
KYSELYLOMAKE: FSD2859 KOULUN HYVINVOINTIPROFIILI 2012-2013: HENKILÖKUNTA

QUESTIONNAIRE: FSD2859 SCHOOL WELL-BEING PROFILE 2012-2013: PERSONNEL

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



KOULUN 
HYVINVOINTIPROFIILI 
 
Tässä lomakkeessa olevien kysymysten avulla pyritään selvittämään 
koko koulun hyvinvointia. Vastaukset käsitellään nimettöminä ja 
luottamuksellisina. Toivon, että vastaat jokaiseen kysymykseen. 
Tarkastele asioita OMASTA näkökulmastasi; jos kysymys ei koske 
sinun työtäsi, voit jättää ko. kohdan vastaamatta. Kiitos 
vastauksistasi! 
 
Anne Konu 
Koulumiete-projekti 

PERUSTIETOA 

1. Sukupuoli 

nainen  

mies 
 
2. Työskentelen tässä koulussa  

kokopäiväisesti 

osa-aikaisesti 
 
3. Työskentelyni tässä koulussa 

alle vuosi 

1-5 vuotta 

yli viisi vuotta 
 
4. Työsuhteeni on 

vakituinen 

määräaikainen 

ARVIOITA KOULUN OLOSUHTEISTA 

5. Valitse kunkin väitteen kohdalla lähinnä mielipidettäsi oleva 
vaihtoehto. 



 
Täysin 
samaa 
mieltä 

Samaa 
mieltä 

Ei 
samaa 
eikä eri 
mieltä 

Eri 
mieltä 

Täysin 
eri 

mieltä 

Luokat ovat riittävän 
tilavia      

Luokkien ilmanvaihto 
on hyvä      

Luokkien valaistus on 
hyvä      

Luokkien lämpötila on 
sopiva      

Työtuolit ja -pöydät 
ovat työskentelyyn 
sopivia 

     

Muut työskentelyyn 
käytetyt tilat ovat 
tarkoitukseen sopivia 
(liikunta, käsityö, 
musiikki yms. tilat) 

     

Koulun wc-tilat ovat 
hyvät      

Koulun tilat ovat 
siistejä      

Välituntitilat ovat 
tarkoitukseen sopivia      

Omien tavaroiden 
säilytystilat ovat hyvät      

Koulurakennus on 
viihtyisä       

Koulurakennus on 
turvallinen      

Koulun piha on 
viihtyisä      

Koulun piha on 
turvallinen      

 
 



6. Alla on väitteitä opetuksen järjestelyistä ja kouluun 
liittyvistä palveluista, kuten ruokailusta ja 
työterveydenhuollosta. Valitse kunkin väitteen kohdalla lähinnä 
mielipidettäsi oleva vaihtoehto. 

 
Täysin 
samaa 
mieltä 

Samaa 
mieltä 

Ei 
samaa 
eikä eri 
mieltä 

Eri 
mieltä 

Täysin 
eri 

mieltä 

Ruokailutila on 
viihtyisä      

Ruokailu on 
rentouttava tauko      

Työskentely koulussa 
ei tunnu liian 
kiireiseltä 

     

Työtä koulussa on 
sopivasti      

Työjärjestys 
(aikataulu) on hyvä      

Oppitunneilla on hyvä 
työrauha      

Koulun säännöt ovat 
järkeviä      

Koulun rangaistukset 
ovat toimivia      

Työterveyshoitajan luo 
on helppo päästä 
käymään 

     

Voin luottaa 
työterveyshuoltoon 
omissa asioissani 

     

Työnohjaukseen on 
helppo päästä 
käymään 

     

Voin luottaa 
työnohjaajaan omissa 
asioissani 

     

 



ARVIOITA KOULUN SOSIAALISISTA SUHTEISTA 

7. Valitse lähinnä mielipidettäsi oleva vaihtoehto. 

 
Täysin 
samaa 
mieltä 

Samaa 
mieltä 

Ei 
samaa 
eikä eri 
mieltä 

Eri 
mieltä 

Täysin 
eri 

mieltä 

Koulumme työntekijät 
viihtyvät hyvin yhdessä      

Yhteistyö sujuu hyvin 
koulussamme      

Työtoverit auttavat 
toisiaan      

Työtoverit puuttuvat 
asiaan, jos yhteisössä 
esiintyy 
työpaikkakiusaamista 

     

Työtovereiden kanssa on 
helppo tulla toimeen      

Minulla on ystäviä tässä 
oppilaitoksessa      

Työtoverit hyväksyvät 
minut sellaisena kuin olen      

Työyhteisön jäseniä 
kohdellaan tasapuolisesti      

Rehtorin (esimiehen) 
kanssa on helppo tulla 
toimeen 

     

Oppilaiden kanssa on 
helppo tulla toimeen      

Useimmat oppilaat ovat 
kiinnostuneita opiskelusta      

Useimmat oppilaat ovat 
ystävällisiä      

Meidän koulussamme ei 
ole työpaikkakiusaamista      

En ole      



työpaikkakiusaamisen 
kohteena tässä koulussa 

En itse osallistu 
työpaikkakiusaamiseen 
tässä koulussa 

     

 
 
8. Alla on väitteitä VANHEMPIEN osallistumisesta 
koulunkäyntiin. Valitse lähinnä mielipidettäsi oleva vaihtoehto. 

 
Täysin 
samaa 
mieltä 

Samaa 
mieltä 

Ei 
samaa 
eikä eri 
mieltä 

Eri 
mieltä 

Täysin 
eri 

mieltä 

Oppilaiden vanhemmat 
arvostavat koulun työtä      

Oppilaiden vanhemmat 
osallistuvat koulun 
kehittämiseen 

     

Oppilaiden vanhemmilta 
saa konkreettista apua 
koulutyöhön 

     

Oppilaiden vanhemmat 
osallistuvat lastaan 
koskevien ongelmien 
selvittämiseen 

     

Oppilaiden vanhemmat 
ovat tarvittaessa 
halukkaita tulemaan 
kouluun 
keskustelemaan 
opettajan kanssa 

     

 

ARVIOITA MAHDOLLISUUKSISTA TOTEUTTAA ITSEÄÄN 
KOULUSSA 

9. Valitse kunkin väitteen kohdalla lähinnä mielipidettäsi oleva 
vaihtoehto. 



 
Täysin 
samaa 
mieltä 

Samaa 
mieltä 

Ei 
samaa 
eikä eri 
mieltä 

Eri 
mieltä 

Täysin 
eri 

mieltä 

Minun työtäni arvostetaan 
kouluyhteisössä      

Minua pidetään 
kouluyhteisössä 
henkilönä, jolla on 
merkitystä 

     

Kouluyhteisössä 
rohkaistaan ilmaisemaan 
oma mielipiteeni 

     

Mielipiteeni otetaan 
huomioon koulun 
kehittämisessä 

     

Koulussamme voin 
osallistua sääntöjen 
tekemiseen 

     

Minulta ei odoteta liikaa 
työssäni      

Arvostan itse työtäni 
koulussa      

Toimin vastuullisesti 
työhöni liittyvissä asioissa      

Tunnen vahvuuteni ja 
heikkouteni työasioissa      

Pystyn keskittymään 
työhöni      

Olen löytänyt itselleni 
sopivan työskentelytavan      

Pystyn työskentelemään 
itsenäisesti      

Suoriudun työtehtävistäni      
Saan apua rehtorilta 
(esimieheltä), jos 
tarvitsen sitä 

     



Saan apua työtovereiltani, 
jos tarvitsen sitä      

Pääsen 
täydennyskoulutukseen, 
jos koen siihen tarvetta 

     

Työyhteisön jäsenet 
kannustavat minua 
työssäni 

     

Saan kiitosta, jos olen 
suoriutunut hyvin työssäni      

Työnteko on minusta 
helppoa      

Työskentelytahti on 
koulussa minulle sopiva      

Koulutyö on minusta 
kiinnostavaa      

 

TERVEYDENTILA 

10. Mitä mieltä olet terveydentilastasi? Onko se 

erittäin hyvä 

melko hyvä 

keskinkertainen (ei hyvä eikä huono) 

melko huono 

erittäin huono 
 
11. Onko sinulla tämän LUKUKAUDEN aikana ollut jotakin 
seuraavista oireista tai sairauksista ja jos on, niin kuinka 
usein? Vastaa jokaiseen kohtaan. 

 
Ei 
ole 

ollut  
Harvoin 

Noin 
kerran 
kuussa  

Noin 
kerran 

viikossa  

Lähes 
joka 
päivä 

Niska- tai hartiakipuja      

Selän alaosan kipuja      

Vatsakipuja      



Jännittyneisyyttä tai 
hermostuneisuutta      

Ärtyneisyyttä tai 
kiukunpurkauksia      

Vaikeuksia päästä uneen 
tai heräilemistä öisin      

Päänsärkyä      

Väsymystä tai heikotusta      

Alakuloisuutta      

Pelkoa      

Ahdistuneisuutta      
Nuhakuumetta, flunssaa, 
yskää, 
poskiontelontulehdusta, 
kurkkukipua 

     

 

EHDOTUKSIA KOULUN KEHITTÄMISEKSI 

12. Mikä on mielestäsi koulusi paras ominaisuus? (korkeintaan 
255 merkkiä) 

 
 
13. Mitä asioita koulussasi tulisi mielestäsi erityisesti 
parantaa? (korkeintaan 255 merkkiä) 

 
 
Miten lomakkeen täyttäminen verkossa onnistui? 

 
 
Tietoja tallennettaessa tarvitaan tunnusluku, jonka olet saanut 
koulultasi. Tunnusluku on satunnainen eikä sen perusteella voida 
tunnistaa sinua ja vastauksiasi. 



Anna tunnusluku   

 

KIITOS! 

 


