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Johdanto 
Laatukyselyiden teko perustuu dokumenttiin ”Perusopetuksen laatukriteerit (Opetus- ja kulttuuriministeriö 

2012)” sekä koulun omaan laatukirjaan ”Tainionmaen koulun laatukirja.docx”. Laatukyselyn voi tehdä 

esimerkiksi Microsoft Formsin kautta tai Peda.net sivuna ja tässä dokumentissa on kysymykset kyselyyn. 

 

1.1 JOHTAMINEN kysely opettajille (Liite 1) 
Kuinka hyvin seuraavat väittämät vastaavat käsitystäsi. Valitse sopivin vaihtoehto väittämän jälkeen. 

Vaihtoehdot: samaa mieltä, enimmäkseen samaa mieltä, en tiedä, hieman samaa mieltä, eri mieltä. 

 

VÄITTÄMIÄ OPETTAJILLE 

- Koulumme toiminta on suunnitelmallista. 

- Tiedän kouluni opetus- ja kasvatustavoitteet.   

- Tuntiresurssit jaetaan koulussamme järkevästi.   

- Koulumme sisäinen tiedonkulku toimii.   

- Koulumme johtaminen on avointa.   

- Koulumme johtamistyyli edistää oppilaiden oppimista.   

- Opettajien erityisosaamiset pystytään hyödyntämään koulun toiminnassa.   

- Koulumme erilaiset vastuutehtävät hoidetaan hyvin.   

- Rehtori huomioi työyhteisön ideat ja ehdotukset.   

- Rehtori delegoi vastuuta työyhteisölle.   

- Olen kiinnostunut vastaanottamaan erilaisia vastuutehtäviä.   

- Minua kohdellaan työyhteisössämme hyvin.   

- Edistän omalla toiminnallani työyhteisömme hyvinvointia.   

- Työyhteisömme on kannustava.   

- Voin tuoda esille minulle tärkeitä asioita työyhteisössämme.   

- Esimies on kiinnostunut henkilökunnan työstä.   

- Esimies kohtelee henkilöstöä tasa-arvoisesti.   

- Minun on helppo lähestyä esimiestäni.   

- Saan esimieheltä riittävästi palautetta työstäni.   

- Pidän esimieheni kanssa käytyjä kehityskeskusteluita hyödyllisinä. 

 

Vapaamuotoinen palaute: ________________________________________________ 



1.2 JOHTAMINEN kysely ohjaajille (Liite 1) 
Kuinka hyvin seuraavat väittämät vastaavat käsitystäsi. Valitse sopivin vaihtoehto väittämän jälkeen. 

Vaihtoehdot: samaa mieltä, enimmäkseen samaa mieltä, en tiedä, hieman samaa mieltä, eri mieltä. 

 

VÄITTÄMIÄ OHJAAJILLE 

- Koulumme sisäinen tiedonkulku toimii. 

- Rehtori huomioi työyhteisön ideat ja ehdotukset.    

- Minua kohdellaan työyhteisössämme hyvin. 

- Edistän omalla toiminnallani työyhteisömme hyvinvointia. 

- Työyhteisömme on kannustava. 

- Voin tuoda esille minulle tärkeitä asioita työyhteisössämme.   

- Esimies on kiinnostunut henkilökunnan työstä. 

- Esimies kohtelee henkilöstöä tasa-arvoisesti. 

- Minun on helppo lähestyä esimiestäni. 

- Saan esimieheltä riittävästi palautetta työstäni. 

- Pidän esimieheni kanssa käytyjä kehityskeskusteluita hyödyllisinä. 

 

Vapaamuotoinen palaute: ________________________________________________  

 

  



2.1 HENKILÖSTÖ kysely opettajille (Liite 1) 
Kuinka hyvin seuraavat väittämät vastaavat käsitystäsi. Valitse sopivin vaihtoehto väittämän jälkeen. 

Vaihtoehdot: samaa mieltä, enimmäkseen samaa mieltä, en tiedä, enimmäkseen eri mieltä, eri mieltä. 

 

VÄITTÄMIÄ OPETTAJILLE 

- Yhteistyö koulumme opettajien kesken on hyvää.   

- Yhteistyö koulumme koko henkilöstön kesken on hyvää.   

- Yhteistyö koulumme koko henkilöstön ja oppilaiden kesken on hyvää.    

- Sijaisuudet hoidetaan koulussamme järkevästi.   

- Kehitän työyhteisömme ilmapiiriä.   

- Voin käyttää työssäni monipuolisesti omaa erityisosaamista. 

- Henkilöstö voi vaikuttaa koulumme toimintaan.   

- Saan tukea ja kannustusta työtovereiltani.   

- Saan tukea ja kannustusta esimieheltäni. 

- Olen tyytyväinen koulumme oppilashuoltotyöryhmän toimintaan.   

- Olen tyytyväinen työterveyspalveluihin.   

- Koulussamme huolehditaan henkilökunnan työhyvinvoinnista.   

- Ilmapiiri koulussamme on hyvä.   

- Työyhteisömme noudattaa yhteisesti sovittuja asioita.   

- Koulumme kokoukset ja yhteistyötä koskevat tilanteet sujuvat hyvin.   

- Työtehtävien yhteissuunnittelu on mielestäni tarpeellista.   

- Koulussamme on tasapuolisesti mahdollisuus osallistua täydennyskoulutukseen. 

- Koulussamme kannustetaan opetusmenetelmien kehittämiseen ja kokeiluun.   

- Käytän erilaisia opetusmenetelmiä.  

- Saan tarvittaessa helposti konsultaatiota oppilastani koskeviin asioihin esim. erityisopettajalta tai 

oppilashuollon kautta. 

 

Vapaamuotoinen palaute: ________________________________________________   



2.2 HENKILÖSTÖ kysely ohjaajille (Liite 1) 
Kuinka hyvin seuraavat väittämät vastaavat käsitystäsi. Valitse sopivin vaihtoehto väittämän jälkeen. 

Vaihtoehdot: samaa mieltä, enimmäkseen samaa mieltä, en tiedä, enimmäkseen eri mieltä, eri mieltä. 

 

VÄITTÄMIÄ OHJAAJILLE 

- Yhteistyö koulumme koko henkilöstön kesken on hyvää.   

- Yhteistyö koulumme koko henkilöstön ja oppilaiden kesken on hyvää.    

- Kehitän työyhteisömme ilmapiiriä.   

- Henkilöstö voi vaikuttaa koulumme toimintaan.   

- Saan tukea ja kannustusta työtovereiltani.   

- Saan tukea ja kannustusta esimieheltäni. 

- Olen tyytyväinen työterveyspalveluihin. 

- Koulussamme huolehditaan henkilökunnan työhyvinvoinnista.   

- Ilmapiiri koulussamme on hyvä. 

- Työyhteisömme noudattaa yhteisesti sovittuja asioita. 

- Koulumme kokoukset ja yhteistyötä koskevat tilanteet sujuvat hyvin. 

- Työtehtävien yhteissuunnittelu on mielestäni tarpeellista. 

- Koulussamme on tasapuolisesti mahdollisuus osallistua täydennyskoulutukseen. 

- Olen kiinnostunut erilaisista lisäkoulutuksista. 

 

Vapaamuotoinen palaute: ________________________________________________  



3. TALOUDELLISET RESURSSIT kysely opettajille (Liite 2) 
Kuinka hyvin seuraavat väittämät vastaavat käsitystäsi. Valitse sopivin vaihtoehto väittämän jälkeen. 

Vaihtoehdot: samaa mieltä, enimmäkseen samaa mieltä, en tiedä, enimmäkseen eri mieltä, eri mieltä. 

 

VÄITTÄMIÄ OPETTAJILLE 

- Koulun tuntiresurssit ovat riittävät.   

- Koulun tuntiresurssit ovat oikein kohdennetut.   

- Koulun tukiopetusresurssi on riittävä.   

- Koulun erityisopettajan tuntiresurssi on riittävä.   

- Oppilashuollon resurssit ovat riittävät.   

- Koulun kerhotuntiresurssi on riittävä.   

- Kerhotoiminta on pitkäjänteistä.   

- Kerhovalikoima vastaa oppilaiden ja huoltajien kysyntää.   

- Kerhon ohjaaja arvioi kerhon tavoitteiden toteutumista.   

- Arviointitulosten avulla suunnitellaan ja kehitetään kerhotoimintaa.   

- Koulun oppikirjoihin ja materiaaleihin varatut määrärahat ovat riittävät.   

- Koulun kalustoon ja opetusvälineistöön varatut määrärahat ovat riittävät.   

- Koulumme oppimisympäristö on turvallinen.   

 

Vapaamuotoinen palaute: ________________________________________________ 

 

 

4. ARVIOINTI (Liite 2) 
Arviointi sisältyy laatukorttien kuvauksiin kohtaan neljä. 

  



5. OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN kysely opettajille (Liite 3) 
Kuinka hyvin seuraavat väittämät vastaavat käsitystäsi. Valitse sopivin vaihtoehto väittämän jälkeen. 

Vaihtoehdot: samaa mieltä, enimmäkseen samaa mieltä, enimmäkseen eri mieltä, eri mieltä. 

 

VÄITTÄMIÄ OPETTAJILLE 

- Kuntakohtainen opetussuunnitelma on toimiva.   

- Nivelvaiheet on huomioitu opetussuunnitelmassa.   

- Opetussuunnitelman toteutumiseen on luotu selkeät käytänteet: vuosisuunnitelma ja sen arviointi. 0 1 2 

- Opetussuunnitelma toteutuu oppiaineissani.   

- Opetussuunnitelmaan liittyvistä valinnoista (esim. valinnaisaineet) tiedotetaan oppilaille ja huoltajille. 0 1 

- Oppilaiden sijoittuminen jatko-opintoihin toteutuu. 

 

Vapaamuotoinen palaute: ________________________________________________  



6.1 OPETUS JA OPETUSJÄRJESTELYT kysely opettajille (Liite 3) 
Kuinka hyvin seuraavat väittämät vastaavat käsitystäsi. Valitse sopivin vaihtoehto väittämän jälkeen. 

Vaihtoehdot: samaa mieltä, enimmäkseen samaa mieltä, en tiedä, enimmäkseen eri mieltä, eri mieltä. 

 

VÄITTÄMIÄ OPETTAJILLE 

- Ehdin auttaa kaikkia apua tarvitsevia oppilaita oppitunnin aikana.   

- Minulla on hyvät mahdollisuudet eriyttää opetusta.   

- Annan usein rakentavaa palautetta oppilaille heidän osaamisestaan.   

- Kohtelen oppilaitani tasa-arvoisesti.   

- Oppilaani osaavat itsenäisen työskentelyn taidon.   

- Oppilaani tekevät kotiläksyt säännöllisesti.   

- Oppilaani ymmärtävät opiskelevansa itseään varten.   

- Teetän oppilaillani riittävästi itsearviointeja.   

- Luokassani on yleensä hyvä työrauha.   

- Saan riittävästi täydennyskoulutusta.   

- Opetan riittävästi eri menetelmiä ja oppimisympäristöjä käyttäen.   

- Hyödynnän riittävästi oppilaiden luovuutta, aloitteellisuutta ja innovatiivisuutta opetuksessani.   

- Olen tyytyväinen koululla saatavilla olevaan oppimateriaaliin.   

- Hyödynnän opetuksessani Teamsia tai Pedanetia. 

- Hyödynnän opetuksessani Wordiä ja tarvittaessa osaan opastaa Wordin käytössä. 

- Koulun tietokoneet, ohjelmistot ja tunnukset toimivat yleensä hyvin. 

 

Vapaamuotoinen palaute: ________________________________________________  



6.2 OPETUS JA OPETUSJÄRJESTELYT kysely oppilaille (Liite 3) 
Kuinka hyvin seuraavat väittämät vastaavat käsitystäsi. Valitse sopivin vaihtoehto väittämän jälkeen. 

Vaihtoehdot: samaa mieltä, enimmäkseen samaa mieltä, enimmäkseen eri mieltä, eri mieltä. 

 

VÄITTÄMIÄ OPPILAILLE 

- Saan oppitunnilla tarvittaessa apua tehtävien tekemiseen.   

- Jaksan harjoitella riittävästi hankalan opeteltavan asian kanssa.   

- Luokassani on yleensä hyvä työrauha.   

- Pystyn keskittymään omaan työhöni oppitunnilla.   

- Huolehdin kotitehtävistäni.   

- Opettaja käyttää riittävästi eri menetelmiä ja oppimisympäristöjä.   

- Opettajat kohtelevat oppilaita tasa-arvoisesti.   

- Muistan pyytää puheenvuoroni viittaamalla.   

- Ymmärrän hyvin, että koulussa opiskelen itseäni varten.   

- Opetusmenetelmät auttavat minua ymmärtämään opetettavan asian.   

- Voin vaikuttaa mielipiteilläni koulussa. 

- Käytän Teamsia tai Pedanetia vähintään kerran kuukaudessa. TAI Olen käyttänyt Teamsia tai Pedanetia. 

Kysymys valitaan oppilaiden iän mukaan ja jälkimmäinen kysymys on vuosiluokalle 2. 

- Käytän Wordiä vähintään kerran kuukaudessa. TAI Olen käyttänyt Wordiä. Kysymys valitaan oppilaiden 

iän mukaan ja jälkimmäinen kysymys on vuosiluokalle 2. 

- Koulun tietokoneet, ohjelmistot ja tunnukset toimivat yleensä hyvin. 

 

Vapaamuotoinen palaute: ________________________________________________  



7.1 OPPIMISEN, KASVUN JA HYVINVOINNIN TUKI kysely opettajille (Liite 4) 
Kuinka hyvin seuraavat väittämät vastaavat käsitystäsi. Valitse sopivin vaihtoehto väittämän jälkeen. 

Vaihtoehdot: samaa mieltä, enimmäkseen samaa mieltä, en tiedä, enimmäkseen eri mieltä, eri mieltä. 

 

VÄITTÄMIÄ OPETTAJILLE 

- Olen tyytyväinen koulumme oppilashuoltoryhmän toimintaan.   

- Olen tyytyväinen koulumme laaja-alaiseen erityisopetukseen.   

- Olen tyytyväinen koulumme terveydenhuoltopalveluihin.   

- Olen tyytyväinen koulumme kuraattoripalveluihin.   

- Koulumme oppilaiden kuljetuspalvelut sujuvat hyvin.   

- Olen tyytyväinen koulumme kiinteistöpalveluihin.   

- Saan tarvittaessa helposti koulunkäynninohjaajan tunnilleni.   

- Saan tarvittaessa helposti konsultaatioapua oppilastani koskevissa asioissa.   

- Tunnistan oppilaani erityispiirteet.   

- Osaan hyödyntää opetuksessani tuen eri muotoja.   

- Koulu pystyy vastaamaan oppilaan tarpeisiin tuen eri vaiheissa.   

- Varhainen puuttuminen toteutuu.   

- Olen kiinnostunut saamaan lisäkoulutusta.   

- Tiedonsiirto oppilaan erityistarpeista toimii opettajien kesken.   

- Kouluruokailu sujuu rauhallisesti.   

- Kouluruoka on monipuolista. 

 

Vapaamuotoinen palaute: ________________________________________________  



7.2 OPPIMISEN, KASVUN JA HYVINVOINNIN TUKI kysely ohjaajille (Liite 4) 
Kuinka hyvin seuraavat väittämät vastaavat käsitystäsi. Valitse sopivin vaihtoehto väittämän jälkeen. 

Vaihtoehdot: samaa mieltä, enimmäkseen samaa mieltä, en tiedä, enimmäkseen eri mieltä, eri mieltä. 

 

VÄITTÄMIÄ OHJAAJILLE 

- Koulumme oppilaiden kuljetuspalvelut sujuvat hyvin.   

- Olen tyytyväinen koulumme kiinteistöpalveluihin.   

- Olen kiinnostunut saamaan lisäkoulutusta.   

- Kouluruokailu sujuu rauhallisesti.   

- Kouluruoka on monipuolista. 

 

Vapaamuotoinen palaute: ________________________________________________  



8.1 OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN kysely opettajille (Liite 4) 
Kuinka hyvin seuraavat väittämät vastaavat käsitystäsi. Valitse sopivin vaihtoehto väittämän jälkeen. 

Vaihtoehdot: samaa mieltä, enimmäkseen samaa mieltä, en tiedä, enimmäkseen eri mieltä, eri mieltä. 

 

VÄITTÄMIÄ OPETTAJILLE 

- Koulussamme on riittävä tuntiresurssi, esim. jakotunteihin.   

- Minulla on mahdollisuus pitää tarvittaessa tukiopetusta.   

- Oppilaskunnan toiminta on tavoitteellista ja koulun toimintaa tukevaa.   

- Koulussamme toimiva kiusaamisen vastainen KiVa-koulu on toimiva.   

- Koulumme kummioppilastoiminta on toimivaa ja tarpeellista.   

- Koulumme toimintakulttuuri on avoin ja vuorovaikutteinen.   

- Koulumme on oppilaiden ja huoltajien osallistumista arvostava.   

- Oppimisympäristön suunnittelussa huomioidaan oppilaiden mielipiteitä. 

 

Vapaamuotoinen palaute: ________________________________________________ 

 

8.2 OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN kysely ohjaajille (Liite 4) 
Kuinka hyvin seuraavat väittämät vastaavat käsitystäsi. Valitse sopivin vaihtoehto väittämän jälkeen. 

Vaihtoehdot: samaa mieltä, enimmäkseen samaa mieltä, en tiedä, enimmäkseen eri mieltä, eri mieltä. 

 

VÄITTÄMIÄ OHJAAJILLE 

- Koulussamme toimiva kiusaamisen vastainen KiVa-koulu on toimiva.   

- Koulumme kummioppilastoiminta on toimivaa ja tarpeellista.   

- Koulumme toimintakulttuuri on avoin ja vuorovaikutteinen.   

- Koulumme on oppilaiden osallistumista arvostava. 

 

Vapaamuotoinen palaute: ________________________________________________  



8.3 OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN kysely oppilaille (Liite 4) 
Kuinka hyvin seuraavat väittämät vastaavat käsitystäsi. Valitse sopivin vaihtoehto väittämän jälkeen. 

Vaihtoehdot: samaa mieltä, enimmäkseen samaa mieltä, en tiedä, enimmäkseen eri mieltä, eri mieltä. 

 

VÄITTÄMIÄ OPPILAILLE 

- Saan tarvittaessa tukiopetusta.   

- Oppilaskunnan toiminta on tavoitteellista ja koulun toimintaa tukevaa.   

- Koulussamme toimiva kiusaamisen vastainen KiVa-koulu on toimiva.   

- Koulumme kummioppilastoiminta on toimivaa ja tarpeellista.   

- Koulumme toimintakulttuuri on avoin ja vuorovaikutteinen.   

- Koulumme on oppilaiden ja huoltajien osallistumista arvostava.   

- Oppimisympäristön suunnittelussa huomioidaan oppilaiden mielipiteitä. 

 

Vapaamuotoinen palaute: ________________________________________________  



8.4 OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN kysely huoltajille (Liite 4) 
Kuinka hyvin seuraavat väittämät vastaavat käsitystäsi. Valitse sopivin vaihtoehto väittämän jälkeen. 

Vaihtoehdot: samaa mieltä, enimmäkseen samaa mieltä, en tiedä, enimmäkseen eri mieltä, eri mieltä. 

 

VÄITTÄMIÄ HUOLTAJILLE 

- Lapsemme saa tukiopetusta tarvittaessa.   

- Kodin ja koulun välinen yhteistyö on riittävää.   

- Yhteistyö luokanvalvojan/luokanopettajan kanssa on toimivaa.   

- Tarvittaessa saan yhteyden opettajiin koulupäivän aikana.   

- Koulussamme puututaan ongelmatilanteisiin ripeästi.   

- Koulussa on turvallista opiskella.   

- Lapsemme noudattaa koulun sääntöjä.   

- Koulun koulunkäynninohjaajaresurssi on riittävä.   

- Koulun kerhotoiminta on oikein kohdennettu ja riittävä.   

- Koulun tapahtumista kertovat tiedotteet ovat riittäviä.   

- Koulukuljetukset toimivat hyvin.   

- Vanhempien osallistuminen koulun toimintaan on riittävää.   

- Vanhempainyhdistyksen toiminta on tavoitteellista ja siitä tiedotetaan.   

- Ilmiölähtöinen opiskelu sopii lapselleni.   

 

Vapaamuotoinen palaute: ________________________________________________  



9.1 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ, KOULUTYYTYVÄISYYS kysely opettajille (Liite 4) 
Kuinka hyvin seuraavat väittämät vastaavat käsitystäsi. Valitse sopivin vaihtoehto väittämän jälkeen. 

Vaihtoehdot: samaa mieltä, enimmäkseen samaa mieltä, en tiedä, enimmäkseen eri mieltä, eri mieltä. 

 

VÄITTÄMIÄ OPETTAJILLE 

- Tavoite vuosittaisen vanhempaintapaamisen järjestämisestä jokaista oppilastani kohden on toteutunut 

kohdallani.   

- Tiedonkulku kodin ja koulun välillä toimii hyvin.   

- Koulun yhteisistä asioista tiedottaminen sujuu hyvin.   

- Kodin ja koulun yhteistyö on suunnitelmallista.   

- Huoltajat osallistuvat kodin ja koulun yhteistyön kehittämiseen.   

- Viihdyn hyvin työssäni.   

- Koen oloni koulussa turvalliseksi.   

- Suurin osa oppilaistani noudattaa hyvin sääntöjä.   

- Ilmapiiri oppilaiden keskuudessa on mielestäni hyvä.   

- Ilmapiiri henkilökunnan keskuudessa on mielestäni hyvä. 

 

Vapaamuotoinen palaute: ________________________________________________ 

 

9.2 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ, KOULUTYYTYVÄISYYS kysely ohjaajille (Liite 4) 
Kuinka hyvin seuraavat väittämät vastaavat käsitystäsi. Valitse sopivin vaihtoehto väittämän jälkeen. 

Vaihtoehdot: samaa mieltä, enimmäkseen samaa mieltä, en tiedä, enimmäkseen eri mieltä, eri mieltä. 

 

VÄITTÄMIÄ OHJAAJILLE 

- Viihdyn hyvin työssäni.   

- Koen oloni koulussa turvalliseksi.   

- Suurin osa oppilaista noudattaa hyvin sääntöjä.   

- Ilmapiiri oppilaiden keskuudessa on mielestäni hyvä.   

- Ilmapiiri henkilökunnan keskuudessa on mielestäni hyvä. 

 

Vapaamuotoinen palaute: ________________________________________________  



9.3 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ, KOULUTYYTYVÄISYYS kysely huoltajille (liite 4) 
Kuinka hyvin seuraavat väittämät vastaavat käsitystäsi. Valitse sopivin vaihtoehto väittämän jälkeen. 

Vaihtoehdot: samaa mieltä, enimmäkseen samaa mieltä, en tiedä, enimmäkseen eri mieltä, eri mieltä. 

 

VÄITTÄMIÄ HUOLTAJILLE 

- Pidän tärkeänä osallistua koko koulun vanhempainiltaan.   

- Pidän tärkeänä osallistua lapseni vanhempaintapaamiseen.   

- Lapseni koulusta tulevat koko koulua koskevat tiedotteet ovat hyviä.   

- Lapseni opettajalta tulevat tiedotteet ovat hyviä.   

- Olen tarvittaessa saanut hyvin yhteyden lapseni opettajaan.   

- Wilma on tärkeä yhteistyömuoto kodin ja koulun välillä.   

- Koen vanhempainyhdistyksen toiminnan tarpeelliseksi.   

- Lapseni viihtyy koulussa.   

- Lapseni kokee olonsa koulussa turvalliseksi.   

- Lapseni noudattaa koulun sääntöjä.   

- Yhteistyö kodin ja koulun kanssa on sujunut hyvin myös mahdollisissa ongelmatilanteissa.   

- Olen tyytyväinen lapseni koulunkäyntiin kokonaisuudessaan.   

- Olen tyytyväinen lapseni opetukseen kokonaisuudessaan. 

 

Vapaamuotoinen palaute: ________________________________________________  



9.4 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ, KOULUTYYTYVÄISYYS kysely oppilaille (Liite 4) 
Kuinka hyvin seuraavat väittämät vastaavat käsitystäsi. Valitse sopivin vaihtoehto väittämän jälkeen. 

Vaihtoehdot: samaa mieltä, enimmäkseen samaa mieltä, en tiedä, enimmäkseen eri mieltä, eri mieltä. 

 

VÄITTÄMIÄ OPPILAILLE 

- Tulen mielelläni kouluun.   

- Minulla on turvallinen olo koulussa.   

- Välitunnit ovat mukavia.   

- Minulla on kavereita koulussa.   

- Luokassamme on hyvä luokkahenki.   

- Uskallan kertoa opettajalle tai huoltajalle, jos minua tai jotakuta muuta kiusataan.   

- Noudatan koulun sääntöjä.   

- Muistan näyttää kotona koulusta tulevat tiedotteet ja kokeet.   

- Pyydän opettajalta tarvittaessa neuvoa tehtävien tekoon.   

- Opettaja kohtelee oppilaita tasapuolisesti.   

- Syön koulussa monipuolisesti, terveellisesti ja riittävästi.   

- Kouluruoka on hyvää.   

- Jaksan kouluruualla koko koulupäivän.   

- Kouluni osallistuu monipuolisesti erilaisiin urheilukilpailuihin, retkiin ja tapahtumiin.   

- Oppilaiden ideat ja ehdotukset otetaan huomioon koulussani.   

- Ehdin rentoutua tarpeeksi vapaa-ajalla. 

 

Vapaamuotoinen palaute: ________________________________________________  



10.1 OPPIMISYMPÄRISTÖ JA SEN TURVALLISUUS kysely opettajille (Liite 5) 
Kuinka hyvin seuraavat väittämät vastaavat käsitystäsi. Valitse sopivin vaihtoehto väittämän jälkeen. 

Vaihtoehdot: samaa mieltä, enimmäkseen samaa mieltä, en tiedä, enimmäkseen eri mieltä, eri mieltä. 

 

VÄITTÄMIÄ OPETTAJILLE 

- Koulumme oppikirjat ovat hyvässä kunnossa.   

- Koulumme opetusvälineistö on nykyaikaista.   

- Koulullamme on hyvät mahdollisuudet käyttää tietotekniikkaa opetuksessa.   

- Koulumme tilat ovat siistejä.   

- Koulumme tilat ovat tilavia.   

- Koulupihamme on turvallinen.   

- Koulupihamme on viihtyisä.   

- Koulussamme on hyvä valikoima pihaliikuntavälineitä.   

- Koulupihamme välineet ja kiipeilytelineet kannustavat liikkumaan.   

- Koulussamme on kerrottu oppilaille, mitä pitää tehdä, jos näkee kiusaamista.   

- Muistan mitä pitää tehdä tulipalon sattuessa.   

- Koulussamme harjoitellaan hyvin poistumista hätätilanteiden varalle.   

- Koulussamme tiedotetaan hyvin liikenneturvallisuuteen liittyvistä asioista. 

 

Vapaamuotoinen palaute: ________________________________________________  



10.2 OPPIMISYMPÄRISTÖ JA SEN TURVALLISUUS kysely ohjaajille (Liite 5) 
Kuinka hyvin seuraavat väittämät vastaavat käsitystäsi. Valitse sopivin vaihtoehto väittämän jälkeen. 

Vaihtoehdot: samaa mieltä, enimmäkseen samaa mieltä, en tiedä, enimmäkseen eri mieltä, eri mieltä. 

 

VÄITTÄMIÄ OHJAAJILLE 

- Koulumme tilat ovat siistejä.   

- Koulumme tilat ovat tilavia.   

- Koulupihamme on turvallinen.   

- Koulupihamme on viihtyisä.   

- Koulussamme on hyvä valikoima pihaliikuntavälineitä.   

- Koulupihamme välineet ja kiipeilytelineet kannustavat liikkumaan.   

- Koulussamme on kerrottu oppilaille, mitä pitää tehdä, jos näkee kiusaamista.   

- Muistan mitä pitää tehdä tulipalon sattuessa.   

- Koulussamme harjoitellaan hyvin poistumista hätätilanteiden varalle.   

- Koulussamme tiedotetaan hyvin liikenneturvallisuuteen liittyvistä asioista. 

 

Vapaamuotoinen palaute: ________________________________________________  



10.3 OPPIMISYMPÄRISTÖ JA SEN TURVALLISUUS kysely oppilaille (Liite 5) 
Kuinka hyvin seuraavat väittämät vastaavat käsitystäsi. Valitse sopivin vaihtoehto väittämän jälkeen. 

Vaihtoehdot: samaa mieltä, enimmäkseen samaa mieltä, en tiedä, enimmäkseen eri mieltä, eri mieltä. 

 

VÄITTÄMIÄ OPPILAILLE 

- Koulumme oppikirjat ovat hyvässä kunnossa.   

- Koulullamme on hyvät mahdollisuudet käyttää tietotekniikkaa opiskelussa.   

- Koulumme tilat ovat siistejä.   

- Koulumme tilat ovat tilavia.   

- Koulupihamme on turvallinen.   

- Koulupihamme on viihtyisä.   

- Koulussamme on hyvä valikoima pihaliikuntavälineitä.   

- Koulupihamme välineet ja kiipeilytelineet kannustavat liikkumaan.   

- Koulussamme on kerrottu oppilaille, mitä pitää tehdä, jos näkee kiusaamista.   

- Tiedän mitä pitää tehdä tulipalon sattuessa.   

- Koulussamme harjoitellaan hyvin poistumista hätätilanteiden varalle.   

- Koulussamme tiedotetaan hyvin liikenneturvallisuuteen liittyvistä asioista. 

 

Vapaamuotoinen palaute: ________________________________________________ 

  



11.1 KÄYTTÄYTYMIS- JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT kysely opettajille (Liite 5) 
Kuinka hyvin seuraavat väittämät vastaavat käsitystäsi. Valitse sopivin vaihtoehto väittämän jälkeen. 

Vaihtoehdot: samaa mieltä, enimmäkseen samaa mieltä, en tiedä, enimmäkseen eri mieltä, eri mieltä. 

 

VÄITTÄMIÄ OPETTAJILLE 

- Koulussamme noudatetaan käytöksen arviointikriteerejä (hyvä käytös = 8).   

- Suurin osa oppilaistamme käyttäytyy hyvin.   

- Kohtelen oppilaitani oikeudenmukaisesti.   

- Koulussamme käytetään riittävästi erilaisia rangaistustoimenpiteitä (puhuttelu, luokasta poistaminen, 

jälki-istunto yms.)   

- Kiusaamistilanteiden selvittelyn tarve koulussamme on vähäinen.   

- Suurin osa oppilaistani pystyy toimimaan ryhmässä.   

- Suurimmalla osalla oppilaistani on kavereita.   

- Koulussamme on oppilaita, joilla ei ole kavereita.   

- Koulumme oppilailla on mahdollisuus harjoitella käyttäytymistä ja vuorovaikutustaitoja erikoistilanteissa 

(juhlat, teemapäivät yms.).   

- Koulumme henkilökunta on kohteliasta ja avuliasta.   

- Suurin osa koulumme oppilaista on kohteliaita ja avuliaita. 

 

Vapaamuotoinen palaute: ________________________________________________  



11.2 KÄYTTÄYTYMIS- JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT kysely ohjaajille (Liite 5) 
Kuinka hyvin seuraavat väittämät vastaavat käsitystäsi. Valitse sopivin vaihtoehto väittämän jälkeen. 

Vaihtoehdot: samaa mieltä, enimmäkseen samaa mieltä, en tiedä, enimmäkseen eri mieltä, eri mieltä. 

 

VÄITTÄMIÄ OHJAAJILLE 

- Suurin osa oppilaistamme käyttäytyy hyvin.   

- Kohtelen oppilaita oikeudenmukaisesti.   

- Kiusaamistilanteiden selvittelyn tarve koulussamme on vähäinen.   

- Suurin osa oppilaista pystyy toimimaan ryhmässä.   

- Suurimmalla osalla oppilaistani on kavereita.   

- Koulussamme on oppilaita, joilla ei ole kavereita.   

- Koulumme henkilökunta on kohteliasta ja avuliasta.   

- Suurin osa koulumme oppilaista on kohteliaita ja avuliaita. 

 

Vapaamuotoinen palaute: ________________________________________________ 

  



11.3 KÄYTTÄYTYMIS- JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT kysely oppilaille (Liite 5) 
Kuinka hyvin seuraavat väittämät vastaavat käsitystäsi. Valitse sopivin vaihtoehto väittämän jälkeen. 

Vaihtoehdot: samaa mieltä, enimmäkseen samaa mieltä, en tiedä, enimmäkseen eri mieltä, eri mieltä. 

 

VÄITTÄMIÄ OPPILAILLE 

- Saamani käytösarvio on mielestäni oikea.   

- Käyttäydyn koulussa hyvin.   

- Suurin osa luokkani oppilaista käyttäytyy hyvin.   

- Opettajani kohtelevat minua reilusti.   

- Käyttäydyn muita oppilaita kohtaan reilusti.   

- Koulussamme käytetään rangaistuksia oikeudenmukaisesti ja riittävästi.   

- Osaan toimia ryhmässä.   

- Vietän aikaa kavereiden kanssa koulussa ja vapaa-ajalla.   

- Koulumme henkilökunta on kohteliasta ja avuliasta.   

- Koulumme oppilaat ovat kohteliaita ja avuliaita. 

 

Vapaamuotoinen palaute: ________________________________________________  



12. ITSEARVIOINTI, KEKE-kysymyksiä opettajille (Liite 6) 
 

- Kuinka hyvin viihdyt työssäsi? 

 

- Kuinka turvalliseksi koet olosi koulussa?  

 

- Kuinka paljon saat palautetta oppilailta, vanhemmilta ja esimiehiltä? Millaista palaute on? 

 

- Kuinka säännöllisesti arvioit omaa työtäsi opettajana?  

 

- Oletko asettanut itsellesi tavoitteita? Oletko päässyt niihin?  

 

- Kuinka hyvin hallitset opettamasi aihealueet?  

 

- Kuinka hyvät mahdollisuudet sinulla on päästä täydennyskoulutukseen? 

 

- Millainen on koulun ilmapiiri oppilaiden keskuudessa? Miten itse voit vaikuttaa siihen? 

 

- Kuinka hyvin oppilaat keskimäärin menestyvät opettamissasi aineissa? 

 

- Kuinka hyvin oppilaat noudattavat koko koulua koskevia sääntöjä? 

 

- Kuinka hyvin tiedonkulku toimii koulun ja kodin välillä? 

 

- Kuinka kattavina pidät sinulta kotiin meneviä tiedotteita? 

 

- Kuinka hyvin tavoite vuosittaisen luokkakohtaisen vanhempainillan järjestämisestä on toteutunut 

kohdallasi? 

 

- Kuinka usein pidät vartteja? Miten ne ovat sujuneet? 

 


