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SEINÄJOEN PERUSOPETUKSEN KEVÄÄN 2019 ARVIOINTIKYSELYT 
 
 
Seinäjoen perusopetuksessa teetetään vuosittain arviointikyselyjä eri aihepiireistä. Vastaajina 
kyselyissä ovat sovittujen luokka-asteiden oppilaat ja opettajat sekä joskus myös 
koulunkäynninohjaajat ja vanhemmat.  
 
Kevään 2019 arviointikyselyn aihe oli: 
Opetus ja opetusjärjestelyt sekä käyttäytymis- ja vuorovaikutustaidot 
Vastaajina olivat kaikki perusopetuksen opettajat sekä oppilaat luokka-asteilta 3, 6 ja 8. 
 
 

1. Tietoja kyselyistä 
 
Kyselyjen tulokset koostetaan sekä kaikkien koulujen että yksittäisen koulun tasolla. Oman 
koulun tulokset ovat rehtorin saatavilla opetuspalveluiden Intrassa. Rehtorin tehtävänä on käydä 
läpi oman koulunsa tulokset työyhteisössään. Myös vastanneille luokille annetaan palaute 
oppilaskyselyn vastauksista.  
 
Opettajien kysely 
Kyselyt toteutettiin talviloman 2019 jälkeen. Vastauksia antoi yhteensä 415 opettajaa. Tällä 
hetkellä mahdollisia vastaajia on noin 540. Kevään 2016 vastaavaan kyselyyn vastasi 340 
opettajaa. Vastaajien määrä on noussut hyvin. Kaikkien opettajien antama palaute olisi tärkeää 
koulujen kehittämistyössä. Opettajien aktivointi kannattaa tehdä kullakin koululla erikseen. 
Jokainen koulu tarvitsee palautetta toiminnastaan, jotta toimintojen kehittäminen onnistuu. 
 
Oppilaiden kysely 
Vastauksia antoi yhteensä 1917 oppilasta. Kyselyyn vastasivat luokka-asteet 3, 6 ja 8.  
 
Tässä koosteessa on käsitelty kaikkien opettajien ja kaikkien oppilaiden vastauksia, joissa siis 
alakoulut ja yläkoulut ovat yhdessä.  
 
Kysymysväittämien arviointiasteikko: 
4 = täysin samaa mieltä 
3 = samaa mieltä 
2 = eri mieltä 
1 = täysin eri mieltä 
0 = en osaa sanoa/en tiedä (0 ei ole mukana keskiarvon laskennassa) 
 
  

2. Kysely opettajille 
 
Opetus ja opetusjärjestelyt sekä käyttäytymis- ja vuorovaikutustaidot 
 
Opettajakysely sisälsi seuraavat kokonaisuudet:  
Opetus ja opetusjärjestelyt 
Oppilaan ohjaus 
Käyttäytymis- ja vuorovaikutustaidot 
Kehittämisideat ja palaute (avoin kysymys) 
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Parhaimmat keskiarvot opettajien arvioidessa näitä asioita tulivat seuraavissa väittämissä: 
• Kohtelen oppilaitani oikeudenmukaisesti. (ka 3,74) 
• Kannustan ja innostan oppilaitani oppimistilanteissa. (ka 3,57) 
• Koulussamme noudatetaan käytöksen arviointikriteerejä (hyvä käytös = arvosana 8). (ka 3,51) 
• Tiedän miten tulee toimia, jos aion pitää oppilaille kasvatuskeskustelun. (ka 3,51) 
• Ohjaan oppilaitani siihen, miten kokeisiin kannattaa valmistautua. (ka 3,49) 
• Ohjaan oppilaitani siihen, miten läksyjä kannattaa lukea ja kotitehtäviä tehdä. (ka 3,44) 

 
Vuoden 2016 vastaavassa kyselyssä kärkipaikalla oli oppilaiden oikeudenmukainen kohtelu ja 
listauksesta löytyi myös kasvatuskeskustelujen tutut toimet.  
 
Heikoimmat keskiarvot tulivat seuraavissa väittämissä: 

• Ehdin auttaa kaikkia oppilaita hyvin oppitunnin aikana. (ka 2,43) 
• Suurin osa oppilaistani osaa hyvin itsenäisen työskentelyn taidon. (ka 2,57) 
• Minulla on hyvät mahdollisuudet eriyttää opetusta. (ka 2,64) 
• Lievempien toimenpiteiden (esim. puhuttelut, keskustelut käytöksestä) tarve 

luokassani/ryhmässäni on vähäinen. (ka 2,67) 
• Käytän opetuksessa myös vertaisarviointia. (ka 2,7) 
• Suurin osa oppilaistani ymmärtää opiskelevansa itsensä ja tulevaisuutensa kehittämiseksi. 

(ka 2,72) 
 
Vuoden 2016 vastaavassa kyselyssä tällä samalla listalla olivat oppilaiden auttaminen, 
itsearviointien teettäminen ja lievien toimenpiteiden tarve. Opetussuunnitelmauudistus on 
laajentanut oppilasarvioinnin muotoja. Vertaisarviointi on yksi niistä. Se tulee lisääntymään, kun 
asia tulee riittävän tutuksi ja keinoja sen toteuttamiseen löytyy yhä enemmän. 
 
 
2.1 Opetus ja opetusjärjestelyt; Opettajuus Opettajakysely 
 
Vastausten perusteella yli puolet opettajista kokee, etteivät he ehdi auttaa hyvin oppilaitaan 
tuntien aikana. Suuri osa opettajista näkee eriyttämismahdollisuutensa hyvinä. Osa kokee tämän 
asian toisin. Opettajien eriyttämisosaamista on hyvä vahvistaa erilaisten koulutusten avulla. 
Samoin ohjaajaresurssin suuntaaminen kouluilla kannattaa tehdä huolella. Edelliseen vastaavaan 
kyselyyn verrattuna itsearviointien teettäminen on hyvässä nousussa ja samoin oppilaiden 
ideoiden hyödyntäminen. Vertaisarviointeja tehdään nykyään jo mukavasti. Suuri osa opettajista 
osallistuu mielestään riittävästi täydennyskoulutukseen, neljännes vastaajista näkee tässä vielä 
kohennuksen paikaan. Valtaosa opettajista kokee onnistuvansa työssään ja uuden 
opetussuunnitelman toimintakulttuuri on osa kouluarkea. 
 
 
2.2. Opetus ja opetusjärjestelyt; oppilaat ja koulun tason järjestelyt Opettajakysely 
 
Opettajien mielestä oppilaiden itsenäisen työskentelyn taitoja tulee edelleen kasvattaa ja 
painottaa kotiläksyjen tekemistä. Opettajien näkemyksen mukaan osa oppilaista ei tee 
kotiläksyjään säännöllisesti. Oppilaan ohjauksessa on suuri mahdollisuus sekä yläkoulun että 
alakoulun puolella. Koulunkäynnin perusasioita tulee kerrata paljon oppilaiden kanssa. Valtaosa 
opettajista kokee, että työrauha on hyvä, mutta osa opettajista kokee tämän asian toisin. 
Työrauha on asia, joka on kouluilla aina työstön alla. Yhteisesti sovitut säännöt ja niihin 
sitoutuminen kasvattajien kesken ovat oleellisia. Koulun opetusmateriaaleihin ollaan pääosin 
tyytyväisiä. 
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2.3 Oppilaan ohjaus Opettajakysely 
 
Tämän osion kysymykset olivat opettajille uusia. Opetussuunnitelman muutos painotta oppilaan 
ohjausta kaikkien opettajien yhteisenä työnä.  Osion vastaukset olivat positiivista luettavaa, 
keskiarvot olivat jokaisessa väittämässä hyviä.  Oppilaan ohjauksen perusteet ovat siis hyvällä 
malilla. Läksyjen lukuun, kokeisiin valmistautumiseen ja ryhmässä työskentelyyn opettajat 
antavat ohjausta. Tästä on hyvä lähteä kehittämään asiaa vielä eteenpäin. Opettajat neuvovat 
oppilaita myös tavoitteiden asettamisessa ja kertovat arviointiperusteistaan. Opettajien 
näkemyksen mukaan he kannustavat ja innostavat oppilaitaan. Hyvä näin! Oppilaskyselyn 
vastausten mukaan kaikki oppilaat eivät koe, että heitä kannustetaan koulussa. Onkin hyvä jakaa 
kannustusta kaikille oppilaille. Jokaisella on omat vahvuutensa. 
 
 
2.4 Käyttäytymis- ja vuorovaikutustaidot; oppilaat ja koulun tason järjestelyt Opettajakysely 
 
Edelliseen vastaavaan kyselyyn verrattuna selvää parannusta on tapahtunut käytöksen 
arviointikriteerien tarkassa noudattamisessa. Lähtökohtana on opetussuunnitelman kriteeri: 8 on 
hyvä käytös. 
Oppilailla näyttää olevan hyvät mahdollisuudet harjoitella käyttäytymistä ja 
vuorovaikutustilanteita kouluilla. Tulosten mukaan löytyy kuitenkin oppilaita, joilla käytöstavat 
eivät ole kunnossa. Oppilaskuntien toiminta luo hyvää henkeä kouluihin. Vastausten perusteella 
koulujen henkilökunta on toisiaan ja vierailijoita kohtaan avuliasta. Kouluilla näyttää vallitsevan 
hyvä tunnelma ja ilmapiiri. Tästä on hyvä lähteä rakentamaan Yhdessä yhteistyöllä 
−toimintatavan käytänteitä. 
 
 
2.5 Käyttäytymis- ja vuorovaikutustaidot; luokan/ryhmän tason järjestelyt Opettajakysely 
 
Vastausten mukaan opettajat kohtelevat oppilaitaan oikeudenmukaisesti. Ryhmässä toimimista 
harjoitellaan laajasti.  Valtaosa oppilasta pystyy toimimaan ryhmässä, mutta löytyy kuitenkin 
oppilaita, joilla tätä taitoa ei toistaiseksi ole. Tämä oppilasryhmä tarvitsee tukea ryhmätaitojen 
opetteluun. On mukava huomata vastauksista, että oppilaat pystyvät edelleen luomaan 
kaverisuhteita, eikä somen vahva läsnäolo ole hävittänyt tätä tärkeää taitoa. Luokissa/ryhmissä 
on opettajien mukaan hyvä tunnelma ja ilmapiiri.  
 
 

3. Kysely oppilaille 
 
Oppilaskysely sisälsi seuraavat osiot: 
Oman koulunkäynnin arviointi / Opetus ja opetusjärjestelyt 
Oppilaan ohjaus/ Opetus ja opetusjärjestelyt 
Oman käytöksen arviointi / Käyttäytymis- ja vuorovaikutustaidot 
Muiden käyttäytymisen arviointi / Käyttäytymis- ja vuorovaikutustaidot 
Avoin kysymys 
 
Parhaimmat keskiarvot oppilaiden arvioidessa näitä asioita tulivat seuraavissa väittämissä: 

• Ymmärrän hyvin sen, että koulussa opiskelu on tärkeää tulevaisuuteni kannalta. (ka 3,66) 
• Käyttäydyn muita oppilaita kohtaan reilusti. (ka 3.53) 
• Muistan tehdä säännöllisesti kotitehtäväni. (ka 3,48) 
• Saamani käytösarvio on mielestäni oikea. (ka 3,47) 
• Koulumme opettajat ja muu henkilökunta auttavat toisiaan. (ka 3,47) 

 
Vuoden 2016 vastaavassa kyselyssä näillä kärkisijoilla oli tutut opiskelun tärkeys tulevaisuuden 
kannalta ja käytösarvion oikeellisuus. 
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Heikoimmat, joskin melko hyvät keskiarvot oppilailla tulivat seuraavissa väittämissä: 

• Suurin osa luokkani/ryhmieni oppilaista muistaa tervehtiä ja esim. avata oven koulun 
aikuiselle. (ka 2,77) 

• Luokassani/ryhmässäni on hyvä työrauha. (ka 2,88) 
• Opettajamme toteuttavat riittävästi oppilailta tulleita ideoita ja ehdotuksia. (ka 2,88) 
• Olen saanut koulussa neuvoja siihen, kuinka tehdä oppimiseen liittyviä tavoitteita 

itselleni. (ka 2,99) 
 
Tässä väittämässä alhainen keskiarvo on myönteinen asia: 

• Luokassani/ryhmässäni on kiusaamistilanteita. (ka 2,11) 
 
Vuoden 2016 kyselyssä oli näitä samoja asioita tässä listassa; työrauha, tervehtiminen ja 
oppilaiden ideoiden toteuttaminen. Toivottavasti oppilaiden osallisuuden lisääntyminen 
kasvattaa myös heidän ideoidensa toteuttamista. 
 
 
3.1. Opetus ja opetusjärjestelyt Oppilaskysely 
 
Opettajien kyselyssä yli puolet opettajista koki, etteivät he ehdi auttaa hyvin oppilaitaan 
oppitunneilla. Oppilaat kokevat tämän kyselyn perusteella tämän asian toisin. Valtaosalla 
oppilaista on tunne, että he saavat riittävästi apua. Vertaisapua on myös saatavilla muilta 
oppilailta. Tavoitteiden asettelua on hyvä opettaa oppilaille enemmän, vielä kaikki oppilaat 
eivät osaa tai huomaa sitä tämän kyselyn perusteella tehdä. Oppilaiden näkemyksen mukaan 
työrauhan eteen on tehtävä vielä töitä kouluilla, vaikka suuri osa oppilaista kokee työrauhan 
tunneilla hyväksi. Oppilaiden osallisuuden lisääminen ja heidän ideoidensa toteuttaminen kaipaa 
vielä kohennusta.  
Valtaosa oppilaista tekee läksynsä säännöllisesti ja huolellisesti. Kyselyn perusteella löytyy 
kuitenkin oppilaita, joilla näissä asioissa riittää vielä haastetta. 
 
 
3.2 Opetus ja opetusjärjestelyt; oppilaan ohjaus Oppilaskysely 
 
Valtaosa vastanneista oppilaista on saanut neuvoja läksyjen tekoon, kokeisiin valmistutumiseen 
ja tavoitteiden asettamiseen.  Ne oppilaat, jotka vastaavat toisin, olisi hyvä tunnistaa kouluilla. 
Pienikin yksilöllinen tai koko ryhmän ohjaus voi avata monta uutta tietä oppilaille.  
Arviointiperusteiden avaaminen oppilaille ja huoltajille on ollut esillä tänä lukuvuonna Seinäjoen 
opetustoimessa. Valtaosa oppilaista onkin saanut opettajilta tietoa arviointiperusteista.  Tässä 
asiassa on kuitenkin vielä parantamisen varaa. Moni oppilas kokee saavansa kannustusta 
koulussa. Löytyy kuitenkin oppilaita, jotka kokevat, ettei heitä ole kannustettu. On hyvä katsoa 
näissä kohdissa tarkasti oman koulun vastaukset ja miettiä mahdolliset yhteiset toimenpiteet 
näiden asioiden edistämiseksi. 
 
 
3.3 Käyttäytymis- ja vuorovaikutustaidot; oman käytöksen arviointi Oppilaskysely 
 
Omaa käytöstään arvioidessa oppilaat pitävät itseään reiluina ja sääntöjen mukaan 
käyttäytyvinä. Opettajien arvio oppilaiden käyttäytymisestä oli hieman kriittisempi. Kyselyn 
mukaan oppilaat ymmärtävät erittäin hyvin opiskelun tärkeyden oman tulevaisuutensa kannalta. 
 
Osa oppilaista tunnistaa, ettei ryhmässä työskentely ole heille helppoa. Valtaosa oppilaista on 
saanut lukuvuoden aikana uusia kavereita. Löytyy kuitenkin oppilaita, joille näin ei ole käynyt.  
Oppilaiden jatkuva ryhmäyttäminen lukuvuoden aikana onkin tärkeää ja Yhdessä yhteistyöllä -
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malli painottaa tätä. Hyvin positiivista vastauksissa on se, että oppilaat vuodesta toiseen saavat 
mielestään oikean käytösarvion opettajiltaan. 
 
3.4 Käyttäytymis- ja vuorovaikutustaidot; muiden käyttäytymisen arviointi Oppilaskysely 
 
Kun oppilaat arvioivat muiden oppilaiden käytöstä, he ovat kriittisempiä kuin omaa käytöstään 
arvioidessaan. Valtaosa vastaajista toki pitää muiden käytöstä yhdessä sovittujen sääntöjen 
mukaisena. Samoin he pitävät suurta osaa luokkansa oppiliasta kohteliaina ja avuliaina. Hyvän 
käytöksen ylläpito ja siihen kasvattaminen on kouluilla päivittäistä työtä. Valtaosa oppilaista 
kokee, että opettajat kohtelevat heitä reilusti. Oppilaiden mielestään koulun henkilöstö on 
auttavaista toisiaan kohtaan, tämä on tapakasvatusta parhaimmillaan. Kaikki oppilaat eivät koe 
koulun ilmapiiriä hyvänä, vaikka suurin osa kokeekin tämän asian hyväksi. Tätäkin kohtaa on 
hyvä tarkastella oman koulun tuloksista ja työstää asiaa vaikka oppilaskunnan kanssa. 
 
Oppilaat havaitsevat kiusaamistilanteita, mutta onneksi niihin puututaan oppilaidenkin 
näkökulmasta hyvin. Oppilaille tulee olla myös huomaamattomia kanavia kertoa koulun 
henkilökunnalle havaitusta kiusaamisesta.  
 
 

4. Avoimet kysymykset 
 
 
4.1 Opettajilla oli mahdollisuus vastata seuraavaan avoimeen kysymykseen: 
 
Kehittämisideat ja palaute kiinnostavat esimiestäsi ja Seinäjoen opetustoimea. Sinulla on nyt 
mahdollisuus syventää antamiasi vastauksia. 
 
Avoimeen kysymykseen vastauksia antoi 24,5 % koko kyselyyn vastanneista opettajista. 
Vastaajien määrä on noussut viime vuosina ja sanottavaa on nykyään myös paljon. Vuoden 2016 
kyselyssä avoimeen kysymykseen vastasi vain noin 14 % koko kyselyn vastaajista. 
 
Tämän kyselyn aihepiirit: Opetus ja opetusjärjestelyt sekä käyttäytymis- ja vuorovaikutustaidot 
innostivat opettajia kertomaan asioista laajasti. 
 
 
Tukea tarvitsevat oppilaat 
 
Tämä aihe oli monessa vastauksessa mukana. Luokissa ja ryhmissä on tukea tarvitsevia oppilaita 
yhä enemmän. Samoin ryhmäkoot voivat olla suuria. Vastauksissa toivottiin lisää tekeviä käsiä 
lähinnä ohjaajaresurssia kasvattamalla. Myös koulutus ja yleensä tunti- ja erityisopetuksen 
resurssien kasvattaminen nähtiin apukeinoina. Jotkut pitävät erityisopetukseen liittyvää tuen 
lomakkeiden tekoa työläinä ja niihin toivottiin yksinkertaistamista. 
 
 
Keskittyminen olennaiseen 
 
Koulumaailmassa tapahtuu koko ajan uudistamista ja työmäärä on lisääntynyt. Viimeisin suuri 
ponnistus on ollut opetussuunnitelman uudistuminen. Opettajat toivovat mahdollisuutta 
keskittyä opettamiseen ja oppilaisiin. Nyt tämän perustyön ympärille on tullut paljon muutakin, 
joka pirstaloittaa työnkuvaa ja aiheuttaa lisää työtä ja sitä kautta väsymistä. Myös 
sijaisjärjestelyt kirvoittivat joitakin kommentteja. 
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Fyysinen ympäristö 
 
Joillakin kouluilla sisäilmaongelmiin toivottiin ratkaisuja. Parempi siivous lisäisi 
kouluviihtyvyyttä. Riittävä tietokoneiden määrä helpottaisi digiloikkaa. 
 
 
Vuorovaikutus 
 
Vastausten mukaan joillakin kouluilla ollaan hyvinkin tyytyväisiä aikuisten väliseen 
vuorovaikutukseen ja joillakin kouluilla asia vaatii vielä panostusta. Oppilaiden käytöksen 
toivotaan vielä kohentuvan. Jotkut vastaajista toivovat yhteisten sääntöjen tukevoittamista 
opettajakunnan kesken. Hyvänä työkaluna tässä voi käyttää Yhdessä yhteistyöllä -
toimintamallia. Se keskittyy paljon ennaltaehkäisyyn ja Meidän hyvään fiilikseen. 
 
 
4.2 Oppilailla oli mahdollisuus vastata seuraavaan avoimeen ja vapaaehtoiseen kysymykseen: 
 
Onko sinulla kehittämisideoita tai palautetta omaa koulunkäyntiäsi koskien? 
 
Avoimeen kysymykseen vastasi 916 oppilasta. Näistä vastauksista 50 % ei vienyt 
kehittämisideointia eteenpäin. Nämä vastaukset olivat vain tyyliä ”ei ole” tai pilailuvastauksia. 
Kouluilla olisikin hyvä opettaa oppilaille asioihin vaikuttamista. 
 
Puolet vastaajista oli kirjoittanut kehittämisidean. Osa näistä oli hyvinkin lyhyitä, mutta osa 
vastaajista oli jaksanut paneutua hyvin myös tähän kyselyn osaan. 
 
Kehittämisideat hajautuivat aika laajalle ja selviä trendejä ei löytynyt. Tässä on koottuna 
joitakin eniten mainintoja saaneita asioita. Kovin suuria päätelmiä koulujen tilanteista ei voi 
tehdä näiden vastausten perusteella.  
 
Kouluruuasta toivotan parempaa. Tämä klassikkotoive esiintyy aina oppilaskyselyissä. 
 
Välitunteja toivotaan pidemmiksi ja niitä voisi olla useammin. Myös koulupihoihin toivotaan 
enemmän tekemistä esim. uusien välineiden avulla. Toivottiin myös lyhempiä koulupäiviä. 
 
Työrauhaan toivotaan parannusta joissakin vastauksissa. 
 
Kiusaamistilanteita kommentoitiin myös vastaksissa. Toivottiin, että niitä havaittaisiin vielä 
paremmin. Mielestäni paras kehittämisidea kouluille on tässä oppilaan sanoin ilmaistuna: 
”Koululle voisi tulla jonkinlainen tabletti käytävälle tai jonnekin muualle niin aratkin ihmiset 
voisivat kertoa jos heitä kiusataan. Sen avulla opettajat voisivat saada tietoa enemmän 
kiusaamistilanteista.” 
 
Tapahtumia, yhdessä toimimista ja erilaisia oppimisympäristöjä toivottiin enemmän. 
 
Opetukseen haluttiin vaihtelevia menetelmiä esim. enemmän ryhmä- ja paritöitä. Sähköisten 
materiaalien käyttö on oppilaille mieleen. 
 
Oppilaiden omien ideoiden kuuntelemista ja toteuttamista voisi olla enemmän vastaajien 
mielestä. 
 
Osa vastanneista oppilaista pitää koulua tylsänä paikkana. Osa taas viihtyy koulussa hyvin ja 
nauttii sen antamista mahdollisuuksista. ”koulussa on kivaa koulussa pitää oppia” 
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Oppilaan itsearviointitaitojen kehittäminen on nyt kovasti esillä. Tämä vastaaja on saanut hyvin 
mietittyä oman tilanteensa: ”Kannattaas harjotella enemmän kokeisiin yms” 
 
 
Margit Orrenmaa, rehtori, laatu-ja arviointivastaava 
 
Tanelinrannan koulu 
margit.orrenmaa@seinajoki.fi  
 
 
 
 
 
 
 
 
  


