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Lapsivaikutusten arvioinnin taustaa ja lähtökohtia  
 
Lapsivaikutusten arviointi kouluverkkouudistuksessa toteutettiin kahden kuukauden aikana 
keväällä 2020. Lähdeaineistoina toimivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisu 
”Lapsivaikutusten arviointi kuntapäätöksissä” ja Unicefin ohje lapsivaikutusten arvioinnista, 
Perusopetuksen laatukriteerit sekä Ira Custodio artikkeli ”Lapsivaikutusten arviointi –hyvistä 
aikeista toiminnaksi.”.  Lisäksi tutustuttiin Tammelan, Jokioisten, Lohjan ja Alajärven kunnissa 
tehtyihin lapsivaikutusten arvionteihin.  
 
Lapsivaikutusten arvioinnin toteutti nuorisotyön koordinaattori Minna Rauas ohjausryhmän ja 

sivistystoimen avustuksella. Työskentely tapahtui niin, että Rauas esitteli ohjausryhmälle 

toimintasuunnitelman, joka perustui asianomaisten näkemysten keräämiseen ja niiden 

analysointiin. Suunnitelmaa tarkennettiin prosessin edetessä ja arviointiin lisättiin tarpeelliseksi 

katsottuja tahoja sekä yksi vertaileva aineisto. Ohjausryhmä kommentoi ja nimensä mukaan ohjasi 

työskentelyä. Sisällöllisiin asioihin ohjausryhmä ei puuttunut esim. aineiston analysointiin.  

Lapsivaikutuksen arviointi toteutettiin Pälkäneellä Korona-viruksen aiheuttamasta poikkeustilasta 

johtuen kokonaisuudessa etänä. Arviointi päätettiin toteuttaa lapsivaikutusten arvioinnin 

periaatteiden mukaisesti keräämällä tietoa niiltä, joilla aiheesta oletettiin olevan tietoa ja/tai joihin 

kyseinen toimenpide kohdistuisi. Aineiston keruu perustui kysymyspatteristoihin, joissa kysyttiin 

kouluun ja mahdolliseen koulunvaihtumiseen liittyviä asioita.  

Tässä raportissa esitellään myös aineiston keräämisessä käytetyt kysymysrungot, jotka toimivat 

pohjana kyselyille. Kysymykset muotoiltiin kohderyhmälle sopivaksi ja lapsilta kysyttiin vain 

muutamia keskeisiä kysymyksiä. Suljettujen kysymysten jälkeen oli avoin kysymys, johon vastaaja 

saattoi tarkentaa vastausta tai kertoa perusteluita antamalleen vastaukselle. Näin saatiin 

konkreettisia esimerkkejä siitä, miten vastaajat arvioivat vaikutuksia ja mitkä näkökulmat olivat 

arviointien taustalla. Kyselyistä saatujen aineistojen pohjalta luotiin SWOT-analyysit, jossa 

arviointiin millaisia vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia olemassa oleva 

kouluverkkouudistus pitää sisällään. Myös näiden aineistojen koonti eli lopullinen lapsivaikutusten 

arviointi toteutettiin SWOT-analyysin muotoisena.  

Lapsivaikutusten arviointiin varten kerättiin aineistoa seuraavilta tahoilta ja seuraavilla tavoilla: 

• Kokemusasiantuntijat: Epaalan ja Laitikkalan koulusulkemisen kokeneita opettajia ja 

oppilaita haastateltu (13hlö) Haastattelut toteutettiin puhelinhaastatteluina sekä yksi 

kasvokkain haastatteluna. 

• Sulkemisuhan alla olevien koulujen eskareiden ja 1-5 luokkalaisten huoltajien forms-kysely 

• Sulkemisuhan alla olevien koulun eskari, 1. ja 2. luokkien oppilaat: postitse lähetetty 

piirustustehtävä kehystarinalla. 

• Sulkemisuhan alla olevien koulujen 3-5 luokkien oppilaat forms-kysely (vertailuaineisto 

Kostian koulun 3-4 luokan oppilailta, forms-kysely) 

• Sulkemisuhan alla olevien koulujen henkilökunnan forms-kysely 

Seuraavaksi esitellään tiivistetysti eri aineistojen keräämiseen liittyviä näkökulmia sekä tuloksia.  



Kokemusasiantuntijoiden haastattelut 

Kokemusasiantuntijoiden haastatteluissa tavoiteltiin Epaalan ja Laitikkalan koulun oppilaita, jotka 

olivat kokeneet koulun sulkeutumisen kuusi vuotta sitten. Kohderyhmäksi valittiin koulujen 

opettajat ja kaksi ikäluokkaa, jotka olivat sen ikäisiä, että muistivat tapahtuman ja joiden 

tavoittaminen oli mahdollista käytössä olevan oppilasjärjestelmän avulla. Kaikkia oppilaita ei 

tavoitettu lukuisista yrityksistä huolimatta, ja osa kieltäytyi haastattelusta. Kohderyhmän 21 

henkilöstä lopulta haastateltiin 13 henkilöä. Aineisto oli melko homogeeninen vastauksissaan. 

Voidaankin arvioida, että suurempi aineisto ei välttämättä olisi tuonut asiaan uusia näkökulmia.  

Kokemusasiantuntijoiden haastatteluihin oli varattu puoli tuntia, mutta usein haastattelu kesti 

lähemmäksi tunnin ja pisimmillään kaksi tuntia. Haastateltavilla oli monipuolisesti muistikuvia 

liittyen koulun sulkeutumiseen ja koulun vaihtumiseen. Haastatteluista muodostui myös 

tunteellisia, koska tapahtumaan liittyi surua, pettymystä, pelkoa. Haastateltavat toivoivat, että 

heidän kokemuksiaan hyödynnettäisiin, jos uusia koulunsulkeutumisia päätettäisiin.   

Kokemusasiantuntijoiden haastatteluissa korostui suru ja pettymys, joka liittyi koulun 

sulkeutumiseen. Tämä sävytti useaa haastattelua, vaikka moni totesikin, etteivät negatiiviset 

ennakkoajatukset uudesta koulusta toteutuneet. Kaikki haastateltavat oppilaat olivat myös 

saaneet uusia kavereita koulunvaihtumisen myötä ja se tuntui olevan merkittävä asia. Negatiiviset 

tuntemukset ja ajatukset linkittyivät usein koulunvaihtumiseen ja siihen, ettei vaihtoa oltu 

valmisteltu. Oppilaat kuvasivat, että he olivat ensimmäiset viikot uudessa koulussa hukassa. 

Samanaikaisesti piti oppia uusi isompi fyysinen ympäristö, uuden opettajan tavat ja tutustua 

pariinkymmeneen uuteen luokkalaiseen. Itse koulunkäynnistä ja oppimisesta puhuttaessa 

haastateltavat eivät kertoneet enää kovin tunteellisia tai voimakkaita asioita. Usean oli myös 

vaikea määritellä, kumpi koulu oli heille oppimisen kannalta parempi, tai sitä joutui ainakin 

pohtimaan monelta eri kantilta. Useat haastateltavat kuitenkin muistelivat haikeudella 

pikkukoulun aikoja ja etenkin siihen liittyvää yhteisöllisyyttä. Suurin osa päätyikin lopulta 

kannattamaan pikkukouluja, mutta syyt eivät olleet ehkä perinteisissä koulun merkityksissä vaan 

tunnelmassa ja yhteen kuuluvuuden tunteessa.  

Kokemusasiantuntijoiden haastattelut toteutettiin niin, että haastattelukysymykset oli kirjattu 

erilliseen vihkoon (1 kysymys/sivu). Haastattelija kirjasi haastattelun aikana vastaukset 

mahdollisimman tarkasti vihkoon. Jokaisen haastattelun jälkeen vastaukset siirrettiin word-

tiedostoon. Vastaukset kirjoitettiin sattumanvaraiseen järjestykseen, ja samalla koulujen nimiä 

häivytettiin, jolloin tekstissä käytettiin esimerkiksi ”pikkukoulu” kuvaamaan sulkeutunutta koulua 

ja ”iso koulu” kuvaamaan Kostian koulua. Näillä toimenpiteillä taattiin se, että yhden henkilön 

vastauksia ei voitu yhdistää toisiinsa. Tällä haluttiin varmistaa, ettei vastaajien henkilöllisyyttä ollut 

mahdollista tunnistaa. Analysoinnin vaiheessa käytettiin tätä 18-sivuista word-tiedostoa, johon 

kaikki haastattelujen kommentit oli koottu sattumanvaraiseen järjestykseen.  

Analysoinnissa korostui pienen koulun hyvät puolet. Suurimmaksi haasteeksi tai muutokseksi 

siirryttäessä pienestä koulusta isompaan kouluun aineiston mukaan muodostui yhteisöllisyyden 

vähentyminen ja välituntitoiminnan kapeutuminen. Tarkemmin analysoinnin tuloksia on selvitetty 

SWOT-analyysissä. 

 



  

Kokemusasiantuntijat / kysymysrunko 
1) Mitä sinulle on jäänyt päällimmäiseksi mieleen tapahtumaketjusta, jossa vanha koulu suljettiin ja siirryit 
uuteen kouluun? 
2) Mitä hyvää/positiivista koulunvaihdokseen liittyi? Mitä huonoa/harmittavaa koulunvaihdokseen liittyi? 
Mitä koulunvaihdos sulle tarkoitti? 
3) Millainen ennakkoajatus sinulla oli asiasta? 
4) Miten tämä ennakkoajatus toteutui? 
5)Mitä koulunvaihdokseen liittyviä ajatuksia ja tapahtumia sinulle tulee mieleen liittyen…? 
a) Koulumatka 
b) Koulun koko 
c) Luokkakoko ja luokkamuoto; yhdysluokasta vuosiluokkakohtainen opetus 
d) Oppimisympäristö (luokkakoot, ajanmukaiset oppimisvälineet ja menetelmät) 
e) Oppiminen 
f) Koulun fyysinen ympäristö (luokkatilat, ruokailutilat, liikuntasali, koulun piha)  
g) Erilaiset opetuksen tukitoimet ja niiden saavutettavuus (tukiopetus, luokassa tapahtuvat erilaiset 
oppimisen tukitoimet/laaja-alainen erityisopetus, erilaiset ryhmät oppimisen edistymisen mukaan jne.) 
h) Terveydenhoitajan, kuraattorin ja psykologin palvelut 
i) Oppilaan kaverisuhteet 
j) Koulukiusaaminen 
k) Koulun ja kodin välinen yhteistyö 
l) Opettajien sijaisuuksien ja muiden poikkeusjärjestelyjen hoito 
m) Muu koulunkäyntiin liittyvä asia esim. ruoka, välituntivälineet 
6) Jos koulunvaihdosta ei olisi tullut, miten se olisi vaikuttanut elämääsi? 
7) Minkä asian olisit halunnut menevän toisella tavalla liittyen koulunvaihdokseen? 
8) Mitä tulisi ottaa huomioon tulevissa samankaltaisissa tilanteissa? 
9) Millaista tietoa olisit kaivannut prosessissa? 
10) Mitä muuta haluat sanoa? 
 



Huoltajille suunnattu kysely 

Sulkeutumisuhan alla olevien koulujen eskareiden ja 1-5 luokan oppilaiden huoltajille suunnattu 

kysely toteutettiin forms-kyselynä. Vastaamaan kutsuttiin kaikki Wilma-järjestelmässä mukana 

olleet kohderyhmän huoltajat. Kohderyhmän oppilaita oli 91 hlö, ja heidän 130 huoltajalle lähettiin 

kutsu kyselyn vastaamiseen. Huoltajilta tuli 49 vastausta.  Huoltajia oli kaikista kolmesta eri 

koulusta, mutta aineisto oli jälleen melko homogeeninen. Koulujen välillä ei näyttäytynyt olevan 

eroja. Aineistoa käsiteltiinkin yhtenä kokonaisuutena, osaksi myös vastaajien tunnistettavuuden 

vähentämiseksi. Aineistoista poistettiin lapsivaikutuksiin liittymättömät kommentit ja koulujen 

sekä luokkien nimien poistettiin ja näkökulmat muutettiin käsittelemään asiaa yleisellä tasolla. 

Noin puolet oppilaiden huoltajista jätti vastaamatta kyselyyn. On mahdoton arvioida, millaisia 

näkemyksiä tämä joukko edusti. Toisaalta homogeeninen aineisto viittaisi siihen, että asia nähtiin 

vastaajista riippumatta melko yhtenäisesti. Toisaalta voidaan epäillä, ettei vastaaminen 

kiinnostanut, mikäli asialla ei ollut suurta merkitystä. Koulukeskustelua oli jo käyty jonkin aikaa, 

joten myös ko. asiaan väsymisestä saattoi olla osaksi kysymys.   

Huoltajien aineistosta tulostettiin 67-sivuinen exel-taulukko, josta näkyi kaikki huoltajien 

vastaukset. Koko aineisto käytiin läpi ja näkökulmat siirrettiin SWOT-analyysiin. Samaa 

tarkoittavissa näkökulmissa pyrittiin luomaan yhtenäinen ja monipuolinen näkemys käsiteltävään 

asiaan. Yksittäiset näkökulmat nostettiin myös mukaan, mikäli ne vain sisälsivät lapsiin 

kohdistuvan mahdollisen vaikutuksen. Kaikki kommentit eivät kuitenkaan päätyneet lopulliseen 

arviointiin, vaikka ne sisälsivät lapsiin kohdistuvia vaikutuksia. Esimerkiksi kommentit ”tulemme 

muuttamaan Pälkäneeltä pois, mikäli kouluverkkouudistus toteutuu”, sisältää lapsiin kohdistuvan 

vaikutuksen, mutta toteutuessaan se ei enää ole kouluverkkouudistuksen muutoksen mukainen 

muutos (vastaanottava koulu vaihtuu). 

Huoltajien aineistossa korostui huoli, pelko ja suuttumus kouluverkkouudistusta kohtaan. Osa 

huoltajista ei kyennyt näkemään uudistuksessa mitään positiivisia puolia. Tämä sama asia nousi 

esille myös kuuden vuoden takaisessa koulujen sulkeutumisessa ja kokemusasiantuntijoiden 

aineistossa; ei haluttu nähdä toimenpiteessä mitään hyvää. Huoltajilla oli myös vastauksia, joihin 

tuli suhtautua kriittisesti. Jotkut vastaukset olivat tunnepitoisia ja esimerkiksi oppilaita 

vastaanottavasta koulusta oli kirjoitettu hyvin negatiivisesti vailla kokemuspohjaa.  

Huoltajien aineisto kertoi erityisesti huolesta liittyen lapsen jaksamiseen ja pärjäämiseen uudessa 

koulussa. Toisaalta kun nykyiseen kouluun, opettajaan ja opetukseen oltiin tyytyväisiä, tuntui 

muutos lähtökohtaisesti muutokselta huonompaan suuntaan. Tarkemmin analysoinnin tuloksia on 

selvitetty SWOT-analyysissä.  

 



 

Huoltajat / kysymysrunko  
Asteikko kysymyksissä esim. harmittaa paljon, harmittaa jonkin verran, en osaa sanoa/asialla ei ole 
merkitystä, olen tyytyväinen, olen erittäin tyytyväinen. Lisäksi joka kysymyksen jälkeen avoin kysymys: 
Haluan tarkentaa vastaustani: 
 
1) Miten koet tällä hetkellä olemassa olevan suunnitelman, jossa lapsesi koulu mahdollisesti sulkeutuu? 
2a) Kuinka paljon koulun sulkeutuminen ja siirtyminen toiseen kouluun vaikuttaisi lapsesi koulunkäyntiin? 
2b) Millaisia vaikutukset olisivat lapsen koulunkäyntiin? 
 
3a) Arvioi, millaisia vaikutuksia nykyisen koulun sulkemisella ja koulun vaihtumisella olisi lapsesi  
koulumatkaan. 
3b) Arvioi, millaisia vaikutuksia nykyisen koulun sulkemisella ja koulun vaihtumisella olisi lapsesi luokassa 
tapahtuvaan oppimiseen (esimerkiksi yhdysluokka voi muuttua vuosiluokkakohtaiseen opetukseen. Tällä 
tarkoitetaan sitä, että pienemmissä kouluissa on useampi luokka-aste samassa luokkahuoneessa, kun taas 
isommassa koulussa luokkahuoneessa on vain yhtä luokka-astetta.) 
3c) Arvioi seuraavaksi, millaisia vaikutuksia nykyisen koulun sulkemisella ja koulun vaihtumisella olisi 
lapsesi oppimisympäristöön kuten luokka, ajanmukaiset oppimisvälineet ja menetelmät. 
3d) Arvioi seuraavaksi, millaisia vaikutuksia nykyisen koulun sulkemisella ja koulun vaihtumisella olisi 
lapsesi peruskoulun suorittamiseen. 
3e) Arvioi seuraavaksi, millaisia vaikutuksia nykyisen koulun sulkemisella ja koulun vaihtumisella olisi 
lapsesi kannalta liittyen koulun fyysiseen ympäristöön (luokkatilat, ruokailutilat, liikuntasali, koulun piha). 
3f) Arvioi seuraavaksi, millaisia vaikutuksia nykyisen koulun sulkemisella ja koulun vaihtumisella olisi lapsesi 
kannalta erilaisiin opetuksen tukitoimiin ja niiden saavutettavuuteen (tukiopetus, luokassa tapahtuvat 
erilaiset oppimisen tukitoimet/laaja-alainen erityisopetus, erilaiset ryhmät oppimisen edistymisen mukaan 
jne.) 
3g) Arvioi seuraavaksi, millaisia vaikutuksia nykyisen koulun sulkemisella ja koulun vaihtumisella olisi 
lapsesi kannalta terveydenhoitajan, kuraattorin ja koulupsykologin palveluihin. 
3h) Arvioi seuraavaksi, millaisia vaikutuksia nykyisen koulun sulkemisella ja koulun vaihtumisella olisi 
lapsesi kaverisuhteisiin. 
3i) Arvioi seuraavaksi, millaisia vaikutuksia nykyisen koulun sulkemisella ja koulun vaihtumisella olisi 
koulukiusaamiseen. 
3j) Arvioi seuraavaksi, millaisia vaikutuksia nykyisen koulun sulkemisella ja koulun vaihtumisella olisi koulun 
ja kodin väliseen yhteistyöhön. 
 
Seuraavaksi on yleisiä kysymyksiä liittyen koulun vaihtumiseen.  
a) Arvioi seuraavaksi, miten koulun vaihtuminen vaikuttaisi lapsesi hyvinvointiin 
b) Arvioi seuraavaksi, miten koulun vaihtuminen vaikuttaisi lapsesi kasvuun ja kehitykseen 
c) Arvioi seuraavaksi, miten koulun vaihtuminen vaikuttaisi lapsesi oikeuteen olla yhdenvertainen ja 
syrjimättömyyteen 
d) Arvioi seuraavaksi, miten koulun vaihtuminen vaikuttaisi lapsesi vuorovaikutustaitoihin 
e) Arvioi seuraavaksi, miten koulun vaihtuminen vaikuttaisi lapsesi taipumuksia vastaavaan oppimiseen 
f) Arvioi seuraavaksi, miten koulun vaihtuminen vaikuttaisi lapsesi turvalliseen kasvuympäristöön 
g) Arvioi seuraavaksi, miten koulun vaihtuminen vaikuttaisi lapsesi itsenäistymiseen ja vastuullisuuteen 
kasvamiseen 
h) Arvioi seuraavaksi, miten koulun vaihtuminen vaikuttaisi lapsesi mahdollisuuteen osallistua ja vaikuttaa 
omiin asioihinsa 
i) Arvioi seuraavaksi, miten koulun vaihtuminen vaikuttaisi lapsesi kielellisen, kulttuurisen ja uskonnollisen 
taustan huomioimiseen 
 
4) Mitä muuta haluat kertoa siitä, millaisia vaikutuksia nykyisellä kouluverkkosuunnitelmalla olisi sinun 
lapseesi?        
 



  

 

Oppilaille suunnatut kyselyt 

Eskari ja 1-2 luokan oppilaille lähetettiin kehyskertomus, jonka avulla oppilaiden tuli nimetä ja 

piirtää kouluun liittyviä mukavia ja epämukavia asioita. Näitä kehyskertomuksia 

piirustuspapereineen ja palautuskuorineen lähetettiin 63 kappaletta. Vastauksia palautui 17. 

Piirustukset koristavat lapsivaikutusten arvioinnista tehtyä esitystä ja kirjalliset vastaukset liitettiin 

osaksi muiden oppilaiden vastauksia.  

Sulkeutumisuhan alla olevien koulujen 3-5 luokkalaiset oppilaat vastasivat forms-kyselyyn, joka 

jaettiin Wilman-järjestelmän välityksellä. Kohderyhmänä oli 51 oppilasta, heistä 29 vastasi. 

Prosessin aikana haluttiin myös vertaileva aineisto, joten sama kysely toteutettiin Kostian koulun 

3a, 4b ja 4c luokkalaisille. Vertailuaineistoksi muotoutui saman ikäinen ja saman suuruinen 

kohderyhmä, jolla ei ollut yhteyttä tehtävään lapsivaikutusten arviointiin.  

Oppilailta saadun aineiston perusteella voidaan todeta, että lähtökohtaisesti oppilaat pitävät sitä 

koulua parhaimpana, mitä tällä hetkellä käyvät, myös sen koulu piha, opettajat ja kaverit olivat 

tärkeitä. Koulun vaihtuminen on oppilaan näkökulmasta isoa asia ja melkein aina ei-toivottu 

tapahtuma.    

  

 



Oppilaat / kysymysrunko 

1) Mikä on parasta nykyisessä koulussasi? 

2) Mikä on kurjaa nykyisessä koulussasi? 

3) Miltä tuntuisi, jos sinä vaihtaisit koulua?  

4) Miltä tuntuisi, jos koulusi olisi kauempana kuin nyt? *mukavalta*ei juuri merkitystä*harmittaisi 

*harmittaisi todella paljon  

5) Miltä tuntuisi, jos kulkisit kouluun bussilla tai muuten koulukuljetuksella? *mukavalta*ei juuri 

merkitystä*harmittaisi *harmittaisi todella paljon *minulla on jo nyt koulukuljetus  

6) Miltä tuntuisi, jos koulusi olisi isompi kuin nykyinen koulusi? *mukavalta*ei juuri 

merkitystä*harmittaisi *harmittaisi todella paljon  

7) Miltä tuntuisi, jos luokassasi olisi vain saman ikäisiä oppilaita? Eli kaikki kävisivät samaa luokkaa 

sinun kanssasi. *mukavalta*ei juuri merkitystä*harmittaisi  

8) Jos vaihtaisit koulua, mitä haluaisit ottaa omasta koulustasi mukaan uuteen kouluusi? 

9) Mikä voisi olla mukavaa uuteen kouluun siirtymisessä? 

10) Mikä voisi olla kurjaa uuteen kouluun siirtymisessä? 

11) Mitä muuta haluaisit sanoa tästä asiasta? 

 

 

 

  



Henkilöstölle suunnattu kysely 

Henkilöstölle lähetetty kysely noudatteli huoltajien kysymyspatteristoa. Kysymykset oli muotoiltu 

siihen muotoon, joka mahdollisti asian käsittelyn yleisellä tasolla. Kysely lähetettiin 20 

sulkeutumisuhan alla olevissa kouluissa työskenteleville ammattilaiselle. Kyselyyn vastasi 17 

henkilökunnan edustajaa.  

Henkilöstön aineisto oli heterogeenisin ja siellä oli uusia näkemyksiä, joita aikaisemmat aineistot 

eivät olleet tuottaneet. Henkilöstön vastauksissa oli myös tyytyväisiä ja hyvin tyytyväisiä vastaajia 

liittyen olemassa olevaan kouluverkkosuunnitelmaan. Perusteluina nähtiin monipuolisempi 

oppimisen tuen saaminen, laajempi valinnaisaineiden valikoima ja monipuolisemmat 

kaverisuhteet. Henkilöstön vastauksissa korostui myös se, että monet kysyttävät asiat eivät olleet 

sidottu koulun kokoon tai sijaintiin vaan kyse oli oppilaista ja opettajista.  

Sulkeutumisuhka oli aiheuttanut myös huolta henkilöstölle. Uudistuksen negatiivisina puolina 

nähtiin esimerkiksi yhteisöllisyyden väheneminen ja koulumatkojen pidentyminen. Henkilöstö 

huolehti myös siirtymiseen ja tutustumiseen liittyvistä käytännönasioista sekä niiden 

toteutumisesta. Tarkemmin analysoinnin tuloksia on selvitetty SWOT-analyysissä.  

 

 

 

  



Aineiston kokonaisanalysointi ja lapsivaikutukset kouluverkkouudistuksessa 

Kun kaikki neljä aineistoa oli koottu SWOT-analyyseihin, alkoi lopullisen lapsivaikutusten arvioinnin 

rakentaminen. Aineistosta oli löydettävissä teemoja, jotka kulkivat eri SWOT-analyyseissä mukana 

ja niiden merkittävyyttä arvioitiin toistuvuudella ja peilauksena kokemusasiantuntijoiden 

näkemyksiin. Mikäli asiassa katsottiin olevan lapsiin kohdistuvia vaikutuksia, se siirtyi arvioiduiksi 

vaikutuksiksi kouluverkkouudistuksessa. Monia yksittäisiä näkökulmia vertailtiin vastaajien 

näkökulmasta ja peilattiin sitä lähellä oleviin kommentteihin muissa arvioinnin aineistoissa. Mikäli 

asialla katsottiin todennäköisesti olevan lapsiin kohdistuvia vaikutuksia, se siirtyi arvioiduiksi 

vaikutuksiksi kouluverkkouudistuksessa. Teemoja tarkasteltiin vielä eri aineistossa, jotta 

näkökulma sijoittui omaan merkitykseensä joko vahvuudeksi, heikkoudeksi, mahdollisuudeksi tai 

uhaksi. Vahvuuksien ja mahdollisuuksien erottaminen oli toisinaan haastavaa kuten myös 

heikkouksien ja uhkien. Eroksi tuntui usein muodostuvan asian todennäköisyys toteutua. Mikäli 

asian näyttäytyi aineistossa heikkona, se mukautui usein mahdollisuudeksi tai uhaksi. Kun taas 

teemat, jotka toistuivat samasta näkökulmasta eri aineistoissa, mukautuivat vahvuuksiksi ja 

heikkouksiksi.   

Muutamia teemoja nousi esiin niin, ettei kouluverkkouudistuksella arvioitu olevan asiaan 

vaikutusta kuten oppiminen ja koulumenestys. Tämänkaltaisia teemoja olisi tullut luultavasti 

enemmän, mikäli kysely oli suunnattu enemmän tarkastelemaan ”pysyviä/muuttumattomia” 

asioita. Nyt lapsivaikutusten arviointi keskittyi siihen, mikä tulisi muuttumaan.  

Ristiriitaista ja vaikeaksi arvioitavaa vaikutusta edustivat arkojen tai ujojen oppilaiden asema 

koulunvaihdoksessa sekä luokkakoossa tapahtuvat muutokset. Näistä ensimmäiseksi mainittua on 

vaikea lähteä selvittämään eli miten arka oppilas reagoi ja asemoituu koulunvaihdoksessa. 

Kokemusasiantuntijat antoivat viitteitä siihen, että kavereita riittäisi kaikille ja voimaantumista 

voisi tapahtua. Toisaalta vanhemmat ja henkilöstö olivat nähneet asiassa todellista uhkaa; mikäli 

oppilaalla oli sosiaalisia haasteita pienemmässä yksikössä, kuinka ne toteutuisivat isommassa 

yksikössä.  

Luokkakoon tai kuten ammattilaiset puhuvat perusopetusryhmän koosta oli aineistossa useita 

mainintoja. Lapsivaikutusten arvioinnissa nostettiin tämä yhdeksi teemaksi, jota selvitettiin 

tarkemmin. Ennusteiden mukaan kouluverkkouudistuksessa luokkakoko (tai perusopetusryhmän 

koko) nousee merkittävästi alle puolella siirtyvistä oppilaista. Perusopetuksen laatukriteeristön 

suosituksen mukaan opetusryhmän enimmäiskoko tulisi olla 20-25 oppilasta. Arviointia tehdessä 

Pälkäneen kunnan peruskoulun 1-6 luokilla oli kaikki ryhmät alle 25 oppilaan ryhmiä. 

Luokkakokojen keskiarvot olivat tällä hetkellä 15,1-18,6 oppilasta/luokka ja ennusteiden 

toteutuessa kouluverkkouudistuksen myötä luokkakoot olisivat 18,3-20,7 oppilasta/luokka.  

Aineiston valossa kouluverkkouudistus näyttäytyi erilaisten koulukulttuurien sekoittumisena. 

Perusopetuksen laatukriteeristön teemat toteutuvat pienemmissä ja isommissa kouluissa, mutta 

ne voivat toteutua eri tavalla. Pienessä koulussa tuetaan oppimista, kasvua ja kehitystä eri tavalla 

kuin isommassa koulussa, toisaalta isossa koulussa fyysinen oppimisympäristö koostuu eri tavalla 

kuin pienessä koulussa.  



Lapsivaikutuksen arvioinnin tuloksia esiteltiin SWOT-analyysin avulla, johon oli koottu kaikkien 

mukana olleiden aineistojen teemat sekä analysoitu niiden mahdollisia vaikutuksia ja 

merkittävyyttä.   

 

 

 

Loppupohdinta 

Lapsivaikutusten arviointi toteutettiin kahden kuukauden aikana valtakunnallisessa 

poikkeustilassa. Tilanne ja aikataulutus vaikuttivat tehtävään selvitykseen. Arviointi perustuu 

pääosin etänä toteutettuihin kyselyihin ja haastatteluihin. Arvioinnin lähtökohtana on 

kouluverkkouudistuksen osallisten arviot ja näkemykset suunnitelmasta ja sen vaikutuksista. 

Aineistoa on tulkittu mahdollisimman objektiivisesti ja huolellisesti. Aineistoa eivät ole käsitelleet 

muut kuin arvioinnin toteuttamiseen osallistuneet henkilöt.    

Lapsivaikutusten arvioinnissa saatiin monipuolinen aineisto, koska mukana oli neljä erillistä 

aineistoa. Kokemusasiantuntijat toivat aineistoonsa kokemuksensa ja siihen liittyvät näkemykset, 

mutta esim. koulukiusaamiseen liittyvät näkökulmat olisivat jääneet pienempään rooliin, koska 

heidän aineistossa korostui enemmän uusien kaverien saaminen. Huoltajat nostivat monia 

huolenaiheita, joita pystyttiin peilaamaan muihin aineistoihin. Yksittäiset huolet oman lapseen 

pärjäämisestä toivat aineistoon näkökulmia, jotka heijastelivat etenkin kokemusasiantuntijoiden 

aineiston kanssa. Aineisto toi esille riskejä, jotka ovat osa koulunsulkemista ja siitä johtuvaa 



koulunvaihtumista. Oppilaiden näkökulmasta näkyi, että huoli koulun sulkeutumisesta kosketti jo 

heitäkin. Lapsi näkökulman korostaminen on enemmän kuin aiheellista lapsivaikutusten 

arvioinnissa. Mukavat kaverit, kiva opettaja ja hieno piha olivat oppilaiden vastauksissa keskiössä. 

Toisaalta oppilaiden vastaukset korreloivat koko aineistoa; muutos on vaikea asia ja 

kouluverkkouudistuksessa ei lopuksi puhuta kovinkaan paljon opetuksen tavasta tai laadusta vaan 

koulun muista tehtävistä. Henkilöstö toi uusia näkökulmia keskusteluun ja toisaalta myös sen 

tiedon, ettei henkilöstökään ole yksiselitteisesti jotain mieltä.   

Lapsivaikutusten arviointi oli mahdollista toteuttaa annetussa aikataulussa tässä laajuudessa. 

Mikäli aikaa olisi ollut enemmän, kokemusasiantuntijoiden kohderyhmää olisi voinut kasvattaa 

vielä yhdellä ikäluokalla. Toisaalta myös henkilöstöltä kerätty aineisto olisi voitu toteuttaa 

haastattelumenetelmällä, jolloin aineisto olisi tarkempi ja monipuolisempi.  

Lapsivaikutusten arvioinnin lisäksi aineisto tuotti olennaista materiaalia siitä, miten tulee toimia, 

mikäli kouluja suljetaan ja koulunvaihdoksia tapahtuu. Etenkin kokemusasiantuntijoilta saatu 

materiaali tuotti tietoa, mitä kaikkea koulun sulkeutumisessa tulisi huomioida. Kokemukset 

paljastivat, millaisiin asioihin oppilaat saattavat törmätä uudessa koulussa, kun tutustumiseen ja 

muutokseen ei olla valmistauduttu.   

Lapsivaikutusten arvioiintiin liittyviä kyselyitä ja vastauksia sekä muuta materiaalia säilytetään 

nuorisotoimessa. Julkisia asiakirjoja ovat tämä raportti ja lapsivaikutusten arvioinnin esittelyyn 

tehty powerpoint -esitys. Molemmat asiakirjat ovat luettavissa kunnan verkkosivuilla kohdassa 

”kouluverkkoselvityksen materiaali”. 

 

 

 

 


