
Oppilaskysely - palaute 
Alajärven alakoulut 

Liite 15.  
Esimerkki, kuinka kertoa lapsille tuloksista 



Aikuiset olivat kiinnostuneita tietämään, 
mitä oppilaat ajattelivat Alajärven 
alakouluista.  

Sitä kutsuttiin lapsivaikutusten arvioinniksi 
ns. toimitila- ja palveluverkkoselvityksen 
yhteydessä.  



Kevään aikana siis 
mietittiin, kuinka 
monta koulua 
tarvitaan Alajärven 
kokoiselle alueelle. 



Mitä kaikkia asioita kouluista 
päätettäessä sitten pohdittiin? 



Päätöksiin voi vaikuttaa esimerkiksi 
koulun kunto ja korjaustarve  



Lisäksi mietittiin, saavatko eri koulujen oppilaat 
palveluja tasapuolisesti.   



Myös koulun sijainti, koulumatkat ja niiden 
kesto otettiin huomioon.  



Lisäksi tietoa 
kerättiin myös teiltä 
oppilailta, koska te 
tiedätte parhaiten, 
mikä koulussa on 
tärkeää. 

 

 

Ja näin oppilaat vastasivat 



Lasten vastauksia 
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Mukavalta Ei juuri merkitystä Harmittaisi



Lasten vastauksia 
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Oppilaiden mielestä parasta 
nykyisessä koulussa olivat 
seuraavat asiat 
 

• Kaverit 147 

• Liikunta 41 

• Ruoka 30 

• Opettajat 21 

• Tilat 17 
 

Jos vaihtaisit koulua, mitä 

haluaisit ottaa omasta koulustasi 

mukaan uuteen kouluusi? 

• Omat kaverit 217 

• Ei mitään 40 

• Koulukirjat, pulpetit, 

kynät 32 

• En osaa sanoa 31 

 

• Uudet kaverit 230 

• Ei mikään 77 

• En tiedä 50 

Mikä voisi olla mukavaa uuteen 

kouluun siirtymisessä? 

Lasten 
vastauksia 

 



Mikä voisi olla kurjaa uuteen 

kouluun siirtymisessä? 

• En tiedä 51 

• Ei mikään 44 

• Jos ei saisi kavereita / 

menettäisi vanhat kaverit 41 

Lasten 
vastauksia 

 

Mitä muuta haluaisit kertoa / 

Mitä muuta toivoisit asian 

suhteen? 
 

• En tiedä 96 

• En mitään 87 

• Haluaa, että nykyinen 

koulu säilyy 33 

• Kiusaaminen 33 

• Kaikki 21 

• Pidempi koulumatka 15 



     

Asioita pohdittiin tarkasti 
ihmisten kanssa, jotka 
päättävät asioita.  

Tämä siitä syystä, jotta 
kaikilla lapsilla olisi 
varmasti turvallinen ja 
hyvä paikka käydä koulua. 



     

Lopputuloksena oli päätös 
pitää kaikki koulut 
toistaiseksi ennallaan. 



Jos sinua jäi mietityttämään jokin asia tähän liittyen, 
voit jutella asiasta opettajasi kanssa.  
 

Voit lähettää minulle myös postia tai soittaa. Voimme 
sitten jutella kanssasi asiasta tarkemmin.  
 
Terveisin, Anna – puh. 040 1234567 


