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Yhteenveto koulun toiminnan arvioinnista keväällä 2022 

Arviointikyselyn vastaajamäärät olivat: alakoulun vanhemmat 30, yläkoulun vanhemmat 18, lukion 

vanhemmat 6, alakoulun oppilaat 63, yläkoululaiset 44 ja lukion opiskelijat 16. 

Myönteisimmät arviot koulun toiminnan osa-alueista saivat alakoululaisten vanhemmilta koulun si-

sätilat (4.79) sekä luottamus lapsen opettajaa kohtaan (4.47) ja opettajan asenne lasta kohtaan (4.43). 

Yläkoululaisten huoltajilta parhaat arviot saivat koulun sisätilat (4.67), helppous yhteyden ottami-

sessa kouluun (4.28) sekä ulkotilat ja välineet (4.11). Lukiolaisten vanhemmat arvostivat lukion tiloja 

(4.67) ja mainetta (4.00) sekä saatavia valmiuksia jatko-opintoihin (4.00).  

Alakoulun oppilailta parhaat arviot saivat vanhemmilta koulunkäyntiin saatava tuki (4.33), toimeen 

tuleminen luokkakavereiden kanssa (4.29) ja välituntien sujuminen (4.25). Yläkoululaiset arvostivat 

vanhemmilta koulunkäyntiin saatavaa tukea (3.95), välitunteja (3.55) ja koulun turvallisuutta (3.55). 

Lukiolaisilta parhaat arviot saivat koulun turvallisuus (4.13), toimeen tuleminen toisten opiskelijoi-

den kanssa (3.73) sekä opetusvälineiden laatu (3.53) ja tiedon saaminen valinnaisten aineiden tarjon-

nasta (3.53). 

Heikoimmat arviot alakoulun huoltajilta saivat vanhemmille järjestetyt tilaisuudet (3.60), mahdolli-

suudet vaikuttaa koulun toimintaan (3.63) ja opetussuunnitelman tunteminen (3.77). Yläkoulun van-

hempien osalta pienimmät lukemat saivat valinnaisainetarjonta (3.00), vanhemmille järjestetyt tilai-

suudet (3.11) ja lapsen panostus koulunkäyntiin (3.22). Lukiolaisten huoltajat suhtautuivat kriittisim-

min tiedottamiseen lapsen opintojen sujumisesta (2.17), opetussuunnitelman tuntemiseen (2.67) sekä 

omaan tietämykseen lukion toiminnasta (3.00) ja vanhemmille järjestettyihin tilaisuuksiin (3.00). 

Huoltajien kokonaisarviot koulun toiminnasta olivat: alakoulun osalta 4.30, yläkoulusta 3.67 ja luki-

osta 3.83. 

Alakoululaisilta heikoimmat arviot saivat läksyjen määrä (3.11), työrauha luokassa (3.27) ja koulun 

säännöt (3.59). Yläkoululaiset pitivät heikoimpina mielialaa kouluun lähtiessä (2.75), koulun sääntöjä 

(2.82) ja läksyjen määrää (2.84). Lukiolaiset suhtautuivat kriittisimmin omaan paneutumiseensa kou-

lutyöhön (2.80), siihen, millä mielellä lähtivät kouluun (3.13) ja siihen, miten kokivat oppivansa uusia 

asioita koulussa (3.13). 

Kaikki vastaajaryhmät olivat pääosin tyytyväisiä kouluruokaan liittyviin asioihin (arviot välillä 3.07 

– 4.87). Erityisesti huoltajat arvostivat kouluruokailujärjestelyjä. Heidän yleisarvionsa ruokailuun 

liittyvistä asioista oli alakoulun osalta 4.13, yläkoulussa 3.72 ja lukiossa 4.17. 

Myös koulukuljetuksiin oltiin pääosin tyytyväisiä (arviot välillä 3.59 – 5.00). Huoltajien yleisarvio 

kuljetuksista oli alakoulussa 4.74, yläkoulun osalta 4.20 ja lukiossa 4.50. Alakoulun oppilaiden yleis-

arvio koulukyydeistä asettui tasolle 4.34, yläkoululaisten 3.71:een ja lukiolaisten tasolle 4.18.  


