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Vanhempien Barometri 2015
Selvitys Alli Paasikiven Säätiölle avustuksen käytöstä Suomen Vanhempainliitto ry:n tutkimus- ja kehitystyöhön sekä kansalaistoimintaan (sukupolvien välinen yhteys ja hyvinvointi, erityisesti yhteisöllisyyden ja
vapaaehtoistyön merkitys kouluyhteisössä): Vanhempien Barometri 2015





Käyttäjä: Suomen Vanhempainliitto ry, Finlands Föräldraförbund rf
Osoite: Mariankatu 28 B 5, 00170 Helsinki
Yhteystiedot: toimisto@vanhempainliitto.fi, puh. 044 755 1370

1. Vanhempien Barometri 2015 –kyselyn toteutus

Suomen Vanhempainliitto sai Alli Paasikiven Säätiöltä apurahan peruskoululaisten vanhemmille suunnatun
kouluhyvinvointikyselyn, Vanhempien Barometrin, toteuttamiseen. Kyselyllä selvitettiin vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista ja vanhempien osallisuudesta sen edistämiseen. Tavoitteena oli löytää kouluhyvinvoinnin kehittämisen kohteita ja toimintatapoja sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä ja monisukupolvisuutta
kouluhyvinvoinnin edistämisessä. Vanhempien Barometri -kysely toteutetaan joka toinen vuosi ja se tehtiin
nyt viidettä kertaa. Alli Paasikiven Säätiö on tukenut Vanhempien Barometrin toteuttamista vuosina 2011,
2013 ja 2015. Kyselyn toteuttaminen joka toinen vuosi mahdollistaa vanhempien näkemyksissä ja kokemuksissa tapahtuneiden muutosten seurannan.
Vanhempien Barometrin verkkokysely oli auki 8.4.–5.5.2015 välisenä aikana. Tieto kyselystä välitettiin Suomen
Vanhempainliiton jäseninä olevien vanhempainyhdistysten kautta. Kyselyyn vastasi 1795 vanhempaa. Vastaajien lapsista 76 % oli perusopetuksen 1.-6. luokilla ja 24 % 7.-9. luokilla.
Kyselylomakkeessa keskityttiin erityisesti oppilaiden kouluhyvinvointiin. Keskeisiä teemoja olivat koulussa
viihtyminen, koulun toimintakulttuuri ja työtavat, oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen ja oppilashuolto,
koulun tilat, koulupäivän rakenne sekä kodin ja koulun yhteistyöhön ja vanhempien osallisuuteen liittyvät teemat. Kyselyn ajankohtaisteemana olivat koulusäästöjen vaikutukset koulun arkeen. Kyselylomake koostui
kouluhyvinvointiin liittyvistä väittämistä ja monivalintakysymyksistä sekä muutamista avokysymyksistä.

Vanhempien Barometrin raportti julkistettiin 18.9.2015. Aineiston analysoi ja raportin kirjoitti KT, erityisasiantuntija Tuija Metso. Raportin ulkonäkö uudistettiin ja siitä tehtiin entistä luettavampi ja visuaalisempi. Lisäksi
raporttiin lisättiin teemoittain kehittämisehdotuksia kouluhyvinvoinnin vahvistamisesta. Raportin infograafit
löytyvät myös erikseen Vanhempainliiton verkkosivuilta. Lisäksi kyselyn tuloksista, esimerkiksi kouluruokailusta, tehtiin teemakohtaisia kiteytyksiä. Raportin lisäksi vanhempien osallisuudesta opetussuunnitelmatyöhön kirjoitettiin juttu Koti ja koulu –lehteen.
Kyselyn tuloksia on hyödynnetty aktiivisesti opettajien ja opettajaksi opiskelevien koulutuksissa, perusopetuksen uusien opetussuunnitelmien valmistelussa, koulujen kehittämistyössä, vanhempaintoiminnan suunnittelussa sekä Vanhempainliiton asettamien strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden arvioinnissa. Lisäksi
Vanhempainliitto on hyödyntänyt Vanhempien Barometrin tuloksia antamissaan lausunnoissa, kannanotoissa ja lehdistötiedotteissa.

2. Taloudellinen selvitys

Hankkeeseen myönnetty avustus oli 6.000 euroa (kulukohtainen erittely liitteenä).

3. Säätiön rooli

Ilman Alli Paasikiven Säätiön tukea Vanhempien Barometri ei olisi toteutunut tässä laajuudessa näin laadukkaasti. Säätiötä on kiitetty hankkeen mahdollistamisesta Vanhempien Barometrin raportin johdannossa.
Olemme säätiön tuesta erittäin kiitollisia ja toivomme yhteistyön jatkuvan.
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