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KIITOKSET PERHEILLE JA OPETTAJILLE 
 
Maaliskuussa 2020 alkaneen poikkeustilan takia Hyvinkään musiikkiopisto siirtyi pikaisella 
aikataululla lähiopetuksesta etäopetukseen. Etäopetustyö on jatkunut kevään ajan, rinnan 
koulujen etäopetuksen kanssa. Nyt toukokuun puolivälissä koulut palaavat lähiopetukseen. 
Myös musiikkiopistoissa valmistaudutaan palaamaan normaaliin työskentelyyn viimeistään 
tulevan syyslukukauden alussa.  
 
Etäopetusjakso on ollut suuri seikkailu: asiaan kuuluvista pienistä kommelluksista huolimatta 
käänteentekevä kokemus, joka on rakentanut luottamusta musiikkiopiston valmiuteen toimia 
monipuolisesti myös nykyaikaista opetusteknologiaa soveltaen. Kyllä meillä on fiksuja 
oppilaita ja fiksuja opettajia! 
 
Poikkeuksellisessa keväässä puhalsivat viileät tuulet, kun Hyvinkään kaupunki esitteli 
huhtikuussa kestävän talouden suunnitelman, jonka mukaan Hyvinkään kaupungin 
avustusta musiikkiopistolle leikattaisiin merkittävästi lähivuosina. Koska lyhyessä ajassa 
olimme kohdanneet varsin yllättäviä tilanteita, Hyvinkään musiikkiopisto päätti järjestää 
24.4.–29.4. 2020 kaksi kyselyä etäopetuksen onnistumisesta ja opiston toiminnan 
kehittämisestä. Samansisältöiset kyselyt suunnattiin perheille ja opiston opettajille.  
 
Perhekyselyyn saatiin lyhyessä ajassa peräti 123 vastausta ja opettajakyselyyn 20. 
Kiitämme lämpimästi kaikkia kyselyyn vastanneita! Palaute etäopetuksen onnistumisesta oli 
hyvin myönteistä. Sekä opettajat että oppilaat huoltajineen ansaitsevat suuren kiitoksen 
onnistumisesta! 
 
Talouden heikentyneistä näkymistä ollaan huolissaan. Toimintaa ollaan valmiita kehittämään 
vastuullisesti, mutta niin, että opetuksen laadusta, opetussuunnitelman tavoitteista, 
opetuksen saavutettavuudesta tavallisille perheille sekä oppilaiden ja opettajien 
työskentelyhyvinvoinnista ei tarvitse tinkiä.   
 
Hyvinkäällä Flooran päivänä 2020 
Reima Raijas 
Apulaisrehtori 
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Hyvinkään musiikkiopiston kyselyt perheille ja opettajille  
 
 

1 Kyselyn toteuttaminen 
 

Hyvinkään musiikkiopisto laati 24.4.–29.4. 2020 kaksi Google Forms -kyselyä, joilla kerättiin 
kyselyn vastaanottajien kokemuksia ja näkemyksiä etäopetuksesta ja opiston 
kehittämisestä. Kehittämiskysymyksissä painotettiin talouden näkökulmaa, erityisesti 
sopeutumista mahdollisiin budjetin leikkauksiin.  
 

Kyselyt lähetettiin 24.4. oppilaiden huoltajille (Kysely perheille Hyvinkään musiikkiopiston 
etäopetuksesta ja toiminnan kehittämisestä) ja Hymon opettajille (Opettajakysely Hyvinkään 
musiikkiopiston etäopetuksesta ja toiminnan kehittämisestä). Kysely perheille lähetettiin 689 
oppilaan huoltajien sähköpostiosoitteisiin. Vastauksia saatiin 29.4. mennessä 123 
kappaletta. Opettajakysely lähetettiin 43 opettajalle. Vastauksia saatiin 29.4. mennessä 20 
kappaletta. Mainittakoon, että toimenhaltijoita ja päätoimisia tuntiopettajia työskentelee 
Hymossa yhteensä 18, sivutoimisia opettajia 25.    
 

Sekä perheille että opettajille esitetiin samoja aiheita koskevia kysymyksiä. Vastausta 
pyydettiin vain niihin kysymyksiin, jotka koskivat vastaajaa. 
 

Suurin osa kysymyksistä oli monivalintakysymyksiä, joissa vastaaja valitsi mielestään 
sopivan vaihtoehdon asteikolla 1–5 (1 = Heikko, 5 = Erinomainen). Lisäksi kolmessa 
kysymyksessä pyydettiin vapaata sanallista palautetta.  
 

Tässä raportissa esitetään tiivistetysti perhekyselyn (luku 2) ja opettajakyselyn (luku 3) 
tuloksia. Molempien kyselyjen monivalintakysymysten tiivistelmien kaaviot ovat raportissa 
mukana. Sanallista palautetta saatiin runsaasti, eikä sitä ole tässä tarkoituksenmukaista 
esittää sellaisenaan, vaan siihen viitaten. Useat perhekyselyyn vastanneet yksilöivät 
vastauksissaan opettajia kiittääkseen loistavasta työstä.   
 
Yleisesti voidaan sanoa, että palaute opiston etäopetuksen onnistumisesta ja opiston 
toiminnasta poikkeusoloissa on ollut hyvin myönteistä.  
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2 Perhekyselyn tulokset 
 

2.1 Etäopetus perheiden näkökulmasta 
 

Yleisellä tasolla palaute perheiltä (asiakkailta) oli hyvin myönteistä. Numerolla 4 tai 5 
(kiitettävä tai erinomainen) arvioi vastaajista   

• 77% Hymon soiton tai laulun etäopetuksen   
• 60% musiikin perusteiden opetuksen 
• 45% musiikkileikkikoulun opetuksen 
• 30% yhteismusisoinnin opetuksen. 

 

Keskimääräinen tyytyväisyys yhteistä toimintaa korostaviin ryhmäopetuksiin oli 
ymmärrettävistä syistä yksilöopetusta alemmalla tasolla. Kriittinen palaute koski pääosin 
käytetyn etäopetusteknologian ongelmia, ei opettajien pedagogista toimintaa. Vapaassa 
palautteessa ryhmäopetus ja ryhmäaineiden opettajat saivat myös ylistäviä kommentteja.  
 

Perheet olivat yleisesti ottaen hyvin tyytyväisiä opettajien yhteydenpitoon, jonka 82% 
vastaajista arvioi numerolla 4 tai 5. Saman arvion perheet antoivat musiikkiopiston hallinnon 
viestinnän onnistumiselle (81%). Etäopetuksen työtapoja piti 68% vastaajista onnistuneina ja 
61% arvioi oppilaan edistyneen etäopetuksessa kiitettävästi tai erinomaisesti.       
  
Etäopetuksen sanallisessa arvioinnissa hyvänä nähtiin erityisesti opetuksen täysipainoinen 
jatkuminen poikkeusoloista huolimatta, opettajien ammattimainen ja opettamiseen 
omistautunut ote, aikataulujen ja käytettävien menetelmien joustavuus, oppilaiden saamat 
harjoitteluohjeet ja perheiden sitouttaminen opetukseen.  
 
Kiitosta saivat erilaisten työtapojen käyttö, kuten live-tunnit videoyhteydessä, tallenteiden 
tekeminen ja tallenteiden avulla palautteen antaminen sekä itseopiskelun tehostuminen. 
Koettiin mukavana opettajan “saapuminen” kotiin ja ajan säästäminen, kun ei tarvinnut 
matkusta musiikkiopistolle.  
 
Monelle lapselle muskarin videotunti musiikkileikkikoulussa oli viikon kohokohta. 
Videotunteja voitiin myös katsoa monta kertaa, jolloin oppiminen vahvistui. Musiikin 
perusteiden ja yhteismusisoinnin opetuksen kotitehtäviä pidettiin onnistuneina.  
 
Oppilaat kokivat soittonsa videoinnin motivoivana ja oppivat uusia tapoja harjoitella. 
Toisaalta etäopetuksessa tuli selkeästi esiin seikkoja, jotka osoittavat kontaktiopetuksen 
välttämättömyyden. Etäopetusta oltaisiin valmiita soveltamaan myös normaaleissa oloissa 
silloin, kun se soveltuisi tilanteeseen kontaktiopetuksen tukena.  
 

Kriittisessä palautteessa etäopetukseen toivottiin parempia laitteita (äänenlaatu usein 
huono), tarkempia aikatauluja ja täyspitkiä tunteja opetukseen (tosin useimmat halusivat 
lyhyempiä tunteja ja lisäksi itsenäisesti suoritettavia tehtäviä), enemmän joustoa opettajilta, 
vähemmän tehtäviä musiikin perusteiden opetuksessa ja useat toivoivat myös taukoa 
kokonaan orkesterista.  
 
Yleisesti toivottiin, että etäopetus olisi vain tilapäinen ratkaisu, sillä pienet oppilaat väsyvät 
etäopetuksessa liikaa. Opiskelumotivaation ylläpitäminen koettiin joskus haasteelliseksi, kun 
lähiopetus ei ollut mahdollista. Ryhmäopetus etänä ei sopinut kaikille ja myös 
tyytymättömyyttä esiintyi, mutta vastaavasti saatiin palautetta siitä, että muun muassa ujot 
oppilaat pärjäsivät ryhmien etäopetuksessa paremmin kuin kontaktitunneilla.    
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2.2 Toiminnan ja talouden kehittäminen perheiden näkökulmasta 

 

Mahdollisina säästötoimenpiteinä kielteisimmin suhtauduttiin 

• tuntien lyhentämiseen 
• vuokrasoittimista luopumiseen 
• soitinvalikoiman supistamiseen ja 
• sivuainemahdollisuudesta luopumiseen. 

 

Mahdollisina säästötoimenpiteinä hyväksyttävimpinä pidettiin 

• vapaavalintaisista kursseista luopumista 
• erikoistapahtumista luopumista 
• ryhmäopetuksen lisäämistä ja 
• yhteistyön lisäämistä lähialueen musiikkiopistojen kanssa. 

 

Lisäksi vapaassa palautteessa mahdollisista keinoista talouden kehittämiseen mainittiin 
jonkin verran maltillisia oppilasmaksujen korotuksia, varainkeruuta, konserteista pienen 
maksun perimistä, konserttien käsiohjelmista luopumista, opetuskertojen vähentämistä ja 
etäopetuksen hyödyntämistä ryhmäopetuksessa. Suurin osa vapaasta palautteesta kuitenkin 
puolsi toiminnan jatkumista entisellä tavalla, koska mitään turhaa tai tuhlailevaa ei 
opetuksessa ole. Yleisesti säästöä lasten ja nuorten musiikinopetuksesta pidettiin vääränä ja 
varsin moitittavana toimenpiteenä.  
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2.3 Perhekyselyn monivalintakysymysten tiivistelmien kaaviot
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1 lyhentämällä oppitunteja   

2 kamarimusiikkitoimintaa karsimalla   

3 konserttitoimintaa supistamalla   

4 luopumalla vapaavalintaisista kursseista   

5 luopumalla musiikkiopiston tarjoamista vuokrasoittimista   

6 luopumalla erikoistapahtumista ja -kursseista   

7 soitinvalikoimaa supistamalla   

8 luopumalla sivuainemahdollisuudesta   

9 laajentamalla ryhmäopetusta myös instrumenttiopetuksessa   

10 lisäämällä yhteistyötä lähialueen musiikkiopistojen kanssa       
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3 Opettajakyselyn tulokset 
 

3.1 Etäopetus opettajien näkökulmasta 
 

Opettajapalaute etäopetuksesta oli yleisesti ottaen myönteistä, samansuuntaista kuin 
palaute perheiltä.  
 

Numerolla 4 tai 5 (kiitettävä tai erinomainen) arvioi vastaajista   
• 66% Hymon soiton tai laulun etäopetuksen ja   
• 43% ryhmäopetuksen.  

 

Opettajista 77% oli hyvin tyytyväisiä yhteydenpitoonsa oppilaisiin ja perheisiin. Käytettäviin 
työtapoihin oli hyvin tyytyväisiä 50% ja 68% piti oppilaiden edistymistä oikein hyvänä. 
Oppilaitoksen hallinnon arvioi onnistuneen työssään kiitettävästi tai erinomaisesti 90% 
vastaajista. Opettajista 58% koki jaksaneensa etäopetuksessa hyvin tai erinomaisesti; 
kuitenkin 42% oli kokenut jaksamisensa korkeintaan kohtalaiseksi.      
  
Etäopetuksen sanallisessa arvioinnissa opettajien palautteessa korostui tyytyväisyys 
opetuksen jatkumiseen poikkeusoloista huolimatta, käytettävien menetelmien joustavuuteen 
ja toimivuuteen, oppilaiden ja perheiden opetukseen sitoutumiseen. Opettajat pääsivät 
kurkistamaan oppilaiden koteihin näiden harjoitteluympäristöön, ja tämä oli joskus varsin 
tehokasta oppilaan motivoinnin kannalta. Monia menetelmiä opittiin käyttämään ja useimmat 
kokivat voivansa soveltaa menetelmiä myös normaaliopetuksen ohessa. Erityistä kiitosta 
saivat etäkokousten toteutukset. Toisaalta, kuten perheiden palautteessa, myös opettajien 
katsannosta etäopetuksessa tuli selkeästi esiin seikkoja, jotka osoittavat kontaktiopetuksen 
välttämättömyyden. Yhteismusisoinnille ja soittotekniikan opettamiselle se on välttämätöntä. 
Etäopetusta oltaisiin valmiita soveltamaan myös normaaleissa oloissa silloin, kun se 
soveltuisi tilanteeseen kontaktiopetuksen tukena.  
 

Kielteisenä koettiin joskus varsin huonot etäyhteydet äänenlaadun suhteen, 
yhteismusisoinnin hankaluudet ja soittotekniikan “kädestä pitäen” opettamisen 
mahdottomuuden. Etäopetustyö on kuitenkin valottanut pedagogiikan monia uusia 
ulottuvuuksia, ja kokonaisuutena kokemus voi monella tapaa rikastuttaa Hymon opetustyötä 
jatkossa. 
 

 
3.2 Talouden kehittäminen opettajien näkökulmasta 

  
Mahdollisina säästötoimenpiteinä kielteisimmin suhtauduttiin 

• työterveyspalvelujen supistamiseen 
• tuntien lyhentämiseen 
• vuokrasoittimista luopumiseen ja 
• soitinvalikoiman supistamiseen. 

 

Mahdollisina säästötoimenpiteinä hyväksyttävimpinä pidettiin 

• virikeseteleistä luopumista 
• lounasedusta luopumista 
• vapaavalintaisista kursseista luopumista 
• erikoistapahtumista luopumista ja 
• edullisten toimitilojen käyttöä. 
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Lisäksi vapaassa palautteessa mahdollisista keinoista talouden kehittämiseen opettajat 
mainitsivat aloittelevien oppilaitten pari- ja ryhmäopetuksen soveltamisen ja oppituntien 
lyhentämisen, varainkeruun, alumnitoiminnan, vanhempainyhdistyksen tuen, 
oppilasmaksujen korotuksen, toiminnan tarkemman profiloinnin (ja supistamisen), 
konserttien määrän vähentämisen. Suurin osa vapaasta palautteesta kuitenkin puolsi 
toiminnan jatkumista entisellä tavalla, koska opetustoiminnasta on jo karsittu 
kaikki ylimääräinen ja opetussuunnitelman mukaisia tuloksia ei voi säästämällä saavuttaa.  
 

 
 
3.3 Opettajakyselyn monivalintakysymysten tiivistelmien kaaviot 
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1 lyhentämällä oppitunteja   

2 kamarimusiikkitoimintaa karsimalla   

3 konserttitoimintaa supistamalla   

4 luopumalla vapaavalintaisista kursseista   

5 luopumalla musiikkiopiston tarjoamista vuokrasoittimista   

6 luopumalla erikoistapahtumista ja -kursseista   

7 soitinvalikoimaa supistamalla   

8 luopumalla sivuainemahdollisuudesta   

9 laajentamalla ryhmäopetusta myös instrumenttiopetuksessa   

10 luopumalla virikeseteleistä 

11 luopumalla lounasedusta 

12supistamalla työterveyspalveluja 

13 käyttämällä edullisia toimitiloja 

14 lisäämällä yhteistyötä lähialueen musiikkiopistojen kanssa       
 

 

 


