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1 Johdanto 

Säännöllisesti päivitettävissä, valtakunnallisesti varhaiskasvatusta ja perusopetusta 

määräävissä asiakirjoissa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) ja Perus-

opetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) vanhempien osallisuus, verkostoitu-

minen ja yhteinen toiminta nostetaan nykyisin aiempaa suurempaan rooliin, koska niiden 

nähdään vahvistavan lasten, heidän huoltajiensa ja henkilökunnan yhteisöllisyyttä, tuke-

van henkilökunnan työtä sekä mahdollistavan toiminnan, johon henkilökunnan resurssit 

eivät yksin riittäisi (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016: 32―33; Perusopetuk-

sen opetussuunnitelman perusteet 2014: 35―36). Päiväkodin, koulun tai luokan van-

hempia ja heidän vanhempaintoimintaansa voidaan organisoida ja koota yhteen van-

hempainyhdistysten tai -toimikuntien kautta. Vanhempainyhdistykset tarjoavat paikan 

vanhempien väliselle keskustelulle, toimivat vaikuttamiskanavina, edistävät vanhempien 

ja päiväkodin tai koulun välistä yhteistyötä sekä luovat uusia yhteistyötapoja. Vanhem-

painyhdistystoiminnan tarkoituksena on vastata yhteisön ja alueen luomiin tarpeisiin ja 

toimia kaikkien päiväkodin, koulun tai luokan lasten hyväksi. Vanhempainyhdistystoi-

minta perustuu vapaaehtoisuuteen ja avoimuuteen, koska organisointivastuu on lasten 

vanhemmilla. (Perustetaan vanhempainyhdistys! n.d.) 

Koulujen vanhempainyhdistysten merkitystä on tutkittu osana Reissuvihkosta dialogiin-

verkostohanketta vuonna 2013, eli ennen nykyisten Varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteiden (2016) ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) voimaan-

tuloa. Verkostohankkeen tutkimuksen mukaan vanhempainyhdistysten rooli oli epä-

selvä, toiminta miellettiin monesti vain varainkeruumuodoksi. Tutkimuksesta käy ilmi, 

että oppilaiden vanhemmat kokivat luokkakavereiden vanhempien tuntemisen hyödyl-

liseksi, mutta käytännössä eivät useinkaan tunteneet luokkakavereiden vanhempia ja 

toiveet vanhempainyhdistystoiminnalta koskivat yhteisöllisiä tapahtumia ja tilaisuuksia 

tutustua muihin vanhempiin paremmin. (Arminen, Helenius, Lång, Metso 2013: 

223―232.) 

Opinnäytetyön työelämän yhteistyökumppanina toimii Suomen Vanhempainliitto, joka on 

varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten vanhempainyhdis-

tyksiä kokoava kattojärjestö, joka tukee vanhempainyhdistysten perustamista ja toimin-

taa (Vanhempainyhdistyksen perustamisopas 2018). Varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteiden (2016) ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) vanhem-



2 

 

pien osallisuuden roolin nostaminen näkyy Suomen Vanhempainliitossa uusien vanhem-

painyhdistysten perustamisena erityisesti varhaiskasvatukseen. Suomen Vanhempain-

liiton tietojen mukaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vanhempainyhdistystoi-

mintaa ei ole aiemmin vertailtu keskenään, joten yhteistyökumppani odottaa vertailevan 

tutkimusasetelman tuovan esille uutta tietoa vanhempainyhdistystoiminnasta eri asteilla 

(Korhonen 2018). 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa varhaiskasvatuksen ja perusopetuk-

sen vanhempainyhdistystoiminnan roolien, tehtävien ja merkitysten eroista ja yhtäläi-

syyksistä vanhempainyhdistystoiminnan kehittämisen tueksi. Tieto vanhempainyhdistys-

ten toiminnan ja toiminnan taustamerkitysten eroista ja yhtäläisyyksistä tukee kohdenta-

maan vanhempainyhdistystoimintaa ja sen kehittämistyötä yhtenäisempään, mahdolli-

simman monia tukevaan suuntaan sekä vanhempainyhdistysten että kattojärjestön ta-

solla. 

Opinnäytetyö on toteutettu vanhempien osallisuuden näkökulmasta. Teoreettinen viite-

kehys painottuu varhaiskasvatuksessa huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä 

sen aiempaan toimintamuotoon kasvatuskumppanuuteen ja perusopetuksessa kodin ja 

koulun yhteistyöhön. Työn tutkimuksellinen osio on toteutettu haastattelemalla varhais-

kasvatuksen ja perusopetuksen vanhempainyhdistysten toimijoita. 

Opinnäytetyön toisessa kappaleessa avaan työni näkökulmana olevaa osallisuutta ja 

sen erilaisia määritelmiä. Kolmannessa ja neljännessä kappaleessa esittelen työni koh-

teena olevien vanhempainyhdistysten toimintaympäristöt varhaiskasvatuksen ja perus-

opetuksen sekä niihin liittyvää lainsäädäntöä ja määräyksiä. Kolmannessa kappaleessa 

käsittelen lisäksi varhaiskasvatuksen määräyksiin pohjautuvan huoltajien kanssa tehtä-

vän yhteistyön määritelmää sekä sen aiempaa toimintamuotoa, kasvatuskumppanuutta. 

Neljännessä kappaleessa käsittelen vastaavasta lisäksi perusopetuksen määräyksiin 

pohjautuvan kodin ja koulun yhteistyön määritelmää. Viidennessä kappaleessa syven-

nyn vanhempainyhdistys ja -toimikuntatoimintaan ja työelämän yhteistyökumppaniini, 

Suomen Vanhempainliittoon. Taustateorian jälkeen esittelen opinnäytetyöni tavoitteen ja 

tutkimuskysymykset, tutkimukselliseen osuuteen liittyvää teoriaa ja tutkimuksen käytän-

nön toteuttamista. Lopuksi kuvaan tutkimuksellisen osion tulokset, johtopäätökseni ja 

koko työn toteuttamiseen liittyvää pohdintaa.  
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2 Osallisuuden näkökulma 

Ihmisen perusluonteeseen liittyvää kuulumista johonkin, muihin ihmisiin yhteydessä ta-

pahtuvaa olemista, elämistä ja toimimista voidaan kutsua osallisuudeksi. Osallisuus on 

laaja-alainen käsite, jota voidaan tulkita monin tavoin. Osallisuus-käsite on nostettu esille 

julkishallinnossa 1990-luvulla, kun hallitusohjelmassa haluttiin parantaa kansalaisten to-

dellisen vaikuttamisen mahdollisuuksia ja tavoitteen toteuttamista varten aloitettiin osal-

lisuushanke. Osallisuushankkeessa osallisuus-käsitteen määriteltiin tarkoittavan pientä 

demokratiaa, jossa suoralla vaikuttamisella vaikutetaan ihmisten omiin elinolosuhteisiin 

ja hankkeessa kehitettiinkin esimerkiksi aloitteiden tekeminen ja kunnallinen kansanää-

nestys. 2000-luvulle siirryttäessä osallisuus-käsite on korostunut erityisesti lapsia ja nuo-

ria pohdittaessa. Tässä vaiheessa osallisuuden merkitys laajeni vaikuttamismahdolli-

suuksien edistämisen lisäksi tarkoittamaan myös syrjäytymisen ehkäisemistä.  Osalli-

suus edellyttää oikeutta tiedonsaantiin itseä koskevissa asioissa ja niiden perusteluissa 

sekä mahdollisuutta vaikuttaa näihin asioihin. (Nivala & Ryynänen 2013: 9―26.) 

Isola, Kaartinen, Leemann, Lääperi, Schneider, Valtari ja Keto-Tokoi (2017) ovat laati-

neet sosiaalipolitiikan ja sosiaalipsykologian pohjalta oman määritelmänsä osallisuuden 

käsitteestä. Heidän määritelmänsä mukaan osallisuus on yksilön kuulumista kokonai-

suuteen, jossa yksilöllä on mahdollisuus liittyä erilaisiin hyvinvoinnin lähteisiin ja vuoro-

vaikutussuhteisiin, jotka lisäävät elämän merkityksellisyyttä. Hyvinvoinnin lähteillä tarkoi-

tetaan aineellisia, aineettomia tai niitä kumpaakin olevia resursseja eli mahdollisuuksia 

parempaan elämään ja osallisuuteen. Hyvinvoinnin lähteitä voivat olla esimerkiksi koh-

tuullinen toimeentulo, koulutus, luottamus, turvallisuus, sosiaalityö ja luonto. Tässä mää-

ritelmässä osallisuuden nähdään olevan muuttuva kokonaisuus, joka rakentuu pienistä 

osallisuutta edistäviä keinoja kuvaavista palasista, jotka voivat murtua ja rakentua pala 

kerrallaan. Osallisuuden nähdään ilmenevän oman elämän päätösvaltaisuutena, mah-

dollisuutena vaikuttaa yksilön ulkopuolisiin asioihin ja vapautena osallistua hyvinvoinnin 

lähteiden jakamiseen. (Isola ym. 2017: 3―5, 16―19) 

Sosiaalipedagogiassa osallisuuden määritellään olevan yksilön ja yhteisön suhteessa 

toteutuvaa kokemusta yhteisöön kuulumisesta, huomioiduksi tulemista, aitoa kuulumista 

yhteisöön ja yhteisön osana toimimista. Osallisuuteen liittyy aina kokemus omasta mer-

kityksellisyydestä osana yhteisöä. Yhteisöllä tarkoitetaan tässä tapauksessa niin isoja, 

löyhiä yhteisöjä, kuten yhteiskuntaa. kuin tiiviitä pienyhteisöjä, kuten perhettä. Yhteisöön 



4 

 

osallistuminen ja siinä toimiminen voi olla yhteiskunnallisesti ajateltuna niin julkishallin-

non pyrkimysten mukaista toimintaa, kuin julkishallinnon pyrkimyksiä kyseenalaistavaa 

tai vastustavaa toimintaa. Osallisuutta voidaan kuvailla aktiivisuudeksi ja osallistu-

miseksi, kiinnostukseksi ympäristöä kohtaan ja haluksi vaikuttaa siihen ympäristöön, 

osan saamiseksi yhteiskunnan resursseista ja mahdollisuuksista, oman paikan löytä-

miseksi osana yhteiskunnan järjestelmiä ja elämiseksi yhteydessä itseen, ympäristöön 

ja yhteiskuntaan. Osallisuus on erotettava osallistamisen ja osallistumisen käsitteistä, 

osallistaminen tarkoittaa ulkopuolisen tahon aloitteesta tapahtuvaa tietyin keinoin tuetta-

vaa osallistumista ja osallistuminen on luonteeltaan toiminnallista ja aktiivisuutta vaati-

vaa. (Nivala & Ryynänen 2013: 14―30.) 

Osallisuuden toteutuminen edellyttää yhteisöjä, jotka hyväksyvät yksilöt jäsenikseen, 

joissa on mahdollisuus tulla kuulluksi ja nähdyksi ja joissa on mahdollisuus toimia ainut-

laatuisena ja arvokkaana yksilönä. Yhteisön tulee mahdollistaa jäsenilleen kokemus yh-

teenkuuluvuudesta. Yksilöiltä osallisuus edellyttää halua olla yhteisössä ja yhteistyötai-

toja, joiden myötä kaikilla on mahdollisuus ja valtaa vaikuttaa yhteisön asioihin. Yksilöllä 

tulee olla motivaatiota ja valmiuksia toimia yhteisössä sekä ottaa ja jakaa vastuuta yh-

teisten asioiden parantamiseksi. (Nivala & Ryynänen 2013: 24―30.) 

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten vanhempien osallisuudesta säädetään varhaiskas-

vatuslaissa. Lain mukaan vanhemmille tai muille huoltajille tulee säännöllisesti järjestää 

mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen 

ja arviointiin. (Varhaiskasvatuslaki 2018/540 § 20.) Käytännössä vanhempien osalli-

suutta varhaiskasvatuksessa toteutetaan huoltajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä, jota 

avaan työni kappaleessa 3.2 Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö. Vastaavasti perusope-

tuksessa olevien lasten vanhempien osallisuudesta säädetään perusopetuslaissa, jonka 

mukaan opetusta järjestävän tahon tulee säännöllisesti selvittää huoltajien näkemyksiä 

koulun ja opetusta järjestävän tahon toiminnasta (Perusopetuslaki 1998/628 § 47a). Pe-

rusopetuksessa vanhempien osallisuutta toteutetaan käytännössä kodin ja koulun väli-

sellä yhteistyöllä, josta kirjoitan työni kappaleessa 4.2 Kodin ja koulun yhteistyö.  

Venninen, Leinonen, Rautavaara-Hämäläinen ja Purola (2011) ovat tutkineet vanhem-

pien osallisuutta pääkaupunkiseudun päiväkodeissa. Tutkimuksensa tulosten perus-

teella he määrittelevät vanhempien osallisuuden päiväkodeissa olevan vanhempien ko-

kemuksia omasta merkityksellisyydestä lasta koskevissa asioissa, vanhemmuuden on-

nistumisista ja kasvatuksellisista haasteista oppimisesta. Osallisuus edellyttää ilmapiiriä, 
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jossa vanhemmilla on rohkeutta tehdä lasta ja lapsiryhmää hyödyttäviä aloitteita ja niiden 

kautta aikaansaada muutoksia. Vanhempien osallisuuteen kuuluu vanhempien ja henki-

lökunnan välinen jatkuva lasta koskevien tietojen ja havaintojen jakaminen, yhteinen 

päätöstenteko lasta koskevissa asioissa sekä molemminpuolinen sitoutuminen yhteis-

työhön ja kiinnostukseen lapsen arjesta. (Venninen ym. 2011: 58―60.) 

Tässä opinnäytetyössä käsittelen vanhempainyhdistystoimintaa varhaiskasvatuksessa 

ja perusopetuksessa vanhempainyhdistyksissä toimivien vanhempien osallisuuden nä-

kökulmasta. Vanhempainyhdistyksissä toimivien vanhempien osallisuudella tarkoitan 

tässä työssä heidän kokemuksiaan vanhempainyhdistysten toiminnan kuulumisesta päi-

väkoti-/kouluyhteisöön, toimimisesta osana päiväkoti-/kouluyhteisöä sekä toiminnan 

merkityksellisyydestä osana päiväkoti-/kouluyhteisöä. 
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3 Varhaiskasvatus ja päiväkodit toimintaympäristönä 

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti toteutettavaa pe-

dagogiikkaa painottavaa kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuutta (Varhaiskas-

vatuslaki 2018/540 § 2). Pääasiallinen vastuu lapsen kasvatuksesta on hänen huoltajil-

laan ja varhaiskasvatus tukee ja täydentää huoltajia tässä kasvatustehtävässä (Varhais-

kasvatussuunnitelman perusteet 2016: 8). 

Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja avoimena var-

haiskasvatuksena, jota esimerkiksi kerhot tarjoavat. Järjestämisestä vastaavat kunnat, 

kuntayhtymät tai muut yksityiset palveluntuottajat. Varhaiskasvatuksen piiriin kuuluvat 

alle oppivelvollisuusiän olevat lapset sekä sitä vanhemmat lapset, jos erityiset olosuhteet 

sitä vaativat. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lapsen kasvun, kehityksen ja hyvinvoin-

nin edistäminen, oppimisen edellytysten tukeminen, pedagogisen toiminnan toteuttami-

nen, lapsen yksilöllisten tarpeiden huomioiminen ja lapsen sosiaalisten taitojen kehittä-

minen. (Varhaiskasvatuslaki 2018/540 § 1―3.) 

Varhaiskasvatustoiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa noudatetaan oppimiskäsi-

tystä, jonka mukaan lapsi kasvaa, kehittyy ja oppii käytännön toiminnassa aktiivisena 

toimijana ja havainnoijana, ollen vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristön 

kanssa. Oppimista nähdään tapahtuvan jatkuvasti ja kaikkialla uusien asioiden kokeile-

misen ja muiden toiminnan jäljittelemisen kautta. Varhaiskasvatusikäiset lapset oppivat 

leikkien, liikkuen, tutkien, havainnoiden, työtehtäviä tehden sekä itseilmaisun ja taiteen 

kautta. Oppimisen lähtökohtina ovat lasten mielenkiinnon kohteet sekä aiemmat tiedot 

ja taidot ja oppimisen tavoitteena on tarjota sopivasti haasteita, onnistumisen kokemuk-

sia ja oppimisen iloa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016: 20.) 

Yleisimmin varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa. Päiväkodeissa lapsista muo-

dostetaan pedagogisesti toimivia ryhmiä esimerkiksi ikä ja tuen tarpeet huomioiden. 

Ryhmien muodostamiseen vaikuttavat myös varhaiskasvatuslain (2018/540) ja Valtio-

neuvoston varhaiskasvatuksesta antaman asetuksen (2018/753) määrittelemät henki-

löstömitoitukset ja ryhmien enimmäiskoot, hoito- ja kasvatustehtävissä olevista kolman-

neksella tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan pätevyys ja muilla lähihoitajan, lasten-

ohjaajan tai muun vastaavan kelpoisuus. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan mo-

niammatillisessa yhteistyössä lastenhoitajien ja muun varhaiskasvatushenkilöstön 

kanssa, varhaiskasvatuksen opettajalla ollen päävastuu ryhmän pedagogisen toiminnan 
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eli suunnitelmallisen ja tavoitteellisen varhaiskasvatuksen toteutumisesta. (Varhaiskas-

vatussuunnitelman perusteet 2016: 17―18.) 

3.1 Varhaiskasvatusta ohjaavat lait ja määräykset 

Päivähoitoa ja varhaiskasvatusta säätelevät Varhaiskasvatuslaki (2018/540) ja Valtio-

neuvoston asetus varhaiskasvatuksesta (2018/753). Varhaiskasvatuslain pohjalta Ope-

tushallitus laatii ja päättää Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, jonka pohjalta on 

laadittava paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat, joita voidaan laatia esimerkiksi kau-

punki- tai päiväkotikohtaisesti. Jokaiselle päivähoidossa olevalle lapselle on laadittava 

henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma lapsen yksilöllisten tarpeiden, paikallisen 

varhaiskasvatussuunnitelman ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta. 

Henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laativat lapsi, hänen huoltajansa ja päi-

vähoidon henkilökunta yhdessä ja heidän tulisi seurata vuosittain, toteutuuko suunni-

telma ja kuinka sitä tulisi muuttaa vastaamaan paremmin lapsen tarpeita. (Varhaiskas-

vatussuunnitelman perusteet 2016: 8―11.) 

Valtakunnalliset määräykset on laadittu takaamaan varhaiskasvatuksen saatavuus ja ta-

savertainen laatu ja sen myötä kaikille lapsille yhdenvertaiset edellytykset kokonaisval-

taiseen kehitykseen, kasvuun ja oppimiseen. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

on velvoittava asiakirja ja sen tarkoituksena on tukea ja ohjata varhaiskasvatuksen jär-

jestäjiä toiminnan järjestämisessä, toteuttamisessa ja kehittämisessä. (Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet 2016: 8―11.) 

Varhaiskasvatus ja päiväkodit toimivat tämän opinnäytetyön aiheen toisena toimintaym-

päristönä, kun vertailen varhaiskasvatuksen vanhempainyhdistystoimintaa perusopetuk-

sen vanhempainyhdistystoimintaan. Varhaiskasvatuksen lait ja määräykset sitovat päi-

väkotien henkilökuntaa vanhempien kanssa toimittaessa. 

3.2 Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö 

Yhtenä merkittävänä osana varhaiskasvatusta on huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö. 

Yhteistyöllä pyritään siihen, että varhaiskasvatuksen henkilöstöllä ja lapsen huoltajilla 

olisi yhteiset tavoitteet ja näkemys lapsen kasvusta ja kehityksestä sekä lapsen tukemi-

sesta. Kasvatusyhteistyötä tukevat molemminpuolinen luottamus, tasa-arvoisuus ja kes-

kinäinen kunnioitus. Yhteistyötä on esimerkiksi päivittäin lapsen kuulumisten vaihto: 
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kuinka kotona on sujunut ja mitä tehty, kuinka päiväkodissa on sujunut ja mitä tehty. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) velvoittama lapsen henkilökohtainen 

varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan yhteistyössä huoltajien ja lapsen varhaiskasva-

tuksen opettajan kanssa ja siihen kirjataan yhdessä sovitut tavoitteet ja vastuut sekä 

seurataan yhdessä niiden toteutumista. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016: 

32―33.) 

Varhaiskasvatusta tukee huoltajien ja työntekijöiden yhteistyön lisäksi huoltajien keski-

näinen yhteydenpito. Huoltajien keskinäinen yhteydenpito vahvistaa lasten, heidän huol-

tajiensa ja henkilökunnan yhteisöllisyyden tunnetta, joka mahdollistaa yhteisen toimin-

nan erilaisissa tilaisuuksissa ja tukee näin henkilökunnan työtä sekä mahdollistaa toimin-

nan, johon henkilökunnan resurssit yksinään eivät riittäisi. (Varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteet 2016: 32―33.) 

Huoltajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä varhaiskasvatuksessa voidaan käyttää myös 

termiä kasvatuskumppanuus. Kasvatuskumppanuus-termi oli aiemmin käytössä Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005), mutta se on vaihdettu vuonna 2016 jul-

kaistussa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Huoltajien kanssa tehtävä yhteis-

työ -ilmaisuun. 

Rimpelä (2013) määrittelee kasvatuskumppanuuden tarkoittavan eri yksilöiden ja insti-

tuutioiden tekemää yhteistyötä, vuorovaikutusta ja toimintaa lapsen kasvun ja kehityksen 

tukemiseksi. Hän pohjaa näkemyksensä kasvatuskumppanuudesta ekologiseen systee-

miteoriaan. (Rimpelä 2013: 27―32.) Bronfenbrennerin (1979) kehittämässä ekologi-

sessa systeemiteoriassa kuvataan neljää osasysteemiä, jotka kuvaavat kaikkia yksilön 

kehitykselle tärkeitä ulottuvuuksia, toimijoita ja tasoja. Osasysteemeistä voidaan erotella 

erilaisia kehitysyhteisöjä, joista lapsen elämässä mukana olevat muodostavat yhteistyö-

verkoston eli kasvatuskumppanuuden välilleen. Lasta lähin kehitysyhteisö on yleensä 

perhe ja muiden yhteisöjen on tarkoitus tukea perhettä ja kulkea rinnalla toteuttaen kas-

vatustehtävää yhteistyössä perheen kanssa. Muita kehitysyhteisöjä ovat esimerkiksi päi-

väkoti, sukulaiset, harrastusryhmät ja naapurit. Kehitysyhteisöihin laajemmalla tasolla 

vaikuttavat asiat vaikuttavat välillisesti myös lapsen kehitykseen. (Bronfenbrenner 1979: 

16―42.) Bronfenbrenner on myöhemmin lisännyt teoriaansa viidennen osasysteemin, 

kronosysteemin. joka huomioi ajan vaikutuksesta ympäristössä tapahtuvien muutosten 

vaikutuksen (Bronfenbrenner 1997: 235―237).  Kehitysyhteisöjen välinen yhteistyö, eli 

kasvatuskumppanuus, on erityisen merkityksellistä silloin, kun lapsen huoltajilla ei ole 
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osaamista tai jaksamista lapsen riittävään tukemiseen; näissä tilanteissa muiden kehi-

tysyhteisöjen vastuu kasvatuskumppanuudessa kasvaa. Toimimattomassa kasvatus-

kumppanuudessa tällaisessa tilanteessa ollessaan lapsi voi jäädä eri kehitysyhteisöjen 

väliin seilaamaan, eikä häntä kohdata ja tueta missään aidosti. (Rimpelä 2013: 27―32.) 

Lämsä (2013) kuvaa kasvatuskumppanuuden tarkoittavan lapsen vanhempien ja kasva-

tuksen ammattilaisten tietoista, sitoumuksellista yhdessä toimimista lapsen kasvun, ke-

hityksen ja oppimisen tukemiseksi, jota tehdään yhdessä asetettujen tavoitteiden poh-

jalta. Kasvatuskumppanuuden tavoitteena on, että arjen haasteet saataisiin ratkottua 

niissä kehitysyhteisössä, joissa lapsi jo valmiiksi on. Kasvatuskumppanuus on epäviral-

lista, yhteiseen ymmärrykseen pyrkivää, vanhempia ja heidän arvojaan kunnioittavaa 

ammattilaistoimintaa, jossa tulisi olla molemminpuolinen luottamus ja kunnioitus sekä 

sitoutuminen toimintaan. Kasvatuskumppanuudessa yhdistyvät kasvatuksen ammatti-

laisten pedagoginen, teoreettinen osaaminen ja asiantuntijuus sekä vanhempien oman 

lapsen yksilöllinen tunteminen. Näin kasvatuskumppanuus antaa myös aikuisille tukea 

toisista aikuisista, eikä ole pelkästään lapsikeskeistä. (Lämsä 2013: 50―53.) 

On huomioitavaa, että Rimpelän (2013) ja Lämsän (2013) näkemykset kasvatuskump-

panuudesta eroavat toisistaan. Rimpelän (2013: 27―32) määritelmän mukaan kaikki 

lapsen elämässä mukana olevat kehitysyhteisöt kasvattavat lasta ja toimivat kasvatta-

jina, vaikka eivät itse tiedostaisikaan rooliaan. Lämsä (2013: 50―53) sen sijaan määrit-

telee kasvatuskumppanuuden olevan rajattu lapsen huoltajien ja kasvatuksen ammatti-

laisten väliseksi tietoiseksi toiminnaksi, huoltajien kanssa tehtäväksi yhteistyöksi.  

Kekkonen (2012) on väitöskirjassaan pyrkinyt selventämään sitä, millaista yhteistyötä on 

kasvatuskumppanuus. Hänen mukaansa kasvatuskumppanuus on sosiaalista toimintaa, 

jossa varhaiskasvattajat, huoltajat ja lapset luovat kohtaamisilleen omia, tilannekohtaisia 

merkityksiä. Kasvatuskumppanuus on syntynyt yhteiskunnallisen muutoksen myötä, kun 

äidit ovat työelämässä ja kotikasvatuksen ja päiväkotikasvatuksen rooli ja suhde ovat 

muuttuneet. Kekkonen (2012) käsitteellistää kasvatuskumppanuutta avaamalla kumppa-

nuuden käsitettä, johon kuuluvat dialogisuus, pysyvyys ja molemminpuolinen kasvatus-

vuorovaikutus. Kasvatuskumppanuudessa perhettä osallistetaan yhteistyöhön, jossa 

neuvotellaan lapsen varhaiskasvatustarpeista ja päivähoitoratkaisuista. Kumpikaan osa-

puoli ei ole ainoan totuuden tietäjä eikä vakuuta näkemystään toiselle ainoana ratkai-

suna. Varhaiskasvattajien on huomioitava, että kasvatuskumppanuus on ammatillinen 
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suhde, jossa työntekijän tulisi olla reflektiivinen, empaattinen ja aito.  (Kekkonen 2012: 

7―9.)  

Neitolan (2013) mukaan kompetentin vanhemmuuden syntymiseen tarvitaan huoltajien 

oman toiminnan lisäksi lähiympäristön kannustava ja välittävä ilmapiiri sekä perhelähtöi-

set, toimivat palvelut. Pätevän vanhemmuuden mahdollistumiseen vaikuttavat myös yh-

teiskunnalliset säädökset ja asenteet perheitä kohtaan, huomioidaanko vanhemmuus 

työpaikoilla ja onko perheille saatavilla tarpeeksi palveluja. Ammattikasvattajien olisi tär-

keää lähestyä perheitä yhteistyötä painottaen ja ennaltaehkäisevästi, jotta vanhempien 

olisi helpompaa jakaa kasvatusvastuutaan myös kasvattajille. Huoltajien ja ammattikas-

vattajien välinen yhteistyö hyödyttää molempia osapuolia. Ammattikasvattajille tieto lap-

sen elämästä päiväkodin ulkopuolella antaa laajempaa ymmärrystä lapsen sosiaalisesta 

kanssakäymisestä ja sen ulottuvuuksista, joka mahdollistaa varhaisen poikkeavien tilan-

teiden havaitsemisen. Päiväkoti ja muut ryhmäläiset luovat lapselle merkityksellisen ver-

taisverkoston, josta ja jonka tapahtumista ammattikasvattaja voi taas antaa vanhemmille 

tärkeää tietoa. (Neitola 2013: 130―134.) 

Vanhemmille tutustuminen muiden päiväkotilasten vanhempiin tarjoaa vertaistukea ja 

konkreettisia neuvoja vanhemmuuteen sekä laajempaa ymmärrystä lapsen kavereista ja 

heidän perheistään. Lapset saavat usein läheiset ystävänsä ja kaverinsa perheen yhtei-

sistä tuttava- ja ystäväpiireistä, joten vanhempien keskinäinen tunteminen edistää myös 

lasten vertaisverkostojen syntymistä. (Neitola 2013: 130―134.) 

Karilan (2006) mukaan kasvatuskumppanuuden käsite ja käsitteen merkitys ovat puhu-

tuttaneet varhaiskasvatuksen ammattilaisia. Käsitteen monitulkintaisuuden takia kasva-

tuskumppanuutta on toteutettu vaihtelevin tavoin; toiset päiväkodit ovat vain ottaneet kä-

sitteen käyttöönsä muuttamatta käytännön työtään, kun osassa päiväkodeista käsittee-

seen ja sen merkitykseen on paneuduttu syvemmin ja toimintaa kehitetty sen mukaisesti. 

(Karila 2006: 92―94.) 

Huomataan, että vuoden 2016 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden määrittämä 

huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö on aiempaa yksiselitteisempää ja toimintaa ohjaava, 

perusteet edellyttävät suunnitelmallista yhteistyötä päiväkodin ja perheiden välillä. Vuo-

den 2016 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa huoltajien osallisuuden ja huoltajien 

keskinäisen yhteydenpidon merkityksellisyyttä on nostettu esille, joka vaikuttaa varhais-

kasvatuksen vanhempaintoimintaan. 



11 

 

4 Perusopetus ja peruskoulut toimintaympäristönä 

Perusopetus on 7-16-vuotiaille lapsille ja nuorille annettavaa maksutonta kasvatusta ja 

opetusta, johon ovat oikeutettuja oppivelvolliset, eli suomessa vakituisesti asuvat lapset 

ja nuoret. Perusopetuksella pyritään tukemaan lasten ja nuorten kasvua ihmisyyteen ja 

yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antamaan kaikille tasavertainen jatko-opintokelpoisuus. 

Perusopetuksessa oppilaille opetetaan elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja ja sen 

myötä edistetään yhteiskunnallista sivistystä ja tasa-arvoisuutta. Perusopetusta järjeste-

tään peruskouluissa tai muissa soveltuvissa paikoissa, jotka kunta oppivelvollisille osoit-

taa. (Perusopetuslaki 1998/628.) 

Perusopetuksen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa 

muiden ihmisten ja erilaisten oppimisympäristöjen kanssa. Oppiminen on itsenäisesti ja 

muiden kanssa tekemistä, ajattelemista, suunnittelua, tutkimista ja omien oppimispro-

sessien reflektoimista. Oman oppimisprosessin reflektoiminen auttaa kehittämään oppi-

misen taitoja, joka luo perustaa tavoitteelliselle elinikäiselle oppimiselle. Oppilaita ohja-

taan liittämään uudet tiedot ja taidot aiemmin opittuun, joka syventää ymmärrystä ympä-

röivästä maailmasta. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014: 17.) 

4.1 Perusopetusta ohjaavat lait ja määräykset 

Perusopetukseen keskeisesti vaikuttavat lait ovat Perusopetuslaki (1998/628), Perus-

opetusasetus (1998/852) ja Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun ope-

tuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (2012/422). Perus-

opetusta säätelee lisäksi Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014), jota 

noudattaen opetuksen järjestäjien on tehtävä paikalliset opetussuunnitelmat alueelliset 

tarpeet ja tavoitteet huomioiden. 

Kunnat ovat velvollisia järjestämään alueellaan asuville oppivelvollisille perusopetusta. 

Opetus on järjestettävä oppilaiden ikäkausi ja edellytykset huomioiden siten, että ope-

tuksessa voidaan saavuttaa opetussuunnitelmassa opetukselle asetetut tavoitteet. Mi-

käli kunnassa asuu ruotsia äidinkielenään puhuvia oppivelvollisia, kunnalla on velvolli-

suus järjestää perusopetusta suomen kielen lisäksi myös ruotsiksi (Perusopetuslaki 

1998/628 § 4). Oppilaalla on opetussuunnitelman mukaisen opetuksen saamisen lisäksi 
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oikeus saada ilmaiseksi tarvitsemiaan tukitoimia, oppilaanohjausta, oppilashuollon pal-

veluita, koululounas sekä opetukseen tarvittavat materiaalit ja välineet. (Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2014: 14―15.) 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) määrittää perusopetuksen arvo-

perustaksi oppilaan ainutlaatuisuuden ja oikeuden hyvään opetukseen, ihmisyyden, si-

vistyksen, tasa-arvon ja demokratian, kulttuurisen moninaisuuden rikkautena ja kestävän 

elämäntavan välttämättömyyden. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

(2014) velvoittaa kuntia tarkentamaan arvoperustaa paikallisessa opetussuunnitelmassa 

alueelliset erityispiirteet huomioiden. Launosen ja Pulkkisen (2004) mukaan perusope-

tuksessa merkityksellisiä arvoja ovat lisäksi ihmisoikeudet, luonto, yhteisöllisyys, vas-

tuullisuus sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittaminen (Launonen, Pulkkinen 

2004: 13―26). 

Perusopetus ja peruskoulut toimivat tämän opinnäytetyön aiheen toisena toimintaympä-

ristönä, kun vertailen varhaiskasvatuksen vanhempainyhdistystoimintaa perusopetuk-

sen vanhempainyhdistystoimintaan. Perusopetuksen lait ja määräykset sitovat perus-

koulujen henkilökuntaa vanhempien kanssa toimittaessa. 

4.2 Kodin ja koulun yhteistyö 

Perusopetuslain (1998/628) kolmanteen pykälään on kirjattu ”Opetuksessa tulee olla yh-

teistyössä kotien kanssa”. Kodin ja koulun välistä yhteistyötä määritellään tarkemmin 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014). Kodin ja koulun yhteistyö on 

kasvatusyhteistyötä, jolla lisätään yksilön ja yhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta esi-

merkiksi tukien kasvatuksen ja opetuksen järjestämistä siten, että jokaisella oppilaalla 

on mahdollisuus saada oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta 

ja tukea. Yhteistyöllä edistetään lisäksi oppilaiden terveellistä kasvua ja kehitystä. Yh-

teistyö perustuu keskinäisen luottamuksen rakentamiseen, tasavertaisuuteen ja toisen 

osapuolen kunnioittamiseen. Kodin ja koulun välisen yhteistyön onnistuminen on erityi-

sen tärkeää koulupolun nivelvaiheissa sekä tilanteissa, joissa oppilas tarvitsee tukitoi-

mia. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014: 35―36.) 

Koulun toimintakulttuuriin kuuluu huoltajien osallisuus ja huoltajien mahdollisuudet olla 

mukana koulutyössä ja sen kehittämisessä, koska huoltajalla on ensisijainen vastuu lap-
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sensa kasvatuksesta. Huoltaja vastaa siitä, että lapsen oppivelvollisuus tulee suorite-

tuksi koulun tukiessa kasvatustehtävää vastaten opetuksesta ja kasvatuksesta oppilaan 

ollessa osana kouluyhteisöä. Koulu antaa huoltajalle tietoa lapsen oppimisen ja kasvun 

edistymisestä sekä mahdollisista poissaoloista ja keskustelee huoltajan kanssa oppilaan 

opetuksen järjestämistä koskevista asioista. (Perusopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteet 2014: 35―36.) 

Opetuksen järjestäjällä on vastuu kodin ja koulun välisen yhteistyön edellytysten toteut-

tamisesta ja kehittämisestä, joissa on huomioitava perheiden monimuotoisuus sekä yk-

silölliset tiedon ja tuen tarpeet. Aloitteen toimivan yhteistyön toteuttamisesta tulee lähteä 

koulun henkilökunnalta, joka vastaa henkilökohtaisen vuorovaikutussuhteen luomisesta 

huoltajien kanssa sekä muutoin riittävästä viestinnästä. Oppilaan oppimisen ja kasvun 

edistymistä positiivisesti ja kannustavasti kuvaavat viestit perheelle ovat tärkeitä. Sään-

nöllinen viestintä ja palautteen anto pitävät huoltajan ajan tasalla ja antavat hänelle mah-

dollisuuden tukea lasta tavoitteellisesti.  (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

2014: 35―36.) 

Kodin ja koulun yhteistyössä huoltajat tapaavat toisiaan ja tätä kautta yhteistyöllä saa-

daan aikaan huoltajien keskinäistä kommunikointia, joka luo pohjaa vanhempainyhdis-

tys- ja toimikuntatoiminnalle. Huoltajien verkostoituminen ja yhteinen toiminta edistävät 

yhteisöllisyyttä ja tukevat koulun henkilökunnan työtä. (Perusopetuksen opetussuunni-

telman perusteet 2014: 35―36.) 

Kodin ja koulun välistä yhteistyötä tehdään käytännössä monin tavoin. Vanhempainillat 

ovat koulun henkilökunnan järjestämiä ja koolle kutsumia tilaisuuksia, joihin koko koulun 

tai tietyn luokan oppilaiden huoltajat osallistuvat yhdessä. Vanhempainilloissa koulun 

henkilökunta kertoo ja keskustelee yhdessä huoltajien kanssa ajankohtaisista koulun-

käyntiin tai oppilaiden kehitykseen liittyvistä aiheista. Vanhempainiltoja voidaan järjestää 

vuosittain tietystä aiheesta tietyn ikäluokan huoltajille tai johonkin akuuttiin, yllättävään 

asiaan liittyen osapuolten informoimiseksi tai asian selvittämiseksi. Koulun tulee huoleh-

tia siitä, että myös huoltajilla on mahdollisuus tuoda äänensä kuuluviin vanhempainil-

loissa. Vanhempainilta voi perinteisen keskustelutilaisuuden lisäksi olla myös vapaa-

muotoisempi toiminnallinen tapahtuma, esimerkiksi retki, jossa huoltajat tutustuvat tois-

tensa lisäksi myös lapsensa luokkakavereihin. (Karhuniemi 2013: 106―110.) 
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Vanhempainvartti, arviointikeskustelu tai kehityskeskustelu on luokanopettajan/-valvo-

jan, yhden oppilaan ja hänen huoltajiensa välinen tapaaminen, jossa keskitytään oppi-

laan yksilölliseen tilanteeseen, koulussa pärjäämiseen ja koulunkäyntiin vaikuttaviin asi-

oihin. Vanhempainvartin on tarkoitus olla vuorovaikutuksellinen tapaaminen, jossa jokai-

nen osapuoli tuo näkemyksiään esille tasavertaisena osallistujana ja näistä näkemyk-

sistä keskustellaan yhdessä. Keskustelun tavoitteena on oppilaan kasvun, oppimisen ja 

koulunkäynnin tukeminen mahdollisimman tehokkaasti. (Karhuniemi 2013: 115―117.) 

Koulun ja kodin välistä yhteistyötä voidaan edistää järjestämällä avoimien ovien päiviä, 

jolloin huoltajat saavat osallistua oppilaiden kanssa tunneille, tai koululla on järjestetty 

jotakin muuta toiminnallista yhteistyötä. Avointen ovien päivinä myös mahdolliset oppi-

laskunta ja vanhempainyhdistys voivat tuoda itseään näkyvämmiksi huoltajille. (Karhu-

niemi 2013: 111―112.) 

Säännöllisin koulun ja kodin välisen yhteistyön toimintamuoto on erilaiset tiedotteet ja 

sähköinen viestintä. Koulujen käyttämiä sähköisiä viestintävälineitä ovat esimerkiksi se-

laimessa toimiva viestintäjärjestelmä Wilma, sähköposti, puhelut ja tekstiviestit, kotisivut 

ja pienissä määrin myös sosiaalinen media. Tiedotteiden ja sähköisten viestintävälinei-

den kautta koulu voi tiedottaa koteja erilaisista ajankohtaisista asioista tai koulutyön kuu-

lumisista. Sähköisen viestinnän kautta huoltajat saavat kouluun yhteyden helposti ja 

heille voidaan antaa ajankohtaista tietoa oppilaan koulumenestyksestä, poissaoloista ja 

muista oppilasta koskevista asioista. (Karhuniemi 2013: 118―133.) 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) määritelty kodin ja koulun yh-

teistyö mahdollistaa huoltajien keskinäisen tapaamisen ja keskinäisen kommunikoinnin, 

joka luo pohjaa vanhempainyhdistys- ja toimikuntatoiminnalle ja vaikuttaa näin perus-

opetuksen vanhempaintoimintaan. 
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5 Vanhempainyhdistys ja -toimikuntatoiminta 

Vanhempainyhdistys ja -toimikuntatoimintaa on sekä varhaiskasvatuksessa että perus-

opetuksessa. Tässä opinnäytetyössä käytän sekä vanhempainyhdistyksistä että van-

hempaintoimikunnista termiä vanhempainyhdistys. 

Suomen Vanhempainliiton mukaan vanhempainyhdistysten tarkoitus on koota vanhem-

mat yhteen ja tarjota paikka heidän väliselleen keskustelulle. Vanhempainyhdistys toimii 

vaikuttamiskanavana ja edistää vanhempien ja päiväkodin tai koulun välistä yhteistyötä 

sekä luo uusia yhteistyötapoja. Vanhempaintoiminnan tulisi lähteä liikkeelle yhteisön ja 

alueen luomista tarpeista ja toimia kaikkien päiväkodin tai koulun lasten hyväksi. Van-

hempaintoiminta on lasten vanhempien organisoimaa ja perustuu vapaaehtoisuuteen ja 

avoimuuteen. (Perustetaan vanhempainyhdistys! n.d.) 

Vanhempainyhdistys voi olla joko rekisteröity tai rekisteröimätön yhdistys. Rekisteröity-

jen vanhempainyhdistysten toimintaa määrää yhdistyslaki (1989/503), joka luo vaatimuk-

sia esimerkiksi hallituksen kokoonpanoon ja vuosittaisiin hallinnollisiin tehtäviin, mutta 

tuo samalla oikeusturvaa ja mahdollistaa asioiden hoitamisen yhdistyksen nimissä. 

(Vanhempainyhdistyksen perustamisopas 2018: 6.)  

Vanhempainyhdistyksiä valtakunnallisesti kokoava keskusjärjestö on Suomen Vanhem-

painliitto, joka toimii myös vanhempien osallisuuden ja kasvatusyhteistyön asiantunti-

jana. Suomen Vanhempainliittoon voivat kuulua varhaiskasvatuksessa, perusopetuk-

sessa ja toisen asteen oppilaitoksissa toimivat rekisteröidyt vanhempainyhdistykset. 

Liitto tukee jäsenyhdistyksiään jakamalla toimintaa tukevia ideoita ja materiaaleja, järjes-

tämällä koulutuksia ja tapahtumia sekä pitämällä jäsenensä ajan tasalla vanhempaintoi-

mintaan ja yhdistysasioihin liittyvistä aiheista. (Vanhempainyhdistyksen perustamisopas 

2018: 4―6) 

Suomen Vanhempainliittoon kuuluu kaikkiaan noin 1300 vanhempainyhdistystä (Suo-

men vanhempainliitto n.d.), joista päiväkodeissa toimivia yhdistyksiä on reilu 130 (Van-

hempaintoiminta päiväkodissa n.d.). Päiväkodeissa toimivia vanhempainyhdistyksiä on 

siis huomattavasti vähemmän kuin kouluasteella, mutta Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteiden (2016) aiempaa suurempi vanhempien osallisuuden roolin korostaminen nä-

kyy Suomen Vanhempainliitossa siten, että varhaiskasvatukseen perustetaan koko ajan 

uusia vanhempainyhdistyksiä (Korhonen 2018). 
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Kouluissa toimivien vanhempainyhdistysten tarkoituksena on kehittää koulun ja kodin 

yhteistoimintaa, joka tukee lasten kasvua ja kehitystä ja tutustuttaa vanhempia toisiinsa. 

Vanhempainyhdistystoiminta mahdollistaa erilaisten monipuolisten tapahtumien järjes-

tämisen oppilaille ja tukee hyvän oppimis- ja kasvuympäristön luomisessa. Koulujen van-

hempainyhdistykset voivat toimia kanavana tuoda ja nostaa esille palautetta ja kannan-

ottoja ilman, että kukaan vanhempi yksin leimautuisi asiassa. Vanhempainyhdistykset 

lisäävät selkeästi vanhempien yhteisöllisyyttä ja vanhempien tuntiessa toisiaan myös 

lasten yhteisöllisyyden tunne kasvaa. Vanhempainyhdistystoimintaa tukee toimiva yh-

teistyö koulun henkilökunnan kanssa ja koulun henkilökunnasta voi toisinaan olla hy-

väksi nimetä selkeä yhteyshenkilö koulun ja vanhempainyhdistyksen välisten asioiden 

hoitoon. (Karhuniemi 2013: 113―114.) 

Koulussa voi toimia koko koulun yhteisen vanhempainyhdistyksen lisäksi luokkakohtai-

sia luokkatoimikuntia, jotka keskittyvät tietyn luokan yhteisöllisyyden ja yhteistoiminnan 

rakentamiseen, laadukkaan oppimisympäristön luomiseen ja tarvittaessa epäkohtiin 

puuttumiseen. Toimintaa voi olla esimerkiksi erilaisten vanhempien ja lasten yhteisten 

tapahtumien järjestäminen ja luokkaretkien ja leirikoulujen rahoittaminen sekä järjestely. 

Toiminnallisen yhteistyön lisäksi luokkatoimikunnat ja vanhempainyhdistykset voivat si-

säisesti sekä yhteistyössä koulun kanssa pohtia yhteisiä linjoja ja pelisääntöjä lasten 

kasvatukseen, esimerkiksi lasten kotiintuloajoille ja päihteiden käyttöön suhtautumiseen. 

(Karhuniemi 2013: 113―114.) 

Arminen, Helenius, Lång ja Metso (2013) ovat tutkineet osana Reissuvihkosta dialogiin-

verkostohanketta koulujen vanhempainyhdistysten merkitystä. Heidän mukaansa mo-

nissa kouluissa vanhempainyhdistystoiminta hakee vielä paikkaansa ja se mielletään 

usein vain varainkeruumuodoksi. Vanhempia voitaisiin saada toimintaan lisää selkeyttä-

mällä yhdistyksen roolia ja toimintaa yhdessä vanhempien ja koulun kanssa. Vanhem-

painyhdistyksen roolia yhteisen hyvinvoinnin tukijana voitaisiin nostaa näkyvämmäksi ja 

koulu voisi luoda toiminnalle puitteita ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tutkimuksessa kävi 

ilmi, että oppilaiden vanhemmat kokevat luokkakavereiden vanhempien tuntemisen hyö-

dylliseksi, mutta käytännössä eivät useinkaan tunne luokkakavereiden vanhempia ja toi-

veet vanhempainyhdistystoiminnalta koskivatkin erityisesti yhteisöllisiä tapahtumia ja ti-

laisuuksia tutustua muihin vanhempiin paremmin. Suurin osa tutkimukseen osallistu-

neista piti vanhempainyhdistystoimintaa tärkeänä. (Arminen ym. 2013: 223―232.) 

  



17 

 

6 Opinnäytetyön tavoite 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa varhaiskasvatuksen ja perusopetuk-

sen vanhempainyhdistystoiminnan roolien, tehtävien ja merkitysten eroista ja yhtäläi-

syyksistä vanhempainyhdistystoiminnan kehittämisen tueksi. Opinnäytetyön työelämän 

yhteistyökumppanina toimii Suomen Vanhempainliitto, joka on varhaiskasvatuksen, pe-

rusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten vanhempainyhdistyksiä kokoava kattojär-

jestö, joka tukee vanhempainyhdistysten perustamista ja toimintaa. Varhaiskasvatuk-

sessa Suomen Vanhempainliittoon kuuluvia vanhempainyhdistyksiä on huomattavasti 

vähemmän kuin perusopetuksessa (Suomen vanhempainliitto n.d.; Vanhempaintoiminta 

päiväkodissa n.d.), mutta uusi Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) korostaa 

huoltajien osallisuutta aiempaa enemmän, joka näkyy Suomen Vanhempainliitossa uu-

sina varhaiskasvatukseen perustettavina vanhempainyhdistyksinä (Korhonen 2018). Tä-

män perusteella varhaiskasvatuksen vanhempainyhdistysten rooli on nousemassa ja toi-

minta järjestäytymässä, joten vanhempainyhdistystoimijoita ja -toiminnan kehittämistä 

varten toiminnan roolia, merkitystä ja tehtäviä olisi yhteistyökumppanin mukaan hyödyl-

listä tutkia uudesta näkökulmasta, eli vertailemalla vanhempainyhdistystoimintaa var-

haiskasvatuksen ja perusopetuksen välillä. Tämän opinnäytetyön tuottamalla tiedolla 

vanhempainyhdistystoimintaa voidaan kehittää kohdennetusti yhtenäisemmäksi ja mah-

dollisimman monia hyödyttäväksi. 

Opinnäytetyöni tutkimuskysymykset ovat: 

 Eroavatko varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vanhempainyhdistystoi-

minnan roolit, tehtävät ja merkitykset toisistaan? 

 Millä tavoin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vanhempainyhdistys-

toiminnan roolit, tehtävät ja merkitykset ovat samanlaisia? 

 Millä tavoin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vanhempainyhdistys-

toiminnan roolit, tehtävät ja merkitykset eroavat toisistaan? 
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7 Opinnäytetyön menetelmälliset valinnat 

7.1 Teemahaastattelu aineistonkeruumenetelmänä 

Tämän opinnäytetyön tutkimuksellinen osio on toteutettu teemahaastatteluina. Kananen 

(2014) luokittelee teemahaastattelun olevan yksi kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuk-

sen tiedonkeruumenetelmä, kun esimerkiksi Hirsjärven ja Hurmeen (2008) mukaan tee-

mahaastattelua ei voida luokitella määrälliseksi tai laadulliseksi, vaan menetelmä on näi-

den välimaastossa oleva puolistrukturoitu haastattelu (Kananen 2014: 20―25; Hirsjärvi 

& Hurme 2008: 47―48). Tutkimusten kahtiajako määrälliseksi ja laadulliseksi tutki-

mukseksi jakaa asiantuntijoiden mielipiteitä laajasti, joten näitä menetelmiä ei voida 

määritellä yksiselitteisesti (Alasuutari 2011: 31―34; Kananen 2014: 20―25; Tuomi & 

Sarajärvi 2009: 65―68). 

Laadullisella tutkimuksella pyritään tutkittavan ilmiön ymmärtämiseen, kuvaamiseen ja 

tulkinnan antamiseen. Laadullisen tutkimuksen menetelmin voidaan tutkia ilmiöitä, joista 

ei ole olemassa aiempia selittäviä teorioita. Tutkimuksella kerätään tietoa käytännöstä ja 

vähitellen tiedon määrän kasvaessa ilmiölle syntyy teorioita. Kvalitatiivisessa tutkimuk-

sessa kohteena on pieni määrä havaintoyksikköjä, joilta tutkija kerää tutkimusaineistoa 

suorassa kontaktissa esimerkiksi haastattelemalla tai havainnoimalla. Pieni havaintoyk-

sikkömäärä mahdollistaa syvällisen tutkimuksen, jossa tutkittavien kokemuksia ja näke-

myksiä kuunnellaan ja niihin kiinnitetään huomiota analysointivaiheessa. Määrällisessä 

eli kvantitatiivisessa tutkimuksessa tutkitaan olemassa olevien teorioiden paikkansapitä-

vyyttä käytännössä. Määrällisessä tutkimuksessa havaintoyksiköitä on määrällisesti pal-

jon ja tutkimus on selkeästi strukturoitua, tutkimus voidaan toteuttaa esimerkiksi loma-

kehaastattelulla, jossa jokaiselle havaintoyksikölle esitetään täsmälleen samat moniva-

lintakysymykset. (Kananen 2014: 16―26.) 

Erilaisista luokitteluista huolimatta teemahaastattelua pidetään aina tutkijan ja havainto-

yksikkönä toimivan haastateltavan välisenä kasvokkain käymänä haastatteluna, joka pe-

rustuu tiettyihin tutkimuksen kannalta oleellisiin aiheisiin. Teemahaastattelussa ei ole 

valmiita haastattelukysymyksiä, vaan tutkija keskusteluttaa haastateltavaa ennalta pää-

tettyjen teemojen ja keskustelussa esille tulleiden seikkojen perusteella. Teemahaastat-

telussa voi olla useampi haastattelukerta, joka mahdollistaa tutkijalle syvällisemmän ym-

märryksen aiheesta. Teemahaastattelut taltioidaan nauhoittaen, jotta tutkijan ja haasta-
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teltavan fokus pysyy keskustelussa. (Kananen 2014: 71―85.) Teemahaastattelulla tut-

kittavan ääni ja ajatukset pyritään tuomaan esille, koska nähdään, että ihmisten tulkinnat 

asioista ja asioille annetut erilaiset merkitykset ovat huomionarvoisia (Hirsjärvi & Hurme 

2008: 47―48). Keskusteluttamalla useita henkilöitä samoista aiheista voidaan ymmär-

tää eri yksilöiden ja ryhmien välisiä eroja (Kananen 2014: 86―87). 

Teemahaastattelu aineistonkeruumenetelmänä edistää työni tavoitteiden saavuttamista 

mahdollistamalla haastattelun etenemisen haastateltavan näkemyksiä kuunnellen ja nii-

hin syvällisemmin paneutuen. 

7.2 Vertaileva tutkimusasetelma 

Vertailulla tarkoitetaan havaintoyksiköiden tai -joukkojen tarkastelua suhteessa toisiin 

havaintoyksiköihin tai -joukkoihin. Ilmiöitä tutkittaessa vertailu auttaa ilmiöiden kuvaami-

sen lisäksi ilmiöiden selittämisessä, joka mahdollistaa paremman ymmärryksen ai-

heesta. (Arminen & Alapuro 2004: 7―8.) Vertailevan tutkimuksen avulla nähdään, mitä 

yhteistä eri havaintoyksiköillä tai -joukoilla on, mitä erityistä yksittäisellä havaintoyksiköllä 

tai -joukolla on, miten ilmiöt tässä suhteessa jäsentyvät ja kuinka yhtäläisyys, erityisyys 

ja jäsentyminen muodostavat kokonaisuuden (Pöntinen 2004: 43―44). Vertailua voi-

daan käyttää myös tutkimuksissa, joiden tavoitteena on teorioiden muotoilu, testaaminen 

ja uudelleen määrittely, tietyn ilmiön tyypillisten piirteiden löytäminen tai ilmiöiden tulkit-

seminen (Melin 2005: 54―55). 

Vertailevaa tutkimusta voidaan käyttää sekä kvalitatiivisissa että kvantitatiivisissa tutki-

muksissa. Kvalitatiivisissa vertailevissa tutkimuksissa on pieni havaintojoukko, josta tut-

kitaan monia muuttujia ja tarkoituksena on löytää yhteneviä ja erityisiä piirteitä havainto-

joukon yksiköistä sekä painottaa ilmiöiden merkityksiä ja muotoutumista erilaisissa ym-

päristöissä. Kvalitatiivisessa vertailututkimuksessa tulosten tukena käytetään aiempia 

olemassa olevia teorioita ilmiöstä ja havaintoyksiköistä. Kvantitatiivisissa vertailevissa 

tutkimuksissa analysoidaan suuresta havaintojoukosta pientä muuttujien määrää ja ta-

voitteena on tuottaa yleistettävää tietoa ja selityksiä. (Melin 2005: 55―61.) 

Vertailututkimusta tehtäessä on huomioitava ja ratkaistava mahdolliset materiaalien ver-

tailtavuuden ja mitattavuuden epävarmuudet. Kansainvälisen tason tutkimuksissa ver-



20 

 

tailtavuutta voi heikentää esimerkiksi toisistaan poikkeavat kulttuurit, erilaiset luokittelu-

tavat ja haasteet aineistonkeruun kääntämisessä siten, että merkitys pysyy samana. 

(Pöntinen 2004: 41―52.) 

Tässä opinnäytetyössä on vertaileva tutkimusasetelma varhaiskasvatuksen ja perusope-

tuksen vanhempainyhdistystoiminnan välillä, kun vertailen eri asteiden vanhempainyh-

distystoiminnan rooleja, tehtäviä ja merkityksiä. Kvalitatiivinen vertaileva tutkimusote 

mahdollistaa yhteisten ja erityisten piirteiden löytämisen pienestä havaintojoukosta, pai-

nottaen samalla ilmiön merkityksiin ja muotoutumiseen. 

7.3 Aineistonkeruun toteutus 

Huomioin vertailevan tutkimusotteeni ja vertailtavuuden vahvistamisen valitessani ta-

hoja, joille lähetin haastattelupyynnön (liite 1) sähköpostilla. Pyrkimyksenäni oli haasta-

tella sosioekonomisesti samankaltaisilla alueilla toimivien vanhempainyhdistysten toimi-

joita ja varmistaa, että haastattelisin sekä varhaiskasvatuksen puolelta että perusope-

tuksen puolelta useamman kuin yhden vanhempainyhdistyksen toimijoita. Näiden edel-

lytysten perusteella lähetin haastattelupyynnön neljälle vanhempainyhdistyksellä, joista 

kaikista sain haastateltavan. Haastattelin toimijoita kahdesta eri varhaiskasvatuksen 

vanhempainyhdistyksestä ja kahdesta eri peruskoulun vanhempainyhdistyksestä ja 

haastateltavien edustamat vanhempainyhdistykset toimivat Helsingissä kahdessa eri 

kaupunginosassa. 

Haastatteluni runko (liite 2) pohjautui Kanasen (2014: 78) teemahaastattelurunkoon. 

Alussa oli muutamia taustatietoja tukemaan ymmärrystäni haastateltavan ja hänen edus-

tamansa vanhempainyhdistyksen taustoista, jonka jälkeen olin jaotellut haastatteluni 

kahteen teemaan, vanhempainyhdistystoiminnan rooli ja tehtävät sekä vanhempainyh-

distystoiminnan merkitys. Teemojen alla oli keskustelemisen tueksi itselleni laatimiani 

apukysymyksiä. Haastatteluissa johdin kysymykseni ensisijaisesti haastateltavan vas-

tauksista teemahaastattelun periaatteiden mukaisesti, mutta mikäli keskustelu ei eden-

nytkään haastateltavan vastausten pohjalta, edistin keskustelua esittämällä apukysy-

myksiäni. 

Aikaa haastatteluihin varasin 45 minuuttia haastateltavaa kohden ja kolmessa neljästä 

haastattelutilanteesta olimme haastateltavan kanssa kahdestaan, yhdessä oli läsnä 

myös haastateltavan lapsi. Pidin kolme neljästä haastattelusta erikseen varaamissani 
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työskentely-/kokoustiloissa ja yhden haastattelun haastateltavan vanhempainyhdistyk-

sensä puolesta käyttöönsä saamassa tilassa. Haastatteluiden aluksi muistutin haasta-

teltaviani vielä uudelleen luottamuksellisuudesta ja keskustelun äänittämisestä. 

7.4 Aineiston analysoiminen 

Laadullista aineistoa analysoidaan sisällönanalyysillä. Tuomen ja Sarajärven (2009) mu-

kaan sisällönanalyysissä on neljä vaihetta. Ensimmäiseksi on päätettävä tarkasti mikä 

ilmiö aineistossa kiinnostaa, toisessa vaiheessa aineisto käydään läpi ja sieltä erotellaan 

valittuun ilmiöön liittyvät asiat, kolmannessa vaiheessa eroteltuja asioita ryhmitellään ha-

lutulla tavalla ja viimeisessä vaiheessa ryhmittelyiden pohjalta kirjoitetaan yhteenveto 

aiheesta. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 91―94.) 

Kananen (2014) näkee laadullisen tutkimuksen analyysin etenevän hyvin samankaltai-

sesti. Ensin aineistoa kerätään eri tavoin, jonka jälkeen kerätty aineisto yhteismitalliste-

taan eli muutetaan samaan muotoon litteroiden. Litteroinnin, eli tallenteen kirjoittamisen 

kirjalliseen muotoon, voi tehdä sanatarkasti, yleiskielelle kääntäen tai propositiotasolla 

eli ainoastaan haastattelun ydinsisällöt kirjaamalla. Litteroitua aineistoa tiivistetään ja yk-

sinkertaistetaan ja tiivistetty aineisto luokitellaan yhdistelemällä samaa tarkoittavat tai 

samaan liittyvät asiat joko teorialähtöisesti tai aineistolähtöisesti. Teorialähtöisesti luoki-

teltaessa aineistoa jaotellaan ilmiötä selittävän teorian käsitteiden avulla, kun aineisto-

lähtöisessä luokittelussa jaottelu tehdään aineistosta esille nousseiden keskeisten asia-

kokonaisuuksien perusteella. Kanasen näkemyksen mukaan laadullisissa tutkimuksissa 

aineistoa analysoitaessa herää usein uusia kysymyksiä tai syventymisen tarpeita, jolloin 

analysoinnin jälkeen voi alkaa uusi tiedonkeruu, sen analysointi ja niin edelleen. Lopulta 

mahdollisesti useamman tiedonkeruu- ja analyysivaiheen jälkeen on kuitenkin löydettävä 

ratkaisuja tutkittavaan aiheeseen. (Kananen 2014: 99―116.) 

Tämän opinnäytetyön aineiston keräsin äänittämällä tekemäni haastattelut. Litteroin ää-

nitteet osin sanatarkasti, osin yleiskielelle kääntäen riippuen äänitetyn keskustelun joh-

donmukaisuudesta. Ymmärtäessäni litteroimieni haastattelujen sisällön tiivistin niitä 

yleiskielistämällä ja yksinkertaistamalla opinnäytetyöni aiheen kannalta turhan tarkkaa 

kerrontaa, esimerkiksi yksittäisistä tapahtumista, niiden nimistä ja järjestelyistä. Tiivistä-

essäni litteroituja haastatteluja rupesin havaitsemaan niistä samoihin aiheisiin liittyviä 

asioita. Toistuvia aiheita olivat esimerkiksi vanhempainyhdistysten hallintoon, hankintoi-

hin, taloudellisen tuen antamiseen ja vanhempien ja henkilökunnan näkemyksiin liittyvät 
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asiat. Lukiessani ja havainnoidessani haastatteluita useampaan kertaan keräsin näitä 

toistuvia aiheita taulukkoon jaotellen sen mukaan, liittyivätkö aiheet vanhempainyhdis-

tysten rooliin, tehtäviin vai merkitykseen ja sain näin pohjan aineistolähtöiselle luokitte-

lulle. Ryhmittelin kaikki haastatteluni yhteiseen taulukkoon roolin, tehtävien, merkitysten 

ja niiden alle aineistosta nousseiden aiheiden jaon mukaisesti. Taulukon perusteella 

analysoin, millaista varhaiskasvatuksen vanhempainyhdistystoiminta on ja millaista pe-

rusopetuksen vanhempainyhdistystoiminta on. Saatuani yhtenäisen käsityksen vertailun 

kummastakin osapuolesta analysoin tätä yhtenäistettyä aineistoa uudelleen luokittele-

malla samojen aineistosta nousseiden aiheiden perusteella, mitä eroja ja yhtäläisyyksiä 

varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vanhempainyhdistystoiminnassa kuhunkin ai-

heeseen liittyen on, eli etsien ratkaisuja tutkimuskysymyksiini eroista ja yhtäläisyyksistä. 

7.5 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 

Tieteellistä tutkimusta tehtäessä on tärkeää tuntea hyvä tieteellinen käytäntö, jotta tutki-

mus olisi eettisesti hyväksyttävää ja uskottavaa. Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuulu-

vat muun muassa rehellisyys, huolellisuus ja tarkkuus työskenneltäessä sekä tieteellisen 

tutkimuksen kriteerien mukaisten ja eettisesti kestävien tiedonhankinta-, tutkimus- ja ar-

viointimenetelmien käyttäminen. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 132―133.) 

Ihmisiin kohdistuvan tutkimuksen eettisyydessä korostuu tutkittavien henkilöiden ihmis-

oikeuksien suojaaminen. Tutkittaville tulee etukäteen antaa tieto tutkimuksen tavoitteista 

ja menetelmistä, tutkittavien pitää olla vapaaehtoisesti suostuneita tutkimukseen ja tut-

kijalla täytyy olla varmuus, että tutkittava on tutkimukseen suostuessaan ymmärtänyt 

mistä tutkimuksessa on kyse. Tutkijan on turvattava tutkittavien oikeudet, hyvinvointi ja 

nimettömyys sekä tutkimustietojen luottamuksellisuus. Tutkijan on oltava vastuuntuntoi-

nen, noudatettava luvattuja sopimuksia ja taattava tutkimuksen rehellisyys. (Tuomi & Sa-

rajärvi 2009: 131―132.) 

Tämän opinnäytetyön tiedonhankinnassa on käytetty luotettavia lähteitä, joihin on viitattu 

asianmukaisesti. Tutkimuksellista osiota työstäessäni huomioin eettisyyden kertomalla 

jo kirjallisessa haastattelupyynnössä opinnäytetyöni tavoitteen ja menetelmän, eli taltioi-

tavan haastattelun. Toin haastattelupyynnössä myös esille haastatteluiden ja niiden tal-

lenteiden vapaaehtoisuuden ja luottamuksellisuuden sekä tuotettavan aineiston nimet-

tömyyden. Haastattelutilanteessa muistutin haastateltavia ennen tallentamisen aloitta-

mista haastattelun tallentamisesta, luottamuksellisuudesta ja nimettömyydestä ja annoin 
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näin haastateltaville vielä mahdollisuuden vaikuttaa tilanteeseen. Haastattelun kuluessa 

muistutin joidenkin esittämieni kysymysten kohdalla, että kysymyksiin saa kieltäytyä vas-

taamasta. Käsittelin äänitteitä, litteroituja tekstitiedostoja ja paikkatiedot sisältäviä sisäl-

lönanalyysin luokittelutaulukoita huolellisesti ja luottamuksellisesti. Tulen hävittämään 

äänitteet, litteroidut tekstitiedostot ja paikkatiedot sisältävät luokittelutaulukot heti tämän 

opinnäytetyön hyväksynnän jälkeen.   

Opinnäytetyön on tuotettava luotettavaa, objektiivista tietoa ja työn tekijän on kiinnitet-

tävä huomiota luotettavuuteen läpi työskentelyn. Laadullisille tutkimuksille ei ole yksi-

selitteistä tapaa työn luotettavuuden tarkasteluun, vaan luotettavuutta tulee arvioida ja 

näyttää eri tavoin. Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden kriteereinä voidaan käyttää 

esimerkiksi työn vahvistettavuutta, arvioitavuutta, tulkinnan ristiriidattomuutta ja saturaa-

tiota. Työn vahvistettavuudella tarkoitetaan, että haastatellun annetaan lukea hänen 

haastattelunsa pohjalta tehdyt tulkinnat ja hän vahvistaa ajatukset oikeiksi. Työn arvioi-

tavuutta edesautetaan dokumentoimalla opinnäytetyöprojektin vaiheet ja perustelemalla 

työssä tehdyt valinnat. Tulkinnan ristiriidattomuus tarkoittaa sitä, että useampi tutkija tul-

kitsee samaa tutkimusaineistoa ja pääsee samoihin johtopäätöksiin. Saturaatio eli kyl-

lääntyminen toteutetaan tekemällä niin monia haastatteluja, että aineistoista saadut tu-

lokset alkavat toistaa itseään, eivätkä tarjoa aiheeseen enää uutta tietoa. (Kananen 

2014: 145―154.) 

Olen pyrkinyt vahvistamaan opinnäytetyöni luotettavuutta dokumentoimalla tarkasti koko 

opinnäytetyöprosessini ja perustelemalla tekemäni valinnat teorian kautta. Opinnäyte-

työn rajallisen laajuuden vuoksi en voinut pyrkiä työssäni saturaatioon, mutta pyrin kui-

tenkin vahvistamaan luotettavuutta haastattelemalla sekä varhaiskasvatuksen että pe-

rusopetuksen puolelta kahta toimijaa kahdesta eri vanhempainyhdistyksestä. Tulkinnan 

ristiriidattomuutta en voinut käyttää opinnäytetyöni luotettavuutta vahvistaessa, koska 

työstin opinnäytetyön yksin ja tutkimusaineiston jakaminen toisen henkilön kanssa olisi 

rikkonut hyvää tieteellistä käytäntöä, johon kuuluu haastateltujen ihmisoikeuksien suo-

jaaminen. 
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8 Opinnäytetyön tulokset 

8.1 Vanhempainyhdistystoiminta päiväkodissa 

Haastattelemani päiväkotien vanhempainyhdistysten toimijat edustivat hyvin erilaisia 

vanhempainyhdistyksiä. Toinen haastatelluista toimii rekisteröimättömässä päiväkodin 

vanhempaintoimikunnassa, jonka toiminta on hyvin pienimuotoista ja aktiivien määrä vä-

häinen, toinen haastatelluista taas edustaa erittäin aktiivista ja pitkät perinteet omaavaa 

vanhempainyhdistystä, jonka toimintaan osallistuvat jollakin tavalla kaikki kyseisen päi-

väkodin perheet. Haastatellut kokivat aktiivisen vanhempaintoiminnan edellytyksenä ole-

van päiväkodin henkilökunnan sitoutuminen yhteistyöhön, koska toiminta vaatii resurs-

seja niin vanhemmilta kuin henkilökunnaltakin. Kummankin päiväkodin lapsimäärä on 

noin sata. 

Haastatteluiden mukaan päiväkotien vanhempainyhdistysten toiminnan tarkoitukseksi 

nähdään vanhempien osallistaminen, keskinäisen tutustumisen edistäminen ja ikimuis-

toisten elämysten tarjoaminen. Toinen haastatelluista näkee, että lasten kasvatuksen 

tulisi tapahtua tasavertaisessa yhteistyössä aikuisten, eli vanhempien ja henkilökunnan 

kesken, mutta toisen haastatellun näkemyksen mukaan vanhemmat ja henkilökunta ei-

vät voi olla täysin tasavertaisia, koska heillä on erilaiset roolit suhteessa lapseen. Yhdis-

tysten rooliin vaikuttaa vahvasti aktiivien ja osallistujien määrät sekä henkilökunnan suh-

tautuminen toimintaan. Kokemukset henkilökunnan suhtautumisesta vanhempaintoimin-

taan vaihtelevat, mutta henkilökunnan koetaan pääosin arvostavan toimintaa ja näkevän 

vaivaa vanhempaintoiminnan eteen. Haastatellut arvelevat toimintaa arvostamattomien 

työntekijöiden pelkäävän oman ammatillisen asemansa tai vaikutusvaltansa puolesta, 

kun vanhemmat olisivatkin mukana vaikuttamassa päiväkodin toimintaan. Lasten van-

hempien koetaan suhtautuvan vanhempaintoimintaan positiivisesti, mutta toimintaan 

osallistumisessa on monilla aluksi kynnys. Toimintaan osallistumattomuuden syiksi 

haastatellut pohtivat kiireistä pikkulapsiarkea ja pelkoa, että toiminta sitoisi paljon, vaikka 

haastatellut näkevätkin, että jokainen saa osallistua toimintaa juuri omalla panoksellaan 

ja vanhempaintoiminta myös antaa aikaa uusien tuttavuuksien ja kyläilypaikkojen kautta. 

Aloitteet vanhempaintoiminnalle syntyvät vanhempien ja henkilökunnan yhteisissä ta-

paamisissa käymistä keskusteluista ja päiväkodin toimintasuunnitelman teemoista. 

Haastatteluiden perusteella päiväkotien vanhempainyhdistykset järjestävät esimerkiksi 

taideprojekteja, askartelupisteitä tapahtumiin, kirpputoreja, soppailtoja, näytelmäiltoja, 
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leirikoulun, vanhempien kokoontumisia ja arpajaisia. Tarjoiluja tapahtumiin yhdistykset 

järjestävät sekä ilmaistarjoiluina että maksullisina kahvioina. Toiminnassa ja tapahtu-

missa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan lasten vanhempien työpaikkoja, kontak-

teja ja osaamista. Tapahtumien järjestämiseen pyritään kasaamaan erilliset työryhmät, 

jotta kaikki tekeminen ei jäisi samojen vanhempien vastuulle. Haastateltujen edustamat 

yhdistykset tukevat päiväkoteja taloudellisesti hankkimalla taidemateriaaleja, tapahtu-

mapalkintoja, esityksiä ja museokäyntejä. Yhdistysten antama taloudellinen tuki mahdol-

listaa lisäksi esimerkiksi spontaanit leivontahetket ja päiväkodin lehden tekemisen. Päi-

väkodeissa vanhempainyhdistysten ja lasten vanhempien välinen viestintä tapahtuu 

vanhempainyhdistyksen sosiaalisen median kanavissa, sähköpostilistalla, päiväkodin 

viikkokirjeissä ja ilmoitustauluilla sekä tapahtumissa kasvotusten. Haastatteluiden perus-

teella yhdistysten aktiivinen vaikuttamistyö liittyy lähinnä päiväkodin sisäiseen toimintaan 

ja yhdistysten rooliin. Tahatonta vaikuttamista syntyy, kun vanhempainyhdistysten hy-

väksi havaitut toimintamallit siirtyvät ihmisten kohtaamisten ja keskusteluiden kautta päi-

väkodeista toisiin. 

Haastatellut päiväkotien vanhempainyhdistysten toimijat kokevat toimintansa merkityk-

selliseksi, koska pienetkin arjesta poikkeavat asiat merkitsevät pienille lapsille paljon. 

Vanhempaintoiminnan järjestämiseen lähdetään mukaan halusta olla aktiivisesti läsnä 

omien lasten jokaisella elämänalueella ja halusta vaikuttaa asioihin. Erittäin tärkeäksi 

koetun vanhempien keskinäisen tuntemisen nähdään edistävän lasten kaverisuhteiden 

syntymistä, kiusaamistilanteiden ratkomista, vertaistuen saantia ja kokemusten jaka-

mista. Kokemusten mukaan päiväkodissa luodut tiiviit ystävyyssuhteet kantavat vielä 

teini-iässäkin. Vanhempainyhdistystoimijat kokevat yhdistystensä vaikuttavan varhais-

kasvatussuunnitelman perusteissa esitetyn huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön toteu-

tumiseen. Vanhempainyhdistysten kautta päiväkodit ja vanhemmat järjestävät yhdessä 

toimintaa, jolloin aikuiset voivat kokea olevansa tasavertaisempia ja vuorovaikutus on 

tällöin välittömämpää. Varhaiskasvatuksessa lasten ei uskota erottavan päiväkodin ja 

vanhempien järjestämää toimintaa toisistaan, joten lasten ymmärrys vanhempaintoimin-

nasta on vielä vähäistä. Vanhempaintoiminnan vaikutus normaaliin päiväkotiarkeen koe-

taan ryhmäkohtaisesti. 
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8.2 Vanhempainyhdistystoiminta peruskoulussa 

Tekemieni peruskoulujen vanhempainyhdistystoimijoiden haastatteluiden perusteella 

heidän edustamansa vanhempainyhdistykset ovat hyvin samankaltaisia rooliltaan, teh-

täviltään ja merkitykseltään. Kumpikin yhdistys on rekisteröity ja toiminnan piirissä on 

noin 700 oppilasta koulua kohden. 

Haastattelemani peruskoulujen vanhempainyhdistysten toimijat kokevat, että yhdistys-

ten toiminnan tarkoituksena on toimia koulun ja vanhempien välissä, edistäen oppilai-

den, vanhempien ja koulun henkilökunnan yhteisöllisyyttä. Ydintoimintaa on viihtyisyy-

den parantaminen tiloissa, joissa vietetään oppituntien ulkopuolista, vapaata aikaa, va-

rainkeruu ja varojen jakaminen eri käyttötarkoituksiin sekä tapahtumien järjestäminen 

koko koululle ja vanhemmille. Toiminta nojaa pääosin toimintavuosien mittaan syntynei-

siin perinteisiin, koska resurssit eivät riitä jatkuvaan uuden kehittämiseen. Mahdollisena 

seuraavana kehittämiskohteena pohditaan yhteistyön aloittamista oppilaskunnan halli-

tuksen ja muiden vanhempainyhdistysten kanssa. Haastattelemieni edustamat yhdistyk-

set tekevät säännöllistä yhteistyötä koulun kanssa, esimerkiksi hallituksen kokouksiin 

osallistuu kaksi koulun henkilökunnan edustajaa ja aloitteita toimintaan tulee sekä van-

hemmilta että koulun henkilökunnalta. Vanhempainyhdistyksiltä toteuttamatta jääviä 

aloitteita jaetaan eteenpäin luokkatoimikunnille, jotka voivat halutessaan ottaa aloitteet 

toteutettavakseen. Yhdistystoimijat kokevat oppilaiden vanhempien ja henkilökunnan 

pääosin arvostavan yhdistysten toimintaa ja henkilökunnan huomioivan tapahtumat kou-

lutyön suunnittelussa. Aktiivisia vanhempia toimii hallitusten ulkopuoleltakin ja aktiivien 

määrä koetaan riittäväksi. Alakouluikäisten vanhemmat vaikuttavat lähtevän toimintaan 

aktiivisimmin. 

Molemmat haastattelemieni edustamat yhdistykset järjestävät kerran vuodessa, lauan-

taikoulupäivänä, isomman tapahtuman, jonka järjestämiseen osallistuvat kaikki luokat. 

Tapahtumissa on myyjäisiä, syötävää ja juotavaa sekä toimintapisteitä. Toisessa kou-

lussa tapahtuman tuotot menevät luokkien omille tileille leirikouluja varten ja toisessa 

tuotot ohjautuvat vanhempainyhdistykselle, joka käyttää rahat koko koulua hyödyttäen 

tai ilahduttaen. Päätapahtuman lisäksi yhdistykset järjestävät joulutapahtumia, suoja-

tiepäivystystempauksia ja vanhemmille suunnattuja keskustelutilaisuuksia rehtorin 

kanssa. Koulun järjestämissä vanhempainilloissa yhdistysten hallitukset esittelevät yh-

distyksiä ja niiden toimintaa vanhemmille. Toiminnassa ja sen suunnittelussa otetaan 
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huomioon koulun mahdollinen vuositeema ja aktiivisten vanhempien työpaikat, kontaktit 

ja osaamiset. 

Haastattelemieni edustamien yhdistysten järjestämät tarjoilut (esim. kahvitukset) ovat il-

maisia, kun tuottoja kerryttävät kahvilanpito- ja makkaranmyyntitilaisuudet delegoidaan 

luokille. Vanhempainyhdistykset jakavat oppilaille stipendejä vuosittain ja edistävät kou-

lun viihtyisyyttä kustantamalla esimerkiksi pihapelivälineitä, sohvia ja kuramattoja. Yh-

distykset ovat lisäksi taloudellisella tuellaan mahdollistaneet kouluille kerhoja ja erilaisia 

ulkopuolelta tulevia tapahtumia, työpajoja ja esiintyjiä. Vanhempainyhdistysten ja van-

hempien välisessä viestinnässä käytetään luokkakohtaisia yhteyshenkilöitä, toisessa yh-

distyksessä yhteyshenkilönä toimitaan ensisijaisesti vuoden ja toisessa toimikautta ei ole 

määritelty. Rekisteröityinä yhdistyksinä kummankin yhdistyksen hallituksen tehtäviin 

kuuluvat lisäksi yhdistyslain mukaiset hallinnolliset tehtävät, kuten vuosikokousten jär-

jestäminen, kirjanpito ja vuosikertomus. Hallinnollisten tehtävien kunnollinen hoitaminen 

koetaan tärkeänä luottamuksen säilyttämiseksi. Vanhempainyhdistysten tekemä vaikut-

tamistyö on pienimuotoista yhteisen ympäristön parantamista ja vanhempia mietityttä-

vien asioiden esiin nostamista koulun henkilökunnan kanssa. 

Molemmat haastattelemani peruskoulun vanhempainyhdistysten toimijat kokevat yhdis-

tystoiminnan olevan merkityksellistä ja edistävän vanhempien keskinäistä tutustumista 

ainakin vähäisissä määrin. Haastatellut ovat itse lähteneet vanhempainyhdistysten toi-

mintaan halusta vaikuttaa ja halusta osoittaa lapsille koulunkäynnin tärkeys sekä henki-

lökunnalle vanhempien kiinnostus koulun asioita kohtaan. Vanhempien keskinäinen tun-

teminen koetaan voimavaraksi, lähiyhteisön tunteminen tuo iloa ja apua esimerkiksi lap-

sen vääränlaiseen käytökseen puututtaessa. Vanhempainyhdistysten vaikutukset Pe-

rusopetuksen opetussuunnitelma perusteiden (2014) tarkoittaman kodin ja koulun väli-

sen yhteistyön toteuttamiseen koetaan vaihtelevasti. Toinen haastatelluista kokee van-

hempainyhdistystoiminnan olevan juuri kodin ja koulun välisen yhteistyön rakentamiseen 

soveltuva valmis työväline, jonka kautta koko koulun kattavaa yhteistyötä voidaan tehdä 

helposti. Toinen haastateltu näkee opetussuunnitelman kodin ja koulun välisen yhteis-

työn painottuvan erityisesti koulunkäyntiin liittyviin asioihin, jotka ovat perheiden ja kou-

lun välisiä yksityisiä asioita ja sen myötä yhdistystoiminnan vaikutusten ulottumatto-

missa. Oppilaiden uskotaan tapahtumien ja kerhotoiminnan yhteydessä ymmärtävän 

vanhempainyhdistyksen vaikutukset toimintaan, mutta esimerkiksi viihtyisyyttä lisäävien 

pihapelivälineiden hankkijan uskotaan jäävän monilta pimentoon. Nähdään, että van-

hempainyhdistysten näkyvyyttä ja yhteistyötä erityisesti vanhempien oppilaiden kanssa 
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voisi kehittää nykyisestä. Vanhempainyhdistysten koetaan vaikuttavan peruskoulujen ar-

keen laadukkaana kerhotoimintana, viihtyisyytenä ja turvallisuutena. 

8.3 Erot ja yhtäläisyydet 

Tässä opinnäytetyössä on kolme tutkimuskysymystä: ”eroavatko varhaiskasvatuksen ja 

perusopetuksen vanhempainyhdistystoiminnan rooli, tehtävät ja merkitys toisistaan?”, 

”millä tavoin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vanhempainyhdistystoiminnan rooli, 

tehtävät ja merkitys ovat samanlaisia?” ja ”millä tavoin varhaiskasvatuksen ja perusope-

tuksen vanhempainyhdistystoiminnan rooli, tehtävät ja merkitys eroavat toisistaan?”. 

Vertailemalla haastatteluista saadun tiedon pohjalta saamaani käsitystä varhaiskasva-

tuksen vanhempainyhdistystoiminnasta perusopetuksen vanhempainyhdistystoimintaan 

huomataan, että varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vanhempainyhdistystoiminnan 

rooleissa ja tehtävissä on yhtäläisyyksien lisäksi eroja, mutta vanhempainyhdistystoimin-

nan merkityksellisyys vaikuttaa olevan kummallakin asteella samanlainen. 

8.3.1 Vanhempainyhdistystoiminnan rooli 

Haastattelemieni edustamien vanhempainyhdistysten piirissä lapsia on huomattavasti 

vähemmän varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessa ja ainoa haastattelemani re-

kisteröimätön yhdistys toimii varhaiskasvatuksessa. Haastattelemieni varhaiskasvatuk-

sen ja perusopetuksen vanhempainyhdistysten tarkoituksena on yhteisöllisyyden ja kas-

vatusyhteistyön edistäminen, päiväkodin/koulun ja vanhempien yhdistäminen, elämys-

ten tarjoaminen ja viihtyisyyden lisääminen. Haastatteluista on kuitenkin huomattavissa, 

että perusopetuksen vanhempainyhdistystoiminnassa luokkakohtaiset asiat ovat suu-

remmassa roolissa, kun varhaiskasvatuksen vanhempainyhdistystoiminnassa päiväko-

tiryhmiä ei erotella. Varhaiskasvatuksen vanhempainyhdistykset keskittyvät aineetto-

mampaan toimintaan, kun perusopetuksessa tilojen viihtyisyys ja varainkeruu vaikuttaa 

olevan merkittävämmässä roolissa varhaiskasvatuksen vanhempainyhdistystoimintaan 

verrattuna. Haastattelemani varhaiskasvatuksen vanhempainyhdistykset kehittävät toi-

mintaansa ja hakevat rooliaan aktiivisesti, kun perusopetuksen vanhempainyhdistykset 

luottavat perinteisiin eivätkä kehitä jatkuvasti uutta. 

Haastatteluiden perusteella varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa aloitteita van-

hempainyhdistystoimintaan tulee tasaisesti sekä vanhemmilta että päiväkotien/koulujen 
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henkilökunnalta ja molempien koetaan arvostavan toimintaa. Vanhempainyhdistysten 

kokouksia pidetään molemmissa toimintaympäristöissä säännöllisesti ja kokouksissa on 

läsnä päiväkodin/koulun henkilökuntaa. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen van-

hempainyhdistystoimijat kokevat yhdessä, että jokainen vanhempi saa osallistua toimin-

taan omalla panoksellaan, eikä ketään vaadita toimimaan omaa halukkuuttaan enem-

pää. Päiväkotien ja koulujen asettamat vuositeemat sekä vanhempien työpaikat, kontak-

tit ja taidot hyödynnetään kummassakin toimintaympäristössä. 

8.3.2 Vanhempainyhdistystoiminnan tehtävät 

Haastatellut varhaiskasvatuksen vanhempainyhdistykset järjestävät tapahtumia yh-

dessä päiväkodin kanssa, joka eroaa perusopetuksen tavasta, jossa vanhempainyhdis-

tykset ja koulu järjestävät omia erillisiä tapahtumiaan. Molemmissa toimintaympäris-

töissä vanhempainyhdistykset järjestävät pelkkiä lapsia koskevaa toimintaa, lapsia ja 

heidän vanhempiaan osallistavaa toimintaa sekä ainoastaan vanhemmille suunnattua 

toimintaa. Haastatteluiden perusteella perusopetuksen vanhempaintoiminnassa on 

enemmän vuosittaisia, perinteisiä tapahtumia varhaiskasvatuksen jatkuvasti muokkau-

tuvaan toimintaan verrattuna ja perusopetuksen toimintaan vaikuttaa varhaiskasvatusta 

suurempi luokkakohtainen varainkeruun tarve. Keräämästäni tiedosta huomaa, että van-

hempaintoimintaan vaikuttaa toiminnan piirissä olevien lasten ikä- ja kehitysvaihe, koska 

esimerkiksi perusopetuksessa tärkeiksi koettuja suojatiepäivystystempauksia ei tarvitse 

järjestää varhaiskasvatuksessa, jossa lapset eivät kulje matkoja itsenäisesti. 

Haastatteluiden perusteella kahvitus ja kahviotoimintojen välillä perusopetuksen ja var-

haiskasvatuksen vanhempainyhdistystoiminnassa on se ero, että perusopetuksen van-

hempainyhdistykset delegoivat maksullisten kahvioiden pidon luokkien vastuulle, kun 

varhaiskasvatuksessa maksullisetkin kahviot ovat vanhempainyhdistysten järjestämiä. 

Kummassakin toimintaympäristössä henkilökuntaa kiitellään yhteistyöstä vanhempain-

yhdistyksen kanssa esimerkiksi herkkukorein tai -aamiaisin. Vanhempainyhdistykset tu-

kevat taloudellisesti peruskouluja ja päiväkoteja tilaamalla esiintyjiä ja työpajoja, mutta 

vuosittainen stipendien hankinta koskee ainoastaan peruskoulujen vanhempainyhdistyk-

siä. Molemmissa toimintaympäristöissä vanhempainyhdistysten hankinnoista sovitaan 

yhdessä vanhempien ja henkilökunnan kesken ja kummassakin toimintaympäristössä 

yhdistykset hankkivat hiekkaleluja/pihapelivälineitä, joita tarvitsee uusia säännöllisesti. 
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Sisustusta ja muita isompia hankintoja tehdään vain perusopetuksen vanhempaintoimin-

nan puolella, kun taas varhaiskasvatuksen vanhempaintoiminnassa hankitaan askartelu- 

ja taidemateriaaleja, joita perusopetuksen vanhempaintoiminta ei hanki. 

Perusopetuksessa vanhempainyhdistyksen ja vanhempien välisessä viestinnässä hyö-

dynnetään luokkakohtaisia yhdysvanhempia, joka eroaa varhaiskasvatuksen yhdistys-

ten tavasta viestiä suoraan yhdistyksestä kaikkia vanhempia. Sekä varhaiskasvatuksen 

että perusopetuksen vanhempainyhdistykset hyödyntävät viestinnässään sosiaalista 

mediaa sekä päiväkodin/koulun viestintäkanavia eli viikkokirjeitä, Wilmaa ja ilmoitustau-

luja. Haastatteluissa esille tullut vaikuttamistyö koskee sekä varhaiskasvatuksen että pe-

rusopetuksen vanhempainyhdistystoiminnassa lähinnä päiväkodin/koulun sisäistä toi-

mintaa, johon pyritään vaikuttamaan yhteisin keskusteluin henkilökunnan kanssa. 

8.3.3 Vanhempainyhdistystoiminnan merkitys 

Haastatteluiden perusteella varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vanhempainyhdis-

tystoiminta on merkitykseltään samanlaista. Kaikki haastatellut kokevat vanhempainyh-

distystoiminnan merkitykselliseksi ja toimintaan ollaan lähdetty mukaan halusta vaikuttaa 

asioihin sekä osallistua omien lasten elämän kaikille osa-alueille. Haastatellut kokevat 

yhteisön tuntemisen voimavaraksi ja vanhempien keskinäisen tuntemisen koetaan lujit-

tavan lasten ystävyyssuhteita sekä helpottavan ristiriitatilanteiden selvittämistä. Haastat-

teluiden perusteella vanhempainyhdistystoiminnan koetaan ainakin vähäisissä määrin 

liittyvän Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) ja Perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteiden (2014) tarkoittamaan päiväkodin/koulun ja vanhempien väli-

seen yhteistyöhön. Kodin ja päiväkodin/koulun välisen yhteistyön ylläpito ja kehittäminen 

nähdään haastatteluiden perusteella yhdeksi yhdistystoiminnan tarkoitukseksi ja koe-

taan, että yhdistysten toiminnassa ja tapahtumissa henkilökunta ja vanhemmat ovat nor-

maalia päiväkoti-/koulutoimintaa tasavertaisemmassa asemassa keskenään. 
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9 Johtopäätökset 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli vanhempainyhdistystoimijoiden näkemyksiä tarkastele-

malla vertailla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vanhempainyhdistystoimintaa ja 

sen myötä tuottaa tietoa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vanhempainyhdistystoi-

minnan roolien, tehtävien ja merkitysten eroista ja yhtäläisyyksistä vanhempainyhdistys-

toiminnan kehittämisen tueksi. 

Tuloksissa tuli ilmi, että rooleissa ja tehtävissä on eroja ja yhtäläisyyksiä, mutta vanhem-

painyhdistysten merkitys on samanlainen kummallakin asteella. Voidaan havaita, että 

merkittävinä tekijöinä roolien ja tehtävien eroihin on vanhempainyhdistystoiminnan va-

kiintuminen toimintaympäristöönsä sekä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa 

olevien lasten eri ikä- ja kehitysvaiheet. Eri ikä- ja kehitysvaiheet vaikuttavat aikuisten 

jatkuvan läsnäolon tarpeeseen, lasten itsenäiseen toimintaan sekä varhaiskasvatuksen 

ja perusopetuksen erilaisiin toimintamuotoihin ja aikuisten ja lasten välisiin suhdelukuihin 

(Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 2018/753 § 1; Varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteet 2016: 20; Perusopetuslaki 1998/628 § 30; Perusopetuksen opetussuun-

nitelman perusteet 2014; 17). Perusopetuksen vanhempaintoiminnassa pelkästään van-

hemmille suunnattuun iltaan ajoittuvaan toimintaan osallistuminen on helpompaa, lapsia 

voidaan osallistaa tapahtumien järjestämiseen ja perusopetuksen toimintamuodon mu-

kanaan tuomat leirikoulut ja varainkeruu niihin ovat suuremmassa roolissa. 

Tuloksissa tuli esille, että peruskouluissa oppilasmäärä on yleensä huomattavasti suu-

rempi päiväkodin lapsimäärään verrattuna. Koulun ja päiväkodin toiminnan piirissä ole-

vien vanhempien määrä on suoraan johdannainen oppilas-/lapsimäärästä, joten perus-

koulun toiminnan piirissä myös vanhempia on huomattavasti enemmän kuin päiväkodin 

toiminnan piirissä. Rekisteröidyillä vanhempainyhdistyksillä on tiettyjä hallinnollisia vel-

vollisuuksia (Vanhempainyhdistyksen perustamisopas 2018: 6), joiden haastatteluideni 

tulosten perusteella koetaan vaativan vaivannäköä, joten vähäisellä aktiivien määrällä 

toimittaessa voi olla kynnys rekisteröidä vanhempaintoimikunta yhdistykseksi. Vanhem-

pien määrällä voi olla suora vaikutus siihen, että peruskouluissa vanhempainyhdistystoi-

minta on huomattavasti järjestäytyneempää ja rekisteröityneempää kun päiväkodeissa, 

kuten Suomen Vanhempainliiton jäsenyhdistysten määristäkin voitiin huomata (Suomen 

vanhempainliitto n.d.; Vanhempaintoiminta päiväkodissa n.d.). Toisena syynä aktiivien 

määrän eroon ja sen myötä vanhempainyhdistystoimintojen järjestäytymismuotojen 

eroon voi olla varhaiskasvatusikäisten lasten tarve vanhempien jatkuvaan läsnäoloon, 
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kun perusopetusikäiset osaavat olla myös itsenäisesti lyhyitä aikoja (Varhaiskasvatuslaki 

2018/540; Perusopetuslaki 1998/628). Varhaiskasvatusikäisten lasten vanhempien on 

siis lasten vaatiman suuremman huomion vuoksi haastavampaa järjestää aikaa vanhem-

paintoimintaan tai osallistua pelkille vanhemmille suunnattuun toimintaan.  

Tulosten mukaan varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen vanhempainyhdistysten tar-

koituksena on edistää yhteisöllisyyttä ja kasvatusyhteistyötä, yhdistää päiväkotia/koulua 

ja vanhempia, tarjota elämyksiä ja parantaa viihtyvyyttä, kuten Suomen Vanhempainliit-

tokin on jo aiemmin kirjoittanut (Perustetaan vanhempainyhdistys! n.d.). Tuloksista käy 

ilmi, että varhaiskasvatuksen vanhempainyhdistykset kehittävät toimintaansa ja hakevat 

rooliaan aktiivisemmin kuin perusopetuksen vanhempainyhdistykset, mutta perusope-

tuksen vanhempainyhdistysten ja vanhempaintoiminnan asema osana peruskouluja vai-

kuttaa huomattavasti vakaammalta, jolloin samanlaista kehittämistarvetta ei välttämättä 

ole. Perusopetuksen vanhempainyhdistystoiminnan vakaampi asema välittyy myös ver-

rattaessa tutkimus- ja teoriatiedon määrää varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen van-

hempainyhdistystoimintojen välillä, perusopetuksen vanhempainyhdistystoiminnasta 

löytyy materiaalia toisin kuin varhaiskasvatuksen vanhempainyhdistystoiminnasta, kuten 

tämän opinnäytetyön luvusta 5 Vanhempainyhdistys ja -toimikuntatoiminta voi huomata.  

Karhuniemen (2013) mukaan toimiva yhteistyö koulun henkilökunnan kanssa tukee van-

hempainyhdistystoimintaa ja tulosteni perusteella tällaista yhteistyötä myös toteutetaan, 

kun varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa aloitteita vanhempainyhdistystoimin-

taan tulee tasaisesti vanhemmilta ja henkilökunnalta sekä molemmissa toimintaympäris-

töissä vanhempainyhdistysten kokouksissa on läsnä päiväkodin/koulun henkilökuntaa 

(Karhuniemi 2013: 113―114). Tulosten mukaan sekä varhaiskasvatuksessa että perus-

opetuksessa vanhempainyhdistystoimijat kokevat, että jokainen vanhempi saa osallistua 

toimintaan omalla panoksellaan, eikä ketään vaadita toimimaan omaa halukkuuttaan 

enempää, joka vastaa vanhempainyhdistystoiminnan periaatetta vapaaehtoisuudesta ja 

avoimuudesta (Perustetaan vanhempainyhdistys! n.d.). 

Tuloksissa yhtenä vanhempainyhdistysten tehtävänä nousi esille taloudellisen tuen an-

taminen. Vanhempainyhdistysten tukemat kohteet vastaavat muuten toisiaan, mutta sti-

pendien hankinta koskee vain perusopetusta, joka johtunee päiväkotien ja peruskoulujen 

opetus- ja kasvatusmuotojen erilaisuudesta (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

2016; Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014). Tulosten perusteella var-
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haiskasvatuksen ja perusopetuksen vanhempainyhdistysten tekemä vaikuttamistyö kos-

kee lähinnä päiväkodin/koulun sisäistä toimintaa, johon pyritään vaikuttamaan yhteisin 

keskusteluin henkilökunnan kanssa. Karhuniemen (2013) näkemyksen mukaan van-

hempainyhdistystoimintaan voi kuulua kannanottojen kirjoittamista sekä kasvatuksellis-

ten linjojen ja pelisääntöjen laatimista, mutta tähän opinnäytetyöhön haastatellut van-

hempainyhdistystoimijat eivät koe heillä olevan asiantuntijuutta ja valtaa tällaisiin toimiin. 

Tuloksissa esille tullut vanhempainyhdistystoiminnan kokeminen merkityksellisenä vas-

taa aiempaa Armisen, Heleniuksen, Långin ja Metson (2013) tekemää tutkimusta, jossa 

vanhemmat kokivat vanhempainyhdistystoiminnan tärkeänä (Arminen ym. 2013: 

223―232). Tuloksissa vanhempainyhdistystoiminnan edesauttama yhteisön tunteminen 

koettiin voimavaraksi ja vanhempien keskinäisen tuntemisen koettiin lujittavan lasten ys-

tävyyssuhteita sekä helpottavan ristiriitatilanteiden selvittämisiä, kuten Neitola on aiem-

min kirjoittanut vanhempien keskinäisen tuntemisen hyödyistä (Neitola 2013: 130―134). 

Tulosten perusteella vanhempainyhdistystoiminnan koetaan ainakin vähäisissä määrin 

liittyvän Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) ja Perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteiden (2014) tarkoittamaan päiväkodin/koulun ja vanhempien väli-

seen yhteistyöhön. Saamani tulokset vanhempien keskinäisen tuntemisen ja vanhem-

paintoiminnan hyödyistä ja merkityksellisyydestä vastaavat Varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteissa (2016) huoltajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa (2014) kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä annettuja 

tietoja (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016: 32―33; Perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteet 2014: 35―36). 

Arminen, Helenius, Lång ja Metso (2013) ovat aiemmin tutkineet peruskoulun vanhem-

painyhdistysten merkitystä. Heidän tutkimuksensa tuloksissa vanhempainyhdistystoi-

minta haki paikkaansa kouluissa ja se miellettiin monesti vain varainkeruumuodoksi. Tut-

kimukseen osallistuneet vanhemmat olivat toivoneet vanhempainyhdistystoiminnalta yh-

teisöllisiä tapahtumia ja vanhempien keskinäisen tutustumisen mahdollistamista. Tutki-

muksen kehitysehdotuksissa oli yhdistysten ja koulujen yhteistyön lisääminen sekä yh-

distysten roolin muokkaaminen ja selkeyttäminen. Tämän opinnäytetyön tulosten perus-

teella vanhempainyhdistystoiminta on kehittynyt juuri Armisen ja muiden (2013) tutki-

muksen kehitysehdotusten ja vanhempien toiveiden mukaiseen suuntaan. Vanhempain-

yhdistystoiminnan roolia määritellään yhdessä päiväkodin/koulun henkilökunnan kanssa 

ja toimintaan kuuluu yhteisen hyvinvoinnin edistämistä, vanhempien toisiin tutustutta-

mista ja yhteisöllisiä tapahtumia. (Arminen ym. 2013: 223―232.) 
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10 Pohdinta 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää vanhempainyhdistystoiminnan roolien, 

tehtävien ja merkitysten eroja ja yhtäläisyyksiä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 

välillä. Lähestyin aihetta vanhempien osallisuuden näkökulmasta. Aiempaa tutkimustie-

toa vanhempainyhdistystoiminnasta on vähän, joten opinnäytetyöni pohjautui pääasi-

assa varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteisiin ja tutkimuksiin päiväkodin ja vanhempien sekä koulun ja vanhempien väli-

sestä yhteistyöstä. Opinnäytetyössä oli vertaileva tutkimusote varhaiskasvatuksen ja pe-

rusopetuksen vanhempainyhdistystoiminnan välillä, joka näkyi teoriapohjassa ja työs-

kentelyssäni haastateltavia valikoidessani ja aineistoa analysoidessa. Aineistonkeruu-

menetelmänä käytin puolistrukturoitua teemahaastattelua, koska se mahdollisti haasta-

teltavien ajatusten kuuntelemisen ja niihin perehtymisen. Litteroin äänittämäni haastat-

telut, jotta pystyin perehtymään haastatteluideni sisältöön paremmin ja analysoin litte-

roidut haastattelut sisällönanalyysin periaattein aineistolähtöisesti luokittelemalla. Näillä 

menetelmävalinnoilla koin saavani eniten ja tarpeeksi syvällistä vertailukelpoista tietoa 

vanhempainyhdistystoiminnan roolista, tehtävistä ja merkityksestä. 

Opinnäytetyöni tulos on, että varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vanhempainyhdis-

tystoimintojen välillä toiminnan roolissa ja tehtävissä on sekä eroja että yhtäläisyyksiä, 

mutta vanhempainyhdistystoiminnan merkitys on samanlainen. Varhaiskasvatuksen ja 

perusopetuksen vanhempainyhdistystoimintojen erot roolissa ja tehtävissä liittyvät pal-

jolti vanhempainyhdistystoiminnan vakiintumiseen eri asteilla sekä varhaiskasvatuksen 

ja perusopetuksen piirissä olevien lasten eri ikä- ja kehitysvaiheisiin, jotka vaikuttavat 

myös itse varhaiskasvatus- ja perusopetustoimintaan. Varhaiskasvatuksen ja perusope-

tuksen vanhempainyhdistystoimintojen yhtäläisyydet roolissa ja tehtävissä liittyvät toi-

minnan tarkoituksena oleviin yhteisöllisyyden edistämiseen, vanhempien ja päiväko-

din/koulun yhdistämiseen, elämysten tarjoamiseen ja viihtyvyyden lisäämiseen sekä näi-

den toteuttamisen konkreettisiin toimiin. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa 

vanhempainyhdistystoiminnan merkitys on samanlainen, toiminnan koetaan olevan mer-

kityksellistä ja liittyvän Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja Peruskoulun ope-

tussuunnitelman perusteiden päiväkodin/koulun ja vanhempien välisen yhteistyön toteut-

tamiseen. 

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäytyneiden vanhempainyhdistysten mää-

rällisen eron perusteella oli odotettavissa, että yhdistystoiminnassakin on eroja, mutta 
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muutoin tietynlaiset tulokset eivät olleet odotettavissa. Haastatteluita tehdessäni itseni 

yllättivät haastattelemieni edustamien perusopetuksen vanhempainyhdistysten saman-

kaltaisuus ja varhaiskasvatuksen vanhempainyhdistysten erilaisuus. Varhaiskasvatuk-

sen vanhempainyhdistysten toimijat osasivat itse perustella yhdistystensä välisiä eroja, 

joten en kokenut välttämätöntä tarvetta kolmannen varhaiskasvatuksen vanhempainyh-

distystoimijan haastattelulle. Kokonaisuudessaan tämän opinnäytetyön haastatteluiden 

harkinnanvarainen näyte neljä henkilöä, kaksi varhaiskasvatuksen vanhempaintoimin-

nasta ja kaksi perusopetuksen vanhempaintoiminnasta on mielestäni vähäisin määrä 

millä tekemäni tutkimus oli toteutettavissa, mutta aikataulullisista syistä en voinut haas-

tatella suurempaa joukkoa. Teemahaastattelut korostavat haastateltujen omaa yksilöl-

listä kokemuksellisuutta aiheista, joten vastauksiin vaikuttaa haastateltujen oma per-

soona ja näkökulma vanhempainyhdistystoimijana, joka voi heijastua myös saatuun tie-

toon. 

Toivon opinnäytetyöni lisäävän vanhempainyhdistysten ja vanhempainyhdistyksiin liitty-

vien tahojen ymmärrystä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vanhempainyhdistys-

toiminnasta sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vanhempainyhdistystoiminnan 

välisistä eroista. Lisääntyneen ymmärryksen perusteella vanhempainyhdistykset ja muut 

tahot voivat tiettyihin asioihin kohdistaen kehittää tai muokata toimintaansa yhtenäisem-

mäksi ja mahdollisimman monia tukevaan suuntaan. Tavoitteena on, että opinnäytetyön 

työelämän yhteistyökumppani Suomen vanhempainliitto saa tästä vertailevalla tutkimus-

asetelmalla tehdystä työstä lisää ymmärrystä ja tietoa vanhempainyhdistystoiminnasta 

eri asteilla, lisää ymmärrystä missä asioissa heidän tukeaan voitaisiin tarvita ja millä pe-

rusteluilla vanhempaintoimintaa voidaan markkinoida. Hyödyttäisikö esimerkiksi varhais-

kasvatuksen henkilökunnalle markkinoida vanhempainyhdistystoiminnan koko yhteisölle 

tuomia hyötyjä, jotta henkilökunta sitoutuisi aktiivisempaan yhteistyöhön vanhempainyh-

distysten kanssa. Koin jo haastattelutilanteissa, että työni teemat saivat haastatellutkin 

pohtimaan toimintaansa ja sen taustoja eri tavalla kuin aiemmin. 

Kuten edellisessä kappaleessa kirjoitin, itselleni jäi tämän opinnäytetyön tuloksista kuva, 

että varhaiskasvatuksen vanhempainyhdistystoiminnan kehittämisen ja järjestäytymisen 

kannalta vanhempainyhdistystoiminnan olisi tärkeää saada aiempaa suurempaa tukea 

varhaiskasvatuksen henkilökunnalta. Aiemman tutkimustiedon ja tämän opinnäytetyön 

tuoman lisätiedon perusteella perusopetuksen vanhempainyhdistystoiminnassa taas 

olisi hyvä muistaa ja huomioida paremmin vanhempainyhdistysten merkitys vanhempien 
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keskinäisen tutustumisen ja laadukkaan Perusopetuksen opetussuunnitelman perustei-

den (2014) mukaisen kodin ja koulun välisen yhteistyön mahdollistajana (Arminen ym. 

2013: 223―232.). Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vanhempainyhdistystoimin-

nan roolin ja merkityksen tutkiminen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilökun-

nan näkökulmasta olisi mielenkiintoinen jatkotutkimusidea, koska silloin vanhempien ja 

henkilökunnan näkemyksiä aiheista voisi vertailla keskenään ja saada vieläkin selkeäm-

pää kokonaiskuvaa vanhempainyhdistystoiminnasta. Toisena jatkotutkimusideana voisi 

olla, kuinka varhaiskasvatuksen henkilökunta voisi konkreettisesti tukea varhaiskasva-

tuksen vanhempainyhdistystoimintaa nykyiset resurssit ja säännökset huomioiden.   
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Haastattelupyyntö 

Hei (vanhempainyhdistyksen nimi) toimija! 

Olen sosionomiopiskelija Metropolia ammattikorkeakoulusta ja teen opinnäytetyötä, 

jonka tavoitteena on tuottaa tietoa varhaiskasvatuksen ja peruskoulun vanhempainyh-

distystoiminnan roolien, tehtävien ja merkityksen eroista ja yhtäläisyyksistä vanhem-

painyhdistystoiminnan kehittämisen tueksi Suomen Vanhempainliitolle. Haastattelen 

opinnäytetyötäni varten muutamien varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vanhem-

painyhdistysten toimijoita ja lähestynkin teitä tiedustellen, olisiko yhdistyksessänne ak-

tiivia, jota voisin haastatella? 

Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista ja haastateltava saa keskeyttää haas-

tattelun tai olla vastaamatta kysymyksiin halutessaan. Haastattelun kesto on noin 45 

minuuttia ja haastattelu äänitetään. Haastattelun tuottamaa ääninauhoitetta käsittelee 

vain opinnäytetyön tekijä ja nauhoite tuhotaan opinnäytetyön valmistuttua. Valmiissa 

opinnäytetyössä haastateltavien vastaukset esiintyvät nimettöminä ja paikkatiedotto-

mina. 

Haastattelut voidaan pitää (päiväkodin/koulun) tiloissa (tai mahdollinen vaihtoehtoinen 

paikka päiväkodin/koulun läheltä). Pyrin toteuttamaan haastattelut mahdollisimman 

pian. 

Odotan mielenkiinnolla vastaustanne! 

Terveisin, 

Hanna Kokko 

(puhelinnumero) 

hanna.kokko@metropolia.fi 
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Haastattelun runko 

Taustatiedot 

Vanhempainyhdistys: 

Arvio yhdistyksen olemassaoloajasta: 

Päiväkodin/koulun lapsi-/oppilasmäärä suunnilleen: 

Haastattelun ajankohta: 

Haastattelun kesto: 

Teemat 

Teema 1: Vanhempainyhdistystoiminnan rooli ja tehtävät 

Apukysymyksiä: Millainen rooli vanhempainyhdistyksellänne on päiväkodin/koulun toi-

minnassa? Mitä vanhempainyhdistyksenne tekee? Tekeekö vanhemmat vai päivä-

koti/koulu aloitteet toiminnalle? Onko vanhempainyhdistyksellänne omia vastuualueita 

päiväkodin/koulun toiminnassa? Onko työnjako mielestäsi toimiva? Kuinka näet van-

hempainyhdistystoimintanne näkyvän lapsille? Kuinka näet vanhempainyhdistystoimin-

tanne näkyvän muille lasten vanhemmille? Koetko vanhempainyhdistystoimintanne 

edistävän vanhempien keskinäistä tutustumista toisiinsa? Vaikuttaako toisten vanhem-

pien tunteminen mielestäsi lapsen kasvatukseen? 

Teema 2: Vanhempainyhdistystoiminnan merkitys 

Apukysymyksiä: Koetko vanhempainyhdistystoiminnan merkitykselliseksi? Kuinka koet 

päiväkodin/koulun henkilökunnan suhtautuvan toimintaanne? Vaikuttaako vanhempain-

yhdistystoiminta ja sen luomat edellytykset mielestäsi lasten kasvuun ja kehitykseen? 

Vaikuttaako vanhempainyhdistystoiminta mielestäsi päiväkodin/koulun arkeen? Ope-

tushallituksen laatimassa varhaiskasvatussuunnitelman/opetussuunnitelman perus-

teissa nostetaan esille huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö/koulun ja kodin välinen yh-

teistyö, koetko vanhempainyhdistyksen vaikuttavan yhteistyön toteutumisen laatuun? 

Entä määrään? Jäisivätkö päiväkodin/koulun lapset paitsi jostain, jos vanhempainyh-

distystänne ei olisi? Mistä? 


