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MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ
Tulevaisuuden monikulttuurinen Suomi muotoutuu tämän päivän koulussa. Vanhempien antamalla tuella
ja ohjauksella on suuri merkitys lapsen ja nuoren kehitykselle sekä koulunkäynnille. Maahanmuuttoon
ja kotoutumiseen liittyy monia haasteita ja riskitekijöitä, jotka vaikuttavat tulijoiden hyvinvointiin. Tällaisia
tekijöitä ovat muun muassa puutteet kielitaidossa, yhteiskunnan ja sen instituutioiden tuntemuksessa sekä
ihmissuhteiden vähäisyys etenkin kotoutumisen alkuvaiheessa.
Koululla on keskeinen rooli kansalaistaitojen opettelussa ja vastuulliseksi kansalaiseksi kasvamisessa.
Kasvavan maahanmuuton myötä koulumaailma kohtaa uusia haasteita. Miten muista maista tänne muuttaneet
lapset ja nuoret pääsevät osallisiksi ja hyötyvät koulutuksesta? Antaako koulu heille tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset mahdollisuudet oppia ja osallistua myöhemmin yhteiskuntaan ja työelämään?
Perusopetusta tulee toteuttaa yhteistyössä kotien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on onnistuneen oppimispolun perusta.
Yhteistyö muodostaa jatkumon, joka alkaa
varhaiskasvatuksesta, etenee esiopetuksen
kautta perusopetukseen ja jatkuu lukiossa ja
ammatillisessa koulutuksessa. Toimiva kodin
ja koulun yhteistyö tukee lapsen kasvua, ja
sillä on vaikutusta sekä koulumenestykseen
että viihtyvyyteen.
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KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖN LÄHTÖKOHDAT

Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa oman
kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsensa
kasvatuksesta ja siitä, että oppilas suorittaa oppivelvollisuutensa. Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa
oppilaan kasvatuksesta ja opetuksesta kouluyhteisön jäsenenä. Tavoitteena on edistää lapsen ja nuoren
oppimisen edellytyksiä, turvallisuutta ja koko kouluyhteisön hyvinvointia. Kodin ja koulun yhteistyössä otetaan
huomioon perheiden erilaisuus, yksilölliset tarpeet sekä perheen kieli- ja kulttuuritausta.
Kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen on pitkäjänteistä toimintaa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan opetuksessa on otettava huomioon maahanmuuttajaoppilaan aikaisempi
oppimishistoria sekä kasvatus- ja opetusperinteet. Kodin ja koulun välisessä yhteistyössä otetaan huomioon
myös perheiden kulttuuritausta ja kokemukset lähtömaan koulujärjestelmästä. Huoltajat tutustutetaan suomalaiseen koulutusjärjestelmään, koulun toiminta-ajatukseen, opetussuunnitelmaan, arviointiin, oppilashuoltoon
sekä opetusmenetelmiin.
Monet tulokkaat kaipaavat vanhempina tietoa, ohjausta ja tukea heille uudessa suomalaisessa
yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Tässä onkin koululaitoksen paikka toimia: kodin ja koulun yhteistyön kautta
koulussa voidaan tukea muista maista muuttaneita vanhempia niin, että he voivat toimia uudessa ympäristössä
vastuullisina vanhempina ja tukea lastensa kehitystä ja koulunkäyntiä.

4

PERHE MAAHANMUUTTAJATAUSTAISEN KOULULAISEN TUKENA

Lapsi tarvitsee ympärilleen välittäviä aikuisia, joilta voi saada tukea ja ohjausta yhteiskunnan jäseneksi
kasvamisessa. Kulttuuritaustasta riippumatta vanhemmat toivovat lapselleen parasta ja oman paikan löytymistä
yhteiskunnassa. Vanhemmat myös toivovat yhteistyötä koulun kanssa, jotta he ovat ajan tasalla, miten heidän
lapsensa oppii uusia taitoja.
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Maahanmuutto elämänkokemuksena on suuri muutos ja voi vaikuttaa
moneen asiaan. Maahanmuuttajaisät ja -äidit saattavat kokea myös
vanhemmuuden haasteellisena uudessa ympäristössä. Sosiaalinen ympäristö, jossa lapsi kasvaa, on erilainen kuin hänen
vanhempiensa kasvuympäristö aikanaan. Vanhassa kotimaassa vanhemmilla oli ympärillään sukulaisia, ystäviä
ja tuttavia, jotka osallistuivat lapsen hoitamiseen ja
kasvattamiseen. Suomessa tilanne voi olla toinen varsinkin
maahanmuuton alkuvaiheessa. Maahanmuuttajavanhemman
vastuu on entistä suurempi, kun toisten apua ja tukea on
saatavilla vähemmän.

6

ONNISTUNUT KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ TUKEE VANHEMMUUTTA

Maahanmuuttajaperheissä lapset omaksuvat suomalaista kulttuuria ja kieltä nopeasti päiväkodin ja koulun
kautta, kun taas vanhemmille kielen ja kulttuurin oppiminen sekä oman sosiaalisen verkoston muodostuminen
saattavat olla hidas prosessi. Maahanmuutolla on yleensä vaikutusta vanhempien ja lasten väliseen suhteeseen,
mikä puolestaan voi vaikuttaa koululaisen sosiaaliseen kehitykseen ja koulumenestykseen.
Erot lähtökulttuurin ja suomalaisen kulttuurin välillä voivat aiheuttaa ristiriitoja kotona. Vanhemmista voi
myös tuntua siltä, että he menettävät lapsensa suomalaiselle kulttuurille. Jos lapset joutuvat toimimaan tulkkeina
vanhemmilleen ja selvittämään perheen asioita viranomaisten kanssa, perheen sisäiset roolit kääntyvät
ylösalaisin. Vanhemmista voi silloin tuntua, että he ovat menettäneet vanhemmuuden arvovallan. Jos lapset
joutuvat ottamaan vastuuta aikuisille
kuuluvista asioista, he puolestaan
voivat menettää tietyn huolettomuuden lapsuudestaan. Toisaalta monikielinen elinympäristö voi vahvistaa
lapsen kielellistä osaamista, uusien
kielten oppimista ja vuorovaikutustaitoja.
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Koululla on tärkeä asema maahanmuuttajaperheen elämässä, sillä koulu voi välittää tietoa suomalaisesta
kasvatuskulttuurista ja esimerkiksi lapsen ja nuoren tulevaisuuden vaihtoehdoista. Koulun tehtävänä on tukea
vanhemmuutta uudessa ympäristössä ja löytää yhdessä vanhemman kanssa ratkaisuja lapsen koulunkäynnin
askarruttaviin kysymyksiin ja ongelmiin. Oman äidinkielen opetuksen lisäksi on suositeltavaa rohkaista lasta
osallistumaan koulun iltapäivä- ja kerhotoimintaan, näin koulu tulee helpommin lähestyttäväksi myös lapsen
vanhemmille. Koulu toimii porttina yhteiskuntaan.
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Keskusteluaiheita maahanmuuttajavanhemman kanssa:
•

Keskustelkaa, millaisia olivat äidin ja isän roolit vanhempien lähtömaassa. Näkevätkö vanhemmat niissä
eroja Suomeen verrattuna? Esitä kysymyksiä lähtömaan koulukulttuurista ja siitä, miten se vertautuu
vanhempien näkemykseen suomalaisesta koulukulttuurista.

•

Esittele vanhemmille koulun henkilökunta ja heidän toimenkuvansa. Tutustuta oppilas ja perhe kouluruokailuun ja siihen liittyviin käytänteisiin.

•

Puhukaa kotitehtävien tekemisestä ja mahdollisesta tuen tarpeesta. Selvittäkää yhdessä mahdollisuuksia
saada läksyapua ja järjestää rauhallinen tila ja aika läksyjen tekoon. Tutustuta vanhemmat koulun yleiseen,
tehostettuun ja erityiseen tukeen.

•

Tiedota vanhemmille, mitä suomalaisessa koulussa merkitsevät tukiopetus, oppilashuolto, ohjaus sekä
muut tukimuodot, joihin kaikki oppilaat ovat oikeutettuja.

•

Tutustuta vanhemmat suomalaisissa kouluissa käytettyyn arviointikäytäntöön ja sen periaatteisiin.

•

Tutustuta vanhemmat tulkkipalveluihin koulussa.

•

Keskustelkaa lapsen äidinkielen kehittymisen tärkeydestä ja niistä keinoista, joilla vanhemmat voivat tukea
äidinkielen kehittymistä. Kerro perheelle suomi/ruotsi toisena kielenä -opetuksen, oman äidinkielen ja
uskonnon opetuksen opetusjärjestelyistä.

•

Kerro vanhemmille, että koulukiusaaminen ei ole hyväksyttyä. Selvitä vanhemmille koulun pelisäännöt
ja toimenpiteet silloin, kun lapsi tulee kiusatuksi tai kiusaa muita.
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Lapsen oikeudet Suomessa
Suomen perustuslaki ja YK:n lapsen oikeuksien sopimus takaavat lapselle oikeuden vaikuttaa ja tulla kuulluksi
itseään koskevissa asioissa. Joissakin kulttuureissa lapsella ei ole samanlaista mahdollisuutta päättää esimerkiksi
tulevasta ammatistaan.
Suomen perustuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun
henkilöön liittyvän syyn perusteella. Myös lapsen fyysinen koskemattomuus on laissa määritelty oikeus.
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Lapsen oikeudet koulussa
Koulutyössä tulee ottaa huomioon monenlaiset oppijat ja oppimisen erilaiset lähtökohdat ja tavat sekä
oppilaiden kulttuuritausta. On tärkeä huolehtia siitä, että lapsi ei joudu vastuuseen sellaisesta, mikä on
aikuisten tehtävä. Koulunkäynnin nivelvaiheissa voi olla hyödyllistä keskustella vanhempien kanssa
lapsen motivaatiosta ja mahdollisuudesta osallistua oman tulevaisuutensa suunnitteluun. Opetussuunnitelman perusteisiin on kirjattu oikeus vaikuttaa koulussa ja kunnassa tehtävään päätöksentekoon.

Lapsen oikeuksiin liittyviä väittämiä – välineitä keskusteluun
vanhemman kanssa:
1. Lapsi voi ja saa olla eri mieltä äidin ja isän kanssa, ja hän voi vaikuttaa omiin
asioihinsa oman kehitystasonsa mukaisesti.
2. Lapsella on riittävästi aikaa leikkiin ja harrastuksiin.
3. Lapsi voi osallistua koulun päätöksentekoon, esimerkiksi oppilaskunnassa.
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KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖN JÄRJESTÄMINEN

Opetussuunnitelman perusteiden mukaan molemminpuolinen tiedonvaihto kodin ja koulun välillä on tärkeää.
Koulun on hyvä saada tietoa lapsen taustasta, kehityksestä ja aiemmasta koulunkäynnistä. Myös vanhempien
tulee saada tietoa suomalaisesta koulutusjärjestelmästä ja lapsen koulutusmahdollisuuksista eri ikävaiheissa.
Kodin ja koulun yhteistyön tavoitteena on aito ja tasa-arvoinen vuoropuhelu.
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Panosta onnistuneeseen viestintään
Onnistuneen kodin ja koulun välisen yhteistyön perusta on selkeä ja toimiva viestintäkulttuuri, joka rakentuu
molemminpuoliselle arvostukselle, luottamukselle ja avoimuudelle. Viestintäkulttuurilla tarkoitetaan tässä niitä
yhteistyön muotoja ja kanavia, joiden kautta tietoa välitetään, jaetaan ja vastaanotetaan. Vanhemmille on hyvä
selvittää, miksi yhteistyö ja tiedonvaihto on tärkeää.
Maahanmuuttajataustaisen lapsen vanhemmat haluavat tukea lapsensa koulunkäyntiä aktiivisesti.
Kommunikointia helpottavat esimerkiksi reissuvihko, puhelin, Internet, tekstiviestit ja tapaamiset. Viestintäkanava on valittu oikein silloin, kun viesti saavuttaa vanhemmat ja tulee ymmärretyksi. Osalla vanhemmista
ei kuitenkaan ole säännöllisiä yhteyksiä koulun henkilökuntaan, ja heillä voi olla todellisia vaikeuksia pysyä
ajan tasalla lapsen koulunkäynnistä. Puutteet kielitaidossa vaikuttavat myös yhteydenpidon määrään ja
laatuun. Onnistunut tiedottaminen motivoi osallistumaan vanhempainiltoihin, opettajan tapaamisiin ja
vertaisryhmiin.
Erityisesti kotoutumisen alkuvaiheessa olevat perheet voivat helposti tuntea itsensä sivullisiksi
lapsen koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Vanhempainilta saattaa olla monelle maahanmuuttajavanhemmalle
haastava tilanne, vaikka koulu olisi järjestänyt tulkkauksen. Kysyttävää ja kysyjiä on paljon, aikaa vähän.
Vanhempainillat saattavat toimia enemmistön ehdoilla, eli osallistujilta edellytetään tiettyä suomalaisen koulujärjestelmän tuntemusta ja suomen tai ruotsin kielen riittävää tasoa. Niinpä henkilökohtainen vuorovaikutus
maahanmuuttajaperheiden vanhempien kanssa onkin tärkeää erityisesti maahanmuuton alkuvaiheessa.
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Vertaisryhmät vanhemmuuden sekä kodin ja koulun yhteistyön tukena
Vanhempainiltaa vuorovaikutuksellisempi ja osallistumiskynnykseltään matalampi yhteistyön muoto on
vanhempien vertaisryhmä. Vertaisryhmään voivat osallistua samaa kieltä puhuvat mutta eripituisia aikoja
Suomessa asuneet vanhemmat. Väestöliitossa on kehitetty vertaisryhmämalli kouluikäisten lasten vanhemmille,
jossa käsitellään monia koulunkäyntiin ja koulujärjestelmään liittyviä asioita.
(www.vaestoliitto.fi > monikulttuurisuus > julkaisut)
Vertaisryhmässä vanhemmat
voivat jakaa keskenään kokemuksia
vanhemmuudesta uudessa maassa ja
saada ryhmän ohjaajilta tietoa suomalaisesta koulusta ja yhteiskunnan
tarjoamista mahdollisuuksista ja
vaihtoehdoista.
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Tiedottamisessa on hyvä muistaa seuraavat asiat:
•

Perheessä voidaan puhua monia eri kieliä. Selvitä, mitä kieliä kotona puhutaan. Selvitä myös, millä kielellä
vanhemmat mieluiten kommunikoivat esimerkiksi silloin, kun tarvitaan tulkkia.

•

Henkilökohtainen kontakti on usein toimivampaa kuin kirjallinen informaatio. Varsinkin kulttuureissa,
joissa suositaan suullista kanssakäymistä kirjallisen sijasta, on parempi soittaa vanhemmalle kuin lähettää
tiedote. Jos koulussa on vanhempien äidinkieltä puhuvaa henkilökuntaa, esimerkiksi oman äidinkielen
opettaja, voi hänestä olla merkittävä hyöty vanhempien tavoittamisessa.

•

Sovi vanhempien kanssa, mitä viestintäkanavia käytetään. Käytä sähköistä viestintää ainoastaan, jos
olet varma perheen vanhempien tietoteknisistä taidoista ja tietokoneen käytöstä. Jos vanhemmat ovat
tottumattomia tietokoneen käyttäjiä, koulun kanssa kommunikointi sähköisten työvälineiden kautta jää
koululaisen itsensä vastuulle.

•

Kontaktia ja luottamusta vanhempiin voidaan luoda toiminnallisin keinoin. Koulu ja sen henkilökunta
tulee vanhemmille konkreettisesti tutuksi esimerkiksi perhe- tai retkipäivän avulla. Talkoopäivä on myös
hyvä keino tutustuttaa vanhemmat kouluun muutenkin kuin puheen tasolla. Vanhempia voi myös pyytää
mukaan oppilaiden läksykerhoon, jossa he voivat opettajan kanssa miettiä, mikä läksyjen teossa on tärkeää
ja miten vanhempi voisi lasta siinä tukea.
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Oman äidinkielen merkityksestä
Äidinkielen hyvä osaaminen edesauttaa muiden kielten ja eri aineiden oppimista. Vanhempien on
hyvä tietää, jos oppilaalla on koulussa mahdollisuus oman äidinkielen opetukseen, ja että tämä
mahdollisuus kannattaa käyttää hyväkseen. Myös vanhemmilla on suuri vastuu äidinkielen kehityksen
tukemisessa. Vanhempien on hyvä lukea lapsilleen ja kannustaa lapsia lukemaan kirjoja äidinkielellään.
Vanhempien tulisi myös keskustella lasten kanssa erilaisista asioista omalla äidinkielellään ja käyttää
monipuolista sanavarastoa.

Koulun arviointikäytännöistä
Kerro vanhemmille, että perusopetuksen aikana arvioinnin tehtävänä on antaa oppilaalle monipuolista
palautetta oppimisesta sekä ohjata ja kannustaa opiskelua. Kerro myös, että arvioinnin kohteena ovat
oppimistulosten lisäksi opiskelu- ja työskentelytaitojen kehittyminen sekä koko oppimisprosessi.
Arviointi perustuu monipuoliseen osaamiseen. Tärkeitä eivät siis ole vain kokeissa saavutetut tulokset
vaan myös oppilaan työskentely tunneilla sekä erilaiset projekti- ja kotitehtävät.
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Alitolppa-Niitamo, Anne ja Sirkiä, Jouni 2007: Monikulttuuriset vertaisryhmät – ohjaajan opas. Ryhmämalli kouluikäisten lasten vanhemmille. Väestöliitto.
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Immonen-Oikkonen, Pirjo ja Leino, Anne (toim.) 2010: Monikulttuurinen kouluyhteisö. Opetushallitus.
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Kuukka, Ilona ja Ripatti, Katriina 2009: Yhteistä kieltä luomassa – suomea opetteleva opetusryhmässäni. Opetushallitus.

>

Känkänen, Päivi ja Immonen-Oikkonen, Pirjo 2009: Monikulttuurinen perhe koulun kasvatusympäristössä.
Teoksessa Lapsiperheiden hyvinvointi 2009. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

>

Latomaa, Sirkku (toim.) 2007: Oma kieli kullan kallis – opas oman äidinkielen opetukseen. Opetushallitus.

>

Nissilä, Leena ja Sarlin, Hanna-Mari (toim.) 2009: Maahanmuuttajan oppimisvaikeudet. Opetushallitus.

>

Oikarinen-Jabai, Helena 2010: Kohti monikulttuurista koulua – taidetyöpajat osana kulttuurikasvatusta. Opetushallitus.
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Digitaalista materiaalia
>

Aapiskukko kutsuu -video esittelee koulunkäyntiä sekä antaa ohjeita koulutulokkaille ja heidän vanhemmilleen
suomen, englannin, turkin, venäjän ja somalin kielillä. 24 min. Vantaan kaupunki ja Opetushallitus.
www.edu.vantaa.fi/lansimaki

>

Iloista suomen kielen oppimista -DVD esittelee perusopetukseen valmistavaa opetusta suomen, englannin,
venäjän, arabian, somalin ja persian kielillä. 10 min. Vaasan kaupunki ja Opetushallitus. www.vaasa.fi

>

Kun lapsi tarvitsee enemmän tukea – erityisopetus ja muut tukitoimet -video suomen, englannin, turkin,
venäjän ja somalin kielillä. 24 min. Vantaan kaupunki ja Opetushallitus. www.edu.vantaa.fi/lansimaki

>

Lapsuuden monta kieltä -DVD sisältää esimerkkejä siitä, kuinka vanhemmat voivat tukea lapsen äidinkielen
kehitystä erilaisissa tilanteissa. Materiaali on venäjän, kurdin, somalian, arabian, englannin ja suomen kielillä.
Väestöliitto. www.vaestoliitto.fi/nettikauppa

>

Monikulttuurisen pedagogiikan sivusto, joka on suunnattu kouluikäisten lasten opettajille ja lasten vanhemmille.
Tietoa koulun arkipäivästä ja lomakepohjia kodin ja koulun väliseen viestintään eri kielillä. www.moped.fi

>

Perusopetuksesta tietoa kahdeksalla kielellä, 14 videoklippiä (suomi, arabia, englanti, persia, ranska, somali,
venäjä ja kurdi). Teemat ovat: peruskoulu, oppivelvollisuus, valmistava opetus, koulutarvikkeet, koulumatka,
koulupäivä, oppiaineet, ruokailu, välitunti, kouluvuosi, kodin ja koulun yhteistyö, Mistä koti huolehtii?, oman
äidinkielen opetus, uskonto ja ET. Kajaanin kaupunki ja Opetushallitus.
http://kajaanimcl.info/wordpress/
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LISÄTIETOJA
Opetushallitus
PL 380
00531 Helsinki
www.edu.fi/maahanmuuttajat
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