Perusopetuksen itsearvioinnit 2020
Perusopetuksen opiskelu- ja huoltajakysely 7-9-vuotiaille
Perusopetuksen opiskelu- ja huoltajakysely 7-9-vuotiaille järjestettiin huhtikuussa 2020. Kyselyllä
selvitettiin tyytyväisyyttä opetukseen sekä uusien opetussuunnitelmien toimivuutta.
Vastuuhenkilö: Ulrika Kauniskangas
Keskeiset tulokset:
Vastaajien kokonaismäärä: 25 noin 108:sta, joille kysely lähetettiin, vastausprosentti noin 23 (ok).
Kysely lähti 3.4.2020 kaikille ikäryhmäläisille, myös esim. soitinpajan oppilaille. Aikaa vastaamiseen oli
noin kolme viikkoa ja jokainen sai vielä muistutuksen ennen vastausajan päättymistä. Pisteytys
tyytyväisyyskysymyksissä on ollut asteikolla 1-5/5 ja tavoitekeskiarvo on melko tiukka eli vähintään
3,5/5.
Erityisesti opettajiin oltiin tyytyväisiä (keskiarvot 4,4-4,6/5).
Kiusaamisasia sen sijaan pohditutti: 25 vastaajasta peräti kolme (12%) oli nähnyt tai kokenut
kiusaamista.
Koronasta johtuvaan etäopetukseen tuli joitain sanallisia kommentteja. Etäopetuksen järjestelyihin
oltiin olosuhteisiin nähden tyytyväisiä.
Linkki tulosten tiivistelmään
Linkki koko kyselyraporttiin

Perusopetuksen opiskelu- ja huoltajakysely 10-12 -vuotiaille
Perusopetuksen opiskelu- ja huoltajakysely 10-12 -vuotiaille järjestettiin huhtikuussa 2020. Kyselyllä
selvitettiin tyytyväisyyttä opetukseen sekä uusien opetussuunnitelmien toimivuutta.
Vastuuhenkilö: Ulrika Kauniskangas
Keskeiset tulokset:
Vastaajien kokonaismäärä: 31 noin 98 vastaajasta, vastausprosentti aika hyvä eli noin 32% niistä,
joille kysely lähetettiin. Kysely lähti 3.4.2020 kaikille ikäryhmäläisille, myös esim. Big Bandin oppilaille.
Aikaa vastaamiseen oli noin kolme viikkoa ja jokainen sai vielä muistutuksen ennen vastausajan
päättymistä. Pisteytys tyytyväisyyskysymyksissä on ollut asteikolla 1-5/5 ja tavoitekeskiarvo on melko
tiukka eli vähintään 3,5/5.
Vastaukset ovat kokonaisuudessaan todella hyviä, ottaen huomioon vieläpä koronakevään
poikkeusolot, jotka olisivat saattaneet vaikuttaa kovinkin huonontavasti oppilaiden tyytyväisyyteen.
Poikkeusoloista esitettiin vielä erikseen kysymyksiä.
AMP-opetukseen tyytyväisyys oli myös melko korkea: keskiarvo oli 4/5. Tätä keskiarvoa laski kohta
”minulle annetut tehtävät ovat kiinnostavia (3,2/5). Sikäli opettajien innostavuus ja selkeys ovat
keskimäärin oikeinkin kohdallaan. Vapaapalautteessa tosin teoria/AMP oli asia, joka oli useissa ”en

pidä tästä” -vastauksissa mainittu. On kiinnostavaa nähdä, mitä uudet käyttöön otettavat
verkkoaineistot ja Exaktor vaikuttavat tyytyväisyyteen lähivuosina.
Oppilaat ovat kokeneet instrumenttiopetuksen huikean hyvänä ja innostavana: vastausten keskiarvo
oli 4,5/5.
Ilmapiiri ja ”ilomittarit” olivat saaneet hyviä arvioita: oppilaat kokevat, että saavat olla rauhassa
sellaisia kuin ovat (4,6/5) ja PJK:lla on hyvä olla ja opiskella (4,6/5). Sen sijaan esiintymisestä
pitäminen oli matalampi, vain tavoitetasoa (3,5/5), mikä sinänsä kyllä toki riittää. On hyvä kysymys,
olisivatko koronakevääksi suunnitellut keikat, jotka nyt peruuntuivat, nostaneet tyytyväisyyttä
esiintymisiin.
Tässä ryhmässä kiusaamista ei ollut nähnyt eikä kokenut kukaan vastaajista, mikä on todella hyvä
tulos.
Etäopetuksesta tehtiin erillinen kysymys 10-12-vuotiaille ja 13- ja yli 13-vuotiaille. Valtaosa vastaajista
koki etäopetuksen onnistuneen hyvin tai melko hyvin, mikä on todella hyvä tulos.
Linkki tulosten tiivistelmään
Linkki koko kyselyraporttiin

Perusopetuksen opiskelu- ja huoltajakysely yli 13 -vuotiaille
Perusopetuksen opiskelu- ja huoltajakysely yli 13 -vuotiaille järjestettiin huhtikuussa 2020. Kyselyllä
selvitettiin tyytyväisyyttä opetukseen sekä uusien opetussuunnitelmien toimivuutta.
Vastuuhenkilö: Ulrika Kauniskangas
Keskeiset tulokset:
Vastaajien kokonaismäärä: 64, vastausprosentti noin 25 (ok) niistä, joille kysely lähetettiin. Kysely lähti
3.4.2020 kaikille ikäryhmäläisille, myös esim. Big Bandin oppilaille. Aikaa vastaamiseen oli noin kolme
viikkoa ja jokainen sai vielä muistutuksen ennen vastausajan päättymistä. Pisteytys
tyytyväisyyskysymyksissä on ollut asteikolla 1-5/5 ja tavoitekeskiarvo on melko tiukka eli vähintään
3,5/5.
Vastaukset ovat kokonaisuudessaan todella hyviä, ottaen huomioon vieläpä koronakevään
poikkeusolot, jotka olisivat saattaneet vaikuttaa kovinkin huonontavasti oppilaiden tyytyväisyyteen.
Poikkeusoloista esitettiin vielä erikseen kysymyksiä.
Oppilaat ovat kokeneet instrumenttiopetuksen hyväksi ja innostavaksi. Vaikka vapaapalautteiden
mukaan joku yksittäinen oppilas nurisee opettajastaan (nimeä mainitsematta), kaikkien vastaajien ja
kysymysten keskiarvo tässä kysymysryhmässä on huikealla tavalla peräti 4,4/5.
Yleisesti kehittyminen ja oppiminen musiikkiharrastuksen kautta (kysymysryhmä 6.) nähdään hyvänä
(ka. 3,8/5). Muita matalammat tyytyväisyyspisteet ovat tulleet kohdasta ”Olen tyytyväinen
kehittymiseeni lukuvuoden aikana nuottien lukemisessa”, 3,3/5 eli hieman alle tavoitteen. Monien
vapaapalautteiden mukaan hahmottaminen tuntuu vaikealta. Samoin osittainen itseopiskelu teoriassa
(Tohtori Toonikan avulla) on jonkun mielestä ollut välillä hankalaa ja vastauksista kuvastuu toive
saada opettajalta (enemmän) apua.

Ilmapiirikysymykset, ”ilomittarit” ovat iloista luettavaa ja tyytyväisyyskeskiarvo on todella korkea, 4,5/5:
Voi hyvillä mielin summata, että Pop & Jazz Konservatoriolla on hyvä olla ja opiskella. Toki se, että
yksi vastaajista on kokenut tai nähnyt kiusaamista, on ikävä asia. Toisaalta hän ei kertonut asiasta
opettajalle tai vanhemmille, joten asiaa ei ollut pystytty käsittelemään PJK:lla. Olisikin hyvä aina välillä
tiedottaa lisää esimerkiksi kiusaamisen ja häirinnän nollatoleranssista.
Linkki tulosten tiivistelmään
Linkki koko kyselyraporttiin

Muskarin asiakaskysely
Kaikkien Pop & Jazz Konservatoriossa opiskelevien musiikkileikkikoululaisten (ei
päiväkotimuskarilaisille) vanhemmille toteutettiin asiakaskysely tammi-helmikuussa 2020 Webropolilla.
Kysely lähetettiin Pop & Jazz Konservatoriossa käyvien 414 muskarilaisen vanhemmalle Wilmaviestin kautta. Kyselyn ulkopuolelle jäivät päiväkotimuskarilaiset. Vastauksia saatiin yhteensä 100
kappaletta, jolloin vastausprosentiksi saatiin 24,15%.
Vastuuhenkilö: Heidi Koskinen
Keskeiset tulokset:
Muskarilaisten vanhemmat ovat yleisesti ottaen hyvin tyytyväisiä PJK:n muskariin ja lapset ovat
viihtyneet muskarissa hyvin. Konsertteja kehutaan yleisesti upeiksi ja myös muskarin viestintä saa
hyvän arvosanan. Vastaajat toivovat muskarilta enemmän liikunnallisia leikkejä ja lauluja, soittamista
ja uusia kappaleita. Toivotaan myös lisää harjoituksia kotiin, ohjeita kotona harjoitteluun sekä
puuttumista ryhmän levottomuuteen. Muskaritilojen siisteyttä pidetään kohtuullisena, mutta odotustila
koetaan ahtaaksi, kylmäksi, epäsiistiksi ja kuluneeksi. Konserttiaikataulut voisivat olla selkeämmin
ilmaistuja
Linkki tulosten tiivistelmään
Linkki koko raporttiin

