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PERHEKASVATUS 

 

 

 

 

 

 

 

Perhekasvatuksella on hyvin merkittävä vaikutus. Jotkut lapset saattoivat aiemmin – ennen kuin 

heidän äitinsä kävi keskuksessa – esimerkiksi häipyä luokasta tai nukahtaa sinne. Nyt, ehkä siksi, 

että häneen on olemassa vertailukohta tai koska äitikin on kiinnostunut opetuksesta, lapsi toteaakin: 

”Katso äiti...” (...) ”Katso äiti, sain tämän tehtyä!” ”Näithän, että käyttäydyin hyvin?” “Kysy Conchilta, 

miten hyvin onnistuin.” (...) Muutosta on siis todella saatu aikaan.1 

Perhekasvatusta tukeva koulutusalan ammattilainen 

 

 

 

                                                 

1 Flecha, A. (2012). Family Education Improves Student's Academic Performance: Contributions from European 

Research. Multidisciplinary Journal of Educational Research, 2(3), 301–321. doi:10.17583/remie.2012.438. 

http://www.hipatiapress.info/hpjournals/index.php/remie/article/view/remie.2012.16, s. 315. 

 

http://www.hipatiapress.info/hpjournals/index.php/remie/article/view/remie.2012.16
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PERHEKASVATUS 

TAUSTA 

Perhekasvatus on yksi tutkimushankkeessa INCLUD-ED – Strategies for inclusion and social 

cohesion in Europe from education (Euroopan komissio, kuudes puiteohjelma, 2006–2011) 

määritetyistä onnistuneista koulutustoimista. INCLUD-ED-hankkeessa analysoitiin koulutusstrategioita, 

jotka helpottavat osaltaan eriarvoisuuden torjumista ja edistävät sosiaalista yhteenkuuluvuutta, sekä 

strategioita, jotka saavat aikaan sosiaalista syrjäytymistä, keskittyen erityisesti haavoittuvassa 

asemassa oleviin ja syrjäytyneisiin ryhmiin. Onnistuneissa koulutustoimissa, joilla tuetaan riskiryhmiin 

kuuluvia oppilaita, on yleispäteviä osatekijöitä, joita on osoitettu voitavan siirtää hyvin 

monenlaisiin yhteyksiin. Tämä johtaa koulumenestykseen. Perhekasvatusta on käytetty lasten ja 

nuorten koulutuksen parantamiseksi erilaisissa yhteyksissä kaikkialla maailmassa. 

Euroopan parlamentissa Brysselissä pidetyissä kahdessa kansainvälisessä konferenssissa esiteltyjen 

onnistuneiden koulutustoimien ansiosta tuhannet lapset kaikkialla Euroopassa ovat parantaneet 

suorituksiaan, mikä on lisännyt heidän mahdollisuuksiaan jatkaa opintouraansa menestyksekkäästi. 

Tämän hankkeen sosiaalinen ja poliittinen vaikutus oli syy siihen, että Euroopan komissio otti sen 

mukaan Euroopan kymmenen vaikuttavimman tutkimushankkeen luetteloon. INCLUD-ED on ainoa 

sosioekonomisiin ja humanistisiin tieteenaloihin kuuluva luetteloon valittu hanke.     

Perhekasvatus perustuu aiempaan teoriaan ja tutkimukseen, jotka ovat jo osoittaneet, että oppilaiden 

ja yhteiskunnallisten toimijoiden välisen kulttuurisen ja koulutuksellisen vuorovaikutuksen edistäminen, 

myös perheenjäsenten kanssa, parantaa oppilaiden saavutuksia. Jotkin perhekasvatusta ja yhteisön 

osallistumista koskevat ohjelmat, jotka edistävät kulttuurista ja koulutuksellista vuorovaikutusta, ovat 

johtaneet siihen, että oppilaat, joiden kodissa on vain vähän kirjoja tai joiden perheen koulutustaso on 

alhainen, ovat saaneet erinomaisia tuloksia opinnoissaan.   

Kasvatustieteiden merkittävien tieteellisten lähestymistapojen mukaisesti perhekasvatus lisää ja 

edistää oppimista koskevaa vuorovaikutusta dialogisen lähestymistavan kautta2. Tämä tarkoittaa, että 

oppimisprosesseja edistetään vuoropuheluilla, jotka ovat tasa-arvoisia ja joissa hyväksytään jokaisen 

henkilön kulttuuriäly ja hyödynnetään sitä. Niillä haetaan muutosta ja vahvistetaan vuoropuhelun 

instrumentaalista ulottuvuutta, ne perustuvat solidaarisuuteen, toimivat merkityksen luomisen lähteenä 

ja perustuvat erilaisten taustojen yhtäläisiin arvoihin sekä edistävät niitä.  

Perhekasvatusta voidaan käyttää itsenäisesti, mutta sitä myös toteutetaan kouluissa 

”oppimisyhteisöinä” muiden onnistuneiden koulutustoimien, kuten dialogisten 

kirjallisuustapaamisten ja interaktiivisten ryhmien, ohella. ”Oppimisyhteisöt” on hanke, joka 

perustuu koko koulun kattavaan toimeen koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämiseksi ja 

koulumenestyksen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden parantamiseksi onnistuneita koulutustoimia 

toteuttamalla. Näissä kouluissa aikaansaatujen parannusten tuloksena Euroopan komissio ja 

Euroopan neuvosto ovat suositelleet, että koulut katsottaisiin ”oppimisyhteisöiksi” koulunkäynnin 

keskeyttämisen vähentämiseksi ja oppimistulosten parantamiseksi.3  

 

                                                 

2 Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R., & Racionero, S. (2008). Aprendizaje dialógico en la sociedad de la 
información. Barcelona: Hipatia; Flecha, R. (2000). Sharing Words: Theory and Practice of Dialogic Learning. 

Lanham, M.D: Rowman & Littlefield. 
3 Euroopan komission tiedonanto (tammikuu 2011). Koulunkäynnin keskeyttämisen vähentäminen: ratkaiseva osa 
Eurooppa 2020 -strategiaa. 
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MITEN PERHEKASVATUS TOIMII? 

Perhekasvatus koostuu perheen ja yhteisön muiden jäsenten osallistumisesta koulujen erilaisiin 

oppimistoimiin. Oppimistoimet voivat olla hyvin erilaisia; ainoa edellytys on, että osallistujat 

määrittävät itse toimet (sisällön, järjestelyt ja aikataulun), jotta varmistetaan, että ohjelma vastaa 

suoraan heidän tarpeitaan ja intressejään ja on vuoropuhelun muotoinen. Perhekasvatusohjelmia 

on laaja valikoima.  

 

Seuraavassa on kaksi esimerkkiä kouluissa toteutettavista perhekasvatusohjelmista: 

Maahanmuuttajaperheiden lukutaito- ja 

kielikurssit. Tällaiseen koulujen 

perhekasvatustoimintaan kuuluvat luku- ja 

kirjoitustaidon kurssit 

maahanmuuttajaperheet vastaanottavan 

maan kielellä. Niillä autetaan äitejä, isiä ja 

muita sukulaisia parantamaan kielitaitoaan. 

He voivat siten parantaa kykyään 

kommunikoida yhteisönsä ulkopuolella ja 

päästä erilaisten yhteiskunnallisten toimien, 

kuten terveyspalvelujen ja työn, piiriin sekä osallistua lastensa oppimiseen luokassa ja kotona. 

Kursseja koordinoivat vapaaehtoistyöntekijät aina osallistujien omien pyyntöjen perusteella. 

 

Dialogiset kirjallisuustapaamiset (DLG). Dialogiset 

kirjallisuustapaamiset ovat koulutuksellista ja 

kulttuuritoimintaa, jossa henkilöt, joilla ei ole 

akateemista taustaa tai jotka eivät ole ehkä 

koskaan lukeneet yhtään kirjaa, lukevat 

maailmankirjallisuuden kirjailijoiden 

klassikkoteoksia ja keskustelevat niistä. Tällaisiin 

kirjailijoihin voivat kuulua esimerkiksi Tolstoi, 

Shakespeare, Homeros, Kafka, Sofokles, 

Cervantes, Zola ja Orwell. Dialogisissa kirjallisuustapaamisissa ei ajatella, että heikossa 

sosioekonomisessa asemassa olevat tai maahanmuuttajataustaiset perheet eivät voisi olla 

kiinnostuneita klassisesta kirjallisuudesta. Esimerkkinä ovat Federico García Lorcan teosta La casa de 

Bernarda Alba espanjalaisessa koulussa lukevat arabiäidit.  

 

Tällaiseen toimintaan osallistuvat perheenjäsenet ja yhteisön jäsenet edistävät omaa ja lastensa 

oppimista. Tämä on mahdollista, koska tällaisessa oppimistoiminnassa instrumentaalinen 

oppiminen on keskeistä ja sillä vastataan osallistujien tarpeisiin ja pyyntöihin. Perheiden 

koulutustaso paranee kouluissa, joissa tarjotaan tällaista perhekasvatustoimintaa. Tämä tuloksena 
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perhe- ja opetustilanne sekä niiden välinen vuorovaikutus muuttuvat ja oppilaiden oppiminen 

edistyy. 

Lasten opetussuunnitelma ei poikkea näissä kouluissa muista kouluista, koska toimet keskittyvät 

lasten sijasta aikuisiin. Perhekasvatus tukee kuitenkin monia opetussuunnitelman kohtia, jotka 

sisältyvät lasten kouluopetukseen. Perhekasvatuksen sekä muiden onnistuneiden koulutustoimien 

on tarkoitus murtaa ”Matteus-vaikutus” (jonka mukaan annetaan vähemmän niille, joilla on 

enemmän vaikeuksia), koska ne tuottavat tuloksia kaikille erityisesti tarjoamalla korkeatasoista 

sisältöä heikommassa asemassa oleville.  

Perheet ja yhteisön jäsenet päättävät itse perhekasvatukseen osallistumisen ajankohdan, 

toimintatyypin ja aikataulut. Näitä toimintoja hoitavat vapaaehtoiset vastaavat 

perhekasvatustoimintojen asianmukaisesta kehittämisestä koordinoidusti koulun johdon tai muiden 

osallistuvien hallintoelimien, kuten opettajista koostuvien toimikuntien, perheiden ja muiden 

yhteisön jäsenten kanssa. Toiminnan arviointi, osallistujien tukitarpeen mukauttaminen mukaan 

luettuna, perustuu dialogiseen arviointiprosesseihin sekä vapaaehtoisten ja osallistujien välisiin 

oppimista koskeviin sopimuksiin. 

Perhekasvatustoimien tarjoaminen ei aiheuta lisäkustannuksia kouluille tai oppilaille, eivätkä koulut 

saa lisärahoitusta näiden toimien toteuttamiseksi. Perhekasvatustoimien yhteydessä kuitenkin 

otetaan käyttöön koulutusyhteisön (eli pääasiassa yhteisön jäsenten ja perheiden) saatavilla olevia 

varoja kaikkien oppilaiden oppimisen edistämiseksi. Koska perhekasvatusta kehitetään jo saatavilla 

olevilla resursseilla, se on kestävää koulutustoimintaa.  

 

TARPEISIIN JA HAASTEISIIN VASTAAMINEN 

■ Koulutukseen osallistuminen ja siinä pysyminen 

■ Käyttäytymishäiriöiden vähentyminen 

■ Oppimismotivaatio 

■ Oppimistulokset 

■ Monikulttuurinen rinnakkaiselo 

■ Perheiden koulutustason parantaminen  

■ Perheenjäsenten ja muiden yhteisön jäsenten roolin vahvistaminen koulutusalan toimijoina  

■ Opiskelijoiden, perheiden ja koulun väliset suhteet 

■ Lasten koulutuksen koordinointi kodin ja koulun välillä 

 

TOIMIEN TASO 

Perhekasvatus on avoin kaikille aikuisille, jotka haluavat parantaa koulutustasoaan. Se on tarkoitettu 

erityisesti perheenjäsenille, joiden koulutustaso on alhainen, tai maahanmuuttajaperheille, jotka 

eivät tunne vastaanottavan maan kieltä. Perhekasvatusta voidaan tarjota eritasoisissa kouluissa, 

kuten varhaiskasvatus- ja päivähoitolaitoksissa, ala- ja keskiasteen kouluissa sekä lukioissa. 
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Perhekasvatusta tarjoavat koulut voivat olla julkisia, yksityisiä, uskonnollisia tai ei-uskonnollisia, ne 

voivat sijaita köyhillä alueilla, olla ”keskiluokan” kouluja tai sijaita ylemmän luokan alueilla.  

 

TOIMIEN INTENSIIVISYYS 

Osallistujat päättävät kussakin tapauksessa toimien intensiivisyydestä omien koulutustarpeidensa ja 

osallistumismahdollisuuksiensa mukaan (ottaen huomioon työn, perhe-elämän ja muut 

velvollisuudet). 

 

TULOKSET 

Perhekasvatuksen tärkeimpiä saavutuksia4 ovat muun muassa 1) koulumenestyksen parantuminen 

(oppimistulokset), 2) koko yhteisön osallistuminen oppimisprosessiin ja koulunkäyntiin sekä 3) 

poissaolojen ja koulunkäynnin keskeyttämisen väheneminen.  

Mediterrani-koulu (Tarragona, Katalonia, Espanja) sijaitsee Campclarin kaupunginosassa 

Tarragonan kaupungin esikaupunkialueella. Petrokemian alan yhtiöiden perustaminen ja 

maahanmuuttajien saapuminen 1960-luvulla johtivat väestönkasvuun ja siten uusien koulujen 

tarpeeseen. Mediterrani-koulu aloitti toimintansa helmikuussa 1982. Tämä koulu sijaitsee 

kaupunginosassa, jossa on kaksi koulua, ja se on saanut hiljattain maineen kouluna, jonka oppilaat 

eivät halua opiskella. Koulun oppilaista noin 60 prosenttia on romaneja ja 35 prosenttia 

islaminuskoisia, ja suuri osa oppilaista elää erittäin köyhissä oloissa.  

Mediterrani-koulua käyvien lasten lukutaito oli ennen alhainen. Perhekasvatustoiminnan alettua 

vapaaehtoiset ovat järjestäneet oppilaiden äideille ja isille lukutaidon kursseja. Nuorempien lasten 

luokissa voidaan panna selvästi merkille oppimistulosten parantumisen vaikutus. Esikoulussa (5-

vuotiaat) luku- ja kirjoitustaidon oppineiden osuus on lisääntynyt 58,95 prosentilla lukuvuosien 

2011–2012 ja 2014–2015 välillä. 

 

 

 

Luku- ja kirjoitustaidon oppineiden 5-vuotiaiden koululaisten osuus esikouluopetuksessa (lukuvuosina 2011–2012 

ja 2014–2015). Lähde: koululta saadut tiedot. 

 

Koulun poissaolojen määrä oli myös yleensä hyvin korkea. Poissaolot lisääntyivät kouluvuoteen 

                                                 

4 Seuraavassa esitetyt määrälliset tiedot koskevat kouluja, jotka toteuttavat useita onnistuneita koulutustoimia, 

joten perhekasvatuksen yksittäistä vaikutusta ei voida tarkastella erikseen. Mitä enemmän onnistuneita 

koulutustoimia toteutetaan, sitä enemmän parannuksia saadaan aikaan kouluissa. 

Lukuvuosi 2011–2012 Lukuvuosi 2014–2015 

21,05 % 80 % 
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2012–2013 asti, jolloin koulusta muodostettiin oppimisyhteisö ja se alkoi toteuttaa onnistuneita 

koulutustoimia (mukaan lukien perhekasvatus), joiden vaikutuksesta tämä suuntaus muuttui. 

Seuraava kaavio osoittaa poissaolojen määrän vähentyneen 46,52 prosentista lukuvuonna 2011–

2012 vain 0,94 prosenttiin lukuvuonna 2014–2015. 

 

Säännöllisesti poissaolevien koulun oppilaiden osuus 

  Aamupäivä Iltapäivä Keskiarvo 

Lukuvuosi 2011–2012 40 % 53,45 % 46,72 % 

Onnistuneiden koulutustoimien toteutus (perhekasvatus ja muut) 

Lukuvuosi 2012–2013 10 % 19,35 % 14,67 % 

Lukuvuosi 2013–2014 5,37 % 6,79 % 6,08 % 

Lukuvuosi 2014–2015 1,26 % 0,63 % 0,94 % 

 

 

 

Koulupoissaolot (lukuvuosien 2011–2012 ja 2014–2015 välillä). Lähde: koululta saadut tiedot. 

 

Mediterrani-koulussa on pantu merkille, että perheiden osallistuminen on lisääntynyt. Lukuvuoden 

2012–2013 aikana 22 perheenjäsentä osallistui koululla järjestettyyn kuuteen erilaiseen 

perhekasvatustoimeen, ja lukuvuoden 2014–2015 aikana 19 islaminuskoista äitiä osallistui suullisen 

espanjan kielen kurssille ja 25 äitiä kirjallisen espanjan kurssille. Tämä perheenjäsenten aktiivinen 

osallistuminen ja heidän koulutukseen osoittamansa kiinnostus poistaa kaavamaisia mielikuvia 

maahanmuuttajien opiskeluhalusta ja -menestyksestä. Perhekasvatuksella edistetään 

henkilökohtaisten taitojen kehittämistä ja autetaan osallistujia saamaan virallisia todistuksia. Kaksi 

romaniäitiä osallistui kurssille saadakseen todistuksen instrumentaalisesta oppimisesta: kumpikin sai 

sen. 

 

Myös muissa kouluissa saadut kokemukset ovat osoittaneet, että vastaavanlaisia etuja on saatu. 

Koulutuksen hallinnoinnista vastaava henkilö totesi seuraavaa perhekasvatuksen vaikutuksesta 

perheenjäseniin ja oppilaisiin: 



 

https://www.schooleducationgateway.eu/fi/pub/resources/toolkitsforschools.htm 
7 

Etua eivät tietenkään saaneet pelkästään vanhemmat vaan myös lapset. Koska vanhempien 

itsetunto parani, myös heidän kykynsä ymmärtää lapsiaan parani. Ja mitä tulee suhteiden 

hoitoon ja omille lapsilleen lukemiseen liittyvään todelliseen taitoon… heille annettiin 

itseluottamusta ja taitoja kyetä siihen5.  

Opettajat pohtivat seuraavalla tavalla koululaisten saamia etuja: 

[...] kun he näkevät äitinsä, koska jotkut heistä [äideistä] tulevat luokkaamme lukemista tai 

kirjoittamista opettelemaan, hekin tulevat luokkaan ja jäävät sinne. Tämä motivoi heitä 

[koululaisia].  

 

Olemme joskus keskustelleet henkilöstökokouksissa siitä, että jotkut perheet, jotka seuraavat 

opetusta luokassa... Aiemmin heidän lapsensa eivät tehneet läksyjään, mutta nyt he tekevät6.  

 

Näiden myönteisten tulosten myötä perhekasvatusta tarjoavien koulujen määrä on lisääntynyt 

huomattavasti 1990-luvulta lähtien. Tällä hetkellä yli 200 koulua tarjoaa perhekasvatusta 

Euroopassa ja yli 300 Latinalaisessa Amerikassa. 
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