


Oppimisympäristökysely 2018
Nummi ja HYK

Vastausaika 11.12.2018- 10.1.2019
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Vastaajamäärät

20.3.2019



Vastaajat, oppilaita vastannut 212

Nummen yhtenäiskoulu
Vastanneita oppilaita 125 (kohderyhmä 208) 60%
5-luokka 68 (78), vastausprosentti kohderyhmästä 87 %
8-luokka 57 (130), vastausprosentti kohderyhmästä 44 %

HYK
Vastanneita oppilaita 87 (kohderyhmä 174) 50%
5-luokka 54 (54), vastausprosentti kohderyhmästä 100%
8-luokka 33 (120), vastausprosentti kohderyhmästä 28 %



Vastaajia huoltajat ja henkilökunta

Huoltajilta vastauksia 65 (kohderyhmä n. 530) n. 12% kohderyhmästä

Henkilökunnasta vastannut 76 (129) 59 % kohderyhmästä
• 49 Nummen yhtenäiskoulu (65)
• 27 HYK koulusta (64)

Henkilökunnasta vastanneista 
• opettajia 81 % (62)
• muuta opetustyöhön osallistuvaa henkilökuntaa 10,53 % (8) 
• muuta henkilökuntaa 7,89 % (6)
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Kysymykset, joissa eniten kuilua
Eli ne kysymykset joihin valintakysymyksissä vastattiin hyvin erilailla 
vastaajaryhmästä riippuen.
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Oppilaat Nummi-HYK

• Koulussa on riittävästi tilaa kaikille oppilaille
• Opiskelutilat ovat toimivia
• Koulussa on tiloja missä on mahdollisuus keskittyä rauhassa
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Vanhemmat Nummi-HYK

• Koulussa on hyvät mahdollisuudet liikkua ja pelata
• Oppilaitoksen tilat on suunniteltu ikäisilleni (lapseni ikäisille) 

sopiviksi
• Koulussa on hyvä ja kannustava ilmapiiri
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Nummi vanhemmat-oppilaat

• Koulussa on tiloja missä on mahdollisuus keskittyä rauhassa
• Tiloja suunniteltaessa on ymmärretty meitä oppilaita (minun 

lastani oppilaana)
• Koulussa on riittävästi säilytystiloja
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Nummi 5.lk-8.lk

• Tiloja suunniteltaessa on ymmärretty meitä oppilaita (minun 
lastani oppilaana)

• Kalusteet ovat mukavia ja oikean kokoisia minun ikäiselleni 
oppilaille (lapseni ikäisille oppilaalle)

• On mukavaa, että koulussa on muutakin kuin koulun 
järjestämää toimintaa
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HYK vanhemmat-oppilaat

• Oppilaitoksen tilat on suunniteltu ikäisilleni (lapseni ikäisille) 
sopiviksi

• Koulussa on tiloja missä on mahdollisuus keskittyä rauhassa
• Koulussa on riittävästi säilytystiloja
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HYK 5.lk-8.lk

• Koulussa on riittävästi tilaa kaikille oppilaille
• Koulussa on riittävästi säilytystiloja
• Koulussa on kivoja tiloja ryhmätöitä varten
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Henkilökunta Nummi-HYK 

• Rakennus sopii kouluksi
• Kalusteet sopivat kouluun
• Kalusteet ovat mukavia ja oppilaille oikean kokoisia
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Nummi 
Yhteenveto
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Nummen koulun vanhemmat

20.3.2019

Huonoa Hyvää
Tilat jo valmiiksi aivan liian pienet Koulu on erinomainen ja tarpeet huomioitu

Liikaa edetään alakoululaiset edellä. Eri ikäisiä on sijoitettu eri kerroksiin ja piha-alueita on jaettu

Ulkopuolelta tulevat äänet häiritsevät suunnattomasti opetusta. Kalusteet ovat muuntuvia ja ulkotilat ovat kyllä loistavat ja pihalla kaikille 
sopivaa tekemistä. 

Ruokala ruuhkautuu, Ruokala liian pieni. Koulu on avara, valoisa, valoisat oppimisympäristöt

Väliseinättömyys on ongelma. Yhteisopettajuus tuo ryhtiä suunnitteluun

Seinä- ja taulutilaa ei ole tarpeeksi Koulun piha on hyvä

Toisen ryhmän opettamisen äänet häiritsevät liikaa ja myös käytäviltä 
kantautuu melua

Kivoja värejä ja pehmeitä materiaaleja

Koulu on suunniteltu jotain sellaista opetustapaa varten, jota ei ole vielä 
keksitty. 

Aineluokat ovat hienot

Tabletit toimivat huonosti, osa lapsista haluaisi kirjat takaisin. Koulussa on hyvä ja kannustava ilmapiiri!

Nopeimmat saavat halutuimmat paikat. Yhteistyö sujuu hyvin ja opettajat tekevät sitoutuneesti

Monen opettajan järjestelmä on sekava ja välillä lukujärjestystä ei 
noudateta

Kaikki on aivan ihanaa

Erityisopettajalle pitäisi ehdottomasti saada omat tilat



Nummen koulun oppilaat

20.3.2019

huonoa hyvää

Isoille ei ole pihalla toimintaa Eri-ikäiset on koululaisten mielestä huomioitu hyvin

Ruokalan ja kirjasto ahtaat Oppimisympäristöt hyviä

Oppimistilojen työpisteetkin ovat niin epämukavia Hienoa, että koulu on iso!

Selkänojattomat tuolit Liikuntasali ja kirjasto

Koulussa on välillä haastavaa löytää ryhmälle työskentely paikkaa Tilavuus

Ilmanvaihto ei aina toimi Sohvat, kokolattiamatot

Suuret ryhmät Hyvää ovat säädettävät pöydät, helppo liikkuvuus ja tilojen avonaisuus.

Kokeisiin vaikea keskittyä melussa Turvallinen, viihtyisä

Hienosti suunniteltu ”liikkasali”

Kalusteet ovat kivat, ja niissä on mukava opiskella

Kirjasto

Koulu on erittäin siisti väkilukuun verrattuna



Nummen koulun henkilökunta 1
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huonoa hyvää

Liikaa oppilaita, jolloin opetusmenetelmät on valittava tilan, ei tarpeen 
mukaan

Kemian, fysiikan, biologian luokkatilat ovat toimivat

Käytävät ahtaat ja niissä aina liikennettä Kouluun on joka päivä ilo ja kiitollinen mieli tulla

Tekniikka ei myöskään aina toimi kuten pitäisi Koulu on viihtyisä paikka ja tekniikka toimii pääsääntöisesti hyvin. 

Kielten opiskeluun olisi tarvittu äänieristeisemmät tilat. Äänisuihkut eivät 
toimi

Se, että monta aikuista työskentelee yhdessä ja oppilaat tekevät enemmän 
yhteistyötä. 

Ruokala on liian pieni, jonot ovat pitkiä ja astioita rikkoutuu jonottaessa. Hyvä sijainti, valoisat tilat, paljon ikkunoita, toistaiseksi hyvä sisäilma, 
huonekorkeus

Koko koulurakennus on väärin päin. Kengättömyys.

Erityisopetuksen pienluokilla ei omia tiloja Suurin osa kalusteista helposti liikuteltavia

Neuvolan tilat liian lyhyitä näöntarkastukseen Oppilaat mielellään työskentelevät 2.kerroksen aulatiloissa ja ilmiötornissa. 

Liikuntasalin ja välinevaraston välissä liian pieni palo-ovi, joka estää
maalien kuljettamisen.

Nummen koulu on innostava rakennus. 

Ulkona ei katoksia oppilaille Oppilaat ja työkaverit sekä esimiehet ovat parhaita

Ilmiötorni huonosti suunniteltu ja vähällä käytöllä



Nummen koulun henkilökunta 2
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huonoa hyvää

Ääni ei kuulu oppimistilan takaosaan. Oppilaat pitävät monipuolisista ja mukavista kalusteista

Koetilanteet ovat hyvin vaikeita toteuttaa.

Yhteisopettajuus vaatii suunnittelua

Kokolattiamatto on hankala pitää puhtaana.

Esteettömyys ei kaikilta osin toteudu niin, että pyörätuolilla pääsisi 
liikkumaan itsenäisesti ilman muiden apua. 

Opettajille ei ole juuri lainkaan työskentely- ja säilytystiloja

Turhan teknisiä kalusteita

Oppimistiloissa ei ole laskutilaa



HYK
Yhteenveto
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HYK, koulun vanhemmat
Huonoa Hyvää

Sähköinen oppimateriaali epämiellyttävää käyttää Tuomelan puoli toimii hyvin

Istuimia ei riitä kaikille Muunneltavuus, avaruus, valo ja värit, rento estetiikka, monipuolisuus

Suuret oppilasmäärät, Lapseni on jäänyt ilman pöytäpaikkaa ja joutunut 
opiskelemaan jossain epämukavassa paikassa.

Musiikkiluokka, kotitalousluokka, käsityöluokat, taidevintti

Hiljaisen työn tilat ei toimi Tilat kauniita ja toimivia, kivasti värejä ja tilavaa. 

Piha pelkkä hiekkakenttä Iso turvallinen piha

Suunniteltu alakoululaisille Eri siivet

Naulakot liian korkealla Hyvä ja toimiva kokonaisuus

Avoimet oppimistilat vaativat oppilailta liikaa Kodin ja koulun välinen yhteistyö toimii hyvin

Vessoja liian vähän, naulakkoa liian vähän Piha on iso ja monipuolinen ja tarjoaa mukavasti mahdollisuuksia.

Pihat edelleen kesken ja liikuntatiloihin joudutaan kulkemaan bussilla. Valinnan mahdollisuus, mitä tiloja käyttää.

Työrauha ei ole avoimessa ympäristössä yhtä hyvä kuin perinteisessä 
luokassa.

Samassa pihapiirissä autojen parkkipaikka
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HYK, koulu oppilaat
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Huonoa Hyvää
Penkkejä ja sateensuojaa kaivataan pihalle Eri ikäiset on huomioitu hyvin

Koulu on suunniteltu pienten ehdoin ja isompien mielestä lapsellinen Paljon tilaa valita minne mennä tekemään tehtäviä

Vessoja, ulkotelineitä kaivataan lisää Monitoimitila, kotitalousluokat, käsityöluokat, vinttitila ja kota. 

Pulpetteja kaivataan, koska pulpettiin voi laittaa omia tavaroita Sohvat, tyynyt, isot avoimet tilat ja kaapit. 

Kirjattomuus Koulussa on kivoja paikkoja joissa saa rauhassa työskennellä, esimerkiksi 
äänieristettyjä tiloja.

Puuttuu lukollinen leluvarasto Yhteishenki

Hirveä meteli Liikuntasali ja pukukopit ovat hyvät ja koulussa on paljon tilaa liikkua

Ylä-asteelle haluttaisiin kaappeja ja isompia tuoleja Sisustettu rennoksi paikaksi

Älylaitteilla liian suuri rooli



HYK, koulun henkilökunta 1
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Huonoa Hyvää
Opettamisen kannalta ei paras tila monipuolisuus ja toiminallisuus 

Meluisa, Akustiikka on kehno ja ryhmät häiritsevät toinen toisiaan. Oppimisympäristöt ovat pääosin toimivat

Liian vähän pöytäpaikkoja Yhteisopettajuus on loistavaa!

Lasillisia pienryhmätiloja saisi olla enemmän Hyvin mukautuvista oppimisympäristöistä

Akustiikkaa parantavat sohvat eivät ole ikinä saapuneet. Tiimiopettajuus on todella mukavaa

Näyttötaulut joiden käyttö on hankalaa. Kodikkuus ja yhtenäiskoulu

Tarvitaan lisää muunneltavia tiloja, ei avoimia tiloja Avoimuus ja valoisuus

Digiajattelu mennyt liiallisuuksiin Taideaineiden tilat ylimmässä kerroksessa ovat todella hienot

Ergonomiaa ei ole huomioitu riittävästi Liikuntatilat ovat hyvät (tosin koko koululle liian pienet)

Tiloissa ei ole pienryhmätiloja Vessoja löytyy jokaisesta kerroksesta



HYK, koulun henkilökunta 2
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Huonoa Hyvää
Kodat rumia ja epäkäytännöllisiä Kodat tarpeellisia

Erilaiset oppijat kärsivät ja opettaja ei pysty luomaan yhtä syvää ja 
laadukasta suhdetta oppilaaseen

hyvin varusteltu teknisesti esim. älytaulut

Ikävää, että koulua mollataan mediassa ihan urakalla. Hienoa kokeilla uutta
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Kaikki oppilaat
Jos saisit päättää kumman koulutyypin valitsisit?

Nummi n Prosentti
Tavallisen 

luokkahuoneellisen 
koulun

49 39,2%

Uuden oppimisympäristön 
(kuten Nummi ja Tuomela) 58 46,4%

En osaa sanoa / ei ole 
kokemusta 18 14,4%

HYK n Prosentti
Tavallisen 

luokkahuoneellisen 
koulun

33 37,93%

Uuden oppimisympäristön 
(kuten Nummi ja Tuomela) 43 49,43%

En osaa sanoa / ei ole 
kokemusta 11 12,64%
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Vain huoltajat
Jos saisit päättää kumman koulutyypin valitsisit?

Nummi n Prosentti
Tavallisen 

luokkahuoneellisen 
koulun

27 79,41%

Uuden oppimisympäristön 
(kuten Nummi ja Tuomela) 7 20,59%

En osaa sanoa / ei ole 
kokemusta 0 0%

Hyk n Prosentti
Tavallisen 

luokkahuoneellisen 
koulun

26 83,87%

Uuden oppimisympäristön 
(kuten Nummi ja Tuomela) 4 12,9%

En osaa sanoa / ei ole 
kokemusta 1 3,23%



20.3.2019

Henkilökunta, kaikki
Jos saisit päättää kumman koulutyypin valitsisit?

Kaikki henkilökunta n Prosentti
Tavallisen 

luokkahuoneellisen 
koulun

31 40,79%

Uuden 
oppimisympäristön 

(kuten Nummi ja Hyk)
30 39,47%

En osaa sanoa / ei ole 
kokemusta 15 19,74%



Henkilökunta
Jos saisit päättää kumman koulutyypin valitsisit?

20.3.2019

Nummen yhtenäiskoulun hk n Prosentti
Tavallisen luokkahuoneellisen 

koulun 23 46,94%
Uuden oppimisympäristön 
(kuten Nummi ja Tuomela) 16 32,65%

En osaa sanoa / ei ole 
kokemusta 10 20,41%

HYK, koulun hk n Prosentti
Tavallisen luokkahuoneellisen 

koulun 8 29,63%

Uuden oppimisympäristön 
(kuten Nummi ja Tuomela) 14 51,85%

En osaa sanoa / ei ole 
kokemusta 5 18,52%



HYK, oppilaat 
5-luokkalaiset n Prosentti

Tavallisen luokkahuoneellisen koulun 21 38,89%
Uuden oppimisympäristön (kuten Nummi 

ja Tuomela) 29 53,7%
En osaa sanoa / ei ole kokemusta 4 7,41%

20.3.2019

Vastaajien määrä: 54

8-luokkalaiset n Prosentti

Tavallisen luokkahuoneellisen koulun 12 36,36%
Uuden oppimisympäristön (kuten Nummi 

ja Tuomela) 14 42,43%
En osaa sanoa / ei ole kokemusta 7 21,21%



Nummi, oppilaat
5-luokkalaiset n Prosentti

Tavallisen luokkahuoneellisen koulun 14 20,59%
Uuden oppimisympäristön (kuten Nummi 

ja Tuomela) 47 69,12%
En osaa sanoa / ei ole kokemusta 7 10,29%

20.3.2019

n Prosentti

Tavallisen luokkahuoneellisen koulun 35 61,4%
Uuden oppimisympäristön (kuten Nummi 

ja Tuomela) 11 19,3%

En osaa sanoa / ei ole kokemusta 11 19,3%

8-luokkalaiset 57



Kiitos mielenkiinnosta!
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