
 

 

 

 

 

 

 

Tässä alakoulun oppilaiden huoltajien palautteen monivalintakysymykset. 

Avoimista vastauksista on pääteltävissä, että tilanne on kuormittanut perheitä hyvin 

voimakkaasti. Toisaalta monet vastaajat kuvasivat sitä, kuinka on ollut mukava ja hyvä nähdä 

lapsen opiskelua läheltä. Opettajilta tulleita ohjeita pidettiin pääsääntöisesti hyvinä ja 

selkeinä, ohjaajien yhteydenotot koettiin tärkeiksi. 

Aamuista pitivät erityisesti ne perheet, joiden lapset ovat koulukuljetuksessa. Nyt aikaa jäi 

paremmin muuhun, kun matka ei vienyt osaa päivästä. Osalla lapsista ulkoilu on lisääntynyt 

etäopiskelujakson aikana, toisilla taas vähentynyt. Oppilaiden innokkuus etäopiskeluun on 

toistaiseksi säilynyt hyvänä ja vanhemmat kokivat opettajan antamat tehtävät mielekkäinä. 

Liveopetustilanteita pidettiin tärkeinä. 

Osa huoltajista kaipasi erittäin vahvasti lähiopetukseen palaamista oman työpaineen ja arjen 

järjestelyiden takia, mutta ennen kaikkea siksi, että lapset saavat opetuksen nimenomaan 

koulussa. Kynnys pyytää apua ongelmatilanteissa on koettu jossain määrin hankalaksi. 

Alakoulun vanhemmat oppilaat eivät joissain tapauksissa mielellään ota itsenäisesti 

opettajaan tai ohjaajaan yhteyttä. 



Osalle lapsista päivän rytmittäminen omaan tahtiin on ollut mieluista, osalle juuri rytmin 

löytäminen on tuottanut vaikeutta. Vanhemmat toivoivatkin koululta tukea ja ohjeistusta 

päivärytmiin, nukkumisen ja liikunnan tärkeydestä puhumiseen. Päiväohjelman laatiminen 

on tärkeää perheissä, joissa lapset ovat yksin kotona. Perheissä, joissa huoltaja on kotona, 

voi päiväohjelman laatimisella olla myös iso merkitys, koska lapsi saattaa ilman rytmiä 

hyödyntää jopa liikaakin vanhemman auttamismahdollisuutta. Tavoite on kuitenkin se, että 

koulu opettaa ja huoltaja vastaa siitä, että lapsi ottaa opetusta vastaan.  

Eristyneisyys muista lapsista on alkanut osalla oppilaista näkyä haitallisesti. Yhtenä keinona 

voisi olla liveyhteydet, joiden sisältö on enemmän sosiaalinen kuin jonkin oppiaineen 

tavoitteita noudattava. Jotkut luokat ovat näitä tapaamisia kokeilleetkin. Osa vanhemmista 

on kokenut lapsensa olevan etäopiskeluaikana rennompi ja motivoituneempi opiskeluun, osa 

taas on huomannut lapsensa olevan ärtynyt ja huonolla tuulella. 

Vastauksista on pääteltävissä, että etäopiskelu sopii osalle lapsista kohtuullisen hyvin, toiset 

taas kärsivät tilanteesta muita enemmän. Hyvin nopeasti tapahtunut siirtyminen 

etäopetustilanteeseen aiheutti vastausten perusteella sen, ettei koulussa pystytty kaikilta 

osin testaamaan ja yhtenäistämään joitain kohtia tavassa hoitaa etäopetus. Toisaalta moni 

opetusryhmä jatkoi siitä, mihin oli esim. virtuaaliopetuksessa siihen mennessä päästy. 

Suomalaisen koulujärjestelmän vahvuutena on ollut aina se, että opettaja voi aika vapaasti 

valita opetustavat ja välineet omien vahvuuksiensa mukaan. Tapa toimii ja tuo hyviä 

oppimistuloksia. Tästä poikkeustilanteesta opimme monia asioita ja pystymme kehittymään 

ja valmistautumaan eri tavalla tuleviin lukuvuosiin. On huomioitava se, että  tämän tyyppisiä 

jaksoja voi olla eri syistä myöhemminkin edessä. Tiettyjen yhtenäisten linjojen 

suunnitteleminen on vanhemmilta saadun palautteen perusteella tärkeää ja siihen 

pystymme tämän jakson kokemuksella hyvin vastaamaan. 

Tilanne on kuormittanut perheitä, lapsia ja koulun henkilöstöä hyvin voimakkaasti. Kiitos 

vastauksista ja siitä tsemppaavasta palautteesta, jota olemme kodeista saaneet. Jatketaan 

yhteistyötä ja koitetaan pysyä terveinä! 

 

terveisin koulun henkilökunta 

 

 



1.-4.-luokkien oppilaiden huoltajat 

 

1= liian vähän    10 = liian paljon 

 

1= haluttomasti     10 = innokkaasti 

 

 

 

 



5.-6.-luokkien oppilaiden huoltajat 

 

1=liian vähän   10=liian paljon 

 

1 = haluttomasti     10 = innokkaasti 
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1.-4.-luokkien oppilaiden huoltajat 

 

1= liian helppoja    10 = liian vaikeita 

 

1= epäselviä    10 = selkeitä 

 

 

 

 

 



5.-6.-luokkien oppilaiden huoltajat 

 

1 = liian helppoja      10 = liian vaikeita 

 

 

1 = epäselviä     10 = selkeitä 

 

 


