
Mihin tarpeeseen kehittämistyö vastaa? Miten kehitettiin?

Opiskeluhuollosta ei tarpeeksi laajasti ja systemaattisesti kerätä 
asiakaspalautetta. Opiskeluhuoltoon liittyvää tietoa kerätään 
lapsilta/nuorilta useilla eri kyselyillä (esim. Kouluterveyskysely 
tai yksiköiden omat kyselyt), mutta kyselyissä ei ole kattavasti ja 
tarpeeksi laajasti kysytty yhteisöllisen ja yksilökohtaisen 
opiskeluhuollon teemoista. Huoltajilta ja henkilökunnalta 
asiakaspalautetta kerätään hyvin vähän tai vaihtelevasti.

Kehitetty malli vastaa tarpeeseen kerätä systemaattisesti 
asiakaspalautetta opiskeluhuollosta. Asiakaspalaute toimii 
jatkossa opiskeluhuollon kehittämisen tukena niin yksikön kuin 
kunnan tasolla.

Opiskeluhuollon asiakaspalautemalli on 
kehitetty asiakaspalaute työryhmässä hankkeen 
aikana moniammattillisesti
sekä sitä on erikseen kommentoitu hankkeen 
Oppimisverkostotilaisuudessa (8.12.2017).

Malli oli pilotoinnissa loppukeväästä 2018 ja pilotoinnista 
saadun palautteen ja kommenttien perusteella on tehty 
tarvittavat muutokset hyödyntäen työryhmän 
asiantuntemusta. 

Opiskeluhuollon asiakaspalautekysely 
(esiopetus, perusopetus, toisen asteen ammatillinen koulutus, lukio)

- Opiskeluhuollon asiakaspalautekyselyllä kerätään asiakaspalautetta yhteisöllisestä ja yksilökohtaisesta opiskeluhuollosta 
huoltajilta, oppilailta/opiskelijoilta sekä kunkin yksikön henkilökunnalta. 

- Opiskeluhuollon asiakaspalautekysely kehitettiin osana pääkaupunkiseudun LAPE-hanketta (lapsi- ja perhepalvelujen 
muutosohjelma) 2017-2018



Kyselyn alkuinfo (kaikki kohderyhmät)
Haluamme arvioida opiskeluhuollon nykytilaa. Vastauksia hyödynnetään opiskeluhuollon kehittämisessä. 
Vastaaminen vie aikaa noin 10 minuuttia.

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä 
sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa 
oppilaitosyhteisössä. Opiskeluhuolto koostuu sekä yksilökohtaisesta että yhteisöllisestä opiskeluhuollosta. 
Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko oppilaitosyhteisössä 
edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja 
osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä Yhteisöllistä 
opiskeluhuoltoa toteuttaa koko henkilökunta omasta työroolistaan käsin. Yksilökohtainen opiskeluhuollolla 
tarkoitetaan opiskeluhuollon palveluita, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollon palvelut sekä monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto.

Pyytäisimme sinua arvioimaan seuraavia väittämiä asteikolla 0-4 (0 = en osaa sanoa 1=täysin eri mieltä 
2=osittain eri mieltä 3=osittain samaa mieltä 4=täysin samaa mieltä). Arvioi väittämiä suhteessa lapsesi 
oppilaitokseen (esikoulu, peruskoulu, lukio, ammatillinen oppilaitos).

Kiitos!
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Henkilökunnan kyselyn sisältö (yhteisöllinen):
Taustamuuttujat: kaupunki ja koulu (valikko)

Työskentelen:
1. esikoulussa
2. peruskoulussa
3. lukiossa
4. ammatillisessa oppilaitoksessa

1. Yksikössämme on myönteinen ja kannustava ilmapiiri.
2. Yksikössämme ylläpidetään ja kehitetään opiskeluympäristön turvallisuutta.
3. Yksikössämme ylläpidetään opiskeluympäristön terveellisyyttä (esim. ergonomia, valaistus, ilmanvaihto).
4. Yksikössämme ennaltaehkäistään aktiivisesti kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa.
5. Yksikössämme puututaan suunnitelmallisesti havaittuun kiusaamiseen, häirintään ja väkivaltaan.
6. Yksikössämme on toimiva poissaoloihin puuttumisen malli.
7. Yksikössämme ennaltaehkäistään aktiivisesti päihteiden käyttöä.
8. Yksikössämme puututaan suunnitelmallisesti havaittuun päihteiden käyttöön.
9. Yksikössämme on selkeä toimintamalli kriisi- ja poikkeustilanteisiin ja tiedän miten toimia kyseisissä 

tilanteissa.
10. Tiedän miten toimia, jos minulla on huoli oppilaiden/opiskelijoiden hyvinvoinnista.
11. Saan riittävästi konsultaatiota yhteisöllisen opiskeluhuollon asioissa.
12. Miten yhteisöllistä opiskeluhuoltoa voisi kehittää?
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Henkilökunnan kyselyn sisältö (yksilökohtainen):
• Olen konsultoinut opiskeluhuollon psykologia yksittäisen oppilaan asiassa? (kyllä/ei)
• Mikäli vastasi kyllä;

• Yhteisen ajan löytäminen konsultaatiolle oli helppoa
• Koin saavani tukea asian hoitamiseen
• Suosittelisin konsultaatiota työkaverilleni

• Olen konsultoinut opiskeluhuollon kuraattoria yksittäisen oppilaan asiassa? (kyllä/ei)
• Mikäli vastasi kyllä;

• Yhteisen ajan löytäminen konsultaatiolle oli helppoa
• Koin saavani tukea asian hoitamiseen
• Suosittelisin konsultaatiota työkaverilleni

• Olen konsultoinut opiskeluhuollon koulu-/opiskeluterveydenhoitajaa yksittäisen oppilaan asiassa? (kyllä/ei)
• Mikäli vastasi kyllä;

• Yhteisen ajan löytäminen konsultaatiolle oli helppoa
• Koin saavani tukea asian hoitamiseen
• Suosittelisin konsultaatiota työkaverilleni

• Olen konsultoinut opiskeluhuollon lääkäriä yksittäisen oppilaan asiassa? (kyllä/ei)
• Mikäli vastasi kyllä;

• Yhteisen ajan löytäminen konsultaatiolle oli helppoa
• Koin saavani tukea asian hoitamiseen
• Suosittelisin konsultaatiota työkaverilleni

25.10.20184 Etunimi Sukunimi



Huoltajien kyselyn sisältö (yhteisöllinen):
Taustamuuttujat: kaupunki ja koulu (valikko)

Lapseni oppilaitos on:
1. esikoulu
2. peruskoulu
3. lukio
4. ammatillinen oppilaitos

1. Oppilaitoksessa on myönteinen ja kannustava ilmapiiri.
2. Oppilaitoksessa on turvallista.
3. Oppilaitoksessa puututaan suunnitelmallisesti poissaoloihin.
4. Oppilaitoksessa ennaltaehkäistään aktiivisesti kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa.
5. Oppilaitoksessa puututaan suunnitelmallisesti havaittuun kiusaamiseen, häirintään ja väkivaltaan.
6. Oppilaitoksessa ennaltaehkäistään aktiivisesti päihteiden käyttöä.
7. Oppilaitos puuttuu päihteiden käyttöön suunnitelmallisesti.
8. Oppilaitos tiedottaa kriisi- ja poikkeustilanteista.
9. Oppilaitoksessa ylläpidetään opiskeluympäristön terveellisyyttä (esim. ergonomia, valaistus, ilmanvaihto).
10. Huoltajien on helppo ottaa puheeksi oppilaitokseen liittyviä huolenaiheita.
11. Huoltajalla on halutessaan mahdollisuus vaikuttaa oppilaitoksen hyvinvointityöhön.
12. Miten oppilaitos voisi edistää lasten ja nuorten hyvinvointi?
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Huoltajien kyselyn sisältö (yksilökohtainen):
• Olen hyödyntänyt lapseni asioissa koulu-/opiskeluhuollon psykologipalveluita? (kyllä/ei)
• Mikäli vastasi kyllä;

• Yhteyden/ajan saaminen oli helppoa
• Koin annetun palvelun hyödyllisenä
• Suosittelisin palvelua tarpeen mukaan toiselle huoltajalle

• Olen hyödyntänyt lapseni asioissa kuraattoripalveluita? (kyllä/ei)
• Mikäli vastasi kyllä;

• Yhteyden/ajan saaminen oli helppoa
• Koin annetun palvelun hyödyllisenä
• Suosittelisin palvelua tarpeen mukaan toiselle huoltajalle

• Olen hyödyntänyt lapseni asioissa koulu-/opiskeluterveydenhoitajan palveluita? (kyllä/ei)
• Mikäli vastasi kyllä;

• Yhteyden/ajan saaminen oli helppoa
• Koin annetun palvelun hyödyllisenä
• Suosittelisin palvelua tarpeen mukaan toiselle huoltajalle

• Olen hyödyntänyt lapseni asioissa koulun/oppilaitoksen lääkäripalveluita? (kyllä/ei)
• Mikäli vastasi kyllä;

• Yhteyden/ajan saaminen oli helppoa
• Koin annetun palvelun hyödyllisenä
• Suosittelisin palvelua tarpeen mukaan toiselle huoltajalle
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Oppilaiden/opiskelijoiden kyselyn sisältö (yhteisöllinen):
Taustamuuttujat: kaupunki ja koulu (valikko)
Sukupuoli:

1. nainen
2. mies
3. muu

Opiskelen:
1. 3.lk, 4.lk, 5.lk, 6.lk, 7.lk, 8.lk, 9.lk, 1. vuosikurssilla, 2. vuosikurssilla, 3. vuosikurssilla, muualla (missä)?

1. Oppilaitoksessani puututaan poissaoloihin
2. Opettajat sekä henkilökunta kohtelevat oppilaita/opiskelijoita ystävällisesti ja reilusti
3. Opettajat sekä henkilökunta ovat kiinnostuneita siitä mitä oppilaita/opiskelijoille kuuluu
4. Oppilaitoksessa harjoitellaan ja tuetaan sosiaalisia taitoja (esim. muiden huomioiminen, kaveritaidot, yhdessä toimiminen, 

ryhmäytyminen).
5. Oppilaitoksessa on turvallista.
6. Oppilaitoksessa on harjoiteltu kriisi- ja poikkeustilanteissa toimista.
7. Oppilaitoksessa on käsitelty häirintää ja väkivaltaa. 
8. Oppilaitoksessa puututaan häirintään ja väkivaltaan.
9. Oppilaitoksessa ennaltaehkäistään kiusaamista.
10. Oppilaitoksessa puututaan kiusaamiseen.
11. Oppilaitoksessa on käsitelty päihteisiin liittyviä asioita. 
12. Oppilaitoksissa puututaan päihteiden käyttöön.
13. Oppilaitoksessa rohkaistaan ilmaisemaan mielipiteitä
14. Minulla on halutessani mahdollisuus vaikuttaa oppilaitoksen yhteisiin asioihin 
15. Oppilaiden/opiskelijoiden mielipiteet otetaan huomioon, kun pohditaan oppilaitoksen yhteisiä asioita
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Oppilaiden/opiskelijoiden kyselyn sisältö (yhteisöllinen):
• Olen käyttänyt koulu-/opiskeluhuollon psykologipalveluita? (kyllä/ei)
• Mikäli vastasi kyllä;

• Ajan saaminen oli helppoa
• Koin saavani apua
• Suosittelisin saamaani tukea tarpeen mukaan kaverille

• Olen käyttänyt kuraattoripalveluita? (kyllä/ei)
• Mikäli vastasi kyllä;

• Ajan saaminen oli helppoa
• Koin saavani apua
• Suosittelisin saamaani tukea tarpeen mukaan kaverille

• Olen käyttänyt koulu-/opiskeluterveydenhoitajan palveluita? (kyllä/ei)
• Mikäli vastasi kyllä;

• Ajan saaminen oli helppoa
• Koin saavani apua
• Suosittelisin saamaani tukea tarpeen mukaan kaverille

• Olen käyttänyt koulun/oppilaitoksen lääkäripalveluita? (kyllä/ei)
• Mikäli vastasi kyllä;

• Ajan saaminen oli helppoa
• Koin saavani apua
• Suosittelisin saamaani tukea tarpeen mukaan kaverille
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