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KYSELY PÄHKINÄNKUORESSA
Kyselyyn vastasi 26 357 vanhempaa

Vastaajista suurin osa oli:
•
•
•
•
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naisia
suomenkielisiä
töissä kodin ulkopuolella
vastaajia oli tasaisesti eri koulutustaustoista ja
eri luokka-asteilta
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• Suomen Vanhempainliitto ja Förbundet Hem och Skola keräsivät
Vanhempien Barometri 2021 -kyselyllä peruskouluikäisten lasten ja
nuorten vanhempien kokemuksia koronapandemian vaikutuksista
kuluvan lukuvuoden 2020–2021 opetusjärjestelyihin, kodin ja koulun
yhteistyöhön ja vanhempien osallisuuteen kouluissa
• Kyselyyn oli mahdollista vastata suomeksi tai ruotsiksi. Kysely
toteutettiin sähköisenä kyselynä 4.2. – 7.3.2021 välisenä aikana.
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OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNTI

6.10.2021

www.vanhempainliitto.fi

Oppimisvaje ja koulunkäynnin kuormittavuus
Saanut tietoa, miten lapsi saavuttanut opetuksen tavoitteet koronapandemian
aikana
Alakoululaisten vanhemmat

80%

Yläkoululaisten vanhemmat

17%

66%

30%

2%
5%

Saanut tietoa lapselle koronapandemian aikana syntyneestä oppimisvajeesta
Alakoululaisten vanhemmat
Yläkoululaisten vanhemmat

37%

20%

26%

43%

33%

41%

Kokenut, että lapselle on syntynyt oppimisvajetta koronapandemian aikana
Alakoululaisten vanhemmat
Yläkoululaisten vanhemmat

22%

53%
33%

25%
44%

23%

Koulunkäynti on koronapandemian aikana on kuormittanut lasta
Alakoululaisten vanhemmat
Yläkoululaisten vanhemmat

38%

54%

47%

7%
47%

6%

Lapsen koulunkäynti on koronapandemian aikana on kuormittanut vanhempana
Alakoululaisten vanhemmat
Yläkoululaisten vanhemmat

20.5.2021

Täysin tai jokseenkin samaa mieltä

53%

43%

47%
Täysin tai jokseenkin eri mieltä

48%
Ei koske lastani

4%
5%

Vanhempien kokemukset lapsen koulunkäynnistä vaihtelevia –
toiset suoriutuivat paremmin etäopetuksesta, toiset kokivat
koulunkäynnin kuormittavaksi
• ’Karanteenitilanne tuli vastaan nopeasti, mutta koulu oli siihen hyvin valmistautunut. Perheitä auttoi
tilanteessa se, että vanhemmat ovat hyvin verkottuneet ja tietoa kulki Wilman kautta lisäksi vanhempien
kesken omassa Whatsapp-ryhmässä.’
• ’Lapsi on ollut väsyneempi ja sulkeutuneempi etäkoulun aikana, itse on sanonut että ei koe etäkoulua
mielekkääksi koska vaikeampi oppia asioita etäkoulun kautta.’

• ’Lapsemme viihtyi hyvin etäkoulussa ja toivoo että sitä olisi enemmänkin. Hän on myös oppinut hyvin,
ehkä jopa paremmin kuin lähiopetuksessa. Mutta! Se johtuu siitä, että olen pystynyt olemaan kotona
hänen kanssaan ja tukemaan häntä opinnoissa.’
• ’Vuorotyöläisenä ei oikein jaksaisi tätä toista, uutta, pyytämättä tullutta ammattia: opettajaa. Liian paljon
jää kodin vastuulle.’
• ’Hösten har fungerat bättre i jämförelse med våren eftersom barnet har fått gå i skolan, men jag upplever
att jag själv totalt tappat insynen i vad som händer i skolan/undervisningen.’
• ’Koronatilanne on hoidettu koulussa niin hienosti, ettei se millään tavalla ole kuormittanut lapsemme
koulunkäyntiä tai meitä vanhempia.’
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Vanhempien kokemukset lapsen koulunkäynnistä vaihtelevia –
sosiaalisten suhteiden puute ja työmäärä huolestuttavat
• ’Tunnolliselle jännittävälle koululaiselle kevään etäkoulu oli huomattavasti helpompaa kuin
lähikoulunkäynti.’
• ’Skolan skötte det bra och anpassade sig snabbt till den nya situationen. Skolan borde dock ge barnen
datorer att jobba med.’

• ’Yläasteella kaikki vastuu informaatiosta siirretään teinin kerrottavaksi kotiin. Vain yleiset korona-ohjeet on
saatu, ei mitään varsinaisia "näin teillä menee" juttuja.’
• ’Jos koko luokka on ollut karanteenissa, opiskelujärjestelyt ovat sujuneet loistavasti etäopetuksena. Mutta
niissä tilanteissa, jossa hän on joutunut yksin karanteeniin ja muut ovat opiskelleet normaalisti, on
järjestelyt olleet kyllä olemattomat.’
• ’Mycket tungt då sociala relationer minskats/begränsats.’
• ’Stressaantuminen tehtävistä on ollut ajoittain hurjaa. Yläkoulun opettajien antamat tehtävät ovat olleet
välillä turhankin vaativia.’

• ’Kodin ja koulun yhteistyö on varsin vähäistä. Koulu ei tiedota koteja arvioinnista, kurssin tavoitteista tai
esim. Valinnaisainevalinnoista. Voi vain toivoa, että lapsi itse on tietoinen ja osaa toimia viisaalla tavalla.’
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KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ
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Kodin ja koulun yhteistyö lapsen koulussa
100%
90%
80%
70%
63%
59%

60%
50%

Alakoululaisten vanhemmat
Yläkoululaisten vanhemmat

40%
30%

25%
20%

20%

12%

10%

5%

11%

5%

0%

Aktiivisempaa kuin ennen
koronaa
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Yhtä aktiivista kuin ennen
koronaa

Vähäisempää kuin ennen
koronaa
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En osaa sanoa

Korona-aika on mielestäni
100%
90%

80%
70%
60%

55%

57%

50%

Alakoulaisten vanhemmat
Yläkoululaisten vanhemmat

40%

30%

25%

27%

20%
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10%

10%

7%

9%

0%

Lähentänyt kotia ja koulua
toisiinsa
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Etäännyttänyt kotia ja koulua
toisistaan

Ei ole muuttanut kodin ja
koulun välistä suhdetta
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En osaa sanoa

100%
90%

Lapseni koulussa tai luokassa on järjestetty muita tapahtumia, joihin vanhemmat on
88%
kutsuttiin mukaan
83%

80%
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50%

40%
Alakoululaisten vanhemmat

Yläkoululaisten vanhemmat

30%
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6%
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Kyllä
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Vanhempien yhteinen toiminta luokassa
100%
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Alakoululaisten vanehmmat
Yläkoululasiten vanhemmat
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Vähäistä

Vanhemmat eivät
ole toimineet
lainkaan
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Vanhempainyhdistyksen toiminta
100%
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Alakoululaisten vanhemmat
43%

42%
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Vähäistä

Toimintaa ei järjestetty
lainkaan
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En osaa sanoa

Yläkoululaisten vanhemmat

Yhteisöllisyyttä ja yhteisiä tapahtumia kaivataan
• ’Koulun ja kodin yhteistyö tuntuu myös etäyhteyksien vuoksi tavallista vajavaisemmalta,
vaikka viestit kulkevatkin moitteettomasti. Aiemmin järjestetyt pienet tapaamiset ja
juhliin osallistumiset ovat kuitenkin lisänneet yhteenkuuluvuuden tunnetta myös
muiden vanhempien tapaamisen kautta, mutta näiden poissa ollessa koulu ja luokan
toiminta tuntuu vanhemman näkökulmasta entistä kaukaisemmalla.’
• ’Kaikki mukavat tapahtumat ovat jääneet koronatilanteen takia väliin, jolloin emme ole
tavanneet henkilökunnan tai lasten vanhempien kanssa. Yhteisöllisyys puuttuu.’
• ’Luokan vanhempien yhteishenkeä rakentavat tilanteet ovat jääneet pois. Koulun
tilaisuudet ja tapahtumat, juhlat, konsertit, yms. ovat jääneet pois. Kaipaan
vanhempana tilaisuuksia tavata muita vanhempia ja lapsia.’

• ’Yhteiset juhlat videoitiin ja lähetettiin koteihin katsottavaksi. Tämä oli kiva juttu! Juhlan
tunnelma jäi toki puuttumaan, mutta kaikki ymmärtävät syyn miksi yleisöjuhlia ja
tapahtumia ei järjestetä.’
• ’Koulu järjesti joulujuhlaan etänä. Loistava tapa.’
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HYVINVOINTI JA OSALLISUUS KOULUSSA
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Osallisuus, hyvinvointi ja turvallisuus
Osallisena lapsen koulunkäynnissä
Alakoululaisten vanhemmat

84%

Yläkoululaisten vanhemmat

14%

76%

22%

2%
2%

Saanut riittävästi tietoa koulun toiminnasta
Alakoululaisten vanhemmat

83%

Yläkoululaisten vanhemmat

17%

77%

1%

22%

1%

Tiennyt, kehen otan yhteyttä, jos joku asia huolestuttaa
Alakoululaisten vanhemmat

94%

Yläkoululaisten vanhemmat

6%0%

89%

10% 1%

90%

9% 0%

Kokenut, että lapsi on viihtynyt koulussa
Alakoululaisten vanhemmat
Yläkoululaisten vanhemmat

82%

18%

1%

Kokenut lapsen koulun turvalliseksi
Alakoululaisten vanhemmat

90%

Yläkoululaisten vanhemmat
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Täysin tai jokseenkin samaa mieltä

85%
Täysin tai jokseenkin eri mieltä

En osaa sanoa

10% 0%
14%

1%

Som förälder måste jag läsa
av mitt barn och tolka hur
han beter sig - jag har inte
längre någon inblick i
skolans gemenskap och vet
således inte vad som
händer eller hur
gemenskapen ser ut.

Lapseni viihtyy taas
koulussa ja lähtee
mielellään, kutosella ei
halunnut mennä
koulukiusaamisen takia.
Koronaetäkoulun aikaan
lapset ymmärsivät koulun
tärkeyden ja iloiten
odottelivat kouluun pääsyä.
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Alakoululaisten vanhemmat

Lapseni koulu on todella
yhteisöllinen ja koen, että
oppilaat viihtyvät siellä
hyvin. Opettajat ovat
mukavia, osaavia ja tulevat
hyvin toimeen oppilaiden
kanssa. Kannustava opetus
on myös iloinen asia.
Jag önskar att man nu, när
vi börjar på ”andra
koronaåret” skulle inse att
det inte mera handlar om
undantagstillstånd, utan att
skolan verkligen nu
behöver anpassa. Vi kan
inte göra ”allt som förr” men vi kan inte heller ”inte
göra nåt då det inte går att
göra som förr”.

Barnets välmående
försämrades under
distansstudietiden.

Kouluympäristö
turvallinen, lapseni voinut
hyvin. Vanhempien
osallisuus ja yhteisöllisyys
olematonta.
Högstadietiden är alltid en
svår tid i barnens liv.
Coronapandemin har
försvårat delaktigheten i
skolverksamheten och kan
säkert ge stora problem åt
många elever.
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Yläkoululaisten vanhemmat

Yhteisöllisyyttä on vaikea
tukea jos ollaan sitä mieltä,
että yhteisö on sama kuin
läsnäolo. Tilaisuuksia voi ja
kannattaa nykypäivänä
järjestää etäyhteydellä ja
etenkin lapsille tämä on
ihan luonnollinen osa
ympäristöä jo esim.
pelienkin kautta. Näin koko
koulu voisi helposti
osallistua yhteisiin
tilaisuuksiin ja juhlatkin
voitaisiin striimata
vanhemmille ilman
läsnäoloa.

Hyvin toimivalla kodin ja koulun yhteistyöllä on monia
positiivisia vaikutuksia:
Vanhempien keskinäinen tutustuminen ja tiivis vuorovaikutus kouluyhteisössä:
LISÄÄ lasten ja koko yhteisön hyvinvointia, ympäristön turvallisuutta, yhteisöllisyyttä ja vanhempien
kokemusta osallisuudesta.
TUKEE lasten kasvua ja oppimista, opettajan työtä ja pedagogiikkaa sekä vanhemmuutta.
VAHVISTAA lapsen ja vanhemman vuorovaikutusta sekä koko suomalaista koulutusta
VÄHENTÄÄ yksinäisyyttä ja kiusaamista
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Lisätiedot:
Tuija Metso, Suomen Vanhempainliitto, puh. 044 755 1371, tuija.metso@vanhempainliitto.fi

Minna Palmu, Suomen Vanhempainliitto, puh, 041 313 5634, minna.palmu@vanhempainliitto.fi
Katarina Perander-Norrgård, Förbundet Hem och Skola, puh. 040 736 27 67,
katarina.perander@hemochskola.fi

Tutustu Vanhempien Barometri 2021 tuloksiin:
https://vanhempainliitto.fi/2021/05/20/vanhempien-barometri-2021-on-julkaistu/
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Kiitos!

