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1 Johdanto  
 
Omien kokemuksieni innoittamana sekä yleisen lehtikirjoitusten perusteella on kodin ja koulun välinen 

yhteistyö noussut kiinnostavaksi tutkimuskysymykseksi. Kiinnostuksen näkökulma on opintojen aikana 

laajentunut henkilökohtaisesta kokemuspohjasta yhteiskunnallisiin kysymyksiin koulun ja kodin väli-

sen yhteistyön merkityksestä ja muotoutumisesta.  

 

Nyky-yhteiskunnassa yhteisöllisyyttä pidetään punaisena lankana ja sitä pyritään lisäämään. Koulun ja 

kodin välistä yhteistyötä pidetään yhteisöllisyyttä lisäävänä tekijänä ja yhteiskunnan kehityksen kannal-

ta tärkeänä kysymyksenä, sikäli kun koulutusta ja kasvatusta pidetään yhteiskuntaa rakentavana voima-

na. 

 

Koulun ja kodin välinen yhteistyö ei ole uusi ilmiö. Sen ympärillä ja puitteissa tapahtuvat toiminta-

muodot ovat vain muuttaneet muotoaan. Vai ovatko? Esiintyykö koulun ja kodin välistä yhteistyötä 

esimerkiksi 20-luvulla tai 40-luvulla laisinkaan? Kiinnostuksen kohteeksi nousee se, millaista ja mil-

loin yhteistyötä on ollut? Tämä tutkimus kohdistuu nimenomaan ajan kuluessa tapahtuneeseen muutok-

seen sekä siihen millaiselta se näyttää ammatilliselta näkökulmalta katsottuna. 

 

Koulun ja kodin välinen yhteistyö on määritelty lainsäädännössä ja se saa aikaan keskustelua aina aika 

ajoin. Lainsäädäntö antaa selkeät ohjeet yhteistyön rakentamiseen. Näin ollen koulun ja kodin välistä 

yhteistyötä voidaan pitää koulumaailman olennaisena elementtinä ja tutkimuksen arvoisena. Koulun ja 

kodin välinen yhteistyö esiintyy eri rooleissa ja on ajoittain vaikea hahmottaa yhteistyölle kohdistuvat 

odotukset ja sen tarkoitukset. Tämä tutkimuksen tarkoituksena on kuvata koulun ja kodin välisen yh-

teistyön muotoja siten, kuinka ne ammatillisessa keskustelussa näyttäytyvät. Onko yhteistyötä oikeas-

taan olemassakaan ja jos on, miten se on muuttunut vuosien varrella. 

 

Käsitykset koulun ja kodin tehtävistä määrittelevät usein sitä, miten kasvatustehtävät jakaantuvat yh-

teiskunnassa. Ajatukset ja kuvaukset työnjaosta liittyvät eri aikoina eri asioihin. Niin opettajilla, koulul-

la kuin vanhemmilla on lapsen arjen sujumiseen merkittävä kasvatuspanos. Yhteistyö on ihanteelli-

simmillaan voimavara, jonka avulla kasvatustyön taakkaa jaetaan usein tahon kesken. Sen avulla pyri-

tään luomaan turvallinen elinympäristö, joka takaa yhteiskunnan uusiutumisen ja säilymisen. Yhteis-

työtä pidetään yhteiskuntaa ylläpitävänä voimana ja siksi se on kirjattu myös lainsäädännössä. 
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2 Kodin ja koulun välisen yhteistyön viitekehys 
 
 

2.1 Käsityksiä yhteistyöstä 
 
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan pääasiassa alaluokkien koulun ja kodin välistä yhteistyötä suomalai-

sessa peruskoulussa. Yhteistyön muodot ja painotukset heijastelevat koulutuspoliittisia näkemyksiä ja 

yhteiskunnan arvostuksia (Siniharju 2003, 1). Kunkin aikakauden arvostukset heijastuvat koulun ja 

kodin väliseen yhteistyöhön ja sen parissa käytävään keskusteluun. Ammatillista näkökulmaa eri aika-

kausina pyritään tarkastelemaan Opettaja-lehden kautta. Koulun ja kodin välisen yhteistyön merkittä-

vyys on tunnustettu kautta aikojen. Se voidaan havaita opettajien ammattikunnan omissa artikkelikirjoi-

tuksissa ja esimerkiksi kokousilmoituksissa jo 1900-luvun alusta alkaen.  

 

Yhteistyön käsite voidaan ymmärtää varsin laajasti. Yhteistyö on yhteistä toimintaa niin työssä, vapaa-

ajalla kuin sosiaalisissa suhteissa jaetun tavoitteen, yhteisen toiminnan tuottaman mielihyvän tai pel-

kästään suhteiden saavuttamiseksi (Argyle 1991, 4). Hirston (2001) mukaan on tärkeää määritellä yh-

teistyön käsite, jotta mahdollistetaan vakiintuneiden toimintatapojen kriittinen tarkastelu. Yhteistyö 

voidaan ymmärtää laajassa merkityksessä jo kahden henkilön välisenä keskusteluna. Se voidaan liittää 

ihmiselämän eri alueisiin. Koulun ja kodin välisen yhteistyön kannalta tämä lienee tarpeettoman laaja 

määritelmä. Koulun ja kodin välistä yhteistyötä voidaan pitää kaikkina niinä keinoina, joilla lapsen 

hyvinvointia autetaan ja tuetaan. Yhteistyöllä on tavoite, joka siis on lapsen hyvinvointi ja yhteistyö 

toteutuu vuorovaikutuksen avulla. Tarkoituksena on oppia tuntemaan ja ymmärtämään lasta ja hänen 

elinympäristöään kasvun tukemisen mahdollistamiseksi. (Hirsto 2001b, 39–41.) Koulumaailmaa tutkit-

taessa yhteistyö liitetään tutkimuksissa erilaisiin konteksteihin ja näkökulmiin. Sitä kautta yhteistyö 

saadaan näkyväksi tutkimuksen kohteeksi. 

 

Vanhempien asennoituminen koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön, sen kehittämiseen sekä yhteistyön 

vaikutus sosiaaliseen käyttäytymiseen ovat yhteydessä toisiinsa (Aho 1980; Seppälä 2000; Pulkkinen 

2002). Ensimmäisiä kouluvuosia pidetään lapsen suotuisan kehityksen kannalta tärkeimpinä (Aho 

1990; Torkkeli 2001; Pulkkinen 2002). Tutkimukset kohdistuvat vanhempien käsityksiin (Soininen 

1986) tai opettajien käsityksiin (Siniharju 2003) koulun ja kodin välisestä yhteistyöstä. Tutkimuksissa 

myös yhdistetään koulun ja kodin näkökulmat (Hirsto 2001; Husso, Korpinen, ja Korpinen 1980).  
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Marjaana Soininen kiteyttää koulun ja kodin välisen yhteistyön termiin kouluyhteistyö. Vertailevan 

survey-tutkimuksen avulla on pyritty selvittämään vanhempien odotuksia ja osallistumisaktiivisuutta 

koulun ja kodin välisessä yhteistyössä. Lähtökohtana on oppimis- ja kouluvaikeuksista kärsivien aut-

taminen, vanhempien koulutustaustan ja asuinpaikan vaikutus kouluyhteistyöhön. (Soininen 1986, 1–

5.) Tutkimuksellaan hän tavoittelee niiden resurssien kartoitusta, joiden avulla yhteistyö tapahtuu sekä 

toisaalta hyödyllisiä kehitysmahdollisuuksia. Soininen kiinnittää johtopäätöksessään huomiota siihen, 

kuinka yhteiskunnan taholta saatava tuki on sekä lasten vanhemmille että toisaalta opettajille tärkeää. 

Tällä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että vanhemmilla olisi mahdollisuus osallistua yhteistyöhön palkal-

lisena työpäivänä ja toisaalta opettajille pitäisi tuntikehyksessä olla siihen varattu aika. Toteutuakseen 

tämä edellyttää asenteiden myötämielisyyttä kouluyhteistyötä kohtaan. Tärkeimpänä tavoitteena on 

oppilaiden tukeminen ja kannustaminen ja se voidaan toteuttaa onnistuneiden yhteistyökokemusten 

kautta. (Soininen 1986, 57–96.)   

 

Koulun ja kodin välisen yhteistyön kehittymistä on tarkastellut myös oppivelvollisuuskoulun opetus-

suunnitelmia tutkimalla Risto Rinne (1984). Tutkimuksen mukaan maalaiskoulujen asenne koteja koh-

taan oli pelokkaan huomioiva eikä menetelmiä se toteuttamiseen juurikaan kehitelty. Kansakoulun ope-

tussuunnitelmakomitea piti olennaisena sitä, ettei lasta saa vieroittaa kodista ja vanhempien katsomuk-

sista. Näkemykset olivat isänmaallisesti latautuneita. Peruskoulun opetussuunnitelmassa tavoitteena on 

maailman kansalaisten kasvattaminen ja koulua pidetään yhtenä osana yhteiskuntaa. Kehitystyöhön 

kiinnitettiin paljon huomiota vaikkakaan ne eivät yllä yhteiskunnallis-pedagogiseen laadulliseen ana-

lyysiin. (Rinne 1984, 296.) 

 

Opetussuunnitelmassa tulee määritellä koulun ja kodin välinen yhteistyö kunnan sosiaali- ja terveyden-

huollon viranomaisten kanssa. Huoltajan osallistumismahdollisuus opetus- ja kasvatustyön suunnitte-

luun ja arviointiin edistää kodin ja koulun yhteistyötä. Siksi tulee antaa riittävästi tietoa opetussuunni-

telmasta, opetuksen järjestämisestä, oppilashuollosta ja osallistumismahdollisuudesta.  Tämä edellyttää 

opettaja aktiivisuutta niin yhteistyön aloittamisessa, kuin opettajan ja oppilaan oikeuksien ja velvolli-

suuksien tiedottamisessa ja keskustelussa. Yhteistyön lähtökohdaksi mainitaan eri osapuolten välinen 

kunnioitus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 22.) 
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Sirkku Aho (1990) on tutkinut oppilaiden minäkäsityksen, sosiaalisen aseman, kouluasenteiden ja mo-

raalikehitystason muotoutumista kahden ensimmäisen kouluvuoden aikana. Tutkimuksen mukaan koti-

ympäristö ei selittänyt moraalikehitystasoa, joskin kodin sosiaaliluokka selitti lasten moraalikehitystä 

jonkin verran. (Aho 1990, 149.) Olennaista Ahon (1980, 65, 70–71) tutkimuksissa on se, että kodin ja 

koulun yhteistoiminnalla on positiivinen vaikutus työrauhahäirintään ja kouluasenteisiin sekä sosiaali-

seen ilmapiiriin. Kodin ja koulun yhteistoiminta ei ole mikään ylhäältä ohjautuva yksi menetelmä tai 

toimenpide (Aho 1980, 66).  Sen mittarina ei voi käyttää määrä vaan huomio tulee kiinnittää sen laa-

tuun ja välillisiin vaikutuksiin, kuten oppilaan yleinen hyvinvointi tai alueellinen turvallisuus, jotka 

ilmenevät useilla ihmiselämän tasoilla ja tulevat näkyväksi vähintäänkin silloin kun ne puuttuvat tai 

niissä on häiriöitä. 

 

Asuinpaikan näkökulmasta vertailevaa tutkimusta on myös tehnyt laajasti Kalaoja kyläkoulututkimuk-

sissaan (Kalaoja 1990; Hautala 2002) Marjatta Hautala (2002, 45) tarkastelee artikkelissaan lapsen ja 

nuoren kasvua yhteisön jäsenenä jälkimodernissa ajassa. Hän herättelee kysymyksiä aikamme kehitys-

suunnasta, jossa lasten ja vanhempien väliset sosiaaliset suhteet heikkenevät ja vanhempien kasvatus-

vastuu vähenee.  

 

2.2 Käsityksiä vuorovaikutuksesta 

 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää minkälaisia käsityksiä tai kokemuksia koulun ja kodin välisestä 

yhteistyöstä voidaan löytää ammatillisesta näkökulmasta katsottuna. Ei ole yhden tekevää, millaisena 

esimerkiksi opettaja näkee yhteistyön mahdollisuudet tai sen tavoitteet. Jos yhteistyö koetaan pakolli-

sena tai välttämättömänä pahan, voidaan olettaa sen olevan sitä myös vanhempien mielestä. Toisaalta, 

jos avoimuus ja yhteistyön rakentaminen nähdään yhteiskunnallisen hyvinvoinnin välttämättömänä 

elementtinä, voidaan olettaa sitä samaa myös vanhemmilta.  Kasvatustehtävässä on yleisesti pidetty 

yhteisiä tavoitteita tärkeinä ja siksi on syytä selvittää myös koulumaailmasta heijastuvia käsityksiä. 

 

Kouluyhteistyötä pidetään demokratian suomana keinona ongelmien ratkaisemiseen ja koulukasvatuk-

sen kehittämiseen. Sitä pidetään opettajien, oppilaiden vanhempien ja oppilaiden keskinäisenä yhteis-

toimintana ja yhteydenpitona koulun opetus- ja kasvatustehtävän kehittämiseksi ja oppilaiden parhaak-

si. (Asp & Vuorinen 1972, 1–2.)  



 5

Vanhemmat suhtautuvat eri tavoin eri yhteistyön muotoihin. Siksi ei yhteistyön muotoja kehitettäessä 

saisi tyytyä vain yhdenlaiseen organisaatiomuotoon. Kouluyhteistyön tavoite on syvällisempää kuin 

irrallisen kritiikin esittämistä. Sitä voidaan pitää välittävänä portaana koulun ja yhteiskunnan keskinäi-

seen ymmärtämiseen. (Asp & Vuorinen 1972, 24–26.) 

 

Ainakin 1990-luvulla on vallinnut käsitys koulusta suljettuna yhteisönä, jolla ei ole yhteistyötä eri si-

dosryhmien välillä. Aiempi yhteistyö kuvataan olemattomaksi, mekaaniseksi ja pinnalliseksi. Koulu-

kulttuurin muutoksen yhteydessä haetaan näkemyksiä niin vanhempien kuin oppilaidenkin parista. Yh-

teistyön tuloksen nähdään opettajan työn yksinäisyyden vähentämisenä ja resurssien säätämisenä. Sillä 

tavoitellaan itsearviointikyvyn kehittämistä ja perinteisestä opettajan roolista irtautumista.(Syrjäläinen 

1993, 32.) 

 

Oppimisyhteiskunnassa opettaja on kasvavassa määrin kanssaoppija ja yhteistyökumppani oppilaiden-

sa, heidän vanhempiensa ja yhteiskunnan eri ryhmien kanssa. Opettajalta edellytetään valmiutta sekä 

luokkahuonetyöskentelyyn että oppituntien ulkopuoliseen osallistumiseen ja jatkuvaan oman työn arvi-

oimiseen. Opettajan tulisi avata laajenevia mahdollisuuksia oppilaille heidän kehityksensä ja oppimi-

sensa suhteen. Se voi merkitä esimerkiksi yhteistyökumppaneiden etsimistä syrjäytymisen ehkäisemi-

seksi. Joissain tapauksessa koulu voi olla ainoa mahdollisuus vaikuttaa lapsen tulevaisuuteen. Yhteis-

työ yli rajojen edellyttää monen tekijän yhteissummaa. Siihen vaikuttavat niin opettajan valmiudet kuin 

eri yhteistyö tahojen yhteistyöhalukkuus. (Niemi, Syrjälä & Viilo, 1998,17.) 

 

Yhteistyön korostamisella tavoitellaan jotain parempaa. Sen taustalla tulee siten olla, kriittisen arvioin-

nin kautta, periaatteita ja tavoitteita, joihin kukin osapuoli sitoutuu. Yhteistyö edellyttää osapuolien 

tuntemista ja tutustumista. Aito yhteistyökumppanuus edellyttää yhteisen perustan luomista, sopeutu-

mista konfliktien mahdollisuuteen. Erilaisia yhteistyön vinoumia voi olla niin painopisteen kuin sääte-

lyn ja kontrollin suhteen. Koulujen vapaus voi olla hyvin kontrolloitua, toisaalta ristiriitaiset perspek-

tiivit tai toiveet muodostavat sekavan ja kaoottisen kokonaisuuden, joka ei palvele ketään. (Niemi, Syr-

jälä & Viilo, 1998,19.) 

 

Yhteistyön negatiivisena piirteenä voidaan pitää sitä, etteivät vanhemmat ole tasavertaisia vuorovaiku-

tustaidoissaan. Yksilöiden välisten erojen huomioiminen edellyttää opettajalta erilaisten strategioiden 



 6

taitamista. Vanhemmat voivat myös kokea tyytymättömyyttä niihin mahdollisuuksiin, joiden avulla he 

voivat vaikuttaa lapsensa koulun toimintaan. (Torkkeli 2001, 164.) Yhteistyö voidaan ymmärtää väärin, 

pelkästään negatiivisena palautteena oppilaan käytöksestä tai saavutuksista. Osaltaan yhteistyön puute 

liitetään niihin vanhempiin, joita se eniten hyödyttäisi. (Metso 2004, 52–53.) 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa on määritelty koulun ja kodin välistä yhteistyötä. Sen 

mukaan lapsen ja nuoren vaikutuspiiriin kuuluu olennaisesti sekä koulu että koti. Kokonaisvaltaisen 

kasvua tukevan kehityksen ja oppilaan tuntemuksen aikaansaamiseksi edellytetään koululta vuorovai-

kutusta kodin kanssa. Tämän katsotaan auttavan myös opettajaa opetuksen suunnittelussa ja järjestämi-

sessä. Perusteissa mainitaan kasvuyhteisö, yhteisvastuu, turvallisuus ja hyvinvointi, kasvatuksen ja op-

pimisen edellytyksinä toteutettuna sekä yksilö- että yhteisötasolla. (Perusopetuksen opetussuunnitel-

man perusteet 2004, 22.) 

 

Vanhempien suhdetta kasvatuksen ammattilaisiin on tutkinut Maarit Alasuutari (2003) väitöskirjassaan 

Kuka lasta kasvattaa? Hänen tutkimuksessaan yhteistyön rakentumisen kannalta on tärkeää vanhempi-

en näkemykset vallan jakautumisesta ja heidän oman asiantuntijuutensa kasvatuksessa. Metso (2004) 

nostaa tarkastelun kohteeksi koulun ja kodin yhteistyöhön liittyvän keskustelun teema-alueet, jotka 

toistuvat ajoittain. Kodin ja koulun kasvatusvastuun ja - tehtävän jakautuminen on yksi usein esiin 

nousseita teemoista. Huuskosen (1953) mukaan oppivelvollisuuslain myötä levisi käsitys, jonka mu-

kaan koululaitos huolehtii kasvatuksesta. Myös Koskenniemi ja Valtasaari (1969) toteavat kotien siir-

tävän kouluille kasvatusvastuun. (Metso 2004, 43.) 

 

Tuija Metso (2004) on tutkinut koulun ja kodin vuorovaikutusta peruskoulun yläasteella. Tutkimuspro-

jektin yhteisenä kiinnostuksen kohteena oli sosiaalisten erojen, erityisesti sukupuolen, rakentuminen ja 

sen analysointi. Metson tutkimuksen tarkoituksena oli luoda monimuotoinen kuva kodin ja koulun väli-

sistä suhteista. Tutkimuksessa tarkastellaan millaisiksi vanhemmat, koti ja perhe määrittyvät koulun 

arjessa ja käytännöissä. Lisäksi analysoidaan vanhempien puhetta koulusta ja koulunkäynnistä sekä 

koulun ja kodin yhteistyöstä. Sukupuolen ja sosiaalisen aseman vaikutusta tarkastellaan vanhempien 

kautta sekä niiden vaikutusta vanhempien koulusuhteeseen että kodin ja koulun vuorovaikutukseen. 

Tutkimuksessa Tuija Metso tarkastelee, onko yhteistä, kollektiivista vanhemmuutta suhteessa kouluun 
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ja toisaalta, millaista on yksilöllinen, sukupuolen ja sosiaalisen taustan rakentama vanhemmuus. (Metso 

2004, 11–12.)  

 

Metson (2004) tutkimuksessa vanhemmat pitivät koulun ensisijaisena tehtävänä opettamista ja kasva-

tusvastuuta itsellään. Heidän mielestään opettajien tuli keskittyä omaan ammattitaitoonsa. Sitä välinpi-

tämättömyyttä, jota nykyinen julkinen keskustelu välittää ei löytynyt. Toisaalta vanhemmat löysivät 

opettajuudesta samoja kritisointikohteita kuin vanhemmuudestakin, auktoriteetin katoamista ja suhtei-

den tasavertaistumista. Koulussa koteja pidettiin ristiriitaisena alueena. Kotitaustan tuntemusta pidettiin 

tärkeänä, jotta oppilaan kasvua voidaan tukea mutta toisaalta se tuo mukanaan myös kantaa ottamisen 

ja kohtaamisen kaikkine vivahteineen. (Metso 2004, 192–193.) 

 

Vaikka lainsäädännössä on määritelty, että koulun ja kodin välillä tulee olla dialogi, ei sen sisältöä tai 

tavoitteita välttämättä ymmärretä samalla tavalla niin koulussa kuin kotonakaan. Käytännössä yhteis-

työn muotoja rakennetaan koulu- ja kotikohtaisesti. Se, minkälaisena yhteistyön tahot ymmärtävät yh-

teistyön, määrittelee pitkälti sen toteutumista. Erilaiset käsitykset luovat ja muotoilevat yhteistyötä. Sen 

tavoitteet ymmärretään keskustelun kautta ja keskustelu myös määrittelee sitä.  

 

2.3 Lapsen kasvuympäristö 
 
Koulun ja kodin välisestä yhteistyöstä on kirjoitettu paljon. Aiemmat tutkimukset antavat aihetta tar-

kastella koulun ja kodin välisen yhteistyön merkitystä uusista näkökulmista. Ne luovat perustelut tämän 

tutkimuksen tekemiseen ja ilmiön tärkeänä pitämiseen.  

 

Yhteistyötä koulun ja kodin välillä arvioinnin näkökulmasta on tarkasteltu yhtenä osana Leena Syrjä-

län, Helka Annalan ja Arto Willmanin (1997) projektissa. Sen mukaan koulun toiminta-ajatuksen ja 

tavoitteiden tulee olla selkeitä, jotta sekä opettajilla että vanhemmilla on mahdollisuus tukea kasvatus-

työhön. Vanhempien tulisi olla tietoisia koulun kehittymissuunnan suhteen sikäli kun päätäntävalta 

yksittäisillä kouluilla kasvaa. (Syrjälä, Annala & Willman 1997, 35–36.) Eira Korpinen ja Anneli Lång 

(1979) ovat tarkastelleet koulun ja kodin välistä yhteistyötä sanallisen arvioinnin kehittämiskokeilun 

yhteydessä. 
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Kodin ja kasvatuskäytäntöjen vaikutusta oppimisessa ja suotuisan oppimisympäristön luomista sivu-

taan useissa tutkimuksissa (Yli- Luoma 1995; Hirsto 2001; Torkkeli 2001). Laura Hirsto (2001) on 

tutkinut lasten oppimisympäristöjä sekä vanhempien että opettajien käsitysten kautta. Väitöskirja koos-

tuu kolmesta eri tutkimuksesta, jotka ovat vanhempien välittömiin kotikasvatusmenetelmiin kohdistuva 

kyselytutkimus ja opettajien oppilaidensa kotikasvatusta koskevia näkemyksiä kodin ja koulun yhteis-

työn kontekstissa koskeva kyselytutkimus sekä oppimisympäristöä koskeva kokoava väitöskirja. Hirsto 

(2001a, 24) käyttää vanhempiin kohdistuvassa tutkimuksessaan Bronfrenbrennerin (1979) ekologista 

mallia kuvatakseen lapsen eri tasolla olevia kasvuympäristöjä. Lapsen sosiaalinen vuorovaikutusympä-

ristö muodostuu sekä koulun että kodin yhteisvaikutuksesta ja lapsen identiteetti rakentuu ensisijaisesti 

perheen vuorovaikutuksessa. Hirsto (2001b, 25) pitää koulun ja kodin välistä yhteistyötä lapsen kannal-

ta katsottuna erilaisten oppimisympäristöjen integroitumisena eli yhteen sulautumisena.  

 

Bronfenbrennerin (1981) mukaan yksilön ja ympäristön välisellä suhteella on oletettua suurempi vaiku-

tus. Tutkimuksen ekologinen painopiste tarkoittaa laajaa järjestelmien välisiä suhteita, jotka vaikuttavat 

käyttäytymiseen ja kehittymiseen. Se ei koske vain vuorovaikutusta sosialisaatiolaitosten välillä, kuten 

koti-koulu tai perhe-ystävät, vaan myös henkilöiden yhteisvaikutusta eri rooleissa. Eri rooleilla voi olla 

vastakkaisia vaatimuksia tai odotuksia. Hän puhuu ekologisten järjestelmien rajojen yli menevistä jär-

jestelmistä, joita voivat olla esimerkiksi naapuruston erityispiirteet, koulun ja yhteisön välinen suhde 

sekä laajemmin valtakunnallinen lapsipolitiikka. (Bronfenbrenner 1981, 196–198.) 

 

Ihminen antaa toiminnalleen merkityksiä ja tietoisuus rakentuu eri kulttuureissa eri tavalla. Se, millä 

tavoin yksilön ja yhteisön välinen sopeutuminen tapahtuu, on merkittävä tutkimuksen kohde. On otet-

tava huomioon välittömän ympäristön suhteet laajempiin yhteiskunnallisiin järjestelmiin. (Bronfen-

brenner 1981, 25–26.) Esimerkiksi sosiaalisesti toivottu käyttäytyminen on suhteessa siihen, kuinka 

suuri arvo sille annetaan kulloisessakin yhteiskunnassa. Voidaan tuskin odottaa suurta käyttäytymis-

sääntöjen sidonnaisuusastetta, mikäli ryhmien välillä on suuria eroja odotusten suhteen. (Bronfenbren-

ner 1981, 58, 86.) Kuviossa 1 seuraavalla sivulla esitetään eri tasoja graafisesti. 
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KUVIO 1. Bronfrenbrennerin (1981) ekologinen malli (Seppälä 2000, 9) 

 

 

Mikrotaso (1) on toimintojen, roolien ja ihmissuhteiden malli, joka liittyy kasvokkain tapahtuvaan vä-

littömään vuorovaikutukseen ja kokemukseen (Bronfrenbrenner 1979, 22–26). Mikroympäristöjä voi-

vat olla niin kodin, koulun, ikätoverin tai työpaikan konkreettiset suhteet. Se sisältää myös muut henki-

löt, joilla on tunnusomaiset temperamentin, persoonallisuuden ja käsitysjärjestelmien piirteet. Siten 

myös heidän piirteidensä kehityksellä on merkitystä yksilön kehitykseen. (Bronfrenbrenner 2002, 263–

273.) 
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Mesotaso (2) käsittää ne suhteet, jotka syntyvät yksilön osallistumisalueilla, kuten kodin ja koulun suh-

teesta tai naapuruston välille. Näitä suhteita muodostuu jokaisessa uudessa tilanteessa useilla sosiaali-

sen elämän alueilla (Bronfrenbrenner 1979, 22–26). Mesotaso on siis mikrotasojen järjestelmä (Bron-

frenbrenner 2002, 264). 

 

Eksotaso (3) ei ole yksilön välitöntä toiminta-aluetta vaan se käsittää häntä koskevien ihmisten elämän-

alueet, kuten vanhempien työpaikan tapahtumat tai koulun tapahtumat (Bronfrenbrenner 1979, 22–26). 

Tutkimuksen kannalta on mielekästä verrata näitä tasoja sekä keskenään että kahden eri järjestelmän 

välisiä eroja. Kahden tason käsitykset ja odotukset toisistaan vaikuttavat merkittävästi kehitysprosessin 

luonteeseen ja voimaan. (Bronfrenbrenner 2002, 275–276.) 

 

Makrotaso (4) käsittää laajat kulttuuriset arvot ja uskomukset ja elämäntyylit (Bronfrenbrenner 1979, 

22–26). Käsite sisältää yksilön kasvatusta koskevan kulttuurin ja sen kulttuurin, jossa hän elää. Siksi 

tulisi tunnistaa molempien alueiden kriteerejä mahdollisimman hyvin. Makrotasoja arvioitaessa siihen 

sisältyvät mikro-, meso- tai eksotasojen ominaisuuksien tunnistaminen hyödyntää ympäristöjen välisen 

kommunikoinnin ja käsitysten ymmärtämistä. (Bronfrenbrenner 2002, 275–276.) 

 

Lapsen kehityksen kannalta tarkasteltuna ekologinen muutos ilmenee aina kun yksilön asema ekologi-

sessa ympäristössä muuttuu. Elämän aikana tapahtuvat muutokset ovat sekä seurausta että alkuun-

panijoita ekologiselle kehitykselle tapahtuvat ne sitten mikro-, meso-, ekso- tai makrotasolla. Yksilön 

kehitys ei tapahdu tyhjiössä vaan sillä on aina tietty konteksti. Siten siihen on mahdollisuus siten vai-

kuttaa. (Bronfrenbrenner 1979, 26–28.) 

 

Esimerkiksi Nina Seppälän (2000, 71) mukaan lapsen optimaalisen kehityksen kannalta tärkeitä ovat 

sekä vanhempien välinen että vanhempien ja ammattikasvattajien välinen toimiva yhteistyö kasvatus-

asioissa. Tarkasteltaessa 1. mikrotasolla tapahtuvaa kasvatustehtävien jakamista puolisoiden kesken, 

pitivät niin vanhemmat kuin ammattikasvattajat yhteistyötä valttina. Mesotasolla 2. näkemykset kasva-

tusvastuusta vanhempien ja ammattikasvattajien välillä olivat ristiriitaiset, vaikkakin tärkeissä asioissa 

osoitettiin yksimielisyyttä. Vastausten perusteella toivottiin eksotasolla 3. nousseeseen työ- ja perhe-

elämän sovittamiseen työantajien puolelta parannuksia. Tutkimusaineiston perusteella makrotason 4. 

vaikutuksia ei selvitetty. Avoimeksi jäivät kysymykset siitä, kuinka erilaiset yhteiskunnan tukimuodot, 
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perheen arvostus, vallitseva koululainsäädäntö ja opetussuunnitelmat vaikuttavat sekä vanhempien 

mahdollisuuksiin toteuttaa vanhemmuuttaan että vanhempien ja ammattikasvattajien väliseen yhteis-

työhön. Ristiriidat vanhempien ja ammattikasvattajien näkemyksistä kasvatusvastuun jakautumisesta ja 

niiden syistä on lisäselvityksen arvoinen. (Seppälä 2000, 70–72.)  

 

Tässä tutkimuksessa Bronfenbrennerin (1981) ekologista mallia käytetään kehyksenä, jonka avulla 

tarkastellaan koulun ja kodin välisen yhteistyön esiintymistä eri tasoilla. Esimerkiksi tutkitaan artikke-

leista mikrotasolla tapahtuvaa yhteistyötä kysymällä, miten se on esiintynyt 50-luvun kirjoituksissa. 

Löytyykö kuvauksia mikrotasolla, koulussa tai kodissa toteutuvasta yhteistyöstä ja minkälaisia? Vas-

taavasti tarkastellaan sekä aineistoa että kirjallisuutta hyväksi käyttäen meso-, ekso- ja makrotasolla 

esiintyviä kuvauksia yhteiskunnan arvostuksista. 

 

Koulun ja kodin välisen yhteistyön merkityksen ymmärtäminen edellyttää sen sijoittamista laajempaan 

teoreettiseen viitekehykseen. Tarkastelemalla sosiaalista pääomaa ja sen karttumisen merkitystä pyri-

tään ymmärtämään kodin ja koulun välisen yhteistyön merkitys yhtenä lapsen hyvinvointia edistävänä 

tekijänä sen lisäksi, että se on koko yhteiskuntaa tukeva voima. 

 

2.4 Lapsen hyvinvointi ja sosiaalinen pääoma 
 
Nykysosiologisen käsityksen mukaisesti (Giddens 1979a) ihmiset itse reprodusoivat eli uusintavat so-

siaalisen toiminnan tuotteita ja rakenteita. James Coleman (1986) tulkitsee mikro-makromallin avulla 

arvojen, käyttäytymisen suuntautumisen ja toteutumisen vaikutusta laajempaan järjestelmään. Koulun 

ja kodin välisen yhteistyön kannalta tämä voisi johtaa tulkintaan, että makrotasolla toteutuva ajattelu ja 

toiminta luovat sellaisen kulttuurin, jossa yksilön haluaa saavuttaa omalla toiminnallaan tietynlaisen 

päämäärän ja siten vahvistaa tämän toimintakulttuurin syntymistä. Jos vallalla on käsitys yhteisöllisyy-

den suotuisasta vaikutuksesta, se ohjaa opettajan toimintaa siten, että hän tavoittelee yhteisöllisyyttä 

kehittäviä toimintatapoja ja siten vahvistaa koulun toimintakulttuurin kehittymistä yhteisölliseen suun-

taan. 

 

Sosiaalisia pääoman lähteitä ovat niin yksilö valistunut rationaalisuus kuin yhteisön vastavuoroisuuteen 

perustuvat normit käsittäen sekä horisontaaliset että vertikaaliset verkostot. Yhteiskunnan tasolla sosi-
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aalisen pääoman lähteitä ovat laki ja oikeus sekä konfliktien säätely ja avoin tiedonvälitys. Sen meka-

nismeja ovat luottamus muihin ihmisiin ja instituutioihin sekä kommunikointi. Kommunikointi sisältää 

informaation kulun ja jaetut kognitiiviset kyvyt. Sosiaalinen pääoma kasautuu kansalaiskasvatuksen, 

paikallisen sosiaalisen vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden kautta. (Poikela 2005, 15–16.) 

 

Lea Pulkkinen (2002) kertoo kirjassaan Mukavaa yhdessä, Sosiaalinen pääoma ja lapsen sosiaalinen 

kehitys, MUKAVA -hankkeesta. Se on peruskouluun kohdistuva valtakunnallinen kokeilu- ja tutki-

mushanke, jonka nimi tulee sanoista ”muistuttaa kasvatusvastuusta”.  Sen tavoitteena on ollut koulun 

sosiaalisen pääoman vahvistaminen ja lapsen kehityksen edistäminen mukavaksi, muita huomioon ot-

tavaksi yhteisön jäseneksi. Mukava ihminen tulee toimeen muiden kanssa ja häntä on helppo lähestyä. 

Organisaatio, kuten koulu voi olla mukava, jos sen toiminta on mukavaa ja joustavaa. Sinne vanhem-

mat voivat lähettää lapsensa luottavaisin mielin ja lapset myös viihtyvät siellä. Suomalaislasten koulu-

saavutus on huipputasoa, vaikka kouluviihtyvyydessä on parantamisen varaa. Usein kuitenkin ymmär-

retään, että mukavuus olisi riippuvuussuhteessa tuloksiin. Kun on mukavaa, seuraa heikot tulokset?  

Pulkkinen (2002) pyrkii todistamaan, että mukavuus on koulun sosiaalinen pääoma eikä sillä siten ole 

tämänkaltaista syy- seuraussuhdetta. (Pulkkinen 2002, 7–8.) 

 

Lapsen hyvinvoinnin ensisijainen perusta luodaan kotona. Se on myös sosiaalisen kehityksen perusta 

(Yli- Luoma 1995, 109; Konu 2002; Pulkkinen 2002, 8). Sosiaalisen kehityksen tukeminen on ennalta 

ehkäisevänä toimintana yhteiskunnalle kannattavaa. Sosiaaliset taidot ovat avainasemassa yritysmaail-

massa. Tarvitaan sellaisia mukavia ihmisiä, joilla on luottamusverkosto. Yhteiskunnassamme jokaisen 

lapsen arvo on merkittävä sikäli kun lapsia syntyy vuosittain vähemmän. Ei ole varaa menettää ketään 

syrjäytymisen takia, koska työvoimaa tarvitaan. Yksilötasolla syrjäytymistä voidaan pitää tasapainoisen 

elämän menetyksenä. Kajanojan (2002) mukaan rahassa mitattuna on arvioitu, että yhden syrjäytyneen 

lapsen hoitokustannukset ovat Suomessa 670 000–840 000 euron luokkaa ja esimerkiksi työiän mene-

tys 40 vuoden ajalta noin 500 000 euron kansantulon menetys. Lisäksi tulisi kiinnittää huomiota niihin 

psyykkisiin ja taloudellisiin kustannuksiin, joita syrjäytyvälle sekä hänen läheisilleen koituu esimerkik-

si rikosten seurauksista. (Pulkkinen 2002, 8–9.) 

 

Lapsi saa perintönä tai lahja sosiaalisen pääoman, joka karttuu kasvatuksen ja ympäristövaikutusten 

tuloksena. Se koostuu lapsen kasvuympäristössä vaikuttavista arvoista, normeista ja luottamuksesta. 
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Niiden vaihtelut voivat olla hyvinkin suuria. Puhutaan alkupääomasta, jonka yksinkertaisena arvioin-

tisuureena Pekonen ja Pulkkinen (2002) pitävät `syliä´, tarkoittaen sitä, kuinka moni syli on lapselle 

avoin. Turvallisuudentunne ja perusluottamus rakentuvat ja kehittyvät lapsuuden aikana. Kasvuympä-

ristön erot saavat aikaan eroja sosiaalisessa alkupääomassa ja sitä kautta heijastuvat esimerkiksi kult-

tuuriseen pääomaan, tietojen ja taitojen omaksumismahdollisuuksiin. Kulttuurinen ja sosiaalinen pää-

oma karttuvat vastavuoroisesti. Niitä voidaan pitää niin yksilön kuin yhteisön yhteisenä hyvänä. (Pulk-

kinen 2002, 44–47.) 

 

Vaikka koulu ei voi vaikuttaa perheen taloudelliseen tilanteeseen tai kulttuuriseen pääomaan se voi 

toimia oppilaan oman pääoman kartuttajana.  Koululla voi olla myös suojaava rooli esimerkiksi ym-

märtävän opettajan kautta niille lapsille, joiden sosiaalinen alkupääoma on vähäinen. Pulkkinen (1977) 

viittaa tutkimustuloksiin, joiden mukaan hyvästä taustasta tulevat toivoivat opettajan olevan hyvän ope-

tustaidon omaava, kun taas vaikeuksien keskeltä tulevat lapset toivoivat opettajan olevan ymmärtäväi-

nen. Coleman (1988) toteaa kuitenkin, ettei kulttuuripääoma siirry ilman sosiaalista pääomaa. Lapset, 

joilla on hyvä alkupääoma jaksavat myös vastaanottaa koulun kulttuuripääomaa sitä kartuttavalla taval-

la. Toisaalta mainitsemisen arvoista on myös esimerkiksi jonkin harrastuksen aikaansaama yleinen 

voimavaratekijä, joka vaikuttaa kehitykseen myönteisesti. (Pulkkinen 2002, 210–211.)  

 

Kasvatusta voidaan pitää, sosiologisesti tarkasteltuna sosiaalistumisena siihen kulttuuriympäristöön, 

jossa yksilö elää. Sosialisaatioprosessi jatkuu koko eliniän, jolloin opitaan arvot, normit ja roolit sekä 

niihin kohdistuvat odotukset. (Antikainen, Rinne & Koski 2000, 34–35; Giddens 1993, 60.) Sosiaalisen 

pääoman käsite on myös yksi tutkimuksen keskeisistä käsitteistä. Sen tulkinnoista merkittävimpinä 

voidaan pitää Robert D Putnamin (1995, 2000), James S. Colemanin (1988) ja Pierre Bourdieun 1970-

luvulta lähtien esittämiä ajatuksia. (Pulkkinen 2002, 36–43.) 

 

Sosiaalisen pääoman teoreettinen merkitys on sen avulla tapahtuvan jäsennyksen ja ymmärtämisen 

mahdollistuminen. Putnam (1995, 2000) pitää sosiaalista pääomaa yhteisöllisenä, arvoina, normeina ja 

luottamuksena. Sen puuttuminen aiheuttaa sosiaalisia ongelmia. Coleman (1988) pitää sosiaalista pää-

omaa vähemmän konkreettisena ja kuvaa sitä tuottavuutta lisäävänä tekijänä esimerkiksi työryhmässä. 

Hän nostaa esiin sosiaalisen pääoman vaikutuksen seuraavaan sukupolveen inhimillisen pääoman muo-

dostumisessa. Perhettä kuvaavat taustamuuttujat pitäisi jakaa taloudelliseen (esimerkiksi tulotaso), in-
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himilliseen (esimerkiksi vanhempien koulutustaso) ja sosiaaliseen pääomaan. Sosiaalista pääomaa on 

vain, jos perheen sisällä on vahvat suhteet vanhempien ja lasten välillä. Lapsi ei hyödy inhimillisestä 

pääomasta jos perheessä ei ole sosiaalista pääomaa. Toisaalta pääoma ei itsessään ole hyvää tai pahaa. 

Sillä voi olla myös kielteisiä vaikutuksia ja se määrittyy taustalla vaikuttavien arvojen kautta. (Pulkki-

nen 2002, 36–43; Antikainen, Rinne & Koski 2000, 332–333.) 

 

Laajalla verkostolla on ihmiselle hyötyä, suhteet tuottavat sisäpiiritietoa. Esimerkiksi varakkaan puoli-

son avulla voidaan saada yhteiskunnallisesti merkittävä asema. Toisen komponentin mukaan sosiaalista 

pääomaa ei ole olemassa, mikäli sitä ei yhteisön silmissä tunnisteta ja tunnusteta. Tämän mukaan ei 

lottovoittokaan tee ihmistä onnelliseksi, koska sillä ei voi ostaa suhteita. Bourdieu kohdistaakin kritiik-

kinsä sosiaalisen pääoman käyttöön tiettyjen oppilaiden keskuudessa. (Pulkkinen 2002, 36–43; Launo-

nen & Pulkkinen 2004, 68.) 

 

Colemanin (1988, 101) mukaan sosiaalisen pääoman voima on luottamuksessa ja ihmisten välisissä 

suhteissa. Hän kuvaa kiinteitä sosiaalisia verkostoja niin sukupuolten välisinä kuin sukupolvien välisinä 

suhteina. Koulumaailman näkökulmasta tarkasteltuna sosiaalisten suhteiden verkoston tulisi koskea 

edellisten lisäksi niin vanhempien välisiä suhteita kuin koulun ja kodin välisiä suhteita. Velvoitteiden ja 

odotusten tiedostaminen edellyttää luottamusta sosiaalisissa suhteissa. (Coleman 1988, 105–106.) Kiin-

teät sosiaaliset verkostot tukevat yhteisten normien vaikuttavuutta ja helpottavat sosiaalisen pääoman 

karttumista. Coleman painottaa sitä, että inhimillinen pääoma vähenee jos yhteistä hyvää ei ymmärretä 

sosiaalisena pääomana. Vaarana on sosiaalisen pääoman lähteen korvautuminen formaalilla instituuti-

olla sen sijaan, että voitaisiin luottaa vapaaehtoisuuteen ja sosiaalisiin suhteisiin, jotka ennen ovat toi-

mineet sosiaalisen pääoman lähteinä. (Coleman 1988, 188.) 

 

Coleman (1988, 106–107; 1990, 314–319) kuvaa toimivaa yhteisöä suljettuna verkostona, jossa jokai-

sella jäsenellä on merkittävä vaikutus verkoston toimivuuteen. Suljetussa yhteisössä normit ja arvot 

välittyvät eri sukupolvien välillä ja siten ohjaavat käyttäytymistä ja sosiaalistumista. Kuvio 2 seuraaval-

la sivulla selventää suljetun verkoston ajatusta. Ensimmäisessä kuviossa (a) suhteet B ja C jatkuvat 

ilman vuorovaikutusta ja kuvio (b) kuvaa suljettua verkostoa, jossa vuorovaikutus jatkuu B:n ja C:n 

välillä. 
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 D     E 

 

           B                                   C 

             B        C 

                        A 

            A 

           (a)              (b) 

     

 KUVIO 2. Network without (a) and with (b) closure (Coleman 1988, 106). 

  

Suomessa koulun ja kodin välinen yhteistyö katkeilee. Pulkkinen (2002) pitää keskeisenä syynä sitä, 

että koulu pitää tehtävänään opetusta ja kodin tehtävänä sosiaalista kasvatusta. Hän kritisoi perusope-

tuslaissa määriteltyä koulun ja kodin välistä yhteistyötä lakoniseksi ja epämääräiseksi. Se ei anna min-

käänlaista kuvaa siitä, miten tämän yhteistyön tulisi tapahtua. Kodin tukeminen ei tarkoita kodin kasva-

tuskäytäntöjen siirtämistä kouluun, vaan lapsen kehityksen tukemista koulun omin keinoin yhteistyö-

hön pyrkien. Toisaalta voidaan nähdä myös hyviä muotoja, kuten vanhempaintoimikunta ja koulun 

vanhempainyhdistykset. Hän korostaa lapsen kasvuyhteisön merkitystä kehityksen tueksi. Yhteisten 

normien ja arvojen löytyminen ja määrittäminen tulisi olla mahdollista verkottumisen kautta. (Pulkki-

nen 2002, 217–223.) Koulun ilmapiirin paraneminen on yksi koulun ja kodin välisen yhteistyön tavoit-

teista. Voidaankin hyvällä syyllä tarkastella koulun ilmapiiriä yhtenä sosiaalista pääomaa kartuttavana 

tekijänä. 
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3 Tutkimuksen tarkoitus  
 
 

3.1 Tutkimuskysymykset 
 
Lainsäädäntö ja vakiintunut puhe edellyttää koulun ja kodin välistä yhteistyötä. Vuorovaikutuksen to-

teuttamiseksi tulisi kuitenkin tietää, mitä se tarkoittaa. Keskusteluissa yhteistyö liitetään helposti pu-

heeseen kasvatusvastuusta ja arvokäsityksistä, toisaalta esille nousee myös yhteydenpidon ongelmia 

koulun ja kodin välillä. Viestit eivät kulje toivotulla tavalla eivätkä tavoita vastaanottajaa. Tutkimuksen 

keskeisiä kysymyksiä ovat: 

 

Mitä yhteistyöllä tarkoitetaan ja minkälaisia tavoitteita sille asetetaan? 

Miten se on muotoutunut ajan kuluessa? 

 

Näihin kysymyksiin pyritään saamaan vastauksia esittämällä aineistolle seuraavia kysymyksiä: 

 

Minkälaisissa yhteyksissä koulun ja kodin välisestä yhteistyöstä kirjoitetaan? 

Miten yhteistyötä kuvataan lehtikirjoituksissa? 

 

3.2 Opettaja-lehti  
 
Eskolan (1995) mukaan tutkimusaineisto voidaan jakaa yksityisiin dokumentteihin ja joukkotiedotuk-

sen tuotteisiin (Tuomi & Sarajärvi 2002, 86). Tutkimalla lehtikirjoituksia pyrittiin tieteellisen analyysin 

keinoin saamaan selville yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä. Tutkimusaineiston valinnan lähtökohtana 

pidettiin sitä, että käsityksiä ja kuvauksia koulun ja kodin välisestä yhteistyöstä voidaan tavoittaa lehti-

kirjoitusten kautta. Lehtikirjoitukset kertovat siitä, miten yhteistyö ymmärretään ja minkälaisia tavoit-

teita, muotoja sille annetaan. Tutkimuksen tavoitteena oli, ei vain nämä erilaiset muodot tai käsitykset 

vaan myös se, miten ne ovat muotoutuneet ja muuttuneet ajan kuluessa, nimenomaan ammatillisesta 

näkökulmasta tarkasteltuna. Tämän näkökulman aikaansaamiseksi valittiin aineistoksi Opettaja-lehti, 

opetusalan järjestö- ja ammattilehti. Tarkastelemalla yhteyksiä, mihin aiheisiin ne ovat liittyneet sekä 

pyrkimällä löytämään keskusteluteemoja lehdistä pyrittiin löytämään ilmauksia koulun ja kodin väli-

sestä yhteistyöstä.  



 17

Aineiston kattavuudella tarkoitetaan sitä, ettei se perustu satunnaisiin poimintoihin (Eskola & Suoranta 

1998, 216). Aineistoa oli tarkoitus haravoida järjestelmällisesti, perehtyen jokaiseen vuosikertaan ko-

konaisuudessaan. Koulun ja kodin välisestä yhteistyöstä kertovia kuvauksia ja artikkeleita etsittiin tut-

kimuksen suunnitteluvaiheessa silmäilytekniikalla (nk. skimming). Lukeminen ei rajoittunut vain otsi-

koihin, vaan kaikki vuosikerran lehdet luettiin edellä kuvatulla tekniikalla kannesta kanteen. Jotta saa-

taisiin ajallinen kuvaus käsityksistä ja yhteistyön muodoista valittiin kaikista ilmestyneistä lehdistä otos 

kymmenen vuoden välein, koko vuosikerta. Aloittaen vuodesta 1915, päättyen vuoteen 2005. Lehtiä 

kussakin vuosikerrassa oli 52 numeroa. Sivumäärä vaihteli kahdestakymmenestä viiteenkymmeneen. 

Suunnitelma oli alustava ja tutkimuksen lopullinen toteutuminen määräytyi tutkimuksen aikana toteu-

tettavan reflektiivisen arvioinnin avulla.  

 

Aineiston riittävyyden arviointi on yrityksen ja erehdyksen kautta opittavissa. Liian suuri aineisto aihe-

uttaa liiallista aikapainetta työn loppuun saattamiseen. Selkeän rajauksen tekeminen on paikallaan, jotta 

analyysi toteutuu riittävän syvällisenä. Aineistoa ei saa olla liikaa vaan sen tulee olla riittävä (Eskola & 

Suoranta 1998, 216). Analysoinnin alkuvaiheessa kävi ilmi, että aineisto oli liian suuri ja se puolitettiin. 

Lopullinen aineisto on vuosikerrat kahdenkymmenen vuoden välein, alkaen vuodesta 1925, päätyen 

vuoteen 2005.  

 

3.3 Aineiston analyysi ja menetelmä 
 
Tutkimusaineiston analyysissä ei voitu välttyä aineistolähtöisyydeltä, sikäli kun tekstistä lähdettiin et-

simään tietynlaisia ilmauksia koulun ja kodin välisestä yhteistyöstä. Aineistoa kartoitettiin ensin luokit-

telemalla esiintyneitä ilmauksia niiden merkittävyyden kartoittamiseksi ja aineiston järjestämiseksi. 

Tuolloin pyrittiin määrittelemään eri luokkia ja lasketaan kuinka monta kertaa kukin luokka esiintyy 

aineistossa (Tuomi & Sarajärvi 2002, 95.) Tässä vaiheessa mukaan laskettiin kaikki tekstit, joissa kou-

lun ja kodin yhteistyöstä on maininta ja suhteutetaan se koko vuosikerran lehtien lukumäärään. Tämä 

vaihe oli vähäisyydessäänkin merkittävä siksi, kun se antaa ajallisen kuvauksen yhteistyön esiintymi-

sestä eri yhteyksissä. Luokittelu vastaa kysymykseen, kuinka monta kuvausta? 

 

Kvalitatiivisen aineiston analyysissä on syytä muistaa, että teksti on aina versio tai näkökulma aihee-

seen. Kielellä ei ainoastaan kuvata, vaan myös tehdään asioita, rakennetaan sosiaalista todellisuutta. 
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Kieli on aina konstruktio ja suhtautumistapa on kiinni tutkimusintressistä ja -tavoitteista. Siten olen-

naista ei ole se, ovatko kertomukset tosia, vaan se, millaista todellisuutta ne heijastavat. (Eskola & Suo-

ranta 1998, 142–143.) Tämä vaikuttaa sekä aineiston analyysiin, tutkijaan että siihen tekstiin, jota tutki-

taan. Moninaisuus on molemminpuolista ja analyysiä tehdessä on syytä muistaa, että tutkittava teksti 

on jo jonkun tulkinta asioista. Moninaisuus johtaa siihen, että tematisoinnin avulla rajataan pois tutki-

muksen kannalta epäolennaiset alueet (Eskola & Suoranta 1998, 143). 

 

Lehtikirjoitukset sisältävät erityyppisiä tekstejä ja siten niillä on erilainen todellisuutta kuvaava paino-

arvo. Tämän vuoksi luokittelun jälkeen valittiin aineistosta ne tekstit, jotka ovat merkitty riittävän pai-

nokkaiksi sisällön analyysia varten ja teemoiteltiin ne. Teemojen tavoitteena on laadulliselle tutkimuk-

selle ominainen ilmiön ymmärtäminen, ei niinkään lukumäärä. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 95.) Aineis-

tosta nostetaan esille tutkimusongelmaa valaisevia teemoja (Eskola & Suoranta 1998, 175). Tällöin 

tavoitellaan laadullisen tutkimuksen tavoin käsityksiä, jotka esiintyvät tekstissä ja siten kertovat ihmis-

ten käsityksistä. Teemoittelu vastaa kysymykseen, mitä on kirjoitettu aiheesta? 

 

Anderssonin (1979) mukaan historiaan suuntautuvan kehitystutkimuksen pääongelmana voidaan pitää 

kronologisen ja systemaattisen tutkimusotteen yhteen liittämistä (Rinne 1984, 108). Tässä tutkimukses-

sa on Brofrenbrennerin ekologisen mallin avulla pyritty luomaan tarkastelukehys, jotta tutkimuksen 

systemaattisuus toteutuisi. Kronologista tarkastelua on tehty kirjallisuuden ja sitaattien avulla, jotta se 

perspektiivi, joka kussakin vuosikerrassa on olennaista, tulisi esille. Aineiston analyysin edetessä oli 

toivottavaa sen syveneminen siten, että koulun ja kodin välisestä yhteistyöstä löytyy kokonaisia artik-

keleita, joita tarkastelemalla voidaan saada selville minkälaisia muotoja ja sisältöjä se on ajan kuluessa 

saanut. 

 

Viimeiseksi aineisto vielä tyypiteltiin, jolloin edelliset teemat ryhmiteltiin tyypeiksi. Tuolloin tarkastel-

tiin myös sitä, ovatko ne samanlaisia vai erilaisia. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 95.) Saatuja tyyppejä ver-

tailtiin ajallisesti ja tarkasteltiin tutkimuskysymyksiä vasten. 
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4 Tulokset 
 
 
Analysoinnin alkuvaiheessa mukaan laskettiin kaikki kohdat, joissa ylipäätään mainitaan vanhemmat. 

Tämän valinnan tarkoituksena oli saada näkemys siitä, kuinka tärkeänä tai millaisena opettajien am-

mattikunta kunakin aikakautena kodin ja koulun välisen yhteistyön näkee. Kunkin esiintyneen ilmauk-

sen katsottiin kertovan jotain sekä tästä että siitä yhteydestä, jossa ilmaus esiintyy. Siksi esimerkiksi 

mielipideosaston kirjoitus tai kokousilmoitus kertoo kodin ja koulun välisen yhteistyön olemassaolosta. 

Vähäpätöisyydessäänkin ne ovat maininnan arvoisia, koska jos niitä ei olisi, kertoisi se myös niiden 

puuttumisesta ja sekin olisi tutkimuksen tulos. Tässä tutkimuksessa systemaattisuutta on tavoiteltu 

Bronfrenbrennerin ekologisten tasojen avulla luodulla tutkimuskehyksellä. Kirjoitusten sijoittumisesta 

eri tasoihin enemmän analyysin yhteydessä Kunkin aikakauden ilmauksien sijoittumisesta eri tasoihin 

esitetään myös graafisesti. Siten sekä tasojen välinen vertailu että eri vuosikertojen välisten erojen ver-

tailu on tekstin tukena. 

 

4.1 Sivistyskasvatus (1925) 
 
20-luvun suomalaista yhteiskuntaa kuvaa säätyjaon hävittäminen. Demokraattisen ajanjakson alku, 

yleinen äänioikeus, Suomen itsenäistyminen, kansalaissota ja ensimmäinen maailmansota sekä oppi-

velvollisuuslaki ovat vuosisadan vaihdetta seuraavien vuosikymmenten merkittävimpiä tapahtumia. 

Pedagogiselta näkökulmalta katsottuna vallalla oli Herbart-zilleriläisyys ja alkava reformipedagogiik-

ka, jota johti Mikael Soininen. (Rinne, R. 1984, 137). 

 

Opettajakunnan asema oli vaikea, koska kansakouluaatteen puolustamisen lisäksi ydinongelmana oli 

oman toimeentulon turvaaminen talouspulan pyörteissä. Oppilaiden motivaatiota pidettiin myös vähäi-

senä. (Rinne, M. 1973, 96–97.) 

 

Koulun ja kodin välisen yhteistyön tarkoitusta oli mietitty laajalti yhteiskunnalliselta tasolta. Eri tasoi-

hin luokittelu ei tuottanut ongelmia, koska kirjoitukset olivat suureilta osin koulun ja kodin yhteistyön 

merkityksen pohdintaa yhteiskunnallisella makrotasolla. Kirjoitusten taso liikkui arvoissa, uskomuksis-

sa ja elämäntyyleissä. Mikrotason kuvauksia ei esiintynyt. Kuviossa 3 seuraavalla sivulla on eri tasojen 

esiintymistä kuvaava diagrammi. 
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KUVIO 3. Koulun ja kodin välisen yhteistyön ilmausten jakautuminen Opettajain-lehden vuosikerrassa 

1925 (n = 41) 

 

Koulutus- ja kasvatusnäkemyksiin liittyvät aiheet olivat monitahoisia. Sivistystehtävä ja koulutuksen 

oikeutus olivat ajankohtaisia teemoja. Näkemyserot koskivat eroja koulun ja kodin välillä sekä alueelli-

sesti, kaupunkien ja maaseudun välillä. 20–30-luvun kasvatus- ja koulutusnäkemyksiä selventää An-

nukka Jauhiaisen (2002) väitöskirja, jossa käsitellään jatko-opetuskysymystä. Huoli lasten toimetto-

muudesta kaupunkialueella ilmenee esimerkiksi komiteamietinnöissä, joissa käsitellään jatkokoulutuk-

sen tarvetta. Sosiaalista kontrollia ja kasvatusoikeutta pidetään valtiolle kuuluvana. Ristiriita maa-

laiselämän ihanteellisuudesta ja kaupunkilaiselämän turmeltuneisuudesta heijastuu myös näkemyksiin 

kasvatus- ja opetustarpeesta. Kaupunkilaislasten toimettomuus nähtiin ongelmallisena ja sitä yritettiin 

torjua koulunkäynnin avulla. (Jauhiainen 2002, 133–134.) 

 

Samaan aikaan kun kaupungeissa pohdittiin jatkokoulutuksen tarvetta oli maaseudulla vielä kansakou-

lunkin raivattava tietä. Se kohtasi vastustusta maaseudulla aivan eri tavoin kuin kaupungeissa. Kodin 

ja koulun arvot ja normit eivät kohdanneet. Maaseudulla koulukäyntiä ei pidetty tarpeellisena. Nämä 

pohdinnat analysoitiin 4.makrotasolle. 

 
”Meidän maalaiskodeissamme on vielä paljon uskonnollismielisiä, isän-

maallisesti innostuneita ja kansallisesti valveutuneita koteja, onkohan kas-

vatukselle eduksi, että lapset niin aikaisin kuin mahdollista erotetaan tällai-

sista kodeista tehdasmaiseen koululaitokseen? Onkohan muutenkaan eduksi 
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vierottaa lapsia vanhempiensa elinkeinosta ja toimista juuri siinä ijässä kun 

ne alkavat jo vähän mukana olla?” (Opettajain-lehti 1925/39, 909.)  

 

Opettajan persoonaa pidettiin ratkaisevassa asemassa kasvatus- ja sivistystehtävässä. Martti T. Kuikka 

(1993, 104–105) kuvaa opettajan ammatillisen kuvan kehittymistä 1920-luvulla kutsumusopettajana, 

jonka henkilökohtainen sitoutuminen työhön jättää taakseen opettajan oman persoonallisuuden. Koulun 

ja kodin välisen yhteistyön rakentamisen tärkeys tulee esiin esimerkiksi rangaistusta ja kurinpitoa kos-

kevien kirjoitusten yhteydessä. Opettajan sivistystehtävä ulottui kotiin niin kotikäyntien, vanhempain-

kokousten kuin lapsen välityksellä. Sivistystehtävää ja opettajan oman persoonan sitoutumista kuvattiin 

sekä 2.mesotasolla että 4.makrotasolla.  

 

”Kotien kurinpitotapoja ja periaatteita ei muuteta yhtäkkiä, vaan hitaasti, 

askel askeleelta. Koulun on sekä periaatteissa että käytännössä kuljettava 

kotien edellä, joskaan ei liian kaukana. Rangaistuksiin nähden tämä on erit-

täinkin huomattava. Koulun ja opettajan tulee olla selvillä ympäristön ja ol-

letikin kodin tavoista ja tasosta tässä suhteessa. Lohdullista on opettajan 

tietää, että ei vain koti vaikuta lapseen, vaan myöskin lapsi puolestaan vai-

kuttaa kotiin. Tämä vaikutus on vielä voimakkaampi, jos sitä tukee opettajan 

persoonallinen kanssakäyminen vanhempien kanssa.” (Opettajain-lehti 

1925/50, 1073.) 

 

” Kurinpidossa jos missä opettaja yhä edelleen vanhan tutun sanantavan 

mukaan tekee koulun. Siihen nähden myöskin hänen koulunsa on hänen per-

soonallisuutensa kuvastin.” (Opettajain-lehti 1925/50, 1077.) 

 
Kirjoitukset kuvastava näkemystä koulun tehtävästä kodin kasvatustehtävien ohjaajana yhteistyön väli-

tyksellä. Sosiaalinen kontrolli pyrittiin ulottamaan koulun ulkopuolelle. Käsitykset kodista olivat sävyl-

tään negatiiviset. Kotien arvoja ja yhteistyön perustaa pohdittiin 4.makrotasolla. 

 

”Kotien on muututtava ja kasvettava mukana, sillä kotoinen esimerkki ja 

vaikutus on suurinta. Kodissa voi lapsen sielu saastua tai jalostua ja voimis-
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tua. Kodit siis kunnollisiksi ja kasvatuskykyisiksi.” (Opettajain-lehti 1925/7, 

90.) 

 

”Huomautus tai muistutus kotiin, sittenkun koulun ja kodin suhteet ovat 

muodostuneet avoimiksi, on sopiva jo alakouluasteella, jos lapsen koti on 

kunnollinen” (Opettajain-lehti 1925/50, 1074). 

 
Kasvatusvastuun jakamista kodin ja koulun kesken pidettiin tärkeänä sivistysihanteen toteuttamisen 

kannalta. Kodin merkitys lapsen ensisijaisena kasvattajana tunnustettiin samaan aikaan kun kirjoitettiin 

koulun kasvatusvastuusta yhteiskunnallisena sosiaalistajana. 4.makrotasolle analysoitiin pohdinnat 

koulun ja kotien osuuksista.  

 
”..nousee kysymys, mitenkä se sivistysihanne voidaan toteuttaa, joka meidän 

täytyy asettaa pyrittäväksi päämääräksi. Tällöin on ensinnäkin huomautet-

tava, että olisi mieletöntä jättää laskuista pois kotien osuus. Kotihan on 

luonnollinen kasvatuslaitos ja missä se on hyvä, voi se antaa paljon, kenties 

enimmän siitä mitä tuleva kansalainen tarvitsee. Mutta yhtä mieletöntä olisi 

panna koko kuormaa ja vastuuta kotien kannettavaksi; tiedämmehän että ne 

yleisesti vain vähässä määrässä ja sangen usein eivät ensinkään kykenisi si-

tä kantamaan. Juuri tämän tuntien ja tietäen yhteiskunta onkin luonut kou-

lun ja pannut sen niskoille yhä enemmän kasvatushuolia.” (Opettajain-lehti 

1925/28, 652.)  

 

4.2 Koulu vai työ? (1945) 
 
Toisen maailmansodan aikainen säännöstelytalous merkitsi sitä, että valtiovalta ryhtyi kansantalouden 

palkanmuodostuksen ohjaamiseen. Kansakoulun opettajien katsottiin kuuluvan etuoikeutettujen ryh-

mään yhteiskunnassa, vaikka he eivät varsinaisesti kuuluneet virkamieskuntaan.  Sodan jälkeinen aika 

oli monin tavoin epävakainen ja siihen liittyivät esimerkiksi kysymykset kaupunkiopettajain ja maa-

laisopettajain palkkauseroista. (Rinne, M. 1973, 211–213.) 
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Yhteiskunnalliset muutokset ja suuntaukset näkyivät teksteissä 4. makrotasolla:  
 

”Kysymys koulun asennoitumisesta ajan suuriin yhteiskunnallisiin problee-

meihin ja ajan ideologisiin virtauksiin muodostuu erittäin arkaluontoiseksi 

normaalista poikkeavina murrosaikoina. Vaikka koulu toimiikin virallisesti 

puolueettomana, ei se voi välttyä kannanotoilta eräissä polttavissa yhteis-

kunnallisissa kysymyksissä.” (Opettajain-lehti 1945/7, 157.)  

 
Suoria ilmauksia koulun ja kodin välisestä yhteistyöstä oli runsaasti 1945 vuosikerrassa. Ilmausten run-

sauden ja eri tasojen väliset jakaumat voi nähdä kuviosta 4. 
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KUVIO 4. Koulun ja kodin välisen yhteistyön ilmaukset vuosina 1925 (n = 41) ja 1945 (n = 145) 

 

Tutkimusaineistoon on huomioitu kaikenlaiset kuvaukset, joista käy ilmi kodin ja koulun välisen yh-

teistyön olemassaolo. Ilmaukset voivat olla esimerkiksi kokousuutisia, joissa mainitaan vanhemmat tai 

kerrotaan tapa, jolla koulun ja kodin välistä yhteistyötä on toteutettu. Teksteissä olevat aate- tai asen-

neilmaukset kuvaavat käsityksiä siitä, miten asennoidutaan kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön ja 

vanhempiin. Ne kertovat ajan hengen mukaisesta suhtautumisesta oppilaiden vanhempiin ja koteihin. 

Pohdinnat auktoriteetista ja opettajan persoonan vaikutuksesta tulivat myös tässä vuosikerrassa esille. 

 

”Isän ja äidin auktoriteettivallan tilalle, tai oikeammin niiden lisäksi, tulee 

opettajan auktoriteettivalta. Koulu hallitsee häntä ankarana, yleisen sys-
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teemin mukaan Lapsen suhde opettajaan, ainakin alussa on ehdottoman 

luottava. Opettaja on lapselle kuin puolijumala. Koululla on näin mitä suu-

rin vaikutusvalta lapsiin, mitä vaikutusvaltaa on vielä tehostamassa lain-

säädäntö.” (Opettajain-lehti 1945/5,107.)  

 

Teksteissä pyrittiin ymmärtämään niitä tekijöitä, jotka yhteistyön taustalla vaikuttavat. Koulun ja ko-

din väliseen yhteistyöhön annettiin käytännön ohjeita ja luotiin erilaisia näkökulmia. 2.mesotasolle 

kuuluvia ohjeita suhteiden luomiseksi löytyi seuraavankaltaisesti: 

 

”Tahtoisinpa nimenomaan vakuuttaa, ettei tarvitse pelätä vanhempien ja 

opettajien kokousten järjestämistä siitä syystä, että pelätään esille otettavien 

asioiden vähäpätöisyyttä. Pienetkin lasta koskevat seikat kiinnostavat van-

hempia.” (Opettajain-lehti 1945/45, 1291.) 

 

”Eri kouluissa on vaatimukset hiukan erilaiset, niin myös arvostelut. Tänä 

aikana erikoisesti riippuu myös paljon lapsen fyysisestä kunnosta. Toisissa 

kodeissa ei puutteesta paljon tiedetä. Toisissa ei riitä leipäkään. On myös 

monta muuta tekijää, joiden perusteella numero voi nousta tai las-

kea……Koulutyö antaa kyllä loputtomasti aiheita, mutta ei haittaa vaikka 

joskus liikumme vain vanhempiakin koskevissa asioissa.” (Opettajain-lehti 

1945/25, 672.)  

 

Sodan jälkeinen aika toi mukanaan omat ongelmansa, jotka heijastuivat niin kouluihin kuin koteihin-

kin. Lasten kotiolojen merkitystä pohdittiin ja niiden merkitys ymmärrettiin monitasoisesti jo 40-luvun 

puolivälissä. Asutuskeskusten ongelmat olivat erilaisia kuin maaseudun. Nuorisorikollisuus oli kasva-

nut asutuskeskuksissa huomattavasti (Jauhiainen 2002, 170). Seuraavassa esimerkki yksilöön epäsuo-

rasti vaikuttavista tekijöistä ja toisaalta laajasti elämäntapoja koskettava teksti, joka on analysoitu sekä 

3.eksotasolle että 4. makrotasolle: 

 
Jo ennen sota-aikaa asutuskeskusiin kertyi ansiohakuun väkeä. Taloudelli-

sesti heikot kodin ottivat näistä alivuokralaisia, jotka elämäntavoiltaan 

usein heikensivät jo ehkä muutenkin heikkoa kodin kasvatusvaikutusta. Tä-
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mä kotien kuormitus on jatkunut ja niin on nyt asianlaita, että monessa 

asunnossa nuoret on ovat suorastaan tiellä. (Opettajain-lehti 1945/16, 410.)  

 
Maaseudulla koulun ja kodin välisen yhteistyön ongelmat liittyivät yhä kysymyksiin koulunkäynnin 

tarpeellisuudesta ja sisällöstä. Esimerkiksi jatkokoulutuksen osalta tämä tarkoitti yleistä käsitystä kou-

lutuksen tavoitteena olevasta valistuneesta kansalaisesta, joka ottaa osaa kunnalliseen elämään ja ym-

märtää osuustoiminnan aatteet (Jauhiainen 2003, 58). Laaja 4.makrotason teksti yhteiskunnan raken-

teista koskettaa koulun ja kodin välistä yhteistyötä sikäli kun yhteinen ymmärrys asioista oli tavoittee-

na. 

 
”Voittaakseen kodit puolelleen on koulun osoitettava olevansa kotien ja las-

ten ystävä. Koulun tulee osoittaa harrastusta koteja kiinnostaviin kysymyk-

siin ja sen on pyrittävä osoittamaan, että koulu on kodin auttaja. Jos koulu 

saavuttaa tämän aseman, jos sen puoleen käännytään luon auttajan puo-

leen, silloin on saavutettu oikea suhde…Tämä edellyttää sitä, että koulu 

huomioi opetuksessaan seudun tarpeet. Maaseudulla sen on huomioitava 

luonnollisesti maamme pääelinkeinon tarpeet ja suunniteltava ohjelmansa 

sen mukaisesti.” (Opettajain-lehti 1945/7, 157.)  

 
Yhteisten tavoitteiden määritteleminen 2.mesotasolla auttoi molempia osapuolia huomaamaan koulu-

tuksen tarpeen ja yhteistyön hyödyn konkreettisesti. 

 

”Koulun on kasvatettava maaseudulla koteihin isille ja äideille apulaisia, 

jotka kykenevät ratkomaan pikku pulmia kirjallisissa ja laskutehtävissä. Jos 

vanhemmat todella huomaavat koulunkäynnistä näin koituvan hyötyä, on se 

omiaan lujittamaan kotien ja koulun välisiä suhteita. ” (Opettajain-lehti 

1945/7, 158.)  

 

Lasten elinolot ja niihin liittyvät ongelmat olivat varsin erilaiset maaseudulla ja kaupungeissa. Jos kau-

pungeissa pidettiinkin elinolosuhteita esimerkiksi tilan ahtauden ja huonojen elintapojen vuoksi vai-

keina, katsottiin siellä kuitenkin olevan virikkeitä ja mahdollisuuksia henkiselle kasvulle ja kehittymi-
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selle, maaseudun työnteon ja raatamisen sijaan. Yhteistyöhön vaikuttivat näkemykset kotioloista ja 

vanhemmista. Käsityksiä pohdittiin teksteissä 4.makrotasolla. 

 

”Liian aikainen ansiotyöhön joutuminen ei ole onneksi nuoren henkiselle 

kehitykselle. Henkisessä kehitystasossa on maalais- ja kaupunkilaisprole-

taarilapsien välillä huomattavia eroavaisuuksia. Kaupungeissa lapsilla on 

vaikeissakin sosialisissa oloissa paremmat mahdollisuudet kehittää henkistä 

vastaanottokykyään ja ilmaisutaitoaan kuin yksinäisillä saloseuduilla. Kau-

pungeissa voivat köyhät vanhemmat lähettää lapsensa lastentarhoihin ja 

kansakouluiässä olevat lapset saavat kerhoissa ja nuorisojärjestöissä kehit-

tävää ajanvietettä.” (Opettajain-lehti 1945/15, 378.) 

 
Kotien henkisen elämän rapautumista pidettiin sodan aiheuttamana. Kasvatusvastuun jakamisesta kir-

joitettiin jo tuolloin. Kasvatustyötä pohdittiin laajasti 4.makrotasolla. 

 
”Kodit ovat viime aikoina päässeet pahasti rappeutumaan olosuhteista joh-

tuen myös ulkonaisesti. Mutta sota on lyönyt leimansa myös kotien sisäiseen 

elämään. Puhumattakaan perhesiteiden höltymisestä, siveellisen käsitteiden 

keventymisestä ja kaikenlaisten paheiden mm. juoppouden levenemisestä, on 

sota aiheuttanut kotien sisäiseen elämään myös lasten kasvatuksessa aukko-

ja, joita on vaikea näin jäljestäpäin täyttää. …Kouluopetuksen ollessa pa-

kollinen on sitä paitsi opittu liiaksi luottamaan siihen, että ei enää kodeissa 

varsinaista kasvatustyötä tarvitakaan, koska koulu hoitaa tämän tehtävän. 

Tämä kaikki on koitunut kohtalokkaaksi erehdykseksi ja puutteeksi, jota 

koulunkin on riennettävä nopeasti korjaamaan. Koulun on ojennettava aut-

tava kätensä kasvatustyölle kokonaisuudessaan. Silloin on ensimmäisenä 

huomio kiinnitettävä juuri kotien kasvatukseen, sikäli kun siihen päästään 

käsiksi.” (Opettajain-lehti 1945/36, 984.)  
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Usko kasvatuksen voimaan ja olojen paranemiseen oli luja. Yhteistyön voimaa pidettiin tärkeänä ja 

sitä kuvailtiin hienoin sanakääntein 4.makrotasolla. 

 

 ”Henkisiin voimiin on kasvatuksemme pitäydyttävä niin kotona kuin kou-

lussa. Yhteistoiminta ja samansuuntaisuus on näiden kesken välttämätöntä. 

Koti tuntee nykypäivinäkin reaalisten olojen kovuuden, niin kuin tuntee kou-

lukin, mutta silti on ihanteiden hyväin voimain saatava kummankin kasva-

tustyötä ohjata. ” (Opettajain-lehti 1945/40, 1119.)  

 

”Jos kasvatusaatteen merkeissä tapahtuu yleinen herääminen, jos oivalle-

taan, että meidän koko elämämme ja tulevaisuutemme riippuu kasvatukses-

ta, jos tämän kysymyksen merkeissä saadaan aikaan yhteisrintama. Löyde-

tään varmasti oikeat keinot käytännölliseen yhteistyöhön. Sydämissä sytty-

nyt tuli kykenee sulattamaan mahdollisen roudan ja jään. Kun kosketus on 

saatu aikaan, saavutetaan varmasti myöskin oikeat muodot.” (Opettajain-

lehti 1945/7, 157.)  

 

4.3 Yhteistyön hiljaiseloa (1965) 
 
Koulupolitiikan osalta vuosikymmentä leimaa suuret muutokset kuten peruskoulunjärjestelmän luomi-

nen. Erilaiset toimikunnat kukoistivat. Lausuntojen antaminen ja uudistuksiin liittyvien selvitysten 

antaminen oli Suomen Opettajain liiton normaalityötä. (Rinne, M. 1973, 338, 404.)  

 

Opettajuuden määrittelyn kautta voi kuvata niitä odotuksia, joita yhteiskunnalla oli opettajan tehtävää 

kohtaan. Opettajasta tuli aiemman kristillis-siveellisen mallikansalaisen sijasta arvopäämäärien toteut-

taja. Hän toteuttaa virkamiehen asemassa peruskoululle määritellyt yleisluontoiset tavoitteet. (Kuikka 

1993, 106–107; Syväoja 2004, 279.) Puhe koulusta muuttui Simolan (1997) mukaan peruskouluun 

siirtymisen myötä. Keskustelu kohdentui siihen, mitä koulun tulisi olla, ei enää siihen, mitä koulu on. 

1960-luvulle saakka ”hyvällä” opettajalla on yhteiskunnallinen tehtävä kunnon kansalaisten kasvatta-

misessa. Tultaessa 1970-luvulle opettajan didaktiset taidot tulivat tärkeiksi liittyen peruskoulunjärjes-
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telmän pyrkimykseen nostaa koko ikäluokka samanlaisen koulutuksen piiriin. (Luukkainen 2005, 204–

207.) 

 

Tarkasteltaessa koulun ja kodin välisen yhteistyön muotoutumista voitiin yhtenä tutkimustuloksena 

pitää teksteissä olevien ilmaisujen määrää. Vuosi 1945 oli todellista jälleenrakentamisen aikakautta. 

Ilmauksia kodeista, vanhemmista tai yhteistyöstä löytyi yhteensä 145 kappaletta. Tähän verrattuna 

vuoden 1965 19 ilmausta oli varsin vaatimaton. Tuloksesta voisi päätellä, ettei vuonna 1965 peruskou-

lua luotaessa ollut lehtikirjoituksissa tilaa koulun ja kodin väliselle yhteistyölle peruskoulua rakennet-

taessa. Toisaalta yksikin ilmaus riittää kertomaan yhteistyön tavoitteista.  

 

Koko vuosikerrassa oli vain yksi kokoartikkeli, joka käsitteli koulun ja kodin välistä yhteistyötä. Tämä 

artikkeli oli normatiivinen, ohjeita antava sekä 1.mikrotasolla että 4.makrotasolla. Kuviosta 5 nähdään 

selkeä ero eri vuosikerroissa esiintyneiden ilmausten määrässä.  
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KUVIO 5. Koulun ja kodin välisen yhteistyön ilmaukset vuosina 1925 (n = 41), 1945 (n = 145) ja 1965 

(n = 19) 

 

Peruskoulun myötä koulunkäynnin valvontavelvollisuus siirtyi lasten vanhemmille ja sen laiminlyönti 

on tasaisesti laskenut aina kansakouluvuosista ja peruskoulun alkuajoista lähtien. Oppivelvollisuuden 

noudattaminen ja erityisopetuksen kehittäminen ovat yhteydessä toisiinsa. Suomalaisessa koulussa 
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erityisopetuksen määrä on kasvanut räjähdysmäisesti peruskoulun pystytyksen jälkeen. (Rinne R. 

2001, 114–116.)  

 

Huoli oppilaiden kasvuympäristöstä ja mahdollisuuksista ilmenee 4.makrotason pohdinnassa, liittyen 

kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön. 

 

”Kodin ja koulun rinnalle on ilmaantunut monia voimakkaasti vaikuttavia 

kasvatustekijöitä, jotka eivät vanhempien mielestä ole aina kasvattamassa 

lapsia myönteiseen suuntaan. Näiden haittojen poistamiseksi tai edes lieven-

tämiseksi on aiheellista kehittää ja vahvistaa kodin ja koulun yhteistyötä.” 

(Opettajain-lehti 1965/42, 8.) 

 
Tekstit liittyivät niin käytännön opetustyöhön kuin lainsäädäntöön. Ilmauksia löytyi jokaiselta tasolta. 

Kurinpitokysymys tulee esiin aivan eri näkökulmasta kuin aiemmin. 

 

”Helsingin raastuvanoikeudessa on ratkaistu syyteasia, jossa erään kansa-

laiskoululaisen vanhemmat syyttivät opettajaa ruumiillisen kurituksen an-

tamisesta. Oikeus hylkäsi syytteen.” (Opettajain-lehti 1965/22, 11.)  

 

4.4 Yhteinen kasvatus (1985) 
 

Koulun ja kodin välisen yhteistyö arvioiminen jatkui kautta vuosikymmenten. Suurten yhteiskunnallis-

ten muutosten rauhoittuminen antoi tilaa myös yhteistyön painopisteen tarkastelulle. Tämän tarkaste-

lun sisältö koskee niin opettajia kuin vanhempia. Kasvatusvastuuta pohdittiin yhä. 

 
”Kodin ja koulun välinen yhteistyö lähtee oppilaan parhaasta. Yhteiskun-

tamme on muuttunut, kasvatusvastuu on levinnyt monille eri tahoille. Nyt 

olisi löydettävä yhteinen sävel, jotta voitaisiin luoda lapsille ja nuorille 

mahdollisimman turvallinen kasvu ja oppimisympäristö…. Toiminnan pai-

nopiste tulisi olla yhteistyön edellytysten luomisessa, ei pakotteiden eikä 

rangaistusten puolella. Olisi selvitettävä koulun henkilöstön todelliset mah-
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dollisuudet ja tarpeet yhteistyöhön…. Jos koulu löytää riittävän haastavan 

sisällön yhteistyölle, vanhemmat tulevat kyllä mukaan.” (Opettaja 1985/15, 

16.)  

 

Koulun ja kodin välisen yhteistyön tavoitteet olivat yhä korkeat, joskin niitä oli määrällisesti vähän 

verrattuna vuoteen 1945. Teksteistä löytyi viittauksia koteihin, vanhempiin tai koulun ja kodin väliseen 

yhteistyöhön. Niitä oli vain 35 kappaletta 52 lehdestä (vrt. 1945, 145 kpl). 
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KUVIO 6. Koulun ja kodin välisen yhteistyön ilmaukset vuosina 1925 (n = 41), 1945 (n = 145), 1965 

(n = 19) ja 1985 (n = 35) 

 

Verrattaessa tutkimuksen kohteena oleviin aiempiin vuosikymmeniin, voi aineistosta havaita käsityk-

sien kodeista muuttuneen myönteisempään suuntaan. Enää kodit eivät olleet vain kasvatus- ja sivistys-

työn kohteita vaan jopa kykenevinä kasvatustehtävään. Koteja voitiin pitää yhteistyökumppaneina ja 

voimavarana. Kuvaukset kertoivat koulun ja kodin välisen yhteistyön tavoitteista ja onnistumiskoke-

muksista opettajien ihanteita kuvaten. 

 

”Kodin ja koulun yhteistyöllä voidaan elvyttää jopa kodin ilmapiiriä.” 

(Opettaja 1985/15, 17). 
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”Opettajat pitivät vastaanottoja koululla ja kävivät henkilökohtaisia keskus-

teluja vanhempien kanssa.” (Opettaja 1985/15, 17).  

 

”Jonkinasteista vanhempien järjestäytymistä tarvitaan välttämättä. Koulul-

la on paljon käyttöä vanhemmille. Vanhemmat tuntuvat lähtevän mieluiten 

mukaan käytännön toimintaan. Keskustelutilaisuuksia kartetaan jostain 

syystä.” (Opettaja 1985/15, 17.)  

 
Näkemykset opettajan persoonan vaikutuksesta opetukseen eivät enää pohjautuneet ainoastaan opetta-

jan persoonallisuuteen ja kurinpitotoimenpiteisiin. Yksilöllisyys jäi yhteiskunnan arvostuksissa taustal-

le ja opettajaa arvioitiin asiantuntijana (Luukkainen 2005, 207). Tekstit kertoivat selkeästä muutokses-

ta kasvatuskysymyksissä ja auktoriteettinäkemyksistä. 

 
”Kasvatuksen tuloksellisuus ei voi perustua yksittäisiin keinoihin eikä yksit-

täisten opettajapersoonallisuuksien varaan.” (Opettaja 1985/38, 11.) 

 

Kasvatuskysymykset olivat laajentuneet varsin optimistiselle tasolle siitä lähtökohdasta, jossa tehtävä-

nä oli kotien sivistäminen ja sodan jälkeinen jälleenrakennustyö. Usko vaikutusmahdollisuuksiin ja 

vaikuttajiin ulottui kaikkiin kasvatustoiminnassa mukana oleviin. Siten toimintakulttuurille pyrittiin 

luomaan yhteisöllisyyttä ja vastuunkantoa yhteisesti kannatteleva alusta 4.makrotasolla. 

 

” Se, että luokassa on heikosti menestyviä tai muuten sopeutumattomia op-

pilaita ei saisi olla vain opettajan, ongelmaoppilaiden ja heidän vanhempi-

ensa asia. Yhtälailla se yhteisökasvatuksellisesti kuuluu myös oppilastove-

reille ja heidän vanhemmilleen. Menestyviä, mutta itsekkäitä oppilaita tulisi 

opettajan yhdessä vanhempien kanssa kasvattaa yhteisvastuuseen ja valmiu-

teen ja auttaa tovereitaan. ” (Opettaja 1985/38, 37.) 
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4.5 Kriisiohjelmat (2005) 
 

Vuosikerta alkaa luonnonmullistusten aiheuttamien katastrofien jälkeisen, koko yhteiskuntaa koskevan 

surutyön käsittelemisellä. Se on osa koulun ja kodin välistä yhteistyötä. Kaikkia koskettava surutyö 

edellytti sen yhteistä kantamista ja siksi oli tehtävä kriisiohjelmia.  

 

Suomi on liittynyt Euroopan unioniin 1995. Se merkitsi taloudellisten arvojen ja tehokkuusajattelun 

kovenemista myös peruskoulun suhteen. Opetussuunnitelmien osalta tehokkuuteen pyrittiin integroi-

malla erityisopetus ja tukiopetus. Lisäksi mahdollistettiin seutukunnallinen opetussuunnitelman teke-

minen, jotta pienten kuntien omat vaikutusmahdollisuudet laadukkaisiin oppimistuloksiin olisivat mah-

dollisia. (Lindström 2005, 32–34.) 

 

Koulun ja kodin välisestä yhteistyöstä on kirjoitettu tässä vuosikerrassa paljon, vaikkei aineiston vuosi-

kerran 1945 huippuun asti ylläkään. Kuviosta 7 voi nähdä ilmausten jakautumisen sekä määrät eri vuo-

sikertojen välillä. 
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KUVIO 7. Koulun ja kodin välisen yhteistyön ilmaukset vuosina 1925 (n = 41), 1945 (n = 145), 1965 

(n = 19), 1985 (n = 35) ja 2005 (n = 87) 
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Yhteistyö tuli esille eri yhteyksissä. Lainsäädännölliset kysymykset otettiin esille esimerkiksi koskien 

oppilaan tietosuojaa. Kurinpitotoimenpiteet tai oppilaan arviointi olivat saaneet aivan uudenlaisia sisäl-

töjä koulun ja kodin välisen yhteistyön kannalta. Kriisiohjelmia oli tehtävä niin oppilaiden kuin opetta-

jien kiusaamisen kohtaamiseksi, ei ainoastaan katastrofien jälkeistä surutyötä varten.  

 

”..opettajaa syytetään kiusaajaksi, koska hän vanhempien näkökulmasta ei 

ole toiminut riittävän ripeästi ja asettanut oikeaa kiusaajaa vastuuseen. Jäl-

ki-istuntojen antaminen tai ojentaminen ovat myös asioita, joiden syyksi jot-

kut vanhemmat näkevät opettajan halun kiusata oppilasta. Huono numero 

todistuksessa voidaan sekin tulkita opettajan harjoittamaksi kiusaamisek-

si…On tapauksia, joissa olisi perusteltua väittää vanhempien olevan opetta-

jan kiusaajia.  

Kun kouluissa tehdään kriisisuunnitelmia niihin kuuluu liittää myös varau-

tuminen kiusaamiseen, jopa mahdolliseen opettajan harjoittamaan kiusaa-

miseen.” (Opettajain 2005/7, 7.)  

 

Häiriökäyttäytyminen ei enää koske vain lapsia vaan myös heidän vanhempiaan. Yhteistyö oli saanut 

aivan uudenlaisia muotoja, jotka analysoitiin negatiivisiksi. Seuraavassa tekstissä on kuvaus vanhempi-

en 2.mesotasolla tapahtuneesta häiriökäytöksestä. 

  

”Liian usein väkivaltaisesti käyttäytyvän nuoren ja hänen vanhempiensa yh-

teistyö koulun ja opettajan kanssa ajautuu lähes katkeamispisteeseen. Ei ole 

mitenkään harvinaista, että vanhemmat ryhtyvät uhkailemaan ja harjoitta-

maan puhelinterroria hoitoa esittävää opettajaa kohtaan. Vanhemmat saat-

tavat syyllistyä myös mustamaalaamaan opettajaa lapselleen, mikä heijas-

tuu lapsen kielenkäyttöön ja pahentaa tilannetta.” (Opettaja 2005/4, 5.)  
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Käsitykset kasvatusvastuusta olivat saaneet hieman erilaisen sisällön, jossa korostui palvelusuhde ope-

tuksessa. Toisaalta vastuukysymys liittyi myös yhteisöllisen kasvatusvastuuseen, jossa jokainen yhteis-

kunnan jäsen olisi osallisena. 

 

”Opettajakin on vain ihminen, mutta oppilaan palveluksessa. Niinpä hänen 

on ponnisteltava ihanteissaan ja sitouduttava kasvatusvastuuseen, vaikka se 

onkin erilainen kuin vanhemmilla.” (Opettaja 2005/ 16, 3.)  

 

”… myös vanhempien on osallistuttava talkoisiin opettajien arvovallan pa-

lauttamiseksi. 

Tuttu pallottelu pääsi siis paneelissa alkuun: kuuluuko vastuu nuorten kun-

nollisesta käyttäytymisestä kodille vai koululle vai molemmille yhteensä–ja 

sen lisäksi ehkä vielä naapureille, kunnalle ja muille tahoille. Peruna tuntuu 

olevan yhtä kuuma aina: ei ole kivaa, kun ei voi olla kiva. Kukapa se halu-

aisi olla poliisi, jonka päätyönä on mäkättäminen.” (Opettaja 2005/6a, 29.)  

 

Opettajan ammattikuva on tälle vuosituhannelle tultaessa käynyt läpi oman työnsä jatkuvan arvioinnin 

kehittymisen sekä monipuolistumisen tietotekniikan tai kansainvälistymisen myötä (Luukkainen 2005, 

207). Yksilökeskeisyys ja sen seuraukset ilmenivät koulun ja kodin välisen yhteistyön yhtenä osana. 

 

”Yksilökeskeisyyden korostuminen yhteiskunnassa on johtanut siihen, että 

lähes jokainen vanhempi katsoo olevansa kasvatuksen ja opetuksen asian-

tuntija ja koulu opettajineen vain heidän tahtonsa toteuttaja. Yhä enemmän 

on esimerkkejä, joissa vanhemmat asettavat koululle erilaisia ehtoja lapsen 

koulunkäynnistä jo ensimmäisellä luokalla: ei saa istua tietyn oppilaan vie-

ressä, ei saa vaatia sitä eikä tätä, ei saa laittaa tiettyyn ryhmään, ei saa 

syödä tiettyä ruokaa, koska lapsi ei ole siihen tottunut jne. Instituutio- ja 

asiantuntija- asema on koululta ja opettajilta katoamassa.” (Opettaja 

2005/33, 5.)  
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Auktoriteettikäsitykset esiintyivät yhä ajankohtaisina kysymyksinä koulun ja kodin välistä yhteistyötä 

rakennettaessa. Käsityksiä ja sen seurauksia pohdittiin teksteissä.  

 

”Aikamme auktoriteetti ei ole vanhuus ja kokemus, vaan nuoruus.” (Opetta-

ja 2005/36, 16).  

 
Teksteissä kuvattiin palvelusuhdetta ja kotien tietoisuutta siitä jopa opettajan ammatillisen taidon ky-

seenalaistajana. Aktiivinen yhteistyö sai uusia negatiivisia muotoja viestintäteknologian kehittyessä. 

 

”Kodit ovat aktivoituneet. Kodeista tiedetään ja taidetaan neuvoa meistä 

koulualan ammattilaisia tämän tuosta…Aktiiviset kodit vaativat yhdelle sitä 

ja toiselle tätä, sen tämän ja tuon riita-asian selvittämistä koulussa, tämän 

tuon urheilulajin ja vielä senkin kulttuuripuolen tasapuolista huomioimista. 

Palautetta hoitamattomista ja selvittämättömistä asioista tulee pikapostissa. 

Uskallatkos jättää jonkun huomeneen? Soitat, tekstaat, sähköpostitat, kirjoi-

tat reissuvihkoihin ja kuukausitiedotteisiin vielä iltamyöhällä, kun olet ensin 

istunut päivän palaverit ja oppitunnin mittaisiksi venähtäneet vartit.” (Opet-

taja 2005/23, 21.)  

 
Koulun ja kodin välisen yhteistyön sisältö oli muuttunut huomattavasti. Äärilaidassa olivat kirjoitukset, 

joissa käsiteltiin rikosoikeudellisia menettelytapoja ongelmatilanteissa sekä niitä seuraamuksia, joita 

opettaja voi kohdata kuten lääninhallitukseen tehtyyn kanteluun vastaaminen. Keskustelu ei enää koh-

distunut lapsen väkivaltaiseen käyttäytymiseen vaan myös väkivaltaisuuteen vanhempien taholta. Opet-

tajille annettiin selkeät toimintaohjeet henkisen tai fyysisen väkivallan kohtaamiseksi. 

 
”Joka viides opettaja ja joka kolmas rehtori kertoo keväällä tehdyn kyselyn 

mukaan joutuneensa vanhempien kiusanteon kohteeksi. Kiusanteko tapahtuu 

usein perättömän tiedon levittämisenä, jatkuvina puhelinsoittoina iltaisin tai 

suoranaisena solvauksena. Osa vanhemmista pyrkii painostamaan opettajia 

uhkaamalla koulutuslautakunnalla, lääninhallituksella tai lehdistöllä. Lää-

ninhallitukseen opettajista tehdyt valitukset ovatkin viime vuosina lisäänty-

neet, mutta vain harvat niistä johtavat moitteisiin. Myös tiedotusvälineitä 
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käytetään yhä useammin vankkureina, jos vanhemmat eivät pysty suhtautu-

maan koulun toimintaan asiallisesti.” (Opettaja 2005/33, 5.) 

 
” Opettajan ei tarvitse sietää vanhempien räyhäämistä….Koska opetus on 

julkista, opettajan on siedettävä varsin ankaraakin oman toimintansa arvos-

telua. Vanhemmat voivat istua luokassa seuraamassa opetusta vaikka joka 

päivä, mutta he eivät saa puuttua opetuksen kulkuun.” (Opettaja 2005/33, 

15.)  

 

”Jos huoltaja tai oppilas pahoinpitelee opettajaa, rikosilmoitus on syytä 

tehdä saman tien. Sovitteluun lähteminen voi olla sudenkuoppa, varsinkin, 

jos huoltajat tukevat lastaan.” (Opettaja 2005/33, 15.) 

 

Toiveita yhteistyön onnistumisesta löytyi rivien välistä. 
 

”Koulun pitää olla läpinäkyvä ja avoin. Silti opettajille on annettava työ-

rauha ja edellytykset hoitaa yhteiskunnallista tehtäväänsä.” (Opettaja 

2005/33, 15.)  

 

Kuvauksia onnistuneesta yhteistyöstä löytyi muutama. Yhteistyö ja sen rakentaminen oli yhä tavoitel-

tavan arvoista, jotta kyettäisiin turvaamaan lasten hyvinvointi. Koulun ja kodin välisen yhteistyön 

merkitys on huomioitu niin keskustelun kuin lainsäädännön tasolla. Yhteistyön toteuttamiseksi haettiin 

teksteissä niitä, joille vastuu yhteistyön ylläpitämisestä kuuluisi, esimerkkitekstissä rehtorit. 

  

”yksilöllistyvä ja oppilaan tarpeista lähtevä opetus edellyttää entistä enem-

män vuoropuhelua vanhempien ja opettajien kesken.  Yhteistyö lisää opetta-

jien oppilaiden tuntemista ja auttaa vanhempia tukemaan lapsensa oppimis-

ta ja koulunkäyntiä. Kun puhutaan lasten ja nuorten hyvinvoinnista, onkin 

aina muistettava vanhemmat, jotka ovat lapset elämän vahvimmat vastuun-

kantajat. Kotien koulumyönteisyys vaikuttaa merkittävästi lapsen suhtautu-

miseen kouluun ja koulumenestykseen. Samoin kokemukset ongelmatilantei-

den, kuten koulukiusaamistapausten ratkaisemisesta, osoittavat vanhempien 
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mukanaolon tärkeyden. On erinomaista, että tuoreessa kouluhyvinvointityö-

ryhmän muistiossa nostettiin esille kodin ja koulun yhteistyö ja sen kiistaton 

merkitys oppilaiden ja koko koulunyhteisön hyvinvoinnille. 

Kodin ja koulun yhteistyölle on luotava selkeät pelisäännöt. Yhteistyön pitää 

olla aitoa kohtaamista ja yhteistä tekemistä, ei vain yksisuuntaista yhtey-

denpitoa. Rehtorit ovat avainasemassa kun huolehditaan siitä, että opettajil-

la on myös riittävästi aikaa ja voimavaroja tehdä tätä työtä.” (Opettaja 

2005/48, 17.)  

 
Verrattaessa koulun ja kodin välisen yhteistyön tavoitteita maaseudulla vuosikerrassa 1925 ja 2005 

ovat tavoitteet muuttuneet koulunkäynnin oikeuttamisesta koulujen säilyttämiseen. Oikeus koulun-

käyntiin on jokaisella lapsella mutta harvaan asutuilla seuduilla kouluverkon karsiminen sai kodit yh-

teistyöhön ja herätteli yhteiskunnallisia kysymyksiä koulutuksen tasa-arvosta. Taistelu kyläkoulujen 

puolesta sai aikaan myös pohdintoja yhteistyön sisällöstä. Yhteistyölle toivottiin esimerkiksi kyläkou-

lujen yhteydessä 

 

” Onko niin, että hyvin koulutetut ja hyvin toimeentulevat osaavat nostaa 

oman koulunsa puolesta isomman äläkän?” (Opettaja 2005/11, 11.) 

 

” Jos vanhemmat saisivat enemmän tietoa pienen koulun eduista, niihin löy-

tyisi enemmän tulijoita..” (Opettaja 2005/12–13, 14). 

 

 

4.6 Tulosten yhteenveto 
 
Koulun ja kodin välisestä yhteistyöstä käytävä keskustelu oli voimakkainta 4.makrotasolla, joka kuvaa 

kulttuurisia arvoja, lainsäädäntöä eli ulointa ja ylintä kehystä, jolle yhteistyö rakentuu. Selkeitä toimin-

taohjeita tai kuvauksia välittömästä vuorovaikutuksesta 1.mikrotasolla oli hyvin niukasti. Se kuvaa 

mielestäni tutkimustuloksena vain sitä, ettei tämänkaltaisessa ammatillisessa lehdessä anneta ohjeita 

vaan käsitellään aihetta laajalla arvotasolla. 
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Kuviosta 7 voi uudestaan tarkastella ilmausten jakautumisen määriä eri vuosikertojen välillä. 
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KUVIO 7. Koulun ja kodin välisen yhteistyön ilmaukset vuosina 1925 (n = 41), 1945 (n = 145), 1965 

(n = 19), 1985 (n = 35) ja 2005 (n = 87) 

 

Kahden ensimmäisen vuosikerran teksteistä yhteiskunnallisia arvoja kuvaavia teemoja olivat sivistys-

työ, koulutuksen oikeuttaminen sekä kasvatusihanteen ulottaminen koteihin koulun ja kodin välisen 

yhteistyön kautta. Myötämielisyys koulun ja kodin välistä yhteistyötä kohtaan on kautta linjan ollut 

ajankohtaista (Soininen 1986, 57–96). Vuorovaikutuksen aikaansaamien edellytti sitä, että kodit piti 

saada riittävän sivistyneiksi, jotta yhteistyö voidaan rakentaa.  

 

Yhteiskunnallisesta näkökulmasta tarkasteltuna yhteistyön painopiste muuttui ajan kuluessa varsin ra-

dikaalisti sivistystehtävästä kriisien hallintaan. Kriisien hallintaohjelmien kehittäminen ja aloittaminen 

edellyttää yhteisöllistä toimintaa ja siten niillä on yhteiskunnallista vastuunkantoa edesauttava vaikutus. 

 

Kunkin vuosikerran teemat olivat sekä erilaisia että samanlaisia. Yhteistyön aikaansaamista on kaikissa 

vuosikerroissa pidetty tärkeänä. Kodin tuntemusta on ollut yhteistyön osatekijä ja kasvatustyön onnis-

tumisen edistäjä. Kotitaustan tuntemusta on aiemmissa tutkimuksissa (Metso 2004; Niemi, Syrjälä & 

Viilo, 1998) pidetty olennaisena. Kasvatustyön ammattilaiset ovat kautta aikojen tunnustaneet kodin 
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merkityksen kasvatustehtävässä. Kodin tuntemus ja kasvatustyön jakaminen olivat koko aineistossa 

olennaisessa asemassa. Vuosikerroissa 1925 ja 1945 korostuivat sivistysihanteen ulottaminen koteihin. 

Vasta sitten katsottiin koulun ja kodin väliselle yhteistyölle olevan mahdollisuuksia.  

 

Kodin tuntemus on tärkeää myös siksi, että vanhempi ymmärtää kasvatuksen ammattilaisen oletukset 

vanhemman asemasta kasvattajana. Jos opettajalla on kyseenalaistava asenne ensisijaiseen kasvatta-

jaan, on yhteistyön lähtökohdat heikot. Lapsen vanhemman tulkitsema hyväksyntä taas luo pohjan yh-

teistyölle ja saa aikaan myönteisiä lähtökohtia. (Alasuutari 2003, 170.) Molemminpuolisen arvostuksen 

ja arvonannon kautta mahdollistetaan positiivinen vuorovaikutus, jonka tavoitteena on lapsen etu. 

 

Opettajan auktoriteettia ja määräysvaltaa ei ensimmäisten tutkimuksen kohteina olleiden vuosikertojen 

aikana kyseenalaistettu. Opettajaa kuvataan lähes jumalanomaiseksi, koulunsa kuvajaiseksi, ehdottomi-

en rangaistusten jakajaksi. Tultaessa toiselle vuosituhannelle auktoriteettikysymykset ovat yhä ajankoh-

taisia, mutta aivan eri näkökulmasta. Vanhempien yhteistyötä toivottiin, jotta opettajat saisivat auktori-

teettinsa takaisin. Auktoriteetin menetys aiheutti kurinpito-ongelmia, joita ratkaistiin lainsäädännön ja 

ohjeistuksen avulla. 

 

Auktoriteetin katoaminen tuli selkeästi esille tutkimusaineistosta ja sen yhteys sosiaaliseen pääomaan 

on mielestäni selkeä. Lasta koskevat heikot sosiaaliset verkostot aiheuttavat lieveilmiöitä, jotka purkau-

tuvat häiriökäytöksenä. Syyt heikkoihin verkostoihin eivät ole yksiselitteiset eivätkä tällaisen aineiston 

perusteella ole suoraan pääteltävissä. Opettajan auktoriteetti perustuu oppilaan ja hänen kotinsa tunte-

mukseen. Koulun odotetaan hoitavan kasvatustehtävänsä ja vastuunsa auktoriteettinsa voimin. Koulu-

jen koon ja byrokratian kasvaessa yhteisöllisyys ja paikallinen kontrolli, johon koulun auktoriteetti no-

jaa, on kadonnut. (Colemanin 1990, 245.)  

 

Opettajan persoonan merkitystä pohdittiin myös kaikissa vuosikerroissa. Vuonna 1965 nousi ensim-

mäistä kertaa esille vanhempien syytökset opettajaa kohtaan ja vuonna 2005 teksteissä käsiteltiin opet-

tajan häirintää. Auktoriteettinäkemystä pohdittiin jokaisessa vuosikerrassa ja sen murenemista pidettiin 

huolestuttavana kun väkivaltatapaukset tulivat esille. 
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Tutkimusaineistossa on pohdintoja siitä, kuinka paljon opettajan tulisi omalla persoonallaan sitoutua 

ammattiinsa. Käsitykset opettajan vastuusta kasvattajana ovat muuttuneet paljon. Tutkimusaineiston 

alkuvuosina edellytettiin opettajan täydellistä omistautumista työhönsä kun taas vuosisadan vaihteen 

jälkeen opettajaa pidettiin yksilöllisen palvelun tuottajana. Yhteistyöllä tavoiteltu itsearviointikyvyn 

kehittäminen ja perinteinen opettajan roolista irtautuminen (Syrjäläisen 1993, 32) ei tämän tutkimusai-

neiston tulosten mukaan ole toteutunut toivotulla tavalla. Molemmat näkemykset, täydellinen omistau-

tuminen tai palvelun tuottaja, ovat mielestäni ristiriidassa yhteisöllisyystavoitteen kanssa. 

 

Tutkimuksissaan Metso (2004, 193) on kiinnittänyt yhteistyön negatiivisiin puoliin huomiota. Väkival-

taisen tai häiriökäyttäytymisen kohtaaminen ei koskettanut 2005 vuosikerrassa vain opettaja-

oppilassuhdetta. Teksteissä ilmenevä diskurssi kertoo muutoksesta koulun ja kodin välisessä yhteis-

työssä yhteiskunnallisella tasolla. Lainsäädökset ja ohjeet koskivat tällä vuosikymmenellä niin oppilas-

ta kuin opettajaakin. Uutta oli ohjeistus siitä, kuinka opettajan tulisi suojautua joutuessaan kiusanteon 

kohteeksi. Kiusantekijöiksi ilmenivät niin oppilaat kuin heidän vanhempansa. Vuorovaikutus tämän 

tutkimusaineiston pohjalta 2005 vuoden vuosikerrassa sai hyvin negatiivisia piirteitä. 

 

Huolimatta tutkimustulosten negatiivisesta painotuksesta oli aineistossa merkittäviä ilmauksia Soinisen 

(1986) kuvaamasta kouluyhteistyöstä. Myötämielisiä asenteita kuvaavia tekstejä oli lähisuhteiden ku-

vauksissa 2.mesotasolla ja yksilöä epäsuorasti koskettavissa, esimerkiksi eri opetusaineita kuvaavia 

3.eksotason tekstejä. Toiveita yhteisen hyvän toteutumisesta löytyi jokaiselta vuosikymmeneltä. Ai-

neiston alkupäässä ne liittyivät ihanteisiin ja arvoihin sekä loppupäässä lisäksi esimerkiksi eri oppiai-

neisiin tai erityisopetukseen. Erityisopetuksen yhteydessä yhteistyö tuli usein esille. Onnistuneita yh-

teistyön kuvauksia, joissa taitoja jaetaan, löytyy esimerkiksi vuoden 1985 kodin ja koulun vaihtoviikon 

kuvauksena numerosta 24. Koulun ja kodin välistä yhteistyötä pidettiin merkittävänä kasvatuksen mah-

dollistajana. 

 

Opettaja-lehtien mukaan koulun ja kodin välinen yhteistyötä voidaan pitää opettajan ammattiin kuulu-

vana osana sikäli kun jokaisessa vuosikerrassa oli pohdintoja koulun ja kodin välisestä yhteistyöstä, sen 

tavoitteista ja toteutumisesta. Yllättävää on se, miten vähän yhteistyöhön panostetaan suhteessa sen 

merkittävyyteen. (Torkkeli 2001, 170). Tutkimustuloksen antavat ymmärtää, että tahtoa ja ymmärrystä 

olisi, muttei keinoja ja resursseja. 
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Kasvatusvastuu on teema, joka ilmeni kaikissa vuosikerroissa. Sen jakaminen laajeni monitahoiseksi 

jokaisessa tutkimuksen kohteena olleessa vuosikerrassa. Ensimmäisten vuosikertojen kohdalla oli ky-

symys sivistyksen, koulutuksen oikeuttamisesta ja siten kasvatusvastuun jakamisesta. Aineiston loppu-

päässä tarkastellaan kysymyksiä kasvatusvastuun hoitamisesta yhteistyössä koulun ja kodin kesken. 

Lähtökohdassa on selkeä ero koulutuksen oikeutuksen ja tehtävän hoidetuksi tulemisen välillä. 

 

Vertailtaessa teemoja maaseudun ja kaupunkiseudun välillä oli tämän tutkimuksen tuloksena ensim-

mäisten kahden vuosikymmenen osalta kysymys koulutuksen tarpeellisuudesta maaseudun lapsille ja 

toisaalta kaupunkilaislasten huonot elinolosuhteet. Vuosisadan vaihtumisen jälkeen tekstit käsittelivät 

kouluverkostoon kohdistuvia säästötoimenpiteitä sekä esimerkiksi kyläkoulujen pelastamista. Yhteisen 

hyvä (Coleman 1988, 105–106) tiedostaminen näyttää saavan voimavaransa, jonkin yhteisen asian puo-

lustamisesta.  

 

Tyypillistä opettajien ammattijärjestölehdelle olivat kuvaukset koulun ja kodin välisen yhteistyön on-

nistumisesta ja tavoitteista. Niitä esiintyi niin vuosikertojen alku- kuin loppupäässäkin. Ne olivat vai-

kuttavimpia aineiston alkupäässä. Eri aikakausille ominaisten ilmausten kuvaamiseksi ja ymmärtämi-

seksi on aineistoa esitetty sitaateissa. Siten on pyritty sekä johdonmukaisuuden osoittamiseen että säi-

lyttämään läpinäkyvyys tutkijan omaan horisonttiin (Alvesson & Sköldberg 2000, 84). Sillä on tavoitel-

tu nostalgisuutta ja historian painoarvon korostamista tietoisesti, jotta lukemiskokemus olisi mielekäs. 
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5 Pohdintaa 
 
 
Tutkimusaineistoksi valittu Opettaja-lehti antoi mielestäni selkeän kuvan siitä, miten eri aikakausilla 

kasvatuksen ammattilaiset kokivat yhteistyön tavoitteet ja millaisena he pitivät koulun ja kovin välisen 

yhteistyön ihanteen. Aineisto kuvasi osuvasti aikaansa, mitä sen oli tarkoitus kuvata. Oman mielekkään 

sävyn tutkimukselle toi aineiston fyysinen olemus.  

 

Tutkimustuloksia voidaan pitää luotettavina sikäli kun ne vastaavat niille esitettyihin kysymyksiin ja 

antavat oikeudenmukaisen tuloksen tutkimuksen kohteesta. (Kalela 2000,13–14). Oikeudenmukaisuu-

teen pyrittiin ottamalla mukaan kaikki ilmaisut kodista, vanhemmista ja koulun ja kodin välisestä yh-

teistyöstä.  

 

Tasojen valinta oli erittäin vaikeaa. Se, mille tasolle kukin teksti kuuluu, tuotti analyysin aikana paljon 

pohdintaa ja herätti kysymyksen, onko sama analyysi toistettavissa. Analyysin aikana saman tekstin 

lukeminen yhä uudelleen siten, että lukukertojen välillä oli aikaa, varmisti kriittisyyden säilymisen. 

Samassa tekstissä saattoi olla niin 1.mikrotason kuvauksia opettajan ja lapsen välisestä suhteesta kuin 

4.makrotason kuvauksia valtasuhteista perheen sisällä ja suhteessa opettajaan. Molemmat huomioitiin 

analyysissa. 

 

Tutkimusmenetelmänä käytetty aineistolähtöinen analyysi oli mielestäni riittävä luokituksineen, tee-

moineen ja tyyppeineen. Sen heikkoutena voi pitää tutkimuksen kohteena olevan koulun ja kodin väli-

sen yhteistyön näkökulman kapea-alaisuutta ja pintapuolisuutta, sikäli kun se paljasti vain teksteissä 

esiintyneet näkökulmat. Toisaalta tarkoituksena oli tuoda esiin vain se mitä teksteistä tuli esille.  

 

Jatkuva vuorovaikutuksen kehittäminen jo ensimmäisiltä vuosiluokilta lähtien on tärkeää. Yhteistyön 

kehittämiselle tulisi löytää eri muotoja koko perusopetuksen ajan ja erityisesti siirryttäessä kouluasteel-

ta toiselle. Riittävän tiedon saanti huoltajalle tulisi taata oppilashuollon ja moniammatillisen yhteistyö-

verkoston avulla ja vuorovaikutusta tulisi olla myös eri oppilaiden vanhempien kesken. (Perusopetuk-

sen opetussuunnitelman perusteet 2004, 22.) 
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Yhteisöllisen toimintakulttuurin ihanne näyttää tämän tutkimuksen valossa olleen opettajien ammatti-

kunnassa jo ammattijärjestön alkuajoista lähtien. Ongelmallista on yhteisöllisen toimintakulttuurin ulot-

taminen koteihin asti. Se olisi tärkeää lapsen sosiaalisen turvallisuuden kehityksen kannalta (Yli- Luo-

ma 1995, 109; Konu 2002; Pulkkinen 2002, 8). Mukavan (Pulkkinen 2002, 8) ihmisen kasvattaminen 

voi olla vaikeaa jos lapsen ensisijainen kasvuympäristö ei anna siihen esimerkkiä. 

 

Yhteistyöverkostojen ja luottamuksen luominen tulisi Colemanin teorian mukaan käsittää vanhempien 

välisen yhteistyön, suljettuna toimivana yhteisön lisäksi koulun ja kodin väliset suhteet. Kuvauksia 

vanhempien välisistä suhteista tutkimusaineistossa oli niukasti. Ainoastaan ponnistelut kouluverkosto-

jen säilyttämiseksi sisälsivät tämän kaltaisia kuvauksia. Sosiaalisen pääoman lähteenä on kouluyhteis-

työn alue yhä hataralla pohjalla vaikka sen tärkeys eli yhteinen hyvä on tiedostettu alusta alkaen. (vrt. 

Coleman 1988, 188; Poikela 2005, 15–16). 

 

Kun kodin ja koulun välinen yhteistyö on kautta aikojen ymmärretty lapsen kasvatuksessa olennaiseksi 

elementiksi ja kirjattu lainsäädäntöön, tulisi sitä varten olla taloudellisia resursseja. Kodin ja koulun 

välisestä yhteistyöstä käydyn keskustelun seuraaminen ja ylläpitäminen on paljastavaa. Se, mistä kulla-

kin aikakaudella keskustellaan, heijastelee kunkin aikakauden arvoja. Keskustelu herättelee huomaa-

maan myös epäkohtia ja lopulta vaikuttaa siihen suuntaan, johon ollaan menossa. 

 

Ongelmaksi muodostuu todellisten mahdollisuuksien luominen niin opettajille, rehtoreille kuin van-

hemmille. Kyse kun ei ole siitä, etteikö asian tärkeyttä ja lasten hyvinvointia kaikki pyrkisi edistämään. 

Pikavauhdilla toteutetut tutustumiset, usein negatiivisissa yhteyksissä, tuskin edistävät kummankaan 

osapuolen toiseensa tutustumista. Vanhempien asennoituminen koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön 

on yhteydessä sen onnistumiseen ja sosiaaliseen käyttäytymiseen (Aho 1980; Seppälä 2000; Pulkkinen 

2002). Esimerkiksi Metso (2004, 192) on tutkimuksessaan todennut, että koulussa koteja pidetään risti-

riitaisena alueena. Samaan tulokseen antavat tämän tutkimuksen tulokset viitteitä. Auktoriteetin katoa-

mista ja palvelusuhteen korostumista voisi pitää huolestuttavana kehityssuuntana. Yksilöllisyyden ko-

rostaminen ei ole toimiva yhteisöllisyyttä ja yhteistä hyvää tavoiteltaessa. 

 

Usein huomio kiinnittyy siihen, kuka kantaa vastuun yhteistyön sujumisesta. Edellytykset vastuun kan-

tamiselle ovat usein taloudelliset. Ei voida odottaa opettajan uhraavan vapaa-aikaansa, palkattomasti 
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oppilaiden vanhempiin tutustumiselle. Opettajan omistautuminen omaan työhönsä ei voi tarkoittaa va-

paa-ajan uhraamista. Opettajan valmiudet (Niemi, Syrjälä & Viilo, 1998,17) yhteistyön rakentamiseksi 

tulisi taata yhteiskunnan tarjoamilla resursseilla. Jos taas vastuu on ensisijassa rehtoreille, tulisi heillä 

olla myös taloudellisten resurssien jakamismahdollisuus. Yhteisöllisyys ei ole uusi asia. Yhteisöllisyys 

ei saisi tuottaa välinpitämättömyyttä tai vastuukiertoa yhteiskunnalliselta taholta. 

 

Vastuun kantaminen yhteistyön sujuvuudesta edellyttää myös resursseja. Vain mahdollistamalla talou-

delliset puitteet voi yhteistyö toteutua. Yhteistyöhön ei voi pakottaa eikä se ole yksi opettajan vastuulla. 

Yhteisöllisyyden ja yhteisen vastuun kantaminen on jokaisen yksilön harteilla. Vain siten se muodostuu 

sosiaaliseksi pääomaksi ja yhteiseksi voimavaraksi. Tämä tarkoittaa yhteistä vastuuta myös negatiivi-

siksi koetuista asioista. Vanhempien osallistumismahdollisuudet koulupäivän aikana ovat useimmiten 

rajalliset heistä johtumattomista syistä 

 

Tarkasteltaessa koulun ja kodin välistä yhteistyötä Colemanin sosiaalisen pääomateorian kautta voi-

daan tutkimustuloksena pitää yhteneväistä näkemystä kasvatustavoitteista ammattikunnan sisällä. Siten 

yhteiset näkemykset ja tavoitteet ovat voimavara, joka vuorovaikutuksen kautta kartuttaa niin sosiaalis-

ta kuin kulttuurista pääomaa kollegojen välillä. Kotien moninaisuus ja niiden tuoma lisä koulun toimin-

takulttuuriin tulisi olla myös voimavara, mutta tutkimustulokset antavat viitteitä, niin tutkimusaineisto-

na olleiden vuosikymmenten alku ja loppupäissä, että kotien kasvatusvastuukäsitykset olivat ristiriitai-

set ja siten ehkäisevät voimavarojen tehokasta käyttöä. Tämä ilmenee auktoriteetin murenemisena ja 

vanhempien negatiivisena käytöksenä.  

 

Vastakkainasettelu aiheuttaa ylimääräistä painetta koulun ja kodin välille. Monipuolisten näkemysten 

ja erilaisuuden hyväksyminen on osa toimintakulttuuria, johon yhteisöllisyydellä pyritään. Ne ovat 

myös sen edellytys. Koulun ja kodin yhteistyön tarkoituksena olevan sosiaalisen verkoston, luottamuk-

sen ja yhteisöllisen tuen synnyttäminen tukee tätä toimintakulttuuria (Pulkkinen 2002, 221; Launonen 

& Pulkkinen 2004, 95). 

 

Opettajan persoona ja ammattikuva heijastelee niin yhteiskunnan arvostuksia kuin opettajakoulutusta ja 

opettajan käsityksiä itsestään (Kuikka 1993, 104; Luukkainen 2005, 204). Sen kuvaa hänen asemaansa 

ja tehtäviään. 
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Opettajien koulutuksessa ja työnohjauksessa tulisi huomioida oppilaiden erilaiset sosiaalisen pääoman 

tasot ja antaa opettajille riittävä ammatillinen tuki erilaisuuden kohtaamiseen (Pulkkinen 2002, 229).  

Avoin toimintakulttuuri edellyttää onnistumisien ja epäonnistumisien jatkuvaa arviointia.  Sen edelly-

tyksenä on koulun kasvatuksellisen merkityksen ymmärtäminen ja arvonantaminen (Pulkkinen 2002, 

220).    

 

Koulun ja kodin välinen yhteistyö jatkuu ja säilyttää siten kiinnostavuutensa. Sen näkökulmat ovat mo-

niulotteiset. Jatkotutkimuksen kannalta ammatillisesta näkökulmasta on jäänyt tutkimatta rehtorien 

näkemys koulun ja kodin välisen yhteistyö kehittymisestä. Pro gradu -tutkielman kohdalla oli tehtävä 

päätös aineiston valinnasta ja siten rehtorien näkemyksen jäivät tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Reh-

torien näkökulma voisi tuoda tutkimukselle uutta näkökulmaa, josta näkyy sekä koulun ja kodin ho-

risontti että ajallinen kehitys.  

 

Aineistona Opettaja-lehtien vuosikerrat olivat mielekästä tutkimusaineistoa. Ne antoivat selkeän kuvan 

kullekin aikakaudelle tyypillisistä käsityksistä ja muutoksista. Menneisyyden tutkiminen on ollut erit-

täin mielekäs kokemus. Se antoi viitteitä siitä, että laajempi ja syvällisempi ajallinen tarkastelu olisi 

sekä tarpeen että mielekäs.  
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