
Opiskelijoiden kasvu aktiivisiksi ja kriittisiksi kansalaisiksi
toisella asteella

Tervetuloa vastaamaan kyselyyn!

Tässä kyselyssä pääset tuomaan esiin kokemuksiasi oppilaitoksesi yhteisöllisyydestä, osallistumisen ja
vaikuttamisen mahdollisuuksista sekä opiskelijakuntatoiminnasta. Kysely on osa kansallista arviointia,
jossa tarkastellaan opiskelijoiden kasvua aktiivisiksi ja kriittisiksi kansalaisiksi toisella asteella.

Ohjeita kyselyyn vastaamiseen

Lomakkeella siirrytään eteen- ja taaksepäin "seuraava" ja "edellinen" -painikkeilla.

Tallenna ja lähetä lopulliset vastauksesi painamalla kyselyn lopussa "Lähetä" -painiketta.

Lähettämällä vastauksesi hyväksyt lomakkeessa kerättyjen henkilötietojen keräämisen arvioinnin
toteuttamiseksi. Opiskelijoiden tietosuoja

Taustatiedot

https://karvi.fi/ammatillinen-koulutus/teema-ja-jarjestelmaarvioinnit/opiskelijoiden-kasvu-aktiivisiksi-ja-kriittisiksi-kansalaisiksi-toisella-asteella/opiskelijoiden-tietosuoja-opiskelijoiden-kasvu-aktiivisiksi-ja-kriittisiksi-kansalaisiksi-arvioinnissa/


Oppilaitos *

Akaan lukio

Alajärven lukio

Alavuden lukio

Alppilan lukio

Apollon yhteiskoulu

Arkadian yhteislyseon lukio

Askolan lukio

Björneborgs svenska samskola

Borgå gymnasium

Brändö gymnasium

Eiran aikuislukio

Ekenäs gymnasium

Elimäen lukio

Elisenvaaran lukio

Englantilainen koulu

Enontekiön Erälukio

Erkko-lukio

Espoon yhteislyseon lukio

Espoonlahden lukio

Etelä-Tapiolan lukio

Etu-Töölön lukio

Eurajoen lukio

Euran lukio

Evijärven lukio

F. E. Sillanpään lukio

Forssan yhteislyseo

Gymnasiet Grankulla samskola



Syntymävuosi *

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979



Äidinkieli *

Sukupuoli *

Korkein aiempi koulutus *

Onko sinulle tehty erityisen tuen päätös näiden opintojen aikana? *

Kysely jakautuu kolmeen teemaan: yhteisöllisyys, osallisuus ja vaikuttamisvalmiuksien
kehittyminen. Vastaa väittämiin ja kysymyksiin oman näkemyksesi ja kokemuksesi mukaan. 
 
YHTEISÖLLISYYS

Suomi

Ruotsi

Muu

Nainen

Mies

Muu

En halua kertoa

Peruskoulu, keskikoulu tai vastaava

Ammatillinen tutkinto tai opistoasteen tutkinto

Olen käynyt valmentavan koulutuksen ennen hakeutumista tähän koulutukseen

Ulkomailla suoritettu tutkinto

Ei tutkintoa

Kyllä

Ei



Seuraavat väittämät ja kysymykset liittyvät oppilaitoksen yhteisöllisyyteen, opiskelijoiden yhteiseen
toimintaan oppilaitoksessa ja niiden tukemiseen. Oppilaitoksen henkilöstöllä tarkoitetaan opettajia,
ohjaajia, rehtoria, koulusihteeriä, opiskeluhuoltohenkilöstöä (esim. psykologi, kuraattori,
terveydenhoitaja), keittiöhenkilöstöä ja vahtimestaria.

Arvioi, miten seuraavat asiat toteutuvat omassa oppilaitoksessasi.

Täysin eri
mieltä

Melko eri
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Melko
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

Oppilaitoksessamme on hyvä ilmapiiri
opiskelijoiden kesken

Oppilaitoksessamme vallitsee
opiskelijoiden ja henkilöstön välillä
yhteenkuuluvuuden tunne

Koen olevani osa oppilaitosyhteisöäni

Oppilaitoksen henkilöstö on helposti
lähestyttävä

Oppilaitoksen henkilöstö kohtelee
minua tasavertaisena yhteisön jäsenenä

Oppilaitoksessamme on yhteisöllisyyttä
tukevaa toimintaa

Oppilaitoksessamme järjestetään
tilaisuuksia ja tapahtumia, jotka
edistävät yhteisöllisyyttä

Yhteistyö oppilaitoksen henkilöstön
kanssa on mielestäni sujuvaa

Voin olla oppilaitoksessani oma itseni

Oppilaitoksessamme on yhteiset arvot,
jotka ohjaavat toimintaamme

Yhteisistä arvoista keskustellaan
henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa



Oletko havainnut kiusaamista* tai häirintää opiskelijoiden tai henkilöstön taholta nykyisten
opintojesi aikana?
*kiusaaminen tarkoittaa toistuvaa loukkaamista, vahingoittamista ja/tai syrjimistä

Kysymyksen säännöt

Täysin eri
mieltä

Melko eri
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Melko
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

Koen, että kiusaamiseen, syrjintään tai
häirintään puututaan

Kyllä, olen havainnut muihin kohdistuvaa kiusaamista

Kyllä, olen ollut kiusaamisen kohteena

En ole havainnut muihin kohdistuvaa kiusaamista enkä ollut kiusaamisen kohteena

Oletko havainnut kiusaamista* tai häirintää opiskelijoiden tai henkilöstön taholta nykyisten
opintojesi aikana?
*kiusaaminen tarkoittaa toistuvaa loukkaamista, vahingoittamista ja/tai syrjimistä

Kyllä, olen havainnut muihin kohdistuvaa kiusaamista
Ei vaihtoehdon sääntöjä

Kyllä, olen ollut kiusaamisen kohteena
Ei vaihtoehdon sääntöjä

En ole havainnut muihin kohdistuvaa kiusaamista enkä ollut kiusaamisen kohteena
Sääntö: Piilota kysymyksiä

Jos vaihtoehto on valittu Piilota kysymyksiä



Kysymyksen säännöt

Miten oppilaitoksesi voisi entisestään edistää opiskelijoiden yhteisöllisyyttä?

OSALLISUUS

Seuraavat väittämät ja kysymykset liittyvät opiskelijoiden osallistumiseen oppilaitoksen toimintaan sekä
mahdollisuuksiin vaikuttaa ja tehdä omiin opintoihin liittyviä valintoja.

Ei vielä kysymyssääntöjä

Kysymys Oletko havainnut kiusaamista* tai häirintää opiskelijoiden tai henkilöstön taholta
nykyisten opintojesi aikana?*kiusaaminen tarkoittaa toistuvaa loukkaamista,
vahingoittamista ja/tai syrjimistä on Piilota kysymyksiä sääntö tälle kysymykselle



Arvioi seuraavia asioita.

Täysin eri
mieltä

Melko eri
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Melko
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

Oppilaitoksessani tiedotetaan riittävästi
erilaisista opiskelijoiden
vaikuttamismahdollisuuksista (esim.
opintojen suunnitteluun, oppilaitoksen
viihtyvyyteen jne.)

Tiedän, miten voin osallistua ja
vaikuttaa oppilaitoksen toimintaan ja
sen kehittämiseen

Tiedän, miten toimia, jos haluan
vaikuttaa esim. opetukseen tai
hyvinvointiin liittyviin asioihin

Opiskelijoita kannustetaan
osallistumaan ja vaikuttamaan
oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen

Opiskelijoita tuetaan osallistumaan
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen
(esim. äänestäminen, järjestötoiminta,
kannanotto johonkin asiaan)

Minulla on mahdollisuus antaa
palautetta oppilaitoksen toiminnasta
(esim. opetus, tilat, laitteet, ruokailu)

Palautteita käsitellään yhdessä
opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa

Opiskelijoiden antamaa palautetta on
hyödynnetty oppilaitoksen toiminnan
kehittämisessä



Miten paljon opiskelijat pystyvät vaikuttamaan oppilaitoksessasi seuraaviin asioihin?

Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Paljon

Opiskelun suunnittelu (esim. oppituntien
ajankohdat, koejärjestelyt,
kurssitarjonta)

Oppilaitoksen opiskelu- ja loma-ajat
(esim. kesä- ja syysloman pituus)

Oppituntien järjestelyt (esim.
työskentely- ja arviointitavat)

Opiskeluvälineet (esim. oppimateriaalit,
oppikirjat, opetusalustat, laitteet,
työvälineet)

Välituntien tai taukojen suunnittelu tai
toteutus

Oppilaitoksen yhteisten sääntöjen
laatiminen (esim. järjestyssäännöt)

Oppilaitoksen yhteisten suunnitelmien
laatiminen (esim. lukuvuosisuunnitelma,
tasa-arvosuunnitelma,
opiskeluhuoltosuunnitelma)

Oppilaitoksen tilojen suunnittelu tai
siistiminen

Kouluruokailu (mm. ruokalistat, tilojen
viihtyvyys)

Oppilaitoksen tilaisuuksien,
teemapäivien, juhlien ja retkien
järjestäminen

Mihin asioihin olet itse oppilaitoksessasi vaikuttanut?



Omien opintojen suunnittelu

Täysin eri
mieltä

Melko eri
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Melko
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

Olen tyytyväinen mahdollisuuksiini
vaikuttaa opintojeni suunnitteluun

Hopsin laadinnassa huomioitiin tarpeeni
ja toiveeni (esim. opintojen
aikatauluttaminen, kurssivalinnat,
ohjauksen ja tuen tarve, jatko-
opintosuunnitelmat)

Missä oppilaitoksen toiminnoissa haluaisit opiskelijoilla olevan enemmän mahdollisuuksia
vaikuttaa?



Oletko osallistunut seuraaviin toimintoihin nykyisten opintojesi aikana?

Kyllä En

Palautteen antaminen opetuksesta

Palautteen antaminen oppilaitoksen
toiminnasta

Tutor-opiskelijatoiminta

Opiskelijaryhmän edustajana
toimiminen

Tapahtuman tai tilaisuuden
järjestämiseen osallistuminen (esim.
teemapäivät)

Nuorisovaltuuston vaalit

Oppilaitoksen ulkopuolinen
yhteiskunnallinen vaikuttamistoiminta
(järjestötoiminta, nuorisovaltuusto,
poliittinen toiminta ym.)

Jokin muu, mikä?

Kerro tarkemmin, miksi olet osallistunut tai jättänyt osallistumatta edellä mainittuihin
toimintoihin.

OPISKELIJAKUNTATOIMINTA

Jokaisella oppilaitoksella tulee olla sen opiskelijoista koostuva opiskelijakunta. Koulutuksen järjestäjän
eri oppilaitoksilla voi olla myös yhteinen opiskelijakunta. Opiskelijat valitsevat keskuudestaan henkilöt,
jotka edustavat heitä opiskelijakunnan hallituksessa. Tässä kyselyssä opiskelijakunta-termillä
tarkoitetaan opiskelijakunnan hallitusta tai muuta opiskelijoita edustavaa ryhmää.

Seuraavat kysymykset liittyvät oppilaitoksesi opiskelijakuntatoimintaan.



Oletko osallistunut seuraaviin toimintoihin nykyisten opintojesi aikana?

Kyllä En

Opiskelijakunnan järjestämät
tapahtumat

Opiskelijakunnan vaaleissa
äänestäminen

Kerro tarkemmin, miksi olet osallistunut tai jättänyt osallistumatta edellä mainittuihin
toimintoihin.



Arvioi oppilaitoksesi opiskelijakunnan toimintaa.

Täysin eri
mieltä

Melko eri
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Melko
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

Olen saanut riittävästi tietoa
mahdollisuudesta osallistua
opiskelijakunnan järjestämään
toimintaan

Tiedän, keneen olen yhteydessä, jos
haluan osallistua opiskelijakunnan
toimintaan

Oppilaitoksessamme järjestetään
vuosittain avoimet ja tasavertaiset
opiskelijakunnan vaalit

Oppilaitoksemme opiskelijakunta pystyy
vaikuttamaan oppilaitoksemme
toimintaan, kuten tiloihin, opetukseen,
ruokailuun ym.

Opiskelijakunta ajaa
oppilaitoksessamme hyvin kaikkien
opiskelijoiden asioita

Opiskelijakunnan järjestämä toiminta
edistää yhteisöllisyyttä
oppilaitoksessamme

Opiskelijakuntatoiminta edistää
henkilöstön ja opiskelijoiden yhteistyötä

Oletko ollut mukana opiskelijakunnan hallituksessa tai muussa opiskelijoita edustavassa
ryhmässä näiden opintojesi aikana?

Kyllä

En



Kysymyksen säännöt

Kyllä Ei

Oppilaitoksemme opiskelijakunta
edustaa aidosti opiskelijoiden
moninaisuutta ja moniäänisyyttä (esim.
sukupuoli, ikä, äidinkieli)

Opiskelijakunta on verkostoitunut
muiden koulutuksen järjestäjien
opiskelijakuntien kanssa

Opiskelijakunta on verkostoitunut tai
luonut kontakteja muihin
yhdistyksiin/järjestöihin (esim.
Lukiolaisten liitto, OSKU ry, SAKKI ry,
Allianssi tms.)

Opiskelijakuntatoiminnalle on varattu
taloudellisia resursseja

Opiskelijakuntatoiminnalle on varattu
oma tila ja työvälineet

Opiskelijakuntatoimintaan liittyvät
kokoukset on mahdollista järjestää
oppituntien aikana

Oletko saanut opintosuorituksia
opiskelijakuntatoimintaan
osallistumisesta?

Oletko ollut mukana opiskelijakunnan hallituksessa tai muussa opiskelijoita edustavassa
ryhmässä näiden opintojesi aikana?

Kyllä

En
Ei vaihtoehdon sääntöjä

Sääntö: Näytä kysymyksiä
Jos vaihtoehto on valittu Näytä kysymyksiä , Miten haluaisit kehittää oppilaitoksenne
opiskelijakuntatoimintaa?, Miksi olet mukana opiskelijakuntatoiminnassa?



Kysymyksen säännöt

Miksi olet mukana opiskelijakuntatoiminnassa?

Kysymyksen säännöt

Miten haluaisit kehittää oppilaitoksenne opiskelijakuntatoimintaa?

Ei vielä kysymyssääntöjä

Kysymys Oletko ollut mukana opiskelijakunnan hallituksessa tai muussa opiskelijoita
edustavassa ryhmässä näiden opintojesi aikana? on Näytä kysymyksiä sääntö tälle
kysymykselle

Miksi olet mukana opiskelijakuntatoiminnassa?

Ei vielä kysymyssääntöjä

Kysymys Oletko ollut mukana opiskelijakunnan hallituksessa tai muussa opiskelijoita
edustavassa ryhmässä näiden opintojesi aikana? on Näytä kysymyksiä sääntö tälle
kysymykselle



Kysymyksen säännöt

VAIKUTTAMISVALMIUKSIEN KEHITTYMINEN

Seuraavat kysymykset ja väittämät liittyvät siihen, millaisia valmiuksia yhteiskunnassa toimimiseen olet
saanut opintojesi aikana. Tällä tarkoitetaan osallistumista yhteisten asioiden hoitamiseen ja
kehittämiseen sekä vastuunottoa omista ja yhteisistä asioista. Vastaa kysymyksiin oman näkemyksesi
mukaan.

Arvioi, miten paljon oppilaitoksesi tukee sinua seuraavissa asioissa?

Erittäin vähän Vähän Jonkin verran Paljon Erittäin paljon

Ylläpitämään opiskelumotivaatiotani

Kehittämään yhteistyö- ja
vuorovaikutustaitojani

Tunnistamaan ja löytämään omia
vahvuuksiani

Tekemään opintoihin ja työhön liittyviä
valintojani

Tekemään arkeen ja muuhun elämään
liittyviä valintoja

Arvioimaan omia toiminta- ja
työskentelytaitojani

Ottamaan vastuuta omasta
oppimisestani

Miten haluaisit kehittää oppilaitoksenne opiskelijakuntatoimintaa?

Ei vielä kysymyssääntöjä

Kysymys Oletko ollut mukana opiskelijakunnan hallituksessa tai muussa opiskelijoita
edustavassa ryhmässä näiden opintojesi aikana? on Näytä kysymyksiä sääntö tälle
kysymykselle



Miten hyvin olet oppinut seuraavia asioita nykyisten opintojesi aikana

Erittäin
huonosti

Melko
huonosti

Jonkin
verran

Melko
hyvin

Erittäin
hyvin

Muodostamaan oman mielipiteeni ja
kantani asioista

Ilmaisemaan oman mielipiteeni
erilaisissa tilanteissa

Arvioimaan eri tietolähteiden
luotettavuutta

Suhtautumaan tarvittaessa kriittisesti
saamaani tietoon

Tuottamaan ja jakamaan tietoa eri
kanavien kautta

Toimimaan vastuullisesti yhteisössä ja
yhteiskunnassa

Noudattamaan tasa-arvon ja
yhdenvertaisuuden periaatteita

Tuntemaan omia perusoikeuksia ja
velvollisuuksia kansalaisena

Tiedostamaan erilaisia yhteiskunnallisen
vaikuttamisen ja osallistumisen tapoja
(esim. äänestäminen, kansalaisaloitteet)

Tunnistamaan tekijöitä, jotka vaikuttavat
yhteiskunnan toimintaan

Tunnistamaan omaan taloudelliseen
tilanteeseen vaikuttavia tekijöitä

Tunnistamaan työmarkkinajärjestelmän
keskeiset periaatteet

Toimimaan osana työ- ja
opiskeluyhteisöä (esim. noudattamaan
annettuja työaikoja, sääntöjä ja
toimintatapoja, toimimaan joustavasti
erilaisissa tilanteissa)



Arvioi, miten paljon olet oppinut edellisen kysymyksen asioita seuraavissa ympäristöissä.

En lainkaan Vähän Jonkin verran Paljon Erittäin paljon

Oppitunneilla

Oppilaitoksen muussa toiminnassa

Ennen tätä koulutusta hankitun
työkokemuksen kautta

Verkko-oppimisympäristöissä (esim.
ItsLearning, Wilma, Moodle, Teams,
Optima, Google Drive, OneDrive, blogit,
Youtube)

Huoltajilta/vanhemmilta/kotona

Ystäväpiirissä

Lukemalla sanoma- ja aikakausilehtiä

Seuraamalla uutisia ja
ajankohtaisohjelmia

Sosiaalisessa mediassa (esim.
Facebook, Instagram, Snapchat,
TikTok)

Harrastuksissa

Järjestötoiminnassa (esim. poliittiset ja
kansalaisjärjestöt)

Muualla, missä?(esim. asiakasprojektit,
messut, tapahtumat, kv-vaihdot)



Arvioi seuraavia vaikuttamisen tapoja omalla kohdallasi nyt ja tulevaisuudessa.

Täysin eri
mieltä

Melko eri
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Melko
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

Äänestän vaaleissa (kunnallis-,
eduskunta-, presidentti- ja/tai EU-vaalit)

Jätän äänestämättä henkilökohtaisena
kannanottona

Osallistun jonkin kansalaisjärjestön
toimintaan

Osallistun poliittiseen toimintaan (esim.
puolueen tai poliittisen nuorisojärjestön)

Allekirjoitan aloitteen, vetoomuksen tai
adressin jonkin asian puolesta

Jaan kantaa ottavan postauksen
somessa

Osallistun somekampanjaan jonkun
asian puolesta tai vastaan

Osallistun vapaaehtoistyöhön

Osallistun mielenosoitukseen fyysisesti
tai virtuaalisesti

Lähetän kirjoituksen lehden tai
nettijulkaisun mielipideosastolle

Vaikutan ostopäätöksilläni

Tähän voit antaa palautetta kyselystä.


