
Peruskoulujen opetus saa kiitosta 
 
Marraskuussa 2005 toteutettiin kaikille Seinäjoen peruskoululaisten vanhemmille 
asiakastyytyväisyyskysely yhteistyössä Edufin Oy:n kanssa. Kyselyyn tuli 
kaikkiaan 2224 vastausta. Alakoululaisten vanhemmista vastasi n. 60 %. 
Yläkoulujen osalta tulos oli vielä parempi, n. 70 %. Vanhemmilla oli myös 
mahdollisuus antaa koulun sisäiseen kehittämiseen tarkoitettua kirjallista 
palautetta haluamistaan asioista, mitä käytettiin varsin paljon. 
 

   
 
Kysymykset: 
1. Miten lapsenne viihtyy koulussa?  3,88 
2. Millaista on kodin ja koulun yhteistyö? 3,42 
3. Miten koulun asioista tiedotetaan teille? 3,55 
4. Millaisia ovat vanhemmille järjestetyt tilaisuudet? 3,37 
5. Millaiseksi arvioitte tiedonkulun kodin ja koulun välillä lapsenne koulumenestyksestä? 3,38 
6. Miten kohdalleen osuvana pidätte lapsenne saamaa arviota käyttäytymisestä? 3,80 
7. Miten hyvin koulu on mielestänne onnistunut ohjaamaan lastanne hyviin käytöstapoihin? 3,63 
8. Miten hyvin lapsenne yksilölliset tarpeet otetaan koulussa huomioon? 3,31 
9. Mikä on käsityksenne koulun opetusmenetelmistä ja niiden käytön vaihtelevuudesta? 3,31 
10. Millainen on koulun ilmapiiri? 3,55 
11. Millaiseksi arvioitte oman luottamuksenne lapsenne opettajiin? 3,83 
12. Millaiseksi arvioitte koulun työrauhan? 3,31 
13. Miten turvalliseksi lapsenne kokee koulun? 3,72 
14. Miten hyviksi arvioitte lapsenne kaverisuhteet koulussa? 3,65 
15. Miten koulu on arvionne mukaan osaltaan ohjannut lastanne hyvien ihmissuhteiden ylläpitämiseen? 3,33 
16. Miten arvioitte koulun onnistuneen kasvatus- ja opetustyössä? 3,57 
17. Mitä mieltä olette kotitehtävien määrästä? 3,40 
18. Miten säännöllisesti lapsenne suorittaa koulusta annetut tehtävät? 4,24 
19. Millaiseksi arvioitte koulun erityisopetus- ja oppilashuoltopalvelujen riittävyyden? 3,26 
20. Mikä on käsityksenne kouluruoan laadusta ja valikoimasta? 3,29 
21. Mikä on käsityksenne ruokailun käytännön järjestelyistä? 3,13 
22. Millaiseksi arvioitte omat vaikutusmahdollisuutenne koulun toimintaan? 2,80 
23. Millaiset ovat koulun tilat ja välineet? 3,02 
24. Tyytyväisyytenne lapsenne kouluun ja koulunkäyntiin kokonaisuudessaan? 3,77  

Keskimäärin 3,48 
 

Koulun perustehtävä, kasvatus- ja opetustyö, saa alakoululaisten kyselyssä varsin 
hyvän tuloksen (3,57). Vanhempien käsityksen mukaan lapset tekevät erittäin 
tunnollisesti annetut kotitehtävät (4,24). Vanhemmat myös luottavat hyvin lastensa 
opettajiin (3,83), ja heidän käsityksensä mukaan lapset viihtyvät hyvin koulussa 
(3,88).  Vanhempien mukaan kehittämistarvetta on heidän mahdollisuuksissaan 
vaikuttaa koulun toimintaan (2,80), koulun tiloissa ja välineissä (3,02) ja ruokailun 
käytännön järjestelyissä (3,13).    
 
 



 
 
1. Miten lapsenne viihtyy koulussa? 3,61 
2. Millaista on kodin ja koulun välinen yhteistyö? 3,09  
3. Miten hyvin vanhempien toiveet ja näkemykset otetaan koulussa huomioon? 3,03 
4. Miten koulun asioista tiedotetaan teille? 3,25 
5. Tiedonsaanti lapsenne koulunkäyntiin liittyvissä asioissa 3,13 
6. Miten kohdalleen osuvana pidätte lapsenne saamaa arviota käyttäytymisestä? 3,69 
7. Miten hyvin koulu on mielestänne onnistunut ohjaamaan lastanne hyviin käytöstapoihin? 3,38 
8. Millaisia ovat vanhemmille järjestetyt tilaisuudet? 3,25 
9. Mikä on käsityksenne koulun opetusmenetelmistä ja niiden käytön vaihtelevuudesta? 3,16  
10. Millainen on koulun ilmapiiri? 3,39 
11. Miten turvalliseksi lapsenne kokee koulun? 3,65 
12. Millaiseksi arvioitte koulun työrauhan? 3,11 
13. Millaiseksi arvioitte oman luottamuksenne opettajia kohtaan? 3,47 
14. Miten hyviksi arvioitte lapsenne kaverisuhteet koulussa? 3,58 
15. Miten koulu on arvionne mukaan osaltaan ohjannut lastanne hyvien ihmissuhteiden ylläpitämiseen? 3,16 
16. Miten arvioitte koulun onnistuneen kasvatus- ja opetustyössä? 3,32 
17. Oma tietämyksenne koulun toiminnasta? 2,77 
18. Mitä mieltä olette kotitehtävien määrästä 3,13 
19. Miten säännöllisesti lapsenne suorittaa koulusta annetut kotitehtävät? 3,81 
20. Mikä on käsityksenne kouluruoan laadusta ja valikoimasta? 3,11 
21. Mikä on käsityksenne ruokailun käytännön järjestelyistä? 3,11 
22. Miten riittävästi oppilaiden näkemyksiä huomioidaan koulussa 2,96 
23. Millaiseksi arvioitte koulun erityisopetus ja oppilashuoltopalvelujen riittävyyden 3,00 
24. Miten arvioitte koulun onnistuneen valmiuksien antamisessa jatko-opintoja ajatellen 3,22 
25. Tyytyväisyytenne lapsen kouluun ja koulunkäyntiin kokonaisuudessaan 

Keskimäärin 3,28 

 
 
Yläkoulussa koulun perustehtävää koskeva tulos jää alakoulua matalammaksi, 
mutta yltää edelleen selkeästi hyvän rajan yläpuolelle (3,32). Parhaat tulokset ovat 
samansuuntaisia alakoulun kanssa. Kotitehtävät suoritetaan tunnollisesti (3,81) ja 
koulussa viihdytään edelleen (3,61). Murrosikäisten käyttäytymisen arviointi saa 
myös hyvää palautetta vanhemmilta (3,69), ja he pitävät yläkouluja myös lapsilleen 
turvallisina (3,65). Kehitettävää vanhemmat näkevät koulun toimintaan liittyvässä 
tietämyksessään (2,77), oppilaiden näkemysten huomioimisessa (2,96) ja omien 
näkemystensä huomioimisessa (3,03) sekä erityisopetukseen ja oppilashuoltoon 
liittyvien palveluiden riittävyydessä (3,00).  
 
Miten kyselyn tulokset vaikuttavat toimintaan? 
 
Koulujen tilat ja välineet tuntuvat olevan vanhempien toistuva huolenaihe. On 
huomattava, että koko ajan koulujen perusparannusohjelma etenee rajallisista 
resursseista huolimatta. Fyysisissä työympäristöissä on vielä selkeitä eroja, mutta ne 
vähenevät koko ajan. Peruskoulun kehittämistiimi on käynyt tulokset lävitse 
kokonaiskehittämisen näkökulmasta. Tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi nousi kodin 
ja koulun yhteistyö, johon tulee liittymään tiedottamisen kehittämistä, yhteisten 
vanhempaintilaisuuksien järjestämistä ja oppilashuollon kehitystyötä.  
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