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Riihimäen kaupunki 

Lapsivaikutusten arviointi 

 

Koululaiskysely 0. -2. luokat –työpajat; yhteenveto ja analyysi 

 
On tärkeää muistaa, että lapsivaikutusten arvioinnin tarkoitus on sekä saada ajantasaista tietoa lapsilta 
itseltään mahdollisista päätöksistä, mutta myös lieventää mahdollisia negatiivisia vaikutuksia ja vahvistaa 
neutraaleita tai positiivisia vaikutuksia mahdollisessa päätöksessä.  

Työpajan ajankohta oli erittäin haasteellinen. Esimerkiksi esikoululaiset ja 1. luokkalaiset eivät osaa vielä 
lukea, koska koulu on vasta alkanut. Myös 2. luokkalaisille ajankohta on haasteellinen. Pienten lasten 
analyysi jouduttiin koostamaan käsin, koska toteutustavat vaihtelivat hyvin suuresti. Toisaalta juuri 
opettajat tietävät parhaiten, mikä työskentelymalli sopii heidän luokalleen parhaiten. Sen vuoksi 
olennaisempaa oli saada laajasti näkemyksiä ja lasten ääni kuuluviin, vaikka tulosten keskinäinen vertailu 
onkin osin vaikeaa.    

Työpajojen toteutukset vaihtelivat hieman kouluista/yksiköistä riippuen. Kuitenkin ohjeistuksen mukaan 
kaikki käsittelivät samoja teemoja, joten niiden pohjalta on koetettu tiivistää ja koostaa. Vastaajina olivat 
kyseisenä päivänä koulussa olleet oppilaat, eli lapset tavoitettiin erittäin kattavasti.  

Haasteita:  Vaikka työpaja ja kysely alkoivat yhteisellä PowerPoint ohjeistuksella, missä puhuttiin 
tulevaisuuden ratkaisuista vuodelle 2025, niin tätä aikajännettä voi olla lapselle todella vaikea hahmottaa. 
Eli käytännössä ratkaisut eivät koske välttämättä edes heitä itseään.  

Vaikka ohjeissa painotettiin, että työpajojen pitäjien omat näkemykset eivät saisi vaikuttaa lasten 
näkemyksiin ja lapset pitää etäännyttää varsinaisista palveluverkkomalleista, niin silti osan vastauksista 
perusteella, tämä oli käytännössä vaikeaa.   

Tehtävät olivat myös vaikeita pienille oppilaille. Lapset eivät ymmärtäneet kaikkia kysymyksiä, vastaukset 
olivat toisinaan myös ristiriitaisia keskenään ja osa ei jaksanut keskittyä loppuun asti. 

 Osallistuneet koulut ja eskarit:  

 Patastenmäen Jukolan koulu: esiopetus, Patastenmäen Jukolan eskari, Patastenmäen 
puukoulu 1-2 lk., Patastenmäen Jukolan 1A/1B lk., Patastenmäen Jukola 2A/2B, 

 Pohjoinen eskari, Pohjoinen eskari B, Pohjoinen koulu 1 A, Pohjoinen koulu 1B, Pohjoinen 
koulu 2 luokat. 

 Eteläinen koulu (Leena Sten), Eteläinen koulu 1A, Eteläinen koulu 2A, , Eteläinen koulu 2B, 
Eteläinen koulu 2C, 

 Haapahuhta eskari, Haapahuhta 1. lk., Haapahuhta 2.lk.,  
 Peltosaarenkoulu 2A, Peltosaarenkoulu 2B , Peltosaari 1 A (materiaalilinkki ei auennut) 
 Uramon koulu 1B, Uramon koulu 2A, Uramon koulu 2B,  
 Lasitehtaan koulun Eskarit, Lasitehtaan YPR A, Lasitehtaan koulu 2A. 
 Herajoen eskari, Herajoen koulu 2.lk 
 Junailijankadun eskari 
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Aivan muutamia yksittäisiä vastauksia lukuun ottamatta, käytännössä kaikki pitävät omasta 
koulustaan. Oma koulu on heille tärkeä ja he kokevat ryhmäytymistä ja yhteenkuuluvuutta omaan 
kouluunsa.  

 

 

Kommentteja:  

- Koska tulisi enemmän uusia kavereita. 
-  open pitää huutaa enemmän, kun ei ne tottele, 
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-  ikävää, koska vanhat tutut kaverit on parempia,  
- ihan mukavalta, paitsi jos samalla olisi siirretty oppilaita pois luokalta.  
- Ahtaalta,  
- Kivaa 

Lapset ovat hyvin vastaanottavaisia ja toivottavat uudet kaverit lämpimästi tervetulleiksi.  

 

 

 

Kommentteja:  

- Ajatus uudesta opettajasta pelottaa nyt, kun on just tutustuttu ja päästy alkuun.  
- Opettajaa tulisi ikävä.  
- En tulisi kouluun,  
- olisi hirveää, ikävää 

On luonnollista että opettajan vaihtuminen harmittaisi, koska lapset kiintyvät opettajaansa. Kyse 
on myös ryhmäytymisestä. Silti mahdollisessa muutostilanteessa, esiin nousee kommentteina 
esiin, että uusi opettaja voisi myös olla kiva.  

 



4 
 

 

 

Täysin ymmärrettävää, että harmittaisi, jos koulu olisi kauempana.  
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Kommentteja:  

- Pelottaa, kun ei tunne kaikkia matkustajia 
- taudit tarttuvat julkisissa liikennevälineissä  
- tuntuisi omituiselle,  
- tosi-tosi kivaa, bussipysäkki on ihan lähellä kotia, 
-  kivalta,  
- päiväkodissa mentiin kerran ja se oli kivaa.  
- Hyvä kun on vaan kilometri, pystyy kävelemään.   
- Bussilla: oudolta, tyhmältä, kivalta, jännältä, se maksais,.  
- Jos pitäis joka päivä mennä bussilla, olis tylsää, siihen kyllästyisi, pelkäis, että myöhästyy 

bussista.  

 

Tämä kysymys oli lapsille abstrakti, mutta tarkoitus ei ollutkaan verrata bussilla kulkemista 
suhteessa aikaan tai matkaan, vaan pelkästään selvittää mielikuvia bussilla liikkumiseen.  

 

 

 

 

Kommentteja:  

- Voi tuntua pelottavalle.  
- Tarvittaisiin kartta.  
- Saisi uusia kavereita. 
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Kommentteja:  

- Meitä jännittäisi 
- joutuis oottamaan ja jonottamaan.  

 

 

 

 

Muita yksittäisiä mainintoja:  

- Jalkapallon pelaaminen kentällä 
- rauhallinen koulu 
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- Isommat auttavat pienempiä 
- Suojellaan lapsia, Harvoin riitoja 
- Koulu on kiva 
- Pihalla jokaiseen tekemiseen oma alue 
- Majametsä / metsä 
- matikka 
- IP 
- oppiminen 
- retket 
- Viihtyisä luokkahuone 
- hyvä ruoka 
- pyöräily 
- ei tarvitse jonottaa pitkissä jonoissa.  
- lukeminen 
- kaikki 
- läksyt 

 

 

 

 
 

Muita yksittäisiä mainintoja:  

- pieni piha,  
- välituntiriidat 
- meteli 
- pieni Sali 
- vähän välineitä /enemmän leluja 
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- isompi luokkatila 
- läksyjä vähemmän 
- Isommat rikkoo majoja, kiusaaminen 
- Jos joku jätetään yksin 
- kerhotoiminta 
- läksyt 
- Kalakeitto 
- en osaa sanoa 
- Läksyt 
- kiusaaminen 
- ei oteta mukaan leikkiin 
- jos otetaan toisen tavaroita kädestä 
- Kuljetuksissa huolettaisi, jos joutuu yksin odottamaan pitkään! 

 

 

Muita yksittäisiä mainintoja:  

- kerhotoiminta 
- Juomapullon 
- pokaali 
- omat piirrustukset 
- koko koulu 
- piano 
- yläkerta 
- noomit 
- oman pulpetin, oman luokan 
- yhteiset leikit 
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Muita yksittäisiä mainintoja:  

- Vaihtelu  

- Valinnaisaineet 

- kerhotoiminta 

- eri joukkuita, ketä vastaan pelata 

- saisi tutustua uusiin kirjoihin 

- en osaa sanoa, 

- siellä opetetaan kung-fua, karatea 

- puhelimen saisi ottaa kouluun 

- saisi tutkia uutta koulua 
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Muita yksittäisiä mainintoja:  

- en osaa sanoa 
- Ikävä omaan vanhaan tuttuun kouluun.  
- koulumatkan pituus 
- Jos pitäisi muuttaa ihan uuteen kaupunkiin, eikä tiedä mitä tapahtuu 
- eri koulussa olisi ihan tuntematon tilanne 
- Saisi uusia kavereita, mutta mä haluan vanhat kaverit. 
- ei näkisi vanhoja kavereita 
- jos kaverit menisi eri kouluun 
- pitää vaihtaa luokkaa, tulee eri kaverit, joita ei tunne 
- uusi koulu on liian kaukana kotoa 
- huono ruokailu 
- kaikki kaverit jää edelliseen kouluun 
- Jos siellä ei opeteta taistelulajeja 
- Opettajat jää edelliseen kouluun 
- Vanhaa koulua ei voi nostaa ja kantaa uuteen kouluun 

Uuteen kouluun siirtymiseen liittyisi paljon epävarmuutta ja osin pelkojakin, kuten se, että vaikka 
lapset toivottavat avosylin uudet oppilaat tervetulleeksi omalle luokalleen, niin heitä voi pelottaa 
uuden koulun uudet oppilaat, uusi koulurakennus ja uusi tilanne, kun ei sitä vielä tiedä.  
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Millainen on hyvä koulu? 

Lasitehtaan koulun eskarit: 

 

 

Peltosaari 2B:  
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Selkeästi eniten vastauksissa korostuivat hyvät, kivat kaverit ja että kaikki otetaan mukaan leikkiin 
ettei kenenkään tarvitsisi olla yksin. Toisena keskeisenä asiana oppilaat nostivat esiin, että hyvä 
koulu on sellainen, missä ketään ei kiusata. Tämä on tärkeä asia. Myös enemmän leikkikaluja ja 
että niitä olisi myös koulussa paljon käytössä, nousi vastauksissa esiin.  

Muita mainintoja on nostettu alla esiin:   

Saisi riehua, turvallinen ja hauska, , metsä, jossa leikkiä; Leikkitilaa sisällä ja ulkona, Enemmän 
luontoa ja majojen rakentamista, Välitunnilla on tekemistä, Pihalla on leikkitelineitä, Terveelliset 
tilat, pääsee metsäretkelle helposti, Hyvä opetus, Olisi tehty karkista, Ei tarvitsisi siivota jälkiään, 
koulu näyttäisi prinsessalinnalta, Ei tarvis tehdä läksyjä, Sais pelata kännykkä ja konsolipelejä, Ei 
läksyjä, Hyviä leluja, Hyvä ruoka, lelupäivä, lemmikipäivä, Pihalla karuselli, Meidän koulu, Liikkuva 
koulu, Hyvää ja terveellistä ruokaa,  Pitkät välitunnit, Abit vierailevat penkkareissa, Vähän läksyjä,  
Hyvä, iso piha, Isompi futiskenttä, kannustetaan, keinuja ja kiipeilyvälineitä ulkona, iso piha, 
Futiskenttä, Iso, Hyvässä kunnossa koulu, että on hienosti maalattu koulu, mun lempivärit, Hyvä 
opettaja, saa ruokaa, hyvä olla, missä lapset saa päättää, ei kiusata, kaikki otetaan mukaan, sais 
olla kokoajan ulkona ja siellä olisi huvipuisto,vesiliukumäki, uima-altaita ja jäätelökioski ja kaikki 
olisi ilmaista, että opeteltais taikomaan, sais kattoa puhelinta ja pelata tietokoneella, Rauhallista 
työskennellä, kukaan ei pelleile, eikä hauku toisten piirrustuksia, pieni koulurakennus on hyvä, 
Hyvä koulu on iso ja siellä on superiso liikuntasali, jossa on trampoliini, Sellainen, jonka ympärillä 
on maaseutua ja eläimiä, saisi seikkailla internetissä, viidakkokoulu, uintipaikka, leikkipaikka, 
Leikkitunteja, opetellaan kemiaa, ruotsia, japania, saksaa ja englantia, Enemmän käsitöitä, 
Jalkapalloa, Siisti piha, ei purkkaa pihalla, roskat siivottaisiin joka perjantai, Kivoja välitunteja, 
pidempiä välkkiä, Pidempi keinumisaika, Luokissa hyvä ilmapiiri, reilut koulupäivät kaikille, 
Lyhyemmät koulupäivät, Hyvää ruokaa, ei kasvisruokaa, Perjantaisin pizzaa ja McDonalds -ruokaa 

 

Mitkä asiat hankaloittavat oppimista / koulun käyntiä? 

Osin samat asiat toistuivat tässä, kun edellä, mutta toisin päin. Esim. jos ei pääse leikkeihin 
mukaan, jos on liikaa oppilaita eikä ole työrauhaa tai jos joku kiusaisi.  

Jos joku kiusaa, Jos on liikaa puhelimen ääressä, Jos koulun ruoka on pahaa ja epäterveellistä, Jos 
kirjat on sotkuisia ja loppuun kulutettuja, Jos ei työrauhaa, Jos koulu on homeessa, jos laitteet ei 
toimi ja kalusteet rikki, Häiritsevät tyypit, Sairaudet / Korona, Jos on liian paljon oppilaita, Kova 
meteli, Sotkuinen piha, , haukkuminen ja kiusaaminen, koulun purkaminen, jos niin tehdään, 
kaverit höpöttää, kiusaaminen, työrauhan puute, Jos ei saisi ruokaa, jos ei olisi hyvä opettaja, jos 
olisi niin vanha koulu, että se on hajonnut ja laho, jos olisi hirvittävän pikkiriikkinen koulu, jos olisi 
lyhyt välitunti, pitää kokoajan tehdä läksyjä, pitää herätä aikaisin, Aikaiset aamut, silloin väsyttää ja 
ei ehdi syömään aamupalaa, Käsityötunnit, Liian vähän välitunteja, Liikaa läksyjä, koska joka päivä 
harrastus, Oppitunneilla pitää oppia jotakin, Oma opettaja olisi lasten kanssa aina ulkona, 
Pahanmakuiset ruoat, Jotkut laskut ovat vaikeita, Äidinkielen tunnit ovat vaikeita, Jalkapallokenttä 
IP –aikana, Liian pieni jalkapalloareena, Liika perunaa ruokana, Liian vilkkaat välitunnit 
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Millainen minun kouluni on? 

 

 

Lasitehtaan YPR:  
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Muita kommentteja, millainen minun kouluni on? 

ihan uusi, tosi kiva, kivoja kavereita, en keksi mitään huonoa, Kiva / ihana / superkiva / tuplakiva, 
on kavereita, on opettaja, kiva luokka, välitunti, enkku, ei mitään huonoa, liian pieni, sopivan 
kokoinen. Kiva, Ihan kiva, lyhyt keinumisaika välitunnilla, Ihan ok, Vaikka mikään ei muuttuisi se 
on silti meidän koulu, Super kiva, Siisti, Hauska, Meidän koulussa on kiva oppia, Oma opettaja 
on tosi kiva, Tylsät läksyt, kivat välkät 

 

Kouluni hyviä puolia:  

Metsät, kiva kun sisarus samassa koulussa, paljon kavereita, Kummioppilaat, Täällä opitaan, 
Välkät kivoja, piha on iso, totellaan opettajaa, on kavereita, koulu on kiva, eri oppiaineet, kiva 
opettaja, koulu on lähellä, Ei kiusata, Tosi kiva koulu, kavereita paljon, Kivaa, ei purra, ei rikota, ei 
lyödä 

Kouluni huonoja puolia:  

liian pieni ruokala, On pienet luokat, vain yksi hämppiskeinu, Luokissa epäsuhtaiset määrät 
poikia/tyttöjä, jotkut kiusaa, Täällä on ikkuna rikki, kiusaaminen, Koulujen purkaminen 

 

Mahdollisessa koulun muutoksessa olevat hyvät puolet:  

Pihalle iso liukumäki, karuselli, Isompi koulu, enemmän tilaa ettei ole naulakoilla ja käytävillä 
ahdasta, Isompi luokka, pidempi pyörämatka, hämppiskeinuja, Enemmän kaverimahdollisuuksia, 
Pääsee isoon kouluun, jos ei ole kavereita, niin niitä voi saada 

- ”Ensin voisi harmittaa, mutta sitten voisi saada uusia ystäviä!” 
 

Mahdollisessa koulun muutoksessa olevat huonot puolet:  

Voi lähteä kavereita, Pienemmät pulpetit, pienempi koulu, ahtaammat luokat, Jos oma koulu 
lopetetaan, Ei olisi samoja kavereita, Jos kaikki kaverit katoavat, eikä uudessa koulussa saa 
kavereita, Jos tulee uusia oppilaita, joista toiset voi kiusata, Tyhmää että olisi pidempi matka, Jos ei 
haluaisi toiseen kouluun, vaan haluaisi olla omassa koulussa, pitkä koulumatka 

- ”harmittaisi, jos ei saisi olla enää tuttujen kavereiden kanssa” 
- ”Pelottaisi, onko uudessa koulussa erilaisia tehtäviä, mitä ei ymmärrä” 
- ”En haluaisi vaihtaa, oma koulu on niin kiva.  

 

Koulumatka:  

helppo kun lyhyt, turvallinen, Ei kestä kauaa, Huono jos bussilla, Pitää lähteä aikaisemmin, jos on 
kasin aamu, ei pidempää koulumatkaa, lyhyt, vähän pitkä, sopiva. Pidempi koulumatka ei tuntuisi 
kivalle, olisi tuskainen, Pidempi koulumatka ei haittaisi ja se olisi ihan mukava. Bussilla kulkeminen 
olisi outoa, ärsyttävää, laiskaa, kurjaa, jännittävää ja niin ja näin… Asun koulun vieressä, lyhyt 
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matka, Helppokulkuinen tie, Näkee kavereita matkalla, Pitkä, Lyhyt, raskas, helppo, kiva, vaikea, 
turvallinen, kiva, ei ole mutkia, kiva kävellä äitiltä yksin ja kiva mennä bussilla isiltä yksin, 300m-
5km, Tosi lyhyt, ei edes suojatien ylitystä, Tosi pitkästyttävä, Kiva reitti ja lyhyt, Tulen bussilla, 
Lyhyt matka, mutta paljon autoteitä, Olisi kiva jos olisi pidempi matka bussilla 

 

Miltä tuntuisi, jos joutuisi vaihtamaan koulua?  

Saisi uusia kavereita, voisi menettää kavereita. Onko luokalla kiusaajia? Jos ei näkisi enää vanhoja 
kavereita? Toivon, Että siellä ei olisi kiusaajia, toivon, että olis kiva ope, jännittävältä, kivalta, 
ärsyttävältä, surulliselta, ei kivalta, tyhmältä. Uudessa koulussa voisi saada  uusia kavereita, 
Leikkipaikka olisi iso, olisi kiva jos ei menettäisi vanhoja kavereita, tyhmää, ikävältä, kamalaa, 
omassa koulussa on kivaa, jos on pidempi matka niin tylsää, jos on niin pitkä matka, että 
myöhästyy, saa uusia kavereita 

 

Mille tuntuisi tulla kouluun bussilla?  

Kivalta, järjettömältä, Ihan ok, Tylsältä, Ihan kivalta, mutta sitten myöhästyy helposti 

 

Miltä voisi tuntua oppilaasta, joka joutuu vaihtamaan koulua 

tuntuisi tosi pahalta, Aika paha  mieli, kun kaikki opettajat ja kaverit jää vanhaan kouluun, Ihan ok, 
koska saa uusia kavereita, Tosi kurjalta, Super kurjalta, Kurjalta koska hyvä ilmapiiri jää. 

 

 


