
YOHR -kokous 19.5. 2021  
Paikalla Rehtori Harri Salo, kuraattori Niina Löytty, terveydenhoitaja Teija Hannukainen, 
vanhempainyhdistyksen edustaja Sanna Niemi ja luokanopettaja Nina Sjöroos.  

Huoltajakyselyn 2021 tulosten tarkastelu  

1. Lapseni suhtautuu koulunkäyntiin myönteisesti  

Usein suhtautui 82%, joten voimme olla tyytyväisiä tulokseen.  

2. Lapseni kokee koulun ilmapiirin turvalliseksi  

Usein kokevia oli yli 90%, joten tyytyväisiä voimme olla tähänkin.  

3. Lapseni opiskelu sujuu hyvin  

Usein vastanneita oli noin 66%, mikä oli edellisvuoteen 2019 (89,1%) verrattuna huimasti 
heikompi. Keskustelimme koronavuoden mahdollisesta vaikutuksesta tähän.  

4. Lapseni saa riittävästi apua oppimiseen liittyvissä asioissa henkilökunnalta. Tämä kohta 
on myös laskenut edellisvuodesta. Nyt 76,5% apua usein saaneisiin oli laskenut 
edellisvuoden (2019) 95,7% näin usein kokeneisiin.  

Edellä olevia 3. ja 4. kohtia voi tarkastella osittain yhdessä. Jos opiskelussa on havaittu 
heikkouksia tai ongelmia, niin se heijastuu avun saamisen kokemukseen. Onko tuki 
riittävä?  

5. Lapsellani on kavereita koulussa  

Kavereita usein vastasi 70,6%. Aikaisempaan (2019) verrattuna kavereita on ollut 
useammalla 70,6%. Huolestuttavaa tässä on, että tänä vuonna 2% on kokenut 
kavereita olevan harvoin.  

Yleisesti ottaen kaikissa kohdissa on hieman laskua. Tulkitsemme osittain koronan 
vaikutuksen koulutyytyväisyyteen. Henkiset voimavarat ovat yleismaailmallisesti 
heikentyneet ja yleinen jaksaminen on koetuksella.  

6. Missä onnistunut hyvin:  

Kehuja Korona-ajan koulunkäynnin järjestelyistä.  

Poikkeusolot on kestetty hyvin  

Kiusaamiseen on puututtu heti.  

Koulun on turvallinen paikka.  

7. Kehittämisehdotuksia:  

Enemmän kerhoja toivotaan. Toisaalta kerhoja on ollut paljon. Unajan koulussa on aina 
ollut vahva kerhoperinne.  

8. Vapaa sana: 
“Kiva kyläkoulu.” “Lapsi on viihtynyt hyvin.”  



KIVA -koulukyselyn 2021 tarkastelu  

Kaikki luokat 1-6 vastasivat:  

Toisten kiusaaminen ja kiusatuksi tuleminen  

Noin 4% on kiusannut. Noin 17% on kokenut kiusaamista.  

Suunta on kuitenkin edellisiin vuosiin verrattuna laskeva.  

Kiusatuksi joutuneet oppilaat omassa koulussa  

Kiusattu 2-3 kertaa kk tai useammin:  

6 oppilasta vuosiluokilta 1-3 ja  

2 oppilasta vuosiluokilta 4-6 ilmaisi tulleena kiusatuksi  

Nettikiusaaminen  

Ei ole havaittu. Joitain ryhmästä ulos jättämistä on ollut, mutta niihin on puututtu heti ja 
asia on korjaantunut. Valistus on tärkeää!  

Yksinäisyys (luokat 4-6 vastasivat)  

4.lk ei ollenkaan  

5.lk 5% eli 1 oppilas kokee yksinäisyyttä  

6.lk 8% eli 1-2 oppilasta kokee itsensä yksinäiseksi  

Toisten kiusaaminen ja kiusatuksi joutuminen  

1.lk kiusaamista on 13% kiusatuksi on joutunut 13%  

2. lk kiusaamista 5% kiusatuksi kokeneita 33%  

3. lk kukaan ei kiusaa ja 20% kokee tulleensa kiusatuksi  

4.lk kukaan ei kiusaa, mutta kiusatuksi on tullut 14%  

5.lk 5% kiusaa ja 8% on kokenut kiusaamista  

6.lk kukaan ei kiusaa, mutta 7% on kokenut sitä  

Seksuaalisen häirinnän kokemukset (luokat 4-6)  

4.lk 4% eli 1-2 oppilasta  

5.lk ei ollenkaan  

6.lk 24% eli 3 oppilasta  

Kuudennella luokalla on keskusteltu joidenkin tulevan liian lähelle.  

Opettajien suhtautuminen ja kiusaamisen vastainen työ (luokat 4-6) 
Opettaja koetaan koulussamme olevan hyvin kiusaamisen vastaiseksi  

Vanhempien suhtautuminen kiusaamiseen (luokat 4-6) 
Vanhemmat koetaan kiusaamisen vastaisiksi.  

Ilmapiiri  

Oppilaat kokevat ilmapiirin hyväksi.  



Oppilaiden kokemus hyväksytyksi tulemisesta  

Oppilaat kokevat, että heidät hyväksytään sellaisina, kuin ovat.  

Tasa-arvoinen kohtelu (luokat 4-6)  

Oppilaat kokevat, että henkilökunta kohtelee oppilaita tasa-arvoisesti.  

Kyselyn perusteella henkilökunta pohti, että kiusaamisen vastaiseen työhön tulisi vielä 
enemmän panostaa. 

 


