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Lapsivaikutusten arviointi (LAVA) 

• YK:n lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa 

• Lapsuus on herkkä kehitysvaihe; hyvien elinolosuhteiden rakentaminen erityisen 
tärkeätä 

• Lapsivaikutuksen arvioinnissa kuullaan niitä, joita asia koskee 

• Huolellinen lapsivaikutusten arviointi vähentää työnmäärää, kuuluu hyvään 
valmisteluun, joka vähentää päätöksenteon ”soutamista ja huopaamista” 

• Muodon vuoksi tehty vaikutusten arviointi ei edistä lapsen oikeuksien 
toteutumista 

• Tarkoituksena on selvittää ennakoidut hyödyt ja haitat lasten hyvinvoinnille  

• Lapsivaikutusten arvioinnissa ei tarkastella taloudellisia näkökulmia.  

• Prosessiin kuuluu myös seurata ja arvioida toteutuneita vaikutuksia 

• Hyötyä: 
• Tuo esille lapsiin kohdistuvia vaikutuksia 
• Auttaa päätöksenteossa  
• Mahdollistaa negatiivisiin vaikutuksiin varautuminen 
 
 



Pälkäneellä toteutettu lapsivaikutusten arviointi  
liittyen kouluverkko uudistukseen 

• Vaikutusten arviointi:  
• Suunnittelu, aineiston keruu ja analysointi: Minna Rauas 
• Ohjausryhmä: Anitta Hietaniemi ja Juha Forsman  
• Konsultointiapuna ja forms-kyselyt: Tiina Kivinen ja Riitta Tiitola 
 

• Vaikutusten arviointi prosessi alkoi ennen valtakunnallista poikkeustilannetta, suunnitelmat jouduttiin muuttamaan; 
kouluissa tapahtuvista työpajoista luovuttiin, tilalle tuli haastattelut puhelimitse, forms-kyselyt sekä postitettava aineisto 

• Prosessiarviointi (ei ennakkoarviointi), vaikutusten arviointi tehtiin olemassa olevaan kouluverkkosuunnitelmaan 

• Koulu nähdään vaikutuksen arvioinnissa peruskoulun toteuttamisen näkökulmasta ja sen ensisijaisten tehtävien kautta. 
(kylien elinvoimaisuus ei ole koulun tehtävä; joten ne ja muut peruskouluun liittymättömät kommentit on sivuutettu ) 

• Kostian koulun sisäilmaongelmat vaikeuttivat vaikutusten arvioinnin tekemistä (yksi keskeinen syy huoltajien kielteiseen 
suhtautumiseen), vei huomiota koulun varsinaisilta tehtäviltä. 

• Vaikutuksen arviointi perustuu tehtyjen haastattelujen ja kyselyjen aineistoon. Eri ryhmien kyselyt noudattelivat samoja 
teemoja. Kysymykset liittyivät kouluun, mahdolliseen koulun vaihtumiseen sekä sen vaikutuksiin.  

• Vastaukset antavat monipuolisen kuvan asiasta ja siihen liittyvistä näkökulmista. 

• Vaikutuksen arviointi ei perustu tilastoihin (eniten ääniä saanut vaihtoehto tarkoittaisi todennäköisintä vaikutusta). 

• Raportin kuvituksessa käytetty oppilaiden piirustuksia, joita kerättiin sulkeutumisuhan alla olevien koulujen 1-2 luokkalaisilta 
sekä eskarilaisilta. 

• Aineistossa olevat kommentit ovat osin suoria lainauksia; osin niistä on poistettu tunnistettavuus (esim. koulun nimi). 



Lapsivaikutusten arviointiin osallistujat ja 
toteutettu tiedonkeruu   
Aineistoa kerättiin eri vastaajaryhmiltä poikkeustilan sallimissa olosuhteissa. 
 

• Kokemusasiantuntijat: Epaalan ja Laitikkalan koulusulkemisen kokeneita opettajia ja 
oppilaita haastateltu 

• Sulkemisuhan alla olevien koulujen huoltajat forms-kysely 

• Sulkemisuhan alla olevien koulun eskari, 1. ja 2. luokkalaiset: postitse lähetetty 
piirustustehtävä kehystarinalla. 

• Sulkemisuhan alla olevien koulujen 3-5 luokkalaiset forms-kysely (vertailuaineisto Kostian 
koulun 3-4 luokan oppilailta, forms-kysely) 

• Sulkemisuhan alla olevien koulujen henkilökunta forms-kysely  

Kaikista aineistoista on tehty SWOT-analyysi (vahvuudet-heikkoudet, mahdollisuudet-uhat) 
ja yhteenveto.  

 

Kokemusasiantuntijoiden näkemykset voivat osittain korostua aineistossa, koska ne käytiin 
puhelinhaastatteluina, ja lisäkysymysten tekeminen oli mahdollista. Kokemusasiantuntijoilta 
saatu aineisto toimi peilauksena nykytilanteeseen, kun lopullisia lapsivaikutuksia arvioitiin.  



Kokemusasiantuntijoiden haastattelut 

 

• Kokemusasiantuntijoita haastateltiin 13 hlöä.  

• Koulun sulkemisesta oli kuusi vuotta aikaa. 

• Haastatteluista muodostui osin tunteellisia, koska koulunsulkeutuminen oli haastateltaville ollut 
merkittävä tapahtuma 

• Haastattelija joutui kahdessa eri kohtaa miettimään haastatteluiden lopettamista, koska 
haastateltavat saattoivat itkeä tai ilmaista liikutuksensa haastattelun aikana. Kuitenkin he 
viestittivät myös kiitollisuutensa, että vihdoin myös heidän kokemuksiaan haluttiin kuulla. He 
kertoivat myös, että asiasta puhuminen tuntui vuosien jälkeen hyvältä. (sekä oppilaat että 
opettajat) 

• Näiden haastattelujen myötä tuli tietoa, miten jatkossa tulisi toimia samankaltaisissa tilanteissa. 

• Epäselvää on, kuinka negatiivinen kokemus koulun sulkeutumisesta vaikutti muihin asiaan 
liittyviin näkökulmiin. (Mikäli koulunvaihtoon ei olisi liittynyt paljon tunteita ja asiasta olisi ollut 
enemmän mukavia asioita muisteltavana; olisiko kokemus voinut olla kokonaisuudessaan 
positiivisempi.)  



Kommentteja kokemusasiantuntijoilta (jotta ymmärrettäisiin, mistä 
kontekstista he arvioivat myös vaikutuksia)  
haastatteluaineistoa ei litteroitu, kommentit on kerätty puhutun kielen kirjaamisen perusteella 

• Kun mä nyt mietin niin jos kolmasluokkalaisella olisi ollut sana ”perseestä” 
niin siltä se koko homma tuntui. 

• Mä en voinu tajuta, että se koulu loppuu oikeasti. Ei se voinu mennä niin. 

• Me oltiin ku palikoita joita siirreltiin. 

• Mä ihan liikutun, ku mä mietin sitä aikaa.  

• V****, minkä teitte.  

• Se sai tekemään asioita, joita muuten ei olis tehny. 

• En halunnut nähdä valoisia puolia.  



SWOT -analyysi Kokemusasiantuntijoiden näkemykset koulun 
vaihdosta (pienemmästä koulusta isompaan) 

VAHVUUDET HEIKKOUDET
*ERILAISIA OPETUKSEN TUKITOIMIA OLI ENEMMÄN.

*SAA UUSIA KAVEREITA (otoksessa 100 % siksi vahvuus)

*TERVEYDENHOITAJAN, KURAATTORIN JA PSYKOLOGIN PALVELUT VAHVISTUVAT

*VUOROVAIKUTUSTAIDOT VAHVISTUU

*VUOSILUOKKAKOHTAINEN OPETUS (opettaja puhuu koko ajan "mun" asiaa ->ei odotusta oppitunnilla, 

opettajalla vain yksi aine käsitelyssä tunnilla, oppilaan helpompi keskittyä luokassa) 

*LIIKUNTASALI MAHDOLLISTI MONIPUOLISEMMAN  SISÄLIIKUNNAN (ESIM.PALLOPELIT) 

*VÄLKKÄ VALVONTA TOTEUTUU (TOSIN VALVOTTAVAA ON ENEMMÄN)

*OPETTAJALLA TYÖYHTEISÖ, VERTAISTUKI

*VALMISTAA YLÄKOULUUN (7LK) SIIRTYMISTÄ

*TULEE SELKEÄ RUNKO "ei eletä niin paljon tilanteen mukaan"

*SIJAISJÄRJESTELYT TOIMIVAT PAREMMIN

*TURVALLISUUS LISÄÄNTYY, KUN AIKUSIA ON ENEMMÄN PAIKALLA 

*OPPILAS OPPI KANTAMAAN VASTUUTA ERILAISISTA ASIOISTA JA TULEE ROHKEUTTA HOITAA OMIA 

ASIOITAAN

*KOULUNVAIHDOS ON ISO MUUTOS, JOSSA ON SUURI MAHDOLLISUUS EPÄONNISTUA HEIKOLLA SUUNNITTELULLA

*YHTEISÖLLISYYS VÄHENEE

*VÄLITUNTITOIMINTA VÄHENEE; TILA VÄHENEE JA TOIMINNOT VÄHENEE, SÄÄNNÖT LISÄÄNTYY

*KOULUMATKA PITENEE, KOULUKYYDISTYS KILOMETRI RAJOJEN MUKAAN

*KAIKKI EIVÄT TUNNE KAIKKIA (EI OPPILAITA EIKÄ OPETTAJIA)

*VÄHEMMÄN TILAA SEKÄ LUOKISSA ETTÄ PIHALLA 

*AIKATAULUTETTU RUOKAILU JA OSIN RAUHATON

*KIUSAAMISEEN EI PUUTUTA NIIN PERUSTEELLISESTI 

*YMPÄRISTÖÄ EI HYÖDYNNETÄ NIIN PALJON OPETUKSESSA

*KYLÄKOULUT LOPETAAN PÄLKÄNEELLÄ (lapset eivät saa enää kokemuksia sellaisesta)

*OPETTAJIA ON ENEMMÄN JA HEISSÄ ON EROJA (useat asiat opettajakohtaisia; opettajia vertaillaan)

*JOUSTAVUUS VÄHENEE (esim. liikuntatuntia ei voi siirtää iltapäivää)

*OPETTAJA EI TUNNE OPPILAITA JA PERHEITÄ NIIN HYVIN

*OPETTAJISSA ON ENEMMÄN VAIHTUVUUTTA (monet asiat eivät ole kiinni koulun koosta vaan open persoonasta)

*KOULUKULJETUS PÄÄTTYI

MAHDOLLISUUDET UHAT

*LÖYTÄÄ ENEMMÄN SAMANHENKISIÄ KAVEREITA

*JÄLKIKÄTEEN AJATELLEN KOULUVAIHTO ISOMPAAN ON TUONUT ENEMMÄN POSTIIVIA ASIOITA KUIN 

NEGATIIVISIA

*PIENESSÄ KOULUSSA TOIMINTA HENKILÖITYY; ISOMMISSA KOULUISSA NÄKÖKULMA LAAJENEE

*KOULUMATKA JA KULJETUKSET MUODOSTUVAT OSAKSI ARKEA (ei merkittävää haittaa, nähtiin myös 

positiivisia puolia)

*OPPILAIDEN JA OPPIMISEN HAASTEET NYKYÄÄN VAIKEAMPIA, NIIHIN VASTAAMINEN ONNISTUU 

OPETTAJIEN JA ERITYISOPETTAJIEN TIIVIILLÄ MONIAMMATILLISELLA YHTEISTYÖLLÄ

*KOULUNVAIHTOA EI HOIDETA PERUSTEELLISESTI; OPPILAILLE JÄÄ HUONO KOKEMUS (epämiellyttäviä tilanteita ja tunteita)

*KOULUKIUSAAMINEN LISÄÄNTYY

*OMA RYHMÄ HAJOITETAAN, JAKAUDUTAAN ERI LUOKILLE 

*KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ VÄHENEE

*VÄLITUNTIVÄLINEET HUKASSA JA NIISTÄ EI HUOLEHDITA

*OPETTAJALLA ON VÄHEMMÄN AIKAA KESKITTYÄ YHTEEN OPPILAASEEN (jos oppilas on ollut pienemmän luokkakoon luokassa)

*OPETTAJIEN VAIHTUVUUS ON SUUREMPAA 

*VUOSILUOKKAKOHTAISESSA OPETUKSESSA VOI TULLA HELPOMMIN OPPILAIDEN KESKUUDESSA NEG.VERTAILUA (oppilaat 

asettavat itsensä samalle viivalle luokkatovereiden kanssa) 

*MITEN PÄÄSEE RYHMÄÄN SISÄÄN, KUN MUUT OVAT OLLEET USEMMAN VUODEN JO YHDESSÄ?



Kokemusasiantuntijoiden aineiston yhteenveto 

• Kokemusasiantuntijoiden näkemyksessä korostuivat 
pienten koulun hyvät puolet 

• Pienten koulujen positiivisimpana asioina korostui 
yhteisöllisyys ja aktiivinen välituntitoiminta 

• Koulun perustehtävissä, oppiminen ja peruskoulun 
suorittaminen, ei aineisto tuonut merkittävää eroa ison 
ja pienen koulun välillä (yksittäisiä kommentteja 
puolesta ja vastaan) 

• Erityisen tuen tarpeissa ja muissa tukitoimissa 
isommassa koulussa paremmat edellytykset  

• Kokemusasiantuntijat tuovat pidemmän aikavälin tietoa 
(mahdollistaa negatiivisiin seurauksiin varautumisen)  



Huoltajat/kysely  
(sulkeutumisuhan alla olevien koulujen 1-5 luokkalaisten ja eskarilaisten huoltajat) 

• Oppilaiden huoltajille kysely lähetettiin wilman välityksellä. Kohderyhmä oli 91 
oppilasta, (sulkeutusmisuhan alla olevien koulujen oppilaat 1-5 luokat) ja heidän 
130 huoltajaa wilma-järjestelmässä. Wilma-viestissä oli infoa tehtävästä 
selvityksestä ja linkki kyselyyn.  Vastauksia tuli 49 huoltajalta.  

• Kysely sisälsi 48 kouluun ja koulujen mahdolliseen sulkeutumiseen liittyvää 
kysymystä (lähes puolet kysymyksistä oli tarkentavia avoimia kysymyksiä suljetun 
kysymyksen jälkeen) 

• Arviolta noin puolet 1-5 luokkalaisten oppilaiden huoltajista vastasi kyselyyn. 

• Koulujen välillä ei ollut suuriakaan eroja, vaan näkemykset olivat yhtenäisiä 
riippumatta, mistä koulusta oli kyse.  

• Eskareiden vanhempien vastauksia oli niin vähän, että niitä ei julkaista omana 
raporttina. Eskari vanhempien avointen vastausten näkökulmat on lisätty osaksi 
1-5 luokan huoltajien näkemyksiä swot- kaaviossa. Vastaukset olivat 
samansuuntaisia kummassakin aineistossa. 



Huoltajat / kyselyn vastaukset *Suorastaan suututtaa Pälkäneen 
kunnan toiminta 
 
*Harmittaa, suututtaa ja surettaa 
paljon. 
 
*Pienen koulun etu on yhteisöllisyys 
sekä opitaan toimimaan yhdessä eri 
ikäluokkien kesken.  
 
*Suurin pelko on että lapsen yksilöllisyys 
suuressa opetusryhmässä katoaa.  
 
*Lapset ovat joutuneet kummallisiksi 
päättäjien heittopusseiksi. 
 
*Järjetöntä sulkea hyväkuntoinen ja 
tilava koulurakennus. 
 
*Tähän iso rivi voimasanoja.  
 
*Kostian koululla kattavammat palvelut, 
mutta koulu tulisi remontoida terveeksi. 

Kohderyhmän oppilaita: Aitoo:45 Harhala:26 Rautajärvi: 20. 



Huoltajat / kyselyn vastaukset 
*Koulumatka ja –aika pitenee huomattavasti.  
 
*Liian suuret luokkakoot. 
 
*Sisäilmaongelmat Kostian koululla 
aiheuttavat huolta. 
 
*Ujolla lapsella sopeutuminen isoon 
ryhmään/kouluun vie paljon aikaa.  
 
*Mitä kauempana ja mitä isompi yksikkö, sen 
huonompi. 
 
*2,5 tuntia taksissa tai bussissa tarkoittaa, 
ettei liikkumaan ja harrastamaan enää 
lähdetä.  
 
*En pysty keksimään positiivista vaikutusta 
vaikka yritän.  
 
*Vaikea tietää etukäteen, luultavasti 
positiivista on se, että luokassa saattaisi saada 
uusia ystäviä ja kehittyä sosiaalisissa taidoissa. 
 
*Miten järjestetään se, että nyt yhdysluokassa 
ekaluokkalaiset opiskelevat kakkosluokan 
asioita? (Ensi vuonna 1.luokan asioita?)  



SWOT -analyysi Huoltajien näkemykset  
(suunniteltu kouluverkkouudistus) 

VAHVUUDET HEIKKOUDET

*Kunnolliset urheilutilat olisi lähempänä

*Liikuntasali mahdollistaa sisäpelit 

*koulumatka pitenee ja liikunta koulumatkoilla sekä vapaa-aika vähenee

*opettajat eivät tunne kaikkia oppilaita 

*isossa luokkaryhmässä lapsi saa vähemmän huomiota, yksilöllinen opetus vähenee

*luonto välitunti ympäristönä poistuisi

*Kostian piha on oppilasmäärään nähden pienempi ja ahtaampi 

*isommassa koulussa on enemmän kiusaamista kuin pienessä 

*kiusaamiseen puuttuminen on monimutkaisempaa (aikuiset eivät tunne kaikkia oppilaita, valvottavaa paljon, kiusaaminen ei ehkä tule ilmi)

*kodin ja koulun välinen yhteistyö vähenisi (esim. nyt kun haen lasta koulusta, saatan jutella opettajan kanssa asioista; tämä jäisi pois) kynnys tehdä yhteistyötä koulun 

kanssa kasvaisi 

*lapsi ei saisi olla niin pitkään lapsi (pienessä koulussa lapsi saa kauemmmin olla lapsi)

*siirtyvät oppilaat tulevat ulkopuolelta ryhmään, haastava tilanne

*isommassa koulussa yksittäisen oppilaan vaikutusmahdollisuudet ovat väkisinkin heikommat

*kaukana olevaa koulua ja yhteisöä ei koeta omaksi

*poistuminen tutusta ja turvallisesta kouluympäristöstä

MAHDOLLISUUDET UHAT

*lapsi voisi olla tyytyväinen kuljetukseen, kun ei 

tarvitse kävellä säässä kuin säässä

*lapsi oppisi tuntemaan enemmän ihmisiä

*lapsi saisi uusia kavereita

*lapsi joutuisi ottamaan enemmän vastuuta 

ehtimisestään ja ajankäytöstä, mikä olisi hyvä 

asia

 

*ajan myötä uudet ihmissuhteet voisivat tukea 

lastani, joka ei helposti päästä ihmisiä lähelleen

*lapset sopeutuisivat uuteen ympäristöönsä

*luokkakoko kasvaisi, hälinä luokassa kasvaisi

*lapsi ei uskaltaisi toimia isossa luokassa 

*isommilta mallioppimisen positiiviset puolet jäisivät toteutumatta

*yksilökohtaiset erot oppilaassa ja opettajassa (millainen oppilas, millainen opettaja; monet asiat riippuvat näistä, ei koulun koosta)

*vastustus uutta koulua kohtaan

*pidemmät koulumatkat väsyttävät ja tämä näkyy koulumenestyksessä ja harrastuksissa 

*ruokailujen porrastaminen, ruokailuaika lyhenee 

* ruokailuaika joillakin oppilailla liian aikaisin/myöhään, (miten ruokailuaika on suhteessa koulun päivän päättymiseen ja koulumatkaan)

*sisäilmaongelmat

*turvallinen oppimisympäristö vaarantuu

*vuosiluokka kohtaiseen opetukseen siirryttäessä, yhdysluokan aikana tapahtuneen vuoroluvun jatkuminen (jos oppilas on 5.luokalla opiskellut 6.luokan historian)  

*eri luokkatason kaverit vähentyvät

*uudet kaverit asuisivat ehkä kaukana

*koulukuljetus voi stressaa lapsia 

*koulukiusaaminen koulukuljetuksen aikana, toteutuuko valvonta koulukuljetuksen ja odotusajan aikana

*esim. täiongelma vaikeampi kitkeä pois

*isossa koulussa enemmän houkutuksia tyhmyyksille

*tekemällä oppiminen vähenee

*ulkopuolisuuden ja eriarvoisuuden uhka (oppilas ei pääse osaksi ryhmää)



Huoltajien aineiston yhteenveto 

• Huoltajien näkemyksissä korostui huoli, pelko, osittain jopa 
viha ja suuttumus nykyistä kouluverkkosuunnitelmaa 
kohtaan 

• Eniten huolta aiheutti pidentyvä koulumatka ja sen 
seuraukset, luokkakoon muutos, ison koulun tuomat 
haasteet ja Kostian koulun sisäilmaongelmat. 

• Myös opetuksen arveltiin heikkenevän (vastauksissa näkyi 
toisinaan negatiivinen asenne koko asiaa kohtaan; mikä 
näyttäytyi epäkorrekteina vastauksina). 

• Voimakas negatiivinen tunne saattoi vaikuttaa siihen, 
etteivät huoltajat nähneet juurikaan positiivisia asioita. 
(vrt. kokemusasiantuntijat). 

• Muutamissa vastauksissa kuitenkin luotettiin suomalaiseen 
peruskouluun: ”Loppujen lopuksi oli koulu mikä hyvänsä, 
luotan siihen että lapsemme saa hyvää opetusta.” 



Oppilaiden aineiston keräys  

• Kysely lähetettiin wilman välityksellä sulkeutumisuhan alla 
olevien koulujen 3-5 luokkalaisille (51 oppilasta), kyselyyn 
tuli 29 vastausta  

• Kysely sisälsi 12 kysymystä, jotka käsittelivät koulua ja 
mahdollista koulunvaihtumista.  

• Vertailuaineiston saamiseksi Kostian koulun 3a,4b ja 4c 
luokan oppilaille lähetettiin samankaltainen kysely kuin 
sulkeutumisuhan alla olevien koulujen 3-5 luokkalaisille.  
(31 vastausta) 

• Eskarilaisten ja 1-2 luokan huoltajille lähetettiin 
kehyskertomus, jonka avulla eskarilaiset piirsivät ja 
nimesivät kouluun liittyviä asioita. Tarinan avulla pohdittiin 
asioita, jotka saattoivat pelottaa koulussa sekä asioita, joita 
oli mukava odottaa uudessa koulussa. (17/63)  

• Näiden aineistot toimivat oppilailta kerättynä materiaalina  



Sulkeutumisuhan alla olevien 
koulujen oppilaat / 3-5lk 

*Parasta koulussa olivat kaverit (9/29), ja 
se että koulu oli pieni ja lähellä (9/29) 
 
*Kurjia asioita nykyisestä koulusta 
kysyttäessä 16/29 vastasi ”ei mikään” 
tms. (Myös melu ja se, ettei apua aina saa 
mainittiin)  
 
*Uusien kavereiden saaminen oli 
mukavinta, mitä koulun vaihtuminen voisi  
tuoda (19/29) 
 
*Kurjaa uudessa koulussa voisi olla 
kiusaaminen (3/29), pitkät koulumatkat 
(8/29).  
 
*Huolta aiheutti myös hyvin 
käytännölliset asiat esim.  ”jos myöhästyy 
kyydistä niin millä pääsee kouluun”  tai 
”jos on pahaa ruokaa”. 
 



Sulkeutumisuhan alla olevien koulujen oppilaat / 3-5lk 
 
*Oppilaat eivät suhtautuneet 
koulunvaihtoon yhtä kriittisesti 
kuin huoltajat (hajontaa 
vastauksissa enemmän) 
 
*Koulun vaihtuminen koettiin 
kuitenkin todella harmittavaksi 
ja koulunkuljetuksen 
aloittaminen myös.  
 
*Avoimia kysymyksiä oli 
vähemmän kuin aikuisilla. Joten 
swot-analyysiin ei tullut paljoa 
aineistoa.   



SWOT -analyysi Oppilaiden / eskari-5lk, näkemykset 
koulunvaihdosta (suunniteltu kouluverkkouudistus) 

VAHVUUDET HEIKKOUDET
*UUDET LEIKIT JA LEIKKIPAIKAT

*KOULU OLISI ISOMPI

*HYVÄT MAHDOLLISUUDET KOULULIIKUNNALLE JA LIIKKUMISEEN 

VÄLITUNNILLA

*MUKAVA NÄHDÄ ESKARI-AJAN KAVEREITA 

*UUSIEN ASIOIDEN OPPIMINEN

*ERILAISET TEEMA-TUNNIT

*KOULUMATKA PITENISI

*KOULUKULJETUS HARMITTAA (EI VOISI KULKEA PYÖRÄLLÄ)

*KOULUN PIHA MENETETÄÄN 

*JOUTUU HERÄÄMÄÄN AAMULLA AIKAISEMMIN 

*KOULU OLISI ISOMPI 

*EI TUNNE KAIKKIA

*KOULUMATKAN PITUUS

MAHDOLLISUUDET UHAT

*SAISI UUSIA KAVEREITA

*SAA TUTUSTUA UUSIIN IHMISIIN

*UUDET KAVERIT JA UUSI OPETTAJA

*ONKO TIUKKA OPE VAI LEMPEÄ?

*PÄÄSEEKÖ KAVERIT SAMALLE LUOKALLE 

*ONKO RUOKA HYVÄÄ 

*JOS TULEE KIUSAAMISTA, JOS TULEE RIITAA TAI JOS JOKU SANOO 

RUMASTI

*EKSYMINEN (EI TIEDÄ MISSÄ MITÄKIN ON)

*TULEE IKÄVÄ VANHAN KOULUN PIHAA

*JOS UUSI OPETTAJA EI OLE KIVA 

*KOULUKULJETUKSESSA TULEE PAHA OLO

*ENTÄ JOS VASTAAN VÄÄRIN, JA KAIKKI NAURAVAT

*VÄÄRÄÄN LUOKKAAN MENO



Vertaileva aineisto / Kostian koulu 3-4 lk 

*koulunvaihtaminen harmittaisi suurinta osaa oppilaita, vastaa sulkemisuhan alla olevien oppilaiden kokemuksia (26/30) 
*koulumatkan pitenemiseen suhtaudutaan ”lempeämmin” kuin sulkemisuhan alla olevissa kouluissa, vaikkakin suurinta 
osaa se harmittaisi (18/30) 
*mahdolliseen koulukuljetukseen suhtaudutaan ”lempeämmin” kuin sulkemisuhan alla olevissa kouluissa, vastauksissa 
eniten ”ei merkitystä” (11/30) ja asia harmittaisi (10/30) 



Vertaileva aineisto / Kostian koulu 3-4 lk 

• Sulkeutumisuhan alla olevien oppilaiden 
näkemyksiä verrattiin toisen koulun oppilaiden 
näkemyksiin, jotka kertoivat, miltä mahdollisesti 
heistä tuntuisi, jos heidän täytyisi vaihtaa koulua.  

• Vertailuaineistolla haettiin vastauksia siihen, mitkä 
oppilaiden vastaukset kertovat yleisesti 
koulunvaihtoon liittyvistä asioista ja mitkä kertovat 
erityisesti tästä tilanteesta. 

•  Analysoinnissa otettiin huomioon, että 
vertailuaineiston vastanneilla ei ollut todellista 
uhkaa koulunvaihtamisesta. 



Vertaileva aineisto / Kostian koulu 3-4 lk 

• Koulun koon 
muuttuminen 
harmittaisi joka 
tapauksessa; jos koulu 
olisi isompi (11/31), jos 
koulu olisi pienempi 
(15/31). 

 

• Myös molemmat 
vaihtoehdot saivat 
kannatusta (5/31 ja 
2/31).  



Vertaileva aineisto / Kostian koulu 3-4 lk 
Avoimet kysymykset, vastauksissa ei ollut vastausvaihtoehtoja  

• Parasta koulussa vastaajien mielestä oli kaverit (14/31), 
piha (9/31) ja opettajat 5/31. 

• Kysyttäessä, mitä haluaisi muuttaa eniten vastauksissa 
oli kirjoitettu ”ei mitään” tms. (9/31), ruokaan liittyvä 
kommentti (7/31) ja sisäilmaan liittyvä kommentti (3/31) 

• Kysyttäessä, mitä haluaisi ottaa uuteen kouluun mukaan 
eniten vastauksia oli ”kaverit” tms. (20/31) ja toiseksi 
eniten ”opettajan” (4/31) 

• Viimeinen kysymys oli avoin ”Mitä muuta haluat sanoa?” 
Eniten oli tyhjiä vastauksia tai ”En mitään” (17/31) ja 
toiseksi eniten ”En halua vaihtaa koulua. (10/31) 

 

 

 

 

*Parasta on iso piha, Haanloukas ja 
ässäkenttä. 
 
*Kasvislasange pois ruokalistalta. 
 
*Pelottaa, jos ei saisi kavereita tai 
jos opettajat eivät ole kivoja.  
 
*Joutuisi jättämään mukavat 
opettajat vanhaan kouluun.  
 
*Se oli kurja, jos itseä kiusattaisiin, 
jos vaikka eksyis, kun ei ole tuttu 
paikka. 
 
*Kurja on, jos pakotetaan 
siirtymään toiseen kouluun.  



Oppilaiden aineiston yhteenveto 

• Oppilaat pitävät sitä koulua ”parhaimpana”, mitä tällä hetkellä 
käyvät. (esim. piha ja opettajat)  

• Oppilaiden näkemyksissä korostuu kaverisuhteet. Ne ovat tärkeitä 
nykyisessä koulussa ja ne nähdään uudessa koulussa 
merkityksellisenä. 

• Sulkeutumisuhan alla olevien koulujen oppilaiden vastauksissa 
näkyi olemassa oleva koulun sulkeutumisuhka ja siihen liittyvät 
asiat. Esim. Koulun mukavinta asiaa kysyttäessä: käsityö/jokin oppiaine (1/29) vrt. koulu on pieni 
ja lähellä 9/29). 

• Koulun vaihtuminen on oppilaan näkökulmasta iso asia ja melkein 
aina ei-toivottu tapahtuma. 

• Sulkeutumisuhan alla olevien oppilaiden vastaukset kuvasivat 
autenttista tilannetta, mihin suuntaan oppilaiden vastaukset 
mahdollisesti muuttuvat, kun kyseessä ei ole enää kuvitelma vaan 
todellinen vaihtoehto. Tällöin asia vahvistuu, huoli konkretisoituu 
ja aikuisten keskustelusta on saatu vaikutuksia omaan ajatteluun.   

 



Henkilöstön aineiston keräys 

• Kysely lähetettiin sulkeutumisuhan alla 
olevien koulujen opettajille, avustajille, 
erityisopettajille, kuraattoreille, 
terveydenhoitajille sekä koulupsykologille. 
(yhteensä 20 hlö), 17 vastausta.  

• Kysely noudatteli huoltajille lähetettyä 48 
kyselyn runkoa. Kysymyksistä lähes puolet 
oli tarkentavia avoimia kysymyksiä 
suljetun kysymyksen jälkeen 

• Kysely oli muokattu käsittelemään 
vaikutustenarviointia yleisellä tasolla 
esim. vaikutuksia oppilaiden hyvinvointiin, 
kasvuun ja kehitykseen.   



Henkilöstön näkemykset suunnitellusta 
kouluverkkouudistuksesta olivat monipuolisia  
• alkuun vaikutukset saattaisivat olla kielteisiä vastarinnan vuoksi 

• oppilashuollon siirtymiset eri koulujen välillä vie tällä hetkellä aikaa (kuraattori, erityisopettaja, 
terveydenhoitaja, psykologi) 

• isommassa yksikössä yhden lapsen rooli on pienempi eikä niin vahva  

• jos pienessä koulussa oppilas ei koe tulevansa kohdatuksi opettajan taholta, vaihtoehtoisia 
kontakteja on vähän  

• tutun ryhmän hajoaminen saattaa vaikuttaa arempien ja herkempien oppilaiden kohdalla 
(kysyttäessä vuorovaikutustaidoista) 

• oppilaan yksilöllinen huomioiminen vaikeutuu 

• negatiivista on oikeastaan vain koulumatkan pituus 

• oppilaat harmittelevat nyt, ettei vaihtoehtoja kavereiksi juuri ole 

• vanhemman oppilaan huolenpito nuoremmasta jää pois  

• koulun sulkeutuminen helpottaa montaa asiaa. Vertaistuen määrä kasvaa ja oppilaat pääsevät 
tasavertaiseen asemaan muiden koululaisten kanssa (esim. liikunta, oppilashuollon palvelut ja 
käsityöt) 

• pikkukouluissa aikuisilla on hyvin aikaa kuunnella jokaisen ajatuksia, mietteitä ja huolia. 

 



SWOT -analyysi Henkilöstön näkemykset  
(suunniteltu kouluverkkouudistus) 

VAHVUUDET HEIKKOUDET

*OPPIMISEN TUET MONIPUOLISTUVAT 

*LUOKKAKOHTAINEN OPETUS (samaa oppiainetta koko luokka)

*OPPILASHUOLTO USEAMMIN PAIKALLA JA SAATAVILLA

*KAVERIT LISÄÄNTYVÄT (vähentää myös kaverisuhteista syntyvää mustasukkaisuutta)

*VAHVISTAA ITSENÄISTYMISTÄ, (ESIM.OMIEN ASIOIDEN HOITAMINEN)

*LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET PARANEVAT

*YLÄKOULUUN MENEMINEN HELPOTTUU

*ISOSSA JOUKOSSA OPPII TOIMII PAREMMIN RYHMÄSSÄ JA ERILAISISSA RYHMISSÄ

*VALINNAISAINEIDEN VALIKOIMA KASVAA

*SOSIAALISET TAIDOT VAHVISTUVAT (VUOROVAIKUTUSTA ON ENEMMÄN, USEAMMAN IHMISEN KANSSA)

*ROOLIT EIVÄT OLE NIIN TIUKASSA, YHDEN LAPSEN ROOLI ON PIENEMPI (kiusaajan rooli /kiusatun rooli ei ole niin tiukassa)

*HYVÄ, TOIMIVA LÄHIKOULU LOPETETAAN

*YHTEISÖLLISYYS VÄHENEE

*KOULUN PIHA JA SEN LUONA OPPIMISYMPÄRISTÖ MENETETÄÄN (metsä, luonto)

*ISOMMAT LUOKKAKOOT 

*HUONOON KÄYTTÄYTYMISEEN EI EHKÄ PYSTYTÄ REAGOIMAAN VÄLITTÖMÄSTI, KOSKA SE EI TULE ESILLE VÄLITTÖMÄSTI

*KOULUKULJETUS KOSKEE YHÄ SUUREMPAA OSAA OPPILAISTA

*KOULUMATKA PITENEE JA SIIHEN KÄYTETTÄVÄ AIKA LISÄÄNTYY

*KOULUMATKALIIKUNTA VÄHENEE

*KIUSAAMISEN HUOMAAMINEN VAIKEAMPAA (KIUSAAMINEN LISÄÄNTYY?)

*AIKUISEN AIKA OPPILASTA KOHDEN VÄHENEE

*VANHEMMAN OPPILAAN HUOLENPITO NUOREMMISTA VÄHENEE

*YHDYSLUOKKA OPPIMISEN HYÖDYT: ENNAKOIMINEN JA KERTAAMINEN EIVÄT TOTEUDU

*YKSILÖLLINEN OPPIMISEN TUKI VÄHENEE

*LUOKKAKOON KASVU

*KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ VÄHENEE

*JOUSTAVUUS KOULUPÄIVÄN TOTEUTUKSESSA VÄHENEE

MAHDOLLISUUDET UHAT

*ERILAISUUDEN SIETÄMINEN VOISI PARANTUA

*LISÄÄ VALINNANVARAA KAVEREIDEN SUHTEEN

*LUKUMÄÄRÄLLISESTI ENEMMÄN KAVEREITA; MAHDOLLISUUS LÖYTÄÄ SAMANHENKISIÄ KAVEREITA

*ARAT OPPILAAT ROHKAISTUVAT HOITAMAAN ARKIPÄIVÄN ASIOITA, ISOSSA KOULUSSA JOUTUU HARJOITTELEMAAN 

VUOROVAIKUTUSTA USEAMMAN IHMISEN KANSSA (pienessä koulussa ei tulee välttämättä vastaan tilanteita, vaan arkuus 

"mahdollistuu" tutussa ja turvallisessa ympäristössä)

*YHDYSLUOKKAOPETUKSESTA EI TARVITSE LUOPUA (esim. Tampereella ollaan siirtymässä joustavaan alkuopetukseen, myös Pälkäneellä 

kokemuksia)

*TUEN TARVETTA PALJON (LISÄÄNTYY VIELÄ TULEVAISUUDESSA), ISOMMASSA KOULUSSA MONIPUOLISEMPIA TUEN MAHDOLLISUUKSIA.

*UUTEEN KOULUUN SOPEUTUMINEN / RYHMÄYTTÄMINEN VAATII TYÖTÄ JA HUOMIOTA, JOS TÄSSÄ ONNISTUTAAN HYVINVOINTI EI 

HUONONE

*JOS AIKUISET SUHTAUTUVAT RAKENTAVASTI, NIIN YHDISTÄMISEN PARHAAT PUOLET SAADAAN ESIIN

*YHTEISTYÖ TULEVAN KOULUN KANSSA TULEE OLLA TIIVISTÄ (esim.opettajanvaihto yms.)

*VOISIKO AITOON OPPILAAT VALITA LUOPIOISTEN JA KOSTIAN KOULUN VÄLILLÄ? (ASUINPAIKAN MUKAAN)

*MITEN UUDESSA KOULUSSA OTETAAN UUDET OPPILAAT VASTAAN?

*JOS ERI KOULUYHTEISÖT SEKOITTUISIVAT, SILLÄ VOISI OLLA MONENLAISIA HYVINVOINTIVAIKUTUKSIA

*MUUTOS, TUTUSTA YMPÄRISTÖSTÄ LÄHTEMISEN RISKI, KOULUMOTIVAATIO LASKEE

*OPPILAAN YKSILÖLLINEN HUOMIOIMINEN VAIKEUTUU

*KIUSATUKSI TULEMISEN MAHDOLLISUUS, MYÖS KOULUMATKA KIUSAAMINEN

*OPISKELUINNOKKUUS LASKEE MUUTOKSEN MYÖTÄ

*VAARALLISET KOULUTIET esim. AITOO-PÄLKÄNE-TIE (KOULUMATKOJEN TURVALLISUUS TULEE VARMISTAA)

*TUTUN RYHMÄN HAJOAMINEN ON HAASTE HERKEMPIEN OPPILAIDEN KOHDALLA

*VANHEMMILLE VOI JÄÄDÄ KAUNOJA LIITTYEN KOULUJEN SULKEUTUMISEEN

*AIKUISTEN KESKUSTELUN SÄVYT TARTTUVAT LAPSIIN

*TURVATTOMUUDEN TUNNE ALUSSA 

*ERIARVOISTUMINEN; ULOSPÄINSUUNTAUTUNEET OPPILAAT KEHITTYISIVÄT, SISÄÄNPÄIN SUUNTAUTUNEET TAANTUISIVAT?

*VUOROLUKEMISEN HUOMIOIMINEN

*LAPSET EIVÄT JUURRU KOTIKYLÄÄNSÄ 

*ISOMMASSA KOULUSSA SAA ENEMMÄN NEGATIIVISTA MALLIA, JOTA VOIDAAN RUVETAAN MATKIMAAN

*MONET ASIAT OVAT RESURSSIKYSMYKSIÄ EIKÄ KOULUKOHTAISIA ASIOITA

*OPPILAAT MENETTÄVÄT TUTUN OPETTAJAN

*OLLAAN KOTOA KAUKANA, AIHEUTTAAKO NEGATIIVISIA ILMIÖITÄ?

*KOSTIAN KOULU SISÄILMAONGELMAT JA NIIDEN TUOMAT HAASTEET

*PÄÄTÖKSET TEHDÄÄN NIIN MYÖHÄÄN, ETTEI TUTUSTUMISTA JA YHTEISTYÖTÄ UUDEN KOULUN KANSSA EHDITÄ TOTEUTTAA



 Henkilöstön aineiston yhteenveto 

• Muutos on aina pelottava. (Kyse ei ole siitä, etteivätkö asiat toteudu eri kouluissa, ne 
toteutuvat osin eri tavoilla.) 

• Henkilökunta on osa muutosta. Koulun sulkeutumiseen liittyvät lapsivaikutukset 
aiheuttavat huolta henkilöstössä. Toisaalta isommassa koulussa nähdään myös 
positiivisia mahdollisuuksia. 

• Henkilöstön aineisto oli kuitenkin monipuolisin: vastaajissa oli muusta kerätystä 
aineistosta poiketen myös ”tyytyväisiä” ja ”erittäin tyytyväisiä” vastauksia liittyen 
suunniteltuun kouluverkkouudistukseen (määrällisesti kuitenkin vähän <5)  

• Vastauksissa oli myös osin erilaisia näkemyksiä esim. ajanmukaiset oppimisvälineet tai 
opetusmenetelmät ja eriyttäminen. Kyse voi olla myös terminologiasta ja niiden 
tulkinnasta.  

• Pikkukoulut ovat pääosin tyytyväisiä nykytilanteeseen (olemassa olevat tilat ja resurssit, 
oppilashuollon palvelut) 

• Isompaan koulun siirryttäessä oppilaan yksilöllinen huomioiminen vaikeutuu. 

• Huoli koulukuljetusten määrän lisääntymisestä ja kestosta on myös henkilökunnalla. 

• Pienessä koulussa oppimisen tuki on yksilöllisempää, isommassa koulussa on 
mahdollisuus monipuolisempaan oppimisen tukemiseen esim. erilaisin 
ryhmittelyin/jakotunnit jne. 

• Vertaistuki mahdollistuu oppimisen haasteissa isommassa koulussa esim. palkkitunnit 
(sama problematiikka oppilailla ja yhteinen tuki) 

• Isossa koulussa oppilashuollon palvelut sekä kavereiden lisääntyminen kasvattavat lasta 
ja auttavat selviämään elämän erilaisista kriiseistä. 

 



Vaikutusten arviointi: luokkakoko eli perusopetusryhmä 
• Luokkakoot tällä hetkellä 

”vastaanottavissa” kouluissa. 
(Perusopetusryhmän/luokkakoon ka. 18,6) 

 

 

 

• Luokkakoot Aitoon, Harhalan ja 
Rautajärven kouluissa. 
(Perusopetusryhmän/luokkakoon ka. 15.1) 

 

 

*Opetusryhmien suositeltava enimmäiskoko on keskimäärin 20-25 oppilasta. Lähde: Perusopetuksen laatukriteerit (Opetus- ja 
kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:29) Kunnassa ei tällä hetkellä ole yli 25 oppilaan opetusryhmää 1-6 luokilla. 
 
*Perusopetusryhmän lisäksi käytetään jakotunteja, joka tarkoittaa perusopetusryhmän jakamista kahteen osaan ja opiskelua pienemmissä 
ryhmissä. Mikä tarkoittaa esimerkiksi 21 oppilaan luokassa 10 ja 11 oppilaan opetusryhmiä. 
 
*Tulevien luokkakokojen ennustaminen on haastavaa; todelliset oppilasluvut eivät ole tiedossa, tulevaisuudessa opetus voi olla enenevissä 
määrin muutakin kuin luokkakohtaista, luokkajakoa ei tehdä nykyisinkään vain oppilasmäärän perusteella . 

Kirkonkylä/Luopioinen 

1-2 15 

3-4 14 

5-6 19 



Kuviteltu, laskennallinen luokkakokojen ennuste    
(Laskelma perustuu oppilaslukuihin ja perusopetuksen laatukriteeristön suositukseen, jossa mainittu 
ryhmäkoko on 20-25 oppilasta/opetusryhmä. )  

Oppilaslukuihin perustuva arviointi luokkakokojen keskiarvosta:  Luopioinen (18,3),  Kostia 2020-2121 (19,2), 
Kostia 2021-2022 (20,7) 

  LUKUKAUSI 2021-2022 LUOPIOINEN   LUKUKAUSI 2020-2021 KOSTIA LUKUKAUSI 2021-2022 KOSTIA 

  Kirkonkylä + Rautajärvi   Kostia + Harhala  Kostia+Harhala+Aitoo 

          

1. lk 5+1 1. lk 41+5 28+7+4 

2. lk 3+1 2. lk 42+13 41+8+5 

3.lk 7+3 3.lk 34+6 42+9+13 

4.lk 8+3 4.lk 44+7 34+10+6 

5.lk 8+2 5.lk 54 51+7 

6.lk 6+8 6.lk 63 54+12 

          

          

  

Luokkakohtainen oppilasmäärä 

ja arvioitu luokkakoko 
  

Luokkakohtainen oppilasmäärä 

ja arvioitu luokkakoko 

Luokkakohtainen oppilasmäärä 

ja arvioitu luokkakoko 

    1. lk 46 (22+22) 39 (20+19) 

1-2 lk 10 oppilasta 2. lk 55 (18+18+19) 54 (18+18+18) 

3-4 lk 21 oppilasta  3.lk 40 (20+20) 64 (21+21+22) 

5-6 lk 24 oppilasta  4.lk 51 (17+17+17) 50 (25+25) 

5.lk 54 (18+18+18) 58 (20+19+19) 

6.lk 63 (21+21+21) 66 (22+22+22) 

Kostia 2021-
2022/arvio: 
5lk on koulun jaettu 
kahdeksi 29 
oppilaan luokaksi  

v 



SWOT –analyysi / Lapsivaikutusten arviointi 
(suunniteltu kouluverkkouudistus) 

Ei merkitystä, vähäinen 
merkitys tai ristiriitainen 
arvio: 
 
*oppiminen 
 
*koulumenestys 
 
*arkojen oppilaiden asema 
(rohkaistuvat/sulkeutuvat) 
 
*luokkakoko,  
merkittävä muutos niille, 
jotka nyt noin 10 oppilaan 
luokassa (tosin jakotunnit 
tasoittavat tätä). 

VAHVUUDET HEIKKOUDET

*oppilaiden kaveripiiri laajenee (kavereita on enemmän ja samanhenkisten 

ystävän löytää helpommin) 

*oppilaat oppivat ottamaan enemmän vastuuta (kulkeminen, isossa koulussa 

toimiminen)

*vuorovaikutustaidot vahvistuvat

*oppimisen tukeminen monipuolistuu

*oppimisen vertaistuki vahvistuu (oppimisen haasteisiin liittyvä vertaistuki)

*terveydenhoitajan, kuraattorin ja koulupsykologin palvelut vahvistuvat 

*yläkouluun siirtyminen helpottuu ja sujuvoituu

*fyysiset tilat (liikuntamahdollisuudet, Kostialla myös kirjasto)

*eriarvoisuus valinnaisaineissa tasaantuu

*vuosiluokkakohtainen opetus lisääntyy (ikätasoinen opetus ja keskittyminen)

*oppimista opettajien kesken ja laajempi työyhteisö

*koulujen sulkeminen tuottaa mielipahaa, jännitystä ja pelkoa

*pikkukouluissa koettu yhteisöllisyys ei siirry isoihin kouluihin

*yksilökohtainen huomioiminen vähenee

*kaikki opettajat ja oppilaat eivät tunne toisiaan 

*koulumatka pitenee ja siihen käytettävä aika lisääntyy

*koulumatkaliikunta vähenee

*koulun ympäristö ei toimi enää niin vahvasti oppimisympäristönä 

*välituntitoiminta vähenee (pikkukouluissa on monipuolisempaa ja 

kokonaisvaltaisempaa välituntitoimintaa)

*kodin ja koulun välinen yhteistyö vähenee

*koulukiusaamiseen ja huonoon käyttäytymiseen puuttuminen vaikeutuu 

(oppilaita ja opettajia enemmän, asiat eivät tule ehkä heti esille)

MAHDOLLISUUDET UHAT

*elinpiirin laajeneminen sysää rohkaistumaan

*koulukuljetusten toteuttaminen oppilaiden toiveet huomioiden (esim. 

koulukuljetuksen kestoa voitaisiin mahdollisesti lyhentää pidentämllä 

odotusaikaa, joka hyödynnettäisiin läksyjen tekemiseen, "tekisin koululla 

läksyjä mieluummin kuin istuisin taxissa, joka kiertelee eri paikoissa")

*mikäli oppilaiden haasteet lisääntyvät (ennuste), isommassa koulussa 

pystytään vastaamaan niihin paremmin 

*jos kouluja suljetaan, asiaan osataan valmistautua paremmin

*opiskeluinnokkuus laskee muutoksen myötä

*väsymyksen lisääntyminen

*vaaralliset koulumatkat; turvallisuus tulee taata 

*huoltajia ei huomioida kouluverkko uudistuksessa (ennakkokäsitykset jäävät 

käsittelemättä)

*koulujen sulkeutuessa ei tueta tarpeeksi koulujenvaihtajia; seuraa 

epätietoisuutta, epämiellyttäviä/hankalia tilanteita, jotka voitaisiin välttää 

hyvällä suunnittelulla 

*koulupäätöksiä ei tehdä avoimesti ja perustellusti (tyytymättömyys)

*koulupäätökset venyvät, epätietoisuuden aika lisääntyy

*miten sisäilmaongelmat ratkeavat?



Tiivistettynä 

• Kysymys on lapsen oikeudesta laadukkaaseen perusopetukseen.  

• Monet asiat ovat resurssikysymyksiä eikä koulukohtaisia asioita. 

• Lapsi vaikutuksia on sekä positiivisia että negatiivisia siirryttäessä isompaan 
kouluun. 

• Vuosiluokkakohtaista opetusta pidettiin pääsääntöisesti oppilaan ja oppimisen 
kannalta parempana, mutta yhdysluokka oppimisella on myös etunsa. 

• Luokkakoon muutos ei tule arvion mukaan välttämättä olemaan niin merkittävä 
kuin siihen liittyvät ennakkokäsitykset. Tosin yksittäisen oppilaan kohdalla ero voi 
olla suuri, jos oppilas siirtyy 10 oppilaan luokasta 20 oppilaan luokkaan.  

• Pikkukoulun koettu yhteisöllisyys tulee arvion mukaan muuttumaan (voidaanko 
puhua erilaisesta koulukulttuurista?) kuten myös välituntien toiminta kapeutuu 
siirryttäessä suurempiin kouluihin. Lisäksi oppilaan yksilöllinen huomioiminen 
vähenee. 

• Koulukuljetuksen määrä lisääntyy. Niiden sujuvuus ja toimivuus korostuu. 

• Oppimisen tuen palvelut monipuolistuvat. 

• Moniammatillinen tuki on helpommin saatavissa isommassa koulussa.   



Perusopetuksen laatukriteerit  
(Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:29) 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75311/okm29.pdf 
 

• Laatukriteerien avulla voidaan arvioida lyhyen ja pitkän aikavälin kehityskulkuja ja keskustella 
perusopetuksen laatuun vaikuttavista tekijöistä kouluun ja kuntaan.  

• Parhaimmillaan laatukriteerit voivat olla paikallisen koulutuspoliittisen päätöksenteon apuväline.  

• Kriteerit vastaavat ensisijaisesti kysymykseen, millaista toiminnan tulisi olla.  

• Toiminnasta etsitään keskeiset laatutekijät eli tekijöitä, jotka ovat olennaisemmin yhteydessä toimintaan ja 
lopputulokseen. 

• Laatukriteerit antavat jäsennellyn kokonaiskuvan ja keskeiset käsitteet perusopetuksen laatuun yhteydessä 
olevista seikoista opetuksen järjestäjälle, koululle, koulun sidosryhmille, rehtorille, opettajalle ja oppilaan 
huoltajille.  

• Oppilaskeskeisyys on laadukkaan toimintakulttuurin tunnusomainen piirre.   

• Oppilaan kohtaaman toiminnan laatu muodostuu yhdeksästä laadun osa-alueesta, joita voidaan tarkastella 
oppimisympäristön ja toimintakulttuurin sekä opetuksen ja oppimisen näkökulmasta.   

• 9 osa-aluetta: opetussuunnitelman toteuttaminen, opetus ja opetusjärjestelyt, oppimisen, kasvun ja 
hyvinvoinnin tuki, osallisuus ja vaikuttaminen, kodin ja koulun yhteistyö, fyysinen oppimisympäristö, 
oppimisympäristön turvallisuus, koulun aamu- ja iltapäivätoiminta sekä koulun kerhotoiminta. (Kahta 
viimeistä ei käsitelty lapsivaikutusten arviointien kyselyissä Pälkäneellä). 

• Lapsivaikutusten arviointi ei laadittu laatukriteereiden lähtökohdista, mutta niitä voidaan käyttää osana 
lapsivaikutusten arviointia.  

 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75311/okm29.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75311/okm29.pdf


Perusopetuksen laatukriteerit 

• Lapsivaikutusten arvioinnissa käsiteltiin tai sivuttiin seuraavia perusopetuksen laatukriteereitä:  

 opetussuunnitelman toteuttaminen 

 opetus ja opetusjärjestelyt 

 oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki 

 osallisuus ja vaikuttaminen  

 kodin ja koulun yhteistyö  

 fyysinen oppimisympäristö, 

 oppimisympäristön turvallisuus 

 

• Laatukriteerien näkökulmia voit tutkailla lisää ko. asiakirjasta. (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:29) 

• Lapsivaikutusten arvioinnissa laatukriteerit antoivat tukea siihen, mitkä asiat peruskoulun järjestämisessä on 
olennaista.  Niihin liittyvät teemat olivat keskiössä myös lapsivaikutusten arvioinnissa.  

• Monissa kohtaan pienemmän ja isomman koulun vaikutukset lapseen ovat laatukriteereiden osalta erilaisia. 
Esim. Pieni koulu tukee oppimista, kasvun ja hyvinvoinnin tukemista eri tavalla kuin iso koulu tai fyysinen 
oppimisympäristö toteutuu eri painotuksin pienessä koulussa ja isossa koulussa. 

• Perusopetuksen laatukriteerit voivat toteutua monella eri tavalla. 

 

 



Kysymyksiä ja pohdintaa 

• Koulun sulkeminen on asianosaisille 
odotettua/ajateltua suurempi asia. (Jos sulkemisia 
tulee, miten asia hoidetaan niin, että lapsille ei 
aiheuteta huolta tulevasta?) 

• Pikkukoulussa ja isommassa koulussa on aineiston 
perusteella hieman erilainen kulttuuri toimia ja 
toteuttaa perusopetusta. (Kumpikaan ei toinen 
toistaan parempi, mutta erilaiset keskenään?) 

• Pienessä koulussa lapsi on yksilö, isossa koulussa osa 
joukkoa. Voiko toinen olla toista tärkeämpi? 

• Koulujen lopettamiseen liittyvistä toimenpiteistä 
tulee tämän aineiston perusteella tehdä 
toimenpidesuosituksia. (Mitä tulee ottaa huomioon, 
jos kouluja suljetaan?) 

• Kostian koulun tuleva remontti voi sotkea arvioituja 
vaikutuksia väliaikaisesti. 

 


