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Oppilaiden huoltajien kysely

• Toteutettiin alkuvuodesta 2020 
oVanhemmat vastasivat kyselyyn tullessaan vuosittaiseen arviointi- ja 

kehityskeskusteluun

oYhteensä vastaajia 179

• Huoltajien kysely toteutettiin vain kertaluonteisena alkukartoituskyselynä, 

jonka yhtenä tavoitteena oli myös tiedottaa uudesta tunnista ja sitouttaa 

huoltajia mukaan.
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Huoltajien kyselyn tulokset

• Huoltajista suurimman osan mielestä heidän lapsensa menevät mielellään 

kouluun ja viihtyvät siellä. Lähes 90 prosentilla oli sopivasta kavereita 

koulussa, mutta osa vanhemmista ei tiennyt onko lapsella kavereita.

• Kolmannes huoltajista kertoi, että heidän lastaan oli kiusattu koulussa ja joka 

kymmenes oli tietoinen, että oma lapsi kiusaa muita. 

• Joka viidennellä lapsella oli jatkuvasti tai usein vaikeuksia keskittyä 

läksyihin.

• Suurin osa lapsista kertoi huoltajilleen positiivisista asioistaan, mutta 

negatiivisista harvemmin.

• Lähes joka kymmenennellä lapsella oli usein vaikeuksia rauhoittaa itseään 

suuttumisen jälkeen. Samoin riitojen sovittelut onnistuivat pääsääntöisesti 

vain kahdelta kolmesta. 

• Seuraavissa dioissa tarkemmin huoltajien kyselyn tulokset.
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Huoltajien vastauksia 
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Huoltajien vastauksia 
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Oppilaiden kyselyiden 
tulokset

12.5.2021 Etunimi Sukunimi 7



Oppilaiden kysely

• Tehtiin syksyllä 2019 käyttäen koulun hyvinvointiprofiili -

kyselyjärjestelmää
oVastattiin osioihin sosiaaliset suhteet sekä vahvuudet ja voimavarat

oVastaajia yhteensä 140

• Osa kysymyksistä toistettiin omalla Forms-kyselyllä syksyllä 2020
oVastaajia yhteensä 145
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Oppilaiden kyselyiden tulokset

• Vuoden 2019 tulokset olivat tarkastellussa koulussa heikommat kuin 

muissa Helsingin ala-asteilla

• Vuoden 2020 kyselyssä tilanne oli parantunut selvästi sekä sosiaalisissa 

taidoissa että vahvuuksien ja voimavarojen tunnistamisessa. 

• Seuraavissa dioissa tarkemmin tuloksista.  
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Koko kaupunki vertailu 2019
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 Vuoden 2019 lähtötilanteessa 
koulun oppilaat vastasivat 
negatiivisemmin luokkayhteisön 
sosiaalisia suhteita mittaaviin 
kysymyksiin kuin muut samana 
lukuvuotena vastanneet ala-
astelaiset Helsingissä.

 Etenkin kiusaamista koettiin 
olevan tarkasteltavassa koulussa 
enemmän.

 Myös yhdessä viihtyminen ja 
toisten auttaminen oli muita 
kouluja vähäisempää.  

Niiden osuus, jotka vastasivat ”Täysin eri mieltä” tai ”Eri mieltä”. 
Muut vastausvaihtoehdot: Ei samaa eikä eri mieltä, samaa mieltä, täysin samaa mieltä
Vastaajien määrä: tarkasteltava koulu 140, muut kaupungin ala-asteet 554



Koko kaupunki vertailu 2019
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 Samoin vahvuuksia ja voimavaroja 
kartoittavassa kyselyssä koulun 
oppilaat vastasivat negatiivisemmin 
kuin muut samana lukuvuotena 
vastanneet helsinkiläiset ala-
astelaiset.

 Muita kouluja enemmän 
tarkasteltavan koulun oppilailla oli 
vaikeuksia tunnistaa muiden 
tunteita, pyytää muita mukaan ja 
työskennellä erilaisten oppilaiden 
kanssa. 

Niiden osuus, jotka vastasivat ”Täysin eri mieltä” tai ”Eri mieltä”. 
Muut vastausvaihtoehdot: Ei samaa eikä eri mieltä, samaa mieltä, täysin samaa mieltä
Vastaajien määrä: tarkasteltava koulu 140, muut kaupungin ala-asteet 554



Sosiaalisten suhteiden vertailu vuosina 2019-2020
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 Vuonna 2020 tarkasteltavan ala-asteen 
oppilaat vastasivat sosiaalisia suhteita 
kartoittaviin kysymyksiin positiivisemmin 
kuin vuotta aiemmin. 

 Etenkin luokan oppilaiden yhdessä 
viihtyminen oli kasvanut, ryhmätyötaidot 
kasvaneet ja toisten auttaminen 
lisääntynyt.  

 Kiusaamista kysyttiin eri tavalla: Vuonna 
2019 23 prosenttia vastasi kieltävästi 
kysymykseen ”Minua ei kiusata koulussa”. 
Vuonna 2020 10 % vastasi ”Usein” ja 41 % 
”Joskus” kysymykseen ”Minua kiusataan..” 
Kiusaamisen esiintymistä voi pitää 
edelleen korkeana vuonna 2020. 

Niiden osuus, jotka vastasivat ”Täysin eri mieltä” tai ”Eri mieltä”. 
Muut vastausvaihtoehdot: Ei samaa eikä eri mieltä, samaa mieltä, täysin samaa mieltä
Vastaajien määrä: 2019: 140 ja 2020: 145

Vuonna 2019 kysymysmuodot olivat: 
*Luokkakaverit auttavat toisiaan ongelmatilanteissa
**Minulla on ystäviä tässä koulussa
***Koulukaverit hyväksyvät minut sellaisena kuin olen



Vahvuudet ja voimavarat vertailu vuosina 2019-2020
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 Myös vahvuuksia ja voimavaroja 
kartoittaviin kysymyksiin vastattiin 
vuonna 2020 positiivisemmin kuin 
vuonna 2019. 

 Etenkin pienten riitojen sopimisen 
osaaminen oli kasvanut, keinot 
pahan mielen tullessa parantuneet, 
toisten ihmisten tunteiden 
tunnistaminen parantunut sekä yksin 
olevien mukaan kutsuminen 
lisääntynyt. 

Niiden osuus, jotka vastasivat ”Täysin eri mieltä” tai ”Eri mieltä”. 
Muut vastausvaihtoehdot: Ei samaa eikä eri mieltä, samaa mieltä, täysin samaa mieltä
Vastaajien määrä: 2019: 140 ja 2020: 145

Vuonna 2019 kysymysmuodot olivat: 
*Havaitsen herkästi muista ihmisistä heidän tunteensa (esim. ilon ja surun)
**Jos joku on yksin tai ei osallistu, osaan kutsua hänet mukaan
***Kykenen ratkaisemaan riitatilanteita
****Tunnistan, jos minulla on paha mieli
*****Minulla on keinoja helpottaa oloani, jos minulla on paha mieli



Henkilökunnan 
kyselyiden tulokset
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Henkilökunnan kysely
• Tehtiin koulun opetushenkilökunnalle syksyllä 2019 omalla kyselypohjalla 

oKyselyssä samoja teemoja kuin oppilaiden ja huoltajien kyselyissä
oVastaajia 21

• Sama kysely toistettiin syksyllä 2020
oAvokysymykset erilaisia, tässä kyselyssä kerättiin tietoa tunne- ja 

vuorovaikutustuntien käytännön toteutuksesta.
oVastaajia 13

• Tulokset on muutettu osuuksiksi vastanneista ja koska vastaajamäärät ovat 
pieniä, myös osuudet liikkuvat herkästi. Tuloksia tulkitessa on otettava 
huomioon vastaajien pieni määrä, jolloin yksittäiset vastaajat muuttavat 
prosenttiosuuksia paljon. 

15



Yhteisöllisyys ja luokan ilmapiiri
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 Vuonna 2020 tarkasteltavan ala-asteen opetushenkilöstö 
arvioi luokkien ilmapiirin parantuneen selvästi edellisestä 
vuodesta ja useampi opettaja arvioi, että oppilaat viihtyvät 
keskenään. Vuonna 2019 opettajista 67 prosenttia katsoi, että 
ryhmätyöskentely sujuu luokissa hyvin, seuraavana vuonna jo 
92 prosenttia. 

 Myös työhön keskittyminen tunneilla nousi huomattavasti. 
Vuonna 2019 kaksi kolmesta opettajasta oli sitä mieltä, että 
oppilaat keskittyvät hyvin työskentelyyn, vuonna 2020 näin 
arvioi kaikki. 



Yhteisöllisyys ja luokan ilmapiiri
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 Vuonna 2019 kymmenesosassa luokissa joku oppilas jäi 
usein yksin, mutta vuonna 2020 osuus oli noussut 
kolmannekseen. 

 Kaverijakojen yli työskentely oli sen sijaan parantunut 
hieman vuodessa. 

 Oppilaat tulivat vuonna 2020 useammin kertomaan 
opettajalle huolistaan ja mieltä painavista asioista. 



Kiusaaminen ja rasismi
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 Henkilökunnan mielestä kiusaaminen ja rasismi on vähentynyt 
vuodesta 2019. Etenkin rasismin esiintyminen luokissa on 
vähentynyt huimasti, 29 prosenttia sanoi vuonna 2019, ettei 
luokassa ole rasismia, vuonna 2020 jopa 77 prosenttia. 

 Vähintään viikoittaisen kiusaamisen osuus laski 33 prosentista 
15 prosenttiin. 

 Väkivaltaisen käyttäytyminen ei muuttunut niin paljoa. Sekä 
vuonna 2019 ja 2020 väkivaltaista käyttäytymistä esiintyi noin 
puolessa luokissa viikoittain. 



Tunteiden säätely
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 Oppilaiden tunteiden säätelyn ongelmat ovat vähentyneet. 
Vuonna 2019 opettajista vajaa 60 prosenttia sanoi, että 
ongelmia on jatkuvasti tai usein, vuonna 2020 enää kolmannes.

 Aikaisemmin kolmannes oppilaista osasi kohdata ja käsitellä 
vastoinkäymisiä, vuonna 2020 osuus on kasvanut puoleen. 

 Myös omien taitojen arviointi on parantunut 40 prosentista 70 
prosenttiin. 

 Oppilaiden ärtyneisyys ja pahantuulisuus oli vuonna 2019 
puolessa luokissa harvinaista, vuonna 2020 sen vähintään 
harvinaiseksi kokeviksi oli noussut lähes 80 prosenttiin. 

 Kiukkupuuskia ja raivokohtauksia oli lähes 40 prosentissa 
luokista jatkuvasti tai usein, vuonna 2020 enää reilussa 20 
prosentilla. 

 Myös jännittäminen ja syrjään vetäytyminen on vähentynyt. 



Tulosten yhteenveto
• Koulun henkilöstön arvio antaa selkeän positiivisen tuloksen useilla eri 

mittareilla vuodesta 2019 vuoteen 2020. 

• Luokkien ilmapiiri ja työskentely on parantunut – etenkin keskittyminen ja 
ryhmätyöskentely on parantunut, samoin kiusaamista ja rasismia on selvästi 
vähemmän oppilaiden välillä. 

• Henkilöstö näki selvää parantumista myös oppilaiden tunteiden säätelyssä, 
vastoinkäymisten käsittelyssä ja omien taitojen arvioinnissa.  

• Luokissa on vähentynyt ärtyneisyys, kiukku- ja raivokohtaukset sekä syrjään 
vetäytyminen. 

• Sen sijaan läksyjen tekoon, yksinäisten osuuteen tai väkivaltaiseen käytökseen 
ei ollut muutoksia tai muutokset olivat negatiivisia. 
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Tuntien käytännön toteutus
• Oman tunnin keskittäminen tunne- ja vuorovaikutusasioille pidettiin hyvänä

oKiinteä tunti tulee pidettyä, ei jää kiireisempien asioiden jalkoihin.

oKeskitytään vain tälle asialle, eikä se ole jonkin muun oppiaineen ohella tuleva asia.

oKeskittyminen tunne- ja vuorovaikutusasioihin rauhoittaa menoa keskellä kouluarkea.

• Muiden vetämissä tunneissa opettajat näkivät hyvinä puolina sen, että se tuo 
oppilaille uusia näkökulmia ja vaihtelua sekä opettajalle mahdollisuuden oppilaiden 
havainnointiin uudesta näkökulmasta. 

• Hyvinä menetelminä mainittiin Salatut elämät, Värinautit ja Lions Quest. 

• Oppilaat ovat olleet innostuneita tunneista ja tehneet mielellään harjoituksia. 

• Kuitenkin osa opettajista nosti esiin myös sitä, että tunne- ja vuorovaikutustaitojen 
harjoittelu on aina kuulunut koulun arkeen ja kiinteästi oppitunneille, omaa 
oppituntia aiheesta ei pidetty tarpeellisena. 
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Henkilökunnan kokemat hyödyt
• Lähes kaikki opettajat näkivät runsaasti hyötyjä tunne- ja vuorovaikutustuntien 

pitämisestä. 

• Hyötyinä nähtiin etenkin oppilaiden kasvanut tietoisuus ja osaaminen omista ja 
toisten tunteista sekä oppilaiden välisen vuorovaikutuksen parantuminen.

”Oppilaat osaavat paremmin sanoittaa tuntemuksiaan ja uskaltavat kertoa asioistaan.” 

”Miten säädellä omaa tunne- ja vireystilaa. Miten kommunikoida rakentavasti ihmisten kanssa.”

”Empatiataidot ovat suuresti kasvaneet.” 

”Omien ja toisten tunteiden tuominen näkyväksi ja hyväksytyksi.”

• Luokan ilmapiirin vaikuttaviin asioihin on päästy pureutumaan. 

• Haastavat vuorovaikutustilanteet kuten esimerkiksi riidat vaikuttavat oppilaisiin 
niin, ettei opetusta voi järjestää vaan aika menee riitojen selvittelyyn. Näillä 
tunneilla asioihin päästää pureutumaan ja ehkäisemään riitatilanteita. 
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Henkilökunnan kokemat haasteet
• Puuttuva materiaali oli useimmin mainittu haaste tunne- ja 

vuorovaikutustaitotuntien pitämisessä ja opettajat toivoivat valmista 
materiaalipakettia paljon.

o Eri ikäisille ja eri tasoisille oppilaille on haastavaa löytää sopivaa materiaalia. 

oMateriaalin etsiminen vie paljon aikaa opettajilta

o Erilliset paperit katoavat usein oppilailta, kotitehtäviä ei tule takaisin. 

oMateriaalikokonaisuudesta olisi helpompi antaa kotitehtäviä ja sitouttaa myös 
vanhempia mukaan. 

• Osalle oppilaista käsitellyt teemat ovat liian rankkoja, kun ne tulevat lähelle 
omia ongelmia. Reagoiminen asiaa mm. suurempana häiriökäyttäytymisenä.   

• Yksi tunti viikossa on lyhyt aika käydä isoja asioita läpi. 
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Yhteenveto

24



Vaikutusten arviointi
• Sekä henkilökunta, oppilaat että oppilaiden huoltajat tunnistivat vuonna 

2019 haasteita oppilaiden välisessä vuorovaikutuksessa sekä sosiaalisissa ja 
tunnetaidoissa.

• Oppilaille tehtyjen kyselyiden mukaan osaaminen oli kasvanut vuodesta 
2019 vuoteen 2020. Sosiaalisista taidoista etenkin ryhmätyötaidot olivat 
kasvaneet ja toisten auttaminen lisääntynyt. Luokan oppilaiden yhdessä 
viihtyminen oli kasvanut. Sosiaaliset taidot olivat kasvaneet mm. siten, että 
pienten riitojen sopimisen osaaminen oli lisääntynyt ja yksin olevien 
mukaan kutsuminen lisääntynyt. Tunnetaitojen kehittyminen näkyi siinä, 
että oppilaiden toisten ihmisten tunteiden tunnistaminen parantunut ja 
oppilailla oli enemmän keinoja rauhoittaa itsensä, jos paha mieli tulee.  
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Vaikutusten arviointi
• Koulun henkilöstön arvio antaa myös selkeän positiivisen muutoksen  

useilla eri mittareilla vuodesta 2019 vuoteen 2020. Luokkien ilmapiiri ja 
työskentely on parantunut – etenkin keskittyminen ja ryhmätyöskentely on 
parantunut, samoin kiusaamista ja rasismia on selvästi vähemmän 
oppilaiden välillä. 

• Henkilöstö näki selvää parantumista tunnetaidoissa kuten oppilaiden 
tunteiden säätelyssä, vastoinkäymisten käsittelyssä ja omien taitojen 
arvioinnissa.  
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