
Vanhempainliiton ja kOuluvanhempien kyselyiden 
tuloksia Oulun alueelta



Mitä kysyttiin?

kOuluvanhemmat:

• Mitä toiveita, kiitosta tai huolia 
sinulla on etäkouluun liittyen?

• Mikä on ollut toimiva ja 
onnistunut käytäntö? 

• Mihin toivot parannusta? Mitä 
tulisi huomioida jatkossa?

Vanhempainliitto:

• Miten kodin ja koulun 
yhteistyö sujuu?

• Mitä huolia ja ilon aiheita 
haluaisit kertoa 
etäopetukseen liittyen?

• Miten perheesi jaksaa?

Vastauksia 58 Vastauksia 113



Miten perheesi jaksaa?
Vastaajien määrä: 112
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Heikosti

Huom! Jaksaminen on viime viikkoina heikentynyt. Vastausten määrä kyselyissä on sen verran pieni, 
että ei voida yleistää. Heikoimmin jaksavat tuskin vastaavat kyselyihin.



Kodin ja koulun yhteistyö

• Etäopetuksen ja 
kotiopetuksen ero oli 
alkuvaiheessa epäselvä, 
nyt rutiinit ja 
toimintatavat ovat 
alkaneet löytyä



• Opettajien etäopetuskäytänteissä 
ja valmiuksissa suuret erot

• Se, mikä toimii yhdelle perheelle/lapselle, 
ei toimi toiselle

• Vanhempien ja koulujen mahdollisuudet
tukea lapsia koulutyössä vaihtelivat

• Työmäärissä suurta vaihtelua, koettiin 
useammin liian kuormittavana

Kodin ja koulun yhteistyö



Kodin ja koulun yhteistyö

• Osa lapsista kaipaa jo lähiopetukseen, osa on 
nauttinut etäopetuksesta

• Varsinkaan erityislasten tuki koulusta ei riittävää 
läheskään aina

• Opettajien työn arvostus noussut monilla, 
joillakin mennyt luottamus



• Struktuurin tai lukujärjestyksen 
tarve korostuu

• Vanhempien riittämättömyyden tunne yleistä 
oman työn ja lasten koulunkäynnin 
puristuksessa

Kodin ja koulun yhteistyö



• Positiivisen palautteen merkitys kasvanut

• Vanhemmat toivovat armollisuutta, panostamista 
jaksamiseen, välittämiseen ja tsemppaukseen, 
aikaa ja joustamista

Kodin ja koulun yhteistyö



Iloja
• Yhteinen aika lapsen ja perheen kanssa

• Etävanhemmat olleet enemmän perillä lapsen 
koulunkäynnistä kuin ennen

• Ymmärtää paremmin lapsen vahvuuksia ja haasteita

• Huomata, että lapsella/nuorella on motivaatiota ja 
omatoimisuutta

• Materiaali-pussukat, soitinlainat koululta ilahduttaa

• Moni nepsy-lapsi voi ja oppii paremmin 
etäopetuksessa, koska ylimääräinen sosiaalinen ja 
aistikuorma jäävät pois

• Lapsi osallistuu joissain perheissä kotitöihin ja 
askareihin paljon normaalia enemmän

• Yhteydenpito koulun kanssa lisääntynyt, 
vanhemmat aktivoituneet

• Kouluruoka ilahduttaa, mutta sen saavutettavuus ja 
9000 annoksen raja puhututtaa



Huolia

• Lapsen tiedollisen ja taidollisen kehittymisen 
riittävyys

• Motivaation laskut, itseohjautuvuuden puutteet

• Vanhemman jaksaminen, lisääntynyt stressi

• Lapsen tukemisen ja töiden yhteensovittaminen 
haastavaa

• Lapsen yksinäisyys

• Taloudelliset huolet kasvaneet

• Sairastumisriskit; mitä tulisi tehdä esim. kavereiden 
tapaamisen, erityislapsen lähiopetuksen suhteen

• Jaksamisesta: fiilikset menee laidasta laitaan, "päivät 
on tosi erilaisia"

• ”Seinät kaatuu päälle”



Oulun alueellisen vanhempainyhdistyksen kysely, 
vastausten suoria lainauksia:
https://www.kouluvanhemmat.fi/kysely/vanhempi
en-kuulumisia/

Vanhempainliiton lausunto kyselyn pohjalta:
https://vanhempainliitto.fi/kannanotot/peruskoul
ujen-toiminta-poikkeusoloissa/

https://www.kouluvanhemmat.fi/kysely/vanhempien-kuulumisia/
https://vanhempainliitto.fi/kannanotot/peruskoulujen-toiminta-poikkeusoloissa/

