
   

Hyvinvointikysely oppilaille  

Haluaisimme kuulla, mitä sinä ajattelet kouluhyvinvointiin liittyvistä asioista. Kyselyyn vastataan 

nimettömästi ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Jos et osaa tai halua vastata johonkin 

kysymykseen, voit kysyä opettajalta neuvoa tai hypätä kysymyksen yli. Ethän kirjoita ihmisten nimiä 

avovastauksiin, kiitos!  

Vastauksesi ovat tärkeitä, niitä käytetään sekä oman koulusi kehittämiseen että oppilaiden hyvinvoinnin ja 

tukioppilastoiminnan kehittämiseen laajemmin. Koulusi saa yhteenvedon tuloksista.  

Kyselyn on tehnyt Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL). 

1. Koulun nimi 

2. Olen 

⃝ Tyttö 

⃝ Poika 

⃝ Muu/en halua kertoa 

3. Millä vuosiluokalla olet 

⃝ 4.-luokalla 

⃝ 5.-luokalla 

⃝ 6.-luokalla 

⃝ 7.-luokalla 

⃝ 8.-luokalla 

⃝ 9.-luokalla 

⃝ I-vuosiluokka 

⃝ II-vuosiluokka 

⃝ III-vuosiluokka 

4. Kuulutko johonkin seuraavista ryhmistä koulussa? 

⃝ Tukioppilaat 

⃝ Kummioppilaat 

⃝ Oppilaskunnan hallitus 

⃝ Välituntiliikuttaja tms. 

⃝ En kuulu mihinkään nimettyyn ryhmään 

⃝ Tutorit 

⃝ Muu, mikä ______________ 

5. Minkä takia et ole mukana missään osallisuusryhmässä? 

⃝ Olen kiinnostunut toimimaan, mutta en ole vielä ehtinyt hakea mukaan mihinkään ryhmään. 

⃝ En ole kiinnostunut osallistumaan. 

⃝ En tiedä, miten voisin hakea mukaan. 

⃝ Olisin toivonut pääseväni johonkin tehtävään, mutta en ole tullut valituksi. 

 



   

6. Oppilaiden ja opettajien väliset suhteet. Vastaa seuraaviin väittämiin. 

asteikko: eri mieltä 1 – samaa mieltä 5 

a) Kouluni opettajat ovat kiinnostuneita siitä, mitä luokassa tapahtuu oppilaiden välillä. 

b) Kouluni opettajat kuuntelevat oppilaiden ideoita ja antavat oppilaiden toteuttaa hyvää 

yhteishenkeä lisäävää toimintaa. 

c) Kouluni opettajat pystyvät auttamaan ja tukemaan oppilaiden välisiin suhteisiin liittyvissä 

ongelmissa. 

d) Koulussani on ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen voin kääntyä ja jolta saan apua, jos minua 

kohdellaan huonosti koulussa.  

e) Koulussani on ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen voin kääntyä ja jolta saan apua, jos minua 

kohdellaan huonosti netissä. 

7. Oppilaiden väliset suhteet. Vastaa seuraaviin väittämiin. 

asteikko: eri mieltä 1 – samaa mieltä 5 

a) Luokkatoverini hyväksyvät minut sellaisena kuin olen.  

b) Luokassa huolehdimme siitä, että kukaan ei jää yksin.  

c) Koulussamme voi saada arvostusta kiusaamalla tai käyttäytymällä loukkaavasti muita kohtaan.  

d) Koulussamme täytyy varoa ja käyttäytyä tietyllä tavalla, jotta ei joutuisi kiusatuksi tai kohtaisi 

loukkaavaa kohtelua.  

e) Meidän luokassa tuemme toisiamme koulutyössä.  

f) Luokassamme on hyvä ilmapiiri ja uskallan yrittää ja joskus epäonnistuakin ilman että minun 

tarvitsee pelätä tulevani nolatuksi.  

g) Luokkatoverini ovat kiinnostuneita siitä, mitä minulle kuuluu. 

h) Luokkamme oppilaat haluavat toimia kiusaamista vastaan.  

 

8. Onko sinulla ainakin yksi ystävä, jonka kanssa voit puhua mieltäsi painavista asioista? 

⃝ Kyllä, koulussa 

⃝ Kyllä, mutta ei omassa koulussani 

⃝ Kyllä, mutta tapaan häntä vain netissä 

⃝ Ei ole 

9. Osallistuminen ja vaikuttaminen. Vastaa seuraaviin väittämiin. 

asteikko: eri mieltä 1 – samaa mieltä 5 

a) Koulussamme oppilailla on paljon mahdollisuuksia toimia aktiivisesti ja järjestää toimintaa. 

b) Luokassamme oppilaat saavat olla mukana päättämässä asioita. 

c) Jos minulle tulee mieleen, miten koulua voisi parantaa, tiedän miten voin vaikuttaa asiaan.  

d) Koulumme opettajat kuuntelevat oppilaiden mielipiteitä. 

e) Opettajat kohtelevat meitä oppilaita tasapuolisesti ja reilusti.  

f) Opettajat rohkaisevat minua ilmaisemaan mielipiteeni oppitunneilla. 

g) Saan opettajilta myönteistä palautetta säännöllisesti. 

10. Millaisiin asioihin haluaisit koulussa vaikuttaa? 

11. Ovatko muut oppilaat häirinneet, kiusanneet tai kohdelleet sinua muulla tavoin loukkaavasti tämän 

lukuvuoden aikana? 



   

⃝ Eivät ole 

⃝ Kyllä ovat, ja loukkaavaa kohtelua on tapahtunut koulussa 

⃝ Kyllä ovat, ja loukkaavaa kohtelua on tapahtunut vain netissä tai puhelimen välityksellä 

⃝ Kyllä ovat, ja loukkaavaa kohtelua on tapahtunut sekä koulussa että netissä/puhelimen välityksellä 

JOS vastaa ”Kyllä” kysymykseen no 11., tulee lisäkysymykset 12-14 

 

12. Kun sinua on kohdeltu loukkaavasti, ovatko muut oppilaat tukeneet sinua? Oliko siitä apua? Vastaa 

jokaiseen kohtaan. 

vastausvaihtoehdot: 1. ei, 2. kyllä, ja siitä oli apua 3. kyllä, mutta siitä ei ollut apua 

a) Jutteli, istui viereeni tai vietti aikaa kanssani.  

b) Lähetti minulle rohkaisevia viestejä.  

c) Antoi minulle neuvoja, miten minun kannattaisi toimia. 

d) Kertoi aikuiselle.  

e) Auttoi minua kertomaan aikuiselle.  

f) Pyysi henkilöä/henkilöitä lopettamaan.  

g) Auttoi minua pääsemään pois tilanteista, joissa loukkaavaa kohtelua tapahtui.  

h) Jotain muuta 

 

13. Jos haluat, voit kertoa saamastasi avusta ja tuesta tarkemmin. 

 

14. Kerroit kokeneesi loukkaavaa kohtelua. Mitä koulun aikuiset ovat tehneet asialle? 

⃝ Koulun aikuiset eivät tiedä asiasta.  

⃝ Puuttuneet tilanteeseen tai tukeneet minua ja siitä on ollut apua. 

⃝ Puuttuneet tai tukeneet minua, mutta siitä ei ole ollut apua. 

⃝ Jättäneet asian huomioimatta, mutta toivoisin että he tekisivät asialle jotain. 

⃝ Jättäneet asian huomioimatta, ja se on minulle ok. 

 

15. Mitä teit, kun viimeksi näit jotain toista oppilasta kohdeltavan loukkaavasti koulussa tai netissä? Voit 

valita useamman vaihtoehdon. 

⃝ En muista nähneeni ketään kohdeltavan loukkaavasti koulussa. 

⃝ Juttelin, istuin viereen tai vietin aikaa kyseisen henkilön kanssa. 

⃝ Yritin neuvoa, tai lähetin rohkaisevan viestin.  

⃝ Kerroin tai autoin kertomaan jollekin koulun aikuiselle.  

⃝ Kerroin asiasta omille vanhemmilleni.  

⃝ Kerroin/kerroimme asiasta tukioppilaalle.  

⃝ Puolustin loukkaavasti kohdeltua oppilasta. / Pyysin muita lopettamaan.  

⃝ En tehnyt mitään edellä mainituista. 

⃝ Muu, mikä ____________________ 

 

16. Mitä mielestäsi opettajien pitäisi tehdä, jotta ketään ei kiusattaisi koulussa? 



   

 

17. Mitä mielestäsi oppilaiden pitäisi tehdä, jotta ketään ei kiusattaisi koulussa? 

 

18. Onko koulussasi tukioppilastoimintaa? 

⃝ kyllä 

⃝ ei 

JOS vastaa ”Kyllä” kysymykseen no 18., tulee lisäkysymykset 19-24 

 

19. Oletko osallistunut johonkin tukioppilaiden järjestämään toimintaan koulussa? 

⃝ kyllä 

⃝ ei 

20. Tiedätkö mitä tukioppilaat tekevät koulussasi? 

⃝ riittävästi 

⃝ jonkin verran  

⃝ en juurikaan  

⃝ en ollenkaan 

 

21. Mitä toimintaa toivoisit tukioppilaiden järjestävän? (voit valita useamman vaihtoehdon) 

⃝ välituntitoimintaa 

⃝ erilaisia tapahtumia (esimerkiksi ystävänpäivä, vappujuhlat jne.) 

⃝ omaa toimintaa niille, joilla ei ole seuraa 

⃝ oppitunteja nuoremmille oppilaille eri aiheista 

⃝ ryhmäyttäisivät oppilaita 

⃝ viettäisivät aikaa nuorempien oppilaiden kanssa 

⃝ muu, mikä ____________________  

 

22. Mihin asioihin toivoisit tukioppilaiden keskittyvän koulussasi? (voit valita useamman vaihtoehdon) 

⃝ kiusaamisen ehkäisyyn 

⃝ kiusattujen tai yksinäisten oppilaiden huomioimiseen 

⃝ koulun ilmapiirin parantamiseen 

⃝ nettikäyttäytymiseen  

⃝ päihteiden käytön ehkäisyyn 

⃝ oppilaiden ryhmäyttämiseen 

⃝ yhdenvertaisuuteen tai rasismin ehkäisyyn 

⃝ muu, mikä __________________ 

 

23. Vastaa seuraaviin väittämiin valitsemalla omaa mielipidettäsi parhaiten kuvaava vaihtoehto 

asteikko: täysin eri mieltä 1 – täysin samaa mieltä 5 

a) Jos jokin asia koulussa vaivaa mieltäni, voisin jutella siitä tukioppilaan kanssa. 

b) Koen, että tukioppilaat auttavat ja tukevat nuorempia oppilaita tarvittaessa. 

c) Tukioppilaiden toiminta on kaikille avointa eikä se jätä ketään ulkopuolelle.  



   

d) Tukioppilaat ovat auttaneet meitä tutustumaan toisiimme. 

e) Tukioppilaiden toiminta tuo iloa kouluun. 

 

24. Kertoisitko omin sanoin, mitä toivoisit koulusi tukioppilastoiminnalta? 

 

25. Kyselyn on tehnyt MLL. Oletko kuullut seuraavista MLL:n palveluista nuorille? 

vastausvaihtoehdot: 1) en, 2) kyllä, olen kuullut, 3) kyllä, olen käyttänyt 

a) Lasten ja nuorten puhelin 

b) Lasten ja nuorten chat 

c) Nuortennetti verkkosivusto 

d) Nuortennetti keskustelupalstat 

 

26. Palautetta kyselystä tms. 


