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Suomen Vanhempainliitto kodin ja koulun 
yhteistyön rakentajana

Sari Haapakangas ja Aslak Rantakokko
VIPU Oulu ja Rovaniemi 2022

vanhempainliitto.fi

 113 vuotta kasvatuskumppanuutta

 Vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö
 Yli 1300 vanhempainyhdistystä jäsenenä

 Ydintehtävät
 Tuemme vanhempien osallisuutta päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa
 Kehitämme kodin ja päiväkodin / koulun / oppilaitoksen yhteistyötä ja 

vanhempaintoimintaa 
 Vaikutamme kasvatukseen ja koulutukseen sekä lapsi- ja perhepolitiikkaan

Suomen Vanhempainliitto
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Mitä yhteistyön ja 
vanhempien osallisuuden 
pitäisi meidän mielestämme 
olla?

vanhempainliitto.fi

Me haluaisimme 
muuttaa asenteita ja 
tapoja tehdä yhteistyötä

 Opettajille ja rehtoreille lisää rohkeutta...
 kohdata vanhemmat ja kuulla heidän ajatuksiaan
 kokeilla uudenlaisia toiminta- ja viestintätapoja
 avata silmät vanhempien osaamiselle
 ottaa vanhemmat mukaan koulun toimintaan 

 Vanhemmille lisää rohkeutta...
 oman lapsen kasvun ja oppimisen tukemiseen
 osallistua koulun toimintaan 
 tuoda ideoitaan ja ajatuksiaan koulun toimintaan ja 

yhteistyöhön 
 olla mukana vahvistamassa kouluyhteisön hyvinvointia

 Kaikille lisää ymmärrystä nähdä asian tärkeys
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Kohtaamista, vuorovaikutusta, 
dialogia

 Jokainen vanhempi kokee tulevansa nähdyksi, kuulluksi 
ja kohdatuksi

 Vanhempien kokemustieto omasta lapsestaan kohtaa 
ammattilaisen näkemyksen. Erilaisia näkemyksiä 
kunnioitetaan.

 Yhteisen ymmärryksen rakentamista lapsen kasvusta ja 
oppimisesta, koulunkäynnistä ja sen tukemisesta. 
Tärkeiden asioiden sanomista. 

 Ratkaisukeskeisyyttä ja tilan antamista
 Myönteisissä merkeissä alkanut tutustuminen ja 

yhteistyö kannattelee myös vaikeissa tilanteissa

 Hyödynnetään nivelvaiheet -> ”napataan kiinni” uusista 
vanhemmista heti alussa. 

 Tehdään yksilöllisiä ratkaisuja. Kaikki vanhemmat eivät 
osallistu yhteisöllisiin ja yhteisiin tilaisuuksiin. Miten 
tavoitetaan erilaiset vanhemmat ja perheet?
 Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset vanhemmat
 Erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmat

 Kerrotaan vanhemmille arjesta ja upeasta pedagogiikasta
 hyödynnetään eri kanavia
 Kuvataan, näytetään, tarjotaan mahdollisuuksia kokeilla

 Mahdollistetaan vanhempien osallistuminen arkeen
 Retket, tapahtumat, lukuhetket, luistinten sitominen, 

leipominen...

 Hyödynnetään vanhempien osaamista
 Ammatit, osaaminen, tutkimukset, kiinnostuksen 

kohteet...
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Iloista yhteisöllisyyttä tukemaan hyvinvointia

Järjestetään matalan kynnyksen kohtaamisia, otetaan koko perhe ja järjestöjä 
mukaan

 Juhlat, teemapäivät, liikuntatapahtumat, peli-illat, pop up –koulupäivät, 
Kodin ja Koulun Päivä, perheillat, matalan kynnyksen kerhot

Laitetaan vanhempien yhteystiedot jakoon, ryhmäytetään vanhempia luokka-
/ryhmätasolla

Tarjotaan vanhemmille vaikutusmahdollisuuksia
 Koulun kehittäminen, yhteisöllinen opiskeluhuoltotyö
 Uudistetaan vanhempainillat
 Selkiytetään yhteiset arvot ja tuodaan ne arkeen
 Laaditaan yhdessä pelisäännöt

 Saatetaan vanhempainyhdistys/-toimikunta ja oppilaskunta/lapset 
yhteistyöhön

Hyvä yhteistyö...

 Tukee: lasten kasvua ja oppimista, opettajien työtä ja 
pedagogiikkaa, vanhemmuutta

 Lisää: lasten hyvinvointia, yhdenvertaisuutta, 
yhteisöllisyyttä ja yhteisöön kuulumisen tunnetta, koko 
yhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta 

 Vahvistaa: lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta, 
suomalaista varhaiskasvatusta ja koulutusta

 Vähentää: yksinäisyyttä, kiusaamista

7

8



7.9.2022

5

9

10



7.9.2022

6

11

12



7.9.2022

7

13

14



7.9.2022

8

Yhdessä 
lapsen 

puolella 

Sari Haapakangas, KT, erityiskasvatuksen asiantuntija
Aslak Rantakokko, yhdenvertaisuusasiantuntija

etunimi.sukunimi@vanhempainliitto.fi

www.vanhempainliitto.fi
@kotijakoulu

Facebook.com/suomenvanhempainliitto
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