
Mihin tarpeeseen kehittämistyö vastaa? Miten kehitettiin?

Hyvinvointikyselyjä tehty kouluissa ja oppilaitoksissa
aiemmin paperisina. 

Toteutus sähköisesti nopeampaa ja helpompaa. 

Saadaan helposti lisätietoa koulu- ja luokkayhteisön 
hyvinvoinnista.

Jokaisen lapsen näkemystä kysytään ja se tulee näkyville (ei 
vain edustajien kautta).

Voidaan kerätä tietoa lapsen hyvinvoinnista helposti myös 
vanhemmilta, opettajilta ja verrata niitä lasten omiin 
näkemyksiin yhteisön hyvinvoinnista.

Sähköisten menetelmien hyödyntämistä pohdittiin 
Sähköiset menetelmät opiskeluhuollossa –työryhmässä

Hyvinvointikyselyjen toteuttamista sähköisesti testattiin 
oppilaitoksissa ja kokeilusta kerättiin palautetta. 

Kokeilujen ja palautteen perusteella työstettiin ohjeet 
Googlen ja Microsoftin lomaketyökalujen käyttöön. 
Työstettiin myös toimintamalli tulosten läpikäymiseen 
oppilaitoksessa. 

Hyvinvointikyselyjen toteuttaminen sähköisesti oppilaitoksissa
- Ohjeet ryhmien ja luokkien hyvinvointikyselyjen toteuttamiseen sähköisesti
- Toimintamalli kehitetty osana pääkaupunkiseudun LAPE-hanketta (lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma) 2017-

2018



Ohjeita työkalujen käyttöön

Ohjeita Microsoft Formsin käyttöön
https://support.office.com/fi-fi/forms

Ohjeita Google Formsin käyttöön
https://www.youtube.com/watch?v=gI1X4WEWDUE (video)
https://support.google.com/docs/answer/6281888?hl=en&ref_topic=606358
4 (kirjallisia ohjeita)

https://support.office.com/fi-fi/forms
https://www.youtube.com/watch?v=gI1X4WEWDUE
https://support.google.com/docs/answer/6281888?hl=en&ref_topic=6063584
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1. KUN SAAT KYSELYN LINKIN SÄHKÖPOSTIISI (tämä kannattaa tehdä heti)

Lomakkeen käyttöönottaminen:
1. Avaa kyselylomake klikkaamalla sähköpostiisi tullutta linkkiä  aukeaa Forms-ohjelmassa
2. Klikkaa ”monista” 
3. Muokkaa kyselyn otsikkoa klikkaamalla sitä ja lisäämällä siihen luokkasi/ryhmäsi (esim. 5B) 

ja kyselyn teettämisen päivämäärä (voit lisätä päivämäärän myös vasta siinä vaiheessa 
kun teetät kyselyn)

→ lomake on nyt omassa Formsissasi käytettävänäsi. (Voit myös kopioida sen seuraavana 
vuonna uudeksi kyselyksi; otsikoi siinä tapauksessa uusiksi)

2. KUN KYSELYN TEETTÄMINEN OPISKELIJOILLE ON AJANKOHTAISTA

Etukäteen mietittävä, millä välineellä kysely täytetään:
• tietokone on ok, jos 1) sinulla on opiskelijoistasi sähköpostilista, jonka kautta kyselyn linkki 

on helppo toimittaa opiskelijoille ja 2) opiskelijat muistavat/saavat helposti selville omat 
sähköpostin käyttäjätunnuksensa ja salasanansa, eli pääsevät käsiksi sähköpostiinsa

• iPad/älypuhelin, jossa on QR-koodin lukija on yksinkertaisempi menetelmä, jos opiskelijat 
eivät muista sähköpostitunnuksiaan
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Kyselyn teettäminen / vastausten kerääminen oppilailta:
1. Mene o365  avaa Forms avaa edellisessä kohdassa tallentamasi kyselylomake 
2. Valitse yläoikealta ”Jaa”
Jos opiskelijat tekevät kyselyn iPadilla/älypuhelimella (QR-koodilla): 
3. Valitse ”Lähetä ja kerää vastauksia”-kohdasta ”QR”
4. Klikkaa ”Lataa” (koodi aukeaa erilliseen ruutuun)
5. Opiskelijat voivat lukea koodin tietokoneesi näytöltä älylaitteen QR-koodilukijalla 

TAI 
Voit tulostaa QR-koodin paperille kopioimalla ja liittämällä sen Word-asiakirjaan (huomaa, että koodia pitää 
pienentää kulmasta raahaamalla, jotta se mahtuu A4:lle). QR-koodeja voi tulostaa muutaman seinälle, josta 
opiskelijat voivat käydä ne lukemassa. 

Jos opiskelijat tekevät kyselyn tietokoneella (sähköpostinsa/wilman kautta):
3. Valitse ”Lähetä ja kerää vastauksia”-kohdasta kirjekuoren kuva  sähköpostiohjelmasi aukeaa
4. Lähetä ohjelman tuottama, linkin sisältävä sähköpostiviesti ryhmäsi opiskelijoille 
(toinen vaihtoehto on kohdassa 3. valita linkin vierestä ”Kopioi” ja liittää linkki (ctrl + v) sähköpostin tai wilman
viestikenttään) 
5. Opiskelijat kirjautuvat sähköpostiinsa/wilmaan ja avaavat kyselyn klikkaamalla lähettämäsi viestin linkkiä
6. Opiskelijat vastaavat kysymyksiin (avoimiin ei ole pakko kirjoittaa mitään, ellei ole erityistä mielessä)
7. Lopuksi opiskelijan on muistettava painaa ”Lähetä”

Kun yksi opiskelija on saanut kyselyn täytettyä ja lähetettyä, voi hänen laitteeltaan klikata ”Lähetä toinen vastaus”, 
jolloin aukeaa tyhjä kysely, jonka seuraava opiskelija voi täyttää. Eli kaikilla ei tarvitse olla laitetta samaan aikaan, 
eikä jälkimmäisten opiskelijoiden tarvitse lukea QR-koodia tai käyttää oman sähköpostinsa linkkiä, vaan he pääsevät 
kyselyyn kun edellinen täyttäjä klikkaa ”Lähetä toinen vastaus”. Kysely täytetään siis nimettömänä, eikä siihen 
tarvitse kirjautua tunnuksin.
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3. KUN KYSELY ON TEHTY 

Tulosten tarkastelusta:

1. Mene o365  avaa Forms avaa edellisessä kohdassa teettämäsi kyselylomake
2. Klikkaa ylhäältä auki ”vastausta” –välilehti
3. Avoimia vastauksia on näkyvillä max. 3 kpl / kysymys  klikkaa kysymyksen 

kohdalla ”lisätietoja” saadaksesi kaikki näkyviin

Linkin lähettäminen opiskeluhuollon henkilöille:
1. Avaa teettämäsi kyselylomake
2. Valitse yläoikealta ”Jaa”
3. Valitse otsikon ”Jaa yhteiskäyttöä varten” alta ”Hae linkki tarkastelua ja muokkausta 

varten”
4. Kopioi linkki klikkaamalla auenneen linkin vierestä ”Kopioi”
5. Liitä linkki (ctrl + v) sähköpostin tai wilman viestikenttään ja lähetä opiskeluhuollon 

henkilöille



Ohje kyselyn tulosten käsittelyyn oppilaitoksessa

Opettaja/luokanvalvoja/ryhmänohjaaja/yksikön työntekijä toteuttaa 
hyvinvointikyselyn ryhmälle/luokalle.

Opettaja tarkastelee kyselyn tuloksia. Kyselyn tuloksia tarkastellaan 
oppilaitoskohtaisessa opiskeluhuoltoryhmässä.

Opettaja esittelee kyselyn tuloksia ryhmän opiskelijoille. Pyritään 
löytämään yhdessä opiskelijoiden kanssa ryhmän vahvuudet ja 
kehittämiskohteet. Asetetaan kehittämiskohteisiin liittyvät tavoitteet 
ja valitaan toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi yhteistyössä 
opiskelijoiden kanssa.

Kyselyn tulokset raportoidaan huoltajille (vahvuudet, 
kehittämiskohteet ja sovitut toimenpiteet) ryhmäkohtaisesti ja 
tarvittaessa myös koko koulun tasolla. 
Uusintakysely tarvittaessa toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen.


