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TIIVISTELMÄ

Tutkimuksen  aihepiiri  liittyy  kodin  ja  koulun  väliseen  vuorovaikutukseen  oppilashuollollisissa 
tilanteissa.  Lähtökohtana  on  koulun  taholta  ilmaistu  huoli  oppilaan  kasvuun  tai  kehitykseen 
liittyvässä asiassa jolloin toimenpiteet lapsen auttamiseksi yhdessä vanhempien kanssa on tarkoitus 
aloittaa. 

Tutkimuksessa  selvitettiin  vuorovaikutuksen  sujuvuuteen  vaikuttavia  asioita  tilanteissa,  joissa 
vanhempien  ja  koulun  edustajien  yhteistyö  oppilaan  ongelmien  auttamisessa  ei  suju  koulun 
toivomalla tavalla. Tällöin vanhemmat saattavat kieltää tai keskeyttää lapsen asian käsittelyn, tai 
sovittuista  toimenpiteistä  ei  pidetä  kiinni.  Tutkimuksessa  kartoitettiin  lisäksi,  miten  yleiseksi 
vanhempien  yhteistyöhaluttomuus  oppilashuoltoryhmän  jäsenten  keskuudessa  koetaan. 
Tutkimustulosten  siirrettävyyden  arvioimiseksi  kysyttiin  myös  tavanomaisimpia 
oppilashuoltoryhmäkokoonpanoja,  tavallisimpia  käsiteltävinä  olleita  oppilashuoltoaiheita  sekä 
tyypillisimmin kodin ja koulun taholta keskusteluissa läsnäolevia.

Aineisto  kerättiin  kyselylomakkeiden  ja  haastattelujen  avulla  perusasteen  alaluokkien 
oppilashuoltoryhmätyöhön  osallistuvilta  henkilöiltä.  Tutkimus  suoritettiin  Etelä-Pohjanmaan 
maakunnan  alueella  ja  siihen  osallistui  48  oppilashuollon  edustajaa,  joista  valittiin  viisi 
haastateltavaa. 

Tutkimuksen  mukaan  oppilashuoltoryhmissä  työskentelevien  mielestä  vuorovaikutus  kodin  ja 
koulun välillä on pääosin onnistunutta. Vanhemmat saattavat kuitenkin kieltää, keskeyttää tai jättää 
osallistumasta  lapsen  ongelmien  ratkaisuun,  mutta  tätä  tapahtuu  melko  harvoin.  Vanhempien 
osallistumisen  nähdään  riippuvan  enemmän  vanhemmista  itsestään  kuin  koulusta  johtuvista 
tekijöistä. Vuorovaikutuksen osatekijöiden analysointi osoitti,  että vanhemman osallistumiseen ja 
vuorovaikutuksen  sujuvuuteen  vaikuttavat  perheen  arjen  käytännöt,  käsitys  vanhemmuudesta, 
koulukokemukset sekä yksilön selviytymiskeinot tilanteeseen sopeutumisessa. Kouluun liittyviksi 
tekijöiksi  nousivat  koulun  edustajan  oman  asiantuntijuuden  sisäistäminen,  oman  toiminnan 
reflektiotaito ja tilannetaju keskustelutilanteessa. Vuorovaikutuksen onnistumiseen vaikuttaa lisäksi 
yhteiskunta ohjaustahdollaan. 

Asiasanat: oppilashuolto, koti ja koulu yhteistyö, sisällönanalyysi, vanhemmat, vuorovaikutus.
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1 JOHDANTO

Yks semmonen elävä esimerkki oli semmonen poika, jolla todettiin aika varhaisessa vaiheessa,  
että  koulun  aloittamisen  siirto  tekis  hyvää,  oli  niin  vaikeita  lukivaikeuksia.  Vanhemmat  ei  
suostunut  siihen,  ja  sitten  tuota  hän  aloitti  koulun  ja  ei  menestynyt  ollenkaan.  Hänelle  
suositeltiin  ekan  luokan  kertaamista,  ei  vanhemmat  suostunut  siihenkään,  ja  sitten  
erityisopetustakin annettiin tavallaan ilman heidän suostumistaan. Sitten vasta kun tää kaveri  
oli oisko ollu kuudennella luokalla, niin sitten testaus onnistui vasta. Se vaati vaan sitä työtä  
joka vaikeessa.  Ja sitten siinä on, siinä muistan vaan,  että tuota kun isä käytti  ruumiillista  
kuritusta saadakseen niinkun parempia koenumeroita, sitten tuota tavallaan jätettiin se...että ei  
hiostettu siinä vaiheessa... (H3)

Tämän  tutkimuksen  lähtökohta  liittyy  edellä  kuvattuun  tilanteeseen,  jossa  yhteiskunnallinen 

kasvatusasiantuntijuus kohtaa lapsen vanhemmat ja keskustelun aiheena ovat oppilaan oppimiseen 

tai käyttäytymiseen liittyvät ongelmat. Varhaislapsuuden neuvolakäyntien yhteydessä vanhemmat 

ovat  jo  saaneet  tietoa  lapsensa  fyysisestä  terveydestä  tähän  erikoistuneen  asiantuntijan 

näkökulmasta.  Näissä  tapaamisessa  otetaan  esille  myös  muitakin  terveyden  osa-alueita,  jolloin 

mahdolliset huolenaiheet lapsen sosiaalisuudessa tai oppimisessa tulevat ilmi. 

Suurella osalla lapsista kasvu ja kehitys etenevät ilman vakavampia ongelmia, mutta viimeistään 

koulutien alkaessa lapsen taidot ja kyvyt joutuvat väistämättä suuremmassa samanikäisten joukossa 

vertailun kohteeksi ja toisinaan kasvatuksen asiantuntijoiden näkemykset koulutulokkaasta ovatkin 

erilaiset  kuin  vanhempien.  Oman  lapsen  menestymisen  edellytykset  ulkopuolisessa  maailmassa 

näyttävät tällöin olevan uhattuna ja ilo koulutien alkamisesta vaihtuu huoleksi.

Usein  vanhemmat  pyrkivät  toimimaan  lapsensa  hyväksi  siten,  että  kasvatuksellisin  keinoin  tai 

asiantuntijoiden  avulla  ongelmiin  tartutaan  mahdollisimman  pian.  Tällöin  yhteistyö  ja 

vuorovaikutus kodin ja koulun välillä tiivistyy.  Toisinaan kuitenkin käy niin, että vanhemmat eivät 

ryhdy koulun toivomiin toimenpiteisiin lapsen ongelman auttamiseksi. Huolen esille nostamisesta 

seuraakin ehkä kiivastunut reaktio, asian kieltäminen tai vastuusta vetäytyminen, jolloin koulu jää 

yksin huolensa kanssa. Koulun näkökulmasta vanhempien erimielisyys voidaan tulkita yhteistyön 

puutteeksi tai osallistumattomuudeksi ja vanhempien mielestä koulun esille nostama asia voi olla 

täysin aiheeton.  Mutta mistä itse asiassa on kysymys kun koulun ja kodin näkemykset eivät kohtaa?

Tässä  tutkimuksessa  selvitetään  mitkä  tekijät  vaikuttavat  kodin  ja  koulun  välisen 

vuorovaikutussuhteen onnistumiseen oppilaan ongelmia ratkaistaessa ja  miten yleiseksi edellisen 
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kaltainen vanhempien yhteistyöhaluttomuus koetaan perusasteen kouluissa. Aineisto koottiin Etelä-

Pohjanmaan  perusasteiden  1-6  luokkien  kouluissa  oppilashuoltoryhmien  työskentelyyn 

osallistuvilta henkilöiltä kyselylomakkeiden ja haastattelujen avulla. Tutkimuksessa käytettiin sekä 

kvantitatiivisiä että kvalitatiivisiä analysointimenetelmiä. 

Yhteistyön sujuvuutta ja vanhempien osallistumista tulkitaan koulun näkökulmasta. Tutkimus lähtee 

siitä olettamuksesta, että koulun huoli lapsen ongelmasta on todellinen ja ehdotetut toimenpiteen 

lapsen edun mukaisia. Tässä siis ei oteta kantaa siihen, onko koulun arvio oppilaan ongelmasta  tai 

näkemys yhteistyön sujuvuudesta oikea vai väärä. 

Mielenkiintoni aihepiiriin on noussut oman työkokemukseni kautta. Luokanopettajan sijaisena ja 

oppilashuoltoryhmän  jäsenenä  toimiminen  on  vienyt  monien  vuorovaikutustilanteiden  äärelle 

muodostaen  ymmärryksen  asian  tutkimisen  tärkeydestä.  Valtakunnallisesti  oppilashuollolliset 

keskustelut ovat lisääntyneet, koska oppilashuollollisten palvelujen kuten psykologisen tutkimuksen 

ja  psykososiaalisen  arvioinnin  tarve  on  kasvanut  (Perusopetuksen  ja  toisen  asteen  koulutuksen 

oppilashuoltotyöryhmä  (2002,  25).  Näissä  tilanteissa  myös  vanhemmilta  edellytetään  aktiivista 

osallistumista  ja  vuorovaikutusta  koulun  kanssa  (mt.33).  Suurin  osa  vanhemmista  kykeneekin 

kantamaan  vastuunsa,  mutta  joskus  perheen  mahdollisuudet  osallistua  koulun ja  kodin  väliseen 

yhteistyöhön  ovat  rajalliset.  Pyrin  tutkimuksessani  osoittamaan  myös,  mitkä  perheeseen  ja 

vanhempiin liittyvät asiat ovat läsnä vuorovaikutustilanteessa lapsen ongelmia käsiteltäessä.

Myös koulu edustajineen sekä yhteiskunta mahdollisuuksineen ovat osallisia vuorovaikutuksessa. 

Koska  vanhempien  yhteistyöhalukkuutta  tutkitaan  koulun  näkökulmasta,  myös 

oppilashuoltoryhmässä työskentelevien katsotaan edustavan koulua. Oppilashuoltoryhmän jäsenet 

esittävät  kuitenkin  tulkintojaan  erilaisista  ammattikohtaisista  perspektiiveistä,  joten  myös  koulu 

opetushenkilökuntineen nousee tutkimuksessani tarkastelun kohteeksi. 

Aihepiiriä  lähdetään  tarkastelemaan  tilanteesta,  jossa  koulun  huoli  oppilaan  kasvusta  tai 

kehityksestä herää, ja  toimenpiteet lapsen asian auttamiseksi aloitetaan. 
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2 KOULUN TUKITOIMET OPPILAALLE

Perusopetuslain mukaan perusasteen opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen, 

eettisesti vastuukykyisiksi yhteiskunnan jäseniksi ja varustaa heidät elämässä tarpeellisilla tiedoilla 

ja taidoilla. (Perusopetuslaki 2§.) Nyky-yhteiskunnan nopean muutoksen ansiosta näiden tietojen ja 

taitojen  päivittäminen  edellyttää  myönteisyyttä  elinikäiseen  oppimiseen  ja  myös  sen  mukaisia 

oppimaan  oppimisen taitoja.  Kouluille  on  annettu  valta  tehdä  määrityksiä  oppilaan  kyvyistä  ja 

taidoista.  Toisinaan  oppilaan  ei-toivottu  suoriutuminen  fyysisissä,  psyykkisissä,  sosiaalisissa  tai 

oppimista  koskevissa  arvioinneissa  johtaa  prosesseihin,  joilla  pyritään  parantamaan  oppilaan 

edellytyksiä saavuttaa yleiset kasvatus-ja oppimistavoitteet. Seuraavaksi esitellään tukitoimet, joita 

koulu voi käyttää, mikäli oppilaan arvioidaan tarvitsevan apua edistymisessään. 

Kun huoli oppilaan oppimisesta tai koulunkäynnistä herää, on koulu velvollinen tukemaan oppilasta 

erilaisin tukitoimin, jotka tulisi kirjata koulun opetussuunnitelmaan. Tavanomaisin tuen antamisen 

muoto  oppimista  koskevissa  asioissa  on  tukiopetus,  joka  olisi  aloitettava  mahdollisimman  pian 

vaikeuksien  ilmaannuttua.  Ensisijainen  arvioija  on  tässä  tapauksessa  opettaja.  (Perusopetuksen 

opetussuunnitelman  perusteet  2004,  24.)  Toisinaan  tukiopetus  ei  yksin  riitä,  vaan  oppilaan 

oppimiskyky,  oppimisnopeus,  tai  oppimisvaikeudet  huomioiden  yksilölliset  oppimisedellytykset 

tulevat  parhaimmin  turvattua  opetuksen,  oppiaineiden,  opetusmenetelmien  tai  materiaalien 

eriyttämisellä. (Tilus 2004, 144.) Lievissä oppimis- ja sopeutumisvaikeuksissa oppilaalle saatetaan 

antaa osa-aikaista erityisopetusta, joko samanaikaisopetuksena muun ryhmän kanssa, pienryhmässä 

tai yksilöllisesti. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 28.) Jos tukitoimet eivät riitä, 

olisi Tiluksen mukaan jatkotoimenpiteiden suhteen olennaista selvittää johtuvatko koetut vaikeudet 

oppimisesta tai opetuksesta ja tarvitaanko erityisopetuksellista vai oppilashuollollista apua. (Tilus 

2004, 146–147.) 

Tavanomaisten  tukitoimien lisäksi  tai  niiden sijaan opetuksessa  erityistä  tukea voivat  tarvita  ne 

oppilaat,  joiden  kasvu,  kehitys  tai  oppiminen  on  heikentynyt  sairauden,  vamman  tai 

toimintavajavuuden  vuoksi.  Erityisen  tuen  piiriin  kuuluvat  myös  ne  oppilaat,  jotka  tarvitsevat 

psyykkistä  tai  sosiaalista  tukea.  Myös  huoltajien  tai  opetuksen  ja  oppilashuollon  henkilöstön 

näkemysten  perusteella  voidaan  oppilaan  katsoa  tarvitsevan  erityistä  tukea.  Tällöin  koulun 

erityistukitoimena  saattaa  tulla  kysymykseen  erityisopetukseen  siirtäminen  tai  ottaminen. 

(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 28.) 
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Vuonna  2005  erityisopetukseen  otettuja  tai  siirrettyjä  oli  7,3  %  eli  42  778  oppilasta  koko 

peruskoulun  oppilasmäärästä  586 381.  Kymmenen vuoden aikana erityisopetukseen siirrettyjen 

oppilaiden osuus on kasvanut 4,3 %. Kuten kuvio 1 osoittaa, erityiskouluissa opiskelevien määrä on 

vuoden  2000  jälkeen  laskenut  tasaisesti,  kun  vastaavasti  peruskoulun  yhteydessä  toimiviin 

erityisopetusryhmiin siirrettyjen osuus on kasvanut. (Tilastokeskus 2006a.) Tämä saattaa osaltaan 

selittyä  sillä,  että  erityisopetukseen  siirretyn  tai  otetun  oppilaan  opetus  pyritään 

kouluintegraatioajattelun  mukaan  järjestämään  yleisopetuksen  luokassa  sen  sijaan,  että  hänet 

siirrettäisiin  erityiskouluun  tai  erityisluokkaopetukseen.  Suomessa  on  kuitenkin  paljon 

erityisluokkia  ja  pienryhmien  määrä  on  kasvanut.  Kuviosta  2  havaitaan,  että  yleisimmin 

erityisluokka  sijoitetaan  yleisopetusta  antavan  koulun  yhteyteen.  (Naukkarinen,  Ladonlahti  & 

Saloviita 2007.) 
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KUVIO 1.  Erityisopetukseen siirretyt peruskoulun oppilaat 1995-2005. Tilastokeskus 
2006a
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Ennen kuin päätös erityisopetukseen ottamisesta tai siirtämisestä tehdään, tulee koulun neuvotella 

asiasta  oppilaan  vanhempien  kanssa  sekä  jos  mahdollista,  hankkia  oppilaasta  tai  hänen 

oppimisedellytyksistään  psykologinen  tai  lääketieteellinen  tutkimus  tai  sosiaalinen  selvitys. 

(Perusopetuslaki  17§.)  Käytännössä  koulu  voisi  tehdä  erityisopetukseen  ottamisen  vastoin 

vanhempien tahtoa, missä tilanteessa vanhemmilla on  valitusoikeus (mt. 42§). 

Oppilaalla on lisäksi oikeus saada tukea koulunkäyntiin koulun tarjoaman oppilashuollon palvelujen 

muodossa. Oppilashuolto on käsite, jolle ei ole olemassa yhtenäistä määritelmää. Näin siksi, että se 

on  laaja-alaista,  useista  eri  toimintamuodoista  koostuvaa  oppilaan  koulunkäyntiä  tukevaa  työtä. 

(Lappalainen 2001, 44.) Perusopetuslain 31 § mukaan oppilashuollolla tarkoitetaan ”oppilaan hyvän 

oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja 

ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.” Oppilashuoltoa ohjaava lainsäädäntö on 

siroteltu eri lakeihin kuten perusopetuslakiin, lastensuojelulakiin (683/1983), ja kansanterveyslakiin 

(66/1972). 

Oppilashuoltotyötä  koordinoi  kouluissa  oppilashuoltoryhmä.  Se  voi  käsittää  monilukuisen  ja 

moniammatillisen toimijajoukon,  joka koostuu kaikista oppilaan arkipäivän sujuvuuden kannalta 

olennaisista  auttamistahoista.  Taustalla  oppilashuollon  reservissä  voivat  olla  esimerkiksi 

hammaslääkäri, kasvatusneuvola, koululääkäri, keittiöhenkilökunta, kanslisti, kouluautonkuljettaja, 
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KUVIO 2. Erityisopetukseen siirretyt oppilaat opetuksen järjestämispaikan mukaan 
2005.Tilastokeskus 2006b
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vahtimestari, sosiaalivirasto tai mielenterveystoimisto. (Sipilä-Lähdekorpi 2004, 34.) Tavallisimmin 

oppilashuoltoryhmään  kuuluvat  kuitenkin  terveydenhoitaja,  psykologi,  koulukuraattori,  opinto-

ohjaaja,  erityisopettaja  ja  rehtori  (Lappalainen 2001,  47).  Opettajan tai  luokanvalvojan läsnäolo 

oppilashuoltoryhmän  jäsenenä  on  tapauskohtaista  (mt.  2001,  47),  mutta  joissakin  kouluissa 

oppilashuoltoryhmässä voi olla myös vakituinen opettajajäsen (Ekebom, Helin & Tulusto 2000, 92). 

Perusopetuksen  ja  toisen  asteen  koulutuksen  oppilashuoltotyöryhmä  (mt.  10)  esittää 

oppilashuoltoryhmän jäsennyksen Jauhiaisen  (1993) näkemyksen mukaisesti asiantuntijuuden ja 

organisaatioiden perusteella. Tällöin oppilashuolto jaetaan: 

         1. fyysiseen oppilashuoltoon, johon kuuluvat koululääkärit ja kouluterveydenhoitajat

2. psyko-sosiaaliseen oppilashuoltoon, joka koostuu kasvatusneuvolatoiminnasta, koulupsyko- 

logi- ja koulukuraattoripalveluista

3.  ammatinvalinnan-  ja  oppilaanohjaukseen,  jonka  muodostavat  ammatinvalinnanopettajat 

sekä oppilaanohjaajat

Koulut, perheet ja oppilaat ovat varsin eriarvoisessa asemassa oppilashuollon suhteen lääneittäin ja 

läänien  eri  alueilla.  Oppilashuollollisten  palveluiden  saatavuus  vaihtelee  kunnittain,  kouluittain, 

luokka-asteittain  ja  koulujen  koon  mukaan.  Myöskään  koulukuraattori-,  koulupsykologi-  ja 

koululääkäripalveluja ei ole koulujen mukaan tarpeeksi riittävästi. (Perusopetuksen ja toisen asteen 

koulutuksen  oppilashuoltotyöryhmä,  25.)  Perusopetuslain  mukaan  ”oppilaalla  on  oikeus  saada 

maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto” (Perusopetuslaki 31 § ), 

mutta varsinaisen oppilashuoltoryhmän perustaminen ei ole lakisääteistä. Niinpä varsinkin pienille 

kunnille tai kuntayhtymille niiden perustaminen saattaa olla omantunnon asia.

Oppilaan  asian  vieminen  oppilashuoltoryhmän  kokoukseen  vaihtelee  kunnittain  ja  kouluittain 

(Ekebom & al.  2000,  92).  Vuosiluokilla  1  –  6  oppilashuoltoryhmässä  käsiteltäviä  asioita  ovat 

enimmäkseen erityisopetuksen tarve ja oppimisvaikeudet. Yläasteikäisten oppilashuollolliset asiat 

koskivat  niiden  lisäksi  luvattomia  poissaoloja,  mielenterveysongelmia  sekä  päihteitä. 

(Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen oppilashuoltotyöryhmä, 26-27.) 
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3 KOTI JA KOULU YHTEISTYÖKUMPPANEINA

Kouluyhteisössä  toimiessaan  oppilashuoltoryhmän  jäsenet  tekevät  yhteistyötä  asia-  ja  tapaus-

kohtaisesti  sekä toistensa että  oppilaan vanhempien kanssa  (Oppilaan monet  auttajat  1992, 12). 

Normaalissa  koulun  ja  kodin  välisessä  vuorovaikutuksessa  lapsen  asioita  ei  puida  koko 

asiantuntijaryhmän  kesken,  vaan  yhteistyö  tapahtuu  lähinnä  opettajan,  vanhempien  ja  oppilaan 

välillä. Tiivis yhteistyö onkin tarpeen luottamuksen rakentamiseksi ja kodin sitouttamiseksi lapsen 

opetukseen,  oppimiseen  ja  koulunkäyntiin  liittyviin  asioihin  (Tilus  2004,  134–135.)  Yhteistyön 

sisältö ja sen edellyttämät toimenpiteet eivät silti aina ole eri kasvattajatahoille samanmerkityksisiä. 

3.1 Yhteistyön ja osallistumisen käsitteistä

Koti-koulu  yhteistyöstä  puhuttaessa  on  huomioitava,  että  käsitteellä  yhteistyö  voi  olla  monia 

merkityksiä ja sisältöjä.  Yhteistyö-termi on vakiintunut suomalaiseen käyttöön, ja sitä käytetään 

itsestään  selvästi  puhuttaessa  kaikenlaisesta  yhteydenpidosta  kodin  ja  koulun  välillä.  Termiä 

käytetään niin koulutuspolitiikan, opetussuunnitelman, koulun arjen ja tutkimuksenkin tasolla sitä 

tarkemmin määrittelemättä  tai  erittelemättä.  (Metso 2004,  27.)  Yhteistyön tavoitteet,  muodot  ja 

tavat  arjessa  ovat  kuitenkin  ajasta,  kulttuurista  ja  määrittelijästä  riippuvaisia.  Kodin  ja  koulun 

yhteistyö suomalaisen kansakoulun alkuaikoina heijastaa erilaista koulutuspoliittista näkemystä ja 

sisältää toisenlaisia käytännön toimia kuin vaikkapa nykypäivän amerikkalainen koulun ja kodin 

yhteistyö. 

Englantilaisessa  ja  amerikkalaisessa  tutkimuskirjallisuudessa  yhteistyöstä  käytetään  käsitteitä 

collaboration , partnership tai involvement (Ks. esim. Robinson & Fine 1994; Lareau 1987; Griffith 

1998; Comer & Haynes 1991; Epstein & Dauber 1991; Morgan 1989; Cervone & O´Leary 1982.) 

Näistä  käsite  involvement  esiintyy  yleisimmin,  ja  sitä  käytetään  puhuttaessa  nimenomaan 

vanhempien  osallistumisesta  (parent  involvement,  parental  involvement)  koulun  ja  kodin 

yhteistyöhön. Se,  mitä tutkimuskirjallisuudessa osallistumisella kulloinkin tarkoitetaan,  saatetaan 

kuitenkin  jättää  määrittämättä.  Useimmissa  tapauksissa  osallistumisella  käsitetään  vanhempien 

osallistumisen koulun toimintaan kuten opettaja-vanhempi keskusteluihin, vanhempainiltoihin tai 

koulun järjestämiin tilaisuuksiin (Garcia Coll & al.2002, 304).
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Kasvatustieteen sanakirjan mukaan osallistuminen (parent involvement) käsittää ”vanhempien tai 

huoltajan  osallistumisen  ja  tuen  lapsen  koulutukseen  ja  hoivaan.  Vanhemman  osallistuminen 

edellyttää rehellistä, avointa ja säännöllistä kommunikointia ja yhteistyötä vanhempien ja opettajan 

välillä…”  (Collins  &  O’Brien  2003,  257.)  Suomalaisessa  kodin  ja  koulun  yhteistyössä 

yhteistyötavat  ovat  vakiintuneet  perinteisiksi.  Vanhemmat  osallistuvat  vanhempainiltoihin  ja 

tapaavat  opettajaa  henkilökohtaisesti.  Vaikka  koulun  oma  toimintakulttuuri  ja  opettajakohtaiset 

käytännöt vaihtelevat, tapahtuu yhteydenpito tapahtuu pääosin puhelimitse tai koulusta jaettavien 

tiedotteiden kautta. (Siniharju 2003,76; myös Metso 2004, 118.) 

Epstein & Dauber (1991) ulottavat vanhempien osallistumisen lapsen terveydestä ja turvallisuudesta 

huolehtimisesta aina koulun ja ympäröivän yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon osallistumiseen 

asti.  Koulun  tehtävänä  on  ohjata  ja  tukea  vanhempia  vanhemmuuden  ja  lastenkasvatustaitojen 

kehittämisessä siten, että ne valmistavat lasta koulunkäyntiä varten ja pitävät yllä lapsen tervettä 

kehitystä läpi luokka-asteiden. Vanhempia innostetaan myös toimimaan vapaaehtoisina luokassa ja 

koulussa   tai  osallistumaan   päätöksentekoon,  koulun  johtamiseen  ja  hallintoon  erilaisissa 

vanhempainyhdistyksissä, vanhempainneuvostoissa, koulun johtoryhmissä tai muissa komiteoissa 

koulun,  koulupiirin  tai  valtion  tasolla.  Tämä  amerikkalainen  vanhempien  osallistumisen  malli 

ulottuu myös ympäröivään yhteiskuntaan, jossa vanhemmat voivat  toimia linkkeinä yhdistysten, 

järjestöjen, liike-elämän tai muiden lasten kanssa toimivien ryhmien ja koulun välillä. (Mt. 290-

291.) Kodin ja koulun yhteistyö perustuukin jaetun kasvatusvastuun näkemykselle, jossa koti, koulu 

ja  yhteiskunta  jakavat  vastuun  ja  kumppanuuden  (mt.  289;  Siniharju  2003,  5).  Vahvistamalla 

vanhempien osallisuutta koulun ja opetuksen sekä ympäröivän yhteisön käytäntöihin, vahvistetaan 

samalla myös vanhempien ja lasten vuorovaikutussuhteita kotona. Näin vanhempien käsitys omista 

ohjaavista  kyvyistään  lisääntyy,  mikä  vuorostaan  parantaa  lasten  koulusaavutuksia  ja 

asennoitumista omaan koulunkäyntiinsä. (Epstein & Dauber 1991, 289.)

Näkemys vanhempien laajan osallistumisen positiivisesta vaikutuksesta lapsen koulusaavutuksiin 

saa  laajasti  tukea  eri  tutkijapiireissä.  Vanhempien  osallistaminen  Epsteinin  ja  Dauberin 

näkemyksensä  mukaisesti  vaatii  paljon  yhteistyöhalukkuutta   vanhemmilta,  koululta  ja  muilta 

yhteistyötahoilta. Ehdoton edellytys tähän onkin se, että koulu arvostaa vanhempien apua ja että 

heidät nähdään kykenevinä yhteistyöhön (Robinson & Fine 1994, 13). Käytännössä kumppanuuden 

ihanne ei useinkaan toteudu, vaan saattaa hyvistä aikeista huolimatta typistyä opettajien asenteisiin 

tai  koulun  käytöntöihin  (Epstein  &  Dauber  1991,  304).  Opettajat  ovat  varsin  tietoisia 

tutkimustuloksista,  joissa  on  huomattu,  että  vanhempien  vähäinen  koulutustausta,  matala 
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sosioekonominen status tai yksinhuoltajuus saattavat  vaikuttaa vanhempien haluun, kykyihin tai 

mahdollisuuksiin osallistua kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön. (Lareau 1987; Coleman 1988; 

Garcia Coll & Al. 2002.) Tämän on vuorostaan huomattu vaikuttavan opettajien asennoitumiseen 

siten, että heidän taholtaan yhteistyö tämän taustan omaavien vanhempien kanssa oli vähäisempää. 

(Epstein & Dauber 1991, 290.)

Myös  OECD näkee  vanhempien  osallistumisen ulottuvan  luokkahuoneen arkeen.  Arvioidessaan 

yhdeksän OECD maan kodin ja koulun yhteistyötä ja nimenomaan vanhempien osallistumista lasten 

koulunkäyntiin tutkijat perustivat arviointinsa siihen, miten vanhemmat ovat läsnä koululuokassa. 

Kanadassa,  Englannissa,  Walesissa  ja  Yhdysvalloissa  vanhempien  osallistuminen 

luokkahuonetyöskentelyyn oli merkki hyvästä koulusta. Sen sijaan Japanissa, Saksassa ja Ranskassa 

vanhempien  läsnäolo  oli  lähes  harvinaisuus  ja  Tanskassa  ja  Irlannissa  vanhempien  läsnäolo 

luokkahuoneessa  tapahtui  vain  erilaisten  uudistusprojektien  yhteydessä.  Osallistumista  mitattiin 

lisäksi myös sillä, miten vanhemmat auttoivat lapsiaan koulutyössä, ja millaisia olivat koulun ja 

kodin yhteydenpidon muodot. (St.John – Brooks & Kelley-Lainé 1997, 42-43.) OECD:n tutkimus 

paljastaakin, että vanhempien osallistumisella lastensa koulunkäyntiin on myös kulttuurisia eroja, 

mikä  on  otettava  huomioon  myös  tutkimustuloksia  tulkittaessa.  Valtakulttuurin  sisällä  erilaiset 

etniset ryhmät omaavat kukin omat perinteensä ja käsityksensä kodin ja koulun vuorovaikutuksen 

määrästä, laadusta ja tavoista. Edellä esitetty näkemys vanhempien laajasta osallistamisesta ei siis 

välttämättä saakaan kannatusta kaikissa etnisissä ryhmissä.

Tässä tutkimuksessa käsitteitä  yhteistyö  ja  osallistuminen käytetään samaa tarkoittavina.  Niiden 

sisältö  on  pohjautuu  kasvatustieteen  sanakirjassa  esiintyvään  määritelmään,  jolloin  vanhempien 

oppilashuollollisiin asioihin osallistumisella tarkoitetaan vanhempien tai huoltajan osallistumista ja 

tukea lapsen koulutusta ja hoivaa koskeviin asioihin, jotka liittyvät lapsen oppimiseen, psyykkiseen 

ja fyysiseen terveyteen sekä sosiaaliseen hyvinvointiin.

3.2 Yhteistyön vuorovaikutuksellisuus

Tiedonkulku kodin ja koulun välillä saattaa arjessa  näyttäytyä  yksisuuntaisena tiedottamisena ja 

vaikka  yhteistyö  usein  typistyykin  vain  tähän  tiedonkulkuun,  ovat  vanhemmat  pääosin  hyvin 

kiinnostuneita nimenomaan oman lapsensa asioista (Metso 2004, 195). Mikäli lasta koskeva huoli 

on  koulussa  tai  kotona  herännyt,  lisääntyy  yleensä  myös  yhteydenpito  kodin  ja  koulun  välillä. 
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Lapsen asian tiimoilla vanhemmilta edellytetään näin tavanomaista enemmän osallistumista, jolloin 

tärkeää on koulun ja kodin vuorovaikutuksen laatu. Siniharjun (2003) mukaan (kuvio 3) yhteistyön 

arvostus  ja  toteutuminen  edellyttävät  toimivaa  vuorovaikutusta  lapsen,  vanhempien  ja  koulun 

henkilökunnan välillä. Yhteistyöhön vaikuttavat tekijät ovat lapsi, opettaja ja vanhemmat, jotka ovat 

vuorovaikutuksessa toisiinsa yksilötasolla. Instituutiotasolla kohtaavat koti ja koulu. Lapsi kuuluu 

oman perheensä ja kodin sisäisen vuorovaikutuksen piiriin ja ollessaan yksi oppilaista luokassa hän 

kuuluu  osaksi  koulun ja  luokan sisäistä  vuorovaikutusta.  Perheen käytännöt,  tausta  ja   historia 

heijastuvat lapseen samoin kuin vanhempien henkilökohtaiset ominaisuudet ja koulukokemukset. 

Samalla  tavoin  myös  opettajan  henkilökohtaiset  ominaisuudet,  tiedot,  taidot  ja  asenteet  sekä 

kokemukset vaikuttavat yhteistyöhön. Myös koulun historia ja käytännöt sekä luokka ovat osallisia 

vuorovaikutuksessa.  Kehystekijöinä  tässä  vuorovaikutuksessa  ovat  kodin  ja  koulun  yhteistyötä 

koskevat valtakunnan ja kunnan tason lait, asetukset ja hallinnolliset ohjeet sekä koulun ja kodin 

asuinalueet ominaisuuksineen. (Mt. 44.) 

KUVIO 3. Kodin ja koulun yhteistyön vuorovaikutusmalli. (Siniharju 2003, 44.)
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         Valtakunnan ja kunnan taso

Lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset

Koti
perheen
käytännöt

Lapsi
yksilö

Vanhemmat
henkilökohtaiset 
ominaisuudet, tiedot,
taidot ja asenteet Rakenne ja 

ominaisuudet

Asuin- ja koulualue
Koulu
käytännöt

Luokka
oppilaat

Opettaja
henkilökohtaiset 
ominaisuudet, tiedot, 
taidot ja asenteet 

Yhteistyön arvostus
ja

toteutuminen



Myös Eccles & Harold (1993, 571) esittävät koulun ja kodin yhteistyön analysoimista auttavan 

mallin, jossa yhteistyön toteutumista ja vanhempien osallistumista peilataan oppilaan suoritustasoon 

ja tuloksiin. (Kuvio 4.)

Mallissa on kolme vaikuttavaa tasoa, joista vasemmalla puolella esiintyvät (A-E) tasot asettavat 

taustan vanhempien osallistumiselle ja ovat näin ulkoisia muuttujia (exogenous variables) mallissa. 

Ne  koostuvat  perheelle,  vanhemmille,  asuinalueelle,  opettajalle,  koululle  ja  lapselle  itselleen 

tyypillisistä  piirteistä  luoden  näin  yleisluonteisen  toimintapiirin  seuraavalle  tasolle.  Seuraavalla 

tasolla esiintyvät opettajaen ja vanhempien erityiset uskomukset ja asenteet (laatikot F ja G). Nämä 

vaikuttavat  toisiinsa  ja  heijastuvat  sekä  opettajan  (H)  että  vanhemman  (I)  käytännön  toimiin. 

Kaikilla  näillä  (F,G,H  ja  I)  osatekijöillä  on  vaikutus  lapsen  opillisiin  saavutuksiin  ja 

sosioemotionaaliseen kehitykseen (J). (Eccles & Harold 1993,  571-572.)

Vanhempien  osallistumisen  tutkiminen  tämän  mallin  mukaisesti  kuuluu  tuloksiin  keskittyvään 

(outcome-based  studies)  osallistumisen  tutkimukseen.  Vanhempien  osallistumisen  oletetaan 

heijastuvan myönteisesti lapsen koulusaavutuksiin; arvosanoihin, motivaatioon, testituloksiin sekä 

toisaalta  opettajan  käsityksiin  vanhemmista  ja  heidän  kanssaan  tehtävästä  yhteistyöstä.  Myös 

riskiryhmien tutkimuksessa (at-risk studies) on osoitettu ulkoisten muuttujien yhteys vanhempien 

osallistumiseen.  Alhainen  tulo-  tai  koulutustaso,  yksinhuoltajuus,  kuuluminen  kielelliseen 

vähemmistöryhmään  tai  riskialttiiseen  asuinalueeseen  on  liitetty  keskimääräistä  vähäisempään 

osallistumiseen. Aiemmin esitetty Epsteinin & Dauberin (1991) jaetun kasvatusvastuun näkemys 

kuuluu puolestaan  kuvailevaan tutkimuslinjaan ( descriptive studies). Vanhempien osallistumistavat 

ja roolit lastensa koulutuksessa yksilöidään tarkasti  ja osallistumattomuus selitetään vanhemman 

persoonasta riippuvaksi asiaksi. (Griffith 1998, 54.)

Sekä Siniharjun (2003) että Eccles & Haroldin (1993) malleille  on yhteistä  se,  että  ne liittävät 

koulu-koti yhteistyön osaksi laajempaa ympäristöä. Molemmissa malleissa oletetaan, että yhteistyön 

arvostus ja  toteutuminen heijastuvat  sekä lapsen suoriutumiseen että muihin vuorovaikutuksessa 

oleviin. 
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KUVIO 4.  Vanhempien osallistumiseen ja  lapsen suoriutumiseen vaikuttavat  tekijät.  (  Eccles & 
Harold 1993, 571.)
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B: Asuinalue
●Koheesio
●Sosiaalinen tuki
●Mahdollisuudet
●Normit
●Vaarat
●Sosiaalinen kontrolli

C: Lapsi
●Ikä, sukupuoli
●Kansallisuus
●Aiempi suoriutuminen
●Asenteet, lahjakkuus, 
  kiinnostukset
●Persoonallisuus
●temperamentti

A: Vanhemman / Perheen
erityistuntomerkit
●Koulutus
●Tulot, taloudelliset
resurssit
●Sukupuoli, ikä
●Kansallisuus
●Lasten lukumäärä
●Siviilisääty
●Työasema
●Yleinen ja henkinen
terveys

D: Opettajan 
erityistuntomerkit
     
●Ikä, sukupuoli
●Kansallisuus
●opetusvuodet

E: Koulun erityistunto-
merkit
●Koulutyyppi / luokka-aste
●Resurssit
●Ilmasto
●Koko
●Tuki vanhemman osallistumi-
selle
●Erityisohjelmat

F: Opettajan 
uskomukset
yleensä

●Vanhempien 
rooli
●Kompetenssi
●Sukupuolikäsi-
tykset
●Etniset käsitykset
●Tiedot ja taidot

lapsesta erityisesti

●Kompetenssi
●Tavoitteet (halu
auttaa)
●tunnesuhde

G: Vanhemman
uskomukset
yleensä

●Käsitys vanhempien
roolista
●Sukupuolikäsitykset
●Etniset käsitykset
●Kompetenssi
●Arvot
●Tekninen tietämys
●Näkemys koulun 
yhteistyöhalukkuu-
desta

lapsesta erityisesti

●Saavutusodotukset
●Käsitys  kyvyistä
ja kiinnostuksista
●Sukupuoleen 
liittyvät arvostukset
●Sosiaaliset tavoitteet
●Tunnesuhde
●Kompetenssi

H: Opettajan käytänteet

●Tapaamiset
●Avunpyyntö
vanhemmille
●Yhteistyöhön 
rohkaiseminen
●Tiedon antaminen
●Luontevien 
osallistumistapojen
tuottaminen
●Palautteen
antaminen

I: Vanhemman 
käytänteet

●Mahdollisuuksien
luominen
●Suora ohjaus ja
osallistuminen
●Kotiläksyjen 
valvominen ja
niissä auttaminen
●Tuki koulun 
toiminnalle
●Tapaamisiin osallistu-
minen
●Hallinnollisiin asioihin
osallistuminen

J: Lapsen
osallistuminen

●Uskomukset
●Minäkäsitys
●Arvot
●Kiinnostukset
●Odotukset
●Motivaatio
●Esiintyminen
●Saavutukset
●Aktiivisuus
●Valinnat
●Sinnikkyys



4 VANHEMPIEN OSALLISTUMISEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ

Seuraavassa tarkastellaan lähemmin aiempia tutkimuksia vanhempien osallistumiseen vaikuttavista 

tekijöistä.  Niissä  on  selvitetty  vanhemmuustyylien,  sosiaaliluokan ja  vanhempien osallistumisen 

yhteyttä,  koulun  ja  kodin  välisen  vuorovaikutussuhteen  toimivuutta  ja  ongelmia,  sekä 

oppilashuollollista näkökulmaa kodin ja koulun yhteistyössä. Tutkimuksista on mahdollista löytää 

yhtymäkohtia useampaankin vanhempien osallistumista käsittelevään tutkimusnäkökulmaan.

4.1 Vanhemmuustyylit ja sosiaalinen tausta vanhempien osallistumistutkimuksessa

Speran (2005) mukaan viimeisten 25 vuoden aikana useissa kodin ja koulun yhteistyötutkimuksissa 

on  keskitytty  tutkimaan  vanhemmuustyylien  (parenting  styles)  ja  vanhemmuuskäytäntöjen 

(parenting practices) välisiä yhteyksiä oppilaan koulusaavutuksiin.  Darlingin & Steinbergin (1993) 

mukaan  vanhemmuuskäytännöt  tarkoittavat  niitä  käyttäytymistapoja,  joita  vanhemmat  käyttävät 

sosiaalistaessaan lastaan vaikkapa koulunkäyntiin. Miten he auttavat lasta koulutehtävien teossa tai 

osallistuvatko he koulun toimintoihin. Vanhemmuustyyli taas on se emotionaalinen ilmasto, jonka 

vallitessa vanhemmat kasvattavat lastaan. (Mt. 488-493.) Tunneilmastoltaan sallivaa (permissive) 

kasvatustyyliä toteuttava vanhempi antaa lapsen säädellä itse omia toimiaan kontrolloimatta niitä. 

Kasvatustyyliin  ei  kuulu rankaiseminen,  eikä  lasta  vaadita  noudattamaan ulkopuolelta  asetettuja 

sääntöjä  tai  kannusteta  osallistumaan perheaskareisiin.  Aikuinen on lapselle  toiveiden toteuttaja, 

jonka  kanssa  lapsi  saa  keskustella  säännöistä  ja  jonka  toimilta  lapsi  voi  vaatia  perusteluja. 

(Baumrind  1966,  889.)  Toista  sallivuus-reaktiivisuus  ääripäätä  edustaa  autoritaarinen 

(authoritarian)  vanhempi,  joka  yrittää  muovata,  kontrolloida  ja  arvioida  lapsen  käytöstä  ja 

asenteita. Hän arvostaa tottelevaisuutta hyveenä ja suosii rankaisevia toimia ohjatessaan lasta. Tämä 

vanhempi  on  lapselle  auktoriteetti,  joka  ei  rohkaise  lasta  keskustelemaan  päätöksistään  vaan 

pikemminkin  rajoittaa  lapsen  autonomiaa.  Työn  ja  velvollisuuksien  hoitaminen  on  ensisijaisen 

tärkeää  autoritaarisen  vanhemman  kasvatusperiaatteissa.   Auktoritatiivinen  (authoritative) 

vanhempi  yrittää  kannustaa  lasta  toimimaan  tehtäväsuoriutuneella,  järkevällä  tavalla.   Hän 

rohkaisee vuoropuheluun, jakaa päätöksiensä perustelut lapsen kanssa tiedostaen kuitenkin oman 

asemansa aikuisena. Tämä vanhempi pyrkii tukemaan lasta asettaen myös rajat. (Mt. 890-891.) 
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Aunolan  (2001)  tutkimuksessa  kävi  ilmi,  että  vanhemmuustyyliltään  auktoritatiivinen, 

tunneilmastoltaan myönteinen,  luottamukselle ja  avoimuudelle perustuva vanhemmuustyyli,  joka 

yhdistyy toiminnan valvontaan ja kontrolliin, tuotti lapsen kohdalla mielekkäitä suoritusstrategioita. 

Vanhempien  myönteiset  uskomukset  lastensa  suoriutumisesta  tukivat  lapsen 

tehtäväsuuntautuneisuutta  ja  taitojen  kehitystä.  Tehtäväsuuntautuneisuus  ja  lapsen  käyttämät 

onnistuneet  suoritusstrategiat  puolestaan  vahvistivat  vanhempien  uskoa  lapsen  kykyihin  pärjätä 

koulussa. Vastaavasti vanhempien vähäinen usko lapsensa kykyihin lisäsi lapsen tehtävää välttäviä 

toimintatapoja  ja  heijastui  kielteisesti  lapsen  taitojen  kehitykseen.  Tämä  puolestaan  heijastui 

kielteisesti vanhempien uskomuksiin lapsesta. Aunola tutki myös vanhempien sosiaalisen taustan 

yhteyttä  heidän  käyttämiinsä  kasvatustyyleihin.  Hänen  mukaansa  autoritaarinen  kasvatus,  jota 

luonnehti  tiukka  kontrolli  ja  tottelevaisuuden  vaateet,  oli  yhteydessä  vanhempien  alhaiseen 

koulutustasoon. (Mt.  40.)

Myös  amerikkalaisissa  tutkimuksissa  on  löydetty  yhteys  auktoritatiivisen  vanhemmuustyylin  ja 

lapsen  korkean  suoritustason  välille,  mutta  tulokset  eivät  välttämättä  ole  kiistattomia  kaikissa 

etnisissä  tai  sosioekonomisissa  ryhmissä.  (Spera   2005,  136.)  Toteuttaessaan  auktoritatiiviselle 

vanhemmuustyylille  tyypillisiä  tapoja  olla  vanhempi  ja  kasvattaa  lastaan,  auktoritatiivinen 

vanhempi  on  myös  koulun  suuntaan  yhteistyökykyinen  ja  -haluinen  nimenomaan  Epsteinin  & 

Dauberin  tarkoittamalla  laajan  osallistumisen  tavalla.  Tämä ei  kuitenkaan  ole  kaikkien  etnisten 

ryhmien tai sosioekonomisten ryhmien käsitys koulun ja kodin yhteistyöstä. Esimerkiksi Lareaun 

(1987) mukaan työläisluokkaiset vanhemmat luovuttavat vastuun lasten koulunkäynnistä koululle ja 

opettajalle,  eivätkä  pyri  osallistumaan  lastensa  koulunkäyntiin.  Heillä  ei  itsellään  ole  riittävästi 

koulutusta kyetäkseen auttamaan lastaan koulunkäynnissä. Lisäksi heillä ei ole välttämättä aikaa 

osallistua  koulun  toimintaan  vanhempien  laajan  osallistumisen  käsittävän  mallin  mukaisesti. 

Vanhempien osallistumisen aste onkin Lareaun mukaan riippuvainen vanhempien sosiaaliluokasta, 

ympäröivän yhteisön sosiaalisesta ja kulttuurisesta pääomasta, sillä koulutustason ja materiaalisten 

resurssien  lisääntyessä,  myös  sosiaaliluokassa  siirrytään  ylöspäin.    Keskiluokkaiset,  koulutetut 

vanhemmat ovatkin lähempänä koulun toivomia yhteistyökäytäntöjä. (Mt. 81.) 

Myös Metson (2004) tutkimuksen mukaan keskiluokkaisiin vanhempiin liitettiin enemmän koulun 

kanssa  yhteneviä  arvoja  ja  näiden  vanhempien  ajateltiin  arvostavan  koulutusta  alemmista 

sosiaaliluokista  tulevia  vanhempia  enemmän.  (Mt.  149.)  Koulun  ja  kodin  kohtaamisia  ja 

rajankäyntejä  peruskoulun  yläasteella  tutkiessaan  Metso  havaitsi,  että  koulun  ja  kodin  välinen 

yhteistyö  oli  aktiivisempaa  koulussa,  joissa  vanhemmat  olivat  korkeammin  koulutettuja. 
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Vanhemmat ottivat itse yhteyttä kouluun, esittivät kysymyksiä, vaatimuksia ja toiveita. Olleessaan 

koululle tuki, he saattoivat olla myös rasite, koska koulu joutui ottamaan vanhemmat huomioon 

toiminnassaan.  Ongelmatilanteissa  koulutetut  vanhemmat  olivat  kykeneviä  herkästikin 

puolustamaan  lastaan.  Vastaavasti  alemman  sosiaaliluokan  ja  matalan  koulutustaustan  omaavat 

vanhemmat eivät asettaneet samalla tavoin odotuksia ja vaatimuksia koululle, eikä yhteistyö koulun 

ja  kodin  välillä  ollut  yhtä  aktiivista.  Myös  koulu  oli  passiivisempi  yhteydenotoissaan  näiden 

vanhempien kohdalla. (Metso 2004, 150-151.)

4.2 Vuorovaikutussuhteen ongelmat aiemman tutkimuskirjallisuuden valossa

Lake & Billingsley (2000) tutkivat tekijöitä,  jotka aiheuttavat konflikteja vanhempien ja koulun 

edustajien  välillä  erityisopetusta  ja  sen  järjestämistä  koskevissa  keskusteluissa.  Tutkimuksessa 

haastateltiin vanhempia, koulun henkilökuntaa ja välittäjiä (mediators), jotka selvittivät työkseen 

erityisopetusta käsitteleviä valituksia. Tutkimuksen tuloksena saatiin selville useita tekijöitä, jotka 

saattavat sysätä vuorovaikutustilanteet konflikteiksi. Osallistujien mukaan sellaiset tapaukset, joissa 

vanhempien ja koulun henkilökunnan näkemys lapsesta oli erilainen, eskaloituivat lähes varmasti 

konfliktiksi.  Tällöin  vanhempien  mielestä  koulu  ei  nähnyt  lasta  yksilönä  heikkouksineen  ja 

vahvuuksineen  vaan  kuvaili  lasta  vajavaisuuksien  kautta.  Koulun  näkemyksen  mukaan  näissä 

tilanteissa  vanhemmat  asettuivat  omiin  asemiinsa  ja  näkökantoihinsa  huomioimatta  tehtyjä 

toimenpide-ehdotuksia. Välittäjän arvion mukaan molemmat jättivät huomioimatta sen, miten lapset 

saattavat olla erilaisia eri olosuhteissa. (Mt. 244.)

Toinen konflikteja aiheuttava tekijä oli tiedon puute. Ongelmanratkaisua auttavaa tietoa ja kykyä 

kommunikointiin  ristiriitatilanteissa  ei  kummallakaan  osapuolilla  ollut  riittävästi.  Vanhempien 

kohdalla korostui epätasapaino, joka heillä omasta mielestään oli suhteessa koulun henkilökunnan 

tietomäärään. He eivät välttämättä tunteneet sääntöjä ja määräyksiä, joten oli hyvin tavallista, että 

ymmärtääkseen asian, he toivat keskusteluihin mukaansa välimiehen, joka oli tavallisesti asianajaja. 

Päätöksentekoa edellyttävää tietoa ei vanhemmilla myöskään heidän itsensä ja välittäjien mielestä 

ollut  riittävästi.  Vanhemmat  saattoivat  lisäksi  kokea  pelottavina  tilanteet,  joissa  läsnä  oli  useita 

koulun  edustajia.  Tällöin  omien  tunteiden  esilletuominen  oli  heidän  näkemyksensä  mukaan 

mahdotonta. (Mt. 248.)

Kolmantena  erimielisyyden  aihe  oli  epäselvyys  saatavilla  olevista  palveluista,  joita  oppilaalle 
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tultaisiin antamaan. Lapsen erityistarpeista lähteviä suunnitelmia ei laatinut välttämättä kukaan tai 

henkilökunnalla  ei  ollut  tietoa  niiden  sisällöstä.  Tähän  liittyen  neljäntenä  ongelmana  nähtiin 

taloudellisten  resurssien  puute.  Kädenvääntö  siitä  kuuluivatko  yhteiskunnan  varat  lievien  vai 

vakavien  vajavuuksien  hoitoon  aiheutti  usein  epäselvyyksiä  palvelujen  saatavuudessa.  (Lake  & 

Billingsley 2000,  246.)

Vanhempien  ja  koulun  suhteessa  ongelmia  aiheutti  myös  arvostuksen  ja  kunnioituksen  puute. 

Koulun  edustajat  saattoivat  puhua  vanhemmille  alentuvaan  sävyyn  ja  toisaalta  vanhemmat 

saattoivat  osoittaa  koulua  kohtaan  tuntemansa  epäluottamuksen  tuomalla  henkilökohtaisiin 

tapaamisiin  mukanaan  asianajajansa.  Tällöin  kyse  oli  myös  molemminpuolisesta  vallasta,  jota 

osoitettiin  taktillisilla  liikkeillä  joko tietoisesti  tai  epäsuorasti.  Lisäksi  yksinkertaiset  syyt  kuten 

kuuntelemisen puute tai epärehellisyys aiheuttivat konflikteja. Tilanteissa, joissa luottamus toiseen 

osapuoleen  oli  jo  menetetty,  vanhemmilla  oli  vaikeuksia  hyväksyä  koulun  näkökantoja  ja 

ehdotuksia.  Vastaavasti  mikäli  luottamus  onnistuttiin  säilyttämään,  sovinnollinen  asenne  säilyi 

erimielisyyksistä  huolimatta.  Koulun  henkilökunta  saattoi  hyvinkin  olla  täysin  tietämätön  siitä, 

missä vaiheessa he olivat menettäneet vanhempien luottamuksen. (Mt. 247-249.)

Vanhempien  asenne  koulua  kohtaan  on  onnistuneen  vuorovaikutuksen  eräs  edellytys.  Arnoldin, 

Michaelin, Hosleyn & Millerin (1994) mukaan vanhempien asenne koulua kohtaan vaikuttaa heidän 

kykyynsä neuvotella ja kommunikoida koulun kanssa. Erityisopetusta saavien lasten vanhempien 

asenteet  koulua  kohtaan  olivat  sitä  myönteisempiä  mitä  useammin  koulut  mahdollistivat 

vanhempien osallistumisen koulun toimintoihin ja tapahtumiin. Vastaavasti pelkkien tiedotteiden ja 

lasta  koskevan  erityisinformaation  jakaminen  heikensivät  vanhempien  yhteydenpitohalukkuutta 

koulun kanssa. (Mt. 262.) 

Asenteisiin vaikuttavat  myös vanhempien omat koulumuistot.  Vaikka nykyajan koulunkäynti  on 

muuttunut sitten vanhempien omien kouluaikojen, vanhemmat rakentavat omien koulumuistojensa 

kautta kuvaa omasta lapsestaan oppijana. Omaa lasta verrataan siihen, miten vanhempi aikoinaan 

itse menestyi koulussa. Vanhemmat rakentavat jatkuvuuksia itsensä ja lastensa luonteenpiirteiden 

välille, menestymiselle joissakin oppiaineissa ja suhteessa koulunkäyntiin. (Metso 2004, 277.) Omia 

koulumuistoja  käytetään  näin  lasten  koulunkäynnin  ja  koulukokemusten  merkityksellistäjinä,  ja 

omat kielteiset tai myönteiset muistot vaikuttavat näkemyksiin omien lasten tilanteesta. (Ks. Aho 

1980, 1)

Erityislasten vanhempien ja heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten välistä vuorovaikutusta 
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ovat  tutkineet  myös  Blue-Banning,  Summers,  Frankland,  Nelson  &  Beegle  (2004). 

Tutkimuksessaan  he  etsivät  eri  etnistä  alkuperää  olevien  vanhempien  ja  asiantuntijoiden 

haastattelujen kautta onnistuneen kasvatuskumppanuuden mahdollistavia tekijöitä. Tutkimuksessa 

nousivat  esille  kommunikointi,  sitoutuminen,  tasa-arvo,  taidot,  luottamus  ja  kunnioitus. 

Kommunikaation  ymmärrettävyyteen,  avoimuuteen,  tahdikkuuteen,  selkeyteen,  rehellisyyteen  ja 

kuuntelemiseen vanhemmat kiinnittivät erityistä huomiota. Asiantuntijoiden käyttämä ammattikieli 

hämmensi  vanhempia,  jotka  eivät  ehkä  muutenkaan  olleet  tietoisia  oikeuksistaan  ja 

mahdollisuuksistaan.  Myös  tässä  tutkimuksessa  vanhemmat  toivat  esille  huolen  siitä,  miten 

asiantuntijat  kuvaavat  lasta  vain hänen vaikeuksiensa kautta.  Tutkimuksen osallistujat  korostivat 

kumppanuuden  vaativan  tasa-arvoisuutta  ja  vastavuoroisuutta  vanhempien  ja  asiantuntijoiden 

välillä. Oman asiantuntijuuden  esille tuominen ammattilaisten taholta ilmensi vanhempien mielestä 

alentavaa  suhtautumista  vanhempia  kohtaan.  Asiantuntijoiden  näkemyksissä  taas  korostui 

vanhempien rohkaiseminen ja tukeminen oman lapsensa asian auttamiseen. Vanhempia oli myös 

autettava  omaksumaan tasavertainen asenne.  Asiantuntijoiden  ammattitaito  ja  kyky saada   asiat 

tapahtumaan herätti vanhempien luottamusta. Kaikenkaikkiaan onnistunut  kasvatuskumppanuus ja 

yhteistyö mahdollistuvat  käyttämällä tervettä järkeä ja tavallista, inhimillistä kunnioitusta toista 

osapuolta kohtaan.(Mt. 181.)

4.3 Oppilashuollollinen näkökulma yhteistyötutkimukseen

Oppilashuoltoa koskevat tutkimukset jakaantuvat moniammatillisiin näkökulmiin. Oppilashuoltoon 

käytännön työhön neuvoja antavan (Laaksonen & Wiegand 1989, Oppilaan monet auttajat 1992) 

kirjallisuuden  ja  eritysopetuksen  näkökulmasta  tuotetun  tutkimuksen  (Lappalainen  2001)  ja 

kirjallisuuden (Tilus 2004) lisäksi  varsinaista oppilashuollon ja  koulu-koti  yhteistyön tutkimusta 

edustaa  mm.  Lundenin  &  Näsmanin  tutkimus  (1980)  Elevvård  –  till  vems  bästa?  Tässä 

ruotsalaisessa  sosiologisessa  tutkimuksessa  tutkittiin  vanhempien  ja  koulun  opetus-  ja 

oppilashuoltohenkilökunnan näkemyksiä toisistaan yhteistyön osallisina. Tutkimuksen mukaan sillä, 

minkälaisen näkökulman oppilashuollon jäsenet ja opettajat ottivat vanhempiin, oli suuri merkitys 

sille  miten  oppilaan  asioiden  käsittely  sujui.  Koulun  henkilökunta  asennoitui  positiivisesti 

vanhempiin,  jotka  olivat  samaa  mieltä  kouluhenkilökunnan  kanssa.  Niissä  tapauksissa,  joissa 

vanhempien  tukea  koulun  suunnitelmille  ei  saatu,  ajateltiin  vanhempien  olevan  vaivalloisia. 

Vanhempien vastahankaisen asenteen koulu näki johtuvan siitä, etteivät vanhemmat aina tienneet 
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mikä olisi ollut lapselle parasta tai että vanhemmilla ei välttämättä ollut realistista käsitystä lapsensa 

ongelmista. Koti nähtiin ongelmien keskukseksi ja oppilaan ongelmia saatettiin selittää vanhempien 

virheellisillä kasvatuskäsityksillä. (Lunden & Näsman 1980, 162-163.) 

Oppilashuollolliset  tapaamiset  vanhempien  kanssa  saattoivat  muodostua  huutokaupaksi,  jos 

vanhemmat olivat verbaalisesti kyvykkäitä ja halusivat kritisoida koulua. Tällöin he saattoivat ottaa 

esille  aivan  toisenlaisia  ongelmia  kuin  mistä  oli  ollut  tarkoitus  keskustella.  He  saattoivat 

kyseenalaistaa  opettajien  käsityksiä  ja  esittivät  koululle  omia  vaatimuksiaan.  Osa  vanhemmista 

saattoi uhata viranomaiskanteluilla tai lehtijutuilla ja yllyttää muita vanhempia yhteiseen rintamaan 

koulua  vastaan.  Näin  jokainen  yhteydenotto  vanhempiin  sisälsi  välirikon  riskin,  mikä  pelotti 

opettajia ja synnytti myytin vanhemmista. Vähitellen tästä myytistä tuli itseään toteuttava profetia, 

jonka vuoksi yleinen kuva vanhemmista värittyi negatiiviseksi. (Mt. 216.) 

Toisinaan  vanhemmat  saattoivat  vaikuttaa  myöntyväisiltä  koulun  toimenpide-ehdotuksiin,  mutta 

tutkijoiden  mukaan  koulun  näkemysten  kyseenalaistamattomuus  saattoi  johtua  siitä,  että 

vanhemmat  olivat  alakynnessä  koulun  suhteen.  Heillä  ei  ollut  välttämättä  voimia  ja  resursseja 

asettua  koulun  näkemyksiä  vastaan,  jos  he  eivät  käsittäneet  koululle  itsestään  selviä  ilmaisuja 

oppilashuoltotoimenpiteissä.  Useilla  ongelmaoppilaiden  vanhemmilla  oli  itsellään  matalampi 

koulutustaso kuin  kouluhenkilökunnalla ja näin he saattoivat olla sosiaalisesti alemmassa asemassa. 

Heidän  yksinkertaiset  ilmauksensa  ja  puhetapansa  saattoivat  antaa  alempiarvoisuuden  tunteen, 

mikäli he eivät kyenneet sanomaan sanottavaansa. Vanhemmat saattoivat nähdä opettajat, rehtorin ja 

oppilashuollon  asiantuntijat  auktoriteetteina,  jotka  asemansa  voimin  olivat  kyvykkäämpiä 

ratkaisemaan miten asiat hoidettiin ja mikä oli oppilaan paras. Vastaansanominen,  jos ei itse ollut 

asiantuntija,  oli  lapsen  asettamista  riskille  alttiiksi.  (Mt.  206.)  Opettajan  tai  koulun  edustajan 

täytyisikin varmistua siitä, että vanhemmat todella ymmärtävät mistä puhutaan ja että he tietävät 

oikeutensa saada  lisätietoa ja olla eri mieltä asiasta (Robinson & Fine 1994, 12). 

Kodin ja koulun yhteistyön jakautumista ja kasvatusvastuuta tarkastelee Maarit Alasuutari (2003), 

joka  vanhempien  haastatteluaineiston  pohjalta  tutki  sitä,  miten  vanhemmat  määrittelevät  omaa 

vanhemmuuttaan  ja  miten  he  tulkitsevat  päivähoidon,  koulun sekä  lastenpsykiatrian  klinikan ja 

perheneuvolan kasvattajien roolin suhteessa omaan asemaansa kasvattajana. Tutkimuksen mukaan 

vanhemmat  ja  nimenomaan äidit  näkevät  lapsen kasvatuksen  projektina,  jossa  yhteiskunnalliset 

kasvattajat nähdään osallisina ja kasvatusta edistävinä asiantuntijoina. (Alasuutari 2003, 163–164.) 

Vanhemmat saattavat kuitenkin kokea yhteiskunnalliset kasvattajat uhkaavina, jos niiden koetaan 
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toimivan omillaan ja  vanhemmasta riippumatta.  Tällöin yhteiskunnallinen kasvattajuus  kaventaa 

vanhemman  toimijuutta.  (Alasuutari  2003,  165.)  Asiantuntijuus,  joka  yhteiskunnallisille 

kasvattajille  sallitaan,  pysyttelee  lapsen  kehitystä,  minää  tai  lapsen  ohjaamista  ja  kasvattamista 

koskevissa  asioissa.  Mikäli  asiantuntijuus  yrittää  tunkeutua  perheen,  sen  ihmissuhteiden  tai 

vanhemmuuden  alueelle  kokevat  vanhemmat  itsensä  ensisijaisiksi  asiantuntijoiksi,  jolloin 

vanhemman  tiedon  kokemuksellisuus  asettuu  asiantuntijan  teoreettista  tietoa 

merkityksellisemmäksi.  Kasvatuksen  ammattilaisille  Alasuutari  ehdottaakin  neuvottelevaa 

asennoitumista yksisuuntaisten ohjeiden antamisen tai syyllistämisen sijaan. (Mt.167- 168.) 

Asiantuntijuuden valta tulee esille myös Hjörnen & Säljön (2004) tutkimuksessa, jossa analysoitiin 

oppilashuoltoryhmän  kokouksia  koulun  arjen  ongelmatilanteissa.  Tutkimuksen  mukaan 

oppilashuoltoryhmällä  on  huomattava  valta  tehdä  määrittelyjä,  luokitteluja  ja  toimenpide-

ehdotuksia oppilaan asiassa.  Moniammatillisuudesta huolimatta oppilaan ongelmat nähtiin hyvin 

samankaltaisesti ja toimenpide-ehdotukset hyväksyttiin kritiikittömästi, löysin perusteluin. Lisäksi 

opettajan  näkökulma  vaikutti  suuresti  oppilashuollon  mielipiteisiin.  Ongelmat,  joiden  vuoksi 

oppilaan  asiaa  käsiteltiin,  nähtiin  johtuvan  oppilaasta,  ei  koulusta,  opettajasta  tai  pedagogisista 

järjestelyistä. 

Wolpert  (2000)  tutki   ketä  perheenjäsenet  ja  heidän  kanssaan  työskentelevät  asiantuntijat 

syyllistävät  kommentoidessaan  lasta  koskevia  psyykkisiä  vaikeuksia.  Tutkimukseen  osallistui 

lontoolaisen  perheklinikan  asiakasperheitä,  joiden  2–15  vuotiailla  lapsilla  oli  todettu 

käytösongelmia.  Tutkimuksessa  selvisi,  että  perheenjäsenille  oli  tyypillistä  syyttää  lasta  tämän 

ongelmista. Kaikki äidit ja kolme kymmenestä lapsesta esittivät selvästi lasta itseään syyllistäviä 

kommentteja, kun  vain kaksi isää syyllisti lasta. Tutkijoiden mukaan äidit ohjasivat keskustelua 

suurelta osin ja etsivät muita halukkaammin selityksiä lastaan kohdanneisiin vaikeuksiin. Perheen 

kanssa  työskennelleet  asiantuntijat  eivät  esittäneet  selvästi  syyllistäviä  kommenteja.  Wolpertin 

tutkimuksen otos on pieni, eikä tutkijoidenkaan itsensäkään mukaan riitä yleistyksiin. (Mt. 120-

126.) Lapsen ongelmia koskevissa keskusteluissa syiden, syyllisten ja selitysten etsiminen, häpeä tai 

kieltämisen  tunteet  ovat  ymmärrettäviä  tunteita,  joiden  läsnäolon  tiedostaminen  parantaa 

keskusteluyhteyden onnistumisen todennäköisyyttä.
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Aiemmasta  tutkimuskirjallisuudesta  havaitaan,  että  vanhemmuustyyleihin  ja  koulutustaustaan 

liittyvät  tutkimukset  ovat  tuloksiin  keskittyvää  osallistumistutkimusta,  jossa  on  löydetty  yhteys 

vanhempien  osallistumisen  ja  lapsen  koulumenestyksen  välillä.   Metso  (2004)  on  havainnut 

vanhempien koulutustason on  olevan yhteydessä kodin ja koulun välisen yhteistyön määrään ja 

liittää  lisäksi  vanhemman  koulutustason  ja  sosiaaliluokan  tämän  kykyyn  kommunikoida 

ristiriitatilanteissa.  Lunden  &  Näsman  (1980)  näkevät  koulutustasolla  olevan  merkitystä  myös 

vanhemman kykyyn ymmärtää koulun heille esittämiä argumentteja. Aunola (2001) puolestaan on 

osoittanut  vanhemman  omaksuman  vanhemmuustyylin  yhteyden  lapsen  käyttämiin 

suoritusstrategioihin.  Vaikka  vanhempien  tausta  onkin  huomioitu  osallistumistutkimuksissa,  on 

vanhempien  osallistumisen  tutkiminen  riskiryhmien  näkökulmasta  jäänyt  suomalaisessa 

osallistumistutkimuksessa toistaiseksi vähäisemmälle huomiolle.

Edellä  esitetyistä  tutkimuksista  osassa  on  yhtymäkohtia  myös  kuvailevaan 

osallistumistutkimukseen, jossa  vanhempien yhteistyöhalukkuus selittyy henkilökohtaisista eroista 

johtuviksi. Aho (1980) ja Metso (2004) ovat huomanneet vanhempien omat koulumuistot lastensa 

koulukokemusten  merkityksellistäjinä.  Alasuutari  (2003)  vuorostaan  liittää  vanhempien 

osallistumisen  siihen,  miten  vanhemmat  määrittelevät  oman  kasvatusvastuunsa  suhteessa 

yhteiskunnallisiin  kasvattajiin.  Wolpertin  (2000)  tutkimus  taas  on  liitettävissä  vanhemman 

henkilökohtaisiin ongelmanratkaisutaitoihin ja niihin liittyviin tunteisiin. 

Monissa  tutkimuksissa  vanhempien  osallistumista  on  tutkittu  lisäksi  vuorovaikutustilanteen 

sujuvuuden näkökulmasta,  mikä tämän tutkimuksen kannalta  on erityisen kiinnostavaa.  Lake & 

Billingsley (2000) ovat huomanneet epätasapainon vanhempien ja koulun välisessä tietomäärässä 

sekä  siinä  miten  tasa-arvoiseksi  keskustelukumppaniksi  vanhemmat  itsensä  mieltävät. 

Asiantuntijuuden  vallan  merkitystä  vuorovaikutuksen  sujuvuuteen  ovat  tutkineet  myös  Blue-

Banning & al. (2004), Hjörne & Säljö (2004) sekä Alasuutari (2003). 

Yhteistyön  ongelmakohdat  voidaan  vielä  kiteyttää  kolmeen  osa-alueeseen:  vanhempiin 

henkilökohtaisine  vanhemmuustyyleineen,  asenteineen  ja  sosiaalisine  taustoineen,  kouluun 

edustajineen yhteiskunnallisen  asemansa  myötä  saamansa  asiantuntijuusvallan  käyttäjänä  sekä 

osapuolten  vuorovaikutuksen  laatuun; tiedon riittävyyteen ja ymmärrettävyyteen sekä osapuolten 

avoimuuteen. 
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5 TUTKIMUSONGELMAT

Tutkimuksessa pyritään oppilashuoltoryhmän jäseniltä saatavan tiedon  avulla kartoittamaan kodin 

ja  koulun  välistä  vuorovaikutusta  vaikeuttavia  tai  edesauttavia  tekijöitä  oppilashuollollisissa 

tilanteissa.  Oppilashuollolliset  tilanteet  ovat  tulleet  tutuiksi  toimiessani  luokanopettajana  ja 

osallistuessani kouluni oppilashuoltoryhmän työhön. Näissä tehtyjen havaintojen ja työyhteisössäni 

jaettujen  kokemusten  myötä  näen  tarpeelliseksi  lähteä  tutkimaan  vuorovaikutukseen  vaikuttavia 

tekijöitä laajemmin. 

Kodin  ja  koulun  välistä  vuorovaikutusta  oppilashuollollisissa  tilanteissa  tarkastellaan 

asiantuntijanäkökulman  kautta,  jolloin  koti  ja  vanhemmat  vuorovaikutussuhteen  osapuolena 

nousevat  tutkimuksen  kohteeksi.  Oppilashuoltoryhmä  koostuu  eri  alojen  asiantuntijoista,  jotka 

edustaessaan koulua tekevät samalla havaintoja ja arviointeja kukin oman alansa perspektiivistä. Eri 

näkökulmat tarjoavat samalla mahdollisuuden pohtia sisältyykö havaintoihin yksinomaan koulua 

edustava  näkökulma  vai  nouseeko  moniammatillisuuden  myötä  myös  koulua  tai  yhteiskuntaa 

arvioivia  näkökantoja.  Millaisena  siis  näyttäytyy  vanhempien  yhteistyöhalukkuus  oppilaan 

ongelmien ratkaisussa oppilashuollon näkökulmasta? 

Vanhempien yhteistyöhalukkuutta lapsensa ongelmien ratkaisemiseen  voidaan tarkastella  edellä 

esitetyn Eccles & Haroldin (1993) mallin pohjalta.  Siinä esitetyt  vanhempien osallistumiseen ja 

lapsen  suoriutumiseen  vaikuttavat  osatekijät  erityistuntomerkkeineen  sopivat  myös  tämän 

tutkimuksen kehykseksi lisättynä Siniharjun (2003) näkemyksellä, joka liittää vuorovaikutukseen 

osalliseksi  myös  ympäröivän  yhteiskunnan.  Näin  ollen  tutkimusongelma  voidaan  jaotella 

seuraavanlaisiksi alaongelmiksi:

1. Kuinka yleistä vanhempien yhteistyöhaluttomuus oppilaan ongelmien ratkaisussa on?

2. Mitkä tekijät vaikuttavat kodin ja koulun vuorovaikutussuhteen onnistumiseen oppilaan 

ongelmien ratkaisemisessa?

Mitkä kouluun ja oppilashuoltoryhmään  liittyvät tekijät vaikuttavat vanhempien 

osallistumisalttiuteen oppilaan ongelmien ratkaisussa?
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Mitkä kotiin ja vanhempiin liittyvät tekijät vaikuttavat vanhempien osallistumisalttiuteen 

oppilaan ongelmien ratkaisemisessa?

Mitkä yhteiskunnalliset tekijät vaikuttavat kodin ja koulun yhteistyön sujuvuuteen 

oppilaan ongelmien ratkaisussa?

6 TUTKIMUSMENETELMÄT

Tutkimuksen  arvioinnin  kannalta  on  tärkeää  kyetä  seuraamaan tutkimusprosessin  kulkua.  Tässä 

luvussa  esitellään  aluksi  tutkimukseen osallistuvien  joukko,  aineiston  koontia  sekä  tutkimuksen 

kulku.  Tämän  jälkeen  esitetään  käytettyjen  tutkimusmenetelmien  analysointitavat  ja  lopuksi 

arvioidaan niiden luotettavuutta.

6.1 Tutkimuksen kohdejoukko ja aineiston koonti

Tutkimusongelman liittyessä koulumaailmaan, relevanttia aineistoa saisi epäilemättä koko Suomen 

alueelta.  Opinnäytetutkimusta  ei  kuitenkaan  ole   mielekästä  suorittaa  näin  laajana,  joten  tässä 

yhteydessä  keskityin  Länsi-Suomen  lääniin.  Tutkimuksen  kohteeksi  valitsin  Etelä-Pohjanmaan 

maakunnan perusasteen 1 – 6 luokkien kouluilla oppilashuoltoryhmätyöhön osallistujia. Kyseeseen 

tulivat  tällöin  opettajat,  rehtorit,  koulupsykologit,  kuraattorit,  opinto-ohjaajat,  terveydenhoitajat, 

puheterapeutit ja mahdollisesti myös muut koulua edustavat henkilöt. Koska halusin kartoittaa myös 

oppilashuoltoryhmien tavanomaisia asiantuntijakokoonpanoja, ei minkään ammattiryhmän jäseniä 

etukäteen  karsittu  pois  siten,  että  olisin  etukäteen  valinnut  tutkimukseen  osallistuvien 

ammattiryhmät. Tutkimuksen kohdekoulujen ja oppilashuoltoryhmien jäsenet saivat itse määritellä 

oppilashuoltoryhmiin osallisensa omissa toiminta-alueissaan. 

Rajaus 1-6 luokkien kouluihin oli tehtävä tehdä sen vuoksi, että oppilaan ongelmien esiin tuleminen 

ensi  kertaa  on  huomattavasti  todennäköisempää  alakoulussa  kuin  yläasteella  tai  toisen  asteen 

oppilaitoksissa.  Huoli oppilaan edistymisestä herää luultavasti jo alakoulun aikana ja näin myös 

tiiviimpi yhteistyö ja vuorovaikutus vanhempien kanssa  alkaa. 
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Länsi-Suomen läänin 203 577 perusasteen oppilaasta Etelä-Pohjanmaan maakunnan peruskouluissa 

opiskelee  22 694. (Länsi-Suomen Lääninhallitus 2006.) Vuonna 2005 kuntia maakunnassa on 26, ja 

peruskouluja  (luokat  1  –  6  )  yhteensä  181 (Tilastokeskus  2006c).  Erityisopetukseen  siirrettyjä 

maakunnassa oli 1518 oppilasta eli 6,6 %  maakunnan peruskoululaisten (1 – 6) kokonaismäärästä. 

Koko maassa vastaavat määrät olivat  määrä olivat 42 778 ja 7,3% (Tilastokeskus 2006d). Osa-

aikaista erityisopetusta Etelä-Pohjanmaan maakunnan 1-9 luokkien oppilaista sai 4 922 oppilasta, 

eli   21% syksyn 2004 opiskelijamäärästä.  Koko maassa osa-aikaista erityisopetusta sai  129 948 

oppilasta eli 21,9% opiskelijamäärästä. (Tilastokeskus 2006e.) 

Oppilashuoltopalvelujen  saatavuudessa  myös  Etelä-Pohjanmaalla  on  toivomisen  varaa.  Länsi-

Suomen lääninhallituksen tekemän kartoituksen mukaan maakunnan 26 kunnasta koulukuraattori 

puuttui  kymmenestä  ja  koulupsykologi  viidestä  (Länsi-Suomen lääninhallitus  2005).  Tarkempaa 

tietoa  Etelä-Pohjanmaan  alueen  kuntien  oppilashuoltoryhmien  toiminnasta;  kokoontumisissa 

käsitellyistä  asioista  tai  koti-koulu  yhteistyön  sujuvuudesta  ei  ole  tähän  mennessä  julkaistu. 

Käynnissä on kuitenkin mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseen tähtäävä Pohjanmaa -hanke, 

jonka  yhtenä  osa-alueena  on  lasten-  ja  nuorten  psykososiaalisten  erityispalvelujen  kuten 

oppilashuollon seudullinen kehittäminen. (Pohjanmaa -hanke.) 

Oppilashuollolliset  keskustelut  ovat  siis  Etelä-Pohjanmaallakin  koulujen  arkipäivää,  joten 

tutkimukseen tarvittavaa  tietoa  kodin  ja  koulun välisistä  kohtaamisista  oppilashuollollisissa   on 

luontevaa  hankkia  oppilashuoltoon  osallistuvilta  ihmisiltä.  Tavallisimmin  oppilashuoltoryhmissä 

toimivat  terveydenhoitaja,  psykologi,  koulukuraattori,  opinto-ohjaaja,  erityisopettaja,  opettaja  ja 

rehtori  riippuen  kuitenkin   yhteiskunnan  mahdollistamista  resursseista  ja  koulukohtaisista 

toimintatavoista  (Lappalainen  2001,  47).  Heiltä  saatavan  tiedon  voidaan  olettaa  pohjautuvan 

todellisiin oppilashuoltokeskusteluihin ja niistä tehtyihin havaintoihin ja tulkintoihin. Parhaimmin 

näiden  jäljille  päästään  laadullisin  menetelmin,  koska  olennaista  tässä  tutkimuksessa  on 

nimenomaan  tutkittavien  tilanteille  antamat  merkitykset.   Varton  (1992)  mukaan  tutkija  pääsee 

ihmisten antamien merkitysten jäljille olemalla osallisena itse tutkimusprosessissa (mt.  57).  Tässä 

yhteydessä  osallisuuden voi nähdä kahdella tavalla. Osallisuus merkitsee sitä, että tutkija ei aseta 

ennakkoon tiukasti  strukturoituja  kysymyksiä,  joista  tutkittava  voisi  valita  itselleen parhaimmin 

sopivan  vaihtoehdon,  vaan  tutkija  osallistuu  itse  merkitysten  tuottamiseen.  Toisaalta  ymmärrän 

osallisuuden myös siten, että en omasta oppilashuoltoryhmässä työskentelystäni johtuen voi täysin 

sulkea itseäni ulkopuoliseksi tarkkailijan asemaan vaan vertailen kuulemaani omiin kokemuksiini. 

Pyrin kuitenkin pitämään samalla tutkimuksellisen etäisyyden tutkittavaan aiheeseen. 
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Tiedonhankintamenetelmänä  tätä  tarkoitusta  palvelee  hyvin  teemahaastattelu.  Etukäteen  valitut 

teemat perustuvat aiemman tutkimuksen tuottamaan tietoon, mikä antaa lähtökohdan merkityksiä 

tuottaville  keskusteluille  (Tuomi  &  Sarajärvi  2006,   77).  Haastattelu  voi  muodostua  näin 

vuorovaikutukseksi,  jossa  molemmat  osapuolet  haastattelija  ja  haastateltava vaikuttavat  toisiinsa 

(Eskola & Suoranta 2005, 85). Tämän huomioiden on ymmärrettävä, että teemahaastattelu  saattaa 

muistuttaa avointa haastattelua, jolloin tiukka pitäytyminen etukäteen valituissa teemoissa ei  ole 

mahdollista. Haastattelun osapuolet keskustelevat aiheesta, mutta jokaisen haastateltavan kanssa ei 

välttämättä käydä yhtä tarkkaan läpi kaikkia osa-alueita. (Mt. 86.) 

Haastattelujen pohjaksi oli kuitenkin kartoitettava tutkittavaa aihetta tarkemmin. Vaikka  kodin ja 

koulun yhteistyöongelmat oppilashuollollisissa kysymyksissä lienevät tuttu aihe opettajanhuoneissa, 

ei  tutkittua  tietoa  nimenomaan  yhteistyön  ongelmien  yleisyydestä  ja  vanhempien 

osallistumattomuudesta  ole.  Ilmiön  yleisyyden  kartoittamisen  tein  kyselylomakkeen  avulla. 

Kvalitatiivisissä tutkimuksissa käytetään Heikkilän (1999) mukaan etupäässä avoimia kysymyksiä 

tapauksissa, joissa vaihtoehtoja ei tarkkaan tunneta etukäteen. Kyselylomakkeessa voidaan käyttää 

avoimien kysymysten lisäksi valmiita vastausvaihtoehtoja silloin, kun asiasta on olemassa yleisesti 

hyväksytty  luokitus.  (Järvinen  &  Järvinen  2004,  148.)  Oppilashuoltoryhmän  tyypillistä 

kokoonpanoa  ja  oppilashuoltoryhmissä  käsiteltyjä  asioita  oli  mahdollista  tiedustella  valmiilla 

vastausvaihtoehdoilla,  jotka  sain  Perusopetuksen  ja  toisen  asteen  koulutuksen 

oppilashuoltotyöryhmän  raportista  (mt.  26).  Avoimissa  kysymyksissä  vastaajat  kirjoittivat 

havaintojaan  todellisista  oppilashuollon  kohtaamisista  ja  vaikutelmiaan  vuorovaikutuksen 

sujuvuudesta. 

Myös  oppilashuollollisten  vuorovaikutustilanteiden  aiheista  ja  läsnäolijoista  koulun  ja  oppilaan 

taholta  haluttiin  saada  selvitystä.  Tynjälän  (1991)  mukaan tutkimustulosten  siirrettävyys  toiseen 

kontekstiin  riippuu  siitä,  miten  samankaltaisia  tutkimus-  ja  sovellusympäristö  ovat.  (Mt.  390.) 

Siirrettävyyden  arvioimisen  helpottamiseksi  kartoitin  kyselylomakkeella  oppilashuoltoryhmän 

kokoonpanoja,   koti-koulu keskusteluissa  läsnäolevia,  tavallisimpia oppilasta  koskevia ongelmia 

sekä  alustavia  vaikutelmia  siitä,  miten  oppilaan  ongelmien  yhteydessä  kodin  ja  koulun 

vuorovaikutus sujuu (liite 1). 

Esitetty menetelmällinen triangulaatio on tarkoituksenmukaista,  koska tutkimusaiheen lopullinen 

haltuunotto edellyttää sitä, että tiedetään käsittävätkö kaikki tietolähteet tutkittavan ilmiön samalla 

tavalla. Haastattelussa voidaan monipuolistaa ilmiöstä saatua kuvaa, ja siinä tutkijan on helppo vielä 
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tarkistaa ymmärtävätkö haastateltavat kysymyksen samalla tavalla. Lisäksi pelkkään strukturoituun 

tai  puolistrukturoituun  kyselylomakkeeseen  perustuvalla  aineistonhankintamenetelmällä  voidaan 

menettää tietoa, joka tietolähteellä olisi, mutta jota tutkija ei ole ymmärtänyt kysyä. 

Aineiston hankinnan aloitin elokuussa 2006, ottamalla yhteyttä maakunnan perusasteen alakoulujen 

rehtoreihin sähköpostin  (  liite 2 )  välityksellä  ja  tiedustelin heiltä oppilashuoltoryhmän jäsenten 

yhteystietoja.  Osalta  rehtoreista  tiedot  saapuivatkin,  mutta  osa   ilmoitti,  että  nykyisen 

henkilötietolain nojalla he eivät voi antaa haluamiani yhteystietoja.  Lisäksi  muutama rehtoreista 

muistutti  kunnassaan  olevasta  tutkimuslupakäytännöstä,  ja  näin  päädyinkin  lähettämään 

tutkimuslupa-anomuksen (liite 3) kaikkien kuntien sivistystoimille. Lupa-anomusten käsittely kesti 

varsin  pitkään  joissakin  kunnissa,  joten  lähetin  yhteystietopyyntöviestin  uudelleen.  Toinen 

yhteydenotto  toikin  lisää  yhteystietoja.  Tutkimuslupa-anomukseen  vastasi  14  kuntaa  ja  kaikki 

vastaukset  olivat  myönteisiä.  Rehtoreilta  saatujen  yhteystietojen  lisäksi  lähestyin  tutkimusluvan 

myöntäneiden kuntien oppilashuoltoryhmien jäseniä myös suoraan kuntien kotisivuilta löytyvien 

yhteystietojen  kautta.  Kaikkiaan  kyselylomakkeita  sisältäviä  kirjeitä  lähetettiin  56  kappaletta. 

Kirjeet  sisälsivät   saatujen  oppilashuoltoryhmän  jäsenten  yhteystietojen  määrästä  riippuen  1-6 

kyselylomaketta saatekirjeineen (liitteet  4 ja 5) ja  palautuskuorineen. Parhaimmassa tapauksessa 

kyselylomakkeita  olisi  voitu  palauttaa  täytettynä  enimmillään  104  kappaletta.  Melko  pian 

kyselylomakkeita palautettiin 48 kappaletta, jolloin vastausprosentiksi tuli 46%.

Tutkimuksen  toisessa  vaiheessa  suoritin  oppilashuoltoryhmän  jäsenten  haastattelut. 

Kyselylomakkeen kysymyksillä 1 – 4 oli kartoitettu vastaajien taustatietoja, joiden perusteella näin 

minkä ammattiryhmien edustajia kysely oli tavoittanut. Tiedustelin myös ammatissa toimimisvuosia 

ja oppilashuoltoryhmän työskentelyn säännöllisyyttä, koska toivoin haastateltaviksi säännöllisesti 

oppilashuoltoryhmätyöhön  osallistuvia  ja  kokeneita  vastaajia.  Mahdollisuutta  henkilökohtaiseen 

haastatteluun  tarjosin  jo   kyselylomakkeen  täyttämisen  yhteydessä.  Yhdestätoista  haastatteluun 

ilmoittautuneesta valitsin ammattityövuosien perusteella 5 haastateltavaa: erityisopettajan, rehtori-

luokanopettajan,  koulupsykologin,  koulukuraattorin  ja  terveydenhoitajan.  Haastatteluajankohdat 

sovittiin puhelimitse lokakuun ja marraskuun ajalle. Neljä  haastatteluista suoritettiin kouluilla ja 

yksi haastateltavan ehdotuksen mukaan kahvilassa. Haastatteluista lyhin kesti 45 minuuttia ja pisin 

1,5 tuntia. Kaikkiaan nämä litteroituna tuottivat 1 rivivälillä kirjoitettuna 50 sivua tekstiä (liite 6). 

Kevättalvella  2007 aloitin kyselylomakkeen ja  haastattelujen analyysit  yhdessä  tutkimusraportin 

kirjoittamisen kanssa.
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6.2 Kyselylomakkeen analyysi

Kyselylomakkeessa  avoimia  kysymyksiä  oli  kahdeksan.  Näistä  kysymykset  7,8,13  ja  14  oli 

analysoitavissa  kvantitatiivisesti  siten,  että  havaintojen  syöttämisen  yhteydessä  esiintyneet 

vastaukset koodattiin luokitteluasteikollisiksi. Kysymykset 10 ja 15 syötettiin string- muuttujina, 

joiden analysointi suoritettiin sisällön erittelyllä (liite 7).  Tässä analyysitavassa aineistoa kuvataan 

kvantitatiivisin  keinoin,  jolloin  voidaan laskea  kuinka moni  vastaajista  ilmaisee  saman asian  ja 

kuinka monta kertaa sama asia esiintyy eri vastauksissa. (Tuomi & Sarajärvi 2006, 117.) Täysin 

kvalitatiivisesti  käsiteltiin  kysymykset  11  ja  16.  Niissä  vastaajat  kuvailivat  todellisia 

keskustelutilanteita,  joten  vastaukset  olivat  pidempiä,  kerronnallisia  kuvauksia.  Analysointi 

suoritettiin sisällönalyysillä teemahaastattelujen analyysin yhteydessä.

Kyselylomakkeen kysymykset 17 – 41 ovat väittämiä, joihin päädyttiin edellä esitetyn aiemman 

tutkimuskirjallisuuden pohjalta. Väitelauseiden laadinnassa pyrittiin huomioimaan mahdollisimman 

monet  vuorovaikutukseen  vaikuttavat  seikat,  jotka  liittyvät  vanhempiin henkilökohtaisine 

kasvatuskäsityksineen, - tyyleineen, asenteineen ja sosiaalisine taustoineen,  kouluun edustajineen 

sekä   osapuolten  kommunikaation  laatuun;  tiedon  riittävyyteen  ja  ymmärrettävyyteen  sekä 

osapuolten avoimuuteen. Väitelauseiden vaihtoehdoilla 1 = ei  koskaan, 2 = harvoin, 3 = silloin 

tällöin,  4  =  usein,  5  =  aina,  haluttiin  saada  selville  miten  tavanomaiseksi,  tutuksi  tai  yleiseksi 

väitelauseet oppilashuoltoon osallistuvien keskuudessa mielletään. 

Väitelauseiden 17 – 41 jokaisen muuttujan  analysointi  erikseen ei  olisi  mielekästä,  sillä  pelkkä 

frekvenssien  kuvailu   muodostaisi  vain  järjestäytymättömän  luettelon  muuttujista  eikä 

vuorovaikutussuhteen  ongelmien  yleisyydestä  ja  tavanomaisuudesta  voitaisi  tehdä  kokoavia 

johtopäätöksiä.  Olennaista  on  siis  nousta  käsitteellisemmälle  tasolle  ja  tähän  päästään  vasta 

muuttujien  keskinäisen  suhteen  tarkastelemisen  kautta.  Muuttujajoukkoa  voidaan  harventaa 

yhdistämällä  niitä  summamuuttujiksi,  jos  niiden katsotaan mittaavan samaa ominaisuutta,  mutta 

hieman  eri  näkökulmista  (Heikkilä  1999,  127).   Yhdistettävien  muuttujien  tulee  kuitenkin 

korreloida  keskenään,  joten  summa-asteikon  sisäinen  yhtenäisyys  tulee  tarkastaa  vaikkapa 

Cronbachin alfa-kertoimen avulla (Holopainen, Tenhunen & Vuorinen 2004, 128). 
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Olennaista jatkoanalyysille on lisäksi  tietää,  että  ne muuttujat,  jotka aiotaan yhdistää  mittaavat 

vain yhtä ominaisuutta. Monimuuttujamenetelmistä faktorianalyysiä voidaan käyttää tässä analyysin 

vaiheessa, kun halutaan saada yleiskatsaus siitä mitkä muuttujat kuuluvat yhteen ja mitkä taas ovat 

riippumattomia muista muuttujista. (Valkonen 1981, 116.) Muuttujien tarkastelussa halutaan näin 

etsiä niistä yhteisiä piirteitä ja löytää niiden takana olevat piilomuuttujat eli faktorit, joista tämän 

tutkimuksen ilmiöalue koostuu (Heikkilä 1999, 239). Faktorianalyysi  toimii tällöin apuvälineenä 

summamuuttujien muodostamiselle. 

Eksploratiivinen faktorianalyysi mahdollistaa tutkimuskohteen tarkastelun silloin, kun ilmiöstä ei 

ole  ennalta  olemassa  tarkkaa  tutkimushypoteesiä  ja  halutaan  selvittää  muuttujien  välistä 

korrelaatiota  ilman kausaalisuhteiden  tarkastelua.   Mikäli   tutkimusasetelmana  olisi  teoreettisen 

mallin  testaaminen  tulisi  kyseeseen  konfirmatorinen  faktorianalyysi,  jossa  tutkijalla  pitäisi  olla 

etukäteen  tarkka  tieto  faktorien  lukumäärästä  ja  faktorien  analysoinnilla  pyrittäisiin  vain 

empiirisesti  testaamaan teorian toimivuus.  (Nummenmaa & al.  1997, 263.)  Tässä tutkimuksessa 

esitetyt  Siniharjun  (2003)  ja  Eccles  & Haroldin  (1993)  mallit  tarjoaisivat  ehkä mahdollisuuden 

teorian testaamisellekin, mutta koska aihepiiriä tarkastellaan oppilashuollon näkökulmasta, halutaan 

ilmiötä lähestyä tutkimusmatkailun hengessä,  eksploratiivisesti.  

6.3 Sisällönanalyysi teemahaastattelussa

Teemahaastattelun  aineiston  analyysi  suoritettiin  sisällönanalyysillä,  joka  on  aineiston  sanallista 

kuvaamista (Tuomi & Sarajärvi 2006, 107). Se eroaa kyselylomakkeen avointen kysymysten 10 ja 

15 analysoinnissa käytetystä sisällön erittelystä siten, että analysoitavia, litteroituja haastatteluja ei 

analysoida kvantitaviivisesti laskemalla kuinka monta kertaa jotakin termiä on käytetty tai kuinka 

usein jostakin asiasta puhutaan.  Näitä  analysointitapoja käytetään usein samaa tarkoittavina (ks. 

Järvinen & Järvinen 2004, 65),  mutta tässä  noudatetaan Tuomi & Sarajärven suositusta  erittely 

-nimityksen varaamisesta aineiston kvantifiointia tarkoittavaksi analysointimenetelmäksi. (Mt. 107.)

Olennaista sisällönanalyysiä käytettäessä on pohtia oman aineiston ja tutkimuksen teorian suhdetta 

toisiinsa,  sillä  aineistoa  voidaan  analysoida  aineistolähtöisesti,  teorialähtöisesti  tai 

teoriasidonnaisesti.  Aineistolähtöinen  eli  induktiivinen  sisällönanalyysi  osoittaa  nimensäkin 

mukaisesti  teorian  rakentuvan  aineiston pohjalta,  jolloin  aineiston  pelkistämisen,  ryhmittelyn  ja 
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abstrahoinnin  eli  teoreettisten  käsitteiden  luomisen  kautta  edetään  empiirisestä  aineistosta  kohti 

tutkimustehtävän vastausta. (Tuomi & Sarajärvi 2006, 111-115.) Täysin toinen asema teorialla on 

teorialähtöisessä sisällönanalyysissä,  jossa aineiston analyysin luokittelu nojaa aiempaan teoriaan 

tai  malliin.  Analyysin  tarkoituksena  on  aiemman  tiedon  testaaminen  toisessa  kontekstissa  kun 

aineistölähtöisessä  analyysissä  aiempi  teoria,  tieto  tai  havainnot  eivät  saa  vaikuttaa  analyysin 

toteuttamiseen (mt. 97).  Kolmannessa vaihtoehdossa teorialla on ohjaava rooli. Teoriasidonnaisessa 

analyysissä on kyse abduktiivisesta päättelystä, jossa vaihtelee aineistolähtöisyys ja teoria. Tässä 

analyysissä edetään aineistolähtöisen analyysin tapaan avoimesti yhdistäen kuitenkin aiempaa tietoa 

ja teoriaa mukaan analyysin loppuvaiheessa. (Mt. 98-99.) 

Edellä esitetyt Siniharjun (2003) tai Eccless & Haroldin (1993) mallit sekä aiemman tutkimuksen 

tuottama muu tieto käsitteineen ovat tässä tutkimuksessa vuoropuhelussa analysoitavan aineiston 

kanssa.  Siten  ne  toimivat  ohjaavassa  merkityksessä,  jolloin  säilytetään  aineistolähtöisen 

analysointitavan tuoreus, mutta mahdollistetaan jo olemassa olevan tiedon tuottama kehikko, jota 

vasten uutta tietoa voidaan tarkastella. 

Aineiston  käsittely  aloitettiin  analyysiyksikön  valinnalla.  Analyysiyksiköksi  voidaan  valita 

yksittäinen sana tai lause (Tuomi & Sarajärvi 2006, 112). Tässä tutkimuksessa analyysiyksikkönä 

oli lause tai ajatuskokonaisuus riippuen sen sisällöstä. Haastattelujen kuuntelemisen ja litteroinnin 

jälkeen  aloitettiin  sisältöön perehtyminen etsimällä   ilmauksia,  jotka  vastaavat  tutkimustehtävän 

kysymyksiä. Nämä alkuperäisilmaukset nostettiin litteroidusta tekstistä ulos ja kirjattiin pelkistetyin 

ilmauksin samankaltaisuuksien ja  erilaisuuksien perusteella.  Tämän jälkeen pelkistetyt  ilmaukset 

klusteroitiin eli  ryhmiteltiin  samaa  tarkoittaviin  luokkiin,  joille  annettiin  sitä  kuvaava  nimi. 

Aineiston klusteroinnin jälkeen  sisällönanalyysissä on vuorossa  abstrahointi, jossa muodostetaan 

tähänastisesta luokituksesta teoreettisia käsitteitä. Teoriasidonnaisessa analysointitavassa teoria voi 

toimia apuvälineenä analyysin etenemiselle ja valmiista analyysistä on tunnistettavissa aikaisemman 

tiedon vaikutus, mutta itse analyysi ei pohjaudu teoriaan. (Mt. 98.) Esimerkiksi kotiin ja vanhempiin 

liittyvien  tekijöiden  kategorioinnissa  pelkistetyt  ilmaukset  ”pitää  sitoutua  harrastuksiin”, 

”harrastuksia monta” ja ”ei ennen tällaista harrastusten kirjoa” sisälsivät saman merkityksen ja ne 

klusteroitiin  samaa  tarkoittavaan  luokkaan  Harrastuksiin  sitoutuminen.  Abstrahointivaiheessa 

teoreettiseksi käsitteeksi muodostui Tavoitesuuntautunut arki, koska ilmausten ajatuksellinen tausta 

sisälsi  huomioita  suorittamisen  ja  tavoitteellisuuden  läsnäolosta  arjessa.  Kun  Kiireinen  arki 

-kategoria  yhdistettiin   Tavoitesuuntautunut  arki -kategoriaan,   muodostui  pääkategoria Arjen 

käytännöt.  Sama kategoria löytyy Siniharjun (2003) tutkimuksesta, jossa Koti ja Perheen käytännöt 
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-luokka muodostui osaksi juuri ajanpuutteeseen liittyvistä faktoreista. (Mt. 111-112.)

6.4 Käytettyjen menetelmien luotettavuuden arviointia

Tutkimuksessa  käytettyjen  mittareiden  luotettavuuden  arviointi  voidaan  tehdä  validiteetti-  ja 

reliabiliteettitarkastelujen  kautta.  Validiteetti  tarkoittaa  mittauksen  kykyä  antaa  tietoa  siitä,  mitä 

haluttiinkin  mitata  (Erätuuli  1994,  104).  Tarkastelussa  kiinnitetään  huomiota  teoriaan  ja  siihen 

liittyviin  käsitteisiin,  jolloin  arvioidaan  vastaavatko  tehdyt  mittaukset  tutkimuksen  teoriaosassa 

esitettyjä käsitteitä. (Holopainen & al 2004, 26). Kysely- ja haastattelututkimuksissa arvioidaan siis 

sitä,  miten  onnistuneesti  kysymykset  on laadittu  ja  pystytäänkö niiden avulla  saamaan ratkaisu 

tutkimusongelmaan. (Heikkilä 1999, 1789.) Silloin kun käytetty mittari  on teoreettisen käsitteen 

indikaattori, ei ole mahdollista saada kriteerimuuttujaa (jolloin tunnettaisiin muuttujan todellinen 

arvo)  ja laskea validiteettikertoimia. Täten selvitettäessä miten validi jokin teoreettinen käsite on, 

voidaan tarkastella kuinka loogisia ja teorian mukaisia tutkimuksessa saatujen muuttujien väliset 

yhteydet  ovat.  Validiteetin  arvioiminen  onkin  luonteva  tehdä  tutkimuksen  tulosten  pohdinnan 

jälkeen, jolloin voidaan nähdä onko teoria saanut tukea tutkimustuloksista ja näin osoittanut että 

käytetyt  operationalisoinnit  ovat olleet teoreettisten käsitteiden riittäviä mittoja.  (Valkonen 1981, 

70). Validiteettikysymykseen palataan pohdinnan yhteydessä luvussa 9. 

Reliabiliteetti  tutkimuksen  luotettavuuden  tarkastelussa  tarkoittaa  mittarin  pysyvyyttä  ja 

virheettömyyttä.  (Erätuuli  &  al.  1994,  100;  Holopainen  &  al.  2004,  26).  Mikäli  tutkimus 

toistettaisiin useampaan kertaan ja saataisiin samoja mittaustuloksia voitaisiin sanoa, että mittaus on 

tutkimuksen  osalta  sisäisesti  reliaabelia.  Jos  tutkimustulokset  eroavat,  on  kyse  tulosten 

satunnaisvaihtelusta,  mikä  kertoo  myös  mittauksen  reliabiliteetistä.  (Heikkilä  1999,  26.) 

Pysyvyyden  eli  stabiliteetin  lisäksi  reliabiliteettiin  liittyy  konsistenssi,  joka  tarkoittaa  mittarin 

osioiden  keskinäistä  yhdenmukaisuutta.  Tällöin  konsistenssi  perustuu  mittarin  osioden  saamiin 

korrelaatiohin.  Paljon  käytetty menetelmä yhdenmukaisuuden mittana on reliabiliteettikertoimen 

laskeminen ns.Cronbachin alfa-kertoimen avulla, joka lasketaan muuttujien välisten korrelaatioden 

ja väittämien lukumäärän perusteella. (Erätuuli & al 1994, 103.) Tässä tutkimuksessa konsistenssi 

selvitettiin summamuuttujien muodostamisen yhteydessä. Aluksi suoritettiin faktorianalyysi, jotta 

tiedettäisiin  mitkä  muuttujat  voidaan  ryhmitellä  järkeviksi  kokonaisuuksiksi.  (Sivu  43). 

Faktorianalyysi  sinällään  toimi  jo  eräänlaisena  osioanalyysinä,  koska  ajon  ensimmäisen  osan 

kommunaliteettien  perusteella  alhaisen  kommunaliteetin  saavat  muuttujat  olisi  ollut 
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tarkoituksenmukaista  jättää  pois  jatkoanalyyseistä.  Kommunaliteetit  olivat  23  muuttujalla  yli 

asetetun 0,30 raja-arvon, joka asetettiin harkinnanvaraisesti ja tarkoituksella niin ylös, että heikon 

latauksen saavat jäisivät jo tässä vaiheessa pois. Tässä niin tapahtui kysymykselle 21. Rotaatio eli 

vektoreiden välisen kulman kääntäminen pudotti vielä pois kysymyksen 30, sillä se latautui ainoana 

muuttujana faktorilleen. 

Reliabiliteettiä  lisäsi  myös  valinta  Maximum  likelihood-menetelmästä  faktoreiden  lukumäärän 

testaamisen yhteydessä. Menetelmä testaa datan ja faktorimallin yhteensopivuuden, ja jos ero ei ole 

tilastollisesti merkitsevä data ja malli voidaan olettaa samanlaisiksi. (Yli-Luoma 2002, 86.) Tässä 

tutkimuksessa saatujen faktoreiden määrä tuli hyväksytyksi täyttäen mallin oletukset, koska ero ei 

ollut tilastollisesti merkitsevä (p= 0.971) (liite 8).

Faktorien selvittämisen jälkeen niille suoritettiin reliabiliteettiajo, joka toimi samalla osioanalyysinä 

summamuuttuijien muodostamiselle (taulukko 1).  Tällä pyrittiin siis tarkistamaan laskisiko joku 

yhdistäväksi  suunnitelluista  muuttujista  korrealaatiokertoimen  arvoa.  Reliabiliteettikerroin  saa 

arvoja  välillä  0  –  1,  jolloin  lähellä  1  olevat  kertoimet  ilmoittavat  korkeasta  reliabiliteetistä 

muuttujan ja kyseisen osion välillä. Liian alhaisen arvon sai kysymys 29, joka alensi osion alfa-

arvoa ja jätettiin näin omaksi muuttujakseen erikseen analysoitavaksi (liite 9). Yksiselitteistä rajaa 

ei  ole olemassa sille,  mitä suurempi reliabiliteettiarvon tulisi  olla,  mutta toisinaan esiintyy luku 

0,70. (Heikkilä 1999, 179.) Tutkija voi olla tyytyväinen mikäli reliabiliteetti on yli 0,80, mutta myös 

alempia arvoja tunnetaan vielä hyväksytyn. Jos realibiliteetti jää alle 0,50 voi pohtia onko syytä 

jättää muuttuja pois analyysistä.  (Erätuuli & al. 1994,104.) Kysymyksen 29 poistamisen jälkeen 

reliabiliteetti kaikkien faktoreitten kohdalla ylitti arvon 0,70.
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TAULUKKO 1. Summamuuttujat, yhdistetyt muuttujat ja reliabiliteettiajon tulokset faktoreittain

Summa
muuttuja

             Yhdistetyt muuttujat Gronbachin 
alfa-kerroin

Onnistunut 
vuorovaikutus

● k 22 Vanhemmat ymmärtävät koulun esittämät 
toimenpidevaihtoehdot lapsen ongelmien auttamisessa

● k 23  Vanhemmat ovat yhtä mieltä koulun kanssa lastaan koskevista 
ongelmista

● k 24  Vanhemmat ovat halukkaita toimimaan koulun esittämällä 
tavalla

● k 25 Vanhemmat esittävät omia ehdotuksiaan lapsen asian 
parantamiseksi

● k 26 Vanhempien ehdotuksia kuunnellaan koulun taholta
● k 27  Vanhempien ehdotuksia noudatetaan koulun taholta

    0,752

Vanhemmista 
riippuva 
osallistuminen

● k 31 Osallistuminen oppilaan ongelmien selvittämiseen riippuu kodin 
ja koulun välistä aiemman yhteistyön sujuvuudesta

● k 32 Osallistuminen oppilaan ongelmien selvittämiseen riippuu 
vanhempien kasvatustyylistä

● k 33 Osallistuminen oppilaan ongelmien selvittämiseen riippuu 
perheen etnisestä taustasta

● k 34 Osallistuminen oppilaan ongelmien selvittämiseen riippuu 
vanhempien henkilökohtaisista asenteista tai ominaisuuksista

     0,779

Vanhempien 
myönteinen 
asennoituminen 
ongelmanratkaisuun

● k17 Vanhemmat osallistuvat lastaan koskevien ongelmien syiden 
selvittämiseen

● k18 Vanhemmat ovat halukkaita osallistumaan lastaan koskevien 
oppimisongelmien ratkaisuun

● k19Vanhemmat ovat halukkaita osallistumaan lastaan koskevien 
käytösongelmien ratkaisuun

● k20 Vanhemmat ovat halukkaita keskustelemaan perhe- ja 
kotiongelmista

      0,729

Vanhempien 
myönteinen 
asennoituminen 
psykologiseen 
testaamiseen

● k 28 Oppilaan ongelmien selvittämiseen osallistuvat korkeammin 
koulutetut vanhemmat

● k37  Vanhemmat noudattavat koulun ehdotusta oppilaan 
psykologisesta testaamisesta, jos kyse on oppimisvaikeuksista

● k38  Vanhemmat  noudattavat  koulun  ehdotusta  oppilaan 
psykologisesta testaamisesta, jos kyse on käytösongelmista

      0,731

Koulun asenteiden
merkitys 
vanhempien
osallistumiselle

● k 35 Osallistuminen oppilaan ongelmien selvittämiseen riippuu 
koulun asenteista oppilaaseen

● k36 Osallistuminen oppilaan ongelmien selvittämiseen riippuu 
koulun asenteista vanhempiin

      0,863

Vanhempien 
erimielisyys
koulun kanssa

● k39 Vanhemmat kieltävät oppilaan psykologisen testaamisen
● k40 Vanhemmat aloittavat, mutta saattavat lopettaa yhteistyön 

oppilaan ongelmien ratkaisussa
● k41  Vanhemmat  eivät  osallistu  lainkaan  oppilaan  ongelmien 

ratkaisuprosessiin 

     

      0,735
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7 VANHEMPIEN OSALLISTUMISEN YLEISYYS JA VUOROVAIKUTUKSEN 
LAATU

Tässä tutkimuksen kvantitatiivisen osuuden tuloksia esittelevässä luvussa  esitetään  aluksi kyselyyn 

vastanneet  oppilashuoltoryhmätyöhön  osallistujat,  heidän  ammattinsa  ja 

oppilashuoltotyökokemuksensa.  Sen  jälkeen  perehdytään  oppilashuollollisten  keskustelujen 

osallisiin  ja  käsiteltävinä  olleisiin  aiheisiin.  Seuraavaksi  esitetään  faktorianalyysin  vaiheet  ja 

summamuuttujien  muodostaminen  luvussa  7.3.   Lopuksi  vastataan  tutkimuksen  ensimmäiseen 

alaongelmaan  eli  katsotaan  kuinka  yleiseksi  vanhempien  yhteistyöhaluttomuus  oppilashuoltoon 

osallistuvien  keskuudessa  mielletään.   Tutkimuksen  kvantitatiivisen  osuuden  johtopäätösten 

esittelyn  jälkeen annetaan  puheenvuoro  haastateltavina  olleille  oppilashuollon  ammattilaisille 

luvussa 8. 

7.1 Oppilashuoltoryhmätyöhön osallistujat

Kyselylomake tavoitti tutkimuksen kohdealueelta parhaiten koulussa opetustyötä tekevät, joita 48 

kyselylomakkeeseen vastanneesta oli 33. Näistä erityisopetustehtävissä toimii 11 ja loput 22 koulun 

johtajina  tai  perusopetusryhmien  luokanopettajina  (taulukko  2).  Lomakkeen  jakelu  myös 

terveydenhoidon ja sosiaalitoimen kautta olisi saattanut lisätä vastauksia muiltakin oppilashuollon 

ammattiryhmiltä,  mutta  tässä  katsottiin  riittäväksi  se,  että  vastauksissa  olivat  edustettuina 

Lappalaisen (2001, 47)  jaottelun mukaiset tyypillisimmät oppilashuoltoryhmätyön  ammattiryhmät. 

35



TAULUKKO 2. Kyselyyn vastanneiden ammattinimikkeet,
keskimääräinen ammatissa toimimisaika ja vastaajien

määrät ammattinimikkeittäin.

Ammatissa toimimisvuodet

15 8 9

15 8 9

14 2 9

27 3 3

20 11 9

12 11 10

1 1 .

17 3 2

3 1 .

16 48 10

terveydenhoitaja

erityisopettaja

koulukuraattori

koulupsykologi

rehtori

luokanopettaja

sosiaalityöntekijä

luokan-/erityisluo
kanopettaja

puheterapeutti

Yhteensä

Mean N Std. Deviation

Taulukosta  2  nähdään  keskimääräiset  ammatissa  toimimisvuodet.  Pisimpään  ammatissaan 

toimineita  olivat  koulupsykologit,  joilla  kaikilla  oli  työkokemusta  keskimäärin  27  vuotta. 

Molemmilla kyselyyn osallistuneilla koulukuraattoreilla ja kaikilla opetustyön ammattilaisilla oli 

myös  useamman  vuoden  kokemus  työstään  oppilaiden  parissa.  Ainoastaan  kyselyyn  vastannut 

sosiaalityöntekijä ilmoitti toimineensa ammatissaan vasta alle vuoden ajan.

Kaikki  koulukuraattorit,  koulupsykologit  ja  kouluterveydenhoitajat  osallistuivat  säännöllisesti 

oppilashuoltoryhmän työskentelyyn ja erityisopettajistakin näin teki yli puolet. (Taulukko 3). Myös 

rehtoreiden työnkuvaan kuuluu säännöllinen osallistuminen oppilashuoltoryhmän istuntoihin, sillä 

vain yksi kymmenestä rehtorista katsoi sen olevan tapauskohtaista. Puheterapeutin tapauskohtainen 

osallistuminen  oppilashuoltoryhmän  kokouksiin  onkin  ymmärrettävää,  sillä  varsin  useinhan 

oppilaan  ongelmat  ovat  muita  kuin  puheterapeutin  asiantuntijuuteen  kuuluvia  asioita.  11 

luokanopettajasta  viisi  katsoi  osallistuvansa tapauskohtaisesti  oppilashuoltoryhmän työhön,  mikä 

sopii myös Lapplaisen (2001, 47) esittämään jaotteluun oppilashuollon toimijoista. 
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TAULUKKO 3. Oppilashuoltoryhmässä työskentelyn säännöllisyys.

Count

0 8 8

2 6 8

0 2 2

0 3 3

1 10 11

5 6 11

1 2 3

1 0 1

10 37 47

terveydenhoitaja

erityisopettaja

koulukuraattori

koulupsykologi

rehtori

luokanopettaja

luokan-/erityis-   
luokanopettaja

puheterapeutti

Ammattinimike

Yhteensä

 tapaus-    
kohtaista säännöllistä

Työskentely
oppilashuoltoryhmässä

Yhteensä

Tutkimuksessa  kartoitettiin  myös  oppilashuoltoryhmien  tavanomaisia  asiantuntijakokoonpanoja. 

Tavallisimmin (yli 80 % maininnoista) oppilashuoltoryhmän työhön osallistuivat vastaajien mielestä 

terveydenhoitaja,  erityisopettaja,  rehtori  ja  luokanopettaja.  Kuviosta  5  nähdään,  että  myös 

koulukuraattorien ja koulupsykologien läsnäolo on melko tavallista, sillä nämä ammattiryhmät oli 

ilmoittanut  oppilashuoltoryhmäänsä  kuuluviksi  yli  puolet  vastaajista.  Muiden  ammattiryhmien 

edustajat,  kuten  puheterapeutti,  opinto-ohjaaja,  nuorisotyöntekijä,  poliisi  tai  lääkäri  mainittiin 

kutsuttavan  paikalle  tarvittaessa.  Sosiaalitoimen  puolelta  koulukuraattorin  lisäksi 

oppilashuoltoryhmän  kokouksissa  yleisimmin  (44  %  vastauksista)  oli  sosiaalityöntekijä.  Hänen 

lisäkseen myös sosiaalijohtaja saattoi olla paikalla tapauskohtaisesti.  Tässä tutkimuksessa saatiin 

siis oppilashuoltoryhmään tavallisimmin kuuluviksi samoja ammattiryhmiä kuin Lappalaisen (2001, 

47) osoittamat asiantuntijat. Tosin psykososiaalisten ammattiryhmien edustajien läsnäoloa ei katsota 

yhtä  tavanomaiseksi  kuin  koulun  ja  terveydenhoidon  henkilökuntaan  kuuluvien.  Yhdestätoista 

luokanopettajasta 5 katsoi osallistuvansa oppilashuoltoryhmätyöhön tapauskohtaisesti (taulukko 3), 

mutta  kuitenkin  heidät  nimettiin  98  %:ssa  vastauksista  tavallisimmin  kuuluviksi 

oppilashuoltoryhmän työskentelyyn. 
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7.2 Oppilashuollollisten keskustelujen osalliset ja aiheet

Yleisimmin  oppilaan  asian  oppilashuoltoryhmän  käsiteltäväksi  toi  vastaajien  mielestä 

luokanopettaja,  joka  mainittiin  94  %:ssa  vastauksista.  (Taulukko  4.)  Opettaja  tapaa  oppilaansa 

jokainen koulupäivä ja  on juuri  se kodin ulkopuolinen aikuinen,  joka todennäköisesti  kiinnittää 

huomiota  lapsessa  tapahtuviin  muutoksiin.  Koulun  puolelta  lisäksi  erityisopettaja  katsottiin 

aloitteentekijäksi  31%:ssa vastauksista.  Yksittäisen vanhemman toimiminen aloitteentekijänä sen 

sijaan koettiin harvinaiseksi, kun taas molemmat vanhemmat yhdessä olivat saattaneet toivoa lapsen 

asian käsittelyä oppilashuoltoryhmässä. 
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KUVIO 5. Tavallisimmin oppilashuoltoryhmän työhön osallistuviksi mainitut ammattiryhmät

Terveydenhoitaja
Erityisopettaja
Koulukuraattori
Koulupsykologi
Rehtori
Luokanopettaja
Sosiaalityöntekijä
Muu ammattiryhmä
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TAULUKKO 4. Tuo asian oppilashuoltoryhmän käsiteltäväksi.

45 94%

1 2%

1 2%

5 10%

15 31%

4 8%

5 10%

3 6%

79 165%

Opettaja aloitteentekijänä

Äiti aloitteentekijänä

Isä aloitteentekijänä

Vanhemmat
aloitteentekijöinä

Erityisopettaja
aloitteentekijänä

Terveydenhoitaja
aloitteentekijänä

Kuraattori
aloitteentekinäjä

Muu aloitteentekijä

Mainintoja yhteensä

N
Percent of

Cases

Kysymyksissä 13 ja 14 kartoitettiin oppilashuollollisten tapaamisten läsnäolijoita koulun ja oppilaan 

taholta (liite 10). Mikäli vastaajat ilmoittivat keskustelutilanteen läsnäolijoiksi vanhemmat, tulkittiin 

sen tarkoittavan molempia vanhempia. Joissakin vastauksissa taas oli erikseen mainittu äiti tai isä, 

jolla ymmärrettiin vastaajan tarkoittavan vain tämän vanhemman läsnäoloa. Yleisimmin oppilaan 

taholta  keskustelemassa  olivat  molemmat  vanhemmat  ja  koulun  puolelta  opettaja.  Mikäli 

keskustelutilanteessa oli  vain  toinen vanhemmista oli  se  yleisimmin äiti  (43 %) kuin isä  (8%). 

Oppilas itse oli ollut mukana 35 %:ssa keskustelutilanteista. Muina keskustelijoina ovat saattaneet 

olla oppilaan perheenjäsenet tai  vaikkapa puheterapeutti,  sosiaalityöntekijä tai  esikoulunopettaja. 

Koulun taholta tapaamiseen osallistuu harvemmin vain yksi henkilö, sillä vastaajien mainitsemissa 

keskustelutilanteessa oli läsnä keskimäärin kolme koulun edustajaa (liite 11). 

Kysymyksessä  6  vastaajia  pyydettiin  nimeämään  viimeksi  kuluneen  vuoden  aikana 

oppilashuollollisissa kokouksissa käsiteltävinä olleet asiat  sekä mitkä heidän mielestään ylipäänsä 

ovat yleisimpiä oppilasta koskevia oppilashuollollisia asioita (kysymys 7).

Yleisimmin käsiteltävinä olleiksi  oppilashuollollisiksi  asioiksi  kuluneen vuoden aikana nimettiin 

oppimisvaikeudet  ja  erityisopetuksen  tarve.  Näiden  lisäksi  oppilashuoltoryhmässä  käsiteltiin 

työrauhaongelmia, oppilaiden koti-ja perheongelmia sekä oppilaan toiseen oppilaaseen kohdistamia 
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kiusaamistapauksia.  Mielen- tai fyysisen terveyden asioita ilmoitettiin käsitellyiksi lähes 50 %:ssa 

vastauksista  ja  luvattomia  poissaoloja  koskevia  keskusteluja  oli  käyty  yli  40%:ssa 

oppilashuoltokeskusteluista. (Kuvio 6.) 

KUVIO 6. Viimeksi kuluneen vuoden aikana oppilashuoltoryhmien käsiteltävinä olleita asioita

Myös  pidemmällä  ajalla  tarkasteltuna  yleisimmin  (80  %)  oppilashuollollisten  keskusteluiden 

kohteeksi  kuvailtiin oppimisvaikeudet ja niiden hoitamiseen liittyvät  erityisopetuksen järjestelyt. 

Kahtena  seuraavaksi  yleisimpänä   asioina  pidettiin  luokassa  esiintyvien  työrauhaongelmien  ja 

häiriökäyttäytymisen  selvittelyjä.  Yhteenlaskettuna  nämä  oppilaiden  käyttäytymiseen  liittyvät 

keskustelut esiintyivät siis lähes 57%:ssa vastauksista. Kolmanneksi yleisimmin oppilasta koskevat 

keskustelunaiheet liittyivät kodista tai perhetilanteesta johtuviin ongelmiin. 

47 vastaajasta oppilaan kotiin oli ollut yhteydessä viimeksi kuluneen vuoden aikana 37. Kaikista 

vastaajista 38 oli ollut osallisena kodin ja koulun välisessä tapaamisessa, jossa oli pohdittu oppilaan 

ongelmia yhdessä hänen huoltajiensa tai vanhempiensa kanssa. (Kysymykset  9 ja 12).
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KUVIO 7. Yleisimpiä oppilashuoltoryhmissä käsiteltäviä asioita. (Kysymys 7.)

Yhteydenotoissa puheena olleet oppilaan asiat  toivat lisää tietoa oppilashuollollisten keskusteluiden 

aiheena  olevista  oppilaan  ongelmista.  Kysymysten  10  ja  15  analyysissä  jatkettiin 

oppilashuoltoryhmän  käsittelemien  asioiden  kartoittamista  siten,  että  molemmat  kysymykset 

yhdistettiin  ja  niiden  analysointi  suoritettiin  kvantitatiivisella  sisällön  erittelyllä.  Vastaajien 

ilmoittamat  alkuperäisilmaukset  ryhmiteltiin  alaluokkiin,  niiden  lukumäärät  laskettiin  ja 

muodostettiin ilmauksia yhdistävät alaluokat (liite 7).

Luokittelussa kiinnitettiin huomiota siihen, mihin aihepiiriin kyseinen lausuma kuuluu. Esimerkiksi 

lausumat  ylipaino tai  väsymys  viittaavat  fyysiseen  terveyteen  ja   surullisuus  tai  ahdistuneisuus 

psyykkiseen  terveyteen.  Käytösongelmiin  luokitelluiksi  tulivat  ilmaukset,  jotka  kuvastivat 

ongelmaa  suhteessa  toisiin.  Omaksi  ryhmäkseen   erottuivat   koulunkäyntiin  ja  koulutehtäviin 

liittyvät vaikeudet sekä perheen asiat. Oppimisongelmat luokiteltiin sen mukaan miten pitkällä asian 

käsittely oli. Kun lausumasta oli pääteltävissä, että oppimisongelmaa vasta otettiin esille, sijoitettiin 

lausuma tähän kategoriaan. Mikäli asiassa oli jo edetty asiantuntija-avun järjestämiseen, sijoitettiin 

lausuma tähän luokkaan.
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Alaluokkien  muodostamisen  jälkeen  kullekin  alaluokalle  muodostettiin  sitä  vastaava 

käsitteellisempi  pääluokka,  jonka  avulla  oppilaan  ongelmien  kirjo  saatettiin  teoreettisemmalle 

tasolle.  Kuviosta  8  nähdään,  että  yhteydenotoista  ja  keskusteluista  suuri  osa  koski  oppilaan 

sosiaalisia ongelmia. Vaikka neurologiset vaikeudet ja asiantuntija-avun kategoriat (yhteensä 39) 

yhdistettäisiin, olisi sosiaalisten ongelmien kategoria (34 lausumaa)  lähes yhtä suuri. Koulun arjen 

kannalta  näkyvä  ongelma-alue  on  myös  vaikeudet  oppilaan  oman  toiminnan  hallinnassa.  Tätä 

kuvastavat  ilmaukset  koskivat  koulutyön  laiminlyöntiä,  poissaoloja,  myöhästelyjä  tai  yleistä 

kouluhaluttomuutta.  Perhepiiriä  koskevia  ongelmia  oli  nimetty  käsiteltäviksi  muita  harvemmin, 

mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö oppilaan ongelmien taustalla voisi olla samalla myös kotiin- ja 

perheeseen liittyviä syitä. Erityisesti oman toiminnan hallintaan liittyvät vaikeudet heijastavat myös 

kodin arjen toimintatapoja.

Kuvauksia oppilashuollon jäsenten ja kodin välisistä keskusteluista kysyttiin kysymyksissä 11 ja 16. 

Näiden  kysymysten  analysointi  suoritettin  kvalitatiivisesti  sisällönanalyysin  keinoin,  jolloin 

alkuperäiset vastaukset tiivistettiin pelkistetyiksi ilmauksiksi ja yhdistettiin haastattelun tuottamiin 

ilmauksiin kategoriointia varten. 
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7.3 Vanhempien osallistuminen ja vuorovaikutuksen sujuvuuden kokeminen

Kysymyksillä 17 – 41 haluttiin saada selville miten tavanomaiseksi, tutuksi tai yleiseksi esitetyt 

vuorovaikutukseen  liittyvät  seikat  oppilashuoltoon  osallistuvien  keskuudessa  mielletään. 

Väitelauseita  summamuuttujiksi  yhdistettäessä haluttiin,  että  niiden arvot  vastaisivat  yksittäisten 

muuttujien  arvoja,  joten  summafunktion  asemesta  summamuuttujat  laadittiin  keskiarvojen 

perusteella. Summamuuttujien muodostamisen pohjaksi suoritettiin faktorianalyysi. 

Faktorianalyysi  aloitettiin  faktoreiden  lukumäärän  arvioinnilla,  jolloin  tarkistettiin  kuuluko 

yksittäinen  muuttuja  tiettyyn  laajempaan  kokonaisuuteen.  Jotta  muuttujan  sijoittuminen  tiettyyn 

ryhmään olisi mahdollista, on sen erottauduttava toisista. Tämä vuorostaan edellyttää mittaamista, 

joka voidaan tehdä vain jos muuttuja on mitattavissa. Vaikka  faktorianalyysimallit on rakennettu 

välimatka-asteikollisille muuttujille, voidaan niitä käyttää myös järjestysasteikollisille muuttujille 

jollaisina tässä havaintojen useutta koskevia kysymyksiä voidaan pitää. (Heikkilä 1999, 239. Vrt. 

Erätuuli & al.1994, 49.) 

Faktoreiden lukumäärän jäljille päästään muuttujien otoskorrelaatiomatriisin avulla, joka suoritettiin 

SPSS  -ohjelmalla  muuttujajoukosta  17  –  41.  Faktorointi  toteutettiin  suurimman  uskottavuuden 

(Maximum likelihood)  menetelmällä  (liite  8),  jota  käytettäessä  pystytään  tarkistamaan  datan  ja 

mallin yhteensopivuus khiin neliö -testillä (Yli-Luoma 2002, 86).  Faktorien lukumäärää ei päätetty 

ennalta vaan päädyttiin käyttämään ns. Kaiserin sääntöä, jolloin vain ennalta asetetun ominaisarvon 

(eigenvalue) 1 ylittävät faktorit muodostavat faktorimallin. (Mt. 86; Nummenmaa & al. 1997, 244.) 

Myös Cattelin Scree- testin kuvaaja osoitti, että muuttujajoukosta erottui kahdeksan faktoria (liite 

12). Cattelin Scree -testi kuvaa faktoreiden ominaisarvoja suuruusjärjestyksessä, jolloin pystytään 

suoraan kuvaajalta näkemään mistä lähtien omaisarvoissa ei  tapahdu enää suurta muutosta vaan 

kuvaaja  stabiloituu ja  pysyy lähes samalla tasolla,  jolloin vaihtelu on lähinnä satunnaista.  (Yli-

Luoma 2002, 85.)

Faktorien lukumäärän selvittämisen yhteydessä tuotetusta kommunaliteettien taulukosta (liite 13) 

päästiin havainnoimaan miten suuren osan kukin faktori kykeni selittämään muuttujien vaihtelusta 

(Heikkilä 1999, 239).  Kommunaliteettiä pidetään yleensä reliabiliteetin osoituksena (Yli-Luoma 

2002, 84), jolloin kukin muuttuja saa arvoja välitä 0 – 1.  Tässä asetettiin ennalta ala-arvoksi 0,30, 
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jolloin  ne  kysymykset,  jotka  tuottavat  tätä  arvoa  alhaisemman  kommunaliteetin  eivät  olisi 

tulostuneet lainkaan. Kysymyksen 21  Koulun edustajat antavat tarpeeksi tietoa lasta koskevista  

toimenpidevaihtoehdoista,  sai  alhaisen  latauksen  kommunaliteettiarvolla  0,172,  jolloin  se  tulisi 

jäämään pois  faktorimatriisista.  Kaikkien muiden muuttujien lataus ylitti  kynnysarvon,  joten  ne 

jäivät jatkoanalyyseihin.

Faktorianalyysin lopullinen ratkaisu jäljellä olevien 24 muuttujan kesken suoritettiin rotatoimalla eli 

kääntämällä  faktorien  välistä  kulmaa,  jotta  saataisiin  selville,  ne  lataukset,  jotka  ovat  yhteisiä 

kahdelle  tai  useammalle  faktorille.  Rotointitekniikkana  käytettiin  varimax  -rotaatiota,  jossa 

faktorien  halutaan  olevan  keskenään  korreloimattomia  (Nummenmaa  &  al.  1997,  245). 

Korreloimattomuuden  vaatimuksella  haluttiin  siten  saada  faktorimatriisi,  jossa  muuttujien 

sijoittuminen tiettyihin faktoreihin olisi tulkinnallisesti yksiselitteisempää (liite 14). Kysymykset 31, 

29, 38, 37, 36, 35, 26, 40, 41 ja 17 latautuivat kuitenkin useammalle kuin yhdelle faktorille, mikä 

kertoo  siitä,  että  ne  mittaavat  osittain  samoja  asioita  (Yli-Luoma  2002,  87).  Kysymysten 

sijoittumisen faktorille  määräsi  sen sisältö ja  latauksen suuruusluokka.  Esimerkiksi  kysymys  17 

Vanhemmat osallistuvat lastaan koskevien ongelmien syiden selvittämiseen latautui faktoreille 3 ja 

8, joista voimaakkaammin faktorille 8. Se olisi kuitenkin jäänyt yksin kyseiselle faktorille, joten se 

liitettiin faktoriin 3 reliabiliteettiajoa varten. Vastaavaa harkintaa käytettiin muiden päällekkäisille 

faktoreille latautuneiden muuttujien kanssa. Myös kysymys 30 Osallistuminen oppilaan ongelmien 

selvittämiseen riippuu vanhempien käytettävissä olevasta ajasta, sai ainoana muuttujan latauksen 

faktorilleen, ja tässä tapauksessa summamuuttujan muodostaminen ei ole mahdollista ja kysymys 

käsitellään yksinään. Faktorianalyysissä jatkoi näin yhteensä 23 muuttujaa, koska kysymykset 21 ja 

30 käsitellään omina muuttujinaan (sivuilla 53 ja 56.)

Faktorianalyysin  myötä  23  muuttujan  joukko  tiivistyi  kuuteen  faktoriin,  joiden  reliabiliteetti 

haluttiin  vielä  tarkistaa  ennen  kuin  niistä  muodostettaisiin  summamuuttujat.   Reliabiliteettiajo 

suoritettiin kullekin faktorille  erikseen, jotta nähtäisiin mikä kysymyksistä mahdollisesti heikentää 

luotettavuutta ja pitäisi näin ollen jättää pois kyseisestä faktorista. Taulukosta 1 sivulla 34 nähdään 

faktorien alfa-kertoimen arvot sekä mitkä muuttujat  latautuivat faktoreille.  Tässä vaiheessa vain 

kysymys  29  Oppilaan  ongelmien  selvittämiseen  osallistuvilla  vanhemmilla  on  matala  

koulutustausta,  jouduttiin  jättämään  pois  sen  alentaessa  alfa-kertoimen  arvoa  kummassakin 

faktoreissa 2 ja 5, joille se oli latautunut. Reliabiliteettiajon tuloksena kukin faktori sai yli 0,7 alfa-

arvon, mitä voidaan pitää riittävän korkeana reliabiliteetin osoituksena (Heikkilä 1999, 179). 
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Ensimmäiselle  faktorille  latautuneet  muuttujat  viestivät  kaikki  onnistuneesta  vuorovaikutuksesta 

kodin  ja  koulun  välillä.  Vanhemmat  näyttäytyvät  näiden  muuttujien  valossa  aktiivisina  ja 

kantaaottavina huoltajina, jotka ymmärtävät lapsen tilanteen vaatimat toimenpiteet koulun kanssa 

samalla  tavalla.  Myös  koulu  ottaa  vastavuoroisesti  huomioon  vanhempien  näkemykset  ja 

vuorovaikutuksen osapuolena vanhemmat eivät jää toisarvoiseen asemaan. Yhdistetyistä muuttujista 

luotiin näin summamuuttuja Onnistunut vuorovaikutus.

Faktorille  kaksi  latautuneet  muuttujat  viittaavat  niihin  vanhempien  osallistumiseen  vaikuttaviin 

tekijöihin,  jotka  ovat  riippuvat  vanhemmista  itsestään,  heidän  kasvatustyylistään  ja  perheen 

taustasta.   Kodin  ja  koulun  välisen  aiemman   yhteistyön  sujuvuus  näyttäytyy  tässä  faktorissa 

riippuvaisena  vanhempien  osallistumishalukkuutena  yhteistyöhön.  Summamuuttujana  tälle 

faktorille tuli nimeksi Vanhemmista riippuva osallistuminen. 

Kolmanteen faktoriin latauksen saaneet muuttujat mittaavat mielipiteitä vanhempien halukkuudesta 

osallistua ongelmien ratkaisuun. Muuttujat kartoittavat sekä käytös- että oppimisongelmat, jolloin 

myös perhe- ja kotiongelmiin saattaa tulla viittauksia. Näille muuttujille yhteinen näkökulma on 

siten Vanhempien asennoituminen ongelmanratkaisuun.

Kysymyksen  28  latautuminen  neljännelle  faktorille  viittaa  siihen,  että  mielipiteillä  vanhempien 

korkeasta  koulutuksesta  ja  heidän  myönteisellä  asennoitumisellaan  lapsen  psykologiseen 

testaamiseen olisi jonkinlainen yhteys. Lähempi tarkastelu osoitti, että 52 % vastaajista oli  valinnut 

vaihtoehdon  usein tämän kysymyksen kohdalla. Sisällöllisesti kysymys ei näytä sopivan kahteen 

muuhun,  mutta  koska  osion  reliabiliteetti  olisi  laskenut  päätettiin  se  jättää  tähän  faktoriin. 

Faktorista saatiin summamuuttuja nimeltä  Vanhempien myönteinen asennoituminen psykologiseen 

testaamiseen.

Viidennen  faktorin  muodosti  vain  kaksi  kysymystä,  sillä  kysymys  29  jätettiin  pois,  vaikka  se 

latautui tälle faktorille.  Kysymys 29 Oppilaan ongelmien selvittämiseen osallistuvilla vanhemmilla  

on matala koulutustausta laski osion alfa-arvoa eikä se  sisällöllisestikään olisi ollut yhteneväinen 

faktorin muiden muuttujien kanssa. Faktorin kysymykset 36 ja 35 latautuessaan samaan faktoriin 

viittaavat vanhempien osallistumiseen vaikuttavien tekijöiden liittyvän nyt koulun asennoitumiseen. 

Faktori nimettiin nyt summamuuttujaksi Koulun asenteiden merkitys vanhempien osallistumiselle.
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Viimeisen faktorin muuttujat viittaavat tämän tutkimuksen kannalta keskeiseen kysymykseen siitä, 

miten tavanomaiseksi koetaan tilanne, jossa vanhemmat kieltävät tai eivät kenties lainkaan osallistu 

oppilaan ongelmien ratkaisuprosessiin. Muuttujat tälle faktorille muodostivat näin summamuuttujan 

nimeltä Vanhempien erimielisyys koulun kanssa.

Faktorianalyysin  avulla  muodostui  siis  kuusi  summamuuttujaa:  Onnistunut  vuorovaikutus, 

Vanhemmista  riippuva  osallistuminen,  Vanhempien  myönteinen  asennoituminen  

ongelmanratkaisuun, Vanhempien myönteinen asennoituminen psykologiseen testaamiseen, Koulun 

asenteiden merkitys vanhempien osallistumiselle, ja Vanhempien erimielisyys koulun kanssa.

 KUVIO 9. Summamuuttujien vertailu. Vastausvaihtoehdot : 1 = ei koskaan, 2 = harvoin, 

3 = silloin tällöin, 4 = usein, 5 = aina

Vastaajien  näkemykset  vanhempien  osallistumiseen  vaikuttavista  syistä,  olivat  esillä 

summamuuttujissa  Vanhemmista  riippuva  osallistuminen  ja  Koulun  asenteiden  merkitys 

vanhempien  osallistumiselle  (kuvio  9).  Summamuuttuja  Vanhemmista  riippuva  osallistuminen 

sisälsi väitteitä, jotka ilmaisivat osallistumisen riippuvan vanhempien henkilökohtaisista asenteista, 

kasvatustyylista  ja  etnisestä  taustasta  sekä  aiemmasta  koulun  ja  kodin  välisen  yhteistyön 

sujuvuudesta. Vastaavasti summamuuttuja Koulun asenteiden merkitys vanhempien osallistumiselle 
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oletti  vanhempien  osallistumisen  riippuvan  koulun  asenteista  vanhempiin  tai  oppilaaseen. 

Oppilashuollon  jäsenten  vastauksien  perusteella  vanhempien  osallistuminen  lapsensa  ongelmien 

ratkaisemiseen  oli  selvästi  useammin  riippuvainen  vanhemmista  kuin  koulun  asenteista. 

Vanhemmista  riippuvaksi  osallistuminen  nähtiin  useammin  kuin  silloin  tällöin,  mutta  koulun 

asenteista johtuvaksi vanhempien osallistuminen katsottiin vain harvoin. 

Vanhempien  suhtautuminen  oman  lapsensa  ongelmien  hoitamiseen  oli  esillä  summamuuttujissa 

Vanhempien  myönteinen  asennoituminen  ongelmanratkaisuun  ja  Vanhempien  myönteinen 

asennoituminen  psykologiseen  testaamiseen.  Kun  lasta  koskevia  käytös-  tai  oppimisongelmia 

lähdetään selvittämään, vastaajien mielestä vanhemmat melko usein osallistuvat lastaan koskevien 

ongelmien  syiden  selvittämiseen.  Jopa  niin,  että  he  ovat  melko  usein  valmiita  keskustelemaan 

perhe-  ja  kotiongelmista  lapsen  ongelmien  selvittämisen  yhteydessä.  Edelleen  vanhemmat 

asennoituvat melko usein psykologiseen testaamiseen myönteisesti olipa kyse sitten oppimis- tai 

käytösongelmista. 

Koulutusmuuttujan latautuminen tälle faktorille otettiin vielä lisätarkasteluun (liite 15). Spearmanin 

järjestyskorrelaatiokertoimen  arvoksi  saatiin  kysymyksen  38  kanssa  0,353  (Sig.  0,019)  ja 

kysymyksen  37  kanssa  0,322  (Sig.  0,033).  Heikkilän  (1999)  mukaan  alle  0,3:n  arvoisella 

riippuvuudella  ei  yleensä  ole  juurikaan  merkitystä,  vaikka  p-arvo  osoittaisikin  tilastollista 

merkitsevyyttä  (mt.  196).  Tässä  molemmat  riippuvuuden  kriteerit  kuitenkin  täyttyivät  p-arvon 

ollessa melkein merkitsevä (< 0,05) molempien kysymysten kohdalla.  Voidaan siis varovaisesti 

olettaa, että oppilashuoltoryhmän jäsenten mielestä melko usein korkeammin koulutetut vanhemmat 

suhtautuvat myös myönteisesti psykologiseen testaamiseen lapsensa oppimis- ja käytösongelmien 

ollessa kyseessä. 

7.4 Vanhempien yhteistyöhaluttomuus oppilaan ongelmien ratkaisussa

Summamuuttujan  Onnistunut  vuorovaikutus  väitteet  sisälsivät  oletuksen  toimivasta  ja 

molemminpuolisesta yhteistyöstä. Summamuuttujien keskiarvotaulukosta (kuvio 9) havaitaan, että 

tämä summamuuttuja sai keskiarvon 3,6. Tämä merkitsee sitä, että vastaajien näkemysten mukaan 

koulun ja kodin välinen vuorovaikutus on onnistunutta enemmän kuin satunnaisesti. Vanhemmat 

siis  melko  usein  ymmärtävät  koulun  esittämät  toimenpidevaihtoehdot  lapsen  ongelmien 
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auttamisessa ja ovat yhtä mieltä koulun kanssa lastaan koskevista ongelmista.  Melko usein he myös 

ovat halukkaita toimimaan koulun esittämällä tavalla ja tekevät vastavuoroisesti ehdotuksia lapsen 

asian  parantamiseksi.  Vastavuoroisesti  nähdään  melko  yleiseksi  se,  että  vanhempien  ehdotukset 

huomioidaan koulun taholta ja niitä saatetaan näin myös noudattaa. 

Vanhempien  erimielisyys  koulun  kanssa  -summamuuttuja  viittasi  suoraan  tutkimuksen 

alaongelmaan,  jolla  haluttiin  selvittää  miten  yleiseksi  vanhempien  yhteistyöstä  kieltäytyminen, 

aloitetun  yhteistyön  keskeyttäminen  tai  suoranainen  osallistumattomuus  vastaajien  keskuudessa 

koettiin.   Oppilashuollon  jäsenten  mielestä  tämänkaltaista  erimielisyyttä  oppilaan  ongelmien 

auttamisessa  kyllä  tapahtui,  mutta  harvoin.  Yleisintä  summamuuttujan  sisältämän  kysymysten 

joukossa  oli  se,  että  vanhemmat  aloittavat,  mutta  saattavat  lopettaa  yhteistyön  koulun  kanssa 

oppilaan ongelmia ratkottaessa (taulukko 5).

TAULUKKO 5. Summamuuttujan "Vanhempien erimielisyys koulun kanssa" sisältämien
osiomuuttujien keskiarvot ja keskihajonnat.

47 1 4 2,30 ,657

47 1 4 2,74 ,706

47 1 3 1,98 ,675

47

k39 Vanhemmat kieltävät
oppilaan psykologisen
testaamisen

k40Vanhemmat aloittavat,
mutta saattavat lopettaa
yhteistyön oppilaan
ongelmien ratkaisussa

k41 Vanhemmat eivät
osallistu lainkaan oppilaan
ongelmien ratkaisuprosessiin

Yhteensä

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Summamuuttujien  tarkastelua  jatkettiin  vielä  katsomalla  miten  eri  ammatit  erosivat  suhteessa 

keskiarvoon. Kuten tutkimusongelmien esittämisen yhteydessä todettiin, halutaan tässä tutkia myös 

sisältyykö  vastaajien  havaintoihin  yksinomaan  koulun  kanssa  yhteneväinen  näkökulma  vai 

nouseeko moniammatillisuuden myötä ehkä koulun näkemyksistä poikkeavia mielipiteitä. 

Ammateittain  tarkasteluun  tutkimuksen  otos  on  liian  pieni,  joten   vastaajien  ammatit  jaoteltiin 

koulun oppilashuollon ammattiryhmään ja  muihin kuin  koulun oppilashuollon ammattiryhmään. 

Koulun  ryhmään  kuuluivat  rehtori,  luokanopettaja,  erityisluokanopettaja  sekä  erityisopettaja. 

Koulukuraattorit  ja  -psykologit,  puheterapeutti,  sosiaalityöntekijä  sekä  terveydenhoitajat 
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muodostivat  koulun ulkopuolisen oppilashuoltoryhmän. 

Vertailu suoritettiin ryhmien keskiarvojen vertailun avulla. Pienelle otoskoolle käytettäväksi sopii 

Mannin-Whitneyn U-testi (Metsämuuronen 2005, 61), jonka avulla havaitaan muuttujien jakaumien 

sijainnissa  olevat  erot  kahden  ryhmän  välillä.  (Heikkilä  1999,  225.)   Oletuksena  on,  että 

oppilashuollon  ammattiryhmien  välillä  ei  ole  eroa  mielipiteissä  summamuuttujien  sisältämien 

väitteiden yleisyydessä. Liitteestä 16 havaitaan, että keskiarvot ovat hyvin lähellä toisiaan kaikkien 

summamuuttujien kohdalla. Testi osoittikin, että oletus keskiarvojen samankaltaisuudesta ryhmien 

välillä  jouduttiin  hylkäämään  vain  yhden  summamuuttujan  kohdalla  (liite  17).  Vanhempien 

myönteinen  asennoituminen  ongelmanratkaisuun  -summamuuttujassa  testi  osoitti  eron  olevan 

merkitsevä (p=0,007, U=130,5). Myös summamuuttujassa Koulun asenteiden merkitys vanhempien 

osallistumiselle, eroa voitaisiin varovaisesti tulkiten katsoa olevan, sillä testi osoitti ryhmien välisen 

suuntaa  antavaksi  (p=0,088,  U=166,5).   Vanhempien  myönteinen  asennoituminen 

ongelmanratkaisuun nähtiin siis yleisempänä koulun ulkopuolisen oppilashuollon ammattiryhmien 

mielestä kuin koulun oppilashuollon ammattiryhmien mielestä. Lisäksi testissä saatiin myös viitteitä 

siitä,  että  koulun  ulkopuoliset  oppilashuollon  ammattilaiset  näkevät  koulun  asennoitumisen 

merkityksen vanhempien osallistumiselle yleisempänä kuin koulun edustajat.

Yhteenvetona todetaan,  että   vanhemmat  saattavat  kieltää,  tai  keskeyttää  oman  lapsensa 

oppilashuollolliset  auttamistoimenpiteet  tai  jättää  osallistumatta  lapsen  ongelmien 

ratkaisuprosessiin. Tämän kaltaista yhteistyöhaluttomuutta tapahtuu kuitenkin vastaajien mielestä 

harvoin. Vastaajien mielestä vuorovaikutus  kodin ja koulun välillä on melko usein onnistunutta. 

Tällöin  molemmat osapuolet saavat äänensä kuuluville ja melko usein he ovat myös samaa mieltä 

asioista.  Lisäksi  havaitaan,  että  koulun  ja  koulun  ulkopuolisen  oppilashuollon  ammattiryhmien 

välillä  ei  ole  eroa  näkemyksissä  vanhempien  yhteistyöhaluttomuuden  tai  vuorovaikutuksen 

onnistumisen yleisyyden arvioinneissa.

Vanhempien  osallistuminen  liittyi  vastaajien  mielestä  useammin  vanhempiin  kuin  koulun 

asenteisiin.  Viitettä  tosin  oli  siihen  suuntaan,  että  koulun  ulkopuoliset  oppilashuollon  edustajat 

näkivät  koulun  asenteiden  merkityksen  vaikuttavan  enemmän  kuin  mitä  koulun  edustajat  itse. 

Voidaan siis  todeta,  että  vastaajien mielestä  koulun asenteilla  on merkitystä,  mutta  vanhempien 

osallistumisen katsotaan riippuvan enemmän vanhemmista itsestään johtuvista tekijöistä.

Vanhempien  myönteisyys  ongelmanratkaisuun  ja  psykologiseen  testaamiseen  nähtiin  vastaajien 
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keskuudessa  melko  yleisenä.  Tosin  koulun  oppilashuollon  edustajat  näkevät  asian  hieman  eri 

tavalla,  sillä  heidän  mielestään  vanhempien  myönteinen  asennoituminen  ongelmanratkaisuun  ei 

ollut  aivan yhtä  tavallista  kuin koulun ulkopuolisen ryhmän mielestä.  Tämä johtunee siitä,  että 

koulun  edustajat  ovat  enemmän  vanhempien  kanssa  vuorovaikutuksessa  oppilaan  asioita 

hoitaessaan ja havaitsevat todennäköisesti myös muutakin kuin myönteisiä reaktioita vanhempien 

taholta. 

8 VUOROVAIKUTUKSEN OSATEKIJÄT OPPILASHUOLLOLLISSA KESKUS-
TELUISSA

Tutkimuksen  edellisessä  osuudessa  esitettiin  oppilashuollollisten  keskustelujen  aiheet, 

vuorovaikutustilanteiden läsnäolijat sekä vastaajien käsitys vanhempien yhteistyöhaluttomuudesta. 

Tutkimuksen  tarkoituksena  on  perehtyä  lisäksi  siihen,  millä  tavalla   vuorovaikutussuhteen 

osatekijät;  koti,  koulu  ja  yhteiskunta  vaikuttavat  toisiinsa  ja  vuorovaikutuksen  laatuun. 

Oppilashuollon asiantuntijoilta saatujen haastattelujen sekä kyselylomakkeen avointen kysymysten 

11  ja  16  analysoinnin  kautta  muodostetut  kategoriat  esitetään  tässä  luvussa.  Kategorioinnin 

tuloksena  muodostuneet  pääluokat  muodostavat  näin  sisällönanalyysin  varsinaiset  tulokset. 

Kategoriointi esitetään alaongelmittain 1 – 3 eli ensin koulun ja oppilashuollon osalta, sitten kodin 

ja  vanhempien   ja  lopuksi  yhteiskunnan  osalta.  Yhteenvedon  jälkeen  luvussa   9 

vuorovaikutustilanteen osatekijät esitetään suhteessa toisiinsa ja pohditaan tarkemmin, millaista on 

vanhempien yhteistyöhalukkuus oppilaan ongelmien ratkaisussa oppilashuollon näkökulmasta. 

Esitettävät haastattelunäytteet on merkitty vain haastateltavan järjestysnumerolla tunnistettavuuden 

ehkäisemiseksi.  Siteeraukset  kysymyksista  11  ja  16  on  yksilöity  tarkemmin,  koska 

kyselylomakkeeseen vastaajia oli enemmän. 
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8.1 Koulu ja oppilashuolto vuorovaikutuksen osapuolena

... mä oon niinkun omista opettajistani erittäin ylpee, että niillä on niinkun valmiutta ja halua ottaa  
nää asiat esille. Että se oo niinkun sellasta, että hahaa, että jos mä nyt kerron tästä asiasta niin se on  
yhtä kuin että mä en pärjää tän oppilaan kanssa. Et kysymys ei oo siitä, vaan sehän on ammattitaitoa,  
että näkee että kaikki asiat ei kondiksessa. Ja ton asiat pitää vääntää kuntoon. (H4)

Asiantuntijuuden  sisäistäminen.  Ylläolevan  kaltaiset  velvollisuutta  ja  peräänantamattomuutta 

kuvastavat alkuperäisilmaukset erottuivat oppilashuollon jäsenten haastatteluissa. Perusopetuslain 

velvoite  oppilaan  tukemisesta  on  sisäistetty,  vaikka  oppilashuoltoa  koskeva  lainsäädäntö 

hajanaisuudessaan  ei  siihen  tarkkoja  toimintaohjeita  anna.   Velvollisuus  puuttua  -alakategoria 

ilmaiseekin  sisäistettyä  tietoisuutta  oman  ammatin  mukanaan  tuomasta  velvoitteesta  toimia 

ammattiylpeyden edellyttämällä tavalla. Jos koulun henkilökunta kokee tärkeäksi puuttua oppilaan 

ongelmiin, vanhat ajattelutavat vähitellen poistuvat. Koulun henkilökunnan toimintavatat riippuvat 

kuitenkin  paljon  koulun  johtajasta.  Rehtorin  linjaus  yleiselle  koti-koulu  yhteistyölle  ja  asenne 

ongelmiin puuttumisessa heijastui myös oppilashuollollisten tilanteiden käsittelyssä. Ilman rehtorin 

tukea  ja  puuttumiseen  tähtäävää  asennetta,  koulun  henkilökunta  joutuu  toimimaan  oman 

näkemyksensä  varassa  ilman työyhteisön  tukea.   Peräänantamattomuuden -alakategoriassa  tulee 

ilmi  oppilashuoltoprosessien  pitkäkestoisuus.  Oppilaan  asiaa  ei  jätetä  kesken,  vaikka  se  välillä 

edellyttääkin vain vireillä pitoa. 

Oman ammattiaseman sisäistäminen -yläkategoria kuvaa tietoisuutta oman ammatin edellyttämistä 

velvollisuuksita.  Työn edellytämien toimenpiteiden sisäistäminen -yläkategoria puolestaan kuvaa 

sitä,  että  ammatissa  toimiessaan oman ammattiasemansa sisäistänyt  on valmis  ryhtymään myös 

työnsä edellyttämiin toimenpiteisiin. Abstrahoinnin tuloksena opettajan ja oppilashuollon jäsenen 

toiminta vuorovaikutuksen osapuolena kuvastaa asiantuntijuuden sisäistämistä. Tietoisuutta omasta 

ammattiasemasta ja valmiutta ryhtyä työn edellyttämiin toimenpiteisiin tarpeen vaatiessa. (Liite 18.)

Tilannetaju  keskustelutilanteessa. Oppilashuollon  edustajien  pitkä  neuvottelukokemus  tuli 

selkeästi  ilmi  keskusteltaessa  tavallisimmista  keskustelukokoonpanoista.  Alakategoriassa 

keskustelutilanteen  tunnelman  huomioiminen,  vastaajat  kertoivat  välttävänsä  vanhempien 

tapaamista  liian  monilukuisella  oppilashuollon  edustuksella,  koska  tapaamisen  ei  ole  tarkoitus 

muistuttaa kuulustelua:
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Niin kyllä toiset tulee ja tullaan hirveen arasti siihen tilanteeseen. Ja sitten et mäkin oon monesti sitten,  
niinkun et miksi mä oon läsnä siinä tavallaan niinkun, että miten selittää sen oman läsnäsolonsä, et  
miksi meitä on kaksi.Ja varsinkin sellaset on tosi arkoja tilanteita jos tulee vain toinen vanhemmista. On  
tavallaan kaks koulun edustajaa ja saattaa olla vielä joitakin muitakin viranhaltijoita ja vanhempi tulee 
siihen tilanteeseen yksin. Niin kyllähän sen täytyy tosi tarkasti miettiä et miten sen tilanteen vie ettei se  
vanhempi koe et  ollaan vyöryttämässä häntä vastaan sillä koko voimalla. (H2)

Vanhemmat voivat siis kokea pelottavina ne tilanteet, joissa on läsnä useita koulun edustajia (Lake 

& Billingsley 2000, 248 – 249). Tämä tuli esille myös kyselylomakkeessa. Oppilashuollollisissa 

keskusteluissa on koulun taholta läsnä keskimäärin kolme edustajaa (liite 11.) 

Keskustelutilanteen  tunnelman  huomioimisen  lisäksi  vuorovaikutuksen  onnistumista  auttaa 

tilanteen  tasa-arvon  huomioiminen.  Tässä  kategoriassa  haastateltavat  sanoivat  vanhempien 

yläpuolelle asettumisen omaa ammattitaitoa korostaen osoittavan vanhempien vähättelyä, joka ei 

herätä  vanhempien  luottamusta  eikä  myöskään  rohkaise  heitä  luottamaan  itseensä  yhteistyön 

osapuolena.  Aiemmin  esitettyyn  oman  asiantuntijuuden  sisäistämiseen  ei  siten  kuulu 

asiantuntijuuden  esille  tuominen  toisen  arvoa  väheksymällä.  Blue-Banning  &  al.  (2004) 

huomauttavatkin, että joskus vanhempia on jopa autettava omaksumaan tasavertainen asenne (mt. 

181). 

Keskustelutilanteen  tunnelman  ja  tasa-arvon  huomioimisessa  on  kyse  siten  valta-aseman 

huomioimisesta.  Hjörnen  &  Säljön  (2004)  mukaan  koulua  edustaessaan  oppilashuollon  jäsenet 

käyttävät  yhteiskunnan  heille  osoittamaa  valtaa  tehdä  määrittelyjä  oppilaan  tilanteesta.  Valta 

perustuu asiantuntijuudelle, joka ei asetu vanhemman asiantuntijuuden yläpuolelle, vaan lähtee tasa-

arvoisen  kasvatuskumppanuuden  olettamuksesta.  Keskustelutilanteen  tunnelmaan  huomion 

kiinnittäminen  on  jo  sinällään  tämän  valta-aseman  huomioimista  ja  lähtökohta  onnistuneelle 

kasvatuskumppanuudelle oppilaan ongelmien auttamisessa. 

Onnistunutta  vuorovaikutustilannetta  kuvaillessaan  haastateltavat  viittasivat  yhteistyötaitoihin. 

Asian etenemistä auttaa, jos kykenee ottamaan vinkkejä toisilta, on valmis tekemään kompromisseja 

ja  välttää  yksioikoista  sanelua  siitä,  kuinka  asiat  tulisi  hoitaa.  Kategoriana  kyse  on 

yhteistyötaidoista,  joihin  sisältyy  myös  kuuntelemisen  taito  sekä  maltti.  Joskus  on  vain 

hyväksyttävä  se,  etteivät  asiat  etene  siten  kuin  se  koulun  kannalta  olisi  sillä  hetkellä 

tarkoituksenmukaista.   Yläkategoriana  on  kyse  on  vuorovaikutustaidoista,  joista  puhuvat  myös 

Blue-Banning & al. (2004). Onnistunut kommunikointi edellyttää selkeyden ja ymmärrettävyyden 

lisäksi myös avoimuutta, tahdikkuutta ja kuuntelemisen taitoa asiantuntijoiden taholta. (Mt. 181.)
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Joskus  tilannetta  voi  viedä  eteenpäin  pelkästään  epäluulojen  hälventäminen  ja  väärinkäsitysten 

oikaiseminen.  Kategoriassa  tiedon antaminen on kyse Lake & Billinsleyn (2000)  tarkoittamasta 

tiedon  puutteen  aiheuttamasta  konfliktin  mahdollisuudesta  (mt.  246).  Asiaa  ei  ole  välttämättä 

kerrottu tarpeeksi selvästi tai toimenpiteistä lapselle koituvia hyötyjä ei ole perustellusti esitetty. 

Toisinaan  asian  eteneminen  riippuu  oppilashuollon  jäsenten  ja  erityisesti  opettajan  tai  rehtorin 

auttamisenhalusta.  Tässä  kategoriassa  kuvastuivat  arkipäiväiset  asiat  kuten  puhelinumeroiden 

etsiminen, tai aikojen tilaaminen vanhemmille. Auttamisenhalua kuvastaa myös se, että lapsen etua 

ajaakseen  valmistautuu  yhteistyöhön  vanhempien  kanssa  ja  miettii  sanottavaansa,  jotta  oikean 

tiedon  antaminen  auttaisi  lapsen  asian  käsittelyä.  Yläkategoriana  kyse  on  palveluasenteesta. 

Kaupalliseksi  mielletty  käsite  soveltuunee  myös  tähän  yhteyteen,  sillä  työssään  oppilashuollon 

jäsenet palvelevat oppilasta, tämän vanhempia ja yhteiskuntaa. Taulukosta 6 nähdään, että koulun 

edustajat  antavat  oppilashuollon  jäsenten  mielestä  enemmän  kuin  usein  tietoa  lasta  koskevista 

toimenpidevaihtoehdoista. 

Taulukko 6. Koulun edustajat antavat tarpeeksi tietoa
lasta koskevista toimenpidevaihtoehdoista. Kysymys 21.
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Valta-asetelman huomioimisessa, vuorovaikutustaidoissa ja palveluasenteessa on kyse pääluokasta 

tilannetaju keskustelutilanteessa.  Ollessaan valtaa käyttävänä asiantuntijana keskustelutilanteessa 

vuorovaikutuksen onnistumista saattaa auttaa se, että on tietoinen omasta valta-asemastaan ja osaa 

toimia  tasa-arvoon tähtäävällä  tavalla.  Itse  tilanteessa  toimiminen vaatii  herkkyyttä  aistia  toisen 

osapuolen  reaktiot,  johon  omaa  toimintaa  sovitetaan.  Konkreettisesti  oppilaan  asiaa  voi  auttaa 

koulun  edustajien  palveluasenne.  Asiaankuuluvista  palveluista  kertominen  ja  viranomaisten 

yhteystietojen  hankkiminen  vanhemmille  voi  osaltaan  edistää  vanhempien  osallistumista  lapsen 

asian auttamisessa.
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Oman  toiminnan  reflektiotaito.  Uran  alkuvaiheessa  saattaa  kuitenkin  olla  vaikeaa  suhtautua 

joskus tunnepitoisiinkin oppilashuoltokeskusteluihin palveluasenteella. Erimielisyydet vanhempien 

kanssa saatetaan kokea henkilökohtaisena loukkauksena. Myös vähäisestä kokemuksesta johtuva 

epävarmuus voi ilmetä tarpeena osoittaa korostetusti omaa ammattitaitoa. Tällöin on vaarana  valta-

asetelman  huomiotta  jättäminen,  ja  vanhempi  kokee  oman  kasvatusasiantuntijuutensa  tulleen 

vähätellyksi.  Työkokemuksen  karttuminen  -alakategoriassa  onkin  kyse   koulua  edustavan 

asiantuntijan henkilökohtaisen kompetenssin lisääntymisestä  työkokemuksen myötä,  jolloin uran 

aikana oman toiminnan arviointitaito saattaa kehittyä: 

Et jos mä ajattelen itteäni nuorena opettajana niin mulle saattoi joku vanhempi sanoa töksäyttä aika 
suoraankin, niin kyllä mä hirveen helposti aattelin että se nyt on niin taitamaton se vanhempi tai että se 
on niin sivistäytymätön ihminen tai  jotakin tällasta mielummin kuin et  meni siihen et  miksi  se sanoi  
mulle, et olisko siinä mun käyttäytymisessä ollu jotakin sellasta joka olis antanut hänelle syyn sanoa niin! 
(H1)

Toisaalta joskus koulun edustaja on "saanut näpeilleen" kohdattuaan "hankalan" vanhemman. Pelko 

vanhempien reaktioista saattaa aiheuttaa sen, että oppilaan ongelmaan puuttumista saatetaan vältellä 

tai  ainakin  asiaan  puuttuminen  saatetaan  siirtää  jollekin  muulle.  Lunden  &  Näsmanin  (1980) 

mukaan  jokainen  yhteydenotto  vanhempiin  sisältääkin  välirikon  riskin,  joka  pelottaa  koulun 

henkilökuntaa. Vähitellen myytti vanhemmista kasvaa, ja yleinen mielikuva vanhemmista värittyy 

negatiiviseksi.  (Mt.  216.)  Kategoriatasolla  kyse  on  kokemusten  aikaansaamasta  suhtautumisesta 

vanhempiin.  Vähäisestä  työkokemuksesta  ja  puutteellisesta  oman  toiminnan  arviointitaidosta 

johtuen voidaan menettää uskallus puuttua lapsen ongelmiin ja myytti vanhemmista saattaa nousta 

yhteistyön esteeksi. 

Suhtautumisesta  on  kyse  myös  opettajien  toimintatavoissa  luokassa  sekä  siinä,  miten  hän 

asennoituu  oppilaaseen.  Laken  & Billingsleyn  (2000)  mukaan  ristiriitaa  koulun  ja  vanhempien 

välillä lisää se, että koulu kuvailee lasta vajavuuksien kautta (mt. 244). Myös tässä tutkimuksessa 

haasteteltavat toivat esille sen, että puhe on usein ongelmalähtöistä, mutta lapsen hyvien puolien 

esille tuominen lisäisi vuorovaikutuksen onnistumisen mahdollisuutta. Keskustelutilanteessa tulisi 

varoa lapsen tai perheen syyllistämistä:

Mun mielestä  ne keskustelut  on kuitenkin niinkun menny aika sillä  tavalla  kivasti  että siinä ainakin  
yritetään sitä että niitä vanhempia ei syyllistettäisi.  Me ollaan ainakin tuon kuraattorin kanssa käyty  
sellanen puheeksiotto-  koulutuskin  ja  yritetty  kouluttaa  myös täällä  opettajia  ja  päivähoitohenkilöitä  
justiin siihen että mitenkä niitä asioita kannattais ottaa esille ja tuoda niitä positiivisia ja sellasia nostaa 
myös sieltä että se ei tuu nimenomaan sellaseks että täs nyt niinkun syytetään jotakin että sillä tavalla  
niinkun yhdessä ruvettais ettimään niitä ratkaisuja niihin ongelmiin. (H5)

54



Suhtautumisessa  oppilaaseen  ja  vanhempiin  on  kyse  yläkategoriasta  omien  käsitysten 

tunnistaminen.  Vuorovaikutuksen  sujuvuutta  voi  edistää  se,  jos  koulua  edustava  kykenee 

tunnistamaan  omien  käsitystensä  muodostumisen  ja  pyrkii  tarvittaessa  muuttamaan  omaa 

käytöstään. 

Omien  kokemusten  puntaroimisessa  on  apua  henkisistä  voimavaroista.  Oppilashuollon  jäsenet 

työskentelevät  oppilashuoltoryhmässä  säännöllisesti,  mutta  ryhmät  eivät  kokoonnu  päivittäin. 

Kukin  heistä  on  myös  oman  työyhteisönsä  jäsen  ja  vuorovaikutuksessa  siellä  työskentelevien 

ihmisten  kanssa.  Henkiset  voimavarat  -kategorian  ilmauksissa  esiintyi  työyhteisöön  ja 

yksityiselämään  liittyvien  asioiden  vaikutus  työssä  jaksamiseen.  Työyhteisöjen  kokoonpano  voi 

vaihdella  useinkin.  Toisinaan  yhteistyö  sujuu,  toisinaan  taas  työilmapiiri  on  huono  ja  työhön 

panostaminen vaatii enemmän voimia. Palveluasenne tai herkkyys vuorovaikutustilanteessa voi olla 

työlästä,  jos  ajatukset  askaroivat  omien  ongelmien  kimpussa.  Yläkategoriassa  kyse  on  omien 

vahvuuksien  ja  heikkouksien  tunnistamisesta.  Koulua  edustavan  henkiset  voimavarat  ovat 

vahvuustekijä  myös  kodin  ja  koulun  välisessä  vuorovaikutuksessa  ja  toisaalta  heikkoustekijä 

voimavarojen puuttuessa.

Tilannetaju  keskustelutilanteessa  pääluokassa  oli  kyse  herkkyydestä  suhteessa  muihin 

vuorovaikutustilanteessa  oleviin.  Kokemuksesta  oppimisen,  omien  käsitysten  tunnistamisen   ja 

vahvuuksien  ja  heikkouksien  tiedostamisen  muodostamassa  pääluokassa  oman  toiminnan 

reflektiotaito on kyse herkkyydestä suhteessa itseen. Aiemmat kokemukset vaikuttavat siihen miten 

vuorovaikutustilanteessa toimitaan. Eri asia on, ollaanko oman käyttäytymisen syistä tietoisia, ja 

miten ne vaikuttavat uudessa vuorovaikutustilanteessa toimimiseen. 

Yhteenvetona todetaan, että koti-koulu yhteistyötä toteuttaessaan koulun ja oppilashuollon edustajat 

vaikuttavat  vuorovaikutuksen  sujuvuuteen  kolmella  tavalla.  Heidän  osaltaan 

vuorovaikutustilanteessa  toimimiseen  vaikuttavat  asiantuntijuuden  sisäistäminen,  tilannetaju  

keskustelutilanteessa sekä oman toiminnan reflektiotaito. 
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8.2 Vanhempi vuorovaikutuksen osapuolena

Arjen käytännöt.  Oppilashuollon jäsenten mielestä nykypäivän perheiden arkea leimaa yhteisen 

ajan  puute.  Tämän  alakategorian  ilmaukset  viittasivat  elämän  levottomuuteen  lasten  kohdalla. 

Avioeron  kokeneissa  perheissä  viikko  isällä,  viikko  äidillä  -elämäntapa  heijastuu  joskus 

levottomuutena lapsen koulunkäyntiin. Rauhallista yhdessäoloa vähentää lisäksi vanhempien kiire, 

johon vanhemmat saattoivat vedota esimerkiksi lasten läksyjen tekoon liittyvissä asioissa. Kiire ja 

yhteisen ajan puute muodostavat näin yläkategorian kiireinen arki. (Liite 19.)

Myös  kyselylomakkeen kysymyksen 30 vastaukset  osoittivat,  että  ajan  puutteella  on merkitystä 

vanhempien osallistumiseen.  Vastaajista  73 % (35 vastaajaa)  oli  sitä  mieltä,  että  osallistuminen 

oppilaan ongelmien selvittämiseen riippuu vanhempien käytettävissä olevasta ajasta silloin tällöin 

tai useammin. (Taulukko 7.)

TAULUKKO 7. Osallistuminen oppilaan ongelmien
selvittämiseen riippuu vanhempien käytettävissä

olevasta ajasta. Kysymys 30.

11 23

21 44

13 27

1 2

46 96

2 4

48 100

harvoin

silloin tällöin

usein

aina

Yhteensä

Valid

Missing

Yhteensä

Frequency Percent

Yhteistä  aikaa  vähentävät  myös  lasten  monet  sitoutumista  vaativat  harrastukset.  Muutos 

harrastusten  määrässä  koettiinkin  selkeästi  erona  vuosien  takaiseen  tilanteeseen.  Harrastuksia 

saattaa olla monia viikossa, ja usein ne edellyttävät perheeltä sitoutumisen lisäksi tavoitteellisuutta. 

Yläkategoriana  puhutaankin  tavoitesuuntautuneesta  arjesta,  joka  yhdessä  kiireisen  arjen  kanssa 

muodostaa yläkategorian arjen käytännöt.

Käsitys  vanhemmuudesta.  Avioerot  esiintyivät  yleisemminkin  haastateltavien  ilmauksissa. 

Oppilashuollollisten keskustelujen sujuvuus saattaa  riippua siitä, miten eronneet vanhemmat tulevat 
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toimeen keskenään:

”Isä  koulumyönteinen  (eronneet,  lapsi  vuoroin  isällä  vuoroin  äidillä)  äiti  saamaton  ei  sano  mitään  
mistään, mutta oppilaan kautta tuli ilmi koulukriittisyys (opeja kohtaan). Vanhemmat tietävät ongelman 
ja odotimme yli puoli vuotta oppilaan pääsemistä tutkimusjaksolle sairaalakouluun. Vanhemmat sättivät  
(äiti  isää,  isä  äitiä) toimintatavoista.  Yksi  palaveri  meni  pääosin  tähän,  ei  ole  vielä  päästy  eron  
aiheuttamista  ongelmista.  Kuraattori  johti  palaveria.  Tuntui,  ettei  asia  edennyt  mihinkään.  Koulun  
taholta  tuotiin  esille  väsymys,  opettajien  ja  toisten  oppilaiden  taholta,  muttei  voitu  viedä asiaa sen  
pidemmälle.” (Luokanopettaja/koulunjohtaja, 13 ammattivuotta)

Mikäli  huoltajien  välit  ovat  riitaiset,  voi  lapsen  asioista  päättäminen  muodostua  vanhempien 

keskinäiseksi, kaikkien voimavaroja kuluttavaksi valtataisteluksi. Sopuisan huoltajuuden vallitessa 

lapsen asioista huolehtiminen nähtiin epätasapainoiseksi vanhempien kesken. Äidit vastaavat arjen 

sujuvuudesta  ja  isät  saattavat  olla  kiireisiä.  Isät  nähdään   perheen  taustavaikuttajina,  jotka 

mielellään antavat vaimoilleen kouluasiat  hoidettavaksi.  Toisaalta isän mukaan saaminen saattaa 

lopulta saattaa nopeuttaa lapsen asian etenemistä.  Kategoria riitelevät huoltajat  kuvaa huoltajien 

henkisiä voimavaroja.  Osallistuvat äidit  ja taustalla olevat isät  -alakategoriat yhdessä ilmentävät 

kasvatusvastuun jakautumista.

Tunteet saattavat kuohahtaa myös silloin, jos oppilaan asioiden selvittäminen koetaan perheasioihin 

puuttumisena. Perheen yksityisyys -alakategoriassa on kyse tarpeesta säilyttää ero yhteiskunnallisen 

kasvattajuuden  ja  oman  vanhemmuuden  välillä.  Erityisesti  lastensuojeluun  liittyvissä  asioissa 

perheen  yksityisyyten  puututaan.  Vaikka  vanhemmat  närkästyvät  ja  ihmettelevät  sitä,  millä 

oikeudella  heidän  asioihinsa  puututaan,  päästään  avoimuudella  ja  perusteluilla  asiassa  usein 

yhteisymmärryksen  tielle.  Alasuutarin  sanoin  vanhemmat  saattavat  kokea  yhteiskunnalliset 

kasvattajat uhkana, jos niiden koetaan tunkeutuvan perheen tai vanhemmuuden alueelle.(Mt. 167.) 

Kategoriana kyse on vanhemman toimijuuden suhteesta yhteiskunnan kasvattajuuteen. 

Voimavarat, kasvatusvastuu ja vanhempien käsitys omasta toimijuudestaan suhteessa yhteiskunnan 

kasvattajuuteen muodostavat yhdessä muodostavat yhdessä yläkategorian käsitys vanhemmuudesta. 

Koulukokemukset. Asenteisiin vaikuttavat vanhempien omat koulumuistot, joita käytetään lasten 

koulunkäynnin  ja  koulukokemusten  merkityksellistäjinä  (Aho  1980,1).  Erityisopetuksen 

järjestämistä  koskevissa  keskusteluissa  vanhemmat  saattavat  pelätä  lapsensa  leimautumista  ja 

kiusaamista,  mikäli  suositeltavana  toimenpiteenä  on  erityisluokkasiirto  tai  siirto  erityiskouluun. 

Oppiaineiden  mukauttaminenkin  sujui,  mikäli  lapsi  sai  jäädä  omaan  luokkaansa  tai  kouluunsa. 
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Siirtymisen  ”erilaisten”  joukkoon  on  erottautumista,  joka  altistaa  leimautumiselle.  Toisinaan 

vanhemmat saattoivat vedota omiin kokemuksiinsa siirroista, jolloin leimautuminen oli aiheuttanut 

kiusatuksi joutumisen. 

Koulu keskustelupaikkana saattaa joskus vaikuttaa siihen, minkälainen tunnelma keskustelussa on. 

Koululle tuleminen jännittää ja palauttaa mieleen mielikuvat syyttävästä opettajasta, joka jakelee 

rangaistuksia.  Paluu  koululle  on  tällöin  paluuta  omaan  lapsuuteen  ja  sen  aikaisiin  tunteisiin. 

Vanhemmat  saattavatkin  tulla  tapaamiseen  kantaen  vieläkin  omaan  koulunkäyntiinsä  liittyviä 

mielipahan tunteita: 

...  et  jotenkin se vanhempi tulee siihen et  nyt  mulla on yliote  tähän hommaan että kun mä oon nyt  
aikuinen ja et tuo opettaja ei voi mulle mitään. Että ei olla valmiita rakentamaan sitä tilannetta, vaan  
ollaan  valmiiksi  niinkun  että  mua  ei  enää  määräillä.  Että  vähän  niinkun  sillai  että  lapsena  mua 
määräiltiin enää mua ei opettajat määräile! (H2)

Leimautumisen pelko yhdessä opettajan pelko -kategorian kanssa muodostavat yläkategorian omat 

koulumuistot. Pelko  lapsen leimautumisesta saattaa liittyä omiin koulumuistoihin, joihin sisältyy 

vielä  aikuisenakin  muisto  omasta  opettajasta.  Oman koulunkäyntiajan  jälkeen koulukokemuksia 

tulee  todennäköisesti  muitakin,  jotka  osaltaan  muokkaavat  koulusta  ja  opettajista  muodostettua 

mielikuvaa.  Nämä pääluokkaan  koulukokemukset  liittyvät  asiat  ovat  läsnä  vanhempien  mukana 

oppilaan asioista  keskusteltaessa,  ja  vaikuttavat  osaltaan  siihen,  miten  vanhemmat  yhteistyöhön 

asennoituvat.

Vuorovaikutustaidot  neuvottelutilanteessa.  Vanhempien  koulutuksen  yhteyttä 

yhteistyöhalukkuuteen  oppilaan  ongelmien  selvittämisessä  haluttiin  kartoittaa  kyselylomakkeen 

kysymyksillä 28 ja 29. Angloamerikkalaisissa tutkimuksissa löydettyä vähäisen osallistumisen ja 

alhaisen koulutustaustan välistä yhteyttä ei tässä tutkimuksessa havaittu. Oppilashuollon jäsenten 

mielestä lapsen ongelmien selvittämiseen osallistuvilla on  matala koulutus lähes yhtä usein koulu 

korkea koulutus. (Liite 9.) 

Haastatteluissa  koulutuksella  oli  vastaajien  mielestä  kuitenkin  yhteys  siihen,  miten  vanhemmat 

ymmärtävät  lastaan  koskevat  toimenpide-ehdotukset  tai  asiaan  liittyvät  viranomaiset.  Enemmän 

kouluja  käyneille  asiantuntijoiden  käyttämät  termit  saattavat  olla  tuttuja,  mikä  helpottaa  tiedon 

ymmärtämistä.  Koulutustaso liittyi lisäksi tapaan, jolla vanhemmat toivat omia mielipiteitään julki. 

Korkeamman  koulutuksen  saaneet  saattavat  omalla  tietämyksellään  kyseenalaistaa  koulun 

edustajien näkemykset tai ainakin vaatia enemmän perusteluja heille esitettyihin asioihin. Metson 
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(2004)  mukaan  ongelmatilanteessa  koulutetut  vanhemmat  ovatkin  hyvinkin  kykeneviä 

puolustamaan  lastaan  (Metso  2004,  150.)   Tiedonkulun  ja  omien  mielipiteiden  esittämisessä 

vanhemman koulutustaso heijastuu vuorovaikutustilanteen etenemiseen ja pääluokkana kyse onkin 

vuorovaikutustaidoista neuvottelutilanteessa.

Selviytymiskeinot tilanteeseen sopeutumisessa. Lasta koskevan huolen esittäminen vanhemmille 

ja  vanhempien  reaktiot  nousivat  haastateltavien  puheenvuoroissa  korostuneeksi  teemaksi. 

Yhteydenotto kotiin saattaa ensin aiheuttaa asian kieltämisen:

Että nää on niinkun mielenkiintosimpia nämä, mä oon keksiny tälläsen syndrooman, että: ” Ei meirrrän  
poika!”- synrooma. Et siinä on ainakin seittemän peräkkäistä ärrää! Ne on tosi eksoottisia. Heti kun se  
puhelin soi, että: ” Ei meirrrän poika” tai että ”Ei meirrrän poiat ei yleensä valehtele”. Niin tää on  
loistava aloitus. (H4)

Jos koulun huoli tulee vanhemmille yllätyksenä, saattaa se olla uhka omalle mielenrauhalle ja asian 

järkeistäminen  vie  aikaa.  Kieltäminen  on  tällöin  puolustusreaktio  tasapainotilaa  uhkaavassa 

stressitilanteessa, joka pyritään saamaan hallintaan. Toisinaan huoli on jo vanhemmille tuttu, mutta 

se halutaan kieltää. Neuvolasta tai toisesta koulusta on saatettu jo asiaan kiinnittää huomiota, mutta 

asian  käsittelyä  vältellään  vaikka  paikkakuntaa  vaihtamalla.  Asian  peittelyyn  käytetään  paljon 

energiaa  ja  ongelman  ratkaisemista  halutaan  vältellä.  Yläkategoriana  on  siis  kyse  pako-

välttämisreaktiosta,  jossa  tilanteen tai  aiheen aiheuttamaa stressiä  yritetään vähentää välttämällä 

tilanteen kohtaamista. (Folkman & al. 1986, 995.)   

Kieltämisen  lisäksi  huolen  esiin  nostamisesta  saattaa  seurata  syyttely.  Syyttely  voi  kohdistua 

opettajaan,  joka  on joko arvioinut  tilanteen  väärin  tai  liioittelee.  Syyllisiä  saatetaan etsiä  myös 

muista oppilaista tai koulusta.:

”Vanhemmat  tahtovat  olla  puolustuskannalla.  Aluksi  kerrottiin  koulun  puolelta  ongelma.  Ja  sitten  
vanhemmat  saivat  kommentoida.  Tietysti  myös  oppilas.  Tilanne  ko.  tapauksessa  oli  vähän  hankala  
oppilaan / Vanhemmat puolustusasenteen takia. Etsittiin sitten syitä muista oppilaista + opettajista. No  
syitähän on sysis ja sepis.” (Psykologi, 25 ammattivuotta)

Syyllisten hakemisessa on kyse jälleen reaktiosta ahdistusta tuottavaan tilanteeseen, jolloin pyritään 

muuttamaan tilannetta saattamalla joku toinen henkilö havaitsemaan oman vastuullisuutensa asiaan. 

Yläkategoriana syyllisten hakemiselle löytyy nimitys yhteenotto (Mt. 995.)

On mahdollista, että vanhemmat eivät kuitenkaan näe tilannetta samalla tavoin kuin koulu. Koulun 

näkemys saatetaan kyseenalaistaa ja myös opettajaa kohtaan saatetaan tuntea epäluottamusta:
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”Mieleeni tuli ajatus, että vanhemmat kokivat opettajan yhteydenoton syyllistävänä asiana, vaikka siitä  
ei mielestäni todellakaan ollut kyse. Vanhemmat olivat heti koulun alettua olleet  opettajan kanssa ei  
mieltä erinäisistä asioista ja yhteydenotot vanhempien kanssa oppilasta koskevissa asioissa hoidettiin  
erityisopettajan kautta.” (Terveydenhoitaja, 28 ammattivuotta)

Vanhemmat saattavat myös haluta lisätietoa terveydenhoitajalta tai erityisopettajalta tukemaan sitä 

tietoa, minkä opettaja tai rehtori on heille esittänyt. Kaikissa näissä ilmauksissa on kyse sosiaalisen 

tuen etsimisestä.  (Folkman & al. 1986, 995.) Tutuilta ja luotetuilta asiantuntijoilta halutaan saada 

emotionaalista tukea ja asiatietoa, mikäli vanhemman ja koulun välit eivät ole luottamukselliset. 

Oman lapsen ongelmat saattavat toisinaan olla niin ahdistavia, että ongelman hyväksyminen vie 

pitkän  ajan.  Haastateltavien  lausumista  kävi  ilmeiseksi,  että  hyväksyminen  on  havaittu 

helpommaksi mikäli vanhemmalla itsellään on ollut samanlaisia ongelmia. Oma selviytymistarina 

rohkaisee vanhempia tarttumaan lapselle tarjottuun apuun: 

H:...Mutta sitten on, mähän tapaan 6-vuotiaat kaikki, ja aika usein jos lapsella on tämmösiä visuaalisen 
hahmottamisen vaikeuksia, näyttäis siltä että vois olla kyseessä lukihäiriö, mutta sitten aikan näyttää, et  
onks  teidän  perheessä  kummallakaan  teistä  vanhemmista  ollut  tällasia  vaikeuksia.  Käytännöllisesti  
katsoen 9 kymmenestä sanoo, että on mullakin ollu tai on äidillä ollu tai että...se on niinkun helpompi  
hyväksyä sitten jos ...
T= semmosta historiaa on itsellä...
H= niin, eli osa ehkä on saanut erityisopetusta, mutta tuota on helpompi hyväksyä se erityisopetus kun  
on  ittellä  ollu  semmosia.  Ja  sitte  toisaalta  ehkä  muksuillakin  tulee,  että  äitillä  tai  isällä  on  ollut  
semmosia ja ne on päässy siitä.(H3)

Yläkategoriana  puhutaan  vastuullisuuden  hyväksymisestä.  (Mt.  995.)  Asia  myönnetään  ja  sille 

pyritään tekemään jotain. Vanhempi ymmärtää oman merkityksensä lapsen asian auttamisessa ja 

kykenee tarvittaessa tutkimaan myös omaa toimintaansa kriittisesti. 

Aina kotona ei kuitenkaan jakseta sitoutua yhdessä sovittuihin toimenpiteisiin lapsen asian tiimoilta. 

Sitoutumisen  puutteesta  kertovat  ilmaukset  kuvastivat  vanhempien  välinpitämättömyyttä  hoitaa 

oma osansa lapsen auttamisessa:

 ”Keskustelussa  kodin  halukkuus  osallistua  oppilaan  tukemiseen kotona,  sovitaan ”pelisäännöt”  ja  
kuka mitäkin tekee + seuranta. Usein vuodesta toiseen sama opp., samat ongelmat. Kotona ei sitten  
lopuksi jakseta sitoutua esim. lukemisen seurantaan tms.” (Opettaja, 30 ammattivuotta)

Sovituista asioista ei pidetä kiinni ja toisinaan vastuu vieritetään takaisin koululle, joka asian esille 

nostajana saa tällöin heidän mielestään kantaa vastuunkin:
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”Tarvittiin  pohjustusta  siihen,  että  kyseessä  oli  huolen  jakaminen  ja  avunpyyntö  vanhemmille  
yhteistyössä ratkaista tilanne. Varsinkin isän asenne oli aluksi sellainen, että ongelma on koulun - koulu  
ratkaiskoon. Lopulta  päästiin  yhteisymmärrykseen  tilanteen  seuraamisesta  +  luokanopettajan  ja 
vanhempien tiiviiseen yhteydenpitoon.  Oppilaan  tilanne koulussa rauhoittui.”  (Terveydenhoitaja,  20 
ammattivuotta)

Vastuun  vierittämisessä  ja  sitoutumisen  puutteessa  on  kyse  etäännyttämisestä.   Lapsen  asian 

auttamiseen vaaditaan toisinaan pitkä tie, ja sovitut apukeinot saattavat vaatia ja kärsivällisyyttä. 

Tietoisuus lapsen avun tarpeesta ja omien resurssien vähäisyydestä antaa apua aiheuttaa vähitellen 

ristiriidan  ja  sovitusta  joustetaan.  Näin  menetellessään  vanhempi  pyrkii  ahdistavaan  tunnetta 

välttääkseen irrottautumaan tilanteesta kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. (Folkman & al. 1986, 

995.)

Edellä  esitetyt  yläkategoriat  pako-välttäminen,  yhteenotto,  sosiaalisen  tuen  etsiminen, 

vastuullisuuden  hyväksyminen  ja  etäännyttäminen  muodostavat  yhdessä  pääluokan 

selviytymiskeinot  tilanteeseen  sopeutumisessa. Yläkategorioiden  nimitykset  liittyvät  stressin 

hallintaan. Sosiaalipsykologisen näkökulman mukaan stressi liittyy yksilön ja ympäristön väliseen 

vuorovaikutustilanteeseen,  jossa  yksilö  kokee  stressiä  mikäli  häneen  kohdistetut  vaatimukset 

ylittävät tämän voimavarat tai verottavat niitä liian paljon. (Folkman & al. 1986 b, 572.) Tällöin 

yksilön hyvinvointi vaarantuu ja tilanne koetaan ahdistavana. 

Stressistä  selviytyäkseen yksilö  voi  käyttää  edellä  esitettyjä   selviytymiskeinoja  (coping),  jotka 

tähtäävät  tunteiden  säätelyyn  (emotion-focused  coping)  ahdistavassa  tilanteessa.   Usein  niiden 

rinnalla käytetään myös ongelman ratkaisuun tähtääviä keinoja (problem-focused coping), jolloin 

yksilö yrittää muuttaa tilannetta rationaalisella ongelman poistamiseen pyrkivällä tavalla. (Folkman 

&  al.  1986,  993.)   Se  mitä  keinoa  kulloinkin  käytetään  riippuu  tilanteesta  sekä  yksilön 

luonteenpiirteistä, arvoista, tavoitteista ja käsityksestä itsestä ja maailmasta. (Folkman & al. 1986 b, 

572.) 

Yhteenvetona  todetaan,  että   kotiin  ja  vanhempiin  koulu-koti  vuorovaikutussuhteen  osapuolina 

vaikuttavat  perheen  arjen  käytännöt  sekä  yksilötasolla  vanhemman  henkilökohtaiset 

koulukokemukset,  käsitykset  omasta  vanhemmuudestaan,  vuorovaikutustaidot  sekä 

selviytymiskeinot, joita hän vuorovaikutustilanteessa käyttää. 
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8.3 Yhteiskunta vuorovaikutuksen osapuolena

...mä vielä  palaan  tähän lastensuojeluilmoitukseen  että,  vaikka  se  tuntuu  vanhemmilta  niinkun  tota  
rangaistukselta, niin mullehan se on hyvin pitkälle arkipäivää ja mä teen sosiaaliviranomaisten kanssa  
tosi paljon yhteistyötä. Niin kyllä mä haen sieltä niinkun, heillähän on aivan eri valtuudet toimia kun  
mulla.  Niin kyllä mä haen sitä niinkun yhteistyökumppania,  siiten siihen sekä ittelleni,  koululle että  
huoltajille. (H4)

Yhteiskunnan  ohjaustahto. Alakategoriassa  lastensuojelullinen  yhteistyö  esiintyvät  ilmaukset 

kuvastivat oppilashuollon ja koulun kanssa yhteistyötä tekevien viranomaistahojen työn arvostusta. 

Perheneuvolan, lastensuojelu- tai sosiaaliviranomaisten koetaan hyödylliseksi, koska heiltä saatava 

asiantuntemus auttaa oppilaan ongelmien ratkaisussa sekä koulua, oppilasta että perhettä. Edellä 

oleva  lainaus  osoittaa  myös,  että   toimiessaan  laajemmin  valtuuksin,  koulun  ulkopuoliset 

viranomaiset  ovat  tarvittaessa  koulun  toimivallan  jatkeena.  Myös  oppilashuollon  koettiin 

kehittyneen ja vahvistuneen vuosien varrella. Uudet opettajat omaksuvat oppilashuoltoryhmätyön ja 

sen  koetaan  auttavan  omaa  työtä.  Yläkategoriatasolla  on  kyse   lakien  ja  asetusten  kautta 

kanavoidusta yhteiskunnan panostuksesta lastensuojeluun. (Liite 20.)

Perheiden  ja  koulun  arjen  tasolla  yhteiskunnan  panostukset  tulevat  ilmi  saatavilla  olevista 

tukitoimista.  Esimerkiksi  testaamiseen ohjataan helpommin,  jos  kunnassa  on tarjolla  sitä  varten 

tarvittavat  palvelut.  Yhteiskunnan  rahallinen  panostus  heijastuu  näin  kodin  ja  koulun  väliseen 

yhteistyöhön, koska vanhempien nähdään yleensä olevan tyytyväisiä, jos resursseja riittää. Toisaalta 

yhteiskunnan arvostus ei tule ilmi opettajien palkkauksessa. Yksilöllisistä oppimääristä koituvasta 

työstä  ei  makseta  korvauksia,  minkä  voi  ajatella  heijastuvan  myös  koti-koulu  yhteistyöhön. 

Yksilöllistämisestä  seuraa  tiiviimpi  koti-koulu  yhteistyö,  jota  yhteiskunta  ei  rahallisesti  tue. 

Resursseilla on merkitystä myös luokkatilanteessa. Opettajien työlleen saama tuki näkyy avustajien 

määrässä ja luokkakoossa. Käytös- ja oppimisongelmat suuressa opetusryhmässä voivat väsyttää 

opettajan  nopeasti,  ellei  avustajaa  ole  saatavilla.  Opettajan  väsyminen  taas  heijastuu  työssä 

jaksamiseen, mikä saattaa vaikuttaa kodin kanssa tehtävään yhteistyöhön. Yläkategoriana resurssien 

merkitys  koti-koulu  yhteistyölle  ja  luokkatilanteelle   osoittavat  yhteiskunnan  panostuksen 

kasvatukseen ja koulutukseen. 

Yhteiskunnan panostus lastensuojeluun sekä kasvatukseen ja koulutukseen osoittavat yhteiskunnan 

ohjaustahtoa. Mahdollistaessaan eri viranomaisten välisen yhteistyön se osoittaa tiedostavansa ja 

arvostavansa  lasten  hyväksi  tehtävää  työtä.  Koulukohtainen  rahallinen  resursointi  osoittaa  sen, 

miten tämä arvostus käytännössä toteutuu ja vaikuttaa välillisesti  kodin ja koulun yhteistyöhön.
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Yhteenvetona vuorovaikutuksen  osatekijöiden  analyysistä  todetaan,  että  koulu  ja  oppilashuolto 

vaikuttavat vuorovaikutuksen onnistumiseen kolmella tavalla. Oman asiantuntijuuden sisäistämisen 

kautta  tulee tietoisuus  ammattiaseman mukanaan tuomista velvoitteista  sekä työn edellyttämistä 

toimenpiteistä.  Toiseksi  vuorovaikutuksen  onnistuminen  riippuu  siitä,  miten  asiantuntijuuden 

mukanaan  tuoma  valta-asema  huomioidaan.  Pyritäänkö  keskustelutilanteen  tunnelman 

huomioimiseen  siten,  että  tasa-arvoinen  asetelma  keskustelutilanteessa  on  mahdollinen.  Tähän 

tilannetajuun  keskustelutilanteessa liittyvät  lisäksi  vuorovaikutustaidot,  jolloin  toisen 

keskusteluosapuolen reaktioita havainnoimalla ja omaa toimintaa niihin sovittamalla voidaan auttaa 

keskustelun  etenemistä.  Onnistumisen  edellytyksiä  lisää  myös  palveluasenne,  jolloin  tiedon 

jakamisen  avulla  helpotetaan  vanhempien  osallistumista.  Kolmanneksi  vuorovaikutuksen 

onnistumista lisää yksilön taito oman toimintansa reflektioon.  Tällöin hän kykenee hyödyntämään 

aiempia  kokemuksiaan  sekä  tiedostamaan  omaa  käyttäytymistään  ja  asenteitaan  nykyisessä 

tilanteessa. 

Vanhempi  ja  koti  vaikuttavat  vuorovaikutussuhteen  onnistumiseen  viidellä  eri  tavalla.  Perheen 

arjen käytännöt sanelevat, miten paljon aikaa vanhemmilla on panostaa vanhemmuuteen liittyviin 

asioihin. Käsitys omasta vanhemmuudesta riippuu  puolisoiden välisten suhteiden mahdollistamista 

voimavaroista sekä kasvatusvastuun jakautumisesta huoltajien kesken sekä siitä, minkälaiseksi oma 

toimijuus  käsitetään  suhteessa  yhteiskunnan  kasvattajuuteen.  Tullessaan  osalliseksi 

keskustelutilannetta tuo vanhempi mukanaan myös omat  koulukokemuksensa. Omat koulumuistot 

yhdistyneenä oman koulutaipaleen jälkeisiin kokemuksiin koulusta ja opettajista vaikuttavat siihen, 

minkälaiseksi koululle paluu lapsen asian tiimoilta tunnetaan. Vanhemman omalla kouluhistorialla 

on  merkitystä  lisäksi  vuorovaikutustaitoihin  neuvottelutilanteessa.   Koulutus  edesauttaa  tiedon 

ymmärtämistä  ja  antaa  välineitä  omien  mielipiteiden  esittämiseen.  Lopuksi  vuorovaikutuksen 

onnistumiseen  liittyy  se,  minkälaisia  selviytymiskeinoja  vanhempi  käyttää  ollessaan  osallisena 

tilanteessa,  jossa  oman  lapsen  ongelmien  esille  nostaminen  voi  aiheuttaa  ahdistusta. 

Selviytymiskeinot  tilanteeseen  sopeutumisessa voivat  tähdätä  ongelmanratkaisuun  tai  suuntautua 

emootioiden hallintaan riippuen henkilöstä ja muista vuorovaikutustilanteen osallisista. 

Yhteiskunta  mahdollistaa onnistuneen kodin ja koulun vuorovaikutuksen  ohjaustahtonsa kautta. 

Yhteiskunta  voi  viranomaisyhteistyön  avulla  tunnustaa  lastensuojelutyön  arvon,  tukea  koteja  ja 

kouluja  näiden  kasvatustyössä  ja  lainsäädännön  kautta  velvoittaa  kunnat  sitoutumaan  samoihin 

tavoitteisiin. 
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9 POHDINTA

Tässä  tutkimuksessa  haluttiin  oppilashuoltoryhmän  jäseniltä  saadun  tiedon  kautta  selvittää 

vanhempien  yhteistyöhalukkuutta  oppilashuollollisissa  tilanteissa.  Yhteistyöhalukkuutta 

tarkasteltiin vuorovaikutussuhteena, jonka osallisia ovat koulu ja oppilashuolto, koti ja vanhemmat 

sekä yhteiskunta. Tutkimuksen kohdejoukkona olivat Etelä-Pohjanmaan perusasteiden alaluokilla 

oppilashuoltoryhmän  työhön  osallistuvat  eri  alojen  ammattilaiset.  Aluksi  kartoitettiin 

oppilashuoltoryhmätyöhön osallistujat  ja tyypillisimmät oppilashuollollisten keskustelujen aiheet. 

Tämän  jälkeen  vastattiin  ensimmäiseen  tutkimuskysymykseen  eli  miten  yleiseksi  vanhempien 

yhteistyöhaluttomuus  oppilashuoltoryhmien  jäsenten  keskuudessa  koettiin.  Lopuksi  selvitettiin, 

mitkä vuorovaikutussuhteen osallisiin liittyvät tekijät vaikuttavat vanhempien osallistumisalttiuteen 

ja  vuorovaikutuksen sujuvuuteen.  Seuraavaksi  tutkimuksen tulokset  kootaan yhteen ja  verrataan 

niitä  samalla  aiempaan  tutkimukseen.  Lopuksi  pohditaan  tutkimuksen  keskeisiä  ratkaisuja  ja 

arvioidaan tulosten siirrettävyyttä. 

Tavallisimmin  oppilashuoltoryhmän  työhön  osallistuvat  rehtori,  opettaja,  erityisopettaja  ja 

terveydenhoitaja,  koulukuraattori  ja  koulupsykologi.  Terveydenhoitajan  osallistuminen 

oppilashuoltoryhmän  vakiokokoonpanoon  on  kuitenkin  yleisempää  kuin  psyko-sosiaalisen 

oppilashuollon  edustajien.  Tämä  tutkimustulos  sopii  Länsi-Suomen  lääninhallituksen  (2005) 

teettämän  raportin  tietoihin,  jonka  mukaan  maakunnan  26  kunnasta  koulupsykologi  puuttui 

kymmenestä ja koulukuraattori viidestä kunnasta. Lappalainen (2001) liittää oppilashuoltoryhmän 

kokoonpanoon vielä opinto-ohjaajan, mutta perusasteen alaluokilla tämä ammattiryhmä on läsnä 

vain  tarvittaessa.  Opettajien  ammattiryhmä  nähtiin  yhtenä  tavallisimmin  ryhmän  toimintaan 

osallistuvista,  mutta  yksittäisen  opettajan  kohdalla  osallistuminen  on  tapauskohtaista.  Näiden 

ammattiryhmien lisäksi yleisimmin oppilashuoltoryhmän työhön osallistuu sosiaalityöntekijä. 

Kodin  ja  koulun  välistä  tapaamista  ei  kuitenkaan  näin  suurella  asiantuntijajoukolla  useinkaan 

järjestetä.  Koulun  taholta  paikalla  on  keskimäärin  kolme  oppilashuoltoryhmän  jäsentä  ja 

tyypillisimmin tapaamisessa ovat läsnä molemmat vanhemmat ja opettaja. Jos tapaamiseen saapuu 

vanhemmista vain toinen, on hän yleensä äiti. 
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Etelä-Pohjanmaan alueella käsiteltävinä olleet asiat (kysymykset 6 ja 7) liittyivät suurimmalta osin 

oppimisvaikeuksiin  sekä  erityisopetuksen  järjestämiseen.  Vaikka  maakunnan  6,6  % 

erityisopetukseen siirretyistä ja 21 % osa-aikaista erityisopetusta saaneista oppilaista edustavatkin 

valtakunnallista  keskitasoa,  ovat  erityisopetusmäärät  tälläkin  alueella  aiemmilta  vuosilta 

lisääntyneet ( Tilastokeskus 2006d). Toisena merkittävänä ryhmänä erottuvat häiriökäyttäytyminen 

ja  työrauhaongelmat.  Kolmanneksi viimeksi kuluneen vuoden aikana ja  yleisimmin käsitellyiksi 

nähtiin koti- ja perheongelmat. 

Keskustelujen  aiheita  jäljitettiin  tässä  tutkimuksessa  kolmella  kysymyksellä.  Kysymyksen  6 

vaihtoehdot oppilashuollollisiksi asioiksi oli poimittu Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen 

oppilashuoltotyöryhmän raportista (mt. 26).  Aiheita saatiin kuitenkin lisää kysyttäessä samaa asiaa 

kysymyksillä 10 ja 15, jolloin vastaajat kuvailivat yksityiskohtaisemmin oppilaan asiaa. Edelleen 

suurena oppilashuollollisten keskustelujen aiheena olivat  oppimiseen liittyvät  ongelmat  ja  niistä 

aiheutuvan asiantuntija-avun järjestäminen. Toisena ryhmänä erottuivat sosiaaliset ongelmat, joihin 

voidaan lukea käyttäytymisen ongelmat suhteessa toisiin kouluyhteisön jäseniin.  Aihejako muuttui 

kuitenkin  kolmannen  ryhmän noustua  esille.  Tähän ryhmään kuuluvat  oppilan  oman toiminnan 

hallinnan  vaikeuksiin  liittyvät  aiheet  kuten  läksyjen  tekoon,  myöhästelyihin,  luvattomiin 

poissaoloihin ja kouluhaluttomuuteen liittyvät asiat.  Nämä viittaavat vaikeuksiin ajanhallinnassa, 

työmotivaatiossa  ja  -tavoissa  sekä  kouluun  liittyvissä  arvostuksissa.  Lapsen  kohdalla  oman 

toiminnan  hallinta  liittyykin  vielä  kodin  toimintatapoihin  ja  vanhempien  käytäntöihin,  joita 

käsiteltiin myös yleisesti. Myös psyykkisen ja fyysisen terveyden aiheet kahtena suurena ryhmänä 

on mahdollista lukea perhepiiriin liittyviksi aiheiksi. 

Keskustelut  oppilaan  ongelmien  tiimoilta  sujuvat  pääosin  onnistuneesti.  Tällöin  vanhemmat 

ymmärtävät  koulun esittämät  toimenpidevaihtoehdot  ja  ovat  myös halukkaita  toimimaan koulun 

esittämällä  tavalla.  Vastavuoroisesti  koulu  huomioi  vanhempien  ehdotukset  ja  saattaa  myös 

noudattaa  niitä.  Vanhempien  myönteinen  suhtautuminen  lapsen  asian  hoitamiseen  liittyviin 

toimenpiteisiin  kuten  psykologiseen  testaamiseen  on  siis  melko  tavallista.  Koulun 

oppilashuoltoryhmän jäsenet eivät näe asiaa kuitenkaan yhtä tavalliseksi kuin koulun ulkopuoliset 

ammattiryhmät. Tämä selittynee sillä, että juuri koulun edustajat usein ovat ensimmäisiä, jotka asian 

vanhemmalle esittävät. 
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Vanhemmat saattavat kieltää tai keskeyttää oman lapsensa oppilashuollolliset toimenpiteet, mutta 

tätä tapahtuu melko harvoin. Yleisintä tällöin on, että alkanut yhteistyö lopahtaa jossain vaiheessa ja 

asian käsittely kodin osalta jää kesken. Syyn osallistumiseen tai keskeyttämiseen nähdään liittyvän 

yleisimmin vanhempiin kuin koulun asenteisiin. Koulun ulkopuoliset oppilashuoltoryhmän jäsenet 

saattavat tosin nähdä koulun asennoitumisen hieman merkittävämpänä kuin koulu itse. 

Osallistumiseen vaikuttavia tekijöitä etsittiin haastattelujen kautta, jolloin keskusteluissa teemoina 

olivat Siniharjun (2003) ja Eccles & Haroldin (1993) mallien vuorovaikutussuhteen osatekijät: koti, 

koulu ja yhteiskunta. (Sivut 13 ja 15). Tämän tutkimuksen tulokset voidaan tiivistää malliin, josta 

löydetään samat osatekijät, mutta hieman erilaisin painotuksin. (Kuvio 10.) 

KUVIO 10. Vuorovaikutuksen  sujuvuuden osatekijät oppilashuollollisessa vuorovaikutustilantees-
sa kodin ja koulun välillä
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Kehystekijänä toimii yhteiskunnan ohjaustahto, joka sisältää yhteiskunnan lakien ja asetusten kautta 

kanavoidut  arvostukset  ja  rahalliset  resurssit  näiden  arvostusten  käytännön  toteuttamiseen. 

Instituutiotasolla  toimivien kodin ja  koulun toimintapiireihin yhteiskunnan ohjaustahto  vaikuttaa 

monin eri tavoin. Perheen arjen käytännöt ovat riippuvaisia yhteiskunnassa vallitsevista ilmiöistä 

kuten työhön käytettävästä  ajasta  tai  tavoitellusta  elämäntyylistä.  Tässä  tutkimuksessa  vahvistui 

Siniharjun (2003) näkemys, jonka mukaan tärkein este vanhempien ja kodin väliselle yhteistyölle 

on vanhempien ajanpuute. (Mt. 169.) Arjen käytännöt vaikuttavat osaltaan huoltajien keskinäisiin 

suhteisiin, koska ne voivat tukea tai heikentää vanhempien vanhemmuuteen käytettävissä olevia 

voimavaroja. Vanhemmuuteen yhteiskunta voi vaikuttaa siten, että ohjaustahdollaan se voi osoittaa 

mihin asti vanhemmalla on kasvatusvastuu ja milloin se itse voi tämän vastuun itselleen ottaa. 

Tämän tutkimuksen keinoin ei saatu esille vanhemmuustyylien ja vanhempien osallistumisen välistä 

yhteyttä. Oppilashuollon jäsenten mukaan vanhempien omaksumia kasvatustyylejä on monenlaisia 

eikä yhteistyön sujumista oppilashuollollisissa tilanteissa määritelty niiden mukaan. Tutkimuksen 

havainnot arjen käytännöistä ja vanhemmuuden voimavaroista liittyvät vanhemmuustyylien sijaan 

enemmän vanhemmuuskäytäntöihin. Kaikki ne toimintatavat, joita vanhemmat käyttävät autaessaan 

lasta koulunkäynnissä ovat vanhemmuuskäytäntöjä (Darling & Steinberg 1993, 493). On oletettavaa 

että, jos perheen arki ei ole liian kiireistä ja jos vanhemmilla on riittävästi voimia vanhemmuuteen, 

myös lapsen koulunkäyntiä tukevat vanhemmuuskäytännöt ovat todennäköisempiä. 

Kouluun  yhteiskunnan  ohjaustahto  vaikuttaa  suoraan  määritellessään  asiantuntijuudelta 

edellytettävät  kriteerit  ja  antaessaan  kriteerit  täyttävälle  asiantuntijuuteen  kuuluvan  toimivallan. 

Tämän lisäksi koulun ja kodin vuorovaikutuksessa yhteiskunnan ohjaustahto näkyy henkilökunnan 

palkkauksessa.  Siniharjun  (2003)  mukaan  este  kodin  ja  koulun  yhteistyölle  voi  olla  se,  ettei 

yhteistyöstä makseta  erikseen,  koska se  ei  kuulu opetusvelvollisuuteen.  (Mt.  168.)  Palkkauksen 

ohella  yhteiskunnan  ohjaustahto  näkyy  kouluille  annetuissa  resursseissa.  Avustajien  määrä, 

erityisopetuksen saatavuus tai testaukseen ohjaaminen riippuvat kaikki resursseista ja vaikuttavat 

siihen, miten yhteiskunnan ohjaustahto käytännössä toteutuu.

Lareau  (1987)  näkee   vanhempien  osallistumisen  riippuvan  vanhempien  sosiaaliluokasta  sekä 

sosiaalisesta  ja  kulttuurisesta  pääomasta.  Työläistaustaisella  vanhemmalla  on  hänen  mukaansa 

vähemmän  aikaa  tai  koulutuksen  mukanaan  tuomia  henkisiä  resursseja  auttaa  lastaan  tämän 
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koulunkäynnissä.  Tässä  tutkimuksessa  haastateltavien  ilmaukset  osoittivat,  että  kiire  näkyy 

vanhempien arjen  käytännöissä,  mutta  on tasapuolinen kaikkien yhteiskuntaluokkien edustajille, 

joten vanhempien sosiaaliluokkaan ajanpuute ei suoranaisesti liity. Osallistumiseen vaikuttaa lisäksi 

käsitys  omasta  vanhemmuudesta.  Erityisesti  äidit  kantavat  vanhemmuuteen  liittyvän 

kasvatusvastuun kodin ja koulun välisessä yhteistyössä isiä tunnollisemmin. 

Kulttuurinen  pääoma  näkyy  kuitenkin  koulutustaustan  kautta.  Metson  (2004)  näkemys 

koulutustaustan ja  yhteistyön määrän yhteydestä ei  tässä saanut  tukea,  mutta koulutustasolla  on 

yhteys  siihen  minkälaiset  vuorovaikutustaidot  vanhemmalla  neuvottelutilanteessa  on.  Korkea 

koulutustaso voi auttaa tiedon ymmärtämisessä ja parantaa kommunikointitaitoja ristiriitatilanteissa. 

Myös  Ahon  (1980)  ja  Metson  (2004)  huomiot  vanhempien  omista  koulumuistoista  lastensa 

koulukokemusten  merkityksellistäjinä  saivat  tässä  tutkimuksessa  tukea.  Erityisopetussiirrot 

aiheuttavat  vastustusta,  koska  niihin  liittyy  erottautumisen  ja  leimautumisen  pelko.  Jos  lapsen 

ongelmia  tulkitaan  lisäksi  omien  ikävien  koulumuistojen  kautta,  voi  yhteistyön  sujuminen 

vaikeutua. 

Vuorovaikutustilanteen sujuvuutta kuvattiin usein vanhempien reaktioiden kautta. Wolpertin (2000) 

tutkimus viittasikin henkilökohtaisten ongelmanratkaisukeinojen kuten syyllisten etsimisen olevan 

läsnä  vuorovaikutustilanteessa.  Kuviosta  10  havaitaan,  että  tämän  tutkimuksen  kautta  näitä 

tilanteeseen sopeutumiskeinoja löydettiin  kuitenkin enemmän ja  teoreettista  tukea oli  lähdettävä 

etsimään uudelleen. Sosiaalipysykologiassa Folkman & al. (1986) ovat selittäneet vastaavat reaktiot 

coping-  eli  selviytymiskeinoiksi,  joiden  avulla  ihminen  yrittää  sopeutua  ahdistusta  tuottavaan 

tilanteeseen.   Mikäli  vanhemman  selvitymiskeino  tilanteessa  keskittyy  emootioiden  säätelyyn, 

voidaan  vuorovaikutustilanne  helposti  tulkita  vähemmän  sujuvaksi.  Jos  vanhemman  käyttämä 

selvitytymiskeino  tilanteessa  keskittyy  ongelmanratkaisuun  emootioiden  hallinnan  sijaan,  on 

ymmärrettävää,  että  vuorovaikutustilanne  koetaan  oppilashuollon  edustajien  näkökulmasta 

sujuvana.  Olennaista  kuitenkin olisi  se,  että  koulun edustajalla on tilannetajua ja hän ymmärtää 

näiden  reaktioiden  saattavan  olla  osa  tilanteeseen  sopeutumista.  Koulun  kannalta 

ongelmallisemmaksi tilanne kuitenkin muuttuu silloin,  jos vanhempi ei  missään vaiheessa käytä 

ongelmanratkaisuun tähtääviä keinoja kuten vastuullisuutensa hyväksyntää. Tällöin vuorovaikutus 

koetaan  vaikeaksi ja koulua edustavien asiantuntijuuden merkitys korostuu. Peräänantamattomuus 

68



ja  tietoisuus  oman  ammatin  velvollisuuksista  ovat  asiantuntijuutta,  jonka  avulla  oppilaan  asiaa 

joskus  joudutaan  pitämään  vireillä,  vaikka  vanhempi  ei  ongelmanratkaisukeskeisesti  asiaan 

suhtautuisi.

Lunden  &  Näsmänin  (1980)  mukaan  vuorovaikutusongelmat  vanhemman  ja  koulun  edustajien 

välillä synnyttävät helposti myytin hankalasta vanhemmasta. Myytin synty saattaakin selittyä juuri 

sillä,  että  koulun  edustaja  ei  ehkä  näe  vanhemman  käyttäytymistä  selviytymiskeinona  eikä 

myöskään  ehkä  kykene  suhtautumaan  toisen  osapuolen  tunteenpurkauksiin  loukkaantumatta. 

Vaarana on tällöin se, että omaa asiantuntijuutta korostetaan tarpeettomasti ja vanhempi kokee oman 

kasvatusasiantuntijuutensa  tulleen  vähätellyksi.  Mikäli  koulua  edustava  kuitenkin  kykenee 

reflektoimaan  omaa  toimintaansa  ja  aiempia  kokemuksiaan,  on  tilanteessa  mahdollisuus  edetä 

rakentavalla  tavalla.  Vuorovaikutustilanteen  mutkistuminen  ei  näin  välttämättä  synnytä  myyttiä 

hankalasta vanhemmasta. 

Tässä  tutkimuksessa  vanhempien  yhteistyöhalukkuutta  jäljitettiin  sekä  kvantitatiivisesti  että 

kvalitatiivisesti. Tutkimusmetodien yhdistämisellä on vaikutuksensa tutkimuksen arvioinnille siten, 

että  perinteisesti  kvantitatiivisen  tutkimuksen  arviointiin  käytetyt  reliabiliteetin  ja  validiteetin 

käsitteet eivät sellaisinaan sovellu kvalitatiivisen tutkimuksen arviointiin. Laadullisen tutkimuksen 

arvioinnissa onkin kyse koko tutkimusprosessin arvioinnista (Eskola & Suoranta 2005, 210-211). 

Seuraavassa palaankin tutkimuksen keskeisiin ratkaisuihin ja pohdin niitä Lincoln & Cuban (1985) 

kvalitatiiviseen tutkimukseen tuomien käsitteiden kautta. 

Oma  ymmärrykseni  aiheesta  vaikutti  tutkimuksen  tekemiseen  usealla  tavalla.  Lincoln  &  Cuba 

(1985,  296)  nimeävät  totuusarvon kriteeriksi  käsitteen  credilibity,  jonka  Tynjälä  suomentaa 

vastaavuutena (mt. 1991, 390). Tutkijan on kyettävä näyttämään, että hän on esittänyt tutkimuksessa 

luomansa  konstruktiot  siten,  että  ne  vastaavat  tutkittavien  esittämiä  alkuperäisiä  konstruktioita. 

(Lincoln & Cuba 1985, 296.) Kyse on Perttulan (1995) mukaan siitä, että tutkijan kokemus vastaa 

tutkittavan alkuperäistä  kokemusta (mt.  42).  Totuusarvoa lisää se,  jos tutkija  on riittävän kauan 

osallisena  (prolonged  engagement)  tutkimuskulttuurissaan  ja  näin  ymmärtää  täysin 

tutkimuskontekstinsa (mt. 302). Vaikka tämä pidennetty sitoutuminen  tutkimuskohteeseen liittykin 

pikemminkin antropologisiin kenttätyömenetelmiin, voidaan sitä soveltaa myös tämän tutkimuksen 

totuusarvon arviointiin. Tutkimuskontekstin tuntemiseen liittyy vielä jatkuva tarkkailu (persistent 

observation),  jonka  avulla  tutkija  kykenee   tunnistamaan  tutkimuskohteensa  asiaankuuluvimmat 
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elementit ja luonteenpiirteet, ja kykenee keskittymään niihin yksityiskohtaisesti. (Mt. 304.) Puheena 

olevat käsitteet ja yhteinen ymmärrys ovat helpommin saavutettavissa, mikäli tutkijalla on riittävä 

tuntemus tutkimusalueestaan. Näkisinkin, että tutkimuksessani luotujen konstruktioiden totuusarvoa 

lisää oma kokemukseni oppilashuoltoryhmätyöstä ja opettajan ammatissa toimimisesta. Toisaalta 

myös koulukontekstin arviointi mahdollistui oman vanhemmuuteni näkökulmasta käsin.

Totuusarvon lisäämiseen voidaan yhdysvaltalaisen laadullisen tutkimuksen traditiossa pyrkiä myös 

triangulaation avulla (Tuomi & Sarajärvi 2006, 145; Lincoln & Cuba 1985, 305).  Tässä käytettyllä 

triangulaatiolla pyrin tutkittavan ilmiön kokonaisuuden hahmottamiseen (Tuomi & Sarajärvi 2006, 

141)  tutkimusaineiston  ja  edellä  esitetyn  analyysimenetelmien  yhteiskäytöllä.  Tällöin  sekä 

määrällisen että laadullisen metodin voidaan katsoa kertovan samasta todellisuudesta vain eri puolia 

(mt. 146).  Tutkimusaineistoon liittyvän triangulaation avulla sain tietoa useilta eri oppilashuollon 

asiantuntijoilta  ja  pystyin  näin luomaan mahdollisimman monipuolisen näkökulman tutkittavaan 

asiaan. 

Kyselylomakkeen  validiutta  tarkasteltaessa  on  pohdittava  onnistuttiinko  sillä  mittaamaan 

tutkimuksen  kohteena  olevia  käsitteitä  (Erätuuli  1994,  106).  Tutkittaessa  miten  validi  jokin 

teoreettinen  käsite  on,  voidaan  tarkastella  kuinka  loogisia  ja  teorian  mukaisia  tutkimuksessa 

saatujen  muuttujien  väliset  yhteydet  ovat.  Tämä voidaan  todeta  siitä,  onko teoria  saanut  tukea 

tutkimustuloksista  ja  näin  osoittanut,  että  käytetyt  operationalisoinnit  ovat  olleet  teoreettisten 

käsitteiden  riittäviä  mittoja.  (Valkonen  1981,  70).  Kyselylomake  toimi  mittarina,  jolla  haluttiin 

kartoittaa  vanhempien  yhteistyöhalukkuuden  yleisyyttä  ja  siihen  sidoksissa  olevia  tekijöitä. 

Väitelauseet,  joilla  nämä  asiat  ajateltiin  saavutettavan,  oli  muodostettu  aiemman 

tutkimuskirjallisuuden tuottaman tiedon sekä Siniharjun (2003) ja Eccles & Haroldin (1993) mallien 

pohjalta. Väitelauseilla onnistuttiin saamaan selvyyttä käsityksistä vuorovaikutuksen sujuvuudesta, 

viitteitä  osallistumiseen  vaikuttavista  syistä  ja  vanhempien  asenteista  ongelmanratkaisuun. 

Kuitenkin on todettava, että yhteyttä vanhemmuustyylien ja vanhempien osallistumisen välillä ei 

huomioitu  väitelauseita  rakennettaessa.  Myös  sosiaaliseen  taustaan  ja  asuinalueeseen  liittyvien 

käsitysten kartoitus olisi ollut tarpeen. Siniharjun (2003) mallissa omaksi kohdakseen erotetut lapsi 

ja  luokka  jäivät  myös  pois  väitelauseiden  joukosta.  Tämä  saattaa  kuitenkin  johtua  omasta 

kokemuksestani, sillä oppilaan läsnäolo oppilashuoltokeskusteluissa koulun ja vanhempien välillä 

on  harvinaisempaa  enkä  huomioinut  niitä  vanhempien  osallistumiseen  vaikuttaviksi  tekijöiksi. 

Kritiikkiä voi esittää myös vanhempien koulutustaustaa koskevien kysymysten 28 ja 29 muotoiluun, 

sillä vastaajista 4 oli jättänyt vastaamatta näihin kysymyksiin.
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Perinteisenä  ulkoisen  validiteetin  mittana  käytetyn  yleistettävyyden arvioinnilla  pyritään 

osoittamaan  missä  määrin  tutkimuksen  tuloksia  voidaan  soveltaa  laajempaan  perusjoukkoon. 

(Tynjälä 1991, 390.) Yleistettävyyden peruskysymykseen vastaa Lincoln & Cuban (1985) mukaan 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa siirrettävyyden (transferability) käsite. Tutkimustulosten siirtäminen 

toiseen kontekstiin on mahdollista silloin, kun ajan ja kontekstin kuvaukset ovat samankaltaisia. 

Siirrettävyys  edellyttääkin  mahdollisimman  tiheää  aineiston  ja  tulosten  kuvausta.  Toiseen 

kontekstiin  siirtäminen  jättää  vastuuta  myös  tutkimustulosten  hyödyntäjälle,  koska  hänen  on 

arvioitava tutkimustulosten sovellettavuus uuteen kontekstiin. (Mt. 316.) Omassa tutkimuksessani 

olen  pyrkinyt  kuvaamaan  mahdollisimman  tarkasti  tutkimukseni  kohdejoukon  työkokemuksen, 

oppilashuoltoryhmien  kokoonpanot,  tavallisimmin  käsiteltävinä  olleet  oppilashuoltoasiat  sekä 

Etelä-Pohjanmaan  maakunnan  perusasteen  koulukontekstin.  Nämä  taustatekijät  huomioiden 

tutkimustuloksia  voidaan  soveltaa  muuhunkin  perusasteen  alaluokkien  koti-koulu  yhteistyöhön. 

Kuitenkin  on  syytä  kiinnittää  huomiota  siihen,  että  Etelä-Pohjamaan  alueella  on  varsin  vähän 

maahanmuuttajia  ja  erilaisia  etnisiä  ryhmiä.  Haastateltavien  lausumien  mukaan  valtaväestöstä 

eroavia  ryhmiä  ovat  lähinnä  romanit,  ruotsalaiset  paluumuuttajat,  venäläiset  ja  thaimaalaiset. 

Oppilashuoltoryhmien arjessa näiden oppilaiden eivät kuitenkaan ole erityisemmin esillä. Tämän 

seikka  on  huomioitava  tutkimustulosten  arvioinnissa.  Varsinkin  amerikkalaista  koti-koulu 

yhteistyötutkimusta on tehty juuri vähemmistöjen näkökulmasta, jolloin tutkimustulokset selittyvät 

pääosin kulttuurisella ja sosioekonomisella taustalla. (Ks. Garcia Coll & al. 2002; Blue-Banning & 

al. 2004.) Omassa tutkimuksessani etnisyys vanhempien osallistumiseen vaikuttavana taustatekijänä 

ei  siis  noussut  esille  väestön kulttuurisen samankaltaisuuden  vuoksi.  Tutkimus  olisikin 

mielenkiintoista toistaa  monikulttuurisemmilla alueilla Suomessa. 

Tieteen  peruskysymyksiin  kuuluu  myös  tutkimustulosten  yhtäpitävyys,  joka  kvantitatiivisessa 

tutkimuksessa  määritellään  reliabiliteetin  avulla  (Järvinen  &  Järvinen  2004,  196).  Käytännössä 

tutkijan  on  pohdittava,  missä  määrin  tutkimustulokset  pysyvät  muuttumattomina  jos  tutkimus 

toistettaisiin  samankaltaisissa  olosuhteissa.  (Tynjälä  1991,  391.)  Kyselylomakkeen  eli  käytetyn 

mittarin  reliabiliteettia  arvioitiin  konsistenssin  näkökulmasta  sivulla  33.  Tällöin  todettiin,  että 

väitelauseista 17 – 41 muodostetuista summamuuttujista oli sisäisen yhtenäisyyden parantamisen 

vuoksi jouduttu jättämään pois kysymykset  21, 29 ja 30. Kysymys 21 putosi pois summamuuttujien 

joukosta faktorianalyysin yhteydessä, koska se sai liian alhaisen latauksen kommunaliteettiarvolla 

0.172.  Rotataatio  vuorostaan  pudotti  pois  kysymyksen  30  ja  kullekin  faktorille  suoritettu 

reliabiliteettijajo  pakotti  jättämään  summamuuttujien  joukosta  pois  kysymyksen  29.  Mikäli 

reliabiliteetti  määritellään Heikkilän (1999)  tapaaan mittarin kyvyksi  tuottaa  ei-sattumanvaraisia 

71



tuloksia  kahden  riippumattoman  mittauksen  korrelaationa  (mt.  179),  voidaan  katsoa,  että  tässä 

käytetty mittari on reliaabeli. 

Tutkimustulosten samana pysymistä ei kuitenkaan ole mielekästä vaatia, koska tutkimuksen aikana 

voi tapahtua muutoksia tutkijassa itsessään, tutkittavassa tai olosuhteissa. (Lincoln & Cuba 1985, 

299.) Perinteisen reliabiliteetin tilalle Lincoln & Cuba (1985) ehdottavatkin käsitettä debendability 

(mt. 299), jonka Tynjälä (1991) esittää edellisen kaltaisena  tutkimustilanteen arviointina, jolloin on 

huomioitava  tutkimuksesta  ja  ilmiöstä  itsestään  johtuvien  vaihtelua  aiheuttavien  tekijöiden 

vaikutus.(Mt.391.)  Suorittaessani  haastatteluja  huomasin,  että  toiset  haastatteluista  olivat  joko 

itsestäni  tai  haastateltavasta  johtuen  pidempiä  ja  sujuvampia.  Kolmas  haastettelu  suoritettiin 

kahvilassa  haasteteltavan  pyynnöstä,  jolloin  taustahäly  vaikeutti  keskustelua  ja  myöhemmin 

litterointia.  Myös  tutkittavan  ilmiön  rakentuminen  vaihteli.  Ensimäisen  haastateltavan  kanssa 

huomasin,  että  hän  oli  pohtinut  asiaa  erittäin  paljon.  Keskustelu  oli  alusta  lähtien  syvää  ja 

pohdiskelevaa.  Viimeisen  haastateltavan  vastaukset  olivat  alussa  lyhyehköjä,  mutta  keskustelun 

kuluessa ne pidentyivät ja lopuksi hän ohjasi keskustelun täysin uudelle alueelle, joka minulta oli 

jäänyt huomaamatta. 

Tieteen  peruskriteerinä  neutraalisuus on  käsitetty  perinteisesti  objektiivisuutena.  Tutkija  ei  saa 

antaa omien näkemystensä vaikuttaa tutkimusprosessiin. Haastattelutilanteessa tämä merkitsee sitä, 

että  tutkijan  on  varottava  johdattelemasta  haastateltaviaan.  (Heikkilä  1999,  29-30.)  Haastattelut 

olivat hyvin keskustelunomaisia ja teemat käsiteltiin eri  järjestyksessä eri  haastatteluissa.  Koska 

seuraava  kysymys  johtui  vastaajan  edellisestä  vastauksesta,  jouduin  todella  tarkkailemaan,  että 

kaikki teemat tulevat käsitellyiksi.  On todettava, että kodin ja koulun sijaintia koskevia teemoja 

osassa  haastatteluista  vain  sivuttiin  eivätkä  ne  nousseet  esille  muiden Siniharjun  (2003)  mallin 

osatekijöiden tavoin. 

Lincoln  & Cuba (1985)  puhuvat  tässä  yhteydessä  vahvistettavuudesta  (confirmability),  jolla  he 

tarkoittavat  neutraaliuden  olevan  tarkistettavissa  tutkijan  aineistosta.  Tähän  voidaan  käyttää 

ulkopuolista  tarkastajaa  tai  tutkija  voi  itse  parantaa  vahvistettavuutta  omien  muistiinpanojen 

tekemisellä. (Mt. 319.)  Valitsin aineistoni neutraaliuden parantamiseksi muistiinpanojen tekemisen. 

Kunkin haastattelun jälkeen kertasin keskustelutilanteen tunnelmat ja arvioin myös omaa rooliani 

haastattelijana. Kiinnitin huomiota erityisesti siihen, että annan haastateltavalle aikaa vastaamiseen. 

Haastattelujen  litteroinnissa  onkin  nähtävissä  (liite  6),  että  omat  puheenvuoroni  ovat  pääosin 

lyhyitä.  Keskustelujen sujuvuuden ja siirtymien varmistamiseksi  pyrin käyttämään kommentteja, 

72



jotka pyrin Hirsjärven & Hurmeen (2001) neuvon mukaan pitämään neutraaleina (mt. 109). 

Tynjälän  (1991)  mukaan  nykyisin  on  tavallista,  että  objektiivisuuden  sijaan  kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa  korostetaan  subjektiivisuutta  (mt.  391).  Tutkijan  oma  viitekehys  on  läsnä 

tutkimuksen jokaisessa vaiheessa, ja niin myös omassani. Haastateltavat tiesivät taustani, ja sillä on 

saattanut  olla  merkityksensä  keskustelun  sisältöön.  Onhan  mahdollista,  että  koulua  koskevat 

arvioinnit olisivat voineet olla terävämpiä, mikäli haastattelija olisi ollut koulun ulkopuolinen. 

Omat havaintoni  aihepiiristä  kietoutuivat   haastateltavien lausumiin sekä haastatteluhetkellä  että 

kategorioiden  laatimisvaiheesssa.  Bogdan  &  Biklen  (1992)  mukaan  tutkijan  onkin  alituiseen 

kohdattava omat  tunteensa  ja  mielipiteensä datan  suhteen.  Heidän mukaansa  tutkijan  hankkima 

aineisto on kuitenkin aina  paljon rikkaampaa kuin mitä luovinkaan tutkija olisi ennakkoluuloineen 

tuottanut. (Mt. 46).  Tämä oli mielestäni havaittavissa kaikissa haastatteluissa. Vaikka käsiteltävinä 

olleet teemat toistuivat kaikissa haastattelussa, heijastui kustakin keskustelusta selkeästi vastaajan 

ammatillinen näkökulma. Näin aineisto muodostui vivahteikkaammaksi kuin mitä itse olisin omien 

havaintojeni  avulla  kyennyt  rakentamaan.  Kategorioiden  laatimisvaiheessa  tutkimuskontekstin 

tunteminen ja omat havaintoni auttoivat luokittelua. Kaikkosen (1999) mukaan sisällön analyyttiset 

menetelmät, kuten luokittelu ja teemoittelu, tapahtuvat sen perusteella, miten tärkeäksi tutkija kokee 

ne  omaa  ymmärrystään  vasten  ja  miten  keskeiseksi  ne  nousevat.  (Mt.  433.)   Vuorovaikutus 

-teemaan  liittyvät  havainnot  toivat  esiin  vanhempien  käyttäytymiseen  liittyvät  reaktiot,  joiden 

omien havaintojeni  perusteella  ymmärrän  olevan  läsnä  aina  kun oppilaan ongelmista  puhutaan. 

Myös  haastateltavien  lausumista  löytyi  runsaasti  viittauksia  ihmisen  käyttäytymiseen 

stressitilanteessa  ja  näin  haastateltavien  kuvaamien  reaktioiden  yhteiseksi  nimittäjäksi  löytyivät 

selviytymiskeinot tilanteeseen sopeutumisessa.

Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa oppilashuollollisten vuorovaikutustilanteiden lisäksi 

myös  muissa  vanhempi-viranomainen  vuorovaikutustilanteissa.  Yhteiskunnallista  asiantuntijuutta 

edustava viranomainen kohtaa päivittäin vanhempia, mutta yksittäiselle vanhemmalle nämä usein 

ahdistavatkin  tilanteet  sattavat  olla  arjesta  poikkeavia  tapahtumia.  Yhteistyö  sosiaalityöntekijän, 

poliisin tai lääkärin kanssa palauttaa vanhemman kasvatusvastuun kysymysten äärelle ja näissäkin 

keskusteluissa  ovat  läsnä  samat  vuorovaikutustilanteeseen  vaikuttavat  tekijät  kuin 

oppilashuollollisissa  tilanteissa.  Vaikka  yhteistyöhön  osallistumisen  vapaaehtoisuus  näiden 

asiantuntijatahojen kanssa on rajoitetumpaa, tilanteen käsittelyä auttanee viranomaisen tilannetaju, 

kyky reflektoida  toimintaansa ja oman asiantuntijuuden sisäistäminen.
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Lopuksi

Mutta  että  sitten  niinkun  tää  kaveri  saatiin  testattua  ja  todettua,  että  tällä  on  pahoja  
eritysvaikeuksia,  niin  sitten  kun  hän  siirtyi  metsäopistoon  kouluun,  saatiin  aikaan 
erityisopetusta sielläkin, mitä ei oltu tehty siellä aikaisemmin, siellä ei oltu otettu huomioon  
näitä, niin sitten saatiin erityisopetus aikaan sielläkin. Se oli ihan hyvä sitten että, sit varmaan  
vanhemmatkin  oli  tyytyväisiä  siinä  vaiheessa.  Mutta  hirmu  pitkiä  työrupeamia  saatta  olla,  
mutta vähän enemmän harvinaisuuksia kuitenkin. Mutta tota, silloin kun vanhempien kanssa  
päästään yhteistyöhön se on jotain seitkyt- kaheksankyt prosenttia vähintäänkin vanhemmista 
on semmosia, jotka on ihan helppo, mutta sitten se vaatii vaan pitkäjänteistä työtä semmosilla,  
joilla se ei suju. H3

Suomessa asuva lapsi on jo ennen syntymäänsä yhteiskunnan kasvattavan ja ohjaavan tuen piirissä. 

Varhaislapsuudessa  kasvun  ja  kehityksen  tueksi  rakennettu  sosiaali-  ja  terveydenhuollon 

turvaverkko  täydentyy  oppivelvollisuuden  alkaessa  koulutusjärjestelmän  tarjoamalla  opetus-  ja 

kasvatuspalveluilla.  Varsinaisen  oppivelvollisuuden  täytyttyä  nuoren  odotetaan  hakeutuvan 

perusasteen  jälkeiseen  koulutukseen,  sosiaalistuvan  vähitellen  yhteiskuntamme  jäseneksi  ja 

lunastavan  näin  häneen  asetetut  odotukset  ja  taloudelliset  sijoitukset.  Tämän  matkan  aikana 

sosiaali-,  työvoima-  ja  koulutusviranomaiset  seuraavat  järjestelmästä  syrjäytyviä  pyrkien 

ehkäisemään, ennakoimaan ja palauttamaan mahdollisia systeemistä putoavia. 

Syrjäytymisen ehkäiseminen edellyttää alusta asti vanhempien ja yhteiskunnan asiantuntijatahojen 

yhteistyötä.  Oppilashuollollisissa  tilanteissa  yhteistyö  vaatii  usein  käytännön tekoja  molemmilta 

osapuolilta,  jolloin  toimiva  keskusteluyhteys  helpottaa  asian  käsittelyä.  Toimenpiteisiin  lapsen 

auttamiseksi  saatetaan päästä  nopeastikin,  mutta toisinaan yhteisymmärrykseeen pääseminen vie 

pidemmän ajan. Analysoimalla kodin ja koulun välisen vuorovaikutussuhteen osatekijöitä voidaan 

ehkä ymmärtää, miksi asiat eivät aina etene koulun tarkoittamalla tavalla. 
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LIITTEET

Liite 1.  Kyselylomake

Vastaajan taustatiedot

1. sukupuoli: (    ) mies (    ) nainen

2. ammattinimike: _______________________________________

3. ammatissa toimimisvuodet: _________________ vuotta

4. työskentelen oppilashuoltoryhmässä : (    ) tapauskohtaisesti

                                     (    ) säännöllisesti

Taustatiedot oppilashuoltoryhmän toiminnasta

5. Ketkä seuraavista henkilöistä tavallisimmin kuuluvat siihen oppilashuoltoryhmään,  jossa 

toimitte? Jos on tarpeen, rastittakaa myös oma ammattiryhmänne.

terveydenhoitaja (    ) rehtori    (     )

erityisopettaja     (    ) luokanopettaja  (    )

koulukuraattori   (    ) muun ammattiryhmän 

koulupsykologi   (    ) edustaja: _______________________

6. Mitä seuraavista oppilashuollollisista asioista olette käsitelleet oppilashuollollisissa 

kokouksissa viimeksi kuluneen vuoden aikana? 

oppimisvaikeudet (    ) erityisopetuksen tarve  (    )

työrauhaongelmat  (    ) kiusaaminen (oppilas oppilasta)  (    )

fyysisen terveyden asiat (    ) kiusaaminen (opettaja oppilasta)  (    )

mielenterveysongelmat (    ) kiusaaminen (oppilas opettajaa)  (    )

luvattomat poissaolot (    ) koti-ja perheongelmat  (    )

päihteet (   ) muu: ________________________
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7. Mitkä ovat mielestänne yleisimpiä oppilasta koskevia asioita, joita käsittelette 

oppilashuoltoryhmän kokoontumisissa?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

8. Kenen aloitteesta käsityksenne mukaan oppilaan asia tuodaan yleisimmin oppilashuoltoryhmän 

käsiteltäväksi?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Kodin ja koulun yhteistyö oppilashuollollisissa asioissa 

9. Oletteko ottaneet yhteyttä oppilaan kotiin oppilasta koskevissa asioissa oppilashuollollisissa 

asioissa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Jos ette, siirtykää kysymykseen 12.

(    ) kyllä (    ) ei

10.  Jos olitte, minkälaatuisesta oppilaan asiasta oli kyse?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

11.  Kuvailkaa miten keskustelu oppilaan vanhempien tai huoltajan kanssa mielestänne  sujui?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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12. Oletteko olleet osallisina kodin ja koulun välisessä tapaamisessa, jossa on pohdittu oppilaan 

ongelmia yhdessä hänen huoltajiensa tai vanhempiensa kanssa? Jos ette, siirtykää kysymykseen 17.

(    ) kyllä (    ) ei

13. Kuka tai ketkä olivat oppilaan taholta keskustelutilanteessa läsnä? : 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

14. Kuka tai ketkä olivat koulun taholta keskustelutilanteessa läsnä? :

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

15. Mistä oppilaan ongelmasta oli kyse?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

16. Kertokaa miten keskustelu mielestänne sujui?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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Vastatkaa seuraaviin kysymyksiin ympäröimällä mielipidettänne vastaava numero. 

Vastausvaihtoehdot: 

1= ei koskaan 3= silloin tällöin 5= aina

2= harvoin 4= usein

17. Vanhemmat osallistuvat lastaan

koskevien ongelmien syiden selvittämiseen.             1             2             3             4            5             

18. Vanhemmat ovat halukkaita osallistumaan 

lastaan koskevien oppimisvaikeusongelmien

ratkaisuun. 1 2 3 4 5

19. Vanhemmat ovat halukkaita osallistumaan

lastaan koskevien käytösongelmien ratkaisuun. 1 2 3 4 5

 20. Vanhemmat ovat halukkaita keskustelemaan

perhe- ja kotiongelmista. 1 2 3 4 5

21. Koulun edustajat antavat tarpeeksi tietoa lasta 

koskevista toimenpidevaihtoehdoista.

1 2 3 4 5

22. Vanhemmat ymmärtävät koulun esittämät

toimenpidevaihtoehdot lapsen ongelman 

auttamisessa.

1 2 3 4 5

23. Vanhemmat ovat yhtä mieltä koulun kanssa 

lastaan koskevista ongelmista. 1 2 3 4 5

24. Vanhemmat ovat halukkaita toimimaan

koulun esittämällä tavalla. 1 2 3 4 5

25. Vanhemmat esittävät omia ehdotuksiaan 

lapsen asian parantamiseksi. 1 2 3 4 5

26. Vanhempien ehdotuksia kuunnellaan koulun

taholta. 1 2 3 4 5
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27. Vanhempien ehdotuksia noudatetaan koulun

taholta. 1 2 3 4 5

28. Oppilaan ongelmien selvittämiseen osallistuvat

korkeammin koulutetut vanhemmat.

1 2 3 4 5

29. Oppilaan ongelmien selvittämiseen osallistuvilla

vanhemmilla on matala koulutustausta. 1 2 3 4 5

30. Osallistuminen oppilaan ongelmien 

selvittämiseen riippuu vanhempien käytettävissä

olevasta ajasta.

1 2 3 4 5

31. Osallistuminen oppilaan ongelmien selvittämiseen

riippuu kodin ja koulun välisestä aiemman

yhteistyön sujuvuudesta. 1 2 3 4 5

32. Osallistuminen oppilaan ongelmien selvittämiseen

riippuu vanhempien kasvatustyylistä. 1 2 3 4 5

33. Osallistuminen oppilaan ongelmien selvittämiseen

riippuu perheen etnisestä taustasta. 1 2 3 4 5

34. Osallistuminen oppilaan ongelmien selvittämiseen

riippuu vanhempien henkilökohtaisista asenteista

tai ominaisuuksista. 1 2 3 4 5

35. Osallistuminen oppilaan ongelmien selvittämiseen

riippuu koulun asenteista oppilaaseen. 1 2 3 4 5

36. Osallistuminen oppilaan ongelmien selvittämiseen 

riippuu koulun asenteista vanhempiin. 1 2 3 4 5

37. Vanhemmat noudattavat koulun ehdotusta 

oppilaan psykologisesta testaamisesta, jos kyse 

on oppimisvaikeuksista.

1 2 3 4 5
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38. Vanhemmat noudattavat koulun ehdotusta 

oppilaan psykologisesta testaamisesta, jos kyse 

on käytösongelmista. 1 2 3 4 5

39. Vanhemmat kieltävät oppilaan 

psykologisen testaamisen. 1 2 3 4 5

40. Vanhemmat aloittavat, mutta saattavat 

lopettaa yhteistyön oppilaan ongelmien 

ratkaisussa. 1 2 3 4 5

41. Vanhemmat eivät osallistu lainkaan 

oppilaan ongelmien ratkaisuprosessiin. 1 2 3 4 5

Kiitokset vastauksistanne!

Tutkimuksen toisessa vaiheessa kodin ja koulun välistä vuorovaikutusta oppilashuollollisissa tilanteissa 

tutkitaan haastattelujen avulla. Jos olette kiinnostuneet osallistumaan henkilökohtaiseen haastatteluun, 

jättäkää yhteystietonne ja mahdollisesti ehdotus Teille sopivasta ajankohdasta sähköpostilla osoitteeseen:

kirsi.m.kujala@uta.fi. Voitte myös soittaa p. 050- 3422 114 tai jättää ne tässä varattuun tilaan:

puhelin: _________________________________

sähköpostiosoite: __________________________

ajankohta, jolloin haastattelu sopisi minulle: ______________________________

Ystävällisin terveisin,

Kirsi Kujala
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Liite 2. Sähköpostina lähetetty yhteystietopyyntö rehtoreille.

Hei! Nurmossa 15.8.2006

Olen kasvatustieteiden opiskelija Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitokselta, ja tutkin 

lopputyössäni koulun ja kodin välistä vuorovaikutusta oppilashuollollisissa tilanteissa perusasteen 

alaluokilla 1 – 6. Olen erityisen kiinnostunut niistä kodin ja koulun kohtaamisista, joissa yhteistyö 

ei sujukaan koulun toivomalla tavalla.

Tutkimuksen ensimmäisessä osassa on tarkoitus kyselylomakkeen avulla kartoittaa 

oppilashuoltoryhmässä toimivien koulun, terveydenhuollon ja sosiaalialan edustajien näkemyksiä 

kyseisestä aihealueesta. Tutkimuksen toisessa vaiheessa aihepiiriä tutkitaan henkilökohtaisten 

haastattelujen avulla. Kyselylomakkeeseen vastaaminen ei edellytä haastatteluun osallistumista.

Tutkimuksen suorittamista varten tarvitsisin Teiltä luokka-asteilla 1-6 toimivien 

oppilashuoltoryhmän jäsenten yhteystietoja. Kyseeseen tulevat siis erityisopettajat, 

koulupsykologi, koulukuraattori, terveydenhoitaja, luokanopettajat, rehtorit tai myös muut 

oppilashuoltoryhmän kokouksiin osallistuvat henkilöt. 

Yhteystiedot voitte lähettää minulle sähköpostina osoitteeseen: kirsi.m.kujala@uta.fi

tai postitse:  Kirsi Kujala

Kourantie 572 

61160 Koura

        p. 050 -3422 114

Kaunis kiitos vaivannäöstänne!
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Liite 3.  Esimerkki tutkimuslupa-anomuksesta kuntien sivistystoimille.

Kirsi Kujala TUTKIMUSLUPA-ANOMUS
Kourantie 572
61160 KOURA
050-3422 114
kirsi.m.kujala@uta.fi   28.8.2006

Sivistystoimenjohtaja Mika Kamunen
Alvar Aallon tie 1
62900 ALAJÄRVI

TUTKIMUSLUPA-ANOMUS

Olen  kasvatustieteiden  opiskelija  Tampereen  yliopiston  kasvatustieteiden 
laitokselta,  ja  kartoitan  lopputyössäni  oppilashuoltoryhmien  toimintaa  Etelä-
Pohjanmaan  perusasteiden  luokilla  1  –  6  sekä  koulun  ja  kodin  välistä 
vuorovaikutusta  oppilashuollollisissa  tilanteissa  koulua  edustavien 
asiantuntijoiden näkökulmien kautta.

Tutkimuksen  ensimmäisessä  osassa  on  tarkoitus  kyselylomakkeen  (ks.  liite) 
avulla kartoittaa oppilashuoltoryhmässä toimivien koulun, terveydenhuollon ja 
sosiaalialan edustajien näkemyksiä kyseisestä aihealueesta.  Kyseeseen tulevat 
siis  erityisopettaja,  koulupsykologi,  koulukuraattori,  terveydenhoitaja, 
luokanopettaja,  rehtori  tai  myös  muut  oppilashuoltotyöhön  tavallisimmin 
osallistuvat  henkilöt.  Tutkimuksen  toisessa  vaiheessa  aihepiiriä  tutkitaan 
henkilökohtaisten  haastattelujen  avulla.  Kyselylomakkeeseen  vastaaminen  ei 
edellytä haastatteluun osallistumista.

Tutkimuksen suorittaminen edellyttää Alajärven kaupungin luokka-asteilla 1-6 
oppilashuoltotyöhön osallistuvien yhteystietojen hankkimista (nimi ja sp-osoite 
tai  postiosoite),  ja  näitä  tietoja  on  tarkoitus  kysyä  koulujen  rehtoreilta. 
Yhteystietojen  saamisen  jälkeen  aikomuksenani  on  lähettää  kyselylomake 
palautuskuorineen rehtoreiden nimeämille henkilöille, jotka voivat halutessaan 
osallistua tutkimukseen. 

Tutkimustani  ohjaa  Tampereen  yliopiston  kasvatustieteiden  laitokselta  YTT, 
kasvatustieteen  professori  Tuomas  Takala.  Vastaan  mielelläni  tutkimustani 
koskeviin tiedusteluihin.

Ystävällisin terveisin,

Kirsi Kujala

Liite: kyselylomake
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Liite 4. Saatekirje kyselylomakkeeseen.

Hei!

Olen kasvatustieteiden opiskelija Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitokselta. Kartoitan 

lopputyössäni oppilashuoltoryhmien toimintaa Etelä-Pohjanmaan perusasteiden luokilla 1-6 sekä 

koulun ja kodin välistä vuorovaikutusta oppilashuollollisissa tilanteissa koulua edustavien 

asiantuntijanäkökulmien kautta. Olen erityisen kiinnostunut niistä kodin ja koulun kohtaamisista, 

joissa yhteistyö ei sujukaan koulun toivomalla tavalla. 

Tämä kyselylomake on tutkimuksen ensimmäinen osa ja  tarkoituksena on kartoittaa 

oppilashuoltoryhmässä toimivien koulun edustajien mielipiteitä tutkittavasta asiasta ja siihen 

liittyvien seikkojen yleisyydestä. Tutkimuksessa tietoa haetaan siis erityisopettajilta, 

koulupsykologeilta, koulukuraattoreilta, terveydenhoitajilta, luokanopettajilta, rehtoreilta ja 

myös muilta oppilashuoltoryhmän työhön tavallisimmin osallistuvilta henkilöiltä.

Kyselyn lisäksi vastaaja voi osallistua myös tutkimuksen seuraavaan vaiheeseen, jossa aihepiirin 

tutkimista syvennetään haastattelujen avulla. Tähän kyselylomakkeeseen vastaaminen EI edellytä 

myös haastatteluun osallistumista. Kyselylomakkeen vastaajat voivat palauttaa postitse mukaan 

liitetyssä kirjekuoressa mielellään syyskuun loppuun mennessä.

Toivon, että Te voisitte välittää oheiset kysymyslomakkeet palautuskuorineen ja saatekirjeineen 

edellä mainituille oppilashuoltoryhmän jäsenille.

Kaunis kiitos yhteistyöstänne!

Kirsi Kujala

Kourantie 572

61160 Koura

kirsi.m.kujala@uta.fi

p. 050-3422 114
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Liite 5.  Saatekirje kyselylomakkeeseen vastaajille.

Hei!

Olen kasvatustieteiden opiskelija Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitokselta. Kartoitan 

lopputyössäni oppilashuoltoryhmien toimintaa Etelä-Pohjanmaan perusasteiden luokilla 1-6 sekä 

koulun ja kodin välistä vuorovaikutusta oppilashuollollisissa tilanteissa koulua edustavien 

asiantuntijanäkökulmien kautta. Olen erityisen kiinnostunut niistä kodin ja koulun kohtaamisista, 

joissa yhteistyö ei sujukaan koulun toivomalla tavalla. 

Tämä kyselylomake on tutkimuksen ensimmäinen osa ja  tarkoituksena on kartoittaa 

oppilashuoltoryhmässä toimivien koulun edustajien mielipiteitä tutkittavasta asiasta ja siihen 

liittyvien seikkojen yleisyydestä. Kyselyn lisäksi voit myös osallistua tutkimuksen seuraavaan 

vaiheeseen, jossa aihepiirin tutkimista syvennetään haastattelujen avulla. Tähän 

kyselylomakkeeseen vastaaminen EI edellytä myös haastatteluun osallistumista. 

Kyselylomakkeen voitte palauttaa postitse mukaan liitetyssä kirjekuoressa mielellään syyskuun 

loppuun mennessä.

Toivon, että Teillä olisi hetken aikaa vastata tässä lomakkeessa esitettyihin kysymyksiin.

Kaunis kiitos yhteistyöstänne!

Kirsi Kujala

Kourantie 572

61160 Koura

kirsi.m.kujala@uta.fi

p. 050-3422 114
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Liite 6. Näyte litteroidusta aineistosta

Litterointi on suoritettu sanatarkasti, vain haastattelijan lyhyet myötäilevät ja keskustelua ylläpitävät 
ilmaukset haastateltavan puheen aikana on jätetty litteroimatta (esimerkiksi jaa, niin, joo ). Myös 
jotkut täytesanat  (kuten tota, niinkun) on jätetty pois, mikäli ne selvästi vaikeuttavat litteroidun 
tekstin lukemista. Merkintä ... tarkoittaa puheen vaimenemista tai kesken jäänyttä lausetta.

H= Haastateltava
T= Tutkija

T= Mitä sä luulet vanhemmat, jännittääkö ne tapaamista sitten sun kanssa tai sitten sen ryhmän 
kanssa jos useampi asiantuntija on läsnä? 
H=  Jos on useampi asiantuntija, niin lähes poikkeuksetta. Ja niitä tilanteita, toki siis, me ei 
järjestetäkkään useimmiten siin, et siinä olis koko oppilashuoltoryhmä johon vanhempi tulee, vaan 
usein luokanopettaja ja minä. Niinkun ensiksi ainakin tai usein ensiksi luokanopettaja sitten minä 
ehkä tulen.Kyllä aika usein vanhemmat jännittää kyllä. Ja kun mäkin oon kauan ollut 
paikkakunnalla niin monet vanhemmat tietää jo, joku tuntee mut, mä oon kiertänyt näitä kouluja sen 
30 vuotta ja mä ehkä opettanut vanhempiakin jo.
T= Joo, aivan, ja ja siinä on sitten...
H= Voi olla et tulee vähän sitä kauttakin, et mä en koe mitenkään et siis sellaisia tilanteita, must 
tuntuu  et vanhemmat kyllä... ei se jännittäminen kauaa kestä kuitenkaan ennenkö sitten niinku 
päästään itse siihen asiaan. Onhan vanhempia jotka jännittää aina, tai jotka peruu tuota tapaamisia 
tai on tilanteita, että isä tulee äidin kanssa ja isä jää autoon ja laittaa äidille sanat suuhun kun hän 
lähettää äidin siihen tilanteeseen keskustelemaan et isä ei kuitenkaan halua tulla siihen mukaan. Tai 
että, tää, nää on kuitenkin poikkeustapauksia...
T= Pääosin sitten päästää keskustelemaan..
H= Pääosin päästään, ja siis mun mielestä päästään keskustelemaan ja me voidaan olla kuitenkin eri 
mieltä asioista, et ei me ehkä päästä siihen tavotteeseen mikä opettajilla on tavoite, mutta mä niin 
ajatellu, et se mikä meillä on tavote niin se on se meidän tavoite, et meidän pitää nyt lähteä tätä 
kompromissia nyt tekemään vanhempien kanssa, että vanhemmilla on myös ihan selkeä oma 
näkemyksensä asioista, eikä se oo vähempiarvoinen kuin se heidän näkemys.
T= Joo, ja kuitenkin koulu huomioi vanhempien näkemyksen?
H= Kyl, siis  ainakin mä pyrin siihen, musta ne ristiriitatilanteet et koulu sanelee, ne ei tuote 
hedelmää. Sen takia me ollaan tosi vähän pakkosiirtoja esimerkiksi, todella vähän pakkosiirtoja 
tehty. Että jos meillä on tilanne se, että nyt kun meillä on erityisluokat on tuolla XXX:n koululla, et 
me katsotaan et lapsen on hyvä siirtyä erityisluokkaan niin sitä neuvotellaan niin kauan kun 
vanhemmat on kypsiä siihen.
T= Joo, mut se ei välttämättä tapahdu ensimmäisellä kerralla...eikä toisella
H= Ei, voi mennä vuosia, mut mä en enää koe sitä niinkun et se on tappio jos siihen menee vuosia 
vaan et se, ne vanhemmat tarvitsee sen ajan kypsyäkseen. Ja sinä aikana kun se lapsia on siinä 
perusopetusryhmässä, niin me tehdään niin paljon kun me voidaan tehdä sen lapsen eteen.
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Liite 7. Kysymysten 10 ja 15 perusteella tehty sisällönerittely oppilaan ongelmista, joiden johdosta 
on otettu yhteys kotiin.

Alkuperäisilmaukset Luku-
määrä

Alaluokka Pääluokka

Fyysinen terveys, väsymys, 
terveysongelmat, ylipaino

8 Fyysisen terveyden ongelmat Fyysinen terveys

Surullisuus, mieliala, koulu-
uupumus, psyykkiset oireet,
syömishäiriö, ahdistuneisuus, 
väkivaltaisuus, mielenterveysasiat

12
Mielen ongelmat Psyykkinen terveys

Käytöshäiriöt, rauhattomuus, 
häiritsee tuntia, työrauha, käytös 
tunnilla, kiusaaminen,
levottomuus, rahan kiristäminen, 
sosiaaliset ongelmat, suunsoitto, 
tappelut, mökötys

34
Käytösongelmat Sosiaaliset ongelmat

Koulunkäyntiin liittyvät ongelmat, 
koulutyön laiminlyönti, poissaolot, 
edistyminen aineissa, myöhästelyt, 
luokalle jäänti, kouluvaikeudet, 
syrjäytyminen, koulumotivaatio, ei 
jaksa, ei huvita, tuntiosaamisen 
vaisuus

27
Koulutehtäviin ja koulun 
käyntiin liittyvät ongelmat

Oppilaan oman toiminnan hallinnan 
vaikeudet

HOJKS, psykiatrinen hoito, 
jatkotutkimukset erityisopetussiirto, 
psykologinen testaus, puheopetuksen 
aloittaminen, 
perheneuvolautkimukset, esikoulun 
kertaus, mukautus,
erityiskouluun siirto, osastojakson 
saaminen psykiatrisen avun 
saamiseksi, erityisopetuksen tarve

15
Ongelmien 
hoitotoimenpiteiden 
järjestäminen

Asiantuntija-apu

Oppimisvaikeudet, 
tarkkaavaisuushäiriö, 
keskittymisvaikeudet, dysfasia, ei 
opi, lukivaikeus

24 Oppimis- ja 
keskittymisvaikeudet

Neurologiset
vaikeudet

Erotilanne kodissa, koti- ja 
perheongelmat, muutto, vaikeat 
aamulähdöt, yöunet, kotiongelmat

6 Kotiongelmat Perhepiiri
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Liite 8.  Maximun likelihood -testin tulos

Liite 9. Kysymysten 28 ja 29 frekvenssit

k28 Oppilaan ongelmien selvittämiseen
osallistuvat korkeammin koulutetut vanhemmat

1 2

6 13

8 17

25 52

4 8

44 92

4 8

48 100

ei koskaan

harvoin

silloin tällöin

usein

aina

Total

Valid

SystemMissing

Yhteensä

Frequency Percent

k29 Oppilaan ongelmien selvittämiseen osallistuvilla
vanhemmilla on matala koulutustausta

2 4

7 15

21 44

12 25

2 4

44 92

4 8

48 100

ei koskaan

harvoin

silloin tällöin

usein

aina

Total

Valid

SystemMissing

Yhteensä

Frequency Percent

94

Goodness-of-fit Test

99,437 128 ,971
Chi-Square df Sig.



Liite 10. Oppilashuoltokeskustelussa läsnä koulun ja oppilaan taholta. Kysymykset 13 ja 14    

95

0,0 25,0 50,0 75,0

Percent of  Cases

muu henkilö koulun taholta
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psykologi
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erityisopettaja

opettaja

rehtori

0,0 20,0 40,0 60,0

Percent of  Cases
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muu henkilö oppilaan taholta

oppilas
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Liite 11.   Koulun taholta läsnä keskusteluissa olleiden lukumäärä. Keskiluvut laskettu 
kysymyksen 14  Kuka tai ketkä olivat koulun taholta keskustelutilanteessa läsnä? vas-
tausten perusteella.

Liite 12. Cattelin Scree-testi
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Koulun puolelta läsnä keskustelussa lkm
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12

3,14

3,00
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N
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Liite 13. Faktorianalyysin kommunaliteetit

Communalitiesa

,550 ,688

,695 ,484

,826 ,999

,706 ,472

,573 ,172

,613 ,594

,734 ,602

,767 ,749

,599 ,417

,664 ,635

,626 ,377

,632 ,404

,648 ,302

,595 ,999

,544 ,407

,721 ,643

,690 ,484

,774 ,848

,823 ,841

,762 ,681

,827 ,773

,855 ,999

,621 ,441

,830 ,999

,730 ,616

k17 Vanhem m at osal l istuvat lastaan koskevien ongelm ien syiden
se lvi ttäm iseen

k18 Vanhem m at ovat ha lukkai ta  osal l i stum aan lastaan koskevien
oppim isonge lm ien ra tka isuun

k19 Vanhem m at ovat ha lukkai ta  osal l i stum aan lastaan koskevien
käytösongelm ien ra tka isuun

k20 Vanhem m at ovat ha lukkai ta  keskuste lem aan perhe- ja  kotiongelm ista

k21 Koulun edusta jat antavat tarpeeksi  tie toa lasta koskevista
to im enpidevaihtoehdoista

k22 Vanhem m at ym m ärtävät koulun esi ttäm ät to im enp idevaihtoehdo t lapsen
ongelm ien auttam isessa

k23 Vanhem m at ovat yhtä m ie l tä  koulun  kanssa lastaan koskevista  onge lm ista

k24 Vanhem m at ovat to im im aan koulun esi ttäm äl lä  taval la

k25 Vanhem m at esi ttävät om ia ehdotuksiaan lapsen asian parantam iseksi

k26 Vanhem pien ehdotuksia kuunnel laan koulun tahol ta

k27 Vanhem pien ehdotuksia noudatetaan koulun tahol ta

k28 Oppi laan ongelm ien  selvi ttäm iseen osal l i stuvat korkeam m in koulutetu t
vanhem m at

k29 Oppi laan ongelm ien  selvi ttäm iseen osal l i stuvi l la  vanhem m il la  on m ata la
koulutustausta

k30 Osal l i stum inen  oppi laan ongelm ien selvi ttäm iseen ri ippuu vanhem pien
käytettävissä o levasta  a jasta

k31 Osal l i stum inen  oppi laan ongelm ien selvi ttäm iseen ri ippuu kodin ja
koulun vä l istä  a iem m an yhte istyön sujuvuudesta

k32 Osal l i stum inen  oppi laan ongelm ien selvi ttäm iseen ri ippuu vanhem pien
kasvatustyyl i stä

k33 Osal l i stum inen  oppi laan ongelm ien selvi ttäm iseen ri ippuu perheen
etn isestä taustasta

k34 Osal l i stum inen  oppi laan ongelm ien selvi ttäm iseen ri ippuu vanhem pien
henki lökoh ta isista asente ista ta i  om inaisuuksista

k35 Osal l i stum inen  oppi laan ongelm ien selvi ttäm iseen ri ippuu koulun
asen te ista oppi laaseen

k36 Osal l i stum inen  oppi laan ongelm ien selvi ttäm iseen ri ippuu koulun
asen te ista vanhem pi in

k37 Vanhem m at noudattavat koulun ehdotusta oppi laan psykologisesta
testaam isesta, jos kyse on opp im isvaikeuksista

k38 Vanhem m at noudattavat koulun ehdotusta oppi laan psykologisesta
testaam isesta, jos kyse on käytösongelm ista

k39 Vanhem m at kie l tävät opp i laan psykolog isen testaam isen

k40Vanhem m at a lo i ttavat, m utta saattavat lopettaa yhte istyön oppi laan
ongelm ien ra tka isussa

k41 Vanhem m at e ivä t osal l istu  la inkaan oppi laan ongelm ien
ratka isuprosessi in

In i tia l Extraction

Extraction Method: Maximum Likelihood.
One or more communalitiy estimates greater than 1 were encountered during iterations.
The resulting solution should be interpreted with caution.

a. 
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Liite 14. Rotatoitu faktorianalyysi muuttujista 17 - 41

Rotated Factor Matrixa

,835        

,692        

,651        

,390        

,379        

 ,903       

 ,697       

 ,627       

 ,410     ,395  

 -,359   ,308    

  ,971      

  ,553      

  ,446      

  ,308 ,894     

,399   ,706     

   ,492     

 ,345   ,713    

 ,500   ,664    

,398    -,635    

        

-,441  -,402   ,738   

     ,628  -,304

     ,598   

      ,986  

  ,320     ,749

k24 Vanhemm at ovat toim im aan koulun
esi ttäm äl lä taval la

k23 Vanhemm at ovat yhtä m iel tä koulun
kanssa lastaan koskevista ongelm ista

k22 Vanhemm at ymm ärtävät koulun
esi ttäm ät toimenpidevaihtoehdot lapsen
ongelm ien auttam isessa

k25 Vanhemm at esi ttävät om ia
ehdotuksiaan lapsen asian
parantamiseksi

k27 Vanhempien ehdotuksia
noudatetaan koulun taholta

k34 Osal l istum inen oppi laan ongelm ien
selvi ttäm iseen ri ippuu vanhem pien
henki lökohtaisista asenteista tai
om inaisuuksista

k32 Osal l istum inen oppi laan ongelm ien
selvi ttäm iseen ri ippuu vanhem pien
kasvatustyyl istä

k33 Osal l istum inen oppi laan ongelm ien
selvi ttäm iseen ri ippuu perheen etnisestä
taustasta

k31 Osal l istum inen oppi laan ongelm ien
selvi ttäm iseen ri ippuu kodin ja koulun
väl istä aiem man yhteistyön sujuvuudesta

k29 Oppi laan ongelm ien selvi ttämiseen
osal l istuvi l la vanhem m il la on m atala
koulutustausta

k19 Vanhemm at ovat halukkaita
osal l istum aan lastaan koskevien
käytösongelm ien ratkaisuun

k18 Vanhemm at ovat halukkaita
osal l istum aan lastaan koskevien
oppim isongelm ien ratkaisuun

k20 Vanhemm at ovat halukkaita
keskustelemaan perhe- ja kotiongelm ista

k38 Vanhemm at noudattavat koulun
ehdotusta oppi laan psykologisesta
testaamisesta, jos kyse on
käytösongelm ista

k37 Vanhemm at noudattavat koulun
ehdotusta oppi laan psykologisesta
testaamisesta, jos kyse on
oppim isvaikeuksista

k28 Oppi laan ongelm ien selvi ttämiseen
osal l istuvat korkeam min koulutetut
vanhem m at

k36 Osal l istum inen oppi laan ongelm ien
selvi ttäm iseen ri ippuu koulun asenteista
vanhem pi in

k35 Osal l istum inen oppi laan ongelm ien
selvi ttäm iseen ri ippuu koulun asenteista
oppi laaseen

k26 Vanhempien ehdotuksia
kuunnel laan koulun tahol ta

k21 Koulun edustajat antavat tarpeeksi
tietoa lasta koskevista
toimenpidevaihtoehdoista

k40Vanhemm at aloi ttavat, m utta
saattavat lopettaa yhteistyön oppi laan
ongelm ien ratkaisussa

k41 Vanhemm at eivät osal l istu lainkaan
oppi laan ongelm ien ratkaisuprosessi in

k39 Vanhemm at kiel tävät oppi laan
psykologisen testaam isen

k30 Osal l istum inen oppi laan ongelm ien
selvi ttäm iseen ri ippuu vanhem pien
käytettävissä olevasta ajasta

k17 Vanhemm at osal l istuvat lastaan
koskevien ongelm ien syiden
selvi ttäm iseen

1 2 3 4 5 6 7 8

Factor

Extraction Method: Maximum Likelihood. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 9 iterations.a. 
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Liite 15. Kysymysten 28, 37 ja 38 väliset korrelaatiot

Correlations

1,000 ,322* ,353*

. ,033 ,019

44 44 44

,322* 1,000 ,721**

,033 . ,000

44 47 47

,353* ,721** 1,000
,019 ,000 .

44 47 47

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

k28 Oppilaan
ongelmien
selvittämiseen
osallistuvat
korkeammin
koulutetut
vanhemmat

k37 Vanhemmat
noudattavat
koulun ehdotusta
oppilaan
psykologisesta
testaamisesta,
jos kyse on
oppimisvaikeuksis
ta

k38 Vanhemmat
noudattavat
koulun ehdotusta
oppilaan
psykologisesta
testaamisesta,
jos kyse on
käytösongelmista

Spearman's
rho

k28 Oppilaan
ongelmien

selvittämiseen
osallistuvat
korkeammin
koulutetut

vanhemmat

k37 Vanhemmat
noudattavat koulun
ehdotusta oppilaan

psykologisesta
testaamisesta, jos kyse on

oppimisvaikeuksista

k38 Vanhemmat
noudattavat koulun
ehdotusta oppilaan

psykologisesta
testaamisesta, jos

kyse on
käytösongelmista

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Liite 16.  Summamuuttujien vertailu ammattiryhmittäin

3,50 3,02 3,83 3,76 2,77 2,48

15 15 15 14 15 14

,57 ,86 ,24 ,58 1,10 ,43

3,64 3,22 3,48 3,60 2,19 2,28

33 33 33 33 32 33

,41 ,69 ,56 ,60 ,99 ,59

3,60 3,16 3,59 3,65 2,37 2,34

48 48 48 47 47 47

,46 ,74 ,51 ,59 1,05 ,55

Mean

N

Std. Deviation

Mean

N

Std. Deviation

Mean

N

Std. Deviation

vastaajien ammatit
jaoteltuina
muut kuin koulun
oppilashuoltoon kuuluvat
ammattiryhmät

koulun oppilashuoltoon
kuuluvat ammattiryhmät

Yhteensä

Onnistunut
vuorovaikutus

Vanhemmista
riippuva

osallistuminen

Vanhempien
myönteinen

asennoitumine
n

ongelmanratkai
suun

Vanhempien
myönteinen

asennoituminen
psykologiseen
testaamiseen

Koulun
asenteiden
merkitys

vanhempien
osallistumiselle

Vanhempien
erimielisyys

koulun kanssa
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Liite 17. Summamuuttujien keskiarvojen samankaltaisuuden Mann-Whitneyn U-testi

210,000 212,500 130,500 175,000 166,500 178,500

330,000 332,500 691,500 736,000 694,500 739,500

-,839 -,784 -2,650 -1,342 -1,714 -1,243

,401 ,433 ,008 ,180 ,086 ,214

,409 ,441 ,007 ,184 ,088 ,219

,204 ,220 ,004 ,092 ,044 ,110

,003 ,003 ,000 ,003 ,002 ,002

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Exact Sig. (2-tailed)

Exact Sig. (1-tailed)

Point Probability

Onnistunut
vuorovaikutus

Vanhemmista
riippuva

osallistuminen

Vanhempien
myönteinen

asennoitumine
n

ongelmanratkai
suun

Vanhempien
myönteinen

asennoituminen
psykologiseen
testaamiseen

Koulun
asenteiden

merkitys
vanhempien

osallistumiselle

Vanhempien
erimielisyys

koulun kanssa
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Liite 18. Kouluun ja opetushenkilökuntaan liittyvien tekijöiden kategoriat

Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria Pääluokka Yhdistävä luokka

Koulun ihmisten velvollisuus 
Ammattiylpeysasia
Pakko puuttua asioihin
Koulunjohtajan asenteet
Sitoutuuko koulu

Velvollisuus puuttua Oman ammattiaseman
sisäistäminen

Uudestaan tavata
Pitää vireillä asiaa
Asiaa ei jätetä kesken
Perustellaan pitkään
Asia käsitellään
kunnolla
Aina viesti samansuuntainen

Peräänantamatto-
muus

Työn edellyttämien 
toimenpiteiden sisäistäminen

Asiantuntijuuden 
sisäistäminen

Kuulustelun välttäminen
Koulun edustajia korkeintaan kolme
Ei isoa porukkaa oppilashuoltoryhmän 
taholta

Keskustelutilanteen 
tunnelman 
huomioiminen

Pyrkii olemaan opettajana vanhemmille
Asettuu vanhempien yläpuolelle
Aliarvioi vanhemmat
Vähättelee vanhempia
Osoittaa omaa ammattitaitoa
Tarve olla oikeassa Tasa-arvon 

huomioiminen

Valta-asetelman 
huomioiminen

Välttää sanelua 
Valmius kompromisseihin
Malttia odottaa kunnes asia etenee
Ymmärtää vanhempia
Kuuntelee vanhempia
Ottaa vinkkejä muilta Yhteistyötaidot Vuorovaikutustaidot

Selvittää hyödyt
Hälventää epäluuloja
Oikaista väärinkäsityksä

Tiedon antaminen

Lapen edun ajaminen
Etsiin puhelinnumeroita
eteenpäin
Tilaa aikoja vanhemmille
Valmistautuu yhteydenottoon
Valmistautuu esittämään kantansa

Auttamisenhalu

Palveluasenne

Tilannetaju 
keskustelutilantees-
sa

Ennen tilanteisiin tunteella mukaan
Ennen tarve osoittaa ammattitaitoa
Ei ota henkilökohtaisesti enää
Ymmärtää vanhempia nyt

Työkokemuksen 
karttuminen Kokemuksista oppiminen

Saanut joskus näpeilleen
Ei kohdata vanhempia yksin
Siirtääkö asian toiselle mielummin
Ottaa rohkeasti yhteyttä kotiin
Uskallusta puuttua asiaan
Perhe liian tuttu
Välttää perheen soimaamista

Suhtautuminen 
vanhempiin

Opettajan asenne oppilaaseen vaikuttaa
Opettajan toimintatavat
Lapsen hyvien puolien esilletuominen
Välttää lapsen soimaamista

Suhtautuminen 
oppilaaseen

Omien käsitysten 
tunnistaminen

Henkilökohtainen tilanne
Oman toiminnan arviointitaito
Huono työyhteisö

Henkiset voimvavarat
Vahvuuksien ja heikkouksien 
tiedostaminen

Oman toiminnan 
reflektiotaito

Koulun ja oppilashuollon 
jäsenet vuorovaikutuksen 
osapuolena
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Liite  19. Kotiin  ja  vanhempiin  vuorovaikutuksen  osapuolina  liittyvien  tekijöiden 
kategoriat. Jatkuu.

Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria Pääluokka Yhdistävä luokka

Yhdessäoloa vähän
Ihmisillä kiire
Elämä pirstaloituu
Elämä sirpaleista
Viikko isällä, viikko äidillä
Rikkinäisiä perheitä enemmän kuin 
aiemmin

Yhteisen ajan puute Kiireinen arki

Pitää sitoutua harrastuksiin
Harrastuksia monia viikossa
Ei ennen tällaista harrastusten 
kirjoa

Harrastuksiin 
sitoutuminen Tavoitesuuntautunut arki

Arjen käytännöt

Eronneista toinen  huolehtii
Huoltajat tappelevat
Pystyyko ne istumaan tässä yhtä 
aikaa
Vanhemmat vetää asioita eri 
suuntiin
Vanhemmat sättivät toisiaan

Riitelevät huoltajat Voimavarat

Homma kaatuu äidin niskaan
Äidit väsyy
Äidit soittaa
Äidit tulevat tapaamiseen

Osallistuvat äidit

Miehet antaa vaimojen 
hoidettavaksi kouluasiat
Isät taustavaikuttajia
Kiireisiä isiä

Taustalla olevat isät

Kasvatusvastuu

Ei halua perheasioiden penkomista
Millä oikeudella puututaan 
perheasioihin

Perheen yksityisyys
Vanhemman toimijuus 
suhteessa yhteiskunnan 
kasvattajuuteen

Käsitys vanhemmuudesta

Leimautumista pelätään
Pelätään että lasta kiusataan
Pelko lapsen erilaisuudesta
Ei haluta siirtoa koululta
Erityisopetussiirto kova paikka

Leimautumisen 
pelko

Pelko syyttelevästä opettajasta
Riittää että opettaja on siellä
Opettaja antamassa rangaistuksia
Vanhempia jännitti
Koulu tilana jännittää
Opettaja ei voi mulle nyt mitään
Enää ei voi määräillä

Opettajan pelko

Omat koulumuistot Koulukokemukset

Puhuu selkeämmin kouluja 
käymättömälle
Vanhemmat ei oo ymmärtäneet
Vaikeuksia päästä samalle 
aaltopituudelle
Lukeneet pysyvät diagnooseista 
ajan tasalla
Sekoitetaan sosiaalityöntekijään

Koulutuksen 
merkitys 
tiedonkulkuun

Korkeamman koulutuksen saaneet 
kyseenalaistaa
Opettajan näkemys kumotaan 
omalla tiedolla
Matalan koulutuksen saaneet 
hyökkää
Koulutetut vaatii perusteluja

Koulutuksen 
merkitys omien 
mielipiteiden 
esittämisessä

Koulutustaustan merkitys 
vuorovaikutustilanteen 
etenemiseen

Vuorovaikutustaidot 
neuvottelutilanteessa

Koti ja vanhempi 
vuorovaikutuksen 
osapuolena
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Liite 19. jatkuu. Kotiin ja vanhempiin vuorovaikutuksen osapuolina liittyvien tekijöiden 
kategoriat

Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria Pääluokka Yhdistävä luokka

”Ei meirrän poika!”
Kieltää tietävänsä asiasta
Vanhemmat puolustautuvat
EI halua kuullakaan

Kieltäminen

Asiaa peitellään
Vaihdetaan paikkakuntaa
Vanhemmat kieltää 
aiemmat suositukset
Valehdellaan

Peittely

Pako-välttäminen

Pistetään opettajan viaksi
Opettaja haluaa itsellen 
helpommat olot
Opettaja nähnyt väärin
Syytellään aiempia opettajia
Koulu hyvä vihollinen
Opettaja ei hoida asiaansa
Onko muista syyllisä?
Etsitään syitä muista 
oppilaoista
Tarve löytää syyllisiä

Syyllisten hakeminen Yhteenotto

Ei näe samalla tavoin, kun 
ei tunne koulutilannetta
Käytösongelmia esiintyy 
vain koulussa
Moni sanoo ettei ole aihetta

Koulun näkemysten 
kyseenalaistaminen

Vanhemmat epäilee 
tilanteen vakavuutta
Asia hoidettiin 
erityisopettajan kautta
Asiaa ei haluta opettajan 
tietoon
Kriittisyys opettajaa kohtan

Epäluottamus opettajaan

Sosiaalisen tuen etsintä

Vaikea hyväksyä 
oppimisongelmaa
Oma selviytymistarina 
auttaa hyväksymisessä
Itselläkin samat vaikeudet

Hyväksyminen

Ei pidetä kiinni sovituista 
asioista
Vanhemmat ymmärtävät, 
mutta eivät toimi
Koulun ongelma se 
ratkaiskoon
Kotona ei jakseta sitoutua

Sitoutumisen puute

Vastuullisuuden 
hyväksyminen

Etäännyttäminen

Selviytymiskeinot 
tilanteeseen sopeutumisessa

Koti ja vanhempi 
vuorovaikutuksen 
osapuolena
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Liite 20. Yhteiskuntaan vuorovaikutuksen osapuolena liittyvien tekijöiden kategoriat.

Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria Pääluokka Yhdistävä luokka

Lastensuojeluviranomaiset 
apukeino joskus
Sosiaaliviranomaisten 
kanssa paljon yhteistyötä
Yhteistyöstä perheneuvolan 
kanssa hyötyö
Oppilashuoltotyö 
vahvistunut vuosien 
varrella

Lastensuojelullinen 
yhteistyö tärkeää

Yhteiskunnan panostus 
lastensuojeluun

Testaukseen ohjataan jos on 
resursseja
Vanhemmat tyytyvisiä jos 
resursseja riittää
EI palkkauksellista tukea 
yksilöllisistä oppimääristä

Resurssien merkitys koti-
koulu yhteistyölle

Avustajat ja luokkakoot 
kiinni resursseista
Tilanne kärjistyy luokassa 
jos opettaja ei saa tukea

Resurssien merkitys 
luokkatilanteessa

Yhteiskunnan panostus 
kasvatukseen ja 
koulutukseen

Yhteiskunnan ohjaustahto
Yhteiskunta 
vuorovaikutuksen 
osapuolena
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