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1Anne Alitolppa-Niitamo, Mohamed Moallin ja Anita Novitsky (2006): Monikulttuuriset 
vertaistuenryhmät. Ohjaajan opas. Ryhmämalli pikkulapsiperheiden vanhemmille. Väestöliitto. 

ESIPUHE

Vanhempien antamalla tuella ja ohjauksella on suuri merkitys lapsen 
ja nuoren kehitykseen ja koulunkäyntiin. Nykypäivän sirpaloitunut ja 
eriytynyt yhteiskunta on haasteellinen elinympäristö lapsille ja lasten 
vanhemmille. Kiinteä vuorovaikutus lapsen eri toimintaympäristöjen 
välillä voi kuitenkin parantaa lapsen hyvinvointia ja koulutuksellisen 
tasa-arvon toteutumista. Erityisesti monet maahanmuuttajavanhem-
mat kokevat uuden yhteiskunnan vaikeana hallita ja ymmärtää. 

Väestöliiton Kotipuu-yksikössä on kehitetty maahanmuuttajaper-
heille suunnattu vanhemmuutta vahvistava vertaisryhmätoiminnan 
malli. Mallin tavoitteena on luoda vanhemmille tukea antavia verkos-
toja ja vahvistaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta koulun ja perheiden 
välillä. Vuorovaikutuksen tuloksena sekä vanhempien välillä että 
vanhempien ja ohjaajien välillä välittyy tietoa, yhteisymmärrystä ja 
luottamusta. Lisääntynyt tieto ja kontaktit parantavat perheen elä-
mänhallintaa ja voimaannuttavat vanhempia uudessa yhteiskunnassa. 
Vuorovaikutuksen tuotteena syntyy myös uutta ymmärrystä, jota ryh-
män ohjaajat voivat hyödyntää ammatillisessa työssään tai vaikutta-
mistoiminnassaan.  

Vertaisryhmät vahvistavat vanhemmuutta erityisesti perheissä, jotka 
ovat asuneet maassa vasta vähän aikaan ja siitä syystä monet asiat 
ovat heille vielä uusia ja outoja. He eivät ehkä tunne suomalaisen 
yhteiskunnan instituutioita eikä heillä ole vielä kielitaitoa selvittää 
itselleen ja lapsilleen tärkeitä asioita. Saattaa myös olla, että he eivät 
tiedä oikeuksistaan, velvollisuuksistaan tai esimerkiksi koulun odo-
tuksista heitä kohtaan vanhempina. Tieto lisää valtaa ja mahdollistaa 
tietoisten valintojen tekemisen. 

Tämä ’Ohjaajan opas’ pyrkii rohkaisemaan eri toimijoita järjestämään 
vanhempienryhmiä tai yksittäisiä tapaamisia kieli- ja kulttuurivä-
hemmistöihin kuuluville vanhemmille, joilla on kouluikäisiä lapsia. 
Sarjassa on ilmestynyt aiemmin pikkulasten vanhemmille tarkoitettu 
työmalli, jota käytetään esimerkiksi neuvoloiden perhevalmennuk-
sessa sekä päiväkotien ja avoimien leikkipuistojen toiminnassa1.  
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ETässä oppaassa esitelty ryhmätoiminta on luonteva työmalli eten-
kin koulujen käyttöön, mutta sitä voivat hyödyntää toiminnassaan 
myös monet muut tahot, jotka tavoittavat maahanmuuttajataustaisia 
kouluikäisten lasten vanhempia. Näitä tahoja voivat olla esimerkiksi 
esikoulut, leikkikoulut, maahanmuuttoyksiköt, nuorisotalot, maahan-
muuttajayhdistykset, maahanmuuttajahankkeissa toimivat, kielikurs-
sien opettajat ja monikulttuurisissa kohtauspaikoissa työskentelevät 

Oppaassa annetaan käytännön ohjeita ryhmien organisoimiseen sekä 
esitellään keskusteluteemoja vanhempien tapaamisiin ja ideoita näi-
den teemojen käsittelyyn. Teemoja on seitsemän. Osa aiheista liittyy 
suomalaisen koulutusjärjestelmän rakenteeseen, osa kodin ja koulun 
yhteistyön muotoihin ja osa siihen, miten vanhemmat voivat auttaa 
lastaan koulunkäynnissä ja tukea lapsen kehitystä. 

Oppaan keskusteluteemojen valinnassa on huomioitu erityisesti maa-
hanmuuttajavanhempien näkökulma ja tarpeet. Nämä perustuvat 
paljolti Väestöliiton Kotipuun toiminnassa saatuihin kokemuksiin sekä 
maahanmuuttajavanhempien teemahaastatteluihin syksyllä 2006.  

Ryhmiä voidaan järjestää eri tavoin. Ryhmän ohjaajat voivat järjes-
tää ryhmätapaamisten sarjan, jossa käydään läpi kaikki teemat, tai 
he voivat esimerkiksi yhteistyössä vanhempien kanssa poimia tiet-
tyjä teemoja muutamaan tapaamiseen. Valittuja teemoja voidaan 
käydä läpi myös yksitellen vaikkapa koulun vanhempainilloissa. 
Tapaamiskertojen sarjan voi järjestää ohjaajapari tai kullekin tapaa-
miselle voi olla eri ohjaaja teeman mukaan. 

Vaikka esitellyn mallin mukaisia ryhmiä voivat järjestää monet eri toi-
mijat on koulu kuitenkin hyvin keskeinen taho. Perusopetuksen ope-
tussuunnitelman uudistettujen perusteiden mukaan koulun on otetta-
va koti-koulu -yhteistyössä aktiivinen rooli. Kuitenkin vanhempien ja 
kotien moninaisuus asettavat erityisen haasteen yhteistyölle. Koulun 
onkin otettava käyttöön uusia menetelmiä ja ratkaisuja perinteisen 
kodin ja koulun välisen yhteistyön lisäksi. 

Kotipuu järjesti vuosina 2006-2007 useita venäjän- ja somalinkie-
lisiä pilottiryhmiä yhteistyössä eri koulujen kanssa. Pilottiryhmien 
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E suunnittelussa kävi selväksi, että koulun arki on intensiivinen ja ai-
kaa ryhmien järjestämiselle tuntuu olevan vähän. Olemmekin tämän 
oppaan alkuosassa kiinnittäneet erityisesti huomioita siihen, miten 
ryhmien toteuttaminen erityisesti koulussa olisi mahdollista työn-
tekijöiden aikapulasta huolimatta. Tähän liittyen haastateltiin myös 
useiden koulujen työntekijöitä Espoossa, Helsingissä, Turussa ja 
Vantaalla. 

Kiitämme kaikkia pilottiryhmien järjestämiseen ja ohjaamiseen 
osallistuneita koulujen työntekijöitä sekä tämän materiaalin tuot-
tamisen eri vaiheissa kokemuksillaan ja kommenteillaan kir-
joittajia auttaneita. Kiitokset myös korkeakouluharjoittelija Nina 
Syrjäselle vanhempien haastattelujen tekemisestä. Kiitos myös 
Opetushallitukselle asiantuntemuksesta ja rohkaisusta. Lämpimät 
kiitokset erityisesti niille vanhemmille, jotka osallistuivat haastatte-
luihin ja pilottiryhmiin. 

Toivomme, että tämän oppaan esittelemä malli sellaisenaan tai so-
vellettuna tulee vakiintuneeksi työmalliksi erityisesti koulujen, mutta 
myös muiden maahanmuuttajien kotoutumista edistävien toimijoiden 
työhön. 

Helsingissä 11.9.2007 

Kirjoittajat

6



O
PA

STU
STA

 R
YH

M
Ä

N
O

H
JA

A
JILLE

II OSA 
OPASTUSTA RYHMÄNOHJAAJILLE

1.  KOULULAISEN VANHEMPANA UUDESSA MAASSA..................... 7

2.  MIKÄ ON VERTAISRYHMÄ.......................................................... 10

3.  RYHMÄTOIMINNAN TAVOITTEET................................................ 12

4.  KETKÄ HYÖTYVÄT VERTAISRYHMÄTOIMINNASTA?................... 13

5.  KUKA VOI JÄRJESTÄÄ RYHMIÄ?................................................ 14

6.  RYHMIEN ORGANISOINTI KOULUSSA................................ ........15

7.  MITEN SAAN JOHDON TUEN RYHMIEN JÄRJESTÄMISELLE?.. 17

8. RYHMIEN SUUNNITTELU........................................................... 18

7



K
O

U
LU

LA
IS

EN
 V

A
N

H
EM

PA
N

A
 U

U
D

ES
SA

 M
A

A
SS

A

1

1Tämän kappaleen lainaukset ovat otteita Nina Syrjäsen vuonna 2006 tekemistä maahanmuuttajataus-
taisten vanhempien haastatteluista.

KOULULAISEN VANHEMPANA UUDESSA 
MAASSA1

”Mulla meni monta vuotta ennen kuin rupeaa tajuamaa, että miten 
tässä yhteiskunnassa se opiskelu menee ja mihin voi mennä. Mistä 

otetaan selvää ja mistä pyydetään apua. Monta vuotta meni. ….Ei tar-
vinnut paljon, vain tietoa esimerkiksi. Monta vuotta oli olemista vaan. 
…Meni kymmenen vuotta, ennen kuin tämä homma on alkanut toimi-
maan. …(Vanhimman lapsen) kohdalla oli sellaista kaaosta, vaihtanut 
neljä koulua kaiken kaikkiaan. Hänen kohdallaan se ei mennyt valitet-
tavasti niin kuin olisi pitänyt mennä.  

   Venäjänkielinen nainen, kolme lasta 

Maahanmuuttajataustaiset vanhemmat, kuten kaikki vanhemmat, toi-
vovat lapsilleen onnellista elämää ja oman paikan löytämistä yhteis-
kunnassa. Vanhemmat odottavat koulun opettavan lapsille yhteiskun-
nassa ja jatko-opinnoissa tarvittavat tiedot ja taidot. Vanhemmat myös 
toivovat vuorovaikutusta koulun kanssa niin, että he voivat olla ajan 
tasalla siitä, miten koulu sujuu ja erityisesti silloin, jos lapsella on jotain 
ongelmia. 

Useimmiten vanhemmat haluavat myös itse ottaa aktiivisen kasvatta-
jan roolin ja tukea lastaan koulunkäynnissä ja opintoihin ohjaamises-
sa. Tehtyjen haastatteluiden perusteella osa vanhemmista oli tyyty-
väisiä kodin ja koulun yhteisyöhön: tieto kulki reissuvihon, puhelimen, 
netin, tekstiviestien tai tapaamisten välityksellä. Osalla taas ei tun-
tunut juurikaan olevan yhteyksiä koulun henkilökuntaan ja heillä oli 
todellisia vaikeuksia tietää, miten heidän lapsensa edistyy opinnoissa 
ja mitä koulussa tapahtuu. Puutteet kielitaidossa vaikuttivat myös 
luonnollisesti yhteydenpidon määrään ja laatuun. 

”Ja (muutakin) yhteistyö(tä) on varmaan tärkeä olla, koska jos van-
hempainiltoja pidetään, koko ajan tulee niin paljon sanoja, asioita. 

…(Lukion alkaessa vanhempainillassa) oli niin paljon asioita, mä ajatte-
lin, että mä en ymmärrä näitä asioita ja jos mä en ymmärrä, mulle tulee 
väsymysolo. Pakko vain lähteä pois, mä odotin, mä ajattelin, että mä 
kunnioitan, ovat kuitenkin järjestäneet. Mä yritin kuitenkin ymmärtää, 
mutta kaikki vain istui ja rehtori keskusteli, kertoi kaikki asiat. …jotain 
sairastumista ja poissaoloista kyllä mä ymmärsin, mutta muut asiat 
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1mitä he puhuivat jotain numeroista, tai mitä on pitkä matikka vaikuttaa, 
tai lyhyt matikka, näitä kaikkia mä en ymmärtänyt sanaakaan. 

   Kurdinkielinen nainen, kaksi lasta   

Monet haastatellut vanhemmat tunsivat olevansa jollain tavalla ul-
kopuolisia suhteessa suomalaiseen kouluun ja muihin vanhempiin. 
Esimerkiksi vanhempainillat toimivat enemmistön ehdoilla, eli osal-
listujilta odotetaan tiettyä suomalaisen koulujärjestelmän tuntemusta 
ja suomen- tai ruotsinkielen tasoa. 

”Joo, mä istuin ja mä istuin kaksi tuntia, en puhunut mitään. Kaksi 
tuntia mä en puhunut mitään, mä vaan kuuntelen. Kaikki perheet 

kun kokous illalla alkaa, puhuvat suomalaiset perheet kaikkien kanssa, 
vain mä olen yksin.  Joo, mä olin yksin, ei ollut muita maahanmuuttajia. 
Koulussa on somalialaisia tai arabialaisia, mutta kaikki eivät ymmärrä 
että (heille) oli kokous. Ehkä he eivät ymmärrä tai heille tulee tylsää istua 
kokouksessa, jossa kaikki puhuvat ja sinä et ymmärrä. Tai tauolla joku 
(ei) keskustele sun kanssa (lapsesta) tai jotain, ei ole mitään kontaktia. 

   Kurdinkielinen nainen, yksi lapsi   

Vanhemmat tuntevatkin usein voimattomuutta siinä, että eivät voi to-
teuttaa vanhemmuuttaan täysipainoisesti heille uudessa ja oudossa 
yhteiskunnassa.  

”Lapsille on myös hyvin tärkeää, että vanhemmat myös osallistuvat 
ja näkevät, että vanhempia kiinnostaa heidän asiansa ja tapaavat 

myös muita vanhempia. … mutta kun menee ja yrittää osallistua, eikä 
siitä jää mitään käteen, niin se on aika paha (olo). 

   Somalinkielinen nainen, kuusi lasta

”(Vanhempainkokouksessa) mä en ymmärtänyt, koska nämä asiat 
eivät olleet mulle tuttuja. … ja kun mä menin kotiin, mun tyttö ky-

syi, että miten meni. 

   Kurdinkielinen nainen, kaksi lasta
  

Lapsen ja nuoren kokemusmaailman ehtojen, sääntöjen ja mahdolli-
suuksien mieltäminen vahvistaa vanhemmuutta. Tieto lapsen elämäs-
sä tapahtuvista asioista ja lapsen kokemuksista vaikuttaa suoraan 
vanhemman mahdollisuuksiin ohjata ja tukea lastaan. Tästä syystä 
tiedon välittyminen kodin, koulun ja yhteiskunnan muiden instituutioi-
den välillä on tärkeää. Näin maahanmuuttajavanhemmalla on parem-
mat mahdollisuudet ohjata lastaan, eikä päinvastoin.
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2 MIKÄ ON VERTAISRYHMÄ?

Vertaisryhmä tarkoittaa nimensä mukaisesti ryhmää, jossa saman-
tyyppisiä asioita kokeneet ihmiset voivat vaihtaa kokemuksiaan ja 
tuntemuksiaan ja mahdollisesti myös jakaa ratkaisuitaan. Ryhmään 
osallistuvat saavat muilta ryhmän jäseniltä ja ohjaajilta omiin koke-
muksiinsa liittyvää tietoa, malleja ja tukea.  

Tässä oppaassa ohjataan vertaisryhmien järjestämiseen kouluikäis-
ten lasten vanhemmille. Esitellyissä keskusteluteemoissa (osa 2) 
painottuu kouluun ja kouluttautumiseen liittyvä tiedollinen osuus. 
Vertaisryhmään valitaan kouluikäisten lasten vanhempia, joita yhdis-
tää maahanmuuttajatausta ja mahdollisesti myös samaan etniseen 
tai kieliryhmään kuuluminen. Vanhemmat ja ohjaajat saavat toisiltaan 
tietoa ja voivat vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia keskenään muun mu-
assa suomalaisesta koulujärjestelmästä, maahanmuutosta, kotoutu-
misen haasteista ja vanhemmuudesta vieraassa ympäristössä. 

Monissa maahanmuuttajaperheissä vanhemmuuden haasteet ovat kak-
sinkertaiset valtaväestöön verrattuna, kun vanhemmat yrittävät ohjata 
lapsiaan yhteiskunnassa, jonka normeja, toimintatapoja ja mahdollisuuk-
sia he ovat itsekin vasta opettelemassa. Siksi onkin tärkeää, että maa-
hanmuuttajavanhemmat saavat jo kotoutumispolkunsa alkuvaiheessa 
riittävästi tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen instituutioista. 

Järjestetyissä pilottiryhmissä vahvistui käsitys siitä, että vanhemmat ar-
vostivat sitä tietoa, jota he saivat koulujärjestelmästä. He arvostivat sitä, 
että tiedon omaksumiseen, kysymyksiin ja todelliseen vuorovaikutuk-
seen oli enemmän aikaa kuin tavanomaisissa vanhempaintapaamisissa. 
Heille oli myös tärkeää, että ryhmät toimivat heidän äidinkielellään. 

Monet vanhemmat pitivät tärkeänä mahdollisuutta keskustella koulun 
työntekijöiden kanssa lapsen koulunkäynnin tukemisesta. Koulussa 
työskentelee nykyään monia eri ammattiryhmiä, joiden työnkuvaa 
vanhempien voi olla vaikea hahmottaa. Koulun työntekijöiden vierailut 
ryhmissä toivat heitä lähemmäs vanhempia ja kynnys myöhemmälle 
yhteydenpidolle madaltui. 
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2
VErTAISrYhmISSÄ 

vanhemmat saavat tietoa siitä miten suomalainen 
koulujärjestelmä rakentuu 
vanhemmat saavat tietoa koti-koulu -yhteistyön 
muodoista ja mahdollisuuksista 
vanhemmat saavat tietoa siitä, miten he voivat tukea 
lastensa koulunkäyntiä 
vertaisryhmän ohjaajat saavat tietoa siitä, millaista 
tietoa ja tukea vanhemmat tai heidän lapsensa 
kaipaavat
vertaisryhmäohjaajien ymmärrys muualta 
muuttaneiden, kieli- ja kulttuurivähemmistöihin 
kuuluvien lasten, nuorten ja perheiden tarpeista 
lisääntyy ja syvenee
mahdollistuu vertaistuki, joka voi jatkua 
vanhempien välillä tapaamisten jälkeenkin
ennakkoluulot ja väärinkäsitykset puolin ja toisin 
vähentyvät ja lapsen kannalta tärkeät tahot 
ymmärtävät paremmin toisiaan.

•

•

•

•

•

•

•
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3 VERTAISRYHMÄTOIMINNAN TAVOITTEET

Vertaisryhmätoiminnan keskeinen tavoite on luoda vuorovaikutusta 
vanhempien kesken sekä vanhempien ja ohjaajien välillä. Uudessa 
kieli- ja kulttuuriympäristössä elävä ihminen saattaa tuntea itsensä 
ulkopuoliseksi erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Toisen ulkopuo-
lelle jättäminen voi olla tarkoituksellista, mutta usein se on myös ta-
hatonta. Aktiivinen osallistuminen ja vuorovaikutus auttavat maahan-
muuttajaa tuntemaan, että hän kuuluu johonkin ja näin uusi kotimaa 
muodostuu läheisemmäksi ja tutummaksi. 

Toinen keskeinen vertaisryhmätoiminnan tavoite on tiedon välittä-
minen puolin ja toisin. Kieli- ja kulttuurivähemmistöihin kuuluvat 
vanhemmat kaipaavat tietoa suomalaisesta koulusta ja yhteiskunnan 
tarjoamista mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista. Saatu tieto voimais-
taa vanhempia ja he pystyvät paremmin tekemään tietoisia valintoja 
eri vaihtoehtojen välillä. Voimaistumiseen ja omaan aktiivisuuteen 
rohkaisee myös ryhmistä saatu vertaistuki. Tietoa välittyy myös van-
hemmilta ryhmän ohjaajille. Ryhmän ohjaajien monikulttuurinen tie-
to-taito lisääntyy ja he voivat toimia tiedon ja ymmärryksen välittäjinä 
muille omassa toimintaympäristössään.
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4KETKÄ HYÖTYVÄT VERTAISRYHMISTÄ? 

Tässä oppaassa esitetyt keskusteluteemat sopivat erityisen hyvin 
vanhemmille, joille suomalainen yhteiskunta koulujärjestelmineen on 
vieras. Tällaisia vanhempia ovat muun muassa 

vasta vähän aikaa maassa asuneet (kotoutumisvaiheessa olevat) 
hyvin erilaisista yhteiskunnista muuttaneet, joissa myös 
koulujärjestelmä on erilainen  
vanhemmat, joiden lapsi aloittaa ensimmäistä kertaa 
koulunkäynnin Suomessa 
pitempäänkin maassa asuneet, jotka jostain syystä ovat olleet 
eristyksissä valtaväestöstä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi 
kotiäidit, luku- ja kirjoitustaidottomat vanhemmat, itse ilman 
koulutusta jääneet vanhemmat, työmarkkinoiden ulkopuolella 
olevat vanhemmat. 

•
•

•

•
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5 KUKA VOI JÄRJESTÄÄ VERTAISRYHMIÄ?
 
Ryhmän ohjaajana ja toiminnan käynnistäjänä voi toimia periaattees-
sa kuka hyvänsä asiasta kiinnostunut. Koulun lisäksi ryhmiä voivat 
järjestää muun muassa päiväkodit, esikoulut, maahanmuuttajayhdis-
tykset ja nuorisotalot. Pääasia on, että joku kokee asian tärkeäksi ja 
saa muut innostumaan asiasta. Ryhmien järjestäminen vaatii työtä ja 
aikaa ja siksi yhteistyö muiden kanssa on toivottavaa. 

Ryhmien järjestämiseksi kannattaakin rakentaa yhteistyöverkosto, jos-
sa vastuuta ja tehtäviä jaetaan. Yhteistyöverkosto voi olla esimerkiksi 
koulun sisäinen, jolloin vastuu jaetaan koulun eri työntekijöiden välillä. 
Yhteistyöverkostoa voi myös rakentaa koulujen välillä tai kunta- tai alue-
tasolla, jolloin yhteistyöhön voivat tulla mukaan eri koulujen, esiopetuk-
sen, nuoriso- tai sosiaalitoimen tai kolmannen sektorin edustajat. 

Ryhmän suunnittelussa ja toteutuksessa on suositeltavaa ottaa van-
hempien edustaja mukaan. Tällainen vanhempi voi olla esimerkiksi 
aktiiviseksi, kielitaitoiseksi, muiden arvostamaksi ja koulun työsken-
telystä kiinnostuneeksi osoittautunut oppilaan äiti tai isä. Vanhemman 
osallistuminen suunnitteluun varmistaa, että ryhmien toteutus ja sisäl-
tö on muillekin vanhemmille mielekästä ja kiinnostavaa. Vanhempien 
edustajan panos jo alkuvaiheessa voi olla erittäin hyödyllinen ryhmistä 
tiedottamisessa ja muiden vanhempien motivoimisessa osallistumaan. 

Ryhmissä on hyvä olla kaksi ohjaajaa. He voivat edustaa samaa työn-
antajaa ja ammatillista taustaa, mutta myös moniammatillisten työ-
parien osaaminen voi olla sekä ohjaajille että osanottajille hyvinkin 
antoisaa. Resurssien niukkuuden kannalta voi joskus olla järkevää 
yrittää löytää toinen ohjaaja eri organisaatiosta, esimerkiksi saman 
tai toisen alueen koulusta, nuorisotalosta, maahanmuuttoyksiköstä, 
alueellisesta monikulttuurisuusprojektista tai maahanmuuttajayhdis-
tyksestä. Pääkaupunkiseudulla voi Väestöliiton Kotipuusta tiedustella 
työparia toiseksi ryhmänohjaajaksi. 

Joillekin tapaamiskerroille voi kutsua vierailevia esiintyjiä, eli asi-
antuntijoita, jotka voivat tulla puhumaan jostain tietystä aiheesta. 
Jatkuvuuden tunteen ja luottamuksen ilmapiirin kannalta olisi kuiten-
kin hyvä, että kumpikin tai toinen ryhmän varsinaisista ohjaajista on 
mukana kaikissa ryhmätapaamisissa.
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6RYHMIEN ORGANISOINTI KOULUSSA

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004, luku 6.4.) 
todetaan, että 

”Opetuksessa on otettava huomioon maahanmuuttajaoppilaan 
aikaisempi oppimishistoria sekä kasvatus- ja opetusperinteet. 
Kodin ja koulun välisessä yhteistyössä otetaan huomioon perhei-
den kulttuuritausta ja kokemukset lähtömaan koulujärjestelmäs-
tä. Huoltajat tutustutetaan suomalaiseen koulujärjestelmään, 
koulun toiminta-ajatukseen, opetussuunnitelmaan, arviointiin, 
opetusmenetelmiin sekä oppilaan opetussuunnitelmaan.” 

Monet näistä lakisääteisistä koulun velvollisuuksista toteutuvat, kun 
vertaisryhmämalli otetaan vakiintuneeksi työmalliksi kouluun tule-
vien uusien maahanmuuttajataustaisten perheiden kanssa. Jokaisen 
perheen kanssa tulee tiedon ja tuen tarve tietenkin arvioida erikseen. 
Pitkään maassa asuville perheille ja perheille, joilla on jo lapsia suo-
malaisessa koulussa, monet asiat voivat olla tuttuja eikä tarvetta ver-
taisryhmälle ole.  

Koulu on luonteva ja keskeinen toimija vanhemmuutta vahvistavien 
ryhmien järjestäjänä. Koulun työntekijöillä on usein parhaat tiedol-
liset valmiudet kertoa suomalaisesta koulujärjestelmästä, koulun 
henkilökunnasta ja toimenkuvista. Koululla on myös hyvät mahdolli-
suudet tavoittaa oppilaiden vanhempia. 

Ryhmään osallistuvat vanhemmat voivat koostua saman luokan tai 
saman koulun oppilaiden vanhemmista. Ryhmät voidaan koota kie-
liperusteisesti vanhempien äidinkielen mukaan. Ryhmät voivat olla 
esimerkiksi suomen-, ruotsin- tai vaikkapa englanninkielisiä sen mu-
kaan mitä kieltä kaikki vanhemmat puhuvat. 

Ryhmään voidaan kutsua myös sellaisia vanhempia, joiden lapset 
puhuvat tiettyä kieltä, mutta ovat eri kouluissa. Näin voidaan saada 
kokoon riittävä määrä samankielisiä vanhempia ja näin voidaan myös 
jakaa koulujen resursseja, kun ohjaajat tulevat eri kouluista. 

Koulun henkilökunnasta vertaisryhmien järjestämisessä ja pitämi-
sessä luonteva työpari on esimerkiksi koulukuraattori tai psykologi 
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6 yhdessä oman äidinkielenopettajan kanssa. Muita mahdollisia ryh-
mänohjaajia voivat olla valmistavan opetuksen opettaja, erityisopet-
taja, S2-opettaja, luokanopettaja tai luokanvalvoja, opinto-ohjaaja, 
koulupsykologi tai terveydenhoitaja.

Ohjaajat voivat myös vaihtua tapaamiskerran teeman mukaan. Tällöin 
voi olla luontevaa, että oman äidinkielen opettaja on mukana tapaa-
misessa, jossa aiheena on oman äidinkielen ylläpitäminen. Opinto-oh-
jaajan luonteva teema voi olla perusopetuksen jälkeiset vaihtoehdot 
ja terveydenhoitaja yhdessä koulupsykologin kanssa sopii puhumaan 
lapsen sosiaalisesta kehityksestä ja lapsen maahanmuuton kokemuk-
sesta. 

Ryhmän kokoonpano muodostuu henkilökunnan kiinnostuksen ja 
aikaresurssien mukaan, mutta myös vanhempien ja oppilaiden tar-
peet tulee huomioida siinä, millaista asiantuntemusta juuri tietty 
koolle kutsuttava ryhmä kaipaa. Jos vanhemmat ovat esimerkiksi 
perusopetusta lopettelevien nuorten vanhempia, joita toisenasteen 
opintojen vaihtoehdot, hakuprosessit ja murrosiän kysymykset kiin-
nostavat, voi sopiva kokoonpano olla oppilaanohjaajan ja terveyden-
hoitaja muodostama työpari. 

Sellaisissa kouluissa, joissa monikulttuurisuuden haasteet halutaan 
hoitaa kestävällä tavalla, on vertaisryhmätoiminta sisällytetty koulun 
vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan. Silloin koulun uusille maahan-
muuttajataustaisille vanhemmille tarjotaan normaalina toimintamuo-
tona mahdollisuutta osallistua vertaisryhmätapaamisten sarjaan jo 
heti alkusyksystä.
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7MITEN SAAN ORGANISAATIONI JOHDON 
TUKEMAAN RYHMIEN JÄRJESTÄMISTÄ?
 
Yksi erittäin tärkeä tekijä ryhmien organisoimisessa on organisaation 
johdon tuki. Ryhmien järjestämisestä innostuneiden työntekijöiden on 
tärkeää saada esimies näkemään asian tärkeys, ei vain maahanmuut-
tajavanhempien ja lasten kannalta, vaan myös oman organisaation 
hyödyn kannalta. Motivoimisessa voi nostaa seuraavia seikkoja esiin: 

Vertaisryhmät ovat ennaltaehkäisevää, vanhemmuutta vahvista-
vaa toimintaa, joka kuuluu oman organisaation toiminnan piiriin. 
Esimerkiksi koulussa vanhempainryhmät voivat olla opetus-
suunnitelman perusteissa mainittua opiskelun yleiseen tukeen 
liittyvää kodin ja koulun yhteistyötä ja ohjauksen järjestämistä.  
Vertaisryhmät tuovat laatua kodin ja koulun yhteistyöhön, sillä 
niissä toteutuu vanhempien kuuleminen ja todellinen vuoropuhelu.
Vanhemmuuden vahvistaminen voi pidemmällä tähtäimellä 
säästää oman organisaation voimavaroja.
Vertaisryhmissä myös ryhmänohjaajat saavat arvokasta tietoa 
maahanmuuttajaperheiden tarpeista. Kouluhenkilökunnan 
järjestämät vanhempainryhmät parantavat oppilaantuntemusta 
ja auttavat opetuksen suunnittelussa ja yksilöllisten tarpeiden 
huomioimisessa opetuksessa.
Vertaisryhmätoiminta lisää ryhmänohjaajien ja koko 
organisaation monikulttuurista ammattitaitoa. 
Vuorovaikutus ryhmissä lisää vanhempien ja työntekijöiden 
välistä luottamusta ja parantaa arjen kanssakäymistä.  
Vuorovaikutus ja yhteistyö lapsen ja nuoren eri 
kasvuympäristöjen välillä voi parantaa kokonaisvaltaisesti hänen 
kasvunsa, kehityksensä ja oppimisensa edellytyksiä. 

 
Kun esimiehen kanssa neuvotellaan ryhmien järjestämisestä, on 
tarpeellista yhdessä miettiä myös työaika- ja palkkauskysymyksiä. 
Tuleeko ryhmien järjestämisestä ylityötunteja tai iltatyötä vai pysty-
täänkö ryhmät järjestämään päivätyönä normaalin työajan puitteissa 
esimerkiksi työtehtäviä organisoimalla? On myös sovittava, voidaan-
ko lisä- tai iltatyöstä maksaa palkkaa vai saadaanko ne vapaana 
myöhemmin.

•

•

•

•

•

•

•
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8 RYHMIEN SUUNNITTELU 

Ryhmätoiminnan suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa, viimeistään jo 
pari kuukautta ennen ryhmän ajateltua aloittamispäivää. Koulussa suun-
nittelu on hyvä aloittaa jo edeltävän lukukauden aikana. Koulun työrytmin 
takia ryhmät on parempi ajoittaa lukukauden alku- kuin loppupuolelle.

Jo suunnitteluvaiheessa on hyvä sopia ainakin seuraavat asiat: 

Kenelle vertaisryhmätoimintaa tarjotaan?
Mitä erityisiä tarpeita ryhmään osallistujilla mahdollisesti on?
Mikä on oman organisaation johdon tuki toiminnalle?
Ketkä oman organisaation työntekijät toimivat ryhmänohjaajina?
Kutsutaanko yhteistyöhön muita alueellisia toimijoita?
Sovitaan työnjako, resursointi, mahdolliset työaika- tai 
taloudelliset korvaukset.
Päätetään vertaisryhmätapaamisten määrä, ajankohta ja paikka. 
Miten vanhemmille tiedotetaan mahdollisuudesta osallistua 
vertaisryhmään?
Löytyykö kontakteista sopivaa maahanmuuttajataustaista 
yhteyshenkilöä suunnitteluun, tiedottamiseen, vanhempien 
motivoimiseen tai kenties myös ryhmän toiseksi ohjaajaksi?

Ryhmänohjaajien on syytä tutustua tähän ryhmänohjaajan oppaaseen 
hyvissä ajoin. Ohjaajien on myös hyvä keskustella tämän materiaalin 
esiin nostamista asioista ja sopia käytännöistä ja tehtävien jaosta ryh-
miä organisoitaessa. Sovittavia tehtäviä ovat mm. sopivan tilan etsimi-
nen ja varaaminen, tilan varustuksesta huolehtiminen, yhteydenotot 
vieraileviin asiantuntijoihin ja tiedottaminen.

8.1. AjAnKÄYTTö jA TApAAmISTEn LUKUmÄÄrÄ 

Keskusteluryhmät kokoontuvat koulussa tai muualla sovittuun aikaan 
esimerkiksi kahden viikon välein. Ilta-aika sopii varsinkin työssä käy-
ville vanhemmille paremmin kuin päiväaika. Iltatapaamisten hanka-
luutena on kuitenkin se, että joillekin koulun työntekijöille järjestely 
tuottaa vaikeuksia. 
Jokainen tapaamiskerta kestää kaksi tuntia. Ohjaajien on kuitenkin va-
rattava itselleen enemmän aikaa jokaista tapaamista kohti. On hyvä tulla 
paikalle jo hyvissä ajoin tarkistamaan, että tila on kunnossa. Työparin on 

•
•
•
•
•
•

•
•

•
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8myös hyvä sopia työnjaosta kunkin kerran aiheiden käsittelyssä. Myös 
ryhmän jälkeen tarvitaan aikaa keskinäiseen tapaamiskerran käsittelyyn. 
Ohjaajilta kukin kokoontuminen vie siis noin kolme tuntia aikaa. 

Tapaamiset voivat muodostaa sarjan, jossa käydään läpi kaikki tässä 
oppaassa esitetyt keskusteluteemat. Tapaamisia voi olla vähemmän-
kin, jolloin poimitaan niitä aiheita, jotka osallistuvien vanhempien ja 
heidän lastensa näkökulmasta ovat tärkeitä tai kiinnostavia. Ohjaajien 
on syytä tutustua tämän oppaan teemoihin etukäteen ja sopia sitten 
keskenään tai ryhmän alkaessa vanhempien kanssa tapaamisten 
määrästä ja teemoista. Aiheisiin voi sisältyä myös muita teemoja kuin 
tässä oppaassa ehdotetut. 

Oppaan teemoja voidaan valita ja nostaa keskusteluun myös koulujen 
tavallisissa vanhempainilloissa, joihin maahanmuuttajataustaiset van-
hemmat osallistuvat. Tällöin ei ehkä ole enää kysymys varsinaisesti 
vertaisryhmästä, mutta ryhmien yksi tavoite, eli tiedon molemmin-
puolinen välittyminen, toteutuu joka tapauksessa. 

8.2. KOKOOnTUmISTILAT

Kokoontumistilan tulisi olla helposti löydettävässä paikassa, mielel-
lään vanhempien omalla asuinalueella. Koulun tilat on luonteva valin-
ta, mutta muukin vanhempien tiedossa oleva paikka voi tulla kysee-
seen. Jos osallistujat tulevat kauempaa kuin kävelymatkan päästä, on 
hyvä varmistaa julkisilla kulkuvälineillä pääseminen ja aikataulujen 
sopivuus kokoontumisajan kanssa. Ihanne kokoontumispaikaksi on 
sellainen, jossa vanhemmat voivat halutessaan jatkaa toistensa ta-
paamista organisoitujen tapaamisten päätyttyä. 

Tilassa tulisi olla mahdollisuus sellaiseen istumajärjestelyyn, että 
vanhemmat voivat istua tuoleilla siten, että kaikki näkevät toisensa. 

Jos vanhempien ryhmien yhteydessä järjestetään erillinen lasten-
hoito, olisi tämän tilan oltava mielellään samassa rakennuksessa tai 
muuten hyvin lähellä vanhempien kokoontumistilaa. 

8.3. LAITTEET jA TArVIKKEET

Ryhmäaktiviteettien kannalta on hyvä, jos kokoontumistilassa on fläp-
pitaulu tai piirtoheitin, sillä kuvien piirtäminen on hyvä tapa havain-
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8 nollistaa puhuttua asiaa. Myös audiovisuaalisia välineitä voi käyttää 
tilanteen ja käsiteltävän aiheen mukaan apuvälineenä. Tietokone ja 
internet-yhteys mahdollistavat tiettyjä aktiviteetteja, mutta eivät ole 
välttämättömiä. Ryhmän tapaamisiin on hyvä varata esimerkiksi me-
hua, teetä tai kahvia ja keksejä.  

Toisella tapaamiskerralla ryhmään tuodaan kysymyslaatikko (esimerkik-
si kannellinen kenkälaatikko). Laatikkoon vanhemmat laittavat nimettö-
mästi ne kysymykset, joita eivät ehkä halua muuten ottaa esille ryhmäs-
sä. Ohjaajat lukevat kysymykset ja vastaavat niihin sopivassa vaiheessa.     

8.4. TArVITAAnKO LASTEnhOITOA TApAAmISTEn AjAKSI?

Monien vanhempien osallistuminen ryhmään voi estyä sen ta-
kia, että he eivät pysty järjestämään lastenhoitoa ryhmän ajaksi. 
Ryhmänohjaajien onkin hyvä miettiä, miten näiden vanhempien osal-
listuminen mahdollistettaisiin. Usein juuri nämä vanhemmat hyötyvät 
ryhmistä ja vertaistuesta eniten.

Lastenhoidon voi järjestää esimerkiksi maksamalla erillisille lasten-
hoitajille, käyttämällä oman työpaikan muuta henkilökuntaa, harjoit-
telijoita tai opiskelijoita tai rohkaista vanhempia organisoimaan omia 
verkostojaan (isoäidit, ystävät, muut vanhemmat). Jos järjestetään 
kaksi rinnakkaisryhmää, voivat vanhemmat vastavuoroisesti hoitaa 
toisen ryhmän lapsia. Mitä tahansa järjestelyjä tehdäänkin, on huomi-
oitava lasten kielitaitoon liittyvät asiat ja huolehdittava siitä, että van-
hemmat voivat jättää lapsensa hoitoon turvallisin mielin. 

8.5. VIErAILEVAT ASIAnTUnTIjAT 

Joillekin tapaamiskerroille on hyvä kutsua vierailevia asiantuntijoita 
kertomaan omasta työstään tai puhumaan jostain tietystä aihees-
ta. Vierailevana asiantuntijana voidaan kutsua koulusta esimerkiksi 
terveydenhoitaja, koulupsykologi, koulukuraattori, rehtori tai opinto-
ohjaaja riippuen siitä, kuka toimii varsinaisena ryhmänohjaajana. 
Samoin esimerkiksi nuorisotyöntekijä tai paikallisen urheiluseuran 
edustaja voi tulla kertomaan tarjolla olevista vapaa-ajanvieton mah-
dollisuuksista. 

Sovi asiat vierailijoiden kanssa ajoissa. Kutakin vierailijaa pyydetään 
esittelemään työtään ja toimipaikkaansa noin 20 minuutin ajan (huo-
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8mioi tulkkaukseen tarvittava aika), jonka jälkeen vanhemmat voivat 
vielä esittää kysymyksiä noin 15 minuutin ajan.  Pyydä vieraita tuo-
maan mukanaan esitteitä toiminnastaan tai papereita, joissa on hei-
dän nimensä, toimipaikkansa yhteystiedot ja mielellään myös kartta 
paikan löytämistä helpottamaan. 

8.6. EnTÄS SE KIELI? 

Puutteellinen suomen- tai ruotsinkielen taito on usein syynä siihen, 
että maahanmuuttajataustaiset vanhemmat eivät koe hyötyvänsä riit-
tävästi tavallisista vanhempainilloista. Tästä syystä vertaisryhmien 
järjestämisessä tulisi lähtökohtana olla, että vanhemmille tarjotaan 
ryhmätoimintaa heidän omalla äidinkielellään tai kielellä, jota he hy-
vin ymmärtävät. Kun ryhmässä on kaksi ohjaajaa, tulisi siis ainakin 
toisen puhua vanhempien hyvin ymmärtämää kieltä. Tällöin hän myös 
joutuu toimimaan tulkkina toiselle ohjaajalle. Tulkkaamisen ei tieten-
kään tarvitse tapahtua sanasta sanaan, vaan sen verran, että toinen-
kin ohjaaja pysyy perillä siitä, missä keskustelu kulkee. 

Vanhempien äidinkieltä osaava henkilö on avainasemassa jo siinä 
vaiheessa, kun tiedotetaan vanhemmille ryhmätoiminnasta ja moti-
voidaan heitä siihen. Koulussa esimerkiksi oman äidinkielen opettaja 
voisi olla tällainen avainhenkilö. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että 
vastuuta ryhmätoiminnan järjestämisestä ei saa sysätä yksin hänen 
harteilleen, vaan järjestelyihin ja toteutukseen liittyvät tehtävät jae-
taan. Myös tulkin käyttöä ryhmässä voidaan harkita, jos se on talou-
dellisesti mahdollista ja jos muita ratkaisuja ei löydy.  

Jos ryhmässä puhutaan jotain muuta kuin vanhempien omaa äidin-
kieltä, on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että vanhemmat 
ymmärtävät mistä puhutaan. Ymmärtämisen varmistamiseksi tulee 
kaikkien puhua selkeästi ja hitaasti monimutkaisia lauserakenteita 
välttäen. Keskustelulle tulee myös varata riittävästi aikaa. 

Ohjaajien kannattaa kiinnittää huomiota myös ammattitermien käyt-
töön: monet termit, jotka tuntuvat itsestään selviltä ohjaajille, eivät 
välttämättä ole sitä vanhemmille. Vanhemmille onkin hyvä sanoa jo 
alussa, että he saavat keskeyttää ja kysyä, jos jokin termi tai asia jää 
epäselväksi.
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9 TIEDOTTAMINEN JA MOTIVOINTI ON A & O

Tiedottaminen alkavasta ryhmästä ja vanhempien motivointi osallis-
tumiseen on ryhmien onnistumisen tärkein perusta. Tiedottamista 
ja motivointia on siis hyvä suunnitella tarkasti ja miettiä, millainen 
ajateltu kohderyhmä on ja millainen tiedottaminen heidät parhaiten 
saavuttaa. Kannattaa pohtia sitä, mitkä ammattiryhmät tavoittavat 
vanhemmat parhaiten, kenet tavoittaa kirjallinen informaatio ja ke-
nelle taas henkilökohtainen tiedottaminen on tehokkainta.

Vertaisryhmätoiminta voi olla vanhemmille uutta ja ajatus omien ko-
kemusten jakamisesta tuntemattomien ihmisten kanssa voi tuntua 
vieraalta. Joissakin yhteisöissä voi olla myös ennakkoluuloja viran-
omaisia kohtaan ja esimerkiksi pelkoa siitä, että heidän vanhemmuut-
taan tutkitaan ja tarkkaillaan ryhmissä ja että tästä voisi olla heille 
negatiivisia seurauksia. 

Tiedottamisen onkin oltava hyvin selkeää. Tiedottamisessa on käytävä 
ilmi, mikä ryhmien tarkoitus ja tavoite on ja millaisista aiheista tapaa-
misissa keskustellaan. On myös hyvä kertoa osallistujien ryhmään 
valikoitumisen perusteista: ryhmään kutsutaan osallistujia, joita yh-
distää maahanmuuttotausta, vanhemmuus ja mahdollisesti tiettyyn 
kieliryhmään kuuluminen. 

Osallistumisen vapaaehtoisuus on syytä tuoda myös esiin. 
Tiedotettaessa ryhmätoiminnasta on hyvä korostaa sitä, että ryh-
mätoiminta on juuri kyseisille vanhemmille tarjottu mahdollisuus. 
Kokemus on osoittanut, että mitä motivoituneempi ja innostuneempi 
yhteyshenkilö on, sitä paremmin välittyy vanhemmille kuva hyödylli-
sestä ja mielekkäästä toiminnasta. 

TIEDOTTAMISESSA ON HYVÄ MUISTAA SEURAAVAT PERIAATTEET: 

henkilökohtainen kontakti on aina parempi kuin kirjallinen 
informaatio. Henkilökohtaisen tiedottamisen yhteyshenkilöksi sopii 
parhaiten työntekijä tai vapaaehtoinen, esimerkiksi vanhempi, joka 
tuntee ainakin osan mahdollisista osallistujista ja nauttii heidän 
luottamustaan. Suuri apu voi olla esimerkiksi maahanmuuttajien 
omista yhdistyksistä. Yhteisöstä löytyvällä yhteyshenkilöllä, voi 
olla ratkaiseva merkitys muiden vanhempien uskaltautumisessa 
mukaan ryhmään. Tärkeintä ovat yhteyshenkilön laajat verkostot 
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9omaan kieliryhmäänsä sekä hänen nauttimansa luottamus ja 
arvostus yhteisössä.
Jos koulussa on vanhempien äidinkieltä puhuvaa henkilökuntaa, 
voi heistä olla suuri apu vanhempien tavoittamisessa. Usein 
vanhempiin tarvitsee olla yhteydessä useita kertoja myös 
ryhmätapaamisten aikana.

Tiedottamisen tulee tapahtua osallistujien omalla kielellä. 
Valmiita tiedotepohjia löydät tämän oppaan lopusta suomen-, 
somalin- ja venäjänkielillä (liitteet 1,2 ja 3). 

Tiedotustilaisuus alussa laskee osallistumisen kynnystä. 
Tiedotustilaisuudessa voidaan kartoittaa vanhempien tarvetta 
ryhmän perustamiseen sekä heidän lastensa koulunkäyntiin ja koti-
koulu -yhteistyöhön liittyviä kiinnostuksen ja huolenaiheitaan. 

Tiedotettaessa päivämäärät, kellonajat ja kokoontumistila 
tulee olla jo tiedossa. Viikoittainen tapaamisväli on usein liian 
intensiivinen vanhemmille. Kokemuksen mukaan kahden viikon 
välein kokoontuvat ryhmät toimivat hyvin. Jos joka toinen viikko 
järjestettäviä tapaamisia on vaikea järjestää esimerkiksi vähäisten 
resurssien vuoksi, voivat tapaamiset olla harvemminkin. 
On myös hyvä varautua siihen, että tapaamisten ajankohdista 
voi joutua tiedottamaan tai muistuttamaan useampaan kertaan 
esimerkiksi puhelimitse. Tapaamisten väliin sattuvat lomat voivat 
rikkoa rytmin ja osallistujilla voi olla epäselvyyttä seuraavasta 
kokoontumisajasta. 

Älä lannistu, jos ensimmäiselle tapaamiselle tulee vain pari 
vanhempaa! Pyydä ensimmäiselle kerralle osallistuneita levittämään 
sanaa muille. Osanottajien määrä lisääntyy yleensä kerta kerralta. 
Vaikka ryhmään osallistuisikin kaikkiaan vain 2-4 vanhempaa, voi 
tapaamisten järjestäminen silti olla motivoitua. Perheissä voi olla 
useita lapsia, jolloin vertaisryhmätoiminnan vaikutus kertaantuu. 

Vanhemmilla on myös monia esteitä osallistumiselle, esimerkiksi 
lapset sairastelevat tai on muita kiireitä. Joillakin naisilla saattaa 
olla pelko lähteä yksin liikkeelle. Joskus myös huono sää voi olla 
este lähtemiselle. Lapsiperheissä päivät vierähtävät arjen tohinassa 
ja tapaamispäivät ja –ajat saattavat unohtua. Joissakin perheissä ei 
ehkä ole kalenteria muistuttamassa kokoontumisten päivämääristä. 
Vanhempien kieltä puhuvan ryhmänohjaajan on helpompi ymmärtää 
usein niitä monia esteitä, joita osallistumiselle voi olla. Hän voi esi-
merkiksi ryhmien käynnistyttyä soitella niille vanhemmille, jotka ovat 
olleet poissa jollakin kerralla sekä muistuttaa ja rohkaista tulemaan 
seuraavalla kerralla.
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10 HYVÄN YHTEISTYÖN PERUSTEET
 
Hyvä yhteistyö perustuu kaikkien osallistujien keskinäiselle arvostuk-
selle. Kun osallistujat kokevat, että heidän ajatuksiaan ja kokemuk-
siaan kuullaan ja arvostetaan, syntyy luottamuksen ja avoimuuden 
ilmapiiri, jossa todellinen dialogi toteutuu.1 Ensimmäisessä ryhmä-
tapaamisessa käydään läpi näitä periaatteita, jotka velvoittavat sekä 
ohjaajia että vanhempia. 

Ryhmässä on hyvä perusta vuorovaikutukselle ja vanhemmuuden 
vahvistumiselle silloin, kun osanottajista tuntuu hyvältä tulla ryhmään 
ja lähteä sieltä pois tapaamisen jälkeen. Ohjaajien ystävällinen ja em-
paattinen suhtautuminen tukee osallistujien positiivisen identiteetin 
ja itsekunnioituksen rakentumista. 

Ryhmätapaamisissa on tärkeää, että ohjaajat eivät koe rooliaan aino-
astaan tiedonvälittäjän rooliksi, vaan myös herkän kuulijan ja uuden 
oppijan rooliksi. Omalla välittömällä, mutta samalla toisia kunni-
oittavalla ja avoimella asenteellaan ohjaajat luovat ilmapiirin, joka 
rohkaisee keskusteluun ja mielipiteiden ilmaisuun ja vuoropuheluun. 
Tasa-arvoinen vuorovaikutus toteutuu todennäköisemmin epämuo-
dollisessa ja vapautuneessa ilmapiirissä. Ohjaajien tulee myös käsi-
teltävien aiheiden suhteen ohjautua vanhempien tarpeiden mukai-
sesti. Tapaamiskertojen keskustelut voivat hyvinkin ohjautua johonkin 
muuhun kuin tässä oppaassa on ehdotettu.  

Jos ohjaajien asenne on liian ’opettava’ ja ’totuuksia’ esittävä, van-
hemmilla ei ole mahdollisuutta tuoda omia kokemuksiaan, ajatuksi-
aan ja ’totuuttaan’ esiin – eikä todellista vuorovaikutusta ja molem-
minpuolista ymmärrystä ja oppimista synny. Vuoropuhelu onkin ver-
taisryhmän tavoitteiden toteutumisen perusta. Vuoropuhelussa kaikki 
mielipiteet ja ajatukset otetaan arvostavasti ja tasapuolisesti vastaan. 
Jokaisen osallistujan kokemukset, tulkinnat ja näkökulmat koetaan 
oikeutetuiksi ja arvokkaiksi. 

Tasa-arvoisen vuoropuhelun mahdollistaminen on eettisestikin tärkeää 
– harva meistä kai voi väittää omaavansa ’oikean’ ymmärryksen lapsen 
kasvattamisesta, hyvästä koulutusjärjestelmästä tai hyvästä elämästä!

1Lisää tästä aiheesta mm. julkaisussa ’Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön’ Opetushallitus & Suomen 
Vanhempainliitto (2007).
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10Ohjaajien tulisi olla avoimia kyseenalaistamaan omia stereotypioi-
taan ja selitysmallejaan. Vanhempien tai heidän lastensa kohtaamat 
kokemukset, huolet ja ongelmat selittyvät usein monien tekijöiden 
yhteisvaikutuksella. Vaikuttavia tekijöitä voi olla yksilötason tekijöi-
den lisäksi myös kulttuuriset ja rakenteelliset epäkohdat. Ohjaaja, 
joka on itse kasvanut suomalaisessa yhteiskunnassa, pitää monia sen 
rakenteita ja institutionaalisia toimintatapoja itsestään selvinä ja oi-
keutettuina. Jotkut rakenteet tai toimintatavat voivat – joskus hyvinkin 
salakavalasti – toimia epätasa-arvoisesti. Ohjaajilta vaaditaan sen-
sitiivisyyttä ja avoimuutta ottaa vastaan myös vanhempien kritiikkiä 
’systeemiä’ kohtaan.
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Kun tapaamisia järjestetään useamman tapaamisen sarjana on tär-
keää, että ryhmään muodostuu hyvä ja luottavainen ilmapiiri.  Sarjana 
toteutettujen tapaamisten etuna on, että vuorovaikutuksessa ryhmän 
jäsenten välillä syntyy vertaistukea. Vanhemmat jakavat kokemuksiaan 
ja tietojaan ja tukevat näin toinen toisiaan. Parhaimmillaan tämä vuoro-
vaikutus voi jatkua myös organisoitujen tapaamisten ulkopuolella. 

Ryhmä alkaa muodostua heti ensimmäisellä tapaamiskerralla. Tällä 
tapaamisella on suuri merkitys ryhmän myöhemmän ilmapiirin mää-
räytymisessä. Onkin tärkeää käyttää ryhmäytymiseen riittävästi aikaa 
ja sopivia aktiviteetteja. 

Ensitapaamisella on kullakin ryhmään tulevalla oma käsityksensä 
ryhmän tavoitteista ja toimintatavoista, omasta roolistaan ryhmässä ja 
niistä syistä, jotka ovat saaneet muut vanhemmat tulemaan ryhmään. 
Kullakin ryhmään tulevalla on myös ryhmän toimintaa koskevia odo-
tuksia ja toiveita. On tärkeää keskustella näistä odotuksista ja toiveis-
ta ja valita muun muassa eri kerroilla käsiteltävät teemat tämän mu-
kaisesti. Ohjaajilta vaaditaankin avoimuutta, herkkyyttä, joustavuutta 
ja tasapuolisuutta toimia ryhmän jäsenten odotusten mukaan. 

Erityisesti ensimmäisillä tapaamiskerroilla on hyvä huomioida ryh-
män kulttuurille ominainen tapa viestiä, ottaa vastaan ja käsitellä 
informaatiota. Toiminnalliset harjoitteet ja huumori auttavat yleensä 
ryhmähengen syntymisessä sekä luovat vapautuneen tunnelman. 

Yhtenä vanhempainryhmän tavoitteista on ”tulla tutuksi”, joten tu-
tustumiseen ja elämäntarinoihin on hyvä varata aikaa. Myös ohjaajien 
on valmistauduttava kertomaan oma tarinansa. Jos ohjaaja on itse 
maahanmuuttaja, osallistujat haluavat ehkä myös tietää, mistä hän on 
muuttanut, milloin ja ehkä myös miksi.

Ohjaajat, jotka ovat valmiita avaamaan keskustelua ja kertomaan 
omaa ”tarinaansa” ensimmäisellä kerralla, luovat pohjaa välittömän, 
osallistuvan ja keskustelevan ryhmän toiminnalle. Ohjaajien on hyvä 
miettiä etukäteen, mitä asioita he omasta tarinastaan haluavat kertoa 
ja mitä he haluavat rajata pois. Ohjaajat toimivat myös mallina muiden 
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11esittäytymiselle. Ensimmäisillä tapaamisilla on hyvä olla nimilappuja 
esimerkiksi maalarinteipille kirjoitettuna kiinnitettäväksi vanhempien 
rintapieleen. 

Myös vaikeiden asioiden ja kysymysten käsittelyyn kannattaa varau-
tua. Ohjaajat, jotka ovat etukäteen keskustelleet mahdollisista itselle 
vaikeista asioista, voivat saumattomasti auttaa toisiaan ilman, että ns. 
hankala aihe vaikuttaa ryhmädynamiikkaan.
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Ennen kutakin ryhmätapaamista ohjaajapari keskustelee tapaami-
sen teemasta ja sopii pääpiirteissään siitä, miten teemaa käsitellään. 
Tehtävien jaossa huomioidaan ohjaajien asiantuntijuus ja kokemus 
ja jaetaan teeman käsittelyn vastuualueet tämän mukaan. Tässä 
oppaassa teemoja avataan jonkin verran, mutta on hyvä, että kukin 
ohjaaja löytää omalta tuntuvan ja ryhmän osallistujille sopivan tavan 
käsitellä aihetta. Tehtävien jakoon voivat vaikuttaa myös erilaiset per-
soonalliset valmiudet ja kielitaito.   

Kielitaidon mukaan ohjaajille muotoutuvat omanlaisensa roolit ryh-
mässä. Jos toinen ohjaajista ei osaa ryhmän keskustelukieltä, hän 
voi tuntea ulkopuolisuutta siksi, että hän ei voi seurata keskustelua 
samalla tavoin kuin kieltä osaava. Osallistuminen voi kuitenkin olla 
hyödyllistä mm. sen takia, että hänellä on tiettyä asiantuntemusta 
sekä sellaista valtakulttuurin ja palvelujärjestelmän tuntemusta, josta 
voi olla hyötyä ryhmään osallistuville vanhemmille. Kieltä osaamaton 
asiantuntija voi oppia ryhmältä paljon sellaista, josta voi itse hyötyä 
monikulttuurisessa asiakastyössä. 

Parityöskentelyn ja vastuunjakamisen hyöty on siinä, että sillä aikaa 
kun toinen vetää keskustelua, toinen voi seurata ryhmäprosessia ja 
osallistujien reaktioita. Jos keskustelu jää paikoilleen, ohjautuu si-
vuun aihepiiristä tai jos joku osallistuja hallitsee keskustelua liikaa tai 
joku jää siitä selvästi ulkopuolelle, voi toinen ohjaaja pyrkiä tasapai-
nottamaan tilannetta. Joskus keskustelu voi myös käydä sisällöltään 
raskaaksi, jolloin toinen ohjaaja voi sen huomattuaan yrittää keventää 
tunnelmaa sopivalla hetkellä.    

Ryhmän päätyttyä ja vanhempien lähdettyä ohjaajat keskustelevat ta-
paamisesta, havainnoistaan ryhmän aikana sekä omista tuntemuksis-
taan. Samalla voidaan myös sopia seuraavan kerran strategiasta, jos 
ryhmässä on ilmennyt jotain, jota halutaan muuttaa tai tehdä toisin. 

Ryhmän ohjaajien on hyvä muistaa, että yhtä ”oikeanlaista” ryhmää ei 
ole, vaan jokainen ryhmä on omanlaisensa. Jokainen ryhmä muotou-
tuu aina kaikkien ryhmään osallistuvien henkilöiden välille syntyvän 
dynamiikan mukaiseksi.
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13RYHMÄTAPAAMISTEN RAKENNE

Vaikka tapaamisten teemat vaihtelevat, on rakenne joka kerta melko 
samanlainen. Ryhmien rakenne muodostuu seuraavista osa-alueista 

1. INFORMATIIVINEN OSUUS  >   
ohjaaja avaa teeman omin sanoin  

2. KESKUSTELU  >   
vanhemmat sisäistävät tietoa ja pohtivat omaa toimintaansa 

3. AKTIVITEETTI   >   
teeman käsittelyä syvennetään 

4. KOTITEHTÄVÄ  >   
käsiteltyjä teemoja viedään kotiin keskusteltavaksi  
tai kokeiltavaksi

Rakenne ei ole sitova, esimerkiksi eri osioiden järjestystä voi vaihdella 
tilanteen mukaan. Rakenteen tavoite on siinä, että tietoa käsitellään 
eri tavoilla. Tämä syventää asioiden käsittelyä ja tuo siihen kokemuk-
sellisuutta. 

Teeman avaaminen välittää tietoa vanhemmille ja toimii taustana van-
hempien omalle keskustelulle. Ohjaajat voivat tukeutua teeman avaa-
misessa oppaan materiaaliin tai puhua omien tietojensa ja kokemuk-
siensa pohjalta. Keskusteluissa vanhemmilla on mahdollisuus tuoda 
esiin omat kokemuksensa, näkemyksensä ja tietonsa.

Kysymyksessä ei ole terapiaryhmä, vaan ryhmä, jonka tarkoitus on li-
sätä tietoa ja ymmärrystä, lisätä valmiuksia ja luoda sosiaalista tukea 
ja voimaistaa vanhempia. Vanhempien erityishuoliin tai sellaisiin per-
heongelmiin, jotka vaativat paneutumista ja ehkä asiantuntija-apua, 
voidaan tarjota palveluohjaukseen tähtäävää keskustelua ryhmäajan 
ulkopuolella. 

Joka tapaamiskerran aluksi esitellään teema ja kysytään, mitkä 
siihen liittyvät asiat erityisesti kiinnostavat vanhempia. Jokaisen ta-
paamiskerran aluksi voidaan myös lyhyesti kerrata viime kerralla 
käsitellyt asiat. Voi olla, että jotkin asiat ovat jääneet mietityttämään 
vanhempia. 
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13 Hyvä pituus ryhmätapaamiselle on 2 tuntia. Kokemuksemme mukaan 
ryhmissä syntyy paljon keskustelua ja usein ryhmätapaamisen jäl-
keen jää tunne, että aika loppui kesken. Sovitusta kokoontumisajasta 
on kuitenkin hyvä pitää kiinni. 

Noin kymmenen minuuttia ennen ajan päättymistä on jo hyvä huo-
mauttaa, että aika on loppumassa, jotta vanhemmat osaavat valmis-
tautua siihen. Jos keskustelu jää pahasti kesken, voi ohjaaja todeta, 
että jatkon kannalta on hyvä, että ryhmässä riittää keskusteltavaa. 
Jos vanhemmat haluavat, voidaan samaan teemaan palata vielä myö-
hemmin. Viimeisen sovitun tapaamiskerran lähestyessä voidaan kat-
soa, onko tarvetta yhdelle ylimääräiselle tapaamiskerralle. Jokaisen 
tapaamiskerran lopussa on hyvä kertoa seuraavan kerran teema. 
Näin vanhemmat osaavat valmistautua – niin ajatuksen kuin tunteen-
kin tasolla – siihen mitä on tulossa.
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14RYHMIEN PALAUTE JA VAIKUTTAVUUS

Koska ryhmien organisoiminen ja ohjaaminen vaatii resursseja, pa-
lautteen avulla on myös hyvä tarkistaa osallistujilta, ovatko ryhmät 
onnistuneet tavoitteessaan. Palautteen avulla saadaan tietoa siitä, 
miten vanhemmat ovat kokeneet ryhmät ja millaisia mahdollisia vai-
kutuksia ryhmään osallistumisella on ollut. Ryhmien vaikuttavuutta 
voidaan mitata esimerkiksi antamalla vanhemmille ryhmän ensim-
mäisellä kerralla alkukysely ja viimeisellä kerralla samansisältöi-
nen loppukysely. Kyselylomakkeet suomeksi, somaliksi ja venäjäksi 
löytyvät tämän oppaan lopusta (liitteet 4-9). Jos ryhmässä on luku- ja 
kirjoitustaidottomia vanhempia, ota kaavakkeesta kopio myös kalvolle 
niin, että voit sen avulla lukea kysymykset ääneen ja osallistujat voivat 
ympyröidä papereistaan oikeasta kohdasta haluamansa vaihtoehdon. 

Ryhmän aikana vanhempien tiedoissa, asenteissa ja käyttäytymises-
sä mahdollisesti tapahtuneita muutoksia voidaan mitata vertaamalla 
alku- ja loppukyselyn tuloksia. Viimeisellä kerralla on hyvä varata ai-
kaa myös toteutuneisiin tapaamisiin liittyvien kokemusten ja ajatusten 
purkamiseen.
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II OSA
Ehdotuksia tapaamiskertojen teemoiksi

Oppaan tässä osassa on ehdotuksia seitsemän tapaamiskerran 
teemoiksi ja ideoita teemojen käsittelyä varten. Teemat on valit-
tu niin, että ne tukisivat maahanmuuttajataustaisten vanhempien 
vanhemmuutta erityisesti lapsen koulunkäynnin näkökulmasta. 
Maahanmuuttajat ovat kuitenkin hyvin moninainen ryhmä ja siksi 
myös vanhempien ja heidän lastensa tarpeet voivat olla hyvin erilaisia. 
Tavoitteena tulisi olla, että ryhmien teemat ja niiden käsittely muok-
kautuvat vanhempien tarpeiden mukaisesti. Tärkeintä on, että sekä 
ohjaajat että vanhemmat kokevat tapaamiskertojen aiheet itselleen 
mielekkääksi.  

Ryhmä kannattaa kuitenkin aina aloittaa tutustumisesta, joka luo 
pohjan osallistujien keskinäiselle tuntemiselle ja luottamukselle. 
Tutustumiskerran jälkeen voi olla hyvä jatkaa kertomalla vanhemmil-
le suomalaisesta koulusta, koska se on todennäköisesti heitä kiinnos-
tavaa, uutta tietoa. Keskusteltaessa maahanmuuton kokemuksesta 
lapsen näkökulmasta saattaa olla hyvä, että takana on jo joitakin 
tapaamiskertoja ja ryhmän jäsenet ja ohjaajat ovat tulleet jo tutuiksi 
keskenään.  

Teksti on kirjoitettu niin, että siitä voisivat hyötyä erilaisen ammatil-
lisen ja henkilökohtaisen kokemuksen omaavat henkilöt. Toivomme, 
että kaikki saisivat tekstistä ideoita oman ryhmänsä toimintaan ja 
keskusteluihin vanhempien kanssa.   
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1 TUTUSTUMINEN 

1.1. TErVETULOA & ESITTÄYTYmInEn

Vanhemmat toivotetaan tervetulleiksi ryhmätapaamisiin. Ohjaajat 
kertovat jotain itsestään, esimerkiksi työstään tai perheestään. 
Ohjaajien on hyvä kertoa, mikä rooli heillä kummallakin on ryhmän 
ohjaamisessa. Lisäksi he voivat mainita mahdollisuudesta kutsua ryh-
mään muita, vierailevia ohjaajia.

Mikäli tapaamisten lukumäärää ja teemoja ei ole vielä lyöty lukkoon, 
ohjaajat voivat kertoa, että näitä asioita sekä ryhmän sääntöjä tullaan 
käsittelemään myöhemmin tällä tapaamiskerralla. 

1.2. rYhmIEn TArKOITUS jA SISÄLTö 

Aloita toteamalla, että koti ja perhe ovat lapselle ja nuorelle ensisi-
jainen kehitysympäristö. Perheessä kasvaessaan jo pieni lapsi alkaa 
muodostaan kuvaa itsestään samalla kun hän oppii monia asioita. Kun 
lapsi kasvaa, mukaan tulee uusia kehitysympäristöjä, muun muas-
sa suku ja ystävät, mahdollisesti päivähoito sekä vähän myöhemmin 
esikoulu ja koulu. Vanhempien on hyvä tuntea nämä lapsen erilaiset 
kasvuympäristöt. Lapsen kannalta on hyvä, että näiden eri kasvuym-
päristöjen välillä on vuorovaikutusta ja yhteistyötä. 

Voit myös todeta vanhempien yleensä toivovan, että heidän lapsensa 
menestyvät hyvin koulussa ja saavat ammatin ja työtä. Etenkin länsi-
maisissa yhteiskunnissa työtä on hyvin vaikea saada ilman tutkintoa. 
Koulu antaa lapsille tietoja ja taitoja, mutta lapset tarvitsevat myös 
paljon tukea vanhemmiltaan koulunkäynnissä ja monien valintojen 
teossa. Myös koulun tehtävänä on tukea opiskelua lapsen tarpeiden 
mukaan. 

Vanhempien on vaikea tukea lapsiaan parhaalla mahdollisella tavalla, 
jos he eivät tunne suomalaista koulujärjestelmää ja sen toimintape-
riaatteita. Vanhempien on hyvä tietää myös omista oikeuksistaan ja 
velvollisuuksistaan vanhempana sekä mahdollisuuksistaan osallistua 
ja vaikuttaa koulun toimintaan. 

Suunniteltujen ryhmätapaamisten tarkoitus on, että osallistujat saa-
vat tietoa lasten koulunkäyntiin ja kehitykseen liittyvistä asioista. Näin 
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1he voivat tukea lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä sekä ohjata heitä 
koulunkäynnissä. Tavoitteena on myös, että vanhemmat oppivat tunte-
maan toisiaan ja voivat vaihtaa kokemuksia siitä, millaista on kasvattaa 
ja kouluttaa lapsia Suomessa. Vanhemmilla voi olla hyödyllistä tietoa ja 
kokemuksia, joita he voivat jakaa toistensa kanssa. Vanhemmat voivat 
myös aktivoitua keskenään ja tuoda esiin esimerkiksi huoliaan tai epä-
kohtia, joita he lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyen näkevät.
 
1.3. rYhmÄn jÄSEnET ESITTÄYTYVÄT

Pyydä jokaista vanhempaa kertomaan jotain itsestään, esimerkiksi 
siitä, kuinka kauan on asunut Suomessa, lapsistaan, perheestään, 
työstään tai vapaa-ajan vietostaan. Vanhemmilta voi kysyä, tunte-
vatko he toisensa ennestään ja tuntevatko heidän lapsensa toisiaan.  
Vanhempia voi muistuttaa kuinka tärkeää on, että myös lasten van-
hemmat tuntevat toisensa ja pitävät yhteyttä.  

Vanhemmilta voidaan kysyä, minkälaisia odotuksia heillä on ryhmäta-
paamisten suhteen ja miltä heistä tuntui tulla tapaamiseen. 

1.4. OSALLISTUjALISTA 

Laita paperiarkki kiertämään ja pyydä vanhemmilta nimet ja yhteys-
tiedot listaan siltä varalta, että ryhmätapaamisiin tulee muutoksia tai 
muuta tarvetta tiedottaa. Kysy myös sopiiko kaikille, että lista kopioi-
daan ja jaetaan seuraavalla kerralla osanottajille niin, että he voivat 
olla myös suoraan toinen toisiinsa yhteydessä esimerkiksi puhelimit-
se. Jos joku ei halua antaa puhelinnumeroaan muille, se ei ole tieten-
kään välttämätöntä. 

1.5. rYhmÄn SÄÄnnöT

Jotta ryhmässä syntyisi turvallinen ja luottavainen ilmapiiri, on so-
vittava joistakin perussäännöistä. Kysy voivatko kaikki sopia näitten 
yhteisten sääntöjen noudattamisesta: 

Toisten mielipiteiden kunnioittaminen. On luonnollista, että 
ryhmän jäsenet eivät aina ole samaa mieltä asioista. Kaikkien tulee 
kuitenkin esittää mielipiteensä kohteliaasti ja toisia kunnioittavasti. 

Jotta kaikilla olisi mahdollisuus osallistua, on mielipiteet ja 
kokemukset esitettävä kohtuullisen lyhyesti ja asiassa pysyen. 

•

•
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1 Kaikki ryhmissä puhuttu on luottamuksellista. Sovitaan, että 
toisten osallistujien henkilökohtaisia kertomuksia, asioita ja 
kokemuksia ei kerrota eteenpäin ryhmien ulkopuolella. 

Ryhmässä on oikeus myös olla hiljaa. Kun mielipiteitä kysytään 
vuorotellen ringissä, voi oman vuoron yli hypätä sanomalla 
esimerkiksi ”seuraava”. 

Kokoontumisiin on hyvä tulla ajoissa, sillä tilavaraus on vain 
tietyksi ajaksi ja jos jotakin ryhmäläisistä joudutaan odottamaan, 
jää keskusteluun varattu aika lyhyemmäksi. 

Ryhmä on määräaikainen ja ohjattujen kokoontumisten loputtua 
ryhmä voi niin halutessaan jatkaa vertaisryhmänä keskenään. 

Jos vanhemmilla on erityisiä huolia esimerkiksi tiettyyn 
lapseen liittyen, ryhmässä ei voida kohdistaa liikaa huomiota 
tähän. Osallistujat voivat keskustella ohjaajien kanssa 
ryhmätapaamisten jälkeen tai sopia erillisen ajan esimerkiksi 
puhelinkeskustelua tai tapaamista varten. Ryhmän tarkoituksena 
on tarjota tietoa ja keskustelumahdollisuuksia, se ei ole terapiaa.

1.6. KESKUSTELU 

Keskustelkaa siitä, miksi lasten ja nuorten koulunkäynti on tärkeää. 
Listaa asiat esimerkiksi fläppitaululle tai kalvolle kaikkien nähtäväksi. 

Anna ajatteluaikaa. Anna jokaiselle vanhemmalle mahdollisuus ker-
toa ajatuksistaan. Jos joku ei halua sanoa mitään, pyydä häntä sano-
maan ”seuraava” ja vuoro siirtyy eteenpäin. Voit palata näihin henki-
löihin vielä kierroksen jälkeen ja kysyä haluavatko he sanoa jotain.  

Jos seuraavat asiat eivät tule esiin, täydennä näillä:

työllistyminen ilman koulutusta on vaikeaa lähes kaikkialla 
maailmassa
tiedon merkitys on keskeinen oman elämänhallinnan kannalta 
ystävät ja kouluyhteisö luo kuulumisen tunnetta ja kasvattaa 
yhteisöön
osallistuminen ja toimiminen muiden kanssa kehittää sosiaalisia 
taitoja 
yleissivistyksen merkitys 
oppivelvollisuus 

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•
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11.7. TApAAmISTEn TEEmOISTA SOpImInEn 

Esittele vanhemmille ne teemat, joista on mahdollista keskustella 
tapaamisten aikana. Teemat voivat olla kokonaan tai osittain tämän 
oppaan eri tapaamiskertojen teemoja. Mukana voi olla myös ohjaajien 
omia teemaehdotuksia sen mukaan mihin teillä on valmiuksia ja min-
kä ajattelette olevan hyödyllistä juuri tämän ryhmän vanhemmille. 

Tässä vaiheessa on tärkeä kuulla vanhempien mielipiteitä ja ajatuksia 
teemoista. Tapaamisten aiheet voi näyttää esimerkiksi piirtoheitin-
kalvolla tai selaamalla opasta ja lukemalla teemojen aiheet ääneen. 
Kysy tuleeko vanhemmille mieleen muita aiheita, joista he haluaisivat 
tietoa ja/tai joista he haluaisivat keskustella. 

Vanhempien toiveiden ja ohjaajien mahdollisten ehdotusten pohjalta 
päätetään yhdessä ryhmätapaamisten teemat ja se, milloin mitäkin 
aihetta tullaan käsittelemään. Myös mahdolliset kutsuttavat vieraat on 
hyvä päättää nyt. Päätöksenteossa ohjaajien on otettava selkeä rooli ja 
valittava aiheet enemmistön toivomusten ja tarpeiden mukaan. 

Kerro vanhemmille, että seuraavalla kerralla he saavat osallistujien 
ja ohjaajien yhteystietolistan lisäksi listan päätetyistä tulevien kerto-
jen teemoista ja niiden ajankohdista. 

1.8. AKTIVITEETTI

Jaa vanhemmille kopiot ’suomen koulutusjärjestelmä’ – kaaviosta 
(sivu 39). 

Selitä kaavio lyhyesti: koulutusjärjestelmän jakautuminen esiopetuk-
seen, perusopetukseen (oppivelvollisuuskoulutus), sen jälkeen valinta 
lukioon, ammatilliseen koulutukseen tai työelämään. Kerro myös ly-
hyesti näiden jälkeisistä mahdollisuuksista sekä kuhunkin vaiheeseen 
keskimäärin kuluva aika vuosina. Kerro, että kaavioon palataan vielä 
toisella kerralla, jos ”Koulutus suomessa”- teema on valittu aiemmin 
mukaan. Jos et ohjaajana tunne olevasi riittävän perillä koulutusjär-
jestelmästä, voi olla hyvä pyytää vierailevaksi asiantuntijaksi edusta-
jaa paikallisesta koulusta tai opetusvirastosta.   

Pyydä vanhempia merkitsemään kynällä kaavioonsa oman lapsensa 
nimi sille tasolle, jossa hän parhaillaan opiskelee. Jos perheessä on 
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1 useampia koululaisia tai opiskelijoita , kaikkien nimet merkitään niil-
le kuuluville paikoille. Kirjoitustaidottomat vanhemmat voivat pyytää 
apua ohjaajilta tai laittaa rastin asianomaisiin kohtiin. 

1.9. KESKUSTELU

Aloita keskustelu siitä, millaisia tietoja ja taitoja vanhemmat pitävät 
tärkeänä välittää lapsilleen. Missä ja miten lapsi voi oppia näitä asioi-
ta? Mitä asioita lapsen on hyvä oppia kotona, mitä toisten lasten kans-
sa ja mitä päiväkodissa ja koulussa? 

Anna ajatteluaikaa. Anna jokaiselle vanhemmalle mahdollisuus ker-
toa ajatuksistaan. Jos joku ei halua sanoa mitään, pyydä häntä sano-
maan ”seuraava” ja vuoro siirtyy eteenpäin. Voit palata näihin henki-
löihin vielä kierroksen jälkeen ja kysyä haluavatko he sanoa jotain.  

Kysy vanhemmilta mitä he toivovat lapsistaan viiden vuoden kuluttua? 
Pyydä heitä kuvittelemaan lapsensa viiden vuoden kuluttua. Mitä toi-
veita heillä on? Millaisia lapset silloin ovat? Entä mihin vanhempien 
toiveet sijoittuvat koulutuskaaviolla? Anna vanhemmille aikaa kertoa 
toiveistaan vuorotellen. 

Keskustelun päätteeksi voit sanoa vanhemmille, että lapset tarvit-
sevat heiltä rinnalla kulkemista koulunkäynnissä ja kehityksessä. 
Lasten hyvinvointi ja kehitys on ensisijassa vanhempien vastuulla. 
Toisaalta vanhemmilla on myös oikeus saada apua ja tukea viran-
omaisilta kasvatustehtävään ja lapsen koulunkäyntiin liittyen. 

Kasvatustehtävä täällä Suomessa on monestakin syystä erilainen 
kuin se on ollut vanhempien lähtömaassa. Jos vanhemmilla ei ole 
Suomessa sukulaisia tai ystäviä auttamassa, heidän vastuunsa lapsen 
kasvatuksesta ja koulunkäynnistä on suurempi. Siksi voi olla hyvä 
ryhmässä jakaa toisten vanhempien kanssa ajatuksia siitä, millaista 
on olla vanhempana suomalaisessa yhteiskunnassa. Ryhmässä saa-
daan myös tietoja ja taitoja lasten tukemiseen ja ohjaamiseen. 
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1.10. KOTITEhTÄVÄ

Pyydä vanhempia ottamaan ’suomen koulutusjärjestelmä’ –kaavio 
kotiin ja esittelemään se lapsilleen. Lapset voivat itse merkitä kaavi-
oon sen kohdan missä nyt ovat opinnoissaan sekä sen kohdan, johon 
haluaisivat päästä ”kun tulevat isoiksi”. 

1.11 LOpUKSI

Kerro seuraavan tapaamiskerran teema sekä päivämäärä, kellonaika 
ja tapaamispaikka. 

Jaa vanhemmille paperi, jossa on ohjaajien yhteystiedot sekä tulevien 
tapaamisten päivämäärät ja kellonaika sekä teemat, jos ne olivat tie-
dossa jo ennen ensimmäistä tapaamista

Kerro, että seuraavalla kerralla paikalla on myös kysymyslaatikko, 
johon vanhemmat voivat laittaa nimettöminä kysymyksiä. Kysymykset 
on hyvä kirjoittaa valmiiksi paperilapuille jo kotona ennen ryhmää. 
Ohjaajat vastaavat kysymyksiin kolmannella kerralla. 
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KOULUTUS SUOMESSA

2.1. TErVETULOA (& VIErAILIjAn ESITTELY)

Kerro, että tämän tapaamisen aikana on tavoitteena antaa vanhem-
mille tietoa suomalaisesta koulutusjärjestelmästä. Tapaamisen aika-
na voidaan käsitellä (i) suomalaisen koulutusjärjestelmän keskeisiä 
periaatteita ja (ii) koulutusjärjestelmän eri koulutustasoja ja perus-
koulun jälkeisiä vaihtoehtoja viime kerralla jaetun kaavion pohjalta. 
 Jos tapaamiskerralle on kutsuttu vierailija, on aika kertoa tästä tai 
esitellä hänet nyt. 

2.2. KYSYmYSLAATIKKO

Kerro myös, minne kysymyslaatikko on asetettu. Vanhemmat, joilla 
on kysymyksiä kirjoitettuna lapulle, voivat laittaa nimettömät lappun-
sa laatikkoon lähtiessään ryhmästä. Kysymyksiä voi kirjoittaa myös 
ryhmän aikana, jos ei halua esittää niitä ääneen. Kerro, että kysymyk-
siä käsitellään seuraavalla kerralla.

2.3. ALKUKYSELY 

Kerro, että kehittääksemme vanhempien ryhmiä ja nähdäksemme mikä 
ryhmissä on ollut hyvää ja mikä ei, teemme vanhemmille pienen kyselyn 
tällä toisella tapaamiskerralla ja toisen kyselyn vielä viimeisellä kerral-
la. Vastaaminen on tietenkin vapaaehtoista eikä osallistuminen ryhmiin 
edellytä vastaamista. Kerro, että vanhemmat voivat vastata nimettöminä. 
Jaa paperit, anna aikaa vastaamiseen ja kerää sitten paperit pois.
 
2.4. KOTITEhTÄVÄSTÄ KESKUSTELU

Kysy ovatko vanhemmat katsoneet ’suomalainen koulutusjärjestel-
mä’ –kaaviota kotona lastensa kanssa. Oliko koulutusjärjestelmä 
tuttu lapsille? Millaisia toiveammatteja ja koulutuspolkuja lapset it-
selleen suunnittelivat? Eroavatko ne vanhempien heille mahdollisesti 
asettamista toiveista?
 
Muistuta, että tavoitteet ovat opiskelumotivaatiolle tärkeitä. On myös 
hyvä, että lapset ja nuoret saavat haaveilla ja suunnitella ”elämää 
isona”. Kerro, että kun ammatinvalintaa tehdään, kannattaa ottaa 
huomioon lapsen taipumukset, kiinnostus, lahjakkuus ja opiskelu-
motivaatio. Tältä pohjalta on hyvä luoda realistisia välitavoitteita. 
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2 Suomalainen koulutusjärjestelmä antaa mahdollisuuksia elinikäisel-
le oppimiselle, eli myös aikuisena voi jatkaa opintojaan tai vaikkapa 
vaihtaa ammattia. 

Muistuta, että tyttöjen kouluttautuminen on tärkeää. Tytöt ovat vah-
vempia myös äiteinä ja kasvattajina, jos heillä on sivistystä ja tietoa, 
jos he osaavat kieltä, tuntevat oikeutensa ja osaavat ohjata omia lapsi-
aan koulunkäynnissä.  Varaa aikaa lyhyelle keskustelulle. 

2.5. TEEmAT

Huomioi ennen teeman käsittelyä, että suomalainen koulu on mel-
ko monimutkainen järjestelmä eri vaihtoehtoineen, tukimuotoineen 
ja työnkuvineen. Tämän kerran käsittelyssä ohjaajien kannattaakin 
keskittyä niihin koulutusasteisiin ja kysymyksiin, jotka ovat vanhem-
mille ajankohtaisia ja tärkeitä. Erityisesti maahanmuuttajataustaisten 
oppilaiden opetusta käsitellään erillisellä kerralla. Tässä vaiheessa 
koulussa työskentelevä ja opetussektorin hallitseva vieraileva asian-
tuntija on paikallaan, jos ryhmän varsinaiset ohjaajat eivät tunne tie-
tävänsä koulutusjärjestelmää riittävästi. 

2.6.  TEEmA I: YLEISIÄ, mUTTA TÄrKEITÄ pErIAATTEITA

Puhu alla olevista asioista omin sanoin. 

perusasioita suomalaisesta koulutusjärjestelmästä
Osallistujien taustasta ja maassaoloajasta riippuen voit ottaa esille 
joitakin perusasioita suomalaisesta koulutusjärjestelmästä. 

Esimerkiksi: 

Koulun toiminta perustuu lakiin.  
Koulun ja opettajan toimintaa ohjaavat erilaiset lait ja asetukset. 
Lain puitteissa kuitenkin voi olla opetuksen järjestämisessä 
vaihtelua eri kuntien ja koulujen välillä. Jokaisella koululla on 
myös oma opetussuunnitelmansa, jossa kerrotaan muun muassa 
siitä, mitkä ovat koulun periaatteet, erityiset painopisteet, miten 
oppilaiden vanhempien kanssa ollaan yhteistyössä ja miten 
lapsia suojellaan väkivallalta ja kiusaamiselta. Vanhemmilla on 
mahdollisuus vaikuttaa koulun opetussuunnitelman sisältöihin. 

Yleinen oppivelvollisuus. 
Lain mukaan jokaisella Suomessa vakinaisesti asuvalla lapsella 
on oikeus ja samalla velvollisuus osallistua yhdeksänvuotiseen 
perusopetukseen. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun 

•

•
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3lapsi täyttää seitsemän vuotta ja päättyy kun perusopetuksen 
oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta 
on kulunut 10 vuotta. Joissakin tapauksissa oppivelvollisuus voi 
alkaa jo sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää kuusi vuotta.  Suomessa 
lähes kaikki lapset suorittavat perusopetuksen oppimäärän. 

Koulun ja vanhempien vastuu lapsen koulunkäynnin tukemises-
sa on myös laissa määritelty.  
Vanhempien on muun muassa huolehdittava, että lapsen oppivel-
vollisuus tulee suoritetuksi eli että lapsi käy koulua lain vaatiman 
määrän. Vanhempien muista velvollisuuksista ja mahdollisuuk-
sista tukea lapsen koulunkäyntiä keskustelemme myöhemmin 
toisessa tapaamisessa. 

Oppiminen ja hyvinvointi ovat yhtä tärkeitä asioita.  
Suomalainen koulujärjestelmä perustuu sille ajatukselle, että 
terveys ja muu hyvinvointi on oppimisen perusta. Siksi koulun 
tehtävä ei ole vain opettaa lasta, vaan myös tukea lapsen koko-
naisvaltaista kasvua. Koululla on siis myös kasvatustehtävä, vaik-
ka ensisijainen vastuu kasvatuksesta onkin vanhemmilla. 

Opetuksen jatkuvuus. 
Uusien asioiden oppiminen suunnitellaan koulussa aina aiem-
min opetettujen taitojen ja tietojen pohjalle. ’Oppimispolku’ alkaa 
esiopetuksessa ja luo pohjan myös toisenasteenopintojen suo-
rittamiselle. Vanhemmilla on tärkeä rooli tukea tätä oppimispol-
kua opettamalla lapselle tarvittavia taitoja jo ennen esiopetusta. 
Ennen esiopetusta lapsen on hyvä osata muun muassa leikkiä 
toisten kanssa, odottaa vuoroaan ja kuunnella muita.  Myös päi-
vähoidossa lapsi oppii tärkeitä sosiaalisen käyttäytymisen sään-
töjä ja normeja, monia käden taitoja ja suomen tai ruotsin kieltä. 
Vanhempien tulee myös huolehtia siitä, että lapselle ei tule kou-
lutuspolkuun tarpeettomia katkoksia niin, että oppiminen vaikeu-
tuu. Maahanmuutto voi kuitenkin aiheuttaa tällaisen katkoksen, 
joka vaikeuttaa lapsen opiskelua. Tästä asiasta puhumme lisää 
myöhemmin 7. tapaamiskerralla. 

Kriittinen ajattelu ja elinikäinen oppiminen.  
Nykyaikaisessa yhteiskunnassa, jossa tietoa tulee monesta suun-
nasta, on lasten ja nuorten hyvä oppia ajattelemaan itse ja ky-
seenalaistamaan annettua tietoa. Koulussakaan oppiminen ei ole 
ulkoa oppimista, vaan lasta opetetaan olemaan aktiivinen tiedon 
etsijä ja kriittinen tiedon käyttäjä. Yhteiskunta myös muuttuu no-
peasti teknologian ym. kehityksen myötä ja siksi myös työmark-
kinoiden vaatimukset muuttuvat. Nykyään meidän kaikkien tulee 
olla valmiita opiskelemaan uusia asioita ja täydentämään vanhoja 
tietojamme. Myös koulussa pyritään luomaan oppilaille halu ja 
hyvät valmiudet uusien asioiden oppimiseen. 

•

•

•

•
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2 Tasavertaiset mahdollisuudet koulutukseen:  
Tasavertaiset mahdollisuudet koulutukseen taataan sillä, että 
opetus on kaikilla koulutusjärjestelmän asteilla maksutonta. 
Perusopetuksessa myös kouluateriat, oppimateriaalit, koulu-
matkat ja oppilashuolto ovat maksuttomia. Ylemmillä asteilla 
saattavat esimerkiksi oppikirjat olla maksullisia. Yli 17-vuotias 
opiskelija on oikeutettu opintotukeen. Perusopetuksessa otetaan 
huomioon erilaiset oppijat antamalla tarpeenmukaista tukea. 
Myös muista kulttuureista tulevien lasten omaa kulttuuri-identi-
teettiä ja osallistumista suomalaiseen yhteiskuntaan tuetaan. 

Yhdenvertaisuuslaki:  
Lain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. 
Laissa kielletään ikään, etniseen ja kansalliseen alkuperään, kie-
leen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan, 
vammaisuuteen sekä sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva 
syrjintä. Lakia sovelletaan myös koulutukseen. 

2.7. KESKUSTELU 

Kysy vanhemmilta olivatko nämä periaatteet heille tuttuja. Mitä mieltä 
he ovat näistä periaatteista? Toteutuvatko periaatteet käytännössä? 
Miten mahdolliset epäkohdat ilmenevät? 
Toimiko koulujärjestelmä heidän lähtömaassaan samanlaisten peri-
aatteiden pohjalta? Millaisia eroja vanhemmat ovat havainneet?
 

•

•
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22.8. TEEmA II: KOULUTUSjÄrjESTELmÄ 

Koulutusasteet 
Ota esille viime kerralla esitetty kaavio koulutusjärjestelmästä suu-
rennettuna kopiona tai kalvona.

Tässä oppaassa järjestelmän selvittäminen jää tilanpuutteen vuoksi 
pintapuoliseksi. Järjestelmä on monimutkainen ja käytännöt, oppi-
suunnitelmat ym. vaihtelevat lisäksi jonkin verran kunnittain ja kou-
luittain. Tärkeintä on, että vanhemmat saavat yleiskäsityksen lisäksi 
opastusta siihen, mistä voivat saada lisätietoa. 

Jos et itse työskentele opetussektorilla, saat tiedollista lisätukea tä-
män aihealueen käsittelyyn esimerkiksi seuraavista lähteistä: 

www.oph.fi >  Koulutusjärjestelmä >  Suomen koulutusjärjes-
telmä > Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet

Maahanmuuttajien koulutus Suomessa -esite. 
Opetushallitus

www.edu.fi/ maahanmuuttajien koulutus

www.edu.fi /Julkaisukaappi : Laatua kodin ja koulun yhteis-
työhön. Opetushallitus ja Suomen vanhempainliitto. 2007.  

www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040021 : 
Yhdenvertaisuuslaki

www.yhdenvertaisuus.fi : Mai Salmenkangas (2005).Muutu. 
Puutu. Oppilaitoksen yhdenvertaisuusopas. 

www.vantaa.fi > perusopetus > eri kieli- ja kulttuuriryhmien 
opetus > Eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Vantaalla

Esittele vanhemmille lyhyesti alla olevat koulutusasteet. Tarkista kui-
tenkin ensin, miten tuttuja asiat heille jo ovat. Valmistava opetus on 
erityisesti maahanmuuttajataustaisille lapsille tarkoitettua opetusta, 
jota käsitellään kohdassa 4.6. 

Esiopetus
Esiopetuksen tavoitteena on yhteistyössä vanhempien kanssa 
edistää lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa hä-
nen sosiaalisia taitojaan ja tervettä itsetuntoaan. Tavoitteena on 
edistää lapsen oppimisvalmiuksia ennen varsinaisen perusopetuk-
sen alkamista sekä havaita ja ennaltaehkäistä oppimisvaikeuksia. 
Esiopetus järjestetään yleensä koulussa tai päivähoitopaikassa. 

•

•

•

•

•

•

•
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2 Esiopetusta annetaan yleensä 6-vuotiaille lapsille. Lapset kuiten-
kin kypsyvät eri tahtiin ja lapsi voi opiskella esiopetusryhmässä myös 
seitsemänvuotiaana. Periaatteena on, että lapsella on mahdollisuus 
esiopetukseen vuotta ennen perusopetuksen alkua. Esiopetus kes-
tää neljä tuntia päivässä, se on maksutonta ja kaikilla lapsilla on oi-
keus, mutta ei velvollisuus osallistua esiopetukseen. Esiopetuksessa 
oleva lapsi voi edelleen olla päivähoidossa iltapäivisin esikoulun jäl-
keen. Suurin osa kuusivuotiaista lapsista osallistuu esiopetukseen. 

perusopetus
Perusopetus kestää yleensä yhdeksän vuotta. Se on yleissivis-
tävää koulutusta, jossa opetetaan elämässä tarpeellisia tietoja 
ja taitoja. Se antaa myös pohjan jatko-opinnoille. Perusopetusta 
antaa kuuden ensimmäisen vuoden aikana luokanopettaja, joka 
opettaa kaikkia tai useimpia aineita. Kolmella ylimmällä luokalla 
(jota aiemmin on kutsuttu yläasteeksi tai yläkouluksi) eri oppiai-
neita opettavat eri opettajat.

Opetusvälineet ja ruokailu ovat lapsille maksuttomia. Yli viisi 
kilometriä pitkien koulumatkojen järjestämisestä ja kustannuk-
sista huolehtii pääsääntöisesti opetuksen järjestäjä. Nykyään 
useimmat kunnat järjestävät myös aamu- ja iltapäivätoimintaa, 
joka kunnasta riippuen on maksutonta tai maksullista.

Perusopetuksen oppimäärään sisältyy kaikille yhteisinä oppiainei-
na äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieras kieli, ym-
päristöoppi, terveystieto, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, 
yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, 
liikunta, musiikki, kuvataide sekä käsityö ja kotitalous. Oppilaat saa-
vat myös oppilaanohjausta. Lisäksi voi olla valinnaisia aineita. 
Oppilailla on oikeus saada oman uskontokuntansa opetusta, 

jos riittävä määrä oppilaita saadaan ryhmään. Vanhempien tulee 
erikseen pyytää koulua järjestämään oman uskonnon opetusta. 

Lapsille, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame, järjes-
tetään monissa kunnissa myös äidinkielen opetusta ja suomi tai 
ruotsi toisena kielenä –opetusta. Näistä keskustellaan tapaamis-
kerralla, jossa aiheena on kaksikielisyys (kohta 4.6.). 

Eri kuntien ja myös koulujen välillä voi olla kuitenkin eroja tie-
tyissä koulutusjärjestelyihin liittyvissä asioissa. Vanhemmilla on 
oikeus osallistua koulun opetussuunnitelman laatimiseen ja kas-
vatustavoitteiden määrittelyyn. Kerro, että näihin asioihin palataan 
tapaamiskerralla, jolla puhutaan kodin ja koulun yhteistyöstä. 

Jos ryhmään osallistujien lapset ovat yläkoulussa tai jos van-
hempia kiinnostavat muuten jatko-opintoihin liittyvä asiat, voit 
kertoa myös perusopetuksen jälkeisistä koulutusasteista ja op-
pilaitoksista. Tämä on hyvin laaja aihe, joten tärkeintä on ohjata 
vanhempia löytämään lisää tietoa itse. Tapaamiskerran päätyttyä 
vanhemmat saavatkin paperin, jossa on erilaisia tietolähteitä.
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22.9. KESKUSTELU 

Kysy vanhemmilta, onko heillä perusopetukseen tai sen jälkeiseen 
opetukseen liittyviä kysymyksiä. Varaa aikaa keskustelulle, kokemuk-
sille ja kysymyksille. 

Jos keskustelu ei lähde liikkeelle, voit itse nostaa keskusteluun  
esimerkiksi seuraavia aiheita: 
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Koulujärjestelmään liittyviä kysymyksiä saattaa tulla paljon ja aika 
loppua kesken. Tärkeää tässäkin on opastaa vanhempia hakemaan 
itse lisää tietoa ja antaa vinkkejä siitä, mistä lisätietoa voi saada. 

Kerro vanhemmille, että lisätietoa koulusta voi aina kysyä opettajilta, 
koulun rehtorilta tai opinto-ohjaajalta. Kerro, että myös internet on 
tehokas tietopankki, josta löytyy hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa. 
Jos kotona ei ole tietokonetta ja internet-yhteyttä, kannattaa mennä 
kirjastoon tutustumaan näiden käyttöön. Sieltä saa varmasti myös 
henkilökunnan apua tietokoneen ja netin käyttöön. Kotitehtävä liittyy-
kin internetin käyttöön. 

2.10. VIErAILIjA 

Jos tälle kerralle on kutsuttu vierailijaksi joku opetusalan asiantuntija 
(luokanopettaja, rehtori, opo), nyt on hänen aikansa kertoa lisää suo-
malaisesta koulujärjestelmästä ja/tai vastata vanhempien kysymyksiin. 

Siirtyminen esiopetuksesta / valmistavalta luokalta 
perusopetukseen tai siirtyminen alakoulusta yläkouluun. 
Miten lapsi kokee siirtymät? Miten vanhemmat voivat 
tukea lasta ja valmistaa lasta muutoksiin? Mitä vanhemmat 
odottavat koululta tässä tilanteessa?

Koulun arki / tavallinen koulupäivä:  
Onko vanhemmilla kysyttävää esim. koulun päivärytmistä, 
välitunneista, ruokailusta, lukujärjestyksestä, 
järjestyssäännöistä, kerhoista, retkistä, kummi- tai 
tukioppilastoiminnasta?

Perusopetuksen jälkeiset opinnot: lukio / ammattikoulu: 
Tietävätkö vanhemmat asuinseutunsa eri oppilaitokset? 
Tietävätkö he miten yhteishaku toimii? Ovatko he tietoisia 
eri lukioiden keskiarvorajoista tai ammattikorkeakoulujen ja 
yliopistojen pääsyvaatimuksista? 

1.

2.

3.
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2 2.11. KOTITEhTÄVÄ

Kerro vanhemmille, että suomalainen yhteiskunta on monimutkainen 
ja siinä selvitäkseen jokaisella aikuisella pitää olla monenlaista tietoa 
ja taitoa. Internetin käyttö on taito, joka jokaisen pitäisi osata, sillä 
esimerkiksi monet viranomaiset kertovat omasta toiminnastaan in-
ternetissä. Internetistä löytyy myös erilaisia palveluja.  

Anna vanhemmille kopiot liitteestä 11. Kerro, että kopiossa on inter-
net-osoitteita, joista löytyy tietoa perusopetuksen jälkeiseen koulu-
tukseen ja ammatinvalintaan liittyen. Tämä tieto on hyödyllistä eten-
kin yläkouluikäisille nuorille ja heidän vanhemmilleen. 

Alakouluikäisten lasten vanhemmille on hyödyllistä tutustua alla ole-
vaan internet-sivustoon, joka on tarkoitettu erityisesti maahanmuut-
tajataustaisille vanhemmille: 

www.vantaa.fi  > perusopetus > eri kieli- ja kulttuuriryhmien 
opetus > monikulttuurinen opetus sivistystoimessa > opas 
vanhemmille 

Vanhemmat, joilla on tietokone ja internet-yhteys kotona voivat tutus-
tua näihin internet-linkkeihin kotikoneellaan. Kehota niitä vanhempia, 
joilla ei ole tietokonetta tai internet-yhteyttä kotona, menemään yh-
dessä asuinalueen kirjastoon ja tutustumaan tietokoneen ja internetin 
käyttöön sekä etsimään annetut linkit. Pyydä näitä vanhempia sopi-
maan keskenään ajankohta kirjastovierailulle. Kerro, että kirjaston 
henkilökunta voi varmasti auttaa ja opastaa tietokoneen ja internetin 
käytössä.

Jaa tässä yhteydessä myös kopioita vanhempien yhteystietolistasta,  
joka helpottaa yhteydenpitoa ja aktivoitumista jatkossakin.

•

48



K
O

U
LU

TU
K

SEN
 K

U
LTTU

U
R

I K
O

TO
N

A
 JA

 YH
TEISTYÖ

 K
O

U
LU

N
 K

A
N

SSA
  

3

 1Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004. Opetushallitus. http://www.oph.fi/info/ops/
pops_web.pdf

KOULUTUKSEN KULTTUURI KOTONA JA 
YHTEISTYÖ KOULUN KANSSA  

3.1. TErVETULOA 

3.2. TEEmAT 

Tällä tapaamiskerralla puhutaan (i) siitä, mitä ovat kodin ja koulun 
työnjako ja siitä (ii), miten vanhemmat voivat auttaa ja tukea lastaan 
koulunkäynnissä. Vanhemmat saavat myös tietoa millaista kodin ja 
koulun välinen yhteistyö voi olla. 

Tämän tapaamiskerran tavoitteena on, että jokaiseen kotiin luodaan 
ns. koulutuksen kulttuuri. 

3.3. KYSYmYSLAATIKKO 

Edellisellä kerralla laatikkoon laitettuja kysymyksiä käsitellään. 
Joihinkin kysymyksiin, jotka liittyvät tulevien tapaamisten teemoihin, 
voidaan palata myöhemmillä kerroilla. 

3.4. TEEmA I : KOdIn jA KOULUn TYönjAKO 

Puhu alla olevista asioista omin sanoin. 

Laissa sanotaan, että huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen ja nuo-
ren kasvatuksesta.  Koulun tehtävänä puolestaan on tukea kodin kas-
vatustehtävää eri tavoin. Koulu vastaa myös oppilaan kasvatuksesta 
ja opetuksesta koulussa. Kodin ja koulun yhteistyö tukee lapsen oppi-
mista, koulunkäyntiä ja tervettä kehitystä ja kasvua. 1
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3
VAnhEmpIEn OIKEUKSIA jA VELVOLLISUUKSIA:2

huoltajan tehtävä on huolehtia, että oppilas suorittaa 
oppivelvollisuutensa
huoltajalla on oikeus saada tietää kaikista lapseen 
kohdistuvista kurinpitotoimista  
(paitsi luokasta poistamisesta) 
vanhemmilla on oikeus tulla kuulluksi lasta koskevia 
tärkeitä päätöksiä tehtäessä, muun muassa 
harkittaessa erityisiä opetusjärjestelyjä    
vanhemmilla on oikeus vaikuttaa opetussuunnitelman 
kasvatustavoitteiden määrittelyyn

OppILAAn OIKEUKSIA jA VELVOLLISUUKSIA:

oppilaalla on oikeus opetukseen, erilaisiin 
tukimuotoihin sekä turvalliseen kouluympäristöön
oppilaalla on oikeus tulla kuulluksi ennen häntä 
koskevien päätösten tekemistä
oppilaan kuuluu osallistua opetukseen, suorittaa 
tehtävänsä, käyttäytyä hyvin ja totella koulun 
henkilökunnan ohjeita

OpETTAjAn OIKEUKSIA jA VELVOLLISUUKSIA:

opettajalla on velvollisuus huolehtia 
opetussuunnitelman mukaisesta opetuksesta
opettajalla on oikeus poistaa luokasta oppilas, joka 
häiritsee opetusta 
opettaja voi määrätä oppilaan jälki-istuntoon huonon 
käyttäytymisen takia enintään kahdeksi tunniksi 
tai tekemään tekemättömiä kotitehtäviä enintään 
tunniksi - molemmista opettajan on ilmoitettava 
oppilaan huoltajalle
opettajalla on vastuu valvoa oppilaita koulupäivän 
aikana 
opettajan  ei tarvitse alistua epäasialliseen kohteluun 
koko koulun henkilökunnalla on 
salassapitovelvollisuus

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

 2Tällä sivulla lähteenä käytetty Hiillos, L., Kyllönen, M. & Vahtera, S.  (2000). Kodin ja koulun onnistunut 
yhteistyö. Helsinki. Edita. Katso myös Peltonen, Heidi: Kodin ja koulun yhteistyö. Teoksessa Peltonen, H. 
(2005) (toim.) Opiskelun tuki esi- ja perusopetuksessa. Virikkeitä ja toimintamalleja yleisen ja erityisen tuen 
järjestämiseksi. Opetushallitus.
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33.5. KESKUSTELU 

Kysy oliko kodin ja koulun vastuunjako selvä ja tuttu vanhemmille. 
Viritä tästä keskustelua. Onko vanhemmilla vastuunjakoon liittyviä 
kysymyksiä?  

Kysy vanhemmilta olivatko vastuunjako ja kouluhenkilökunnan roolit 
erilaisia vanhempien lähtömaassa. Pyydä jokaista vanhempaa kerto-
maan tai antamaan esimerkkejä. 

Anna osallistujille ajatteluaikaa. Anna jokaiselle vanhemmalle mah-
dollisuus kertoa ajatuksistaan. Jos joku ei halua sanoa mitään, pyydä 
häntä sanomaan ”seuraava” ja vuoro siirtyy eteenpäin. Voit palata näi-
hin henkilöihin vielä kierroksen jälkeen ja kysyä haluavatko he sanoa 
jotain.  

3.6. TEEmA II: KOULUTUKSEn KULTTUUrI jOKA KOTIIn!

Tuo esiin alla olevia asioita omin sanoin. 

Vanhempien on siis huolehdittava siitä, että lapset ja nuoret käyvät 
koulua ja suorittavat oppivelvollisuutensa.  
Pelkkä koulussa käynnin valvonta ei kuitenkaan riitä, vaan tärkeää 
on myös se, että lapset myös voivat hyvin, oppivat tarvittavat asiat ja 
pääsevät jatkamaan opintojaan perusopetuksen jälkeen. Nyt keskus-
tellaan siitä, miten vanhemmat voivat tukea lasten ja nuorten hyvin-
vointia ja auttaa heitä oppimaan tarvittavat asiat.

Vanhemmat voivat tukea lapsen ja nuoren koulunkäyntiä luomalla  
kotiin ns. koulutuksen kulttuurin. 
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3 Kerro vanhemmille, että joka kodin koulutuksen kulttuuriin kuuluvat 
seuraavat asiat: 

1 Uusien asioiden oppiminen: vanhemmat arvostavat uusi-
en asioiden oppimista ja luovat oppimiselle hyvät olosuh-

teet kotona ja arjessa. 

2 Säännöllinen päivärytmi: vanhemmat huolehtivat, että 
lapsen ja nuoren päivässä on säännöllinen rytmi, jossa 

lepo, koulunkäynti, koulutehtävät ja vapaa-aika vuorottelevat.

3 Koulutuksen arvostus ja kiinnostus koulunkäyntiä koh-
taan: vanhemmat osoittavat arvostavansa koulutusta ja 

osoittavat kiinnostusta lasten ja nuorten koulunkäyntiä koh-
taan mm. valvomalla läksyjen tekoa ja kouluun menoa sekä 
olemalla yhteydessä kouluun ja opettajiin. 

3.7. KESKUSTELU 

Koulutuksen kulttuuriin kuuluu siis uusien asioiden oppimisen mah-
dollisuus ja arvostaminen. Viritä keskustelua siitä, miten uusien asioi-
den oppimista voidaan tukea koulun ulkopuolella. 

Muistuta keskustelun lomassa, että tärkeä oppimisen kanava on 
vuorovaikutus vanhempien kanssa. Lapset oppivat vanhemmiltaan 
paljon. Kotona voidaan puhua, laulaa, lukea ja leikkiä. On hyvä, jos 
vanhemmat silloin tällöin vievät lapsia uusiin paikkoihin, esimerkiksi 
kaupungille, luontoon, museoihin tai suomenkielisiin ja oman kieli- tai 
kulttuuriryhmän tapahtumiin ja keskustelevat kokemastaan lastensa 
kanssa. Lapset oppivat paljon juuri vuorovaikutuksessa puhuessaan 
aikuisten kanssa.  Kodin koulutuksen kulttuuriin kuuluu, että lapselle 
annetaan mahdollisuuksia kuulla monipuolista kieltä sekä harjoittaa 
kielitaitojaan puhumalla ja kirjoittamalla.   
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3Toinen tärkeä kanava uusien asioiden ja monipuolisen kielen oppimi-
seen on lukeminen. Kirjojen ja lehtien lukeminen vie lapset ja nuoret 
mielikuvissaan uusiin paikkoihin ja eri aikakausiin. Kerro, että kirjas-
toista löytyy hyvät valikoimat kirjallisuutta. Suurimmissa kirjastoissa 
on myös erikielistä lasten- ja aikuisten kirjallisuutta. Perheen kou-
lutuksen kulttuuriin kuuluu, että kotona luetaan kirjoja pienemmille 
lapsille ja valvotaan, että isommat lapset käyvät itse kirjastossa ja 
lukevat kirjoja vapaa-aikanaan.   
 
Kysy vanhemmilta, onko paikallinen kirjasto heille tuttu. Pyydä niitä 
vanhempia, jotka ovat siellä käyneet, kertomaan, missä lähin kirjasto 
sijaitsee, miten sieltä voi lainata ja mitä he ovat kirjastosta löytäneet 
(kirjat ja lehdet eri kielillä, videot ja DVD- ja CD-levyt yms.). 

3.8. AKTIVITEETTI 

Kerro, että kodin koulutuksen kulttuuriin kuuluu säännöllinen päivä-
rytmi. Säännöllinen päivärytmi tukee lapsen hyvinvointia ja oppimista. 
Säännöllinen ja lapsen iälle sopiva päivärytmi luo järjestystä elämään 
ja auttaa jaksamaan.

jaa jokaiselle vanhemmalle lukujärjestys, jonka olet kopioinut  
liitteestä 12.

Kysy vanhemmilta mihin aikaan heidän lapsensa pääsevät yleensä 
koulusta ja ovat kotona. Mitä sen jälkeen yleensä tapahtuu kotona? 
Mitä lapset tekevät? Täyttäkää koulun jälkeisen ajan lukujärjestystä 
sen perusteella, millainen ”ohjelma” vanhempien mielestä parhaiten 
tukisi lapsen hyvinvointia ja oppimista. Tarkistakaa, tuleeko mukaan 

välipala koulun jälkeen 
riittävä aika läksyjen tekoon 
ruoka-aika 
vapaa-aika, harrastukset, kotityöt 
nukkumaanmenoaika niin, että riittävä yöuni täyttyy

Keskustelkaa tässä myös siitä, miten paljon lapset ja nuoret saavat 
viettää aikaa TV:n ja tietokoneiden ääressä. Korosta mm. säännöllisen 
liikunnan merkitystä. Keskustelkaa siitä, miten kotiin voi järjestää 
rauhallista tilaa ja aikaa läksyjen tekemiselle ja lukemiselle. 

•
•
•
•
•
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3 3.9. KESKUSTELU 

Koulutuksen kulttuurin kolmas osatekijä oli koulutuksen arvostus 
ja kiinnostus lasten koulunkäyntiä kohtaan. Sitä vanhemmat voivat 
osoittaa olemalla yhteydessä kouluun sekä valvomalla ja auttamalla 
läksyjen tekoa. Puhumme ensin läksyjen teosta ja sitten koti-koulu 
-yhteistyöstä. 

Keskustelkaa ensin lyhyesti siitä, miksi läksyjen teko on tärkeää. 
Muistuta, että läksyjen valvonta voi myös olla mukavaa yhdessäoloa ja 
yhdessä oppimista. Vanhempien ei tule tehdä läksyjä lapsen puolesta, 
vaan auttaa lasta löytämään vastauksia ja opettaa lasta ratkaisemaan 
itse ongelmallisia tehtäviä. 

Kysy vanhemmilta, miten he voivat tukea läksyjen tekoa. Anna heille 
ajatteluaikaa. Anna jokaiselle vanhemmalle mahdollisuus kertoa ko-
kemuksistaan. Jos joku ei halua sanoa mitään, pyydä häntä sanomaan 
”seuraava” ja vuoro siirtyy eteenpäin. 

Tietävätkö he, miten paljon läksyjä yleensä annetaan? Tietävätkö he 
myös tulevat kokeet, niin että voivat valvoa, että lapset valmistautuvat 
kokeisiin jo hyvissä ajoin? Kysy vanhemmilta, miten vanhempien mie-
lestä kokeisiin voisi valmistautua.

Viritä keskustelua läksyjen valvonnasta ja läksyissä auttamisesta. 
Käykää läpi tapoja, joilla he voivat tukea lasta tai nuorta läksyissä. 
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3Vanhemmat saattavat kokea vaikeana ja turhauttavana sen, että he 
eivät ehkä pysty auttamaan läksyjen teossa siksi, että heidän suo-
men-/ruotsinkielentaitonsa ei vielä riitä. Miettikää yhdessä seuraavia 
vaihtoehtoja: 

Voiko koulu järjestää läksyapua suomenkielellä tai lap-
sen äidinkielellä? 
Onko asuinalueella omankielistä yhdistystä, joka voisi 
järjestää läksykerhotoimintaa lapsille? 
Onko alueella yhdistystä tai järjestöä, jonka vapaaehtoi-
set voisivat antaa säännöllisesti apua läksyissä? 
Voisivatko ryhmän vanhemmat yhdessä järjestää läk-
syjenlukupiiriä lapsilleen tai maksaa yhdessä jollekin 
tuntemalleen sopivalle henkilölle säännöllisestä läksy-
ryhmästä? 
Kerro, että mm. Kesälukioseura järjestää kesäisin yli 
15-vuotiaille erikielisiä kesäleirejä, joilla pohditaan pe-
rusopetusvaiheen jälkeisiä opiskelumahdollisuuksia ja 
ammatillisia tulevaisuudensuunnitelmia omakielisten 
opettajien, eri alojen asiantuntijoiden ja opinto-ohjaajien 
johdolla. Suomenkielisillä leireillä voi myös parantaa 
osaamistaan eri oppiaineissa. (www.kesalukioseura.fi) 

3.10. TEEmA II: KOdIn jA KOULUn VÄLInEn VUOrOVAIKUTUS jA 
YhTEISTYö

Puhu alla olevista asioista omin sanoin. 

Kerro vanhemmille, että lapsille ja nuorille luo turvallisuuden tunnet-
ta se, että heidän vanhempansa ovat kiinnostuneita heidän koulun-
käynnistään ja että nämä tuntevat suomalaista koulutusjärjestelmää 
sekä lastensa kavereiden vanhempia ja koulun opettajia. Vanhemmat, 
jotka tietävät koulunkäynnistä ja koulusysteemistä, voivat paremmin 
tukea lastaan koulunkäynnissä ja valvoa lastensa etuja. 

•

•

•

•

•
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3 Kerro vanhemmille, että heillä on oikeus saada tietoa lapsensa kou-
lunkäynnistä ja olla yhteydessä kouluun lapseen liittyvissä asioissa. 
Vanhemmilla on oikeus saada tietoa siitä, miten heidän lapsensa 
menestyvät eri aineissa ja miten he tulevat toimeen koulutovereiden 
kanssa. Heillä on myös oikeus osallistua päätöksentekoon silloin kun 
suunnitellaan esimerkiksi tiettyjä tukitoimia lapselle. 

Vanhemmilla voi olla erilaisia kasvatuskäsityksiä ja kouluun kohdistu-
via odotuksia, joista on hyvä keskustella koulun henkilökunnan kans-
sa ja pyrkiä löytämään yhteiset suuntaviivat. 

Lapsen ja vanhempien tunteminen on opettajalle tärkeää.  
Lapsen aiemmissa kokemuksissa tai nykyisissä olosuhteissa saattaa 
olla jotain, joka esimerkiksi vaikeuttaa hänen oppimistaan tai viihty-
mistään koulussa. Näistäkin on hyvä informoida koulua, jotta opettaja 
voi ottaa lapsen erityistarpeet huomioon, ymmärtää ja tukea lasta.  

Kodin ja koulun yhteistyössä monien pienten ja yksittäisten yhteisten 
kokemusten ja kohtaamisten tuloksena vahvistuu se molemminpuoli-
nen luottamus, josta suurimman hyödyn saa lapsi. 

Kerro, että koulussa kyllä ymmärretään, että vanhemmat ovat usein 
kiireisiä eivätkä aina ehdi kaikkiin tapaamisiin. Koulussa kuitenkin 
odotetaan, että vanhemmat osoittavat kiinnostusta lapsen koulun-
käyntiä kohtaan tulemalla mahdollisuuksiensa mukaan tapaamisiin ja 
tapahtumiin. Osallistuminen koulun toimintaan on myös vanhemmille 
yksi hyvä tapa oppia tuntemaan lastensa koulutovereiden vanhempia 
ja suomalaisen koulun toimintakulttuuria. 

Kodin ja koulun välillä voi olla vuorovaikutusta tarpeen mukaan eri 
tavoilla. Kopioi seuraavat kaksi sivua kalvoiksi ja näytä vanhemmille. 
Jos piirtoheitintä ei ole käytettävissä, kirjoita sivujen asiat isolle pa-
perille (fläppitaulu). Voit myös kopioida sivut vanhemmille jaettavaksi. 
Täydentäkää puuttuvat yhteystiedot tai pyydä vanhempia tekemään se 
kotona lasten kanssa.
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33.11. KESKUSTELU 

Keskustelkaa vanhempien kokemuksista, joita heillä on kodin ja kou-
lun yhteydenpidosta. Jos vanhemmat kokevat, että yhteydenpitoa ei 
ole ollut riittävästi tai se ei ole toiminut tyydyttävällä tavalla, keskitty-
kää siihen, miten yhteydenpitoa voisi parantaa. 

Kysy tietävätkö vanhemmat mitä kehitys- ja arviointikeskustelut ovat. 
Kerro, että 

opettaja kutsuu vanhempia tapaamiseen yleensä kerran 
syyslukukaudella ja kerran kevätlukukaudella 
tapaaminen kestää noin 15 minuuttia 
opettaja kertoo tapaamisessa, miten lapsen koulunkäynti on 
sujunut, miten lapsi on saavuttanut tavoitteensa ja miten oppilas 
on käyttäytynyt koulussa 
vanhemmat voivat kertoa lapsen koulunkäynnistä, kysyä asioita 
tai tuoda esiin huoliaan 
vanhemmat tai opettaja voi pyytää tapaamisen myös muina 
aikoina jos tuntevat siihen tarvetta 

Kysy ovatko vanhemmat osallistuneet vanhempainiltoihin. 
Kerro, että vanhempainilloissa

kaikki luokan vanhemmat kutsutaan samaan tilaisuuteen, jossa 
kerrotaan luokan ja koulun yhteisistä asioista, esimerkiksi 
lukujärjestyksestä, tulevista retkistä jne.  
järjestetään yleensä kerran tai kaksi kouluvuoden aikana  
kestoaika noin 1- 1½ tuntia
voidaan järjestää myös erikseen maahanmuuttajataustaisille 
vanhemmille 

Jaa vanhempien kanssa se ymmärrys, että puutteellisella kielitaidolla 
osallistuminen on vaikeaa ja vaatii rohkeutta. Anna vanhempien kes-
kustella myös keskenään tästä kokemuksesta. Muistuta kuitenkin, että 
vaikka vanhemmilla ei olisi riittävää suomen- tai ruotsinkielen taitoa, 
heillä on oikeus saada tietää lapsensa koulunkäyntiin liittyvistä asioista. 

Puhukaa tulkin käytöstä. Vanhempien kannattaa tiedustella koululta 
mahdollisuutta tulkin käyttöön jos tuntuu, että oma kielitaito ei riitä 
siihen, että voisi ymmärtää ja osallistua keskusteluun.  

Keskustelkaa myös siitä, miksi omaa lasta ei pidä käyttää tulkkina. 
Myös kielitaitoisemman ystävän tai sukulaisen käyttäminen on ky-
seenalaista, sillä he eivät välttämättä tunne koulunkäyntiin liittyvää 
erityissanastoa. 
     

•

•
•

•

•

•

•
•
•
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3 3.12. VIErAILIjAn pUhEEnVUOrO 

Olette ehkä kutsuneet koulun rehtorin tai johtokunnan, vanhempain-
yhdistyksen tai luokkatoimikunnan edustajan kertomaan, miten toi-
mintaan pääsee mukaan. Nyt on hänen vuoronsa esiintyä. 

3.13. AKTIVITEETTI I

Tämän aktiviteettivaihtoehdon tarkoituksena on aktivoida ja rohkaista 
vanhempia toimimaan ryhmänä! 

Jos vanhemmat eivät olleet tyytyväisiä koulun yhteydenpitoon, kysy 
onko koulu tietoinen vanhempien yhteydenpitoa koskevista toiveis-
ta. Miten koulua voisi näistä asioista tiedottaa?  Pyydä vanhemmilta 
konkreettisia, rakentavia ehdotuksia siitä, miten koulu voisi parantaa 
yhteydenpitoaan niin, että se paremmin saavuttaisi vanhemmat. Listaa 
ehdotukset isolle paperille tai piirtoheitinkalvolle. Keskustelkaa siitä, 
miten vanhempien toiveet ja ehdotukset saatettaisiin opettajien ja reh-
torin tietoon. 

Pyydä vanhemmilta ehdotuksia toimista, joilla varmistetaan, että kou-
lu saa vanhempien toiveet tietoonsa. Muistuta, että nyt on kyse van-
hempien omasta aktiivisuudesta. Kysy kuka /ketkä ryhmässä ottavat 
vastuulleen viedä vanhempien viestin kouluun. Sopikaa myös, kenelle 
kouluun (luokanopettaja, rehtori, koulun johtokunta tms.) ja millä ta-
voin viesti viedään (kirjelmä, henkilökohtainen tapaaminen tms.).  Jos 
aikaa riittää, voitte ryhmän kanssa yhdessä laatia kirjelmän tekstin 
kouluun vietäväksi.   

Muistuta, että yhdessä toimimalla vanhemmat ovat vahvempia. 
Miettikää millä muilla tavoilla vanhemmat voisivat yhdessä aktivoitua, 
muuttaa epäkohtia tai tuoda esiin vanhempien ja heidän lastensa kou-
lutusta koskevia tarpeita, toiveita ja huolia. 

 3.14. AKTIVITEETTI II

Myös tämän aktiviteettivaihtoehdon tarkoituksena on aktivoida ja voi-
maistaa vanhempia toimimaan ryhmänä. 

Miettikää, mitä positiivista vanhemmat voisivat tuoda lastensa luokan 
tai koko koulun työskentelyyn. Muistuta, että vanhemmilla on mah-
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3dollisista kielitaitopuutteista huolimatta paljon kokemuksia, tietoja 
ja taitoja, jotka varmasti kiinnostavat opettajia ja oppilaita! Miettikää, 
miten vanhemmat voivat edistää esimerkiksi koulun kansainvälistä 
toimintaa ja monikulttuurista osaamista. 

Listaa keskustelussa esiin nousseita ideoita isolle paperille tai kalvolle. 
Jos seuraavat asiat eivät tulleet esiin, mainitse myös nämä:  

vanhemmat voivat tarjoutua puhumaan historian, maantiedon tai 
uskonnon tunnille oman lähtömaansa historiasta, kulttuurista, 
uskonnosta (uskonnoista) 
vanhemmat voivat tarjoutua opettamaan kotitalouden tunnille 
lähtömaansa ruokakulttuurista ja opettaa valmistamaan  
maansa tyypillisiä ruokia 
vanhemmat voivat tarjoutua yhdessä opettajien ja oppilaiden 
kanssa järjestämään koulun kansainvälisyyspäivän, 
pakolaisuuspäivän tai vastaavan 

Vanhemmilla on paljon tietoa, jota voidaan käyttää hyödyksi opetuk-
sessa! 

3.15. AKTIVITEETTI III

Jos kokoontumistilassanne on tietokone ja nettiyhteys, voitte tutustua 
yhdessä koulun omiin nettisivuihin. Jos kunnassa on käytössä sähköi-
nen yhteydenpitojärjestelmä, voitte yhdessä harjoitella sen käyttöä. 
Jos nettiyhteyttä ei ole, kirjoita koulun kotisivujen osoite näkyviin ja 
muistuta, että jos kotona ei ole nettiyhteyttä, kirjastosta sellainen löy-
tyy. Kirjoita myös näkyviin Kesälukioseuran kotisivujen osoite.

3.16. KOTITEhTÄVÄ 

Pyydä vanhempia keskustelemaan lapsen kanssa vanhempien osallis-
tumisesta koulun toimintaan. Pyydä vanhempia yhdessä lapsen kans-
sa miettimään, mitä hyötyä lapsen mielestä vanhemman aktiivisesta 
osallistumisesta olisi. Voisiko siitä lapsen mielestä olla jotain haittaa? 
Pyydä vanhempia ideoimaan yhdessä lapsen kanssa joku tapahtuma 
lapsen luokalle, johon vanhempi voisi osallistua. 

3.17. nÄKEmIIn 

Kiitä osallistujia. Kerro seuraava tapaamisajankohta ja keskustelu-
teema.

•

•

•
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4 KaKsiKiELisYYs Ja –KuLTTuuRisuus 

4.1. TErVETULOA 

Tällä tapaamiskerralla puhutaan (i) lapsen äidinkielen ja toisen kie-
len kehityksestä. Puhutaan myös siitä (ii), miten vanhemmat voivat 
tukea kaksikielisyyden kehittymistä ja miten koulussa tuetaan kie-
lenkehitystä. 

Jos tälle tapaamiskerralle on kutsuttu asiantuntija puhumaan kielen-
kehityksestä / kaksikielisyydestä, voit esitellä hänet tässä yhteydessä. 

4.2.  TEEmA I: KIELEnKEhITYS jA KAKSIKIELISYYS 

Esitä alla olevia näkökulmia omin sanoin. 

Aiemmin olemme jo keskustelleet siitä, miten kotiin luodaan kou-
lutuksen kulttuuri, joka tukee lapsen koulunkäyntiä. Yhtenä asiana 
mainittiin, että kun vanhemmat puhuvat lapsilleen ja keskustelevat 
lastensa kanssa, lapsi oppii sekä uusia asioita että oppii sitä kieltä 
jota vanhemmat puhuvat. 

HYVÄ KIELITAITO ON TÄRKEÄ SILLÄ:

kieli on ajattelun väline
kieli mahdollistaa ihmisten välisen vuorovaikutuksen
kieltä tarvitaan oppimiseen ja ongelmien ratkaisuun 
kielen hyvä hallinta lisää itsetuntoa 
kielen avulla ymmärrämme ja ilmaisemme kulttuuriamme ja 
arvomaailmaamme

 
Lapselle oma äidinkieli on sekä ajattelutaidon perusta ja väline että 
pohja muiden kielien oppimiselle. Ne käsitteet (sanat), jotka olemme 
oppineet yhdellä kielellä, helpottavat toisten kielten sanojen oppimi-
sessa. Hyvä sanavarasto auttaa myös koulun oppiaineiden oppimisessa. 

Maahanmuuttajataustainen lapsi oppii ensimmäisen kielensä, äidin-
kielensä, kotona puhuessaan vanhempiensa ja sisarustensa kanssa. 
Koska lapsi ei paljoa kuule äidinkieltään kodin ulkopuolisessa ympä-
ristössä, vanhemmilla on tärkeä tehtävä oman äidinkielensä opetta-
misessa lapselle. 

•
•
•
•
•
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4Lapsi voi oppia kotonaan myös kahta tai useampia kieliä, jos vanhem-
milla on eri äidinkieli. Tällöin on tärkeää, että kumpikin vanhemmista 
puhuu lapselle johdonmukaisesti omaa äidinkieltään riippumatta sii-
tä kummalla kielellä lapsi vastaa. Näin lapsi oppii erottamaan kielet 
toisistaan ja oppii, mitkä sanat ja minkälainen kielenkäyttö kuuluvat 
kumpaankin kieleen.

Jos vanhemmat osaavat useampaa kieltä, heidän voi olla joskus vaikea 
tietää, mitä kieltä kannattaisi puhua lapsen kanssa. Tärkeintä on, että 
molemmat vanhemmat puhuvat lapselle sillä kielellä, jolla he pystyvät 
parhaiten välittämään lapselleen omia ajatuksiaan ja tunteitaan – kui-
tenkin aina johdonmukaisesti samaa kieltä käyttäen. Yhteinen kieli aut-
taa lapsen ja vanhemman välisen läheisen tunnesiteen syntymisessä.

Lapsen kieli kehittyy, kun hänen kanssaan keskustellaan usein, hä-
nelle kerrotaan tarinoita sekä luetaan kirjoja ja kun hän saa puhua 
eri-ikäisten ihmisten kanssa. Hyvin tärkeää on, että lapsen kanssa 
keskustellaan aiheista, jotka kiinnostavat häntä ja että hänen kysy-
myksiään ja sanomisiaan kuunnellaan. Lapsen tekemiä kielivirheitä 
ei pidä korjata eikä häntä pidä torua virheistä, vaan vanhemmat voivat 
tuoda oikeat ilmaisut esiin omassa puheessaan. Näin lapsella säilyy 
halu kielenoppimiseen.  

Lapsen kieli kehittyy, kun hän saa paljon mahdollisuuksia käyttää 
kieltä. Vanhempien kannattaakin järjestää lapselle mahdollisuuksia 
käyttää omaa äidinkieltään kieltä erilaisissa tilanteissa ja eri-ikäisten 
ihmisten kanssa.

Kaksikielisyyttä tutkineet ovat yksimielisiä siitä, että vanhempien tu-
lee keskustella lastensa kanssa sillä kielellä, joka on heidän vahvin 
kielensä. Tähän on monia syitä, muun muassa: 

Vanhempien on helpompaa ja luontevampaa puhua sitä kieltä, 
minkä he osaavat parhaiten. Kun puhuminen ja asioiden 
selittäminen on sponttaania ja helppoa, heidän tulee puhuttuakin 
enemmän lapsilleen. 

Jos lapsen ja vanhempien välinen kielellinen side on vähäinen, 
myös tunne-elämän side voi jäädä heikoksi. Vaarana on, että 
lapset ja vanhemmat etääntyvät toisistaan. Tämä alkaa näkyä 
etenkin murrosikäisten kohdalla – vanhemmista voi tuntua, että 
he eivät saa enää yhteyttä teini-ikäisiin lapsiinsa. 

•

•
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4 Jos lapsen ja vanhempien välinen kielellinen side on heikko, 
myös lapsen yhteys vanhempien kulttuuriin jää etäiseksi, sillä 
kieli ja kulttuuri ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa. 

Kun lapset oppivat vanhemmiltaan hyvin oman äidinkielensä, 
heidän on tämän perustan päälle helpompi oppia muita kieliä, 
esimerkiksi suomea. 

Kun lapsi osaa kieltä hyvin, hän myös pärjää koulussa 
paremmin. 

Useiden kielten osaaminen luo paremmat mahdollisuudet 
toimia globaalissa maailmassa ja työelämässä.

Oman äidinkielen osaaminen luo paremmat mahdollisuudet 
olla yhteydessä omaan sukuun lähtömaassa. Myös paluu sinne 
nuoren niin halutessa voi olla helpommin toteutettavissa. 

4.3. KESKUSTELU 

Kysy vanhemmilta, puhuvatko vanhemmat suomea / ruotsia lastensa 
kanssa tai ovatko he joskus ajatelleet, että heidän tulisi tehdä niin. 
Viritä keskustelua siitä, miksi ensisijainen vastuu lapsen äidinkielen 
oppimisesta ja kehittymisestä on vanhemmilla. 

Muistuta keskustelun aikana, että vanhempien rooli on keskeinen, 
sillä heillä on mahdollisuus aloittaa puhuminen lapsen kanssa jo hy-
vin varhain. Äidinkieli, jonka lapsi on oppinut vauvaiästä alkaen, luo 
perustan hänen älylliselle, kielelliselle ja tunne-elämänsä kehityksel-
le. Vanhemmilla on siis mahdollisuus antaa lapsen kehitykselle hyvät 
lähtökohdat jo varhain.  

Keskustelkaa kielenopiskelusta yleensä. Muistuta vanhempia siitä, 
että vaikka vaikuttaa siltä, että lapsi oppii nopeasti puhumaan toista 
kieltä, saattaa kestää kauan ennen kuin hän osaa käyttää toista kiel-
tä ajattelussa ja oppimisessa yhtä hyvin kuin ensimmäistä kieltään. 
Lapsen on opeteltava toista kieltä noin 5 -7 vuotta, ennen kuin hän 
osaa sitä yhtä hyvin kuin äidinkieltään. Vanhemmista voi siis tuntua, 
että lapsi osaa toista kieltä hyvin, vaikka sen syvällisessä osaamises-
sa onkin vielä puutteita.

•

•

•

•

•
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4Muistuta vanhempia siitä, että vieraalla kielellä opiskelu vaatii paljon 
ponnisteluja lapselta ja vie enemmän voimia kuin jos lapsi opiskelisi 
omalla äidinkielellään. Muistuta myös, että vanhemmat varmasti tie-
tävät omasta kokemuksestaan uuden kielen oppimisen olevan vaike-
aa. Lapsi tarvitsee paljon aikaa, rohkaisua ja tukea, että hän jaksaisi 
opiskella toisella kielellä ja samalla kehittää omaa äidinkieltään. 

4.4. AKTIVITEETTI

Pyydä vanhempia antamaan esimerkkejä siitä, missä eri tilanteissa ja 
paikoissa heidän lapsensa voivat kuulla ja käyttää äidinkieltään. Miten 
voisi antaa lapselle lisää mahdollisuuksia oman äidinkielen käyttämi-
seen? Jos seuraavat asiat eivät tulleet esiin, ne voidaan mainita:

Onko omalla asuinalueella tarjolla omankielistä lasten ja 
nuorten harrastustoimintaa?
Voivatko vanhemmat itse yhdessä järjestää lapsilleen toimintaa, 
esimerkiksi pelaamista, retkiä, kerhon, joka tukee lasten 
äidinkielen kehitystä?
Vanhemmat voivat rohkaista lasta hankkimaan samankielisiä 
ystäviä.
Vierailut samankielisten sukulaisten tai tuttavien luo ovat tärkeitä.
Yhteydenpito vanhempien lähtömaassa asuviin sukulaisiin 
kirjeitse tai puhelimitse on tärkeää. 
Käynti vanhempien lähtömaassa auttaa oman äidinkielen 
kehittämisessä. 
Kirjojen lukeminen omalla äidinkielellä on hyvää harjoitusta 
– kirjoja voi löytyä esimerkiksi kirjastosta.
 Onko koulussa oman äidinkielen opetusta? Opetuksen 
järjestämistä voi tiedustella koululta. Jos opetusta on järjestetty, 
vanhempien kannattaa rohkaista lasta osallistumaan oman 
äidinkielen opetukseen.
Läksyjen kuulustelu omalla äidinkielellä tukee sen hallintaa. 
Onko koululla kaksikielisiä oppimateriaaleja, esimerkiksi 
sanalistoja, joiden avulla vanhemmat voisivat keskustella lapsen 
kanssa koulussa opituista asioista? 
Onko vanhemmilla mahdollisuuksia hankkia omankielisiä 
oppikirjoja, joiden avulla voisi lapsen kanssa käsitellä koulussa 
opetettavia asioita?  

 

•

•
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4 4.5. KESKUSTELU 

Kysy vanhemmilta, ovatko heidän lapsensa joskus kieltäytyneet käyt-
tämästä äidinkieltään. Millaisissa tilanteissa? Miten vanhemmat ovat 
silloin toimineet? Kerro, että vanhemmat toimivat lapselle esimerk-
kinä siitä, että oma äidinkieli on arvokas ja tärkeä ylläpitää. Jos van-
hemmat osoittavat arvostavansa omaa kieltään ja puhuvat sitä syste-
maattisesti lapsen kanssa, hänelle välittyy käsitys oman äidinkielen 
tärkeydestä silloinkin, kun muu ympäristö ei tuntuisi sitä arvostavan. 
Lapsen ja nuoren kanssa voi myös kotona keskustella siitä, miten ar-
vokasta on osata puhua useita kieliä. 

 4.6. TEEmA II: mITEn KOULU TUKEE ErI KIELI- jA 
KULTTUUrITAUSTAISIA LApSIA

Puhu alla olevista asioista omin sanoin. 

Lapsi, joka kasvaa kahden kulttuurin keskellä, omaksuu molemmista 
kulttuureista sellaista tietoa, taitoa ja osaamista, joka on hänelle ajan-
kohtaista ja tarpeellista. Kodin lisäksi koulu ja ystäväpiiri tuovat omat 
vaikutteensa lapsen ja nuoren elämään. 

Tietyn yhden etnisen identiteetin omaksuminen ei tällaisessa tilan-
teessa elävälle lapselle ole välttämättä helppoa ja yksinkertaista. 
Avoin ja salliva keskustelu lapsen ja vanhemman välillä suo lapselle 
mahdollisuuden aidosti pohtia omaa syntyperäänsä, molempien kas-
vukulttuurien vaikutusta identiteettinsä kehitykseen. Lapsi voi pohtia 
omaa haluaan sitoutua vaihtoehtoisiin kulttuurisiin tai etnisiin ryh-
miin. Usein lapset ja nuoret luovat itselleen ominaisen identiteetin, 
joka on yhdistelmä erilaisista vaikutteista, jossa etnisyyden lisäksi 
vaikuttavat esimerkiksi sukupuoli, asuinseutu, harrastukset, ikä jne. 

Taustasta riippumatta on Suomessa vakituisesti asuvilla lapsilla oppi-
velvollisuus tiettyyn ikään asti. Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien 
lasten ja nuorten opetus noudattaa aivan samoja vaatimuksia kuin 
muidenkin oppilaiden. Koulutuksen tasa-arvo on, kuten jo aiemmin 
olemme todenneet, keskeinen periaate suomalaisessa koulussa. 
Tästä syystä kaikkien lasten ja nuorten tulee osata tietyt asiat siihen 
mennessä, kun heidän oppivelvollisuutensa päättyy. 
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4Koulun tehtäviin kuuluu myös kulttuurien välisen vuoropuhelun mah-
dollistaminen. Opetuksella halutaan tukea lapsen kasvamista sekä 
suomalaiseen kieli- ja kulttuuriyhteisöön että lapsen vanhempien kie-
li- ja kulttuuriyhteisön jäseneksi. Tästä syystä koulu tarjoaa eri kie-
li- ja kulttuuritaustoista tuleville lapsille valmistavaa opetusta, suomi 
toisena kielenä –opetusta sekä oman äidinkielen ja oman uskonnon 
opetusta. Lain mukaan kaikilla on oikeus saada tukea niin, että eivät 
jää jälkeen opinnoissaan.

Kysy vanhemmilta, kiinnostaako heitä kuulla joistakin alla olevista 
asioista: 
 

Valmistava opetus 
Esiopetusikäisille ja kaikille oppivelvollisuusikäisille eri kieli- ja 
kulttuuritaustaisille lapsille voidaan antaa perusopetukseen val-
mistavaa opetusta. Se on tarkoitettu niille lapsille, joiden suomen 
tai ruotsin kielen taito tai muut opiskeluvalmiudet eivät vielä 
riitä perusopetuksessa opiskelemiseen. Valmistavan opetuksen 
tavoitteena on, että oppilas siirtyy vähitellen liukuvasti yleisope-
tuksen luokkaan, mutta voi käydä edelleenkin joitakin tunteja val-
mistavassa opetuksessa. 

Valmistavalla opetuksella pyritään siis turvaamaan lapselle 
yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet niin, että lapsi olisi kieli-
taidoltaan sekä muilta tiedoiltaan ja taidoiltaan samalla osaamis-
tasolla kuin hänen muut ikätoverinsa.

Valmistavassa opetuksessa oleville laaditaan oma yksilöllinen 
opinto-ohjelma, jonka toteutumista seurataan. Siihen kirjataan 
oppilaan henkilökohtaiset oppimistavoitteet kussakin oppiaineessa 
ja mahdolliset tarvittavat tukitoimet. Jos perhe on muuttanut vast-
ikään maahan, voi lapselle olla tarpeellista laatia myös oma kotou-
tumissuunnitelma (tästä enemmän 7. tapaamiskerralla). 
Valmistavaa opetusta voidaan järjestää puolesta vuodesta kol-

meen vuoteen. Tavoitteena on vähitellen siirtää (integroida) lapsi 
muuhun opetukseen heti kun oppilaan taidot ja tiedot ovat riittävät. 

Suomi toisena kielenä
Suomea toisena kielenä (S2) opetetaan oppilaille, joiden äidinkieli 
ei ole suomi, ruotsi tai saame, ja joiden suomenkieli ei ole vielä 
äidinkielen tasoa vastaava. 

Lapset, joilla on jokin muu äidinkieli, eivät ole saaneet mahdol-
lisuuksia oppia yhtä paljon suomea kuin suomea äidinkielenään 
puhuvat. Tällöin on tärkeää, että lapsi saa tukea kielen oppimi-
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 1  Youssef, Y. (2005) Maahanmuuttajien äidinkielen opetus. Teoksessa Ikonen, K. (2005) 
(toim.) Maahanmuuttajaoppilaiden opetus perusopetuksessa – opetussuunnitelmatyöstä 
käytäntöön. Opetushallitus.

seen niin, että hän voi saada kiinni suomea äidinkielenään pu-
huvien lasten etumatkan. Muuten on vaara, että hän jää jälkeen 
muista lapsista sekä kielenkehityksessä että myös muissa koulu-
aineissa. 

Uuden kielen hyvän hallinnan oppimiseen kuluu helposti 5-7 
vuotta. Vaikka lapset oppivat arkikielen nopeasti ja heidän pu-
heensa kuulosta sujuvalta, voi kielen ymmärtämisessä ja tuotta-
misessa olla vielä puutteita, jotka haittaavat opiskelua. 

S2 opetusta voi saada esi- ja perusopetuksessa, lukiokou-
lutuksessa sekä ammatillisessa ja aikuiskoulutuksessa.
Suomi toisena kielenä -opetus ei ole esteenä jatko-opinnoille. 
Ylioppilaskirjoituksissa voi kirjoittaa S2 -kokeen.

Oman äidinkielen opetus 
Koululla on mahdollisuus järjestää vähintään kaksi ja puoli viik-
kotuntia (2,5 x 45 min.) oman äidinkielen opetusta. Käytännössä 
jokaisen kieliryhmän opetuksen järjestäminen saattaa olla han-
kalaa, eikä koululla ole varsinaista velvoitetta opetuksen järjestä-
miseen. Oman äidinkielen opetus tukee lapsen kouluvalmiuksia 
myös suomenkielisessä opetuksessa. 

Aiemmin jo puhuimme oman äidinkielen merkityksestä. Oman 
äidinkielen tunnille osallistuminen auttaa lasta kehittämään tai 
säilyttämään omaa äidinkieltään. Osallistuminen vahvistaa myös 
lapsen etnistä identiteettiä. Kielen kautta avautuu myös laajempi 
kulttuurinen ymmärrys ja arvostus. 

Monille lapsille ja nuorille, joiden suomen-/ruotsinkieli on vielä 
puutteellinen, on oman äidinkielen tunti hengähdystauko muun 
opetuksen keskellä. Näillä tunneilla hän tuntee ymmärtävänsä 
ja tulevansa ymmärretyksi. Tämä vahvistaa hänen itsetuntoaan 
sellaisessa elämänvaiheessa, jonka lapset ja nuoret kokevat ras-
kaaksi.1

Oman äidinkielen opiskelu on vapaaehtoista, eli oppilaan van-
hempi yhdessä lapsen kanssa päättää lapsen osallistumisesta. 
Tätä päätöstä tehdessä lapselle kannattaa perustella hyvin se, 
miksi nämä oppitunnit ovat tärkeitä. Käytännön syistä oppitunnit 
joudutaan usein järjestämään muiden oppituntien ulkopuolella. 

Uskonnon opetus  
Vapaus harjoittaa omaa uskontoa on taattu Suomen perustus-
laissa. Oppilailla on oikeus saada oman uskontonsa opetusta 
peruskoulussa, mikäli vanhemmat sitä pyytävät ja osallistuvien 
oppilaiden lukumäärä on riittävä. Opetus voidaan järjestää myös 
lähialueella yhteisopetuksessa muiden koulujen oppilaiden 
kanssa.   
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4Tulkin käyttö 
Arviointikeskusteluihin ja muihin vanhempaintapaamisiin on hyvä 
saada tulkki paikalle. Keskusteluissa on kyse tärkeistä lapsen 
hyvinvointia ja tulevaisuutta koskevista asioista ja siksi on tärke-
ää, että opettaja ymmärtää vanhempia ja että vanhemmat ym-
märtävät opettajaa. 

4.7.  KESKUSTELU  

Keskustelkaa siitä, millaisia kokemuksia vanhemmilla on tulkin käytöstä. 

Kysy tuntevatko vanhemmat uskonnonvapauslain. Jos lapsi osallistuu 
oman uskontokuntansa opetukseen, mitä vanhemmat ovat siitä lapsil-
taan kuulleet? Ovatko vanhemmat huolissaan esimerkiksi koulun juhli-
en yhteydessä esitettävistä, mahdollisesti uskonnollisista käytännöistä? 
Pitäisikö koulussa sopia toimintamalleista ristiriitojen välttämiseksi?   

Onko vanhemmilla uskonnolliseen vakaumukseensa liittyviä erityisiä 
toivomuksia, jotka koskevat koulun liikunta-, kuvataide- tai musiik-
kitunteja?  Miettikää, kenen kanssa näistä voidaan koulussa sopia.   
Kerro vanhemmille, että opetuksesta vapauttaminen näissä aineissa 
ei ole mahdollista, mutta opettaja voi tarjota aineen suorittamiseen 
erilaisia vaihtoehtoja.  

Kysy vanhempien mielipiteitä valmistavasta opetuksesta/oman äi-
dinkielen opetuksesta. Millaisissa tapauksissa se on tarpeellista? 
Millaisia kokemuksia vanhemmilla on lastensa valmistavasta opetuk-
sesta/oman äidinkielen opetuksesta? Miksi valmistava opetus voi olla 
tärkeää ennen siirtymistä varsinaiselle luokalle?  

Anna jokaiselle vanhemmalle mahdollisuus kertoa ajatuksistaan. 
Anna kuhunkin kysymykseen liittyen ajatteluaikaa. Jos joku ei ha-
lua sanoa mitään, pyydä häntä sanomaan ”seuraava” ja vuoro siirtyy 
eteenpäin. Voit palata näihin henkilöihin vielä kierroksen jälkeen ja 
kysyä haluavatko he sanoa jotain.  

4.8. KOTITEhTÄVÄ

Pyydä vanhempia muistelmaan joku loru tai lastenlaulu lapsuusajoil-
taan ja opettamaan se kotona lapsilleen. Vanhemmille lapsille he 
voivat kertoa jonkin sananlaskun ja pyytää lapsia selittämään, mitä 
uskovat sananlaskun merkitsevän.
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5 KOULUN TUKIMUODOT 

5.1. TErVETULOA ( & VIErAILIjAn ESITTELY) 

Lapsen koulunkäyntiä voidaan tukea sekä kotona että koulussa. Kodin 
ja koulun välisestä yhteistyöstä samoin kuin siitä, miten vanhemmat 
voivat kotona tukea lapsen oppimista ja kehittymistä, on jo keskustel-
tu aiemmalla tapaamiskerralla. Tällä tapaamiskerralla puhutaan (i) 
arvioinnista ja selvitetään sitä (ii), mitä tukea koulu voi tarjota lapsen 
koulunkäyntiin. Vanhempien on hyvä tietää näistä tukimahdollisuuk-
sista jotta voivat myös niitä itse pyytää lapsilleen, jos kokevat siihen 
tarvetta. 

5.2. TEEmA I: ArVIOInTI 

Arvioinnilla on kaksi tehtävää. Perusopetuksen aikana oppilaan kou-
lutyöskentelyä seurataan ja arvioidaan. Arvioinnin pitää olla sellais-
ta, että se ohjaa ja kannustaa opintoihin. Arviointi liittyy oppimispro-
sessiin ja oppilaan edistymiseen sekä käyttäytymiseen. Tavoitteena 
on, että oppilas myös itse oppii arvioimaan itseään. Arvioinnin ta-
voitteena on antaa huoltajille riittävästi tietoa oppilaan edistymises-
tä. Vanhempien tulee saada riittävän usein ja monipuolisesti tietoa 
lapsensa opintojen edistymisestä. Tätä tietoa saa esimerkiksi käy-
mällä arviointi- ja kehityskeskusteluissa (”vanhempien vartit”) sekä 
lukukausien ja jaksojen lopussa jaettavista todistuksista.  Koulusta 
lähetetään usein myös kokeet kotiin vanhempien nähtäväksi ja alle-
kirjoitettavaksi, jotta vanhemmat tietäisivät, miten lapsi pärjää kou-
lussa.  

Toinen arvioinnin tehtävä on päättöarviointi perusopetuksen tai mui-
den opintojen lopussa. Päättöarvioinnin tehtävänä on ohjata oppilas 
jatko-opintoihin. Päättöarviointi luo vertailukelpoisen pohjan valin-
noille, joiden perusteella saadaan opiskelupaikka jatko-opinnoissa. 
Päättöarviointiin liittyy esimerkiksi se, että opiskelijoilla tulee olla 
tietty lukuaineiden keskiarvo, jotta heidät hyväksytään lukiokoulutuk-
seen. Eri lukioihin voi päästä eri keskiarvolla. 

Lapsen koulutyötä arvioidaan monin tavoin. Muun muassa tunti-
osallistuminen, läksyjen teko ja kokeissa suoriutuminen antavat 
opettajalle kuvaa lapsen osaamisesta. Arvostelu voi olla sanallista 
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 1 Lisätietoa löydät Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
kappaleista 4-6. (www.oph.fi > Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet) sekä teoksesta 
Peltonen, Heidi (toim.) (2005) Opiskelun tuki esi- ja perusopetuksessa. Virikkeitä ja 
toimintamalleja yleisen ja erityisen tuen järjestämiseksi. Opetushallitus.

tai numeerista. Numeerinen arvosteluasteikko on 4-10. Arvioinnilla 
seurataan, miten oppilas etenee opinnoissaan. Jos oppimisessa tai 
käyttäytymisessä on ongelmia, oppilaalle tulee tarjota erityistä tukea. 
Siitä puhumme seuraavaksi.  

5.3.TEEmAT II: Eri tukimuodot 

Selvitä alla olevia asioita omin sanoin. 

Koulussa opettajat pyrkivät opettamaan niin, että kaikilla oppilailla 
olisi mahdollisuus oppia opetussuunnitelmassa vaadittavat asiat. 
Monet oppilaat tarvitsevat kuitenkin erilaista tukea eri vaiheissa ja eri 
syistä. 

On tärkeää, että myös vanhemmat seuraavat ja osoittavat kiinnos-
tusta lapsen koulunkäyntiä kohtaan ja ottavat yhteyttä kouluun, 
mikäli ovat huolestuneita lapsen hyvinvoinnista tai oppimisesta. 
Tärkeää on, että lapsi tai nuori saa tukea oikeaan aikaan. Tässä asi-
assa myös vanhempien valppaus ja yhteistyöhalu koulun kanssa on 
keskeistä. 

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada tukea opetuksen, ohjauksen ja 
oppilashuollon muodossa.  Oppilaan oppimista ja hyvinvointia voidaan 
koulussa tukea oppilashuollon, oppilaanohjauksen, tukiopetuksen ja 
erityisopetuksen avulla. Koulun tukimuodot voidaan jakaa yleiseen 
tukeen ja erityiseen tukeen. Kaikissa tilanteissa lapselle pyritään löy-
tämään sopivin ja parhaiten kyseisen lapsen oppimista tukeva ratkai-
su yhteistyössä vanhempien kanssa. 

Voit käyttää alla olevaa erittelyä ja tukimuotojen kuvausta tämän aihe-
piirin esittelyyn ja keskustelun pohjaksi. Tukimuotoja on monenlaisia, 
joten ajan säästämiseksi on parempi mennä ne pintapuolisesti läpi ja 
keskittyä ja syventyä sellaiseen, josta vanhemmat ovat erityisen kiin-
nostuneita. aiemmin esitetty kaavio ’suomen koulutusjärjestelmä’, 
jossa on kuvattu myös tukimuotoja (hOjKS, eli henkilökohtainen ope-
tuksen järjestämistä koskeva suunnitelma), voi olla tässä esittelyssä 
tukena.1 
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5 Yleisiä tuen muotoja ovat kodin ja koulun välinen yhteistyö, josta jo 
puhuimme aiemmalla tapaamiskerralla. Sen lisäksi yleistä tukea ovat 
seuraavat toimintamuodot:   
 

Ohjauksen järjestäminen 
Opettajan ja kaikkien kouluhenkilökuntaan kuuluvien tulee oh-
jata oppilasta oppimisessa, kasvussa ja kehityksessä. Ohjaus on 
ennaltaehkäisevää ja sen lisäksi sen tulee erityisesti tukea niitä, 
joilla on opiskeluun liittyviä vaikeuksia.  

Perusopetuksen luokilla 7-9 oppilaanohjausta annetaan oppi-
laanohjauksen tunneilla. Näillä tunneilla puhutaan muun muassa 
opiskelutaidoista, itsetuntemuksesta, jatko-opinnoista perus-
koulun jälkeen, ammateista ja työelämästä. Tähän kuuluu myös 
työelämään tutustumista. Ohjausta antaa opinto-ohjaaja (”opo”) ja 
jokainen oppilas voi saada häneltä myös tarvittaessa henkilökoh-
taista opiskeluun, pyrkimiseen ja ammatinvalintaan liittyvää neu-
vontaa. 

Tukiopetus
Tukiopetusta annetaan mahdollisimman varhain kun oppimisessa 
on havaittu ongelmia. Tukiopetuksella pyritään siihen, että oppilas 
ei jäisi jälkeen opinnoissaan. Tukiopetuksessa oppilaalle annetaan 
omia tehtäviä ja ohjausta joko koulupäivän aikana tai sen jälkeen. 
Jos vanhemmat ovat huolissaan lapsen edistymisestä, he voivat 
myös pyytää hänelle tukiopetusta. Maahanmuuttajaoppilaat voivat 
saada myös mahdollisuuksien mukaan omankielistä tukiopetusta.  

Oppilashuolto
Oppilashuollon tehtäviin kuuluu oppilaan kasvun, kehityksen ja 
oppimisen tukeminen. Useimmissa kouluissa kokoontuu oppi-
lashuoltoryhmä, joka toimii asiantuntijana ongelma- ja kriisiti-
lanteissa. Oppilashuoltoryhmään kuuluu yleensä koulun rehtori, 
terveydenhoitaja, koulukuraattori, koulunpsykologi sekä erityis-
opettaja. He kehittävät asioita, jotka edistävät hyvinvointia koulus-
sa. He myös keskustelevat siitä miten lasta, jolla on esimerkiksi 
oppimiseen, keskittymiseen, kehittymiseen tai kasvuun liittyviä 
ongelmia, voitaisiin tukea ja auttaa. Oppilaalle voidaan ehdottaa 
esimerkiksi tukiopetusta, lukiopetusta tai koulunkäyntiavustajaa. 
Myös pienempään luokkaan sijoittaminen voi olla vaihtoehtona 
jotta lapsen olisi mahdollista keskittyä paremmin ja saada henki-
lökohtaisempaa opetusta. Oppilashuollon tukitoimien suunnitte-
lussa tulee kuulla sekä lasta että hänen huoltajaansa. Huoltajilla 
on oikeus olla läsnä niillä oppilashuollon työryhmän tapaamisilla, 
joilla käsitellään hänen lapsensa asiaa. Huoltajilla on myös oike-
us saada kaikki kirjalliset lausunnot, materiaalit ym. 
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5Kerhotoiminta
Koulussa voidaan järjestää myös kerhotoimintaa, jonka tavoittee-
na on edistää lapsen itsensä kehittämistä ja harrastustoimintaa 
lasten keskuudessa. 

Erityisiä tuen muotoja tarvitaan silloin, kun lapsen oppiminen on vai-
keutunut esimerkiksi vamman, sairauden tai toimintavajavaisuuden 
vuoksi. Myös lapsilla, jotka tarvitsevat psyykkistä tai sosiaalista tukea 
tai joilla on kehityksessään oppimiseen liittyviä riskitekijöitä, on oike-
us erityiseen tukeen. Tavoitteena on, että oppilaan oppimista tuetaan 
lähikoulussa. Erityisiä tuen muotoja ovat esimerkiksi 

Osa-aikainen erityisopetus
Mikäli tukiopetus ei riitä, voidaan oppilaalle antaa osa-aikaista 
erityisopetusta. Sitä voidaan antaa koulussa pienryhmässä tai 
yksilöllisesti. Osa-aikaista erityisopetusta antaa yleensä erityis-
opettaja ja se suunnitellaan yhdessä lapsen luokanopettajan tai 
aineopettajan kanssa. 

Erityisopetukseen ottaminen tai siirtäminen
Erityisluokalla ryhmä on pienempi ja jokainen oppilas saa 

yksilöllistä tukea. Erityisluokkasiirto voi koskea vain joidenkin 
oppiaineiden tunteja tai koko opetusta (katso kaavio ’Suomen 
koulutusjärjestelmä sivulla 39). Kun lapsi siirretään erityisope-
tukseen, hänelle tehdään henkilökohtainen opetuksen järjestä-
mistä koskeva suunnitelma eli HOJKS. Suunnitelman tekevät yh-
dessä opettaja, vanhemmat ja koulun oppilashuollon työntekijät. 
Tavoitteena on tukea lasta siten, että hänellä oppimis- tai sopeu-
tumisvaikeuksistaan huolimatta on tasavertaiset mahdollisuudet 
suorittaa sama oppimäärä kuin ikätoverinsa. Tavoitteena on siis, 
että lapsi oppii samat asiat kuin muutkin, mutta opetus on yksi-
löllisempää kuin yleensä.  

Jos samoihin tavoitteisiin ei erityisopetuksesta huolimatta pääs-
tä, voidaan oppimistavoitteita yksilöllistää lapsen kykyjen mukai-
seksi. Jos lapsella on suuria vaikeuksia oppimisessa, hänet voi-
daan vapauttaa tietyn tai useamman oppiaineen suorittamisesta.

Erityisopetuksen aikainen arviointi perustuu samoihin periaat-
teisiin kuin muukin opetuksen arviointi eikä erityisopetuksesta 
saatu päättöarviointi poikkea muusta päättöarvioinnista. Vain 
niissä tapauksissa, kun oppilaalla on yksilöllinen oppimäärä 
tietyssä aineessa, tulee todistukseen tämän aineen kohdalle *-
merkki (tähti). Jos oppilas on kokonaan vapautettu jostakin oppi-
aineesta, oppiainetta ei merkitä päättöarviointiin. 
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5 5.6. KESKUSTELU 

Kysy vanhemmilta, olivatko esitetyt tukimuodot vanhemmille jo tut-
tuja. Viritä keskustelua vanhempien ja heidän lastensa mahdollisista 
kokemuksista erilaisista tukimuodoista. 

Maahanmuuttajayhteisöissä kulkee myös erilaisia tarinoita ja käsi-
tyksiä eri tukimuodoista ja niiden merkityksestä ja seurauksista lap-
sille. Vanhemmilla tai heidän tuttavillaan voi olla myös kokemuksia 
vääristä arvioinneista tai vääriksi tulkituista arvioinneista esimerkiksi 
erityisopetukseen siirtämisessä. Keskustelkaa näistä. Yritä poimia 
keskustelusta rakentavia näkökulmia. 

Anna taas vanhemmille ajatteluaikaa. Anna jokaiselle vanhemmalle 
mahdollisuus kertoa ajatuksistaan. Jos joku ei halua sanoa mitään, 
pyydä häntä sanomaan ”seuraava” ja vuoro siirtyy eteenpäin. Voit pa-
lata näihin henkilöihin vielä kierroksen jälkeen ja kysyä haluavatko he 
sanoa jotain.  

Pyrkikää lopuksi miettimään miten kodin ja koulun yhteistyö par-
haimmillaan voisi edesauttaa lapsen oikeaa arviointia ja tuen tarvetta. 
Tärkeää on välittää vanhemmille viesti siitä, että kun tuen tarve on ar-
vioitu oikein, annetun tuen tavoitteena on auttaa lasta saavuttamaan 
samat oppimistulokset kuin muutkin ja saamaan onnistumisen koke-
muksia. Vanhempien tuki ja ymmärrys sekä yhteistyö opettajien kans-
sa auttaa erityistä tukea tarvitsevaa oppilasta ymmärtämään tilanteen 
ja pyrkimään mahdollisuuksiensa mukaisiin oppimistuloksiin.  Tämä 
lisää lapsen itseluottamusta ja luo hänelle paremmat mahdollisuudet 
suoriutua hyvin myöhemmissä opinnoissaan. 

Miettikää vielä yhdessä, miten vanhemmat voivat olla aktiivisia silloin 
kun huomaavat, että lapsella on vaikeuksia oppimisessa ja koulun-
käynnissä yleensä. Ottavatko vanhemmat helposti yhteyttä kouluun? 
Jos eivät, miksi? Tietävätkö vanhemmat miten ja keneen he voivat 
missäkin asiassa olla yhteydessä? Muistuta, että erilaisista yhteyden-
pitotavoista kouluun puhuimme edellisellä kerralla. 

Jos aikaa on, voitte vielä keskustella siitä miten lasten koulunkäyntiä 
ja oppimista tuettiin vanhempien kotimaan koulussa? Miten kotimaan 
koulu ja suomalainen koulu eroavat tässä asiassa? Pyydä vanhempia 
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5keskustelemaan parinsa kanssa näistä aiheista. Parikeskustelun jäl-
keen jokainen pari voi kertoa muille keskustelustaan.  

5.7. AKTIVITEETTI 

Jaa vanhemmille kopioidut listat koulun henkilökunnan nimikkeistä 
(liite 13). Katsokaa listaa ensin yhdessä. Kysy vanhemmilta, tietävätkö 
he, mitä kunkin työntekijän tehtäviin kuuluu koulussa. Onko heidän 
lähtömaissaan ollut samanlaisia työtehtäviä koulussa? Täyttäkää yh-
dessä vanhempien kieltä osaavan ohjaajan avustuksella listaan am-
mattinimikkeet vanhempien omalla kielellä. 

Jos vanhempia kiinnostaa erityisesti jokin tietty tukimuoto tai jonkin 
työntekijän työnkuva, voitte harkita yhdessä, halutaanko jollekin tule-
valle tapaamiskerralle kutsua koulusta työntekijä kertomaan lisää. 

5.8. KOTITEhTÄVÄ

Pyydä vanhempia ottamaan koulun työntekijöiden nimikelista kotiin. 
Pyydä, että vanhemmat yhdessä lastensa kanssa täydentävät listaan 
lapsen koulun työntekijöiden nimet ja yhteystiedot. Jos lapsi ei tiedä 
nimiä ja yhteystietoja, hän voi ottaa listan kouluun ja pyytää opetta-
jaltaan apua. Vanhemmat, joilla on useampia lapsia eri kouluissa tar-
vitsevat useampia listoja. Kerro vanhemmille, että täydennetty lista 
on hyvä säilyttää ja ottaa esiin, kun vanhemmat tuntevat tarvetta olla 
kouluun yhteydessä.

5.9. nÄKEmIIn

Kiitä vanhempia. Kerro vielä mitä ovat seuraavan kerran keskuste-
luteemat.
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6 LAPSEN KEHITYKSEN TUKEMINEN
 
6.1. TErVETULOA

Kerro, että tämä tapaaminen on toiseksi viimeinen. Jos ohjaajilla on 
halua ja jos vanhemmat toivovat, voidaan järjestää yksi ylimääräinen 
kerta. Ylimääräisellä kerralla voidaan puhua jostain vanhempien mie-
lestä tärkeästä, mutta liian vähälle käsittelylle jääneestä teemasta. 
Ylimääräinen kerta voi olla myös yhteinen retki tai juhla. Nyt on aika 
tehdä päätös siitä, pidetäänkö ylimääräinen kerta 

Tämän päivän tapaamiskerralla voidaan keskustella (i) ystävien mer-
kityksestä lapsen ja nuoren hyvinvoinnille. Voidaan myös puhua (ii) 
harrastuksista tai (iii) vanhemmuudesta. Minkä näistä aiheista van-
hemmat kokevat tärkeimmäksi? Anna vanhempien päättää mitä aihei-
ta käsitellään ja missä järjestyksessä.  

Jos tapaamisen on tulossa vierailija, kerro tästä vanhemmille tai esit-
tele jo paikalla oleva vierailija. 

6.2. TEEmA I: YSTÄVIEn mErKITYS 

Alusta keskustelua omin sanoin seuraavista näkökulmista. 

Kun lapsen on hyvä olla, hänen on myös helpompi viihtyä koulussa. 
Lapsen hyvinvointi koostuu monista asioista. Terveellinen ruoka ja 
riittävä uni samoin kuin hyvät suhteet vanhempiin muodostavat tärke-
än pohjan hyvinvoinnille. Jos opetus on sellaista, että lapsi kokee sen 
mielekkääksi ja sopivan haastavaksi, vaikuttaa myös lapsen hyvin-
vointiin koulussa. Yksi tärkeä asia on myös ystävyyssuhteet. 

Lapsen on helpompi tulla toimeen toisten lasten kanssa, jos hän luot-
taa omaan itseensä ja omiin kykyihinsä. Vanhemmat voivat vaikuttaa 
paljon lapsen itseluottamuksen syntymiseen. Kun vanhemmat osoit-
tavat rakastavansa lasta, hän oppii, että hän on ihmisenä arvokas. 
Vanhempien kannattaa myös antaa lapselle usein positiivista palau-
tetta hänen osaamisestaan. Kun lapsi ymmärtää, että häntä arvoste-
taan, hänen on helpompi myös arvostaa toisia ihmisiä. 
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6On tärkeää, että vanhemmat ymmärtävät kavereiden merkityksen ja 
rohkaisevat lapsia pitämään yllä ystävyyssuhteita. Olemalla yhdessä 
muitten lasten kanssa ja vanhempien kasvatuksen ohjaamana lapsi 
ja nuori oppii niitä käyttäytymissääntöjä, joita ympäristössä pidetään 
hyväksyttävinä. 

Jos perheen ja koulun käyttäytymissäännöt ovat erilaiset, on hyvä, 
että lapsen eri kasvuympäristöjen aikuiset ymmärtävät ja arvostavat 
toisiaan ja ovat keskenään vuorovaikutuksessa. Sen takia vuorovai-
kutus ja yhteistyö koulun ja kodin välillä on tärkeää. Yhteisissä kes-
kusteluissa voidaan pyrkiä sopimaan säännöistä. Aiemmalla kerralla 
puhuttiin niistä eri tavoista, joilla vanhemmat voivat olla vuorovaiku-
tuksessa koulun ja opettajien kanssa. 

Itseluottamukseen vaikuttaa myös se, miten muut lapset suhtautuvat. 
Koulussa voi joutua kiusatuksi tai ulkopuolelle jätetyksi esimerkik-
si erilaisen kieli- tai kulttuuritaustan takia.  Kiusaamisesta ja siihen 
puuttumisesta puhumme ensi kerralla. 

Joidenkin nuorten käyttäytyminen vapaa-ajalla ja asuinympäristös-
sään on sellaista, jota vanhemmat eivät voi hyväksyä. Monet van-
hemmat pyrkivät ohjaamaan lapsiaan ja nuoriaan niin, että he eivät 
oppisi huonoja ja vahingollisia tapoja muilta. Harrastukset on yksi 
hyvä tapa ohjata lapset ja nuoret turvalliseen vapaa-ajan käyttöön. 
Toisaalta vapaa-aikaa ei ole hyvä täysin aikatauluttaa monenlaisilla 
harrastuksilla, vaan lapsilla ja nuorilla tulisi olla aikaa myös leikkiin 
ja lepoon. 

Lapset voivat olla levottomia koulussa ja oppitunneilla siksi, että 
opetus on heille vaikea esimerkiksi kielen takia tai siitä syystä, että 
koulunkäynti on täällä erilaista kuin lähtömaassa. Jotkut lapset ovat 
ehkä käyneet koulua vähemmän kuin luokkatoverinsa ja ovat siksi 
jäljessä oppimisessa. Jos lasten on vaikea saada onnistumisen tun-
teita oppitunneilla erilaisen kieli- tai koulutaustansa takia, he voivat 
tuntea huonommuutta suhteessa muihin oppilaisiin. Lapsi voi vetäy-
tyä omiin oloihinsa tai hän voi alkaa häiritä muiden oppimista.
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6 6.3. KESKUSTELU 

Pyydä vanhempia pohtimaan, miten he voivat kehittää lapsen sosiaa-
lisia taitoja ja auttaa häntä pärjäämään lapsiryhmässä. Jos seuraavat 
asiat eivät tulleet esille, voit kertoa että: 

vanhempien kannattaa usein keskustella lapsen kanssa siitä, 
mitä hänelle kuuluu 
vanhemmat voivat tukea lapsen itseluottamusta antamalla 
hänelle kannustavaa palautetta
vanhemmat voivat opettaa lapselleen toisten huomioon ottamista
vanhemmat voivat opettaa väkivallattomia tapoja ratkaista 
ongelmatilanteita
vanhemmat voivat kannustaa lasta solmimaan ja ylläpitämään 
ystävyyssuhteita

Rohkaise vanhempia puhumaan keskenään siitä, miksi kasvattaminen 
Suomessa voi olla vaikeaa. Mitä tukea vanhemmat saavat lapsenkasva-
tukseen ympäristöstään? Mitä he odottavat koululta ja viranomaisilta? 

Pohtikaa myös sitä, onko koulunkäynti lapselle vaikeaa. Keskustelkaa 
miten vanhemmat voivat auttaa sellaisessa tilanteessa, että lapsen 
on vaikea kielen- tai vähäisen koulukokemuksensa takia pysyä mu-
kana opetuksessa. Kenen puoleen voi kääntyä koulussa? Löytyykö 
opiskeluun tukea koulusta niin, että lapsi voisi saada onnistumisen 
kokemuksia? Muistelkaa mitä aiemmalla kerralla puhuimme eri tuki-
muodoista koulussa. 

6.4. AKTIVITEETTI / TErVEYdEnhOITAjAn VIErAILU  

Jos murrosikä kiinnostaa vanhempia, ryhmään on voitu kutsua esi-
merkiksi koulun terveydenhoitaja puhumaan murrosiästä ja koulun 
terveystiedon opetuksesta etenkin seksuaaliterveyteen liittyen. Nyt on 
hänen puheenvuoronsa aika.

aktiviteettina voi olla ”positiivisen palautteen anto” muille ryhmäläisil-
le. Istutaan kaikki ringissä, otetaan rinkiin yksi tyhjä tuoli ja se, jonka 
oikealla puolella on tyhjä tuoli, kutsuu siihen jonkun ryhmäläisistä ker-
toen hänelle, miksi juuri hänen osallistumisensa ryhmässä on tärkeää. 
Kutsuttu vain kuuntelee ja kiittää palautteesta. Se, jonka viereen oike-
alle puolelle jäi tyhjä tuoli, kutsuu seuraavaksi. Näin edetään, kunnes 

•

•

•
•

•
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6jokainen on tullut kutsutuksi tyhjään tuoliin.  Lopuksi keskustellaan 
miltä tuntui, kun toinen sanoi jotain hyvää ja kannustavaa ryhmään 
osallistumisesta.   

6.5. TEEmA II: hArrASTUSTEn mErKITYS 

Tuo esiin alla olevia näkökulmia omin sanoin. 

Vaikka ystävät ovat lapsen ja nuoren kehitykselle tärkeitä, vanhempia 
saattaa huolestuttaa se, millaisessa kaveriseurassa lapset liikkuvat. 
Vanhemmat saattavat miettiä, millaisia vaikutteita lapset saavat ka-
vereiltaan. Vanhemmat voivat vaikuttaa lastensa vapaa-ajankäyttöön 
ohjaamalla lapset harrastusten pariin. Silloin vanhemmat voivat 
paremmin tietää, mitä lapset tekevät ja kenen kanssa he ovat vapaa-
ajallaan. 

Kerro vanhemmille, että sen lisäksi, että harrastusten parissa vapaa-
ajan vietto on valvottua, harrastukset ovat lapselle hyödyllisiä myös 
siksi, että ne muuan muassa  

kehittävät lapsen sosiaalisia ja muita (esim. liikunnallisia, 
taiteellisia) taitoja 
niiden kautta voi saada uusia ystäviä, joilla on samanlaisia 
kiinnostuksen aiheita 
harrastuksen ohjaaja voi olla tärkeä aikuiskontakti 
harrastus antaa onnistumisen kokemuksia, jolloin lapsen 
itsetunto vahvistuu 
urheiluharrastukset pitävät yllä hyvää terveyttä 
harrastus voi edistää oppimista koulussa  
lapsi voi saada yleissivistävää tietoa ja osaamista 
harrastuksen kautta vanhemman ja lapsen vuorovaikutus ja 
tunneside vahvistuu, jos vanhempi osallistuu harrastukseen 
esimerkiksi ohjaajana, valmentajana, kuljettajana tms.

6.6. KESKUSTELU 

Kysy vanhemmilta, mitä heidän lapsensa tekevät vapaa-ajallaan kou-
lupäivän jälkeen ja viikonloppuna. Tietävätkö vanhemmat mielestään 
riittävästi siitä, mitä heidän lapsensa tekevät ja kenen kanssa he ovat 
vapaa-ajallaan? 

•

•

•
•

•
•
•
•
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6 Jokaisessa yhteiskunnassa on vaaransa ja uhkansa, joista vanhemmat 
haluavat suojella lapsiaan ja nuoriaan. Millaisia vaaroja ja uhkia van-
hemmat näkevät Suomessa? 

Voit todeta, että vanhempien on hyvä tietää lapsen ja nuoren kavereis-
ta ja vapaa-ajanvietosta. Nämä aiheet ovat hyviä päivittäisiä puheen-
aiheita kotona. Lapsesta ja nuoresta tuntuu hyvältä, että vanhemmat 
ovat kiinnostuneita heidän tekemisistään. Samalla vanhemmilla pysyy 
kuva siitä, miten lapset ja nuoret aikaansa viettävät. 

Muistuta vanhempia myös siitä, että on hyvä, että lasten vanhemmat 
tuntevat toisensa. He voivat olla yhteydessä keskenään, jolloin myös 
kontrolli lasten tekemisistä toimii paremmin. Koko kylä kasvattaa  
–periaate voi toimia tässä muodossa myös suomessa! 

Kysy vanhemmilta vuorotellen, onko heidän lapsillaan harrastuksia. 
Jos on, millaisia harrastuksia? Miten vanhemmat kokevat tämän har-
rastuksen merkityksen lapselleen? Muistuta tässä yhteydessä, että 
vanhempien kannattaa rohkaista sekä poikia että tyttäriään harras-
tusten pariin. Voit kirjoittaa esiin tulleita harrastuksia taululle. 

Kysy vanhemmilta mistä he ovat saaneet tietoa eri harrastusmahdol-
lisuuksista. Ohjaa vanhempia löytämään tietoa alueenne urheiluseu-
roista ym. harrastusmahdollisuuksista. 

TIETOA HARRASTUKSISTA LÖYTYY :

paikallisista lehdistä mm. urheiluseurojen palstoilta ja 
ilmoituksista. Näytä mukaan ottamastasi lehdestä näitä 
ilmoituksia ja palstoja. Kerro, että usein harrastusten 
aloittamiseen alkusyksy on parasta aikaa, mutta moniin 
harrastuksiin voi päästä mukaan myös muina aikoina. 
internetistä esimerkiksi oman asuinkunnan kotisivuilta 
liikuntatoimen tai nuorisotoimen sivuilta 
hakusanoilla internetistä 
kysymällä koululta onko siellä lapsille iltapäivä- tai kerhotoimintaa
kyselemällä lasten kavereiden vanhemmilta tai naapureilta 
pyytämällä opettajalta tai opinto-ohjaajalta neuvoa 
kysymällä omankielisiltä yhdistyksiltä onko heillä lapsille tai 
nuorisolle toimintaa. Jos ei ole, sitä voisi ehdottaa. 
vanhemmat voivat myös keskenään pohtia, voivatko he järjestää 
vapaa-ajantoimintaa omalla äidinkielellään. 

•

•

•
•
•
•
•

•
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6Kysy vanhemmilta millaisia esteitä harrastuksiin osallistumiselle 
voi olla. Miten esimerkiksi kuljetukset kaukana oleviin harrastuksiin 
voidaan järjestää? Jos kuljetukset ovat ongelma, keskustellaan van-
hempien mahdollisuuksista organisoida kimppakyytejä tai vuorotellen 
saattaa ja hakea lapsia.

Ovatko harrastukset liian kalliita? Kerro, että esimerkiksi joidenkin 
urheiluseurojen kanssa voi keskustella alennetusta jäsenmaksusta. 
Pienituloisten perheiden kannattaa myös tiedustella mahdollisuutta 
saada harrastetukea kunnan sosiaalivirastosta. Harrastemaksuihin 
voi myös saada alennusta auttamalla harrastusseuraa esimerkiksi 
valmentajana, huoltajana, pöytäkirjanpitäjänä peleissä jne.  

Muistuta, että kirjojen lukeminen on myös hyvä harrastus. Lukeminen 
kehittää sanavarastoa, kielentajua sekä itsensä ilmaisemisen taitoa. 
Lukeminen on ilmainen harrastus, sillä kirjoja löytyy eri kielillä kir-
jastoista. 

Kerro lisäksi, että television ja videoiden katselua sekä tietokoneen, 
tietokonepelien, Play Stationin ynnä muiden elektronisten pelien käyt-
tö voi olla kehittävää, mutta sitä on hyvä rajoittaa lapsen iästä riip-
puen tuntiin pariin päivässä. Liiallinen tietokoneiden käyttö vie aikaa 
muilta harrastuksilta, väsyttää lasta helposti sekä voi aiheuttaa jonkin 
asteista riippuvuutta.  Internetin keskustelupalstoilla voi olla myös 
vaaransa, josta vanhempien on hyvä tietää.1

6.7. AKTIVITEETTI / VIErAILU 

Jos olette kutsuneet vierailijan esittelemään lapsille ja nuorille suun-
nattua vapaa-ajan toimintaa, nyt on hänen aikansa esiintyä. Vierailija 
voi olla esimerkiksi nuorisotoimesta, liikuntatoimesta, jonkin järjes-
tön tai urheiluseuran edustaja. Vierailija voi olla myös netin turvalli-
sesta käytöstä kertova henkilö. 

Jos tapaamistilassa on internet-yhteys, voitte vaihtoehtoisesti myös 
etsiä sieltä esimerkiksi tietoja sellaisista harrastuksista jotka kiinnos-
tavat vanhempia. 

 1 Jos tämä aihe tuntuu vanhemmista tärkeältä, kerro, että netistä löytyy sivusto ’Turvallisesti 
nettiin’  www.tietoturvakoulu.fi. Sivuston kummipankin kautta voi myös saada tukihenkilön 
kertomaan turvallisen internetin käytön perusteista. Myös Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
nettisivuilta löytyy lisätietoa turvallisesta netin käytöstä, tietokonepeleistä ja median vaikutuksista 
lapsiin ja nuoriin: http://vanhemmat.mll.fi/ lapset_ja_media_intro.php?dir=/lapsetjamedia
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6 6.8. TEEmA III: VAnhEmmUUdESTA 

Keskustelun pohjaksi tuo esiin alla olevia näkemyksiä. 

Lapset omaksuvat suomalaista tapakulttuuria nopeasti koulun ja ka-
vereiden kautta. Erot kotikulttuurin ja suomalaisen kulttuurin välillä 
voivat aiheuttaa ristiriitoja kotona. Vanhemmista voi tuntua, että lap-
set muuttuvat kovin suomalaisiksi ja samalla heille vieraiksi, kun he 
omaksuvat erilaisia tapoja ja ajatuksia kuin vanhempansa.

Lapsenkaan asema ei ole helppo. Hän etsii paikkaansa vanhempien 
kulttuurin ja suomalaisen kulttuurin välissä. Vanhemmat voivat auttaa 
lasta hyväksymällä sen, että heidän lapsensa omaksuu osittain erilaisia 
malleja ja normeja kuin vanhemmat. Sukupolvien välillä on aina tietty 
kokemuksellinen kuilu. Perheissä, joissa vanhemmat ja lapset ovat 
kasvaneet eri maissa, se kuilu on lähes väistämättä vielä leveämpi. 

Lapset monesti oppivat suomen-/ruotsinkieltä vanhempiaan nopeam-
min. Jos lapset joutuvat tulkkaamaan vanhemmilleen ja selvittämään 
perheen asioita viranomaisten kanssa, vanhemmat voivat menettää 
auktoriteettiaan lastensa silmissä. Lapsille ei ole myöskään hyväksi, 
että he joutuvat tulkatessaan ottamaan vastuuta monista aikuiselle 
kuuluvista asioista.

Miten vanhemmat voivat sitten säilyttää otteensa lasta ohjaavana van-
hempana uudessa ympäristössä ja erilaisten kasvatustapojen puris-
tuksissa? Vanhemmat joutuvat varmasti miettimään, mistä säännöistä 
ja normeista he haluavat ehdottomasti pitää kiinni ja missä asioissa 
he ovat valmiita tekemään kompromisseja. 

Varmasti monelle vanhemmalle tulee joskus tunne, että haluaisi 
läimäyttää lasta tai ottaa hiuksista kiinni. Fyysinen kurittaminen on 
kuitenkin suomessa laissa kielletty – sen katsotaan olevan väkivaltaa 
lasta kohtaan.  

Väkivaltaa on fyysisen kurittamisen lisäksi sanallinen väkivalta (esi-
merkiksi uhkailu) ja seksuaalinen väkivalta. Väkivaltaisessa perhees-
sä perheenjäsenet eivät voi hyvin. Väkivaltaa kokeneilla lapsilla on 
suurempi riski alkaa itse käyttäytyä väkivaltaisesti, liittyä nuorisojen-
geihin tai käyttää päihteitä.  
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6Joissakin maissa lasten fyysinen kurittaminen on tavallinen tapa saa-
da lapsi tottelemaan. Suomessa vanhempien on kuitenkin otettava 
käyttöön muita keinoja. Harjoittelemme näitä toisenlaisia tapoja het-
kisen kuluttua. 

6.9. KESKUSTELU

Aloita keskustelu puhumalla kulttuurieroista kasvatuksessa.  
Millaisia kulttuurieroja vanhemmat ovat huomanneet?  Mitä he näke-
vät kaduilla ja ostoskeskuksissa? Entä suomalaisissa kodeissa? 

Herätä keskustelua siitä, miten itsenäisyys ja vapaus ymmärretään 
eri tavoin eri kulttuureissa. Vanhemmat yleensä rohkaisevat lapsia 
ja nuoria tekemään erilaisia asioita itsenäisesti. Itsenäistymistä voi 
olla myös se, että lapsen annetaan vanhempien puuttumatta tehdä 
itse tiettyjä päätöksiä. Tähän yleensä edetään asteittain niin, että 
vanhemmat antavat kasvaville lapsille heidän kykyjensä ja kypsyy-
tensä mukaisesti vastuuta ja vapautta.  Lasten ja nuorten annetaan 
tehdä asioita itse sitä mukaa, kun he osaavat ja pystyvät ottamaan 
vastuuta.  

Keskustelkaa vanhempien näkemyksistä siitä, mitä itsenäisyys on. 
Mitä hyvää on siinä, että lapsi oppii tekemään asioita ilman aikuisen 
apua? Entä siinä, että lapsi tekee päätöksiä ilman aikuisen puuttu-
mista? Millaisista asioista lapsi saa tehdä itse päätöksiä? Onko itse-
näisyys ja vapaus riippumattomuutta muista ihmisistä? Näkevätkö 
vanhemmat eroja lasten käyttäytymisessä itsenäisyyden, vapauden ja 
riippumattomuuden suhteen? Keskustelkaa siitä, mitä eroa on itsek-
kyydellä ja itsenäisyydellä. Missä määrin on oikein ottaa huomioon 
muiden odotuksia ja tarpeita ja missä taas kulkee raja sille, ettei tule 
alistetuksi?  

Jos ryhmässä on murrosikäisten nuorten vanhempia, voit herättää 
keskustelua siitä, mitä vanhempien lähtömaassa 12-20 -vuotiaat 
yleensä tekivät ja mitä heiltä odotettiin. Mitä he näkevät vastaavas-
ti tässä yhteiskunnassa 12-20 -vuotiaiden tekevän? Onko ’nuoruus’ 
erilaista eri kulttuureissa? Keskustelkaa siitä, mitä uhkia nuoren ke-
hitykselle on ympäristössä ja miten niitä voidaan välttää. Kuka voisi 
auttaa, jos vanhemmat ovat huolissaan esimerkiksi nuoren turvalli-
suuden puolesta?  
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 2 Tämä aktiviteetti on muokattu oppaasta Steele, M. (2000) Strengthening Families, 
strengthening communities: an inclusive parent programme. REU.

Puhukaa vielä myös väkivallasta. Totea, että väkivalta voi johtua mo-
nista eri syistä. Esimerkiksi aikaisemmat toimintamallit voivat johtaa 
väkivallan käyttöön. Vaikeassa elämäntilanteessa pienetkin asiat voi-
vat harmittaa niin, että pahaa oloa yritetään purkaa väkivallalla. On 
kuitenkin tärkeää, että tunteet ja pahan olon oikeat syyt tunnistetaan. 

Tukahdutetut tunteet, kuten kiukku, pettymys tai pelko, voivat pur-
kautua väkivaltana tai negatiivisena asenteena, mutta myös masen-
nuksena, kipuina tai päihteiden väärinkäyttönä. Maahanmuuton ja 
kotoutumisen kokemukseen voi myös liittyä monia vaikeita tunteita, 
jotka pyrkivät purkautumaan eri tavoin. Näitäkin tunteita tulee ilmais-
ta sanoilla, ei nyrkeillä. 

Lastensuojelu voi aiheuttaa pelkoja vanhempien mielissä. Tietävätkö 
vanhemmat mitä lastenoikeuksilla tarkoitetaan ja miten lastensuojelu 
toimii? Kerro vanhemmille, että Suomessa lastensuojelu on tarkoitet-
tu perheiden avuksi kaikissa niissä tilanteissa, joissa vanhemmat tun-
tuvat tarvitsevan tavallista enemmän apua lastensa kanssa. Usein jo 
se, että perheellä ei ole sukulaisia ja tuttavia Suomessa, voi vaikuttaa 
siihen, että apua tarvitaan enemmän kuin kotimaassa. Lastensuojelun 
työntekijä voi auttaa perhettä pohtimaan, millaista apua tarvitaan ja 
mistä sitä voidaan saada. Erilaiset taloudelliset tukitoimet, perhetyö, 
tukiperhetoiminta, virkistystoiminta ja ohjaus lapsiperhepalvelujen 
piiriin kuuluvat lastensuojelun työhön. Lastensuojelusta myös ohja-
taan tarvittaessa vanhemmat erilaisten kuntoutuspalvelujen piiriin. 

Kriittisissä tapauksissa lastensuojelu on tarpeen lapsen edun selvit-
tämiseksi. Tälläisia tilanteita voi syntyä esimerkiksi avioeron yhtey-
dessä, jos vanhemmat eivät pääse sopuun lapsen huollosta, asuinpai-
kasta, koulunkäynnistä tms. Samoin, jos vanhemmilla tai lapsella on 
mielenterveyteen tai päihteidenkäyttöön liittyviä ongelmia, voi lasten-
suojelu auttaa selvittämään tilannetta lapsen parhaaksi.1   

6.10. AKTIVITEETTI2

Harjoittelemme nyt sitä, miten lapsen kanssa keskustelemalla voim-
me ohjata lapsen toimimaan haluamaamme suuntaan.
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6Keskustelussa lapselle osoitetaan syy-seuraus –suhde. Lapselle voi-
daan sanoa esimerkiksi, että ’Kun menet ajoissa nukkumaan, et ole 
aamulla väsynyt’. Tai ’Kun luet läksyt hyvin, on mukavampi mennä 
huomenna kouluun’. Lapsi oppii näin ajattelemaan oman toimintansa 
seurauksia.
 
Joskus vanhemmat joutuvat itse keksimään sopivan seurauksen. 
Esimerkiksi ’Jos menet ruokakauppaan nyt, saat kakkua sitten kun pa-
laat’. Näin toimimalla vanhemmat saavat helpommin tahtonsa läpi ja 
samalla lapsi oppii, että valitsemalla eri vaihtoehtoja hän voi myös itse 
jossain määrin määritellä mitä hänelle tapahtuu. Tärkeää on, että lapsi 
saa selkeän toimintaohjeen ja hiukan aikaa miettiä omaa valintaansa.  

Harjoitelkaa ryhmässä ’syy-seuraus’ -viestiä. Vanhemmat haluavat 
esimerkiksi, että nuori siivoaa kotona. Nuori kuitenkin vastustaa 
ajatusta. Miten vanhemmat antavat selkeän viestin ja millaisia syys-
seuraus -viestejä he voivat käyttää. Täydentäkää yhdessä seuraavia 
lauseita: 

 
A. EnSIn SInUn TÄYTYY  …., SITTEn mInÄ…  

B. KUn SInÄ .…, SEn jÄLKEEn mInÄ VOIn …

C. jOS ET …, SITTEn ET … 

d. KUn EnSIn …, SEUrAUKSEnA On.…

Anna ensin selvä toimintaohje. Esimerkiksi:  
’Toivon, että viet roskapussin roskalaatikkoon.’ 

Anna lapselle jonkin aikaa reagoida.  

jos lapsi väittää vastaan tai vastustaa pyyntöäsi,  
anna syy- seuraus –viesti.  

Kiitä ja kehu lasta välittömästi, kun hän on toiminut 
haluamallasi tavalla. 

1.

2.

3.

4.
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6 6.11. KESKUSTELU

Keskustelkaa hetki vanhempien kanssa, mitä mieltä he ovat syy -
seuraus -viestin käyttämisestä omien lastensa kanssa. Ovatko he so-
veltaneet sitä omien lastensa kanssa? Milloin se toimii? Milloin ei? 

6.12. KOTITEhTÄVÄ 

Anna jokaiselle vanhemmalle kopioitu sanalista tunteista (liite 14). 
Kerro vanhemmille, että tunteista puhuminen on tärkeää. Myös nega-
tiivisten tunteiden esiintuominen sanoilla on hyväksyttävää. 

Tunteista puhumisen taitoa voi opetella. Ensimmäinen askel voi olla, 
että oppi nimeämään omia tunteitaan. Pyydä vanhempia kääntämään 
lista äidinkielelleen kotona yhdessä lastensa kanssa. Pyydä vanhem-
pia sitten kiinnittämään käännetty lista vaikkapa jääkaapin oveen.

Vanhemmat voivat kysyä lapsilta, millaisissa yhteyksissä he ovat koke-
neet näitä nimettyjä tunteita. Vanhemmat voivat myös kysyä joka päivä 
lapsiltaan, mikä tunne on ollut kuvaavin sille koulupäivälle ja miksi 
juuri se tunne. Kerro vanhemmille, että tunteista puhumisen voi ottaa 
tavaksi kotona. Tästä asiasta keskustellaan lisää vielä ensi kerralla. 

Vaihtoehtoinen kotitehtävä: pyydä vanhempia miettimään, mitä hyvää 
heidän lapsessaan on, mistä vanhemmat ovat ylpeitä ja mitä erityistä 
ominaisuutta he rakastavat lapsessaan. Pyydä myös miettimään jokin 
erityinen hetki tai tapahtuma lapsen elämässä, joka erityisesti ilah-
dutti vanhempaa tai sai vanhemman tuntemaan ylpeyttä lapsestaan.  
Voit pyytää vanhempia kirjoittaman miettimiään asioita paperille. 
Kerro, että kirjoitelma on vain heidän käyttöönsä. Pyydä vanhempia 
kotiin tultuaan viettämään hetki lapsen kanssa kahden niin, että van-
hempi kertoo kaikki edellä mainitut asiat lapselleen.

6.13. nÄKEmIIn

Kiitä vanhempia. Kerro myös seuraavan kerran teemat.
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7 LAPSI JA MAAHANMUUTTO

7.1. TErVETULOA

Kerro vanhemmille, että tämä on viimeinen tapaamiskerta. Jos olette 
kuitenkin sopineet ylimääräisestä kerrasta, kerro siihen liittyvistä jär-
jestelyistä nyt. 

Tänään puhumme siitä (i), miten lapset ovat kokeneet maahanmuu-
ton. Puhumme myös (ii) kiusaamisesta koulussa ja siitä, miten aikuis-
ten tulee siihen puuttua. Lopuksi keskustelemme siitä (iii), miten van-
hemmat voivat aktivoitua tukeakseen lapsen ja nuoren hyvinvointia ja 
koulunkäyntiä.  

7.2. TEEmA I: mAAhAnmUUTOn KOKEmUS 

Tänään puhumme maahanmuutosta ja kotoutumisesta. Tämä on asia, 
joka yhdistää kaikkia ryhmän jäseniä. Jokaisella on kokemus asumi-
sesta ja kasvamisesta toisessa maassa ja sitten muutosta Suomeen ja 
lasten kasvattamisesta täällä. Jokaisen kokemus on kuitenkin samal-
la ainutlaatuinen. 

Maahanmuutto on suuri muutos perheen elämässä. On vaikea kuvitella 
mitään muuta tapahtumaa elämän aikana, joka muuttaisi niin monia asi-
oita niin nopeasti ja yhdellä kertaa kuin maasta toiseen muuttaminen. 

Maahanmuutto ja elämä uudessa maassa voi tuoda paljon hyviä asi-
oita elämään, mutta samalla uuteen yhteiskuntaan ja kulttuuriin so-
peutuminen ja uuden kielen oppiminen voivat olla raskaita ja vaikeita 
kokemuksia kaikille  perheenjäsenille. Monet asiat muuttuvat hyvin 
nopeasti ja sopeutuminen näihin muutoksiin voi viedä monia vuosia. 
Jotkut kokevat tämän vaiheen stressaavana, jopa masentavana. 

Myös jotkut lapset ovat kokeneet itse maahanmuuton, toiset taas ko-
kevat maahanmuuton seurauksia vanhempiensa kautta. Lapset, jotka 
ovat itse muuttaneet voivat myös kokea muuton ja sopeutumisen uu-
teen ympäristöön stressaavana. Lapsen on opittava uusi kieli, mentävä 
vieraskieliseen päiväkotiin tai kouluun, tutustuttava tapoihin ja käyt-
täytymissääntöihin ja löydettävä uusia ystäviä. Puutteellisen kielitaidon 
takia tai siksi, ettei tunne suomalaisten lasten tapaa leikkiä ja toimia 
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7yhdessä, lapsi voi kokea monia epäonnistumisia ja huonommuuden 
tai epävarmuuden tunteita. Lapsi voi joutua myös kiusatuksi erilaisen 
taustansa takia. Kiusaamisesta puhutaan enemmän hetken kuluttua. 

Sopeutuminen uuteen ympäristöön ja uuden kielen oppiminen vie 
aikaa ja paljon energiaa. Opiskeleminen koulussa vaatii lapselta aina 
ponnisteluja. Opiskeleminen vieraalla kielellä on sitäkin vaikeampaa. 
Opetustavat ja oppiaineet ovat eri maissa erilaisia. Opetus on vaativaa 
varsinkin perusopetuksen viimeisillä luokilla ja lukio-opetuksessa.

7.3. KESKUSTELU

Jos ryhmän vanhempien lapset ovat syntyneet muualla kuin 
Suomessa, keskustelkaa alla olevista aiheista. Jos lapset ovat taas 
syntyneet Suomessa, hypätkää suoraan teemaan II. 

Se, minkä ikäisinä lapset muuttavat, vaikuttaa paljon siihen miten 
haastavana he kokevat tilanteen. Keskustelkaa siitä, millaisia reakti-
oita ja tuntemuksia vanhemmat ovat huomanneet lapsissaan muuton 
jälkeen. Pohtikaa myös sitä, millaisia erilaisia haasteita tietynikäisenä 
muuttaminen tuo tullessaan. 

Keskustelkaa siitä, millaiset eri asiat ovat auttaneet lasten ja nuorten 
totuttelussa uuteen tilanteeseen ja ympäristöön. 

Murrosikäisenä maahan muuttaneille kasautuu paljon opittavaa en-
nen kuin perusopetus päättyy. Heidän täytyy lyhyessä ajassa oppia 
monia asioita, jotta pääsisivät ja pärjäisivät lukio-opetuksessa tai am-
matillisessa- tai aikuisopetuksessa. He saattavatkin tarvita paljon tu-
kea ja rohkaisua pärjätäkseen ja uskoakseen itseensä. Erityisen vai-
keaa on niillä nuorilla, jotka ennen Suomeen tuloa eivät ole käyneet 
koulua tai ovat käyneet koulua vähemmän kuin ikätoverinsa. 

Rohkaise vanhempia keskustelemaan lasten kanssa näiden muistois-
ta liittyen maahanmuuttoon ja ensi vaiheisiin Suomessa. Viime kerral-
la jaettu lista tunteista voi olla tässä apuna. 

Kerro niille vanhemmille, joiden perheiden tulosta Suomeen on ku-
lunut vasta vähän aikaa, että lapsille ja nuorille voidaan tehdä oma 
kotoutumissuunnitelma. Kotoutumissuunnitelma tehdään siten, että 
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 1 Vantaan kaupungissa käytetyn lapsen ja nuoren kotoutumissuunnitelmakaavake löytyy 
netistä: www. vantaa.fi > opetus ja koulutus > esitteet ja oppaat > kotiinpäinprojekti > lapsen ja 
nuoren kotoutumisen, kulttuurisen tuen ja oppimisen suunnitelma.

yhteistyössä koulun oppilashuollon, opettajan, vanhempien ja lap-
sen kanssa mietitään sitä, mitkä asiat ovat tärkeitä jotta lapsi pääsisi 
hyvin mukaan sekä koulutyöhön että saisi kavereita. Keskustelun 
yhteydessä listataan toimia, joilla lähiympäristö voi tukea lapsen ja 
nuoren kotoutumista ja hyvinvointia uudessa ympäristössä. Samalla 
jaetaan vastuuta siitä, miten eri aikuiset tukevat lasta ja nuorta.  
Kotoutumissuunnitelman kanssa samaan aikaan voidaan laatia myös 
lapsen opinto-ohjelma.1

Keskustelkaa siitä, mitä muuta koulu voisi tehdä niin, että muualta 
muuttaneet oppilaat tuntisivat olevansa tervetulleita ja että he saisivat 
hyvät mahdollisuudet päästä mukaan opiskeluun. 

7.4.  TEEmA II: KAVErIT jA KIUSAAmInEn2

Puhu vanhemmille omin sanoin seuraavista asioista. 

Jokainen lapsi haluaa tulla hyväksytyksi ikätoverien joukossa. 
Lapselle on tärkeää, että hänestä pidetään ja että hänet otetaan ryh-
mään mukaan. Toisten lasten mielipiteet vaikuttavat paljon lapsen 
ajatuksiin ja toimintaan. Maahanmuutto on voinut katkaista lapselta 
tai nuorelta tärkeät ystävyyssuhteet. Vanhempien on hyvä rohkaista 
lasta hankkimaan uusia ystävyyssuhteita ja ylläpitämään niitä. Samoin 
vanhemmat voivat auttaa ja kannustaa lasta pitämään yhteyttä enti-
seen kotimaahan jääneisiin ystäviin postin tai internetin kautta. 

Ystävien saaminen ei ole aina helppoa. Lapsi voi tuntea ulkopuolisuut-
ta esimerkiksi kielitaitonsa tai etnisen taustansa takia. Lapsi tai nuori 
voi joutua myös kiusatuksi tai hän saattaa koittaa lunastaa asemaansa 
ryhmässä kiusaamalla muita.

Jokaisessa lapsiryhmässä muodostuu omat käsityksensä siitä, millai-
nen toiminta on hyväksyttävää ja millainen ei, kuka lapsi on ’suosittu’ 
ja  kuka vähemmän ’suosittu’. Lasten ja etenkin nuorten keskuudessa 
vaatimus yhdenmukaisuuteen on voimakas: ryhmän jäsenten odo-
tetaan toimivan samalla tavalla. Lapset huomaavat hyvin herkästi 
toistensa välisiä eroavaisuuksia ja voivat suhtautua niihin hyvinkin 
jyrkästi. Ryhmän torjumaksi voi joutua lapsi, joka ajattelee, käyttäytyy, 
pukeutuu tai puhuu vaikka vain vähän eri tavalla kuin muut. 
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7’Erilaiseksi’ koettu lapsi tai nuori on suuremmassa vaarassa jou-
tua toisten kiusaamaksi kuin ryhmässä ’samanlaisiksi’ koetut. 
Kiusaamisella tarkoitetaan toistuvaa ja tarkoituksellista yhden lapsen 
fyysistä tai psyykkistä vahingoittamista.

Kiusaamista on monenlaista: lapsen tai hänen tavaroidensa vahingoit-
taminen on helposti näkyvää kiusaamista. Eristäminen ja ulkopuolelle 
jättäminen on myös kiusaamista. Tällaista kiusaamista on vaikea ha-
vaita, mutta lapsi kärsii tilanteesta. Kaikki aggressiiviselta näyttävä 
käyttäytyminen ei kuitenkaan ole kiusaamista, vaan se voi olla lasten 
välistä rajua leikkiä. 

Kiusaamisen erottaa leikistä se, että kiusattu on jollain tavalla hei-
kommassa asemassa kiusaajaan tai kiusaajiin nähden. Joskus leikkiä 
ja kiusaamista voi olla vaikea erottaa. Useimmiten kuitenkin lapset 
tietävät, mikä on kiusaamista ja mikä ei. Siksi aikuisen on erittäin 
tärkeää ottaa huomioon lasten puheet kiusaamisesta. Vaikeutta voi 
aiheuttaa se, että lapset usein salaavat ja piilottelevat kiusaamista. 
Kiusaamiseen on aina puututtava mahdollisimman nopeasti. Jos kiu-
saaminen kestää kauan, se aiheuttaa kiusatussa lapsessa pelkoja ja 
huonommuuden tunnetta. Sekä koulun henkilökunnan että vanhem-
pien on otettava lapsen puheet kiusaamisesta vakavasti. 

Toisinaan ryhmän ulkopuolelle jätetyt lapset tai nuoret, joita kiusataan, 
nimitellään ja pilkataan, puolustautuvat lyömällä. Koska lyöminen on 
helppo havaita ja todistaa, saattaa lapsi joutua tällaisessa tilanteessa 
uhrista syytetyksi ja varsinainen kiusaaminen jää huomaamatta. 

7.5. KESKUSTELU 

Kysy vanhemmilta ovatko omat lapset kertoneet kotona kiusaamises-
ta. Anna kunkin osanottajan vastata tähän lyhyesti. 

Pohtikaa sitten yhdessä, mitä kiusaaminen on. Keskustelkaa erilaista 
normeista lasten ja nuorten maailmassa. Mitä vanhemmat toivovat 
koulun tekevän niin, että kaikenalaiset lapset tulisivat hyväksytyksi?  
Miten kiusaamista voidaan ennaltaehkäistä? 

 2 Tämän kappaleen lähteinä on käytetty seuraavia teoksia: Christina Salmivalli (1998). 
Koulukiusaaminen ryhmäilmiönä. Tampere. Gaudeamus; Christina Salmivalli: Vertaissuhteet 
ja lapsen sosioemotionaalinen kehitys. Teoksessa Lapsen parhaaksi –tukea ja laatua aamu- 
ja iltapäivätoimintaan. Opetusministeriö ja Opetushallitus; Tarja Kullberg-Piilola (2005) 
Positiivinen minäkuva. Teoksessa: Anna Peltonen ja Tarja Kullberg-Piilola Tunnemuksu. 
Lasten Keskus. Helsinki.
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3 Toimiva työmalli kiusaamistilanteessa on mm. ’Vastuun portaat’. www.reteaming.com/ 
lapset ja nuoret/Vastuun portaat

Keskustelkaa myös siitä, miten vanhemmat osaavat tunnistaa sen, että 
lasta kiusataan, jos hän ei itse siitä kerro. Onko lapsen vaikea lähteä 
aamulla kouluun tai iltapäivällä ulos muiden lasten kanssa? Katoaako 
lapsen tavaroita tai repeytyvätkö koulukirjat usein? Onko lapsi usein ko-
tona vihainen ja suhtautuuko hän negatiivisesti asioihin? Viettääkö hän 
kotonakin paljon aikaa itsekseen eikä esimerkiksi sisarustensa kanssa? 
Kiusatun lapsen koulumenestys usein heikkenee, lapsi ei jaksa keskittyä 
läksyihin eikä juttele kouluun liittyvistä asioista. Lapsella saattaa olla 
päänsärkyä, vatsakipuja ja väsymystä tai hän nukkuu huonosti. 

Pohtikaa seuraavaksi mitä vanhemmat voivat tehdä, jos lasta kiusa-
taan tai lapsi kiusaa. Listaa vanhempien ehdotuksia taululle tai pape-
rille. Jos alla olevat asiat eivät tulleet esiin, ota ne myös puheeksi.3

Jos vanhemmat huolestuvat ja epäilevät että lasta kiusataan, heidän 
pitää

 heti olla yhteydessä koulun opettajaan ja kertoa hänelle, että 
tietää tai epäilee lastaan kiusattavan. 
yhdessä opettajan kanssa miettiä miten lasta autetaan 
puhumaan asiasta ja mitä voidaan tehdä tilanteen 
ratkaisemiseksi. 
miettiä tarvitaanko yhteistyöhön myös koulun kuraattori tai 
psykologi. 
osoittaa lapselle, että aikuiset ottavat vastuun asian hoitamisesta
sopia miten kiusaaminen ja mielipaha hyvitetään lapselle
tarpeen mukaan päättää rangaistusseuraamuksista sekä aina 
tilanteen seurannasta. 
antaa lapselle aikuisten tuki riittävän pitkän ajan tapahtuman 
jälkeen 
huolehtia, että kiusaaja pyytää lapselta anteeksi 

7.6. AKTIVITEETTI/ rEhTOrIn VIErAILU 

Koululla on oltava suunnitelma siitä, miten ehkäistään, havaitaan ja 
hoidetaan kiusaamis- ja väkivaltatilanteita. 

Jos ryhmään on pyydetty koulun rehtori vierailulle, hänen voi tässä yh-
teydessä kertoa, millainen kiusaamista ja väkivaltaa ehkäisevä ja siihen 
puuttuva suunnitelma koululla on. Hänen tulisi myös kertoa, kehen 

•

•

•

•
•
•

•

•
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7vanhemmat voivat olla yhteydessä jos epäilevät tai tietävät lastaan kiu-
sattavan koulussa. Jos rehtori tai kukaan muu koulusta ei pääse kerto-
maan suunnitelmasta, ota siitä kopio ja lue se vanhemmille. 

Harjoitelkaa vuorotellen sitä, mitä vanhemmat sanovat soittaessaan 
kouluun, kun he haluavat kertoa lapsensa kiusaamisesta. Muistuta, 
että myös siinä tapauksessa, että vanhempi epäilee lapsensa kiusaa-
van muita, täytyy ottaa yhteyttä kouluun. 

7.7. TEEmA: VAhVAT VAnhEmmAT AKTIVOITUVAT  

Jotta vanhemmat osaisivat ohjata lapsiaan tässä yhteiskunnassa, on 
tärkeää, että vanhemmat yrittävät osallistua ja ymmärtää suomalaista 
yhteiskuntaa ja elämää kodin ulkopuolella. Olemme jo aiemmin puhu-
neet siitä, miten vanhemmat voivat osallistua esimerkiksi koulun toi-
mintaan. Vanhemmat voivat osallistua myös eri järjestöjen toimintaan. 
Suomen- tai ruotsinkielen opetteleminen ja toiminta kodin ulkopuolella 
vahvistavat aikuisia kasvattajan ja vanhemman roolissa. 

Näiden tapaamisten tavoitteena on muun muassa ollut antaa vanhem-
mille tietoa suomalaisesta koulusta ja yhteiskunnasta laajemminkin, 
jotta he voisivat itse toimia aktiivisesti lastensa ja perheensä parhaak-
si. Suomalainen yhteiskunta on monimutkainen eikä kukaan voi tietää 
kaikkea. Tärkeintä onkin tietää, mistä voi kysyä ja saada tietoa. 

Kerro vanhemmille, että suomalaisessa yhteiskunnassa ei ole vie-
lä riittävästi huomioitu kieli- ja kulttuurivähemmistöihin kuuluvien, 
muista maista tänne muuttaneiden lasten ja perheiden tarpeita. Onkin 
tärkeää, että vanhemmat tuovat esiin niitä erityisiä tarpeita ja huolia, 
joita heillä mahdollisesti on. Toimiminen ja muutosten aikaan saami-
nen ryhmässä on kuitenkin mukavampaa ja usein myös tehokkaam-
paa kuin yksin. Vanhemmat ovat vahvempia yhdessä kuin yksin. 

7.8. KESKUSTELU 

Kysy vanhemmilta, onko näiden tapaamisten aikana noussut esiin 
sellaisia asioita, joihin ryhmän vanhemmat haluaisivat puuttua. Nämä 
asiat voivat olla vanhempien jakamia huolia lastensa hyvinvoinnista, 
kehityksestä tai koulunkäynnistä. Näihin huoliin voi liittyä ajatuksia 
siitä, mitä pitäisi muuttaa, että huoli häviäisi ja ongelma ratkeaisi. 
Keskustelkaa tästä hetki. 
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7 Jos keskustelussa löytyy yhteisiä huolen aiheita tai asioita, joita pitäisi 
pyrkiä muuttamaan, keskustelkaa siitä, haluavatko vanhemmat toi-
mia yhdessä asian eteen. Jos haluavat, siirry aktiviteettiin (7.9.). 
Jos sellaista huolen aihetta ei tällä hetkellä noussut esiin, jossa van-
hemmat haluaisivat aktivoitua, muistuta vanhempia, että he voivat 
halutessaan muuten olla keskenään yhteydessä. 

7.9. AKTIVITEETTI 

Jos vanhemmat ovat kiinnostuneita toimimaan yhdessä puuttuakseen 
johonkin epäkohtaan, tehkää yhdessä toimintasuunnitelma. 
Määritelkää ryhmässä seuraavat asiat: 

Mikä on ongelma tai huoli, johon puututaan? 
Miten ongelma tai huolen aihe ilmenee? 
Kuka voi muuttaa asioita niin, että ongelma tai huoli katoaa? 
Voivatko vanhemmat itse muuttaa asiaa? Jos eivät, kenelle 
tieto huolesta tai ongelmasta pitäisi kertoa? 
Ryhtyykö koko ryhmä viemään asiaa eteenpäin vai vain jotkut 
vanhemmat? 
Miten toimitaan? 
Miten tehtävät jaetaan? 
Mikä on aikataulu? 

7.10. LOppUKYSELY

Jaa vanhemmille loppukyselykaavakkeet (liitteet 7-9) ja anna aikaa 
niiden täyttämiseen. Auta niitä vanhempia, jotka ovat luku- ja kirjoi-
tustaidottomia. Kun olet koonnut lomakkeet, kysykää vielä vanhem-
milta heidän mielipiteitään vertaistapaamisista. Mikä on ollut positii-
vista ja hyödyllistä? Mikä on harmittanut, mitä olisi voitu tehdä toisin? 
Ohjaajat voivat myös kertoa omasta kokemuksestaan ja siitä, mitä 
ovat oppineet. 

7.11. LOpUKSI: nÄKEmIIn

Voit todeta, että olemme tapaamiskertojen aikana menneet läpi paljon 
tietoa liittyen suomalaiseen yhteiskuntaan ja varsinkin koulujärjes-
telmään. Olemme myös keskustelleet ja jakaneet kokemuksiamme ja 
ajatuksiamme. Se on voinut olla välillä raskasta, mutta toivottavasti 
yhdessä vietetty aika on myös antanut kaikille osallistujille jotain. 

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
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7Tärkeintä on, että vanhemmat ovat saaneet tietoa, tukea ja tuttavuuk-
sia, jotka auttavat heitä eteenpäin kouluikäisen lapsensa ohjaamises-
sa ja tukemisessa. On toivottavaa, että jatkossakin vanhemmat ottavat 
aktiivisen roolin tukiessaan lastensa koulunkäyntiä ja hakevat tietoa 
ja lisätukea silloin kun kokevat sitä tarvitsevansa. 

Yhdessä toimimalla voidaan myös saada todellisia muutoksia aikai-
seksi. Yhdessä toimiminen voi olla myös hauskaa. Kun vanhemmat 
toimivat yhdessä, myös lapselle tulee turvallinen olo siitä, että hänen 
ympärillään on aikuisia, jotka ovat kiinnostuneita hänestä ja jotka yh-
dessä haluavat hänen parastaan.

Muistoksi ryhmästä ja luettavaksi kotona yhdessä esimerkiksi puoli-
son kanssa anna osallistujille Väestöliiton Kotipuu-yksikön kasvatus-
vihkoset. Näitä vihkosia voit tilata albanian-, arabian-, somalin-, sora-
nin- (kurdin-) ja venäjänkielisinä osoitteesta kotipuu@vaestoliitto.fi tai 
tulostaa Kotipuun kotisivuilta www.vaestoliitto.fi > monikulttuurinen 
työ > materiaalit. Kotisivuilta löytyy myös vihkosten suomenkieliset ja 
selkosuomella kirjoitetut versiot. 

KIITOKSET KAIKILLE OSALLISTUNEILLE!
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8 AVOIN TEEMA/ JATKOKESKUSTELU/ 
YHTEINEN JUHLA TMS. 

Tälle ylimääräiselle kerralle voidaan vanhempien toivomuksen mu-
kaan kutsua joku vierailija kertomaan aiheesta, josta vanhemmat ha-
lusivat erityisesti kuulla lisää. Tämä kerta voi olla myös vanhempien 
omaa jatkokeskustelua varten jostain tietystä aiheesta. Tällä kerralla 
voidaan myös keskustella toimintasuunnitelmasta, jonka vanhemmat 
halusivat tehdä johonkin ongelmaan tai huoleen puuttuakseen. 

Viimeinen kerta voi myös olla retki tai juhla. Retkelle tai juhlaan voivat 
osallistua lisäksi ryhmän vanhempien lapset, puolisot, koulunhenki-
lökunta, ryhmässä vierailleet ynnä muut. 
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«SINULLE, VERTAISRYHMÄN OHJAAJA 

Onneksi olkoon! Olet saanut vertaisryhmät päätökseen. Mielessäsi 
pyörii varmasti monia ajatuksia. Olet antanut ryhmän vanhemmil-
le monenlaista heille tärkeää tietoa. Vähitellen ryhmien aikana olet 
varmasti myös huomannut, että olet itse saanut monenlaista tietoa ja 
ymmärrystä muualta tänne muuttaneiden, kieli- ja kulttuurivähem-
mistöihin kuuluvien perheiden vanhemmilta. Oma monikulttuurinen 
osaamisesi on kehittynyt. 

Mieti, olisiko saamasi tieto ja ymmärrys tärkeää jakaa myös muille. 
Alussa sovitte, että osallistujien henkilökohtaisia kertomuksia, asioita 
ja kokemuksia ei kerrota eteenpäin ryhmien ulkopuolella. Tästä on 
tärkeä pitää kiinni. Ryhmässä on kuitenkin ehkä tullut esiin yleisellä 
tasolla tietoa, jota voisit viedä eteenpäin niin, että maahanmuuttaja-
taustaisten perheiden, lasten ja nuorten tarpeet tulisivat paremmin 
huomioiduksi omassa työ- tai toimintaympäristössäsi. 

Mieti, mitä nämä asiat olisivat! Miten ryhmässä kokemasi ja oppimasi 
perusteella voisit edistää monikulttuurisen, tasa-arvoisen yhteiskun-
nan kehittymistä? Vie tietoa ja ymmärrystä eteenpäin kuitenkin niin, 
että et riko sovittua vaitiolovelvollisuutta.

Myös me Väestöliiton Kotipuussa olemme kiinnostuneita kokemuksis-
tasi. Ole hyvä ja ota kopiot liitteistä 15 ja 16, täytä ne ja lähetä meille 
osoitteeseen

KOTIPUU 
Väestöliitto 
PL 849
00101 Helsinki

KIITOS!
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1 HYVÄ VANHEMPI!
 

Haluatko saada lisää tietoa suomalaisesta koulusta? 
Haluatko keskustella siitä, miten vanhemmat ja koulun 
henkilökunta voivat parhaiten yhdessä tukea lapsen 
koulunkäyntiä? 
Haluatko vaihtaa toisten vanhempien kanssa ajatuksia siitä, 
millaista on lasten ja nuorten elämä Suomessa? 
Haluatko saada lisää tietoa lapsille ja nuorille suunnatuista 
harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksista? 
Tule kertomaan, mistä sinä haluaisit keskustella!

Jos koet, että nämä aiheet ovat sinulle tärkeitä,  
tule mukaan  ______________  kieliseen keskusteluryhmään  
saamaan tietoa ja jakamaan kokemuksia! 

Kaikkia osanottajia yhdistää vanhemmuus ja maahanmuutonkokemus. 

Alla näet kokoontumisajat ja osoitteen. 
Ryhmissä on ohjaajina mukana  
________________________ ja ____________________________ 

Jos haluat lisää tietoa ryhmistä, voit myös soittaa
______________________________________________________ 

puhelinnumeroon ___________________

Tarvittaessa voimme myös järjestää lastenhoidon ryhmien ajaksi. 

Ryhmä kokoontuu ________________________________________ 

osoite:_________________________________________________

kellonaika : _____________________________________________

päivämäärät:  ___________________________________________

•
•

•

•

•
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2WAALIDIINTA SHARAFTA LEH

Ma dooneysaan in aad ogaataan waxbarashada iskuulada 
wadankan Finaland?        
 Ma dooneysaan in shaqaalaha iskuulka iyo waalidiinta ay 
ogaadaan sidii ay caruurta uga caawinlahaayeen waxbarashada?
Ma dooneysaan in aad fikrado is dhaafsataan oo ku saabsan 
nolasha caruurta iyo dhalinyarada finland ku nool sida ay tahay?                                                                                        
Ma dooneysaan in aad ogaataan sidee ayey waalidiintu si wada 
jir ah ugu sameynkaraan ilmaha waxyaabo u faa`idenkara 
caruurta oo hormarin kara ilmaha noloshooda?

Haddii aad dareemeysaan waxyaabahan in ay kuu yihiin muhim, ka 
soo qeyb gal kooxdan af soomaaliga ah, helna warbixino lana qeybso 
khibradahooda iyo waxay kala kulmeen wadankan!

Ka soo qeybgalayaasha oo dhan waxay wada wadaagaan 
waalidnimada ( ayaga oo dhan waa waalid), kaaley oo ka hel 
warbixinno lana qeybso khibradahooda.

Hoosta waxaa ku qoran meesha ay ku kulmayaan iyo wakhtiga ay 
kulmayaan waalidiinta

Guruubkan waxaa wadaya (hagaya) 
_______________________iyo _____________________________

Haddii aad u baahantahay warbixin dheeraad waxaad soo wici kartaa 
______________________________________________________ 

iyo nambarkan _________________

Haddii loo baahdana caruurta waa la idin heynayaa inta shirkaas 
(wada hadalkaas) uu socdo.

Guruubka wuxuu kulmayaa (isu imaanayaa) ___________________

Cinwaanka la isugu imaanayo ______________________________

Saacada la isu imaanayo __________________________________

Maalmaha la isu imaanayo ________________________________

•

•

•

•
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3 УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Вы хотели бы

получить дополнительную  информацию о финской школьной 
системе?
поговорить о том, как родители и персонал школы могут в 
сотрудничестве помочь детям учиться?
поговорить с другими родителями о жизни молодёжи в 
Финляндии?
узнать, какие общества и  кружки организуют занятия в 
свободное для детей и подростков в вашем районе? 
Рассказать, о чём вы хотели бы поговорить в группе? 

Заинтересовались? Хотели бы побеседовать на эти темы?  
Добро пожаловать на групповые встречи-беседы на  
_________________ языке!

Митинги будут вести 
_________________________ и ___________________________

Дополнительная информация на
__________________________языке: ______________________
__________________________тел. ________________________

При желании организуется уход за детьми во время бесед.

Группы собираются

Адрес: ________________________________________________

Время: ________________________________________________

C: ______________________________  По: __________________

•

•

•

•

•
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LIITE 4 | Vanhem
pien keskusteluryhm

ä A
lkukysely – suom

enkielinen

Keskusteluryhmien järjestäjinä haluamme arvioida ja kehittää ryhmätoimin-
taa. Vastaamalla tähän kyselyyn nyt ja taas uudestaan viimeisellä kerralla 
autat meitä tarkistamaan mikä ryhmissä toimii hyvin ja mitä meidän pitää 
parantaa. 

Vastaukset ovat luottamuksellisia eikä niitä anneta ulkopuolisten nähtäväksi. 
Vastaaminen on vapaaehtoista. Voit vastata myös vain joihinkin kysymyksiin. 

Voit tietenkin osallistua ryhmään vaikka et vastaisikaan kysymyksiin.

Lue kysymys ja ympyröi se vaihtoehto, joka sinun kohdallasi pitää eniten 
paikkansa.

		 	 	 	 	 
 1 2 3  4 5      
täysin melko  en  melkein  täysin 
eri  eri  osaa  samaa  samaa       
mieltä mieltä sanoa mieltä mieltä

1. Koulutus on tärkeä asia lapselle.

 1 2 3 4 5

2. Vanhemmat voivat merkittävästi vaikuttaa lapsen oppimiskykyyn.

 1 2 3 4 5

3. Keskustelen usein lapseni kanssa siitä, mitä hänelle kuuluu.

 1 2 3 4 5

4. Uskon, että muiden lasten seura on tärkeä lapsen kehitykselle. 

 1 2 3 4 5

5. Se, että puhun paljon lasteni kanssa äidinkielelläni, antaa heille hyvät valmiudet 
oppia suomenkieltä.  

 1 2 3 4 5

6. Uskon, että lapsilleni on hyötyä siitä, että keskustelen lapseen liittyvistä asioista 
koulun työntekijöiden kanssa. 

 1 2 3 4 5

7. Tiedän, mistä saan neuvoja, jos minulla on kysyttävää lapsen kasvatukseen tai 
kehitykseen liittyen. 

 1 2 3 4 5

8. Elämä voi joskus olla raskasta. Tiedän, mistä saan apua silloin, kun tarvitsen sitä. 

 1 2 3 4 5

9. Saan tukea lasteni kasvatukseen 

1. puolisoltani …. 6.  tämän ryhmän vanhemmilta …..
2. vanhemmiltani … 7.  joltain viranomaiselta …..
3. muilta sukulaisilta … 8.   muualta …..
4. ystäviltäni ….. 9.  en saa mistään tukea …..
5. naapureiltani ….. 

10.  Maahanmuutto ja uusi yhteiskunta vaikuttavat siihen miten kasvatan lapsiani. 

 1 2 3 4 5

11.  Uskon, että olen riittävän hyvä vanhempi lapsilleni. 

 1 2 3 4 5

12.  Miksi halusit tulla mukaan tähän keskusteluryhmään? Mitä toivot tältä ryhmältä?

KIITOS KUN AUTAT MEITÄ KEHITTÄMÄÄN RYHMIÄMME
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Hadeynu nahay qaban qaabiyaasha guruubkan wada sheekeysiga iyo aqoon 
is weydaarakan waxaynu dooneynaa in aynu qiimeyno oo aanu hormarino 
kulanadan oo kale. Adoo ka jawaaba su`aalahan hada iyo marka ugu dan-
beysa ee la kulmayo ayaad nagu caawin kartaa si aynu u ogaano sida uu gu-
ruubkan u socdey, maxay tahay in aan wax ka bedelno, si aynu u hormarino 
shaqada noocan oo kale ah.

Jawaaba waa kuwo qarsoodi ah mana aha kuwo la tusayo dad ka bax-
san guroobkan, ka jawaabiduna ma aha mid khasab ah. Hadaad doonto 
su`aalaha qaar oo keliya ayaad ka jawaabi kartaa. Guruubkana waad ka mid 
ahaan kartaa xataa hadaadan ka jawaabin su`aalahan.

Akhri su`aalahan ka dibna goobaabin geli, mida adiga kula haboon oo adiga 
sax kula ah.

	 	 	 	 
1 2 3 4 5	
aad ayey        wax badan waxba inta badan aad iyo aad    
fikradeydu ayey fikra-      kama idinla fikrad ayaan idinla 
uga duwan- deydu ka dhihi karo baan ahay fikrad ahay
tahay duwan tahay 

1. Caruurta waxay wax ku bartaan ciyaarta
 1 2 3 4 5 
2. Waalidiinta waxay si xoog leh wax ugu bedeli karaan waxbarashadooda
 1 2 3 4 5 
3. Wax badan ayaan la hadlaa caruurteyda (aad ayaan ula hadlaa)
 1 2 3 4 5 
4. Waxaan aaminsanahay in la ciyaarta ilamaha ay laciyaarayaan ilmo kale ay aad 
muhim ugu tahay koritaanka caruurta xaga maskaxda.
 1 2 3 4 5
5.kula hadalka ilmaheyga aan kula hadlayo luqadeyda hooyo ilmaha waxay 
siineysaa awood ah in uu barto luqada finishka
 1 2 3 4 5 
6. Waxaan aaminsanahay in ilmaheyga ay ka faa`idayaan marka aan ka wareysto 
arimahooda shaqaalaha xanaanooyinka iyo macallimiinta iskuulaatka.
 1 2 3 4 5 
7. Waa ogahay meesha aan ka helayo talo hadii aan qabo wax su`aal ah oo ku 
saabsan xanaaneynta iyo soo koritaanka caruurta
 1 2 3 4 5 
8. Nolasha waa laga yaabaa mar mar in ay adagtahay, ( adkaato), waan ogahay 
markaas meeshaan ka heli lahaa caawinaad hadaan u baahdo.
 1 2 3 4 5 
9. Barbaarinta ilmaheyga waxaa igu caawiya

1. ninkeyga/naagteyda   6. waalidiinta hada jooga meeshan
2. waalidkeyga   7. dad ka mid ah mas`uuliyiinta
3. dad kale oo qaraabadeyda ah 8.  meel kale ayaan ka helaa caawinaad
4. dadkaan saaxiibada nahay 9. meel aan ka helo ma leh caawinaad

10. soo guuritaanka (ajnebinimada) iyo bulshadan cusub wey saameyneysaa sidii 
aan ilmaheyga u barbaarin lahaa.
 1 2 3 4 5 
11. Waaxaan aaminsanahay in aan ahay waalid ku filan caruurtiisa.
 1 2 3 4 5 
12. sababta aad uga soo qeybgahsey guruubkan maxay tahay? Maxaadse ka 
rajeyneysaa meeshan ama guruubkan?

WaaD Ku MaHaDsaNTaHaY CaaWiNaaDa aaD NaGu CaaWiNEYsiD siDii aaN u 
HOR MaRiN LaHEYN GuRuuBYaDa NOOCaN OO KaLE aH
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LIITE 6 | Vanhem
pien keskusteluryhm

ä A
lkukysely – venäjänkielinen

Организаторы групповых бесед просят Вас ответить на данные вопросы. Наша 
цель разработать темы и оценить проведённую работу с помощью Ваших 
ответов. 

Ответы будут анализировать только организаторы. Ваше участие 
добровольное, а также можете ответить не на все вопросы. Участие на 
групповых бесед не связано с ответами. 

Прочитайте положение и пометье цифру, соответствующую Вашему мнению 

    
1 2 3 4 5 
вполне почти  не  почти  вполне
не не  могу  согласна  согласна
согласна согласна  ответить  

1.  Школьное образование важно для развития ребенка.
 1 2 3 4 5 
2. Родители могут значительно повлиять на готовность у ребёнка усвоения 
окружающего мира.
 1 2 3 4 5 
3. Говорю часто с моим ребёнком о том, как у него обстоят дела в школе и с 
другими детьми. 
 1 2 3 4 5 
4. Я уверен / а что для положительного развития, ребенку необходимо общение 
с другими детьми. 
 1 2 3 4 5
5. Факт, что я много говорю со своими детьми на родном языке, поможет им 
усвоить финский язык.  
 1 2 3 4 5 
6. Для моего ребёнка важно, что я беседую с его  учителями. 
 1 2 3 4 5 
7. Знаю куда обратиться, если у меня возникают вопросы по воспитанию или 
развитию ребенка. 
 1 2 3 4 5 
8. Иногда бывает тяжело в жизни. Знаю куда обратиться, если нуждаюсь в 
помощи или поддержке.
 1 2 3 4 5 
9. В воспитании ребенка мне помогают 
1. супруг / супруга 6. родители этой группы
2. родители  7. официальные органы и работники
3. родственники 8. чтото другое 
4. друзья  9. нигде не получаю поддержку
5. соседи

10.  Переезд и новое общество влияют на то, как я воспитываю своего ребёнка. 
 1 2 3 4 5 
11.  Верю в то, что я достаточно хорошая /ий мать /отец. 
 1 2 3 4 5 

12.  Ваши желания, ожидания относительно встреч этой группы?
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7

Keskusteluryhmien järjestäjinä haluamme arvioida ja kehittää 
ryhmätoimintaa. Vastaamalla tähän kyselyyn autat meitä kehittämään 
ryhmätoimintaamme. 

Vastaukset ovat luottamuksellisia eikä niitä anneta ulkopuolisten nähtäväksi. 
Vastaaminen on vapaaehtoista. Voit vastata myös vain joihinkin kysymyksiin. 

Lue kysymys ja ympyröi se vaihtoehto, joka sinun kohdallasi pitää eniten 
paikkansa. 

	 	 	 	 	 
1 2 3 4  5     
täysin melko  en  melkein  täysin 
eri  eri  osaa  samaa  samaa      
mieltä mieltä sanoa mieltä mieltä

1. Koulutus on tärkeä asia lapselle.
 1 2 3 4 5
2. Vanhemmat voivat merkittävästi vaikuttaa lapsen oppimiskykyyn.
 1 2 3 4 5
3. Keskustelen usein lapseni kanssa siitä, mitä hänelle kuuluu.
 1 2 3 4 5
4. Uskon, että muiden lasten seura on tärkeä lapsen kehitykselle. 
 1 2 3 4 5
5. Se, että puhun paljon lasteni kanssa äidinkielelläni, antaa heille hyvät valmiudet 
oppia suomenkieltä.  
 1 2 3 4 5
6. Uskon, että lapsilleni on hyötyä siitä, että keskustelen lapseen liittyvistä asioista 
koulun työntekijöiden kanssa. 
 1 2 3 4 5
7. Tiedän, mistä saan neuvoja, jos minulla on kysyttävää lapsen kasvatukseen tai 
kehitykseen liittyen. 
 1 2 3 4 5
8. Elämä voi joskus olla raskasta. Tiedän, mistä saan apua silloin, kun tarvitsen sitä. 
 1 2 3 4 5
9. Saan tukea lasteni kasvatukseen  

1. puolisoltani …. 6.  tämän ryhmän vanhemmilta …..
2. vanhemmiltani … 7.  joltain viranomaiselta …..
3. muilta sukulaisilta … 8.   muualta …..
4. ystäviltäni ….. 9.  en saa mistään tukea …..
5. naapureiltani ….. 

10.  Maahanmuutto ja uusi yhteiskunta vaikuttavat siihen miten kasvatan lapsiani. 
 1 2 3 4 5
11.  Uskon, että olen riittävän hyvä vanhempi lapsilleni. 
 1 2 3 4 5 
12.  Koin että tässä ryhmässä olen saanut hyviä ajatuksia ja hyödyllisiä neuvoja las-
tenkasvatukseen. 
 1 2 3 4 5 
13. Ryhmän kautta koen saaneeni uusia tuttavuuksia muihin vanhempiin. 
 1 2 3 4 5 
14.  Ryhmässä olen saanut hyödyllistä tietoa viranomaisista ja palveluista, joista voi 
olla minulle apua ja tukea lapsenkasvatukseen liittyvissä kysymyksissä. 
 1 2 3 4 5

KIITOS KUN AUTAT MEITÄ KEHITTÄMÄÄN RYHMIÄMME 
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Hadeynu nahay qaban qaabiyaasha guruubkan wada sheekeysiga iyo aqoon is wey-
daarakan waxaynu dooneynaa in aynu qiimeyno oo aanu hormarino kulanadan oo 
kale. Adoo ka jawaaba su`aalahan hada iyo marka ugu danbeysa ee la kulmayo 
ayaad nagu caawin kartaa si aynu u ogaano sida uu guruubkan u socdey, maxay ta-
hay in aan wax ka bedelno, si aynu u hormarino shaqada noocan oo kale ah.

Jawaaba waa kuwo qarsoodi ah mana aha kuwo la tusayo dad ka baxsan guroob-
kan, ka jawaabiduna ma aha mid khasab ah. Hadaad doonto su`aalaha qaar oo ke-
liya ayaad ka jawaabi kartaa. Guruubkana waad ka mid ahaan kartaa xataa hadaa-
dan ka jawaabin su`aalahan.

Akhri su`aalahan ka dibna goobaabin geli, mida adiga kula haboon oo adiga sax kula ah.

	 	 	 	 
1 2 3 4 5	
aad ayey        wax badan waxba inta badan aad iyo aad    
fikradeydu ayey fikra-      kama idinla fikrad ayaan idinla 
uga duwan- deydu ka dhihi karo baan ahay fikrad ahay
tahay duwan tahay 

1. 1. Caruurta waxay wax ku bartaan ciyaarta
 1 2 3 4 5 
2. Waalidiinta waxay si xoog leh wax ugu bedeli karaan waxbarashadooda
 1 2 3 4 5 
3. Wax badan ayaan la hadlaa caruurteyda (aad ayaan ula hadlaa)
 1 2 3 4 5 
4. Waxaan aaminsanahay in la ciyaarta ilamaha ay laciyaarayaan ilmo kale ay aad 
muhim ugu tahay koritaanka caruurta xaga maskaxda.
 1 2 3 4 5
5. kula hadalka ilmaheyga aan kula hadlayo luqadeyda hooyo ilmaha waxay 
siineysaa awood ah in uu barto luqada finishka
 1 2 3 4 5 
6.  Waxaan aaminsanahay in ilmaheyga ay ka faa`idayaan marka aan ka wareysto 
arimahooda shaqaalaha xanaanooyinka iyo macallimiinta iskuulaatka.
 1 2 3 4 5 
7.  Waa ogahay meesha aan ka helayo talo hadii aan qabo wax su`aal ah oo ku saab-
san xanaaneynta iyo soo koritaanka caruurta
 1 2 3 4 5 
8.  Nolasha waa laga yaabaa mar mar in ay adagtahay, ( adkaato), waan ogahay mar-
kaas meeshaan ka heli lahaa caawinaad hadaan u baahdo.
 1 2 3 4 5 
9.  Barbaarinta ilmaheyga waxaa igu caawiya 

1. ninkeyga/naagteyda   6. waalidiinta hada jooga meeshan
2. waalidkeyga   7. dad ka mid ah mas`uuliyiinta
3. dad kale oo qaraabadeyda ah 8.  meel kale ayaan ka helaa caawinaad
4. dadkaan saaxiibada nahay 9. meel aan ka helo ma leh caawinaad  
5. deriskeyga

10. soo guuritaanka (ajnebinimada) iyo bulshadan cusub wey saameyneysaa sidii 
aan ilmaheyga u barbaarin lahaa.
 1 2 3 4 5 
11. Waaxaan aaminsanahay in aan ahay waalid ku filan caruurtiisa.
 1 2 3 4 5 
12. Waxaan dareemeyaa in aan guruubkan ka heley fikrado wanaagsan iyo waanoo-
yin faa`ido leh oo ku saabsan barbaarinta caruurta.
 1 2 3 4 5
13. Guruubkan waxaan waxaan isku baraney waalidiin cusub.
 1 2 3 4 5
14. Guruubkan ama shirkan waxaan ka heley warbixino badan oo faa`ido leh oo ani-
ga i anfici kara hadaan u baahdo kuwaas oo ah mas`uu liyiintii iyo meelihii kale ee 
aan ka heli lahaa caawinaada iyo gargaarka ku saabsan barbaarinta caruurta.
 1 2 3 4 5

WaaD Ku MaHaDsaNTaHaY CaaWiNaaDa aaD NaGu CaaWiNEYsiD siDii aaN u 
HOR MaRiN LaHEYN GuRuuBYaDa NOOCaN OO KaLE aH 
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Организаторы групповых бесед просят Вас ответить на данные вопросы. 
Наша цель разработать темы и оценить проведённую работу с помощью 
Ваших ответов. 

Ответы будут анализировать только организаторы. Ваше участие добро-
вольное, а также можете ответить не на все вопросы. 

Прочитайте положение и пометье цифру, соответствующую Вашему мне-
нию 

    
1 2 3 4 5 
вполне почти  не  почти  вполне
не не  могу  согласна  согласна
согласна согласна  ответить  
  
1. Школьное образование важно для развития ребенка.
 1 2 3 4 5 
2. Родители могут значительно повлиять на готовность у ребёнка усвоения 
окружающего мира .
 1 2 3 4 5 
3. Говорю часто с моим ребёнком о том, как у него обстоят дела в школе и с 
другими детьми. 
 1 2 3 4 5 
 4. Я уверен / а что для положительного развития, ребенку необходимо общение 
с другими детьми. 
 1 2 3 4 5
5. Факт, что я много говорю со своими детьми на родном языке, поможет им 
усвоить финский язык.  
 1 2 3 4 5 
6. Для моего ребёнка важно, что я беседую с его  учителями. 
 1 2 3 4 5 
7. Знаю куда обратиться, если у меня возникают вопросы по воспитанию или 
развитию ребенка. 
 1 2 3 4 5 
8.  Иногда бывает тяжело в жизни. Знаю куда обратиться, если нуждаюсь в 
помощи или поддержке.
 1 2 3 4 5 
9. В воспитании ребенка мне помогают 
1. супруг / супруга 6. родители этой группы
2. родители  7. официальные органы и работники
3. родственники 8. чтото другое 
4. друзья  9. нигде не получаю поддержку
5. соседи

10.  Переезд и новое общество влияют на то, как я воспитываю своего ребёнка. 
 1 2 3 4 5 
11.  Верю в то, что я достаточно хорошая /ий мать /отец. 
 1 2 3 4 5 
12. На встречах я получала советы и положительную поддержку по вопросам 
воспитания детей  
  1 2 3 4 5
13. На встречах я познакомилась с другими родителями 
 1 2 3 4 5
14. На встречах была полезная информация о разных деятелей и услуг куда могу 
обратится по вопросам воспитания ребенка 

 1 2 3 4 5
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10MUUTAMIA HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ 
RYHMÄNOHJAAJILLE

www.mopedkoulu.fi/ 
Monikulttuurisen pedagogiikan sivusto kouluikäisten lasten opettajil-
le ja heidän vanhemmilleen

www.modersmal.skolutveckling.se/projekt/
Hyvää tietoa kaksikielisyydestä (ruotsiksi) 

www.info2.info.tampere.fi/eta/mamu/etusivu/etusivu.htm 
Maahanmuuttajien suomen kielen, yhteiskuntatiedon ja opinto-ohja-
uksen lisäoppimateriaalia (selkokielellä) 

www.virtuopo.net/index.htm

www.narpes.fi:8000/Finsk/meny-utb.htm 
Koulutus Suomessa

www.kesalukioseura.fi/ 

www.parastalapsille.fi/ 
Tietoa lapsille, nuorille ja perheille tarkoitetuista leireistä 

www.lastenkesa.fi/kesaleiriesite.pdf
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KUN KOULU PÄÄTTYY: 
mISTÄ SAA TIETOA jATKO-OpInnOISTA jA ErI AmmATEISTA

Koulun opinto-ohjaajalta (opo) saa sellaisia tietoja ja taitoja, joita tarvitaan ha-
keutumisessa jatko-opintoihin tai työelämään. 

Työvoimatoimiston koulutus- ja ammattitietopalvelussa saa tietoa koulutuk-
sesta ja ammateista. Lähin työvoimatoimisto, jossa on koulutus- ja ammattitie-
topalvelu on:

....................................................................................................................(osoite).  

Työnvoimatoimistoissa on myös ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelut, 
jossa autetaan löytämään ratkaisuja liittyen ammatinvalintaan, työhön tai kou-
lutukseen liittyvissä kysymyksissä. Maksuttoman palvelun avulla selvitetään 
asiakkaan edellytyksiä, tavoitteita ja vaihtoehtoja. 

Koulutuslinja on puhelinpalvelu, joka neuvoo numerossa 010 60 76888 koulu-
tukseen, opintojen rahoitukseen, ammatteihin ja aloihin liittyvissä asioissa.

http://www.oikeesti.com/esimerkkeja.html – Työministeriön sivuilta löytyy amma-
tinvalintaohjelma ja esimerkkejä työllistymisestä ja tulevaisuuden työnäkymistä. 

www.koulutusnetti.fi – sivuilta voi tehdä tietohakuja esimerkiksi eri ammattei-
hin tai alueelliseen koulutustarjontaan liittyen. 

www.ammattinetti.fi - Ammattien ja eri työalojen vertailuun. Sivuilta löytyy 
mm. ammattien ja ammattialojen kuvauksia, eri alojen ammattilaisten haas-
tatteluja ja erilaisia uratarinoita työelämään sijoittumisesta.

www.kunkoululoppuu.fi – Nuorille suunnatut sivut ammatinvalintaa helpottamaan. 

www.opintoluotsi.fi -  Opetusministeriön kokoamaa tietoa opiskelusta, koulu-
tusaloista ja ammateista sekä oppilaitoksista    

www.amatillinenkoulutus.com  - Opetushallituksen sivut, joilla asiaa amma-
teista, ammatillisista oppilaitoksista ja koulutuksista nuorille, vanhemmille ja 
oppilaitoksille. 

www.oph.fi/koulutusoppaat/amkopinnot - Tietoa ammattikorkeakouluihin pyrki-
misestä sekä valintaperusteista. Ks. myös www.oph.fi/koulutusoppaat/amkopas     

www.oph.fi/koulutusoppaat/yliopisto-opinnot  - Opetushallituksen sivut, joilla 
tietoa yliopistoon pyrkimisestä ja siellä opiskelusta. 

www.aikuislukiot.fi – Tietoa lukion suorittamisesta aikuislukiossa. 

www.oppisopimus.net – Tietoa siitä miten oppisopimuksen avulla voi koulut-
tautua ammattiin. Katso myös www.edu.fi/oppisopimukset

www.peda.net/veraja/etaopo/koulunjalkeen - Paljon tietoa ja lisälinkkejä eri 
ammattialoille ja tietolähteisiin

www.kansanopistot. fi  - Tietoa kansanopistoissa opiskelusta ja asumisesta. 

www.avoinyliopito.fi ja www.kesäyliopisto.fi – Tietoa miten yliopistoaineita voi 
opiskella ilman että olet läpäissyt pääsykokeet
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13 KOULUSSA TYÖSKENTELEE: 
Luokanopettaja ......................................................................................(käännös)
opettaa oppilaita luokassa ja on vastuussa heistä kouluaikana. Suuri osa kodin 
yhteistyöstä ja yhteydenpidosta tapahtuu luokanopettajan kanssa. 
Nimi..........................................................................  puh........................................

Koulunkäyntiavustaja ............................................................................(käännös)
avustaa luokanopettajaa niiden oppilaiden opettamisessa, joilla on vaikeuksia 
pysyä mukana opetuksessa
Nimi..........................................................................  puh........................................

Erityisopettaja .......................................................................................(käännös)
opettaa niitä oppilaita, jotka tarvitsevat lisätukea oppimiseen.  
Nimi..........................................................................  puh........................................

rehtori ...................................................................................................(käännös)
muun muassa ohjaa ja johtaa koko koulun toimintaa. Rehtori kuuluu myös op-
pilashuoltoryhmään  
Nimi..........................................................................  puh........................................

Opinto-ohjaaja eli opo ............................................................................(käännös)
opettaa perusopetuksen yläluokilla opiskeluvalmiuksia ja auttaa tekemään 
ainevalintoja. Perusopetuksen loppuvaiheessa keskustelee ammattitoiveista ja 
jatko-opinnoista. 
Nimi..........................................................................  puh........................................

Koulupsykologi ......................................................................................(käännös)
auttaa mm. selvittämään mistä oppimisvaikeuksissa on kysymys. 
Nimi..........................................................................  puh........................................

Koulukuraattori .....................................................................................(käännös)
toimii yhteyshenkilönä kodin ja koulun välillä esimerkiksi kiusaamistapauk-
sissa tai muissa ongelmissa. Antaa myös lapsille ja nuorille keskustelutukea 
vaikeuksissa.  
Nimi..........................................................................  puh........................................

Oman äidinkielenopettaja .....................................................................(käännös)
seuraa oppilaan kasvua ja kehittymistä, antaa rokotuksia ja auttaa, jos oppilas 
on koulupäivän aikana sairastunut tai loukannut itsensä. Vanhemmat voivat 
olla häneen yhteydessä ja kysyä terveyteen ja kehittymiseen liittyvistä asioista. 
Nimi..........................................................................  puh........................................

Suomi toisena kielenä –opettaja (S2-opettaja) ....................................(käännös)
opettaa suomenkieltä. Tavoitteena S2-opettajalla on, että oppilas saavuttaisi 
suomenkielessä äidinkieleen verrattavan tason.  
Nimi..........................................................................  puh........................................
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SANOJA TUNTEILLE!
Käännä yhdessä lasten kanssa omalle äidinkielelle! 

Pelätä ------------------------------

Ylpeä ------------------------------

Loukkaantunut ------------------------------

Pettynyt ------------------------------

Hämmentynyt ------------------------------

Vakava ------------------------------

Säikähtänyt ------------------------------

Hermostunut ------------------------------

Raivokas ------------------------------

Harmistunut ------------------------------

Torjuttu (hylätty) ------------------------------

Kyllästynyt ------------------------------

Alempiarvoinen ------------------------------

Loppuun palanut ------------------------------

Kilpailukykyinen ------------------------------

Hellä ------------------------------

Epäluuloinen ------------------------------

Väsynyt ------------------------------

Vihainen ------------------------------

Innostunut ------------------------------

Onnellinen ------------------------------

Surullinen ------------------------------

Riemuissaan ------------------------------

Humoristinen ------------------------------

Huolestunut ------------------------------

Häpeissään ------------------------------

Helpottunut ------------------------------

Hassu ------------------------------

Yksinäinen ------------------------------

Toiveikas ------------------------------

Erittäin hyvä ------------------------------

Johonkin kuuluva -----------------------------

Tyytyväinen ------------------------------

Pelokas ------------------------------

Pidättyvä ------------------------------

Idealistinen ------------------------------

Mielissään ------------------------------

Yllättynyt ------------------------------

Huolestunut ------------------------------ 

Masentunut ------------------------------

Häkeltynyt ------------------------------

Kateellinen ------------------------------

Ujo ------------------------------

Syyllinen ------------------------------

Järkyttynyt ------------------------------

Turhautunut ------------------------------

Rakastava ------------------------------

Puoleensa vetävä -----------------------------

Arvostettu ------------------------------

Puolustautuva ------------------------------

Vapaa ------------------------------

Luottavainen ------------------------------

Riemukas ------------------------------

Pessimistinen ------------------------------

111
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PALAUTE VANHEMPIEN 
VERTAISTUENRYHMÄSTÄ 
(RYHMä KOULUIKäISTEN LASTEN VANHEMMILLE)

Järjestäjätaho  
(voit antaa työyhteisön nimen tai vain esimerkiksi ’päiväkoti’ ’neuvola’ 
’yhdistys’ tms. )  
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Mihin etniseen ryhmään osanottajat kuuluivat:
______________________________________________________
____________________________________________________

Mitä kieltä ryhmässä puhuttiin (ohjaajat ja vanhemmat): 
_____________________________________________________

Osallistujat olivat (äitejä/isiä/ isovanhempia)  
______________________________________________________
____________________________________________________

Eri kerroilla mukana olleiden vanhempien lukumäärän  
keskiarvo __________________

OHJAAJIEN KOKEMUKSET JA PARANNUSEHDOTUKSET 
Voit jatkaa paperin toiselle puolelle. 

•	 Ryhmämallin toimivuudesta yleensä 

•	 Teemojen sopivuudesta

•	 Muusta
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YHTEENVETO VANHEMPIEN PALAUTTEESTA 
JA ALKU- JA LOPPUKYSELYSTÄ 
Laita kunkin kysymyksen kohdalle koko ryhmän keskiarvo sekä alku- että 
loppukyselystä. Esimerkiksi: jos tiettyyn kysymykseen kuudesta osanotta-
jasta kaksi ympyröi numeron kolme ja neljä ympyröi numeron viisi, keskiar-
voksi tulee 4,3 (26:6) 

Kysymys

1.   alkukyselyn keskiarvo  _________
 loppukyselyn keskiarvo  _________

2.  alkukyselyn keskiarvo  _________
 loppukyselyn keskiarvo  _________

3.  alkukyselyn keskiarvo  _________
 loppukyselyn keskiarvo  _________

4.  alkukyselyn keskiarvo  _________
 loppukyselyn keskiarvo  _________

5.  alkukyselyn keskiarvo  _________
 loppukyselyn keskiarvo  _________

6.  alkukyselyn keskiarvo  _________
 loppukyselyn keskiarvo  _________

7.  alkukyselyn keskiarvo  _________
 loppukyselyn keskiarvo  _________

8.  alkukyselyn keskiarvo  _________
 loppukyselyn keskiarvo  _________

9.  alkukyselyn keskiarvo  _________
 loppukyselyn keskiarvo  _________ 

10.  alkukyselyn keskiarvo  _________
 loppukyselyn keskiarvo  _________

11.  alkukyselyn keskiarvo  _________
 loppukyselyn keskiarvo  _________

Loppukyselyssä keskiarvot kysymyksiin 
 12.  __________
 13.  __________

 14.  __________ 

Kotipuu kiittää palautteesta! 113
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Aktiivinen kansalaisuus ja toimiva vanhemmuus edellyttävät oman toimin-
taympäristön riittävää tuntemusta. Sosiaaliset verkostot ja niistä saatu tie-
to, tuki ja luottamus vahvistavat Suomeen muualta muuttaneiden vanhem-
pien aktiivisuutta ja osallistumista heille uudessa ja oudossa ympäristössä.

Väestöliiton Kotipuu on kehittänyt toisen osan maahanmuuttajaperheille 
suunnatusta vertaisryhmämallista. Ensimmäinen osa oli tarkoitettu lähinnä 
lastenneuvoloiden ja päivähoidon käyttöön ja se käsitteli alle kouluikäisten 
lasten vanhemmille keskeisiä asioita. Tämä toinen osa on tarkoitettu työ-
malliksi niille tahoille, jotka kohtaavat kouluikäisten lasten perheitä. 

Oppaassa annetaan käytännön ohjeita ryhmien organisoimiseen sekä 
esitellään keskusteluteemoja vanhempien tapaamisiin ja ideoita näiden 
teemojen käsittelyyn. Keskustelun teemat keskittyvät erityisesti kouluun, 
mutta myös muun muassa ystävien merkitystä, kaksikielisyyttä ja maahan-
muuton kokemusta käsitellään. 

Vertaisryhmätoiminnan tavoitteena on antaa vanhemmille tietoa ja luoda 
tukea antavia verkostoja ja vahvistaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta perhei-
den ja yhteiskunnan eri instituutioiden välillä. Lisääntynyt tieto ja kontaktit 
parantavat perheen elämänhallinnan tunnetta ja voimaannuttavat vanhem-
pia uudessa yhteiskunnassa sekä lisäävät ryhmänohjaajien ja heidän työyh-
teisöjensä monikulttuurista osaamista.  

Oppaassa esitelty ryhmätoiminta on luonteva työmalli etenkin koulujen käyt-
töön, mutta sitä voivat hyödyntää toiminnassaan myös monet muut tahot. 
Näitä tahoja ovat esimerkiksi esikoulut, maahanmuuttoyksiköt, nuorisotalot, 
maahanmuuttajayhdistykset, maahanmuuttajahankkeissa toimivat, kielikurs-
sien opettajat ja monikulttuurisissa kohtauspaikoissa työskentelevät.
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