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Seinäjoen perusopetus kysyi oppilailta, huoltajilta ja opettajilta lukuvuoden 2020-21 sujumisesta  

Kooste keskeisistä tuloksista (2.8.2021) 

Seinäjoen perusopetus kartoitti haastavan lukuvuoden opetusjärjestelyjen sujumista peruskouluissa 

keväällä 2021. Sähköisiin kyselylomakkeisiin vastattiin anonyymisti kevätlukukauden 2021 lopulla. 

Alakoulun 4.-6.-luokkalaisille oli oma kyselynsä ja yläkoululaisille omansa. Huoltajakysely oli suunnattu sekä 

ala- että yläkoululaisen huoltajalle, ja siihen oli mahdollista vastata useamman kerran, jos perheessä oli 

useampi perusopetusikäinen lapsi. Opettajille oli myös oma kyselynsä.  

Vaikka kysely toteutettiin varsin nopealla aikataululla, saatiin vastauksia ilahduttavan paljon. Kevään 2020 

suuriin vastausprosentteihin ei toki ylletty. Kysymysten sisältöjä ja lukumäärää muokattiin edellisen kevään 

kyselyistä, joten tuloksia ei voi verrata suoraan keskenään. Seinäjoen perusopetus saa opetusjärjestelyjen 

kyselyistä tärkeää tietoa opetuksen järjestämisestä, kehittämisestä ja oppimisen yleisestä sujumisesta 

poikkeuksellisina aikoina.  

Poikkeuksena perusopetuksen muihin arviointikyselyihin tästä kyselystä ei tule koulukohtaisia tuloksia. 

Perusopetusikäisiä oppilaita on syyslukukauden alkaessa ollut Seinäjoella 6882 (kasv. ja op. ltk 7.10.2020, 

§74).  

Alakoulun 4.-6. luokkien oppilaat, 135 vastausta 

 



 

 

Alakoulun oppilaat kertovat opintojen sujuneen lukuvuoden aikana erinomaisesti (21%) ja hyvin (61%), 

yhteensä 87 prosenttia kyselyyn vastanneista. Oppilaat kokevat saaneensa tietoa opetukseen liittyvistä 

asioista (yhteensä 89%). Kyselyyn vastanneista oppilaista 13% on ollut lukuvuoden aikana etäopetuksessa. 

Kouluilta on tarvittaessa saatu etäopetukseen tarvittavia laitteita hyvin lainaksi koteihin. Omilta opettajilta 

on oppilaiden näkemysten mukaan saatu ohjeita, opetusta ja oppimisen tukea hyvin (81% vastaajista). 

Kymmenisen prosenttia alakoululaisista arvioi, että viime kevään 2020 poikkeusolojen jälkeen oppimisessa 

on ollut hankaluutta tai pulmia. Tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta on ollut hyvin tarjolla, 37 

prosenttia vastaajista on saanut em. tukimuotoja.  

Kodin ja koulun yhteistyön näkökulmasta on ilahduttavaa, että 16 prosenttia alakoulun oppilaista kertoo 

edelleen keskustelleensa huoltajiensa kanssa tavallista enemmän oppimisesta, koulutehtävistä ja 

arvioinnista. Alakoulun oppilaat vastaavat myös saaneensa henkilökohtaista palautetta oppimisestaan 

(58%).  

Opiskeluhuollon tukeen alakoululaisista puolet on vastannut, ettei siihen ole ollut tarvetta (55%). Noin 10% 

kertoo, että olisi mielestään tarvinnut opiskeluhuollon tukea enemmän.  

Alakouluikäisistä puolet opiskelisi mieluiten pelkästään lähiopetuksessa. Avoimissa vastauksissa koululta 

toivotaan mm. valinnaisuutta ja luovaa toimintaa, koululta saatavia tietokoneita ja muita älylaitteita, 

ryhmätöitä sekä ulkona oppimista. Monissa vastauksissa kiitetään opettajia ja heidän antamaansa tukea.  

 

Yläkoulun 7.-10. luokkien oppilaat, 111 vastausta  

  



 

Myös yläkouluikäiset oppilaat kertovat opintojen sujuneen lukuvuoden aikana erinomaisesti (21%) ja hyvin 

(52%). Yläkoululaiset ovat kokeneet saaneensa tietoa hyvin opetukseen liittyvistä asioista (yhteensä 76%). 

Etäopetuksessa lukuvuoden aikana on kyselyyn vastanneista ollut 6% ja laitteita on saatu kotiin niitä 

tarvitseville.   

Oppimisen tukea, ohjausta ja ohjeita on saatu hyvin (70%). 18 prosenttia vastaajista kertoo, että 

opiskelussa on ollut poikkeusolojen jälkeen hankaluuksia tai pulmia. Kolmasosa kyselyyn vastanneista on 

saanut tukiopetusta tai osa-aikaista, laaja-alaista erityisopetusta lukuvuoden aikana.  

Kodin ja koulun yhteistyö oppimisen asioissa nousee myös yläkoululaisten vastauksista: 12 prosenttia 

oppilaista kertoo edelleen keskustelleensa huoltajiensa kanssa tavallista enemmän oppimisesta, 

koulutehtävistä ja arvioinnista. Henkilökohtaista palautetta oppimisestaan kertoo saaneensa 76% 

yläkouluikäisistä.   

Opiskeluhuollon tuen osalta siihen ei ole ollut yläkouluikäisten mielestä tarvetta (48%). Tukea on ollut 

tarjolla, mutta noin 7% vastaajista ilmoittaa, että sitä on ollut liian vähän.  

Yläkouluikäisistä 49% opiskelisi mieluiten pelkästään lähiopetuksessa.  

Avoimissa vastauksissa kiitellään myös opettajia ja koulujen henkilökuntaa. Lisäksi kaivataan mm.  

”spesiaalijuttuja”, eli erilaisia teemapäiviä ja tapahtumia sekä oppilaiden yksilöllistä huomioimista.  

 
Huoltajat (379 vastausta)  

 

 

Perusopetusikäisten oppilaiden huoltajat kertovat opintojen sujuneen erinomaisesti (38%) ja hyvin (50%). 

Kodin ja koulun yhteistyö on sujunut erinomaisesti (30%) ja hyvin (53%), kertoo yhteensä 83% vastanneista. 



 

Perusopetuksen ja lapsen oman koulun tiedottaminen saa kiitosta myös tänä lukuvuonna, vaihtoehdot 

”sujunut erinomaisesti tai hyvin” on valinnut yhteensä 94 prosenttia vastanneista. Kyselyyn vastanneiden 

huoltajien mukaan opetus on ollut koko lukuvuoden ajan lähiopetusta (87%). Laitteita on saatu lainaksi 

tarvittaessa.  

Etäopetustilanteissa opetus, tehtävät ja yhteydenpito on huolehdittu oppilaiden Teamsillä, pikaviestimillä, 

puhelinsoitoilla ja Helmellä. Omiin opettajiin on saatu riittävästi yhteyttä (82%). Huoltajista 86% vastaa, 

että opiskeluhuollon tuelle ei ole ollut tarvetta lukuvuoden aikana. Noin 9 prosenttia vastaajista kuitenkin 

ilmoittaa, että opiskeluhuollon tuen tarve olisi kasvanut. Oppimisen tuen osalta viime lukuvuoden 

mahdollisia puutteita paikaten noin puolet huoltajista arvioi sitä olleen riittävästi, lisäksi tässä 

kysymyksessä ”en osaa sanoa”- vastausvaihtoehdon on valinnut varsin moni.   

Huoltajat tunnistavat keskustelleensa oppimisesta, koulunkäynnistä ja arvioinnista edelleen enemmän 

(16%). Noin 57 prosenttia alakoulujen huoltajista arvioi, että oppilas on saanut paljon tai jonkin verran 

henkilökohtaista palautetta oppimisestaan lukuvuoden aikana.  

Avoimissa vastauksissa (56 kpl) palataan jonkin verran vielä viime lukuvuoden 2019-20 analyysiin. 

Suppeammat tutustumismahdollisuudet esim. uuteen kouluun ovat luonnollisesti harmittaneet huoltajia. 

Kouluilta toivotaan selkeää tiedottamista niin mahdollisista altistustilanteista kuin etäopetuksen 

järjestämisestä. Kouluterveydenhuollon resurssit mietityttävät jonkin verran. Useat huoltajat toivovat 

positiivista palautetta omasta lapsestaan vielä nykyistäkin enemmän. Koulujen henkilökuntaa ja opettajia 

kiitetään jaksamisesta, venymisestä ja tsemppaamisesta haastavassa tilanteessa.  

 

Opettajat (68 vastausta) 

 

 



 

Vastanneista 69% on luokanopettajia, 10% aineenopettajia ja erityisluokanopettajia on noin 21%. 

Lukuvuoden aikana vastaajista 51% on antanut ainoastaan lähiopetusta. Parisenkymmentä prosenttia 

vastanneista opettajista on toteuttanut myös etäopetusta vähintään kerran lukuvuoden aikana.  

83 prosenttia vastanneista arvioi, että oppilaat ovat pystyneet keskittymään koulunkäyntiin hyvin tai 

erinomaisesti. Erilaisia oppimisen puutteita arvioi havainneensa noin 60% vastanneista opettajista. 

Tukiopetusta kertoo antaneensa 88 prosenttia. Vakaa puolet opettajista kertoo havainneensa oppilaiden 

hyvinvoinnin heikentyneen kevään 2020 poikkeusolojen jälkeen, ja oman hyvinvoinnin heikkenemisestä 

kertoo 60% vastaajista.  

Opettajat arvioivat omien etäopetuksen järjestämisen valmiudet hyväksi, ja vastaajista noin 2/3 on 

osallistunut lukuvuoden aikana etäopetuskäytäntöjä tukevaan koulutukseen.  

Kodin ja koulun yhteistyöhön sekä oman koulun ja perusopetuksen yhteiseen tiedottamiseen ollaan 

pääsääntöisesti tyytyväisiä.  

Avoimissa vastauksissa toivotaan, että raskaan, lomautuksiakin sisältäneen lukuvuoden jälkeen voitaisiin 

palata normaalioloihin ja koulun perustehtävään. Lisäresursseja haluttaisiin erityisesti opiskeluhuoltoon. 

Resurssiohjaajien palkkaamista kiitellään useassa viestissä.  

 

 

Seinäjoella 2.8.2021  

Henna Malila 

koulunjohtaja, Kirja-Matin koulu 
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