjoittavat) luokkaan,
mutta kiinnostavilta osin otetaan mukaan jako kolmeen luokkaan.

Yhteistyömuotoulottuvuuksien käytössä ilmeni opettajien taustatekijöiden
suhteen muutama mielenkiintoinen ero. Opettajan omat ja erityisesti tie-
tyn ikäiset lapset, osoittautuivat merkittäväksi selittäjäksi useammallakin
yhteistyöfaktorilla. Toinen muuttuja, jonka suhteen löytyi merkitsevä ero
oli se, keneltä opettaja raportoi useimmin saavansa kotikasvatusta koske-
vien keskustelunaiheiden ideat.

Yhdellä faktorilla ilmeni merkitsevä ero sen suhteen oliko opettajalla yli-
päätään omia lapsia vai ei. Ero ilmeni viidennellä faktorilla, eli siinä kuin-
ka paljon opettaja käyttivät sellaisia yhteistyömuotoja, jotka kuvasivat
informaation välitystä koulusta kotiin. TAULUKOSSA 17 on kyseisen faktorin
ristiintaulukointi opettajien omien lapsien suhteen. Siitä voidaan havaita,
että sellaiset opettajat, joilla oli omia lapsia ilmoittivat toimivansa erityi-
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sen paljon informaation välittäjänä vanhempien suuntaan. Tulos on mer-
kitsevä 5 %:n riskitasolla, sillä kaksisuuntaisen testauksen P:n arvo oli .035.

TAULUKKO 17. VANHEMMAT INFORMAATION KOHTEENA -FAKTORIN

RISTIINTAULUKOINTI SEN MUKAAN ONKO OPETTAJALLA OMIA LAPSIA.

Muillakin faktoreilla tilanne näytti olevan sen suuntainen, että ne opetta-
jat, joilla oli omia lapsia ilmoittivat harjoittavansa kodin ja koulun yhteis-
työtä muita ahkerammin.

Opettajien omien lasten merkitystä kodin ja koulun yhteistyön harjoitta-
miseen tutkittiin myös erityisesti tarkastellen sellaisten opettajien toimin-
taa, jotka ilmoittivat, että heillä on suunnilleen omien oppilaidensa ikäisiä
lapsia. Ikähaarukaksi valittiin 5-10 -vuotiaat lapset. Otoksessa omia 5-10
-vuotiaita lapsia ilmoitti 31 opettajaa. Merkitseviä eroja näiden ja muiden
opettajien välillä yhteistyön harjoittamisessa ilmeni kahdella yhteistyö-
ulottuvuudella.

Kuten TAULUKOSTA 18 voi havaita, ne opettajat, joilla on omia 5-10 -vuo-
tiaita lapsia, harjoittivat enemmän kuin  muut opettajat sellaisia yhteis-
työmuotoja, joissa vanhemmat nähdään oppimisen suunnittelun voima-
varana. Myös tämä tulos on merkitsevä 5 %:n riskitasolla (p=.022).
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Ristiintaulukoint
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TAULUKKO 18. VANHEMMAT OPPIMISEN SUUNNITTELUN VOIMAVARANA-

FAKTORIN RISTIINTAULUKOINTI SEN MUKAAN, ONKO OPETTAJALLA OMIA 5-10 -

VUOTIAITA LAPSIA.

Toinen merkitsevä ero sen  mukaan, onko opettajalla omia 5 -10 -vuotiaita
lapsia, ilmeni neljännellä faktorilla. Kuten TAULUKOSTA 19 voi havaita 5-
10 -vuotiaita lapsia omaavat opettajat ilmoittivat käyttävänsä enemmän
vanhemmuuden tukemisen yhteistyömuotoja kodin ja koulun yhteistyös-
sä. Kaksisuuntaisen merkitsevyystestauksen mukaan tulos on 5 %:n riski-
tasolla merkitsevä (p=.025).

TAULUKKO 19. OPETTAJA VANHEMMUUDEN TUKENA -FAKTORIN

RISTIINTAULUKOINTI SEN MUKAAN, ONKO OPETTAJALLA OMIA 5-10 -VUOTIAITA

LAPSIA.

Kun neljännen faktorin yhteistyömuotojen käyttöä tarkasteltiin omien lap-
sien suhteen hieman tarkemmalla luokituksella ilmeni, että sellaiset opet-
tajat, joilla ei ollut omia 5-10 -vuotiaita lapsia olivat yliedustettuina vähän
vanhemmuuden tukemisen yhteistyömuotoja harjoittavissa opettajissa, kun
taas 5-10 -vuotiaita lapsia omaavat opettajat käyttivät näitä yhteistyömuo-
toja enemmän sekä kohtalaisesti että usein. (TAULUKKO 20)(p=.015).
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Ristiintaulukoint
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TAULUKKO 20. OPETTAJA VANHEMMUUDEN TUKENA -FAKTORIN

RISTIINTAULUKOINTI SEN MUKAAN, ONKO OPETTAJALLA OMIA 5-10 -VUOTIAITA

LAPSIA.

Taustatekijöistä olivat myös kotikasvatusta koskevien keskustelujen läh-
teet ja kuudennen faktorin vanhempia kotona oppimisen tukena kuvaavi-
en yhteistyömuotojen käytön yleisyys tilastollisesti merkitsevästi (p=.045)
yhteydessä (TAULUKKO 21). Ne opettajat, jotka ilmoittivat olevansa pää-
asiassa itse kotikasvatusta koskevien keskustelujen lähteenä, harjoittivat
vähän sellaisia yhteistyömuotoja, joissa vanhemmat voitiin tulkita kotona
oppimisen tukijoiksi. Myös opettajat, jotka ilmoittivat kotikasvatuksen
tulevan keskusteluun pääasiassa vanhempien kautta, ilmoittivat toteut-
tavansa kuudennen faktorin yhteistyömuotoja muita opettajia harvemmin.
Itseltään, vanhemmilta ja mahdollisilta muilta henkilöiltä ideoita kotikas-
vatusta koskevaan keskusteluun vanhempien kanssa saaneet ilmoittivat
toteuttavansa eniten sellaisia yhteistyömuotoja, joissa vanhemmat näh-
dään kotona oppimisen tukijoiksi.
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Ristiintaulukoint
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TAULUKKO 21. KOTIKASVATUSTA KOSKEVIEN KESKUSTELUNAIHEIDEN LÄHTEIDEN

RISTIINTAULUKOINTI KUUDENNEN FAKTORIN SUMMAMUUTTUJAN KANSSA.

OPETTAJIEN HARJOITTAMIEN YHTEISTYÖULOTTUVUUKSIEN SUHDE OPETTAJIEN
NÄKEMYKSIIN OPPILAIDEN KOTIKASVATUKSESSA KÄYTETYISTÄ RANKAISU- JA
PALKITSEMISKEINOISTA.

Kodin ja koulun yhteistyöulottuvuuksien käytön yleisyydellä ei ollut mer-
kitseviä tilastollisia yhteyksiä yleisiin kannanottoihin ensimmäistä luok-
kaa käyvien kotikasvatuksessa käytetyistä rankaisukeinoista. Sen sijaan
palkitsemiskeinojen yhteydessä ilmeni yhdessä suhteessa merkitsevä ero.
Sellaiset opettajat, jotka ilmoittivat käyttävänsä vanhempia paljon oppi-
misen suunnittelun voimavarana, näyttivät merkitsevästi useammin
osanneen ottaa kantaa siihen, miten usein vanhemmat eivät lapsen oltua
ahkera katso palkitsemista tarpeelliseksi.
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43,0 20,0 65,0 11,0 139,0

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Vähän

Kohtal

aisesti

Paljon

6) Vanhemmat

kotona
oppimisen

tukena

(FAAXSU6L)

Yhteensä

Opettajalta Vanhemmilta

Opettajalta ja

vanhemmilta Myös muilta

Kotikasvatusta koskevien keskustelunaiheiden lähteet
(KESKUSAL)

Yhteensä

Kohta-
laisesti



TAULUKKO 22. VANHEMMAT OPPIMISEN SUUNNITTELUN VOIMAVARANA -

FAKTORIN RISTIINTAULUKOINTI OPETTAJIEN NÄKEMYKSEN VANHEMPIEN PALKIT-

SEMISEN TARPEELLISEKSI KATSOMISEN USEUDESTA KANSSA. (P= .039)

OPETTAJIEN KÄYTTÄMIEN YHTEISTYÖULOTTUVUUKSIEN SUHDE OPETTAJIEN
NÄKEMYKSIIN TYTTÖJEN JA POIKIEN KOHDALLA PALKITSEMISEN ARVOISISTA
ASIOISTA

Palkitsemisen arvoiset asiat tyttöjen ja poikien kohdalla osoittautuivat
suhteellisen erotteleviksi kysymyksiksi. Kuten aiemmin raportoin (ks. Luku
“Tyttöjen ja poikien palkitsemisen yleisyys kodin arkipäivässä”), tyttöjen
ja poikien kohdalla oli havaittavissa merkitsevät erot lähes joka kohdas-
sa, kun tarkasteltiin keskiarvojen välisiä eroja.

Opettajien ilmoittama aktiivisuuden aste eri yhteistyöulottuvuuksien mu-
kaisten yhteistyömuotojen käytössä oli yhteydessä vastauksiin useam-
massakin palkitsemisenarvoisten asioiden arvioinnissa sekä tyttöjen että
poikien kohdalla.

Opettaja arjen turvana ja palkitsemisen arvoiset asiat

Palkitsemisen arvoisissa asioissa ilmenivät merkitsevät erot sekä tyttöjen
että poikien kohdalla saman palkitsemistilanteen suhteen. Kyseessä ovat
lapsen omaperäiset ideat. Nämä kyseiset väitteet olivat sellaisia, jotka
osoittautuivat opettajille suhteellisen vaikeiksi siten, että lähes kolmas-
osa ei ollut osannut ottaa niihin kantaa. TAULUKOSSA 23 on “Opettaja ar-
jen turvana” -faktorin yhteistyömuotojen käytön yleisyyden ristiintau-
lukointi tyttöjen omaperäisistä ideoista palkitsemisen (OMIDE102) yleisyy-
den mukaan. Taulukosta voi havaita, että sellaiset opettajat, jotka ilmoit-
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9 22 31

7,6 23,4 31,0

25 61 86

21,1 64,9 86,0

2 28 30

7,3 22,7 30,0

36 111 147

36,0 111,0 147,0

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Vähän

Kohtalai-
sesti

Paljon

3) Vanhemmat
oppimisen suunnittelun

voimavarana

(FAAXSU3L)

Yhteensä

En osaa
sanoa Jokin kanta

Ei katso palkitsemista

tarpeelliseksi. (EIPALK92)

Yhteensä

Ristiintaulukointi



tivat käyttävänsä tälle yhteistyöulottuvuudelle latautuneita yhteistyömuo-
toja paljon, olivat useammin sitä mieltä, että tyttöjä palkitaan omaperäisistä
ideoista usein. Toisaalta näitä yhteistyömuotoja vähän tai kohtalaisesti
harjoittavat opettajat olivat hieman paremmin edustettuina sekä niiden
joukossa, jotka eivät osanneet ottaa tähän kantaa, että niiden joukossa,
jotka olivat sitä mieltä, että vanhemmat palkitsevat tyttöjä omaperäisistä
ideoista harvoin.

TAULUKKO 23. “OPETTAJA ARJEN TURVANA” -FAKTORIN RISTIINTAULUKOINTI

TYTTÖJEN OMAPERÄISISTÄ IDEOISTA PALKITSEMISEN SUHTEEN (P=.018)

Toinen palkitsemisasia, jonka suhteen ilmeni merkitsevä ero oli siis
omaperäisistä asioista palkitseminen poikien kohdalla (OMIDE112). Kuten
TAULUKOSTA 24 voi havaita, poikien kohdalla ero ei ole aivan yhtä selkeä
kuin tytöillä. Poikien kohdalla oli nimittäin niin, että sekä sellaiset opetta-
jat, jotka käyttivät “Opettaja arjen turvana” -faktorin yhteistyömuotoja
vähän ja sellaiset, jotka ilmoittivat käyttävänsä niitä paljon, olivat sitä
mieltä, että poikia palkitaan omaperäisistä ideoista usein. Samoin kuin
edellisessä kohdassa vähän ja kohtalaisesti näitä yhteistyömuotoja har-
joittavien oli vaikeampi ottaa kantaa omaperäisistä ideoista palkitsemi-
seen poikien kohdalla.
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Ristiintaulukoint

10 16 5 31

8,8 15,4 6,8 31,0

27 41 12 80

22,8 39,7 17,5 80,0

6 18 16 40

11,4 19,9 8,7 40,0

43 75 33 151

43,0 75,0 33,0 151,0

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Vähän

Kohtalai-
sesti

Paljon

1) Opettaja
arjen turvana

(FAAXSU1L)

Yhteensä

En osaa

sanoa

Palkitaan

harvoin

Palkitaan

usein

Lapsella on omaperäisiä ideoita. (OMIDE103)

Yhteensä

Ristiintaulukointi



Ristiintaulukoint

10 7 14 31

9,2 9,4 12,3 31,0

28 29 23 80

23,8 24,4 31,8 80,0

7 10 23 40

11,9 12,2 15,9 40,0

45 46 60 151

45,0 46,0 60,0 151,0

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Vähän

Kohtalai-
sesti

Paljon

1) Opettaja
arjen turvana

(FAAXSU1L)

Yhteensä

En osaa

sanoa

Palkitaan

harvoin

Palkitaan

usein

Lapsella on omaperäisiä ideoita. (OMIDE113)

Yhteensä

Ristiintaulukointi

TAULUKKO 24. “OPETTAJA ARJEN TURVANA” -FAKTORIN RISTIINTAULUKOINTI

POIKIEN KOHDALLA OMAPERÄISISTÄ IDEOISTA PALKITSEMISEN SUHTEEN

(P=.032).

Erityisen mielenkiintoista on TAULUKOISTA 19 ja 20 havaittavissa oleva
erilaisuus tyttöjen ja poikien palkitsemisessa omaperäisten ideoiden suh-
teen. Se ilmeni ja raportoitiin jo luvussa “Tyttöjen ja poikien palkitsemisen
yleisyys kodin arkipäivässä”, mutta myös tässä se tulee erityisen selvästi
esiin. Kyse on siitä, että poikia tosiaan arvioidaan palkittavan selvästi tyt-
töjä useammin omaperäisistä ideoista. Tämä tulee selkeästi esille siitä,
että tyttöjen kohdalla (TAULUKKO 23) sellaisia opettajia, jotka arvioivat
tyttöjä palkittavan tästä usein oli vain 33, kun taas poikien kohdalla vas-
taava luku on 60. Molemmissa taulukoissa on kantaa ottaneita opettajia
suhteellisen sama määrä (Tyttöjen kohdalla 108 ja poikien 106), sillä mo-
lempiin vaihtoehtoihin opettajien oli lähes yhtä vaikeaa ottaa kantaa.

Vanhemmat koulun lisäresursseina ja palkitsemisen arvoiset
asiat

“Vanhemmat koulun lisäresursseina” -faktorin suhteen ilmeni palkitsemi-
sen arvoisissa asioissa merkitsevä ero yhdessä kohdassa. Mielenkiintois-
ta on se, että kyseessä on sama palkitsemisen arvoinen asia kuin edelli-
sen yhteistyömuodon kohdalla. Ero ilmeni kuitenkin vain poikien palkitse-
misen suhteen.
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TAULUKKO 25. “VANHEMMAT KOULUN LISÄRESURSSEINA” -FAKTORIN

RISTIINTAULUKOINTI POIKIEN OMAPERÄISISTÄ IDEOISTA PALKITSEMISEN

SUHTEEN.

Kuten TAULUKOSTA 25 voi havaita, vähän ja kohtalaisesti “Vanhemmat
koulun lisäresursseina” -faktorille latautuneita yhteistyömuotoja käyttä-
neet opettajat olivat valinneet odotusarvoa enemmän “en osaa sanoa” -
vastauksia. Sekä kohtalaisesti että paljon näitä yhteistyömuotoja käyttä-
neet opettajat olivat vähän käyttäneitä useammin sitä mieltä, että poikia
palkitaan omaperäisistä ideoista usein. Tämä ero olivat merkitsevä 5%:n
riskitasolla (p=.030).

Vanhemmat oppimisen suunnittelun voimavarana ja palkitsemi-
sen arvoiset asiat

Kolmannen faktorin yhteistyömuotojen käytön suhteen palkitsemisen ar-
voisissa asioissa ilmeni tilastollisesti merkitsevät erot kahdessa kohdas-
sa. Toisessa näissä oli kyse tyttöjen palkitsemisesta ja toisessa poikien
palkitsemisesta.
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20 26 21 67

19,7 20,2 27,1 67,0

21 15 26 62

18,3 18,7 25,1 62,0

2 3 12 17

5,0 5,1 6,9 17,0

43 44 59 146

43,0 44,0 59,0 146,0

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Vähän

Kohtalai-

sesti

Paljon

2) Vanhemmat
koulun
lisäresursseina

(FAAXSU2L)

Yhteensä

En osaa
sanoa

Palkitaan
harvoin

Palkitaan
usein

Lapsella on omaperäisiä ideoita.

(OMIDE113)

Yhteensä

Ristiintaulukointi



TAULUKKO 26. “VANHEMMAT OPPIMISEN SUUNNITTELUN VOIMAVARANA” -

FAKTORIN RISTIINTAULUKOINTI TYTTÖJEN OMATOIMISUUDESTA JA

ITSENÄISYYDESTÄ PALKITSEMISEN SUHTEEN (P=.017).

TAULUKOSSA 26 on havaittavissa vähän ja paljon vanhempia oppimisen
suunnittelun voimavarana käyttävien opettajien vastaukset tyttöjen oma-
toimisuudesta ja itsenäisyydestä palkitsemisesta. Siitä voi havaita, että
sellaiset opettajat, jotka ilmoittivat harjoittavansa tällaisia yhteistyömuo-
toja paljon ovat useammin osanneet ottaa kantaa tähän vaihtoehtoon ja
toisaalta olleet myös useammin sitä mieltä, että vanhemmat palkitsevat
tyttöjä tällaisesta käytöksestä usein.

TAULUKKO 27. “VANHEMMAT OPPIMISEN SUUNNITTELUN VOIMAVARANA” -

FAKTORIN RISTIINTAULUKOINTI POIKIEN KOTIASKAREISTA PALKITSEMISEN

SUHTEEN (P=.046).

Toinen tilastollisesti merkitsevä ero “Vanhemmat oppimisen suunnittelun
voimavarana” -faktorille latautuneiden yhteistyömuotojen käytön ja
palkitsemisenarvoisten asioiden suhteen ilmeni poikien kotiaskareista
palkitsemisen kohdalla. Tämä mukaan näyttää siltä, että paljon kyseisiä
yhteistyömuotoja harjoittavat opettajat olivat osanneet useammin ottaa
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17 43 32 92

15,9 36,2 40,0 92,0

8 14 31 53

9,1 20,8 23,0 53,0

25 57 63 145

25,0 57,0 63,0 145,0

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Vähän

Paljon

3) Vanhemmat
oppimisen

suunnittelun
voimavarana
(FAAXS3L2)

Yhteensä

En osaa
sanoa

Palkitaan
harvoin

Palkitaan
usein

Lapsi on omatoiminen ja itsenäinen.
(OMATI103)

Yhteensä

Ristiintaulukointi

Ristiintaulukoint

24 21 47 92

23,9 15,8 52,3 92,0

14 4 36 54

14,1 9,2 30,7 54,0

38 25 83 146

38,0 25,0 83,0 146,0

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Vähän

Paljon

3) Vanhemmat
oppimisen

suunnittelun
voimavarana
(FAAXS3L2)

Yhteensä

En osaa
sanoa

Palkitaan
harvoin

Palkitaan
usein

Lapsi tekee kotiaskareita. (KOTIA113)

Yhteensä

Ristiintaulukointi



kantaa tähän vaihtoehtoon. Vähän näitä yhteistyömuotoja harjoittavat
opettajat olivat olleet useammin sitä mieltä, että vanhemmat palkitsevat
poikia kotiaskareiden teosta harvoin.

Opettaja vanhemmuuden tukena ja palkitsemisen arvoiset asiat

“Opettaja vanhemmuuden tukena” -faktorin yhteistyömuotojen käytön
useuden suhteen ilmeni jopa kuudessa kohdassa tilastollisesti merkitsevä
ero vähän ja paljon niitä harjoittaneiden opettajien valinnoissa. Saman
vaihtoehdon suhteen erot ilmenivät sekä tyttöjen että poikien kohdalla
kahdessa kohdassa. Kyseessä olivat lapsen palkitseminen uteliaisuudesta
tai tiedonhaluisuudesta sekä omaperäisistä ideoista. Lisäksi eroja löytyi
tyttöjen kohdalla tottelevaisuudesta palkitsemisen suhteen ja poikien koh-
dalla omatoimisuudesta ja itsenäisyydestä palkitsemisen suhteen.

Tämän faktorin suhteen ilmenneet erot ovat mielestäni erityisen mielen-
kiintoisia, sillä juuri erityisesti vanhemmuuden tukemiseen viittaavien
yhteistyömuotojen avulla opettajien on mahdollista saada oppilaidensa
kotikasvatusta koskevaa informaatiota. Mielestäni on myös tätä tukevaa,
että eroja löytyi opettajien näkemyksissä tämän faktorin yhteistyömuotojen
käytön suhteen erityisen monessa kohtaa.

Tyttöjen palkitsemisesta uteliaisuudesta tai tiedonhaluisuudesta opettaji-
en kannanotot vaihtelivat sen mukaan, harjoittivatko he vanhemmuuden
tukemista kuvaavia yhteistyömuotoja paljon vai vähän. Kuten TAULUKOS-
TA 28 voi havaita, sellaiset opettajat, jotka ilmoittivat harjoittavansa
vanhemmuuden tukemista kuvaavia yhteistyömuotoja, ovat useammin
olleet sitä mieltä, että tyttöjä palkitaan uteliaisuudesta tai tiedon-
haluisuudesta harvoin. Tällaisten opettajien on myös ollut paljon kyseisiä
yhteistyömuotoja harjoittavia vaikeampi ottaa vaihtoehtoon kantaa. Ero
on merkitsevä 5 prosentin riskitasolla (p=.013).
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Ristiintaulukoint

19 27 8 54

14,5 25,7 13,8 54,0

20 41 21 82

22,0 39,1 20,9 82,0

1 3 9 13

3,5 6,2 3,3 13,0

40 71 38 149

40,0 71,0 38,0 149,0

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Vähän

Kohtalai-

sesti

Paljon

4) Opettaja
vanhemmuuden
tukena

(FAAXSU4L)

Yhteensä

En osaa
sanoa

Palkitaan
harvoin

Palkitaan
usein

Lapsi on utelias tai tiedonhaluinen.

(UTELT103)

Yhteensä

Ristiintaulukointi

TAULUKKO 28. “OPETTAJA VANHEMMUUDEN TUKENA” -FAKTORIN

RISTIINTAULUKOINTI TYTTÖJEN UTELIAISUUDESTA JA TIEDONHALUISUUDESTA

PALKITSEMISEN SUHTEEN.

Eroa tarkasteltiin hieman tarkemmin jakamalla opettajat kolmeen luok-
kaan vanhemmuuden tukemista kuvaavien yhteistyömuotojen harjoitta-
misaktiivisuuden mukaan. Kuten TAULUKOSTA 29 voi havaita, tätä
merkitsevyyttä tulee tarkastella hieman varauksella, sillä kahdessa solus-
sa odotusarvo muodostui pienemmäksi kuin viisi. Tulos on kuitenkin mer-
kitsevä 1 prosentin riskitasolla (p=.002). Näyttää siis siltä, että sekä koh-
talaisesti että paljon “Opettaja vanhemmuuden tukena” -faktorille la-
tautuneita yhteistyömuotoja käyttäneet opettajat osasivat useammin ot-
taa kantaa tyttöjen kohdalla uteliaisuudesta tai tiedonhaluisuudesta pal-
kitsemiseen. Vähän kyseisiä yhteistyömuotoja harjoittavat opettajat
olivat puolestaan muita useammin sitä mieltä, että vanhemmat palkitsevat
kyseisestä toiminnasta tyttöjä harvoin.

TAULUKKO 29. “OPETTAJA VANHEMMUUDEN TUKENA” -FAKTORIN

RISTIINTAULUKOINTI TYTTÖJEN UTELIAISUUDESTA JA TIEDONHALUISUUDESTA

PALKITSEMISEN SUHTEEN.
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27 47 15 89

23,9 42,4 22,7 89,0

13 24 23 60

16,1 28,6 15,3 60,0

40 71 38 149

40,0 71,0 38,0 149,0

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Vähän

Paljon

4) Opettaja
vanhemmuuden

tukena
(FAAXS4L2)

Yhteensä

En osaa
sanoa

Palkitaan
harvoin

Palkitaan
usein

Lapsi on utelias tai tiedonhaluinen.
(UTELT103)

Yhteensä

Ristiintaulukointi



Poikien uteliaisuudesta tai tiedonhaluisuudesta palkitsemisen (TAULUKKO
30) suhteen vähän, kohtalaisesti ja paljon vanhemmuuden tukemisen yh-
teistyömuotoja harjoittaneiden opettajien vastaukset erosivat hieman sel-
keämmin kuin tyttöjen kohdalla. Samoin kuin tyttöjen kohdalla vähän näi-
tä yhteistyömuotoja harjoittaneiden opettajien oli muita vaikeampi ollut
ottaa kantaa uteliaisuudesta tai tiedonhaluisuudesta palkitsemiseen. Toi-
saalta myös kohtalaisesti ja paljon kyseisiä yhteistyömuotoja harjoitta-
neiden vastaukset erosivat suhteellisen selvästi. Nimittäin kohtalaisesti
harjoittavat olivat muita useammin sitä mieltä, että poikia palkitaan tällai-
sissa tilanteissa harvoin. Paljon tällaisia yhteistyömuotoja harjoittavat
opettajat olivat puolestaan muita useammin sitä mieltä, että vanhemmat
palkitsevat poikia uteliaisuudesta tai tiedonhaluisuudesta usein.

TAULUKKO 30. “OPETTAJA VANHEMMUUDEN TUKENA” -FAKTORIN

RISTIINTAULUKOINTI POIKIEN UTELIAISUUDESTA JA TIEDONHALUISUUDESTA

PALKITSEMISEN SUHTEEN (P=.037).

Toinen palkitsemisen arvoinen asia, jossa vanhemmuuden tukemista ku-
vaavia yhteistyömuotoja erilailla käyttävien opettajien arvioinnit poikke-
sivat toisistaan sekä tyttöjen ja poikien kohdalla, oli omaperäisistä ideois-
ta palkitseminen. Kuten muissakin kohdissa sellaisten opettajien, jotka
ilmoittivat harjoittavansa vähän näitä vanhemmuuden tukemisen yhteis-
työmuotoja, oli hieman muita vaikeampi ottaa näihinkin kantaa.

Kuten TAULUKOSTA 31 voi havaita, vähän ja paljon vanhemmuuden tuke-
misen mukaisia yhteistyömuotoja harjoittavien opettajien arvioinnit ero-
sivat myös sen suhteen, kuinka usein he katsoivat tyttöjä palkittavan
omaperäisistä ideoista. Erot opettajien arvioinneissa näissä suhteissa oli-
vat merkitseviä 1 prosentin riskitasolla (p=.001).
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18 14 22 54

13,4 14,9 25,7 54,0

19 25 38 82

20,4 22,6 39,1 82,0

0 2 11 13

3,2 3,6 6,2 13,0

37 41 71 149

37,0 41,0 71,0 149,0

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Vähän

Kohtalai-
sesti

Paljon

4) Opettaja
vanhemmuuden

tukena

(FAAXSU4L)

Yhteensä

En osaa
sanoa

Palkitaan
harvoin

Palkitaan
usein

Lapsi on utelias ja tiedonhaluinen.

(UTELT113)

Yhteensä

Ristiintaulukointi



TAULUKKO 31. “OPETTAJA VANHEMMUUDEN TUKENA” -FAKTORIN

RISTIINTAULUKOINTI TYTTÖJEN OMAPERÄISISTÄ IDEOISTA PALKITSEMISEN

SUHTEEN.

Jaoteltaessa vanhemmuuden tukemisen yhteistyˆmuotoja hieman tarkem-
min (TAULUKKO 32) voidaan havaita, että sekä kohtalaisesti että paljon
näitä yhteistyömuotoja harjoittavien näkemykset erosivat vähän harjoit-
tavista. Kohtalaisesti ja paljon harjoittavat olivat nimittäin vähän har-
joittavia useammin sitä mieltä, että tyttöjä palkitaan omaperäisistä ide-
oista usein.

TAULUKKO 32. “OPETTAJA VANHEMMUUDEN TUKENA” -FAKTORIN

RISTIINTAULUKOINTI TYTTÖJEN OMAPERÄISISTÄ IDEOISTA PALKITSEMISEN

SUHTEEN (P=.026).

Poikien kohdalla vähän ja paljon vanhemmuuden tukemisen yhteistyömuo-
toja harjoittavien väliset erot vastauksissa ovat saman suunteiset kuin ty-
töillä (vrt. TAULUKKO 31 ja TAULUKKO 33). Poikien kohdalla tulos on myös
yhden prosentin riskitasolla merkitsevä (p=.010).
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26 52 11 89

24,5 44,2 20,3 89,0

15 22 23 60

16,5 29,8 13,7 60,0

41 74 34 149

41,0 74,0 34,0 149,0

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Vähän

Paljon

4) Opettaja
vanhemmuuden

tukena
(FAAXS4L2)

Yhteensä

En osaa
sanoa

Palkitaan
harvoin

Palkitaan
usein

Lapsella on omaperäisiä ideoita.
(OMIDE103)

Yhteensä

Ristiintaulukointi

Ristiintaulukoint

18 31 5 54

14,9 26,8 12,3 54,0

21 38 23 82

22,6 40,7 18,7 82,0

2 5 6 13

3,6 6,5 3,0 13,0

41 74 34 149

41,0 74,0 34,0 149,0

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Vähän

Kohtalai-
sesti

Paljon

4) Opettaja
vanhemmuuden

tukena
(FAAXSU4L)

Yhteensä

En osaa

sanoa

Palkitaan

harvoin

Palkitaan

usein

Lapsella on omaperäisiä ideoita. (OMIDE103)

Yhteensä

Ristiintaulukointi



TAULUKKO 33. “OPETTAJA VANHEMMUUDEN TUKENA” -FAKTORIN

RISTIINTAULUKOINTI POIKIEN OMAPERÄISISTÄ IDEOISTA PALKITSEMISEN

SUHTEEN.

Näiden sekä tyttöjen että poikien kohdalla samoissa asioissa ilmenevien
erojen lisäksi ilmeni yksi ero opettajien arvioinneissa tyttöjen palkitsemi-
sessa ja yksi ero poikien palkitsemisessa.

Tyttöjen tottelevaisuudesta palkitsemisen suhteen vähän ja paljon vanhem-
muuden tukemisen faktorille latautuneita yhteistyömuotoja käyttäneiden
arvioinnit erosivat sekä kannanoton suteen että palkitsemisen useuden
suhteen (TAULUKKO 34). Kuten aikaisemmissakin kohdissa myös tässä
vähän vanhemmuuden tukemisen yhteistyömuotoja käyttäneiden opetta-
jien oli hieman muita vaikeampi ottaa kantaa. Toisaalta he myös useam-
min arvioivat vanhempien harvoin palkitsevan tytärtään tottelevaisuudes-
ta.

TAULUKKO 34.”OPETTAJA VANHEMMUUDEN TUKENA” -FAKTORIN

RISTIINTAULUKOINTI TYTTÖJEN TOTTELEVAISUUDESTA PALKITSEMISEN SUHTEEN

(P=.008)
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29 33 27 89

25,7 27,5 35,8 89,0

14 13 33 60

17,3 18,5 24,2 60,0

43 46 60 149

43,0 46,0 60,0 149,0

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Vähän

Paljon

4) Opettaja
vanhemmuuden

tukena
(FAAXS4L2)

Yhteensä

En osaa

sanoa

Palkitaan

harvoin

Palkitaan

usein

Lapsella on omaperäisiä ideoita.
(OMIDE113)

Yhteensä

Ristiintaulukointi

Ristiintaulukoint

18 34 37 89

16,1 26,9 46,0 89,0

9 11 40 60

10,9 18,1 31,0 60,0

27 45 77 149

27,0 45,0 77,0 149,0

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Vähän

Paljon

4) Opettaja
vanhemmuuden

tukena
(FAAXS4L2)

Yhteensä

En osaa
sanoa

Palkitaan
harvoin

Palkitaan
usein

Lapsi on tottelevainen. (TOTT103)

Yhteensä

Ristiintaulukointi



Poikien omatoimisuudesta ja itsenäisyydestä palkitsemisen suhteen ilme-
ni myös tilastollisesti merkitsevä ero (TAULUKKO 35). Kuten kaikissa muis-
sakin kohdissa, vähän vanhemmuuden tukemisen mukaisia yhteistyömuo-
toja käyttäneiden opettajien oli hieman muita vaikeampi ottaa kantaa poi-
kien omatoimisuudesta ja itsenäisyydestä palkitsemiseen. Vähän näitä
yhteistyömuotoja harjoittavat olivat myös muita useammin sitä mieltä,
että vanhemmat palkitsevat poikia kyseisestä toiminnasta harvoin.

TAULUKKO 35. “OPETTAJA VANHEMMUUDEN TUKENA” -FAKTORIN

RISTIINTAULUKOINTI POIKIEN OMATOIMISUUDESTA JA ITSENÄISYYDESTÄ PALKIT-

SEMISEN SUHTEEN(P=.042).

Vanhemmat informaation kohteena ja palkitsemisen arvoiset
asiat

“Vanhemmat informaation kohteena” -faktorin yhteistyömuotojen käytön
suhteen erosivat opettajien arvioinnit tyttöjen ja poikien palkitsemisen
arvoisten asioiden osalta kahdessa kohdassa. Toinen ero koski tyttöjen
palkitsemista uteliaisuudesta ja tiedonhaluisuudesta ja toinen poikien
palkitsemista omaperäisistä ideoista.

Kuten TAULUKOSTA 36 voi havaita, vähän “Vanhemmat informaation koh-
teena” -faktorille latautuneita yhteistyömuotoja käyttäneet olivat hieman
odotusarvoa useammin olleet sitä mieltä, että vanhemmat palkitsevat tyt-
töjä uteliaisuudesta tai tiedonhaluisuudesta harvoin. Harvoin näitä yhteis-
työmuotoja harjoittaneet opettajat olivat myös aavistuksen verran vähem-
män osanneet ottaa kantaa tähän palkitsemisasiaan.
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14 19 20 53

11,1 14,3 27,6 53,0

17 18 47 82

17,2 22,2 42,7 82,0

0 3 10 13

2,7 3,5 6,8 13,0

31 40 77 148

31,0 40,0 77,0 148,0

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Vähän

Kohtalai-

sesti

Paljon

4) Opettaja
vanhemmuuden
tukena

(FAAXSU4L)

Yhteensä

En osaa
sanoa

Palkitaan
harvoin

Palkitaan
usein

Lapsi on omatoiminen ja itsenäinen.

(OMATI113)

Yhteensä

Ristiintaulukointi



TAULUKKO 36. “VANHEMMAT INFORMAATION KOHTEENA” -FAKTORIN

RISTIINTAULUKOINTI TYTTÖJEN UTELIAISUUDESTA TAI TIEDONHALUISUUDESTA

PALKITSEMISEN SUHTEEN (P=.038).

Toinen “Vanhemmat informaation kohteena” -faktorin suhteen ilmennyt ero
koski poikien palkitsemista omaperäisistä ideoista (TAULUKKO 37). Jakauma
on suhteellisen samanlainen kuin edellisessä kohdassa, eli vähän näitä
yhteistyömuotoja harjoittaneet opettajat olivat useammin sitä mieltä, että
vanhemmat palkitsevat poikia tällaisista asioista harvoin. Kantaa ottamat-
tomista suhteellisesti hieman enemmän oli vähän näitä yhteistyömuotoja
harjoittavia.

TAULUKKO 37. ”VANHEMMAT INFORMAATION KOHTEENA” -FAKTORIN

RISTIINTAULUKOINTI POIKIEN OMAPERÄISISTÄ IDEOISTA PALKITSEMISEN

SUHTEEN (P=.009).

MITÄ KOTONA TAPAHTUU ?

139

Ristiintaulukoint

18 37 10 65

17,7 31,0 16,4 65,0

22 33 27 82

22,3 39,0 20,6 82,0

40 70 37 147

40,0 70,0 37,0 147,0

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Vähän

Paljon

5) Vanhemmat
informaation

kohteena
(FAAXS5L2)

Yhteensä

En osaa
sanoa

Palkitaan
harvoin

Palkitaan
usein

Lapsi on utelias tai tiedonhaluinen.
(UTELT103)

Yhteensä

Ristiintaulukointi

Ristiintaulukoint

21 27 17 65

19,0 20,3 25,6 65,0

22 19 41 82

24,0 25,7 32,4 82,0

43 46 58 147

43,0 46,0 58,0 147,0

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Vähän

Paljon

5) Vanhemmat
informaation

kohteena
(FAAXS5L2)

Yhteensä

En osaa

sanoa

Palkitaan

harvoin

Palkitaan

usein

Lapsella on omaperäisiä ideoita.
(OMIDE113)

Yhteensä

Ristiintaulukointi



Vanhemmat kotona oppimisen tukena ja palkitsemisen arvoiset
asiat

Kuudennen faktorin (“Vanhemmat kotona oppimisen tukena”) yhteistyö-
muotojen käytön suhteen opettajien arvioinnit erosivat palkitsemisen ar-
voisten asioiden suhteen yhdessä kohdassa. Kuten TAULUKOSTA 38 voi
havaita, kohtalaisesti kyseisiä yhteistyömuotoja harjoittaneet olivat mui-
ta useammin osanneet ottaa kantaa tyttöjen palkitsemiseen hyvin käyt-
täytymisestä. Tällaiset opettajat olivat myös muita useammin olleet
sitä mieltä, että tyttöjä palkitaan tällaisesta harvoin.

TAULUKKO 38. “VANHEMMAT KOTONA OPPIMISEN TUKENA” -FAKTORIN

RISTIINTAULUKOINTI TYTTÖJEN HYVIN KÄYTTÄYTYMISESTÄ PALKITSEMISEN

SUHTEEN (P=.050).

OPETTAJIEN HARJOITTAMAT YHTEISTYÖULOTTUVUUKSIEN SUHDE
TYTTÖJEN JA POIKIEN PALKITSEMISEEN

Kun tarkasteltiin opettajien harjoittamien yhteistyömuotoulottuvuuksien
useuden perusteella opettajien kannanottoja tyttöjen ja poikien palkitse-
miseen liittyvissä asioissa, ilmeni kahdessa kohdassa tilastollisesti mer-
kitsevä ero. Kummatkin väitteet koskivat tilanteita, joissa oletetaan, että
poikia palkittaisiin useammin tietyistä asioista.

Toinen ero ilmeni faktorin “Vanhemmat koulun lisäresurssina” yhteistyö-
muotojen käytön suhteen. Kuten TAULUKOSTA 39 ilmenee, vähän tällaisia
yhteistyömuotoja käyttävät opettajat olivat muita useammin olleet samaa
mieltä sen kanssa, että poikia palkitaan tyttöjä useammin kehumalla ja
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8 4 19 31

6,0 6,2 18,7 31,0

11 21 37 69

13,4 13,9 41,7 69,0

9 4 31 44

8,6 8,9 26,6 44,0

28 29 87 144

28,0 29,0 87,0 144,0

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Vähän

Kohtalai-
sesti

Paljon

6) Vanhemmat
kotona oppimisen

tukena
(FAAXSU6L)

Yhteensä

En osaa

sanoa

Palkitaan

harvoin

Palkitaan

usein

Lapsi käyttäytyy hyvin. (KÄYTH103)

Yhteensä

Ristiintaulukointi



Ristiintaulukoint

20 21 13 17 71

20,2 21,8 17,5 11,5 71,0

17 19 19 4 59

16,8 18,2 14,5 9,5 59,0

37 40 32 21 130

37,0 40,0 32,0 21,0 130,0

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Vähän

Paljon

2) Vanhemmat
koulun
lisäresurssina

(FAAXS2L2)

Yhteensä

Ei eroa
sukupuolten

välillä (0)

Eri mieltä

(1,2)

Ei osaa

sanoa (3)

Samaa
mieltä

(4,5)

Poikien vahemmat useammin kuin tyttöjen
vanhemmat palkitsevat lastaan kehumalla ja

kiittämällä. (POPKE154)

Yhteensä

Ristiintaulukointi

Ristiintaulukoint

15 7 10 34 66

14,4 11,3 12,9 27,3 66,0

13 15 15 19 62

13,6 10,7 12,1 25,7 62,0

28 22 25 53 128

28,0 22,0 25,0 53,0 128,0

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Vähän

Paljon

6) Vanhemmat
kotona oppimisen
tukena

(FAAXS6L2)

Yhteensä

Ei eroa
sukupuolten

välillä (0)

Eri mieltä

(1,2)

Ei osaa

sanoa (3)

Samaa
mieltä

(4,5)

Poikien vanhemmat useammin kuin tyttöjen
vanhemmat palkitsevat lastaan antamalla hänelle

rahaa. (POPRA154)

Yhteensä

Ristiintaulukointi

kiittämällä. Suhteellisesti ottaen sama määrä molemmista ryhmistä kat-
soi, ettei sukupuolten välillä ole eroa tässä asiassa. Tulos on merkitsevä 5
prosentin riskitasolla (p=.037).

TAULUKKO 39. “VANHEMMAT KOULUN LISÄRESURSSEINA” -FAKTORIN

RISTIINTAULUKOINTI POIKIEN USEAMMIN PALKITSEMISEN KEHUMALLA JA

KIITTÄMÄLLÄ SUHTEEN (P=.037).

TAULUKOSSA 40 on ristiintaulukointi toisessa kohdassa ilmenneestä eros-
ta. Tämän väitteen suhteen opettajien vastaukset jakaantuivat hieman
edellisestä poikkeavalla tavalla. Vähän “Vanhemmat kotona oppimisen tu-
kena” -faktorille latautuneita yhteistyömuotoja käyttäneet opettajat olivat
hieman useammin olleet sitä mieltä, että sukupuolella ei ole merkitystä
rahalla palkitsemisen suhteen. Toisaalta he katsoivat myös muita useam-
min olevansa samaa mieltä sen väitteen kanssa, että poikia palkittaisiin
rahalla tyttöjä useammin.

TAULUKKO 40. ÎVANHEMMAT KOTONA OPPIMISEN TUKENA” -FAKTORIN

RISTIINTAULUKOINTI POIKIEN USEAMMIN PALKITSEMISEN ANTAMALLA RAHAA

SUHTEEN (P=.042).
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OPETTAJIEN HARJOITTAMAT YHTEISTYÖULOTTUVUUKSIEN SUHDE TYTTÖJEN
JA POIKIEN RANKAISUUN

Opettajien kannanotot erosivat tyttöjen ja poikien rankaisun suhteen vain
yhdessä kohdassa, kun niitä tarkasteltiin sen mukaan miten usein opetta-
jat ilmoittivat erilaisia yhteistyömuotoulottuvuuksia käyttävänsä. Ero il-
meni vanhemmuuden tukemisen yhteistyömuotojen käytön suhteen. Pal-
jon näitä yhteistyömuotoja käyttävät opettajat olivat hieman vähän käyt-
täviä useammin sitä mieltä, että tyttöjen vanhemmat ottavat poikien van-
hempia useammin lapselta rangaistukseksi pois jonkin edun (TAULUKKO
41). Hieman suurempi osa näistä opettajista ei ollut osannut ottaa väittee-
seen kantaa

TAULUKKO 41. ”OPETTAJA VANHEMMUUDEN TUKENA” -FAKTORIN

RISTIINTAULUKOINTI SEN SUHTEEN, MINKÄLAISEN KANNAN OPETTAJAT OLIVAT

KYSEISEEN VÄITTEESEEN OTTANEET (P=.010).

OPETTAJIEN HARJOITTAMIEN YHTEISTYÖULOTTUVUUKSIEN SUHDE ÄITIEN
JA ISIEN ROOLEIHIN PALKITSEMISESSA

Opettajien kannanotot äitien ja isien toiminnasta palkitsemistilanteissa
erosivat yhteistyömuotojen käytön suhteen yhden väitteen kohdalla. Ky-
seessä oli sellainen asetelma, että isät palkitsevat lasta rahalla useammin
kuin äidit. Toinen ero ilmeni “vanhemmat koulun lisäresurssina” - ja toi-
nen “Vanhemmat kotona oppimisen tukena” -faktorin suhteen. Molemmis-
sa erot ilmenivät samalla lailla.

Kuten TAULUKOSTA 42 ilmenee, vähän “Vanhemmat koulun lisäresursseina”
-faktorille latautuneita yhteistyömuotoja harjoittavat olivat paljon har-
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25 28 17 7 77

24,3 20,7 23,7 8,3 77,0

16 7 23 7 53

16,7 14,3 16,3 5,7 53,0

41 35 40 14 130

41,0 35,0 40,0 14,0 130,0

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Vähän

Paljon

4) Opettaja
vanhemmuuden
tukena

(FAAXS4L2)

Yhteensä

Ei eroa
sukupuolten

välillä (0)

Eri mieltä

(1,2)

Ei osaa

sanoa (3)

Samaa
mieltä

(4,5)

Tyttöjen vanhemmat useammin kuin poikien
vanhemmat ottavat lapselta pois jonkin edun (esim

seuraavan viikkorahan). (TYRET164)

Yhteensä

Ristiintaulukointi



Ristiintaulukoint

5 7 12 42 66

7,2 8,3 17,0 33,5 66,0

9 9 21 23 62

6,8 7,8 16,0 31,5 62,0

14 16 33 65 128

14,0 16,0 33,0 65,0 128,0

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Vähän

Paljon

6) Vanhemmat
kotona

oppimisen
tukena

(FAAXS6L2)

Yhteensä

Ei eroa

sukupuolten
välillä (0)

Eri mieltä
(1,2)

Ei osaa
sanoa (3)

Samaa

mieltä
(4,5)

Isät palkitsevat äitiä useammin lastaan antamalla
hänelle rahaa. (ISPRA154)

Yhteensä

Ristiintaulukointi

joittavia useammin samaa mieltä sen kanssa, että isät palkitsevat lasta
useammin kuin äidit antamalla hänelle rahaa. Ero oli merkitsevä viiden
prosentin riskitasolla (p=.015)

TAULUKKO 42. “VANHEMMAT KOULUN LISÄRESURSSEINA” -FAKTORIN

RISTIINTAULUKOINTI SEN MUKAAN, MINKÄLAISEN KANNAN OPETTAJAT OLIVAT

OTTANEET ISIEN JA ÄITIEN ROOLEISTA RAHAN KÄYTÖSSÄ PALKITSEMISESSA.

Toinen äitien ja isien rooleja kotikasvatuksessa koskevien käsitysten ero
ilmeni siis myös rahalla palkitsemisessa. Kuten TAULUKOSTA 43 ilmenee,
vähän “Vanhemmat kotona oppimisen tukena” -faktorille latautuneita yh-
teistyömuotoja käyttäneet opettajat olivat muita useammin samaa mieltä
siitä, että isät useammin kuin äidit palkitsevat lasta antamalla hänelle ra-
haa. Paljon näitä yhteistyömuotoja käyttävät opettajat olivat puolestaan
hieman useammin jättäneet ottamatta kantaa.

TAULUKKO 43. “VANHEMMAT KOTONA OPPIMISEN TUKENA” -FAKTORIN

RISTIINTAULUKOINTI SEN MUKAAN, MINKÄLAISEN KANNAN OPETTAJAT OLIVAT

OTTANEET ISIEN JA ÄITIEN ROOLEISTA RAHAN KÄYTÖSSÄ

PALKITSEMISESSA(P=.026).
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5 6 13 47 71

8,1 7,6 17,3 37,9 71,0

10 8 19 23 60

6,9 6,4 14,7 32,1 60,0

15 14 32 70 131

15,0 14,0 32,0 70,0 131,0

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Vähän

Paljon

2) Vanhemmat
koulun
lisäresurssina

(FAAXS2L2)

Yhteensä

Ei eroa
sukupuolten

välillä (0)
Eri mieltä

(1,2)
Ei osaa

sanoa (3)

Samaa
mieltä
(4,5)

Isät palkitsevat äitiä useammin lastaan antamalla
hänelle rahaa. (ISPRA154)

Yhteensä

Ristiintaulukointi



OPETTAJIEN HARJOITTAMIEN YHTEISTYÖULOTTUVUUKSIEN SUHDE ÄITIEN
JA ISIEN ROOLEIHIN RANKAISUSSA

Opettajien näkemykset äitien ja isien rooleista rankaisussa erosivat opet-
tajien harjoittamien yhteistyöulottuvuuksien suhteen yhden väitteen koh-
dalla. Kyseessä oli väite, että isät useammin kuin äidit antavat lapselle vit-
saa tai remmiä. Ero ilmeni “Vanhemmat oppimisen suunnittelun voimava-
rana” -faktorille latautuneiden yhteistyömuotojen käytön suhteen.

Kuten TAULUKOSTA 44 voi havaita, vähän kyseisiä yhteistyömuotoja käyt-
tävien opettajien oli paljon käyttäviä vaikeampi ottaa väitteeseen kantaa.
Toisaalta vähän näitä yhteistyömuotoja käyttäneet myös useammin kat-
soivat, että se pitää ainakin jossakin määrin paikkansa, että isät rankaisevat
lasta useammin kuin äidit antamalla lapselle vitsaa tai remmiä.

Paljon “Vanhemmat oppimisen suunnittelun voimavarana” -faktorille la-
tautuneita yhteistyömuotoja käyttäneet opettajat katsoivat puolestaan
hieman odotusarvoa useammin ettei sukupuolella ole tässä suhteessa vä-
liä.

TAULUKKO 44. “VANHEMMAT KOTONA OPPIMISEN SUUNNITTELUN

VOIMAVARANA” -FAKTORIN RISTIINTAULUKOINTI SEN MUKAAN, MINKÄLAISEN

KANNAN OPETTAJAT OLIVAT OTTANEET VANHEMPIEN ROOLEISTA VITSAN TAI

REMMIN KÄYTÖSSÄ KOTIKASVATUKSESSA. (P=.046)
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10 12 25 41 88

13,7 15,6 22,8 35,9 88,0

11 12 10 14 47

7,3 8,4 12,2 19,1 47,0

21 24 35 55 135

21,0 24,0 35,0 55,0 135,0

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Lukumäärä

Odotusarvo

Vähän

Paljon

3) Vanhemmat
oppimisen

suunnittelun
voimavarana

(FAAXS3L2)

Yhteensä

Ei eroa

sukupuolten
välillä (0)

Eri mieltä
(1,2)

Ei osaa
sanoa (3)

Samaa

mieltä
(4,5)

Isät useammin kuin äidit antavat lapselle vitsaa tai
remmiä.

Yhteensä

Ristiintaulukointi
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IV KESKEISET TUTKIMUSTULOKSET JA POHDINTA

VASTAAJAT

Tutkimus suoritettiin kyselylomaketutkimuksena, jossa vastaajina oli Hel-
singin kaupungin alkuopetuksen opettajat. Vastausprosentti jäi etukäteis-
olettamusten mukaisesti suhteellisen matalaksi, 44,4 %:ksi. Vastauspro-
sentti oli kuitenkin olosuhteisiin nähden kohtalainen, sillä kyselylomak-
keet jouduttiin lähettämään opettajille loppukeväästä. Keskeisten tulos-
ten yhteydessä on tästä syystä perusteltua ottaa huomioon myös vastaa-
jien demografisia tekijöitä, jotta niidenkin perusteella voidaan pohtia tu-
losten luotettavuutta.

Naisopettajat olivat suhteellisesti katsoen hieman miesopettajia ahkerampia
vastaajia. Miesopettajia kuului otokseen muutenkin vähän, joten nämä
tulokset todennäköisesti edustavat enemmän naisopettajien näkemyksiä.
Miesopettajien näkemyksiä olisi mielenkiintoista tarkastella tulevaisuudes-
sa tarkemmin, sillä ne saattaisivat olla erilaisia esimerkiksi isien roolista
ja toiminnasta kotikasvatuksessa.

Lähes puolet vastaajista ilmoitti olevansa yli 12 vuotta työskennelleitä.
Vastaajien tällaiseen jakautumiseen työskentelyvuosien mukaan voi olla
vaikuttamassa esimerkiksi se, että kotikasvatukseen liittyvät asiat koe-
taan opettajien keskuudessa yleensä ongelmallisiksi. Kauemmin työelä-
mässä olleet opettajat ovat ehkä katsoneet voivansa vastata herkemmin,
että he eivät osaa ottaa kantaa.
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Opettajat raportoivat saaneensa ideat kotikasvatusta koskeviin keskuste-
lunaiheisiin yleensä joko itseltään tai vanhemmilta. Vain kymmenkunta
opettajaa ilmoitti aiheiden tulleen myös joiltakin muilta tahoilta. Näiksi
tahoiksi oli lueteltu koulussa toimivia muita ammattiryhmiä, kuten
terveydenhoitajat, koulukuraattorit tai koulupsykologit.

OPETTAJIEN REPRESENTAATIOT KOTIKASVATUKSESTA

Yleisesti ottaen opettajat katsoivat, että heidän oppilaidensa kotikas-
vatuksessa käytetään eniten ohjaavan kasvatuksen menetelmiä. Rankai-
sutilanteessa ohjaavan rankaisun menetelmistä verbaalis-emotionaalista
rankaisua kuvaavat toimenpiteet, kuten “Nuhtelee häntä”, “Suuttuu ja moittii
häntä” sekä “Vaatii lasta pyytämään anteeksi”, olivat opettajien näkemys-
ten mukaan eniten käytettyjä. Myös valtaa korostavista menetelmistä ma-
teriaalisen rankaisun toimenpiteet olivat jokseenkin käytettyjä. Kiintymyk-
sen kieltämisen menetelmistä kotiaresti oli opettajien mielestä eniten käy-
tetty. Palkitsemistilanteissa ohjaavan palkitsemisen keinoista olivat eni-
ten käytettyjä verbaalis-emotionaaliset keinot, kuten “Kehuu ja kiittää hän-
tä” ja “Kertoo, että hän on ollut erittäin kiltti ja tottelevainen”. Myös valtaa
korostavista menetelmistä materiaalisen palkitsemisen toimenpiteet oli-
vat opettajien näkemysten mukaan paljon käytettyjä.

Eräiden yleisten kotikasvatuksessa käytettyjen toimenpiteiden osalta il-
meni arvioinnissa eroja sen suhteen, ilmoittivatko opettajat keskustelleensa
vanhempien kanssa kotikasvatuksesta. Erot ilmenivät joidenkin ohjaavan
kasvatuksen keinojen arvioinnissa.

Erityisen paljon opettajat näkivät eroja siinä, millaisista asioista tyttöjä ja
poikia palkitaan. Opettajien näkemysten mukaan poikia palkitaan yleises-
ti tyttöjä useammin. Tämä tulos on samansuuntainen sen kanssa, joka
saatiin vanhempien omien raportointien perusteella. Opettajien vastaus-
ten perusteella erot vain näkyivät hieman selvemmin. Vain kotiaskareista
ja sisarusten tai vanhempien auttamisesta palkitsemisen suhteen eivät
opettajat tyttöjen ja poikien suhteen nähneet kovinkaan suuria eroja. Vaikka
tässä otoksessa oli miesopettajia vähän, tyttöjen kohdalla sisarusten tai
vanhempien auttamisesta palkitsemisen suhteen ilmeni nais- ja mies-
opettajien arviointien välillä tilastollisesti merkitsevä ero. Miesopettajat
arvioivat tyttöjä palkittavan kyseisestä toiminnasta useammin kuin
naisopettajat. Ero poikien palkitsemisen arvioinnissa ilmeni myös nais- ja
miesopettajien välillä. Miesopettajat nimittäin arvioivat poikia palkittavan
tottelevaisuudesta hieman useammin kuin naisopettajat. Palkitsemisasi-
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oiden suhteen ilmeni myös, että sellaisten opettajien, jotka olivat keskus-
telleet vanhempien kanssa kotikasvatusta koskevista asioista, oli helpom-
pi ottaa kantaa poikien kohdalla sisarusten tai vanhempien auttamisesta
sekä omatoimisuudesta ja itsenäisyydestä palkitsemiseen.

Tyttöjen ja poikien palkitsemisen suhteen näyttää siltä, että opettajat kat-
soivat tyttöjen kotikasvatuksessa käytettävän enemmän ohjaavan palkit-
semisen fyysis-emotionaalisia palkitsemisen muotoja. Poikien kasvatuk-
sessa opettajien näkemysten mukaan taas käytettiin enemmän valtaa ko-
rostavan palkitsemisen materiaalisen palkitsemisen muotoja.

Rankaisutoimenpiteiden suhteen opettajien näytti olevan vaikeampi ottaa
tyttöjen ja poikien eron kohdalla kantaa. Vähiten eroja sukupuolten välillä
nähtiin joissakin kiintymyksen kieltämisen menetelmissä (esim. toiseen
huoneeseen passittamisessa tai kotiarestissa) sekä valtaa korostavien ran-
kaisukeinojen käytössä (esim. tukistamisessa tai jonkin edun poistami-
sessa). Myöskin lähinnä ohjaavan rankaisuun kuuluvan pahan teon
hyvittämisen tai korvaamisen suhteen tytöt ja pojat näyttivät olevan tasa-
arvoisessa asemassa. Sen kertomista, että lapsi on käytöksellään saanut
vanhemmat surullisiksi harjoitettiin opettajien näkemysten mukaan enem-
män tyttöjen kotikasvatuksessa. Vitsaa tai remmiä opettajat puolestaan
katsoivat käytettävän enemmän poikien kasvatuksessa.

Äitien ja isien toiminnan suhteen näyttää siltä, että opettajat katsoivat
äitien olevan isiä aktiivisemmassa roolissa. Toisaalta opettajien oli myös
vaikeampi ottaa kantaa sellaisiin väitteisiin, joissa isät kuvattiin äitejä
aktiivisemmiksi jonkin rankaisu- tai palkitsemistoimenpiteen suhteen. Eri-
tyisesti palkitsemistilanteissa äitien ja isien toimintaa koskevissa
väittämissä oli vähän sellaisia vastauksia, joissa katsottiin, ettei sukupuol-
ten välillä ole eroa. Myös äitien ja isien toimintaa rankaisutilanteissa kos-
kevissa väitteissä oli vähemmän “ei eroa sukupuolten välillä” -valintoja,
kun verrataan tyttöjen ja poikien kotikasvatusta koskeviin väitteisiin. Ylei-
sesti ottaen vanhempien toimintarooleja koskeviin väitteisiin oli opettaji-
en kuitenkin hieman vaikeampi ottaa kantaa.

Palkitsemistilanteiden toimintamuodot oli äitien ja isien kohdalla laadittu
suhteellisen stereotyyppisesti siten, että äitien väitettiin palkitsevan oh-
jaavasti, lähinnä fyysis-emotionaalisesti, ja isien valtaa korostavan palkit-
semisen mukaisesti materiaalisesti. Opettajien käsitykset olivat näiden
suhteen suhteellisen yhtenevät. Äitien rooliin katsottiin siis kuuluvan
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hyväilyn, rakkauden osoittamisen ja hellimisen sekä kehumisen, kun isien
katsottiin olevan aktiivisempia rahan tai edun antamisen suhteen.

Vanhempien rooleihin rankaisutilanteissa opettajien näytti olevan erityi-
sen vaikea ottaa kantaa. Kuteinkin opettajat näkivät tässäkin suhteessa
fyysis-verbaalis-emotionaalisten muotojen kuuluvan ennen kaikkea äitien
rooliin.

Sosiaalisten representaatioiden teorian valossa voidaan ajatella, että opet-
tajien käsitykset tytöistä ja pojista muovautuvat luokan vuorovaikutuk-
sessa, ja vanhempien kanssa tehtävän kodin ja koulun yhteistyön
kontekstissa. Opettaja saa vaikutteita ja maailmankuvansa rakennusaineita
myös muualta yhteiskunnasta mm. joukkoviestimien välityksellä. Opetta-
jien representaatiot oppilaidensa kotikasvatuksesta näyttävät tämän tut-
kimuksen valossa suhteellisen stereotyyppisiltä. Näin oli erityisesti tyttö-
jen ja poikien palkitsemisen sekä äitien ja isien roolien suhteen.

OPETTAJIEN HARJOITTAMIEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖMUOTOJEN
SUHDE KOTIKASVATUSTA KOSKEVIIN REPRESENTAATIOIHIN

Toinen osa tutkimusta koski opettajien harjoittamia kodin ja koulun yh-
teistyömuotoja. Eniten käytettyjä yhteistyön muotoja olivat opettajien
raportoinnin mukaan informaationvälittämisen muodot, joissa koti näh-
tiin lähinnä informaation kohteena. Toiseksi eniten opettajat ilmoittivat
sellaisia yhteistyön muotoja, joita voitiin kuvata nimellä “Opettaja arjen
turvana”. Nämä yhteistyömuodot käsittivät kaksisuuntaisen yhteydenpidon
puhelimitse ja vanhempien ja opettajien väliset henkilökohtaiset luotta-
mukselliset keskustelut. Vähiten vanhemmat vaikuttivat kouluissa päätök-
sentekijöinä, vapaaehtoisina tai oppimisen suunnittelun tukijoina.

Kun opettajien näkemyksiä kotikasvatuksesta tarkasteltiin suhteessa toi-
mintaan kodin ja koulun yhteistyössä sekä yhteistyön harjoittamisen suh-
detta opettajan taustatekijöihin, ilmeni muutama mielenkiintoinen asia.
Ensinnäkin se, että opettajalla oli omia lapsia, näytti olevan yhteydessä
yhteistyömuotojen harjoittamisaktiivisuuteen. Näin oli erityisesti vanhem-
muuden tukemisen kohdalla. Toiseksi oli tyttöjen ja poikien kohdalla palkit-
semisasioiden suhteen huomattavissa arviointieroja sen mukaan, kuinka
paljon ja minkälaista yhteistyötä opettajat harjoittivat. Suurin osa näistä-
kin eroista liittyi vanhemmuuden tukemisen faktoriin muun muassa siten,
että opettajien näytti olevan helpompi ottaa niihin kantaa, kun he harjoit-
tivat kyseisiä yhteistyömuotoja paljon.
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Tyttöjen ja poikien palkitsemisen ja yhteistyömuotojen harjoittamisen
suhteen ilmenneet erot koskivat sellaisia tilanteita, joissa poikia oletettiin
palkittavan tyttöjä useammin. Erot ilmenivät “Vanhemmat koulun lisäresurs-
sina” ja “ Vanhemmat kotona oppimisen tukena” faktoreilla siten, että vä-
hän kyseisiä yhteistyömuotoja harjoittaneet olivat useammin samaa miel-
tä väitteiden kanssa. Kyseessä olivat väitteet, että poikia palkitaan kehu-
malla ja kiittämällä tyttöjä useammin ja että poikia palkitaan useammin
antamalla rahaa. Voi olla, että kyseisiä yhteistyömuotoja paljon harjoitta-
neet olivat esimerkiksi useammin katsoneet voivansa olla ottamatta kan-
taa. Toisaalta heidän joukossaan oli myös enemmän väitteiden kanssa eri
mieltä olevia opettajia.

Yhteistyömuotojen harjoittamisen suhteen ilmeni ero myös kannanotois-
sa, että tyttöjä rangaistaan edun poisottamisella yleisemmin kuin poikia.
Tämän suhteen ero ilmeni hieman erilailla kuin palkitsemisen suhteen.
Paljon vanhemmuuden tukemista kuvaavia yhteistyömuotoja käyttäneet
opettajat olivat nimittäin hieman useammin samaa mieltä väitteen kans-
sa. Samoin kuin palkitsemisenkin suhteen he olivat useammin jättäneet
ottamatta kantaa.

Kannanotoissa äitien ja isien rooleista palkitsemisessa ilmeni ero kahden
eri yhteistyömuotoulottuvuuden suhteen saman väitteen kohdalla. Kysees-
sä oli väite, että isät palkitsevat lasta rahalla äitejä useammin. Vähän van-
hempia koulun lisäresursseina ja kotona oppimisen tukena käyttävät opet-
tajat olivat hieman useammin samaa mieltä kyseisen väitteen kanssa.

Opettajien näkemykset äitien ja isien rooleista rankaisutilanteessa kodin
ja koulun yhteistyömuotojen käytön suhteen erosivat yhdessä väittämässä
ja yhden yhteistyömuotoulottuvuuden suhteen. Oli nimittäin niin, että
vähän vanhempia oppimisen suunnittelun voimavarana käyttävät opetta-
jat olivat useammin jättäneet ottamatta kantaa siihen, antavatko isät lap-
selle vitsaa tai remmiä useammin kuin äidit.

Tulosten perusteella näyttää siis siltä, että kodin ja koulun yhteistyö-
muotojen harjoittamisella on yhteyttä siihen, miten opettajat näkevät op-
pilaidensa kotikasvatuksen. Voidaan siis ajatella, että opettajien represen-
taatiot kotikasvatuksesta muuttuvat kodin ja koulun välisen yhteistyön
vuorovaikutuksessa. Tämä olisi johdonmukaista myös sosiaalisten repre-
sentaatioiden teorian näkökulmasta, sillä sosiaalisten representaatioiden
ajatellaan olevan luonteeltaan dynaamisia ja muokkautuvan ihmisten väli-
sessä arkipäiväisessä kommunikaatiossa.
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YLEINEN POHDINTA JA JATKOTUTKIMUSAIHEITA

Tutkimukseni perusteella näyttää siltä, että palkitsemisen ja rankaisun kaut-
ta saadun palautteen perusteella tyttöjen ja poikien oppimisympäristöt
eroavat monessa suhteessa toisistaan.

Opettajat katsovat, että tyttöjen kasvatuksessa käytetään poikien kasva-
tusta enemmän ohjaavan palkitsemisen fyysis-emotionaalisia menetelmiä.
Poikien palkitsemisessa opettajat puolestaan katsovat käytettävän enem-
män valtaa korostavia materiaalisen palkitsemisen muotoja.

Rankaisutoimenpiteiden käyttöön kotikasvatuksessa opettajien on hieman
palkitsemista vaikeampi ottaa kantaa, eikä niiden suhteen tyttöjen ja poi-
kien välillä nähdä kovinkaan paljon eroja.

Opettajien vastausten mukaan näyttää siltä, että äidit ovat kotikasvatuk-
sessa yhä isiä aktiivisemmassa roolissa. Erityisesti ohjaavan kasvatuksen
menetelmät näyttävät olevan äitien toiminnassa yleisiä. Toisaalta opetta-
jien on myös suhteellisen vaikeaa ottaa kantaa isien toimintaa koskeviin
väitteisiin sekä palkitsemis- että rankaisutilanteissa.

Esiin nouseva kuva tyttöjen ja poikien kotikasvatuksesta on suhteellisen
stereotyyppinen. Näyttää kuitenkin siltä, että vähän erilaisia kodin ja kou-
lun yhteistyötä harjoittavien opettajien kuva on stereotyyppisempi, sillä
he ovat useammin olleet samalla kannalla stereotyyppisten väitteiden kans-
sa. Jotta näiden tulosten merkitystä voitaisiin tarkastella yleisemmin olisi
jatkossa tärkeää tarkastella ja pyrkiä ymmärtämään lapsen oppimisympäris-
töä ja maailmankuvan rakentumista näiden tulosten kannalta.

Opettajankoulutuksen kannalta olisi myös mielenkiintoista jatkaa tutki-
musta empiirisesti opettajan ihmiskäsityksen kannalta. Nähdäänkö
sukupuolisiin rooleihin liittyvät asiat pysyvinä vai dynaamisina ominai-
suuksina? Siihen liittyen näen opettajaopiskelijoiden metakognitiivisten
taitojen oppimisen opettajankoulutuksessa keskeisenä tavoitteena. Meta-
kognitiivisten taitojen avulla opettaja voi tarkastella omia ajatteluproses-
sejaan ja omaa toimintaansa sekä reflektoida omaa tapaansa reagoida oppi-
laiden puolelta tuleviin ärsykkeisiin. Oleelliseksi kodin ja koulun yhteis-
työn sekä yksilön sosiaalisen kehityksen kannalta nousee se, että opetta-
ja tiedostaa omat ennakkokäsityksensä.
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HYVÄ ALKUOPETUKSEN OPETTAJA!

Usein ajatellaan, että ensimmäiseltä luokalta lähtien pojat ja tytöt sopeutuvat kouluun

erilailla. Tyttöjä pidetään kiltteinä suorittajia, kun taas poikien sosiaalistuminen koulun

käytäntöihin on ehkä hankalampaa. Mitä mieltä olet, onko eroja huomattavissa jo

ensimmäiseltä luokalta alkaen, vai muodostuvatko erot vasta kouluvuosien myötä.

Toisaalta kouluväkivallan lisääntyminen koetaan kasvavana ongelmana erityisesti

peruskoulun viimeisillä luokilla. Tutkimusten mukaan kouluväkivaltaa esiintyy erityisesti

Helsingin kouluissa. Varhaisessa vaiheessa puuttuminen lapsen käytökseen ja hänen

ohjaamisensa uusille urille voisi ehkäistä myöhempiä ongelmia.

Opettaja ei voi yksinään tehdä kovinkaan paljon, sillä ensisijaisen

sosiaalisaatioympäristön, kodin, merkitys lapsen kehitykselle on huomattava. Uuden

koululain myötä koulut haastetaan entistä enemmän ottamaan huomioon vanhempien

osallitumisen kodin ja koulun yhteistyöhön, ja täten opettajan ammattikuvalle asetetaan

uusia vaatimuksia. Näistä syistä tässä tutkimuksessa on tarkoitus selvittää helsinkiläisten

opettajien käsityksiä siitä, millaista koulu-uransa varhaisessa vaiheessa olevien

oppilaiden kotikasvatus on.

Tutkimus kuuluu Helsingin yliopiston kasvatuspsykologian tutkimusyksikössä käynnissä

olevaan KOTI-KATU-LAPSI-KOULU -tutkimusprojektiin, jossa on tarkoitus selvittää kodin ja

koulun yhteistyötä sääteleviä tekijöitä sekä vanhempien että opettajien näkökulmasta.

Tiedän, että tähän kyselyyn olisi helppo vastata myönteisesti, sosiaalisen suotavuuden

ehdoin, mutta juuri nyt tarvitaan todellista tietoa siitä, miten opettajat näkevät

kotikasvatuksen tilanteen, jotta näitä asioita voidaan käsitellä. Jokaisen

vastaaminen on erittäin tärkeää, jotta ilmiöstä saataisiin mahdollisimman

monipuolinen kuva.

Kysely on ehdottoman luottamuksellinen; lomakkeita käsitellään analyysivaiheessa

koodien avulla, ja lomakkeiden tiedot tulevat vain tutkijan tietoon ja tutkimuskäyttöön.

Kun olet täyttänyt kyselylomakkeen, sulje se oheiseen palautuskirjekuoreen ja postita se

mahdollisimman pian (3.6.1999 mennessä). Jos sinulla on jotakin kysyttävää

kyselylomakkeesta tai tästä tutkimuksesta yleisemmin, voit ottaa yhteyttä

allekirjoittaneeseen sähköpostitse tai puhelimitse.

Arvokkaasta yhteistyöstä kiittäen,

Laura Hirsto
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Vastaa kysymyksiin ympyröimällä sopivin vaihtoehto tai kirjoittamalla vastaus annettuun tilaan.

1. Sukupuolesi: 1 nainen
2 mies

2. Vuosia koulutyössä: 1 alle 2 vuotta
2 alle 4 vuotta
3 alle 8 vuotta
4 alle 12 vuotta
5 yli 12 vuotta

3. Luokka-aste, jota opetan:_____________________________

4. Oletko opettanut samaa luokkaa koko lukuvuoden?
1 olen
2 en ole, Miksi?________________________________

5. Oletko keskustellut oppilaittesi vanhempien kanssa kotikasvatukseen liittyvistä asioista?
1 olen
2 en ole  siirry kohtaan 8

6. Millaisista asioista olette kotikasvatuksen tiimoilta vanhempien kanssa keskustelleet?

7. Keneltä keskustelun aiheet yleensä ovat tulleet:
1 minulta
2 vanhemmilta
3 joltakin muulta, Keneltä?_______________________

Seuraavissa kysymyksissä kartoitetaan sitä, minkälaisia käsityksiä opettajilla on ensimmäistä luokkaa
käyvien oppilaiden kotikasvatuksesta. Kysymyksiin vastaaminen saattaa tuntua hankalalta, koska et
tietenkään ole voinut olla seuraamassa tilanteita oppilaittesi kotona, mutta todennäköisesti opettajille
muodostuu kuitenkin joitakin olettamuksia, joita kysymyksillä on tarkoitus selvittää.

8. Minkälainen kuva Sinulle on muodostunut siitä, miten ensimmäistä luokkaa käyvien oppilaittesi vanhemmat
rankaisevat lastaan, kun hän on tehnyt pahaa tai ollut tottelematon?

| En osaa
Ei koskaan Usein| sanoa

Suuttuu ja moittii häntä. 1 2 3 4 __
Passittaa hänet toiseen huoneeseen. 1 2 3 4 __
Tukistaa tai näpäyttää häntä. 1 2 3 4
Laittaa hänet nukkumaan tavallista aikaisemmin. 1 2 3 4
Ei rankaise häntä. 1 2 3 4 __
Kertoo hänelle, että hän on saanut käytöksellään vanhemmat
surullisiksi. 1 2 3 4 __
Vaatii lasta korvaamaan tai hyvittämään pahan teon jotenkin (esim.
työllä). 1 2 3 4 __
Antaa hänelle vitsaa tai remmiä. 1 2 3 4 __
Nuhtelee häntä. 1 2 3 4 __
Ottaa pois jonkin edun (esim. seuraavan viikkorahan) 1 2 3 4
Jättää hänet kotiarestiin. 1 2 3 4
Vaatii lasta pyytämään anteeksi. 1 2 3 4 __
Muuta?Mitä?________________________________ 1 2 3 4

9. Miten käsityksesi mukaan ensimmäistä luokkaa käyvien oppilaittesi vanhemmat palkitsevat lastansa, kun hän on
ollut ahkera tai suoriutunut hyvin (esim. koulussa)? | En osaa

Ei koskaan Usein|  sanoa
Antaa hänelle jonkin luottamustehtävän. 1 2 3 4 __
Hyväilee häntä. 1 2 3 4 __
Kertoo hänelle, että hän on ollut erittäin kiltti ja tottelevainen. 1 2 3 4
Antaa hänelle rahaa. 1 2 3 4 __
Osoittaa rakkautta ja hellii häntä. 1 2 3 4 __
Antaa hänen valita jonkin haluamansa edun (esim. leikkikalun,
makeisia tms.) 1 2 3 4 __
Antaa hänen valvoa hieman normaalia pidempään. 1 2 3 4 __
Ei katso palkitsemista tarpeelliseksi. 1 2 3 4 __
Ostaa hänelle jonkin lahjan tai makeisia. 1 2 3 4 __
Kehuu ja kiittää häntä. 1 2 3 4 __
Muuta?Mitä?_______________________________ 1 2 3 4 __
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10. Kuinka usein käsityksesi mukaan oppilaittesi vanhemmat palkitsevat tytärtään seuraavista seikoista ?
| En osaa

Ei koskaan Usein|  sanoa
Lapsi tekee kotiaskareita. 1 2 3 4 __
Lapsi auttaa sisaruksiaan tai vanhempiaan. 1 2 3 4 __
Lapsi on utelias tai tiedonhaluinen. 1 2 3 4 __
Lapsi on tottelevainen. 1 2 3 4 __
Lapsi on omatoiminen ja itsenäinen. 1 2 3 4 __
Lapsi käyttäytyy hyvin. 1 2 3 4 __
Lapsella on omaperäisiä ideoita. 1 2 3 4 __

11. Kuinka usein käsityksesi mukaan oppilaittesi vanhemmat palkitsevat poikaansa seuraavista seikoista ?
| En osaa

Ei koskaan Usein |  sanoa
Lapsi tekee kotiaskareita. 1 2 3 4 __
Lapsi auttaa sisaruksiaan tai vanhempiaan. 1 2 3 4 __
Lapsi on utelias tai tiedonhaluinen. 1 2 3 4 __
Lapsi on tottelevainen. 1 2 3 4 __
Lapsi on omatoiminen ja itsenäinen. 1 2 3 4 __
Lapsi käyttäytyy hyvin. 1 2 3 4 __
Lapsella on omaperäisiä ideoita. 1 2 3 4 __

12.Yleensä äidit osallistuvat isiä aktiivisemmin kodin ja koulun yhteistyöhön. Pitääkö väite mielestäsi paikkansa? A) Mistä
tämä mielestäsi johtuu?

B)Minkälainen merkitys vanhempien erilaisella roolilla kotikasvatuksessa on tässä asiassa?

13. Sopeutuvatko pojat ja tytöt mielestäsi kouluun erilailla? 1 kyllä
2 ei

 Missä määrin mielestäsi kotikasvatuksella voisi olla merkitystä siinä?

Miksi?

14. Normaalisti hieman heikommin menestyvä oppilaasi on kovalla työllä parantanut osaamistaan useammassa oppiaineessa.
Jaksoarvioinnin yhteydessä lähetät kotiin erittäin myönteisen palautteen oppilaan työskentelystä. Miten luulet oppilaan
vanhempien palkitsevan lastaan? Palkitsevatko isät ja äidit lastaan erilailla? Palkitaanko tyttöjä tai poikia käsityksesi mukaan
erilailla?

Seuraavassa on väitteitä ensimmäistä luokkaa käyvien tyttöjen ja poikien kotikasvatuksesta. Mieti omien
oppilaittesi äitien ja isien toteuttamaa kotikasvatusta ja yleisesti nimenomaan ensimmäistä luokkaa käyvien
kotikasvatusta, ja vastaa väitteisiin sen mukaan, kuinka paljon väitteet mielestäsi kuvaavat sitä. Ota kantaa
sen mukaan, oletko samaa mieltä vai erimieltä. Merkitse “x” viivalle, mikäli sukupuolien välillä ei mielestäsi ole
eroa.
 (Asteikko: 1=Täysin erimieltä, 2=Jokseenkin erimieltä, 3=En osaa sanoa, 4=Jokseenkin samaa mieltä, 5=Täysin samaa mieltä)
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15. Kun lapsi on ollut ahkera koulussa ja suoriutunut hyvin tai käyttäytynyt erityisen hyvin:
Täysin Täysin | Ei eroa
erimieltä samaa  | sukupuolten

mieltä  |välillä
Äidit palkitsevat isiä useammin lastaan hyväilemällä. 1 2 3 4 5       __
Poikien vanhemmat useammin kuin tyttöjen vanhemmat palkitsevat
lastaan antamalla hänelle rahaa. 1 2 3 4 5 __
Isät palkitsevat äitiä useammin lastaan antamalla lapsen valita jonkin
haluamansa edun (esim.leikkikalun, makeisia tms.) 1 2 3 4 5 __
Tyttöjen vanhemmat palkitsevat lastaan hyväilemällä useammin kuin
poikien vanhemmat. 1 2 3 4 5 __
Äidit palkitsevat lastaan kehumalla ja kiittämällä häntä
useammin kuin isät. 1 2 3 4 5 __
Isät palkitsevat äitiä useammin lastaan antamalla hänelle rahaa. 1 2 3 4 5 __
Poikien vanhemmat palkitsevat lastaan osoittamalla rakkautta ja
hellimällä häntä useammin kuin tyttöjen vanhemmat. 1 2 3 4 5 __
Äidit palkitsevat isiä useammin lastaan osoittamalla rakkautta ja hellimällä
häntä. 1 2 3 4 5 __
Vanhemmat palkitsevat poikia useammin kuin tyttöjä antamalla hänen valita
jonkin haluamansa edun (esim. leikkikalun, makeisia tms.). 1 2 3 4 5 __
Isät palkitsevat lastaan antamalla lapsen valvoa hieman normaalia pidempään
useammin kuin äidit. 1 2 3 4 5 __
Poikien vanhemmat ostavat lapselle jonkin lahjan tai makeisia useammin
kuin tyttöjen vanhemmat. 1 2 3 4 5 __
Poikien vanhemmat useammin kuin tyttöjen vanhemmat palkitsevat lastaan
kehumalla ja kiittämällä. 1 2 3 4 5 __
Isät useammin kuin äidit palkitsevat lastaan ostamalla hänelle jonkin lahjan
tai makeisia. 1 2 3 4 5 __
Poikien vanhemmat palkitsevat lastaan antamalla hänen valvoa hieman
normaalia pidempään useammin kuin tyttöjen vanhemmat. 1 2 3 4       5        __

16. Kun lapsi on ollut tottelematon tai tehnyt pahaa:
Täysin Täysin | Ei eroa
erimieltä samaa  | sukupuolten

mieltä  | välillä
Isät useammin kuin äidit rankaisevat lasta jättämällä hänet
kotiarestiin. 1 2 3 4 5 __
Tyttöjen vanhemmat suuttuvat ja moittivat lasta useammin kuin poikien
vanhemmat. 1 2 3 4 5 __
Isät useammin kuin äidit rankaisevat lasta tukistamalla tai
näpäyttämällä. 1 2 3 4 5 __
Tyttöjen vanhemmat kertovat lapselle, että hän on saanut käytöksellään
vanhemmat surullisiksi useammin kuin poikien vanhemmat. 1 2 3 4       5
Äidit useammin kuin isät nuhtelevat lasta. 1 2 3 4 5 __
Äidit useammin kuin isät vaativat lasta korvaamaan tai hyvittämään
tapahtuneen jotenkin (esim. työllä). 1 2 3 4 5 __
Tyttöjen vanhemmat nuhtelevat useammin lasta kuin poikien
vanhemmat. 1 2 3 4 5 __
Äidit useammin kuin isät rankaisevat lasta laittamalla hänet nukkumaan
tavallista aikaisemmin. 1 2 3 4 5 __
Poikien vanhemmat antavat lapselle vitsaa tai remmiä useammin kuin
tyttöjen vanhemmat. 1 2 3 4 5 __
Tyttöjen vanhemmat tukistavat tai näpäyttävät lasta useammin kuin poikien
vanhemmat. 1 2 3 4 5 __
Äidit useammin kuin isät kertovat lapselle, että hän on käytöksellään saanut
vanhemmat surullisiksi. 1 2 3 4 5       __
Tyttöjen vanhemmat useammin kuin poikien vanhemmat ottavat lapselta
pois jonkin edun (esim. seuraavan viikkorahan). 1 2 3 4 5 __
Poikien vanhemmat laittavat lapsen nukkumaan hieman tavallista
aikaisemmin useammin kuin tyttöjen vanhemmat. 1 2 3 4 5
Tyttöjen vanhemmat jättävät lapsen kotiarestiin useammin kuin poikien
vanhemmat. 1 2 3 4 5 __
Isät useammin kuin äidit rankaisevat lasta passittamalla hänet toiseen
huoneeseen. 1       2       3 4 5 __
Äidit suuttuvat ja moittivat lasta useammin kuin isät. 1 2 3 4 5
Äidit useammin kuin isät rankaisevat lasta ottamalla pois jonkin edun(esim.
seuraavan viikkorahan). 1 2 3 4 5 __
Isät useammin kuin äidit antavat lapselle vitsaa tai remmiä. 1 2 3 4       5
Tyttöjen vanhemmat useammin kuin poikien vanhemmat vaativat lasta
korvaamaan tai hyvittämään tapahtuneen jotenkin (esim. työllä). 1 2 3 4        5
Poikien vanhemmat passittavat lapsen toiseen huoneeseen useammin kuin
tyttöjen vanhemmat.    1       2        3       4     5 __
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17. Omien lastesi lukumäärä: 1 ei lapsia
2 1 lapsi,  lapsesi ikä_____, sukupuoli______
3 2-3 lasta, lastesi iät ja sukupuolet___________________
_____________________________________________
4 4 lasta tai enemmän, lastesi iät ja sukupuolet__________
______________________________________________

18. A) Ota kantaa seuraaviin väitteisiin sen mukaan, millaisilla keinoilla ja miten usein olet toteuttanut kodin ja koulun
yhteistyötä nykyisellä luokallasi. B) Merkitse sen jälkeen vaihtoehtojen edessä oleville viivoille näkemyksesi mukaan
järjestyksessä viisi oppilaittesi vanhempien mielestä tärkeintä yhteistyömuotoa numeroin 1-5.

Ei koskaan                    Usein
___1. Käymme vanhempien kanssa kasvatuksellisia keskusteluja. 1 2 3 4
___2. Välitän tietoja kotiin oppilaan edistymisestä. 1 2 3 4
___3. Oppilaitteni vanhemmat osallistuvat opettamiseen. 1 2 3 4
___4. Käytämme “reissuvihkoja” informaation välitykseen kodin ja koulun
välillä. 1 2 3 4
___5. Lähetän lapsen mukana kotiin vanhempien kanssa tehtäviä
kotitehtäviä. 1 2 3 4
___6. Oppilaitteni vanhemmat osallistuvat koulun päätöksentekoon. 1 2 3 4
___7. Keskustelemme vanhempien kanssa koulun kannalta oleellisista
kasvatuksellisista asioista. 1 2 3 4
___8. Luokallani on vanhempainkokouksia. 1 2 3 4
___9. Kerron vanhemmille ideoita, miten auttaa oppilasta oppimaan. 1 2 3 4
___10. Oppilaitteni vanhemmat ovat järjestäneet luokalleni yhteyksiä erilaisiin
yrityksiin ja yhteisöihin. 1 2 3 4
___11. Pyydän vanhempia henkilökohtaisesti auttamaan lastaan
koulutyössä. 1 2 3 4
___12. Oppilaani neuvottelevat vanhempiensa kanssa pohtiessaan
henkilökohtaisia tavoitteitaan koulutyössä. 1 2 3 4
___13. Oppilaitteni vanhemmat osallistuvat aktiivisesti luokkaretkien
järjestämiseen. 1 2 3 4
___14. Järjestän luottamuksellisia kahdenkeskisiä keskusteluja vanhempien
 kanssa. 1 2 3 4
___15. Lähetän vanhemmille lasten töitä kommenttien kera. 1 2 3 4
___16. Luokallani vanhemmat osallistuvat lapsensa henkilökohtaisten tavoitteiden
laadintaan. 1 2 3 4
___17. Kerron vanhemmille oppilaan vahvuuksista ja myönteisistä
ominaisuuksista. 1 2 3 4
___18. Vanhemmat kertovat minulle kotikasvatuksessa kokemistaan
ongelmista. 1 2 3 4
___19. Oppilaitteni vanhemmat tulevat tunneille kertomaan omista
osaamisalueestaan. 1 2 3 4
___20. Informoin vanhempia kirjeitse luokan tapahtumista. 1 2 3 4
___21. Oppilaiden vanhemmat soittavat minulle oppilasta koskevissa a
sioissa. 1 2 3 4
___22. Järjestän luokkani vanhemmille ryhmäkeskusteluja. 1 2 3 4
___23. Pidämme yhteyttä vanhempien kanssa puhelimitse. 1 2 3 4
___24. Meillä on vanhempien kanssa yhteisiä neuvotteluja, joissa lapsi on
mukana. 1 2 3 4
___25.Muuta?Mitä?______________________________________                                                   1 2 3 4

KIITOS ARVOKKAASTA VASTAUKSESTASI!

Mikäli Sinulla on kommentoitavaa kyselystä, voit kirjoittaa terveisesi tähän tai paperin toiselle puolelle.

LIITE 1



MUUTTUJALUETTELO:

Taustamuuttujat:
VASTAUKS= (vastanneet ja ei-vastanneet)
VISUKUPL = (sukupuoli, selvitetty nimien perusteella)
SUKUPL1= (vastanneiden sukupuolet)
VSKOULT2= Vuosia koulutyössä (1) alle 2 vuotta, 2)alle 4 vuotta, 3)alle 8 vuotta, 4)alle 12 vuotta ja
5)yli 12 vuotta)
LUOKAS3= (opettajien ilmoittamat luokka-asteet)
LUOKKAAS= (opettajien ilmoittamien luokka-asteiden jaottelu “ekat”/”tokat”)
SAMLUOK4= Oletko opettanut samaa luokkaa koko lukuvuoden? (“kyllä”/ei”)
KESKVAN5= Oletko keskustellut oppilaittesi vanhempien kanssa kotikasvatukseen liittyvistä asioista?
(1)olen ja 2)en ole)
KESKAIH7=Keneltä opettaja on saanut pääasiassa keskustelun aiheet kotikasvatusta koskeviin
keskusteluihin? (1)opettajalta itseltään, 2)vanhemmilta, 3)joltakin muulta, keneltä?)
KESKUSAL= (keskustelunlähteistä muodostut luokat 1)opettajalta itseltään, 2) vanhemmilta, 3)
opettajalta itseltään ja vanhemmilta ja 4) muilta myös (3, 1ja 3 tai 1,2,3))
OMLAP17= “Omien lapsiesi lukumäärä:” (1)ei lapsia, 2) 1 lapsi, ikä?,3)2-3 lasta, lasten iät?, 4) 4 lasta
tai enemmän, iät?)
OMLA17EO=(opettajien luokittelu sen mukaan onko lapsia vai ei)
OMLA510V=(luokittelu sen mukaan onko 5.10-vuotiaita lapsia vai ei)

Miten vanhemmat toimivat rankaisutilanteessa:
SUUTMO8= “Suuttuu ja moittii häntä.” (asteikko: 1=ei koskaan - 4=usein, 0=en osaa sanoa)
SUUTM82= (“Suuttuu ja moittii häntä” jaettu kahteen luokkaan “en osaa sanoa”/”jokin kanta”)
PASSTHU8= “Passittaa hänet toiseen huoneeseen.”
PASSTH82=
TUKTNÄP8= “Tukistaa tai näpäyttää häntä.”
TUKTNÄ82=
LAITNUK8= “Laittaa hänet nukkumaan normaalia aikaisemmin.”
LAITNU82=
EIRANK8= “Ei rankaise häntä.”
EIRANK82=
KERSURU8= “Kertoo hänelle, että hän on käytöksellään saanut vanhemmat surullisiksi.”
KERSUR82=
VKORVHY8= “Vaatii lasta korvaamaan tai hyvittämään teon jetenkin (esim työllä).”
VKORVH82=
VITTREM8= “Antaa hänelle vitsaa tai remmiä.”
VITTRE82=
NUHTELE8= “Nuhtelee häntä.”
NUHTEL82=
OTTETUP8= “Ottaa pois jonkin edun (esim. seuraavan viikkorahan).”
OTTETU82=
ARESTI8= “Jättää hänet kotiarestiin.”
ARESTI82=
VAATANT8= “Vaati lasta pyytämään anteeksi.”
VAATAN82=

Miten vanhemmat toimivat palkitsemistilanteessa?
LUOTTEH9= “Antaa hänelle jonkin luottamustehtävän.” (asteikko: 1=ei koskaan - 4=usein, 0=en osaa
sanoa)
LUOTTE92= (“Antaa hänelle jonkin luottamustehtävän.” Jaettu kahteen luokkaan “en osaa sanoa”/
”jokin kanta”)
HYVÄILE9= “Hyväilee häntä.”
HYVÄIL92=
KERKILT9= “Kertoo hänelle, että hän on ollut erittäin kiltti ja tottelevainen.”
KERKIL92=
ANTRAHA9= “Antaa hänelle rahaa.”
ANTRAH92=
OSRAKK9= “Osoittaa rakkautta ja hellii häntä.”
OSRAKK92=
ANTETU9= “Antaa hänelle jonkin haluamansa edun (esim. leikkikalun, makeisia tms.).”
ANTETU92=
VALVPIT9= “Antaa hänen valvoa hieman tavallista pidempään.”
VALVPI92=
EIPALK9= “Ei katso palkitsemista tarpeelliseksi.”
EIPALK92=
OSTLAHM9= “Ostaa hänelle jonkin lahjan tai makeisia.”
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OSTLAH92=
KEHKIIT9= “Kehuu ja kiittää häntä.”
KEHKII92=

Kuinka usein käsityksesi mukaan oppilaittesi vanhemmat palkitsevat tytärtään seuraavis-
ta seikoista?
KOTIAS10= “Lapsi tekee kotiaskareita” (asteikko: 1=ei koskaan - 4=usein, 0=en osaa sanoa)
KOTIA10K= (“Lapsi tekee kotiaskareita” (“en osaa sanoa”/”jokin kanta”))
KOTIA102= (“Lapsi tekee kotiaskareita” (palkitsee “paljon”/”vähän”))
KOTIA103= (“Lapsi tekee kotiaskareita” (3 luokkaa 0=ei osaa sanoa, 1=palkitsee vähän ja 2=palkitsee
paljon))
AUTSI10= “Lapsi auttaa sisaruksiaan tai vanhempiaan.”
AUTS10K=
AUTS102=
AUTS103=
UTELTI10= “Lapsi on utelias tai tiedonhaluinen.”
UTELT10K=
UTELT102=
UTELT103=
TOTT10= “Lapsi on tottelevainen.”
TOTT10K=
TOTT102=
TOTT103=
OMATIT10= “Lapsi on omatoiminen ja itsenäinen.”
OMATI10K=
OMATI102=
OMATI103=
KÄYTHY10= “Lapsi käyttäytyy hyvin.”
KÄYTH10K=
KÄYTH102=
KÄYTH103=
OMIDE10= “Lapsella on omaperäisiä ideoita.”
OMIDE10K=
OMIDE102=
OMIDE103=

Kuinka usein käsityksesi mukaan oppilaittesi vanhemmat palkitsevat poikaansa seuraavis-
ta seikoista?
KOTIAS11= “Lapsi tekee kotiaskareita.” (asteikko: 1=ei koskaan - 4=usein, 0=en osaa sanoa)
KOTIA11K= (“Lapsi tekee kotiaskareita.” (“en osaa sanoa” /”jokin kanta”))
KOTIA112= (“Lapsi tekee kotiaskareita.” (palkitsee “paljon”/”vähän”))
KOTIA113= (“Lapsi tekee kotiaskareita.” (3 luokkaa 0=ei osaa sanoa, 1=palkitsee vähän ja 2=palkitsee
paljon))
AUTSI11= “Lapsi auttaa sisaruksiaan tai vanhempiaan.”
AUTS11K=
AUTS112=
AUTS113=
UTELTI11= “Lapsi on utelias tai tiedonhaluinen.”
UTELT11K=
UTELT112=
UTELT113=
TOTT11= “Lapsi on tottelevainen.”
TOTT11K=
TOTT112=
TOTT113=
OMATIT11= “Lapsi on omatoiminen ja itsenäinen.”
OMATI11K=
OMATI112=
OMATI113=
KÄYTHY11= “Lapsi käyttäytyy hyvin.”
KÄYTH11K=
KÄYTH112=
KÄYTH113=
OMIDE11= “Lapsella on omaperäisiä ideoita.
OMIDE11K=
OMIDE112=
OMIDE113=
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Kun lapsi on ollut ahkera koulussa ja suoriutunut hyvin tai käyttäytynyt erityisen hyvin:
ÄIPHYV415= “Äidit palkitsevat isiä useammin lastaan hyväilemällä.” (asteikko: 1=täysin erimieltä -
5=täysin samaa mieltä, 0=ei eroa sukupuolten välillä)
ÄIPHY154= (“Äidit palkitsevat isiä useammin lastaan hyväilemällä.” (jako neljään luokkaan: 0)ei eroa
sukupuolten välillä, 1) täysin tai hieman eri mieltä, 2)en osaa sanoa ja 3) täysin tai hieman samaa
mieltä))
POPRA415= “Poikien vanhemmat useammin kuin tyttöjen vanhemmat palkitsevat lastaan antamalla
hänelle rahaa.”
POPRA154=
ISPAE415= “Isät palkitsevat äitiä useammin lastaan antamalla lapsen valita jonkin haluamansa edun
(esim. leikkikalun, makeisia tms.).”
ISPAE154=
TYPHY415= “Tyttöjen vanhemmat palkitsevat lastaan hyväilemällä useammin kuin poikien vanhem-
mat.”
TYPHY154=
ÄIPKE415= “Äidit palkitsevat lastaan kehumalla ja kiittämällä useammin kuin isät.”
ÄIPKE154=
ISPRA415= “Isät palkitsevat äitiä useammin lastaan antamalla hänelle rahaa.”
ISPRA154=
POPRK415= “Poikien vanhemmat palkitsevat lastaan osoittamalla rakkautta ja hellimällä häntä
useammin kuin tyttöjen vanhemmat.”
POPRK154=
ÄIPRK415= “Äidit palkitsevat isiä useammin lastaan osoittamalla rakkautta ja hellimällä häntä.”
ÄIPRK154=
POPET415= “Vanhemmat palkitsevat poikia useammin kuin tyttöjä antamalla hänen valita jonkin
haluamansa edun (esim. leikkikalun, makeisia tms.).”
POPET154
ISPVA415= “Isät palkitsevat lastaan antamalla lapsen valvoa hieman normaalia pidempään useammin
kuin äidit.”
ISPVA154=
POPLA415= “Poikien vanhemmat ostavat lapselle jonkin lahjan tai makeisia useammin kuin tyttöjen
vanhemmat.”
POPLA154=
POPKE415= “Poikien vanhemmat useammin kuin tyttöjen vanhemmat palkitsevat lastaan kehumalla ja
kiittämällä.”
POPKE154=
ISPLA415= “Isät useammin kuin äidit palkitsevat lastaan ostamalla hänelle jonkin lahjan tai makeisia.”
ISPLA154=
POPVA415= “Poikien vanhemmat palkitsevat lastaan antamalla hänen valvoa hieman normaalia
pidempään useammin kuin tyttöjen vanhemmat.”

Kun lapsi on ollut tottelematon tai tehnyt pahaa:
ISRKA416= “Isät useammin kuin äidit rankaisevat lasta jättämällä hänet kotiarestiin.” (asteikko:
1=täysin erimieltä - 5=täysin samaa mieltä, 0=ei eroa sukupuolten välillä)
ISRKA164=
TYRSU416= “Tyttöjen vanhemmat suuttuvat ja moittivat lasta useammin kuin poikien vanhemmat.”
TYRSU164=
ISRTU416= “Isät useammin kuin äidit rankaisevat lasta tukistamalla tai näpäyttämällä.”
ISRTU164=
TYRSR416= “Tyttöjen vanhemmat kertovat lapselle, että hän on saanut käytöksellään vanhemmat
surullisiksi useammin kuin poikien vanhemmat.”
TYRSR164=
ÄIRNH416= “Äidit useammin kuin isät nuhtelevat lasta.”
ÄIRNH164=
ÄIRKO416= “Äidit useammin kuin isät vaativat lasta korvaamaan tai hyvittämään tapahtuneen jotenkin
(esim. työllä).”
ÄIRKO164=
TYRNH416= “Tyttöjen vanhemmat nuhtelevat useammin lasta kuin poikien vanhemmat.”
TYRNH164=
ÄIRNK416= “Äidit useammin kuin isät rankaisevat lasta laittamalla hänet nukkumaan tavallista
aikaisemmin.”
ÄIRNK164=
PORVI416= “Poikien vanhemmat antavat lapselle vitsaa tai remmiä useammin kuin tyttöjen vanhem-
mat.”
PORVI164=
TYRTU416=Tyttäjen vanhemmat tukistavat tai näpäyttävät lasta useammin kuin poikien vanhemmat.”
TYRTU164=
ÄIRSR416= “Äidit useammin kuin isät kertovat lapselle, että hän on käytöksellään saanut vanhemmat
surullisiksi
ÄIRSR164=
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TYRET416= “Tyttöjen vanhemmat useammin kuin poikien vanhemmat ottavat lapselta pois jonkin
edun (esim. seuraavan viikkorahan).”
TYRET164=
PORNK416= “Poikien vanhemmat laittavat lapsen nukkumaan hieman tavallista aikaisemmin useam-
min kuin tyttöjen vanhemmat.”
PORNK164=
TYRKA416= “Tyttöjen vanhemmat jättävät lapsen kotiarestiin useammin kuin poikien vanhemmat.”
TYRKA164=
ISRPA416= “Isät useammin kuin äidit rankaisevat lasta passittamalla hänet toiseen huoneeseen.”
ISRPA164=
ÄIRSU416= “Äidit suuttuvat ja moittivat lasta useammin kuin isät.”
ÄIRSU164=
ÄIRET416= “Äidit useammin kuin isät rankaisevat lasta ottamalla pois jonkin edun (esim. seuraavan
viikkorahan).”
ÄIRET164=
ISRVI416= “Isät useammin kuin äidit antavat lapselle vitsaa tai remmiä.”
ISRVI164=
TYRKO416= “Tyttöjen vanhemmat useammin kuin poikien vanhemmat vaativat lasta korvaamaan tai
hyvittämään tapahtuneen jotenkin (esim. työllä).”
TYRKO164=
PORPA416= “Poikien vanhemmat passittavat lapsen toiseen huoneeseen useammin kuin tyttöjen
vanhemmat.”
PORPA164=

Ota kantaa seuraaviin väitteisiin sen mukaan, millaisilla keinoilla ja miten usein olet
toteuttanut kodin ja koulun yhteistyötä nykyisellä luokallasi:
KASKES18= “Käymme kasvatuksellisia keskusteluja.” (asteikko: 1=ei koskaan - 4=usein)
KASKE182= “Käymme kasvatuksellisia keskusteluja.” (luokittelu “vähän”/”Paljon”)
VÄLTIE18= “Välitän tietoja kotiin oppilaan edistymisestä.”
VÄLTI182=
VOSOP18= “Oppilaitteni vanhemmat osallistuvat opettamiseen.”
VOSOP182=
REISVI18= “Käytämme “reissuvihkoja” informaation välitykseen kodin ja koulun välillä.”
REISV182=
VKOTTE18= “Lähetän lapsen mukana kotiin vanhempien kanssa tehtäviä kotitehtäviä.”
VKOTT182=
VOSPÄÄ18= “Oppilaitteni vanhemmat osallistuvat koulun päätöksentekoon.”
VOSPÄ182=
KESKKA18= “Keskustelemme vanhempien kanssa  koulun kannalta oleellisista kasvatuksellista
asioista.”
KESKK182=
LKVAKO18= “Luokallani on vanhempainkokouksia.”
LKVAK182=
VIDOPP18= “Kerron vanhemmille ideoita miten auttaa oppilasta oppimaan.”
VIDOP182=
VYHTYR18= “Oppilaitteni vanhemmat ovat järjestäneet luokalleni yhteyksiä erilaisiin yrityksiin tai
yhteisöihin.”
VYHTY182=
VHKAUT18= “Pyydän vanhempia henkilökohtaisesti auttamaan lastaan koulutyössä.”
VHKAU182=
OPNEVA18= “Oppilaani neuvottelevat vanhempiensa kanssa pohtiessaan henkilökohtaisia tavoitteis-
taan koulutyössä.”
OPNEV182=
VOSLKR18=Oppilaitteni vanhemmat osallistuvat aktiivisesti luokkaretkien järjestämiseen.”
VOSLK182=
JLUOKE18= “Järjestän luottamuksellisia kahdenkeskisiä keskusteluja vanhempien kanssa
JLUOK182=
LVTÖIT18= “Lähetän vanhemmille lasten töitä kommenttien kera.”
LVTÖI182=
VOSTAV18= “Luokallani vanhemmat osallistuvat lapsensa henkilökohtaisten tavoitteiden laadintaan.”
VOSTA182=
KEOPVA18= “Kerron vanhemmille oppilaan vahvuuksista ja myönteisistä ominaisuuksista.”
KEOPV182=
VKERKO18= “Vanhemmat kertovat minulle kotikasvatuksessa kokemistaan ongelmista.”
VKERK182=
VKEROS18= “Oppilaitteni vanhemmat tulevat tunneille kertomaan omista osaamisalueistaan.”
VKERO182=
INFKIR18= “Informoin vanhempia kirjeitse luokan tapahtumista.”
INFKI182=
VANSOI18= “Oppilaiden vanhemmat soittavat minulle lasta koskevissa asioissa.”
VANSO182=
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JVARKE18= “Järjestän luokkani vanhemmille ryhmäkeskusteluja.”
JVARK182=
YHTPUH18= “Pidämme yhteyttä vanhempien kanssa puhelimitse.”
YHTPU182=
VNELMU18= “Meillä on vanhempine kanssa yhteisiä neuvotteluja joissa lapsi on mukana.”

Faktorimuuttujat (principal axis):

Faktori 1: “Opettaja arjen turva”
FAAXSUM1= (ensimmäisen faktorin osioiden summa)
FAAXSU1D= (ensimmäisen faktorin summa jaettuna siihen kuuluvien osioiden lukumäärällä ->
keskimääräinen vastaus)
FAAXSU1L= (ensimmäisen faktorin vastausten luokittelu kolmeen luokkaan 1)vähän, 2) kohtalaisesti ja
3) paljon)
FAAXS1L2= (ensimmäisen faktorin vastausten luokittelu kahteen luokkaan (“vähän”/”paljon”))

Faktori 2: “Vanhemmat koulun lisäresurssina”
FAAXSUM2= (toisen faktorin osioiden summa)
FAAXSU2D=
FAAXSU2L=
FAAXS2L2=

Faktori 3: “Vanhemmat oppimisen suunnittelun voimavarana”
FAAXSUM3= (kolmannen faktorin osioiden summa)
FAAXSU3D=
FAAXSU3L=
FAAXS3L2

Faktori 4: “Opettaja vanhemmuuden tukena”
FAAXSUM4= (neljännen faktorin osioiden summa)
FAAXSU4D=
FAAXSU4L=
FAAXS4L2=

Faktori 5: “Vanhemmat informaation kohteena”
FAAXSUM5= (viidennen faktorin osioiden summa)
FAAXSU5D=
FAAXSU5L=
FAAXS5L2=

Faktori 6: “Vanhemmat kotona oppimisen tukena”
FAAXSUM6= (kuudennen faktorin osioiden summa)
FAAXSU6D=
FAAXSU6L=
FAAXS6L2=
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