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Taustatieto (esim. tutkinto)

Tällä palautekyselyllä kysytään opiskelijoilta palautetta opintojen toteutumisesta. Vastauksia käytetään

toiminnan kehittämiseen entistä paremmaksi. Vastaa kysymyksiin oman kokemuksesi perusteella. Palaute

annetaan nimettömänä ja yksittäisiä vastauksia ei raportoida. Kaikki vastaukset raportoituvat vähintään

viiden vastaajan ryhmässä. Palautetta kysytään kaksi kertaa opiskelun aikana: opintojen aloitusvaiheessa ja

päättövaiheessa.

Meille on tärkeää kuulla kokemuksistasi. Kiitos, että vastaat!

TAUSTAKYSYMYKSET

Ikä*
alle 18

18 - 19

20 - 24

25 - 34

35 - 44

45 - 54

55 tai yli

Äidinkieli*
suomi

ruotsi

saame

viittomakieli

romani

muu



Sukupuoli*
mies

nainen

muu / määrittelemätön

en halua vastata

Hakeutumisväylä*
yhteishaku

jatkuva haku

työvoimakoulutus

Koulutustausta (voit valita useamman)*
Peruskoulu, keskikoulu tai vastaava

Lukio / ylioppilastutkinto

Ammatillinen tutkinto tai opistoasteen tutkinto

Ammattikorkeakoulututkinto

Yliopistotutkinto

Ulkomailla suoritettu tutkinto

Ei tutkintoa

Olen käynyt valmentavan koulutuksen ennen hakeutumista tähän koulutukseen

Suoritan oppisopimuskoulutuksena koko tutkinnon tai tutkinnon osan / osia*
Kyllä Ei

ALOITUSVAIHE

Kysymysten vastausasteikko on viisiportainen seuraavasti: 5 = täysin samaa mieltä; 4 = jokseenkin samaa

mieltä; 3 = osin samaa osin eri mieltä; 2 = jokseenkin eri mieltä; 1 = täysin eri mieltä

Pääsin aloittamaan opintoni sopivassa aikataulussa.*
5 4 3 2 1

Sain riittävästi tietoa opinnoista ja ammattialasta oppilaitokselta, jossa opiskelen.*
5 4 3 2 1

Koen kuuluvani opiskeluyhteisööni.*
5 4 3 2 1



Sain riittävästi tietoa opiskeluuni liittyvistä oppilaitoksen tarjoamista palveluista.*

Esimerkiksi opinto-ohjauksesta, terveydenhoitajan, kuraattorin ja psykologin palveluista.

5 4 3 2 1

HENKILÖKOHTAINEN OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA (HOKS)

Kysymysten vastausasteikko on viisiportainen seuraavasti: 5 = täysin samaa mieltä; 4 = jokseenkin samaa

mieltä; 3 = osin samaa osin eri mieltä; 2 = jokseenkin eri mieltä; 1 = täysin eri mieltä

Aikaisemmat opintoni, työkokemukseni ja muu osaamiseni selvitettiin
monipuolisesti.*

Opiskelet vain sellaista, mistä sinulla ei ole vielä osaamista. Sen takia aikaisemmin hankittu osaaminen

selvitetään HOKSia laadittaessa.

5 4 3 2 1

Aikaisemmat opintoni ja/tai työkokemukseni tai muu osaaminen otettiin huomioon
HOKSia laadittaessa.

Tähän vastaavat vain ne, joilla on tunnistettua alalle soveltuvaa osaamista.

5 4 3 2 1

Kanssani keskusteltiin opiskelun jälkeisistä tavoitteistani.*

Kun henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laaditaan, on mahdollista huomioida

opiskelijan tavoitteet liittyen esimerkiksi tulevaan ammatissa toimimiseen, työllistymiseen tai jatko-

opintoihin.

5 4 3 2 1

Minut perehdytettiin opiskelemani tutkinnon tai tutkinnon osan perusteeseen.*
5 4 3 2 1

Sain vaikuttaa tutkinnon osien valintaan.*
5 4 3 2 1

Kanssani selvitettiin, tarvitsenko tukea opinnoissani.*



Esimerkiksi tukea oppimiseen ja opiskeluun oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn

vuoksi.

5 4 3 2 1

HOKSia laadittaessa suunniteltiin, minkälaiset oppimisympäristöt soveltuvat
opintoihini.*

Esimerkiksi oppilaitoksen opetustilat, työpaikat, verkko-oppimisympäristöt, virtuaaliset

oppimisympäristöt, itsenäinen opiskelu.

5 4 3 2 1

Sain riittävästi ohjausta opintojeni suunnitteluun.*

Oppilaitoksen opettaja tai ohjaaja laatii HOKSin yhdessä opiskelijan kanssa. Jos kyse on

oppisopimuksesta tai koulutussopimuksesta, mukana on myös työnantajan edustaja.

5 4 3 2 1

Tiedän, miten osaamistani arvioidaan.*

Opiskelijan osaamista arvioidaan vertaamalla sitä tutkinnon perusteissa vaadittuun osaamiseen.

Arvioijat antavat arvosanan osaamisen arviointiasteikon mukaisesti. Opiskelijalla on oikeus saada tieto

arviointiperusteiden soveltamisesta.

5 4 3 2 1

OPISKELUILMAPIIRI

Kysymysten vastausasteikko on viisiportainen seuraavasti: 5 = täysin samaa mieltä; 4 = jokseenkin samaa

mieltä; 3 = osin samaa osin eri mieltä; 2 = jokseenkin eri mieltä; 1 = täysin eri mieltä

Koen opiskeluympäristöni turvalliseksi.*

Esimerkiksi oppilaitoksen tilat, opetus- ja työvälineet, tietoturva, ilmapiiri.

5 4 3 2 1

Olen kokenut tai havainnut kiusaamista, syrjintää tai häirintää oppilaitoksessa tai
työpaikalla, jossa opiskelen.*

Kyllä, olen havainnut

Kyllä, olen ollut kohteena



En ole havainnut enkä ollut kohteena

Koen, että kiusaamiseen, syrjintään tai häirintään puututaan.

Tähän vastaavat vain ne, jotka vastasivat edelliseen kysymykseen kyllä.

5 4 3 2 1

Yhteistyö minua ohjaavien henkilöiden (opettajat, työpaikkaohjaajat tai muu
ohjaushenkilöstö) kanssa toimii hyvin.*

5 4 3 2 1

YLEISARVIO

Olen tyytyväinen opintojeni aloitusvaiheeseen.*

Kysymyksen vastausasteikko:: 5 = täysin samaa mieltä; 4 = jokseenkin samaa mieltä; 3 = osin samaa

osin eri mieltä; 2 = jokseenkin eri mieltä; 1 = täysin eri mieltä

5 4 3 2 1

Suosittelisitko oppilaitosta? Valitse sopivin vaihtoehto: 0 = en ollenkaan, 10 = erittäin
mielelläni*

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

REDU TAUSTAKYSYMYKSET, ALOITUSKYSELY 1.7.2019 ALKAEN

Mistä sait tieto koulutuksestamme?*
Peruskoulun tai lukion opinto-ohjaaja

REDUn tai Santasportin opinto-ohjaaja

REDUn tai Santasportin opettaja / muu henkilöstö

REDUn tai Santasportin opiskelija

Kaverit tai tuttavat

Perheenjäsen

Tutustumiskäynti oppilaitokseen

Koulutusmessut tai muut esittelytapahtumat

Opintopolku.fi -sivusto

REDUn tai Santasportin omat esitteet ja lehdet

REDUn tai Santasportin lehti-ilmoitukset

Lehtijutut



REDU.FI -verkkosivut

SANTASPORT.FI –verkkosivut

Facebook

YouTube

Instagram

Twitter

Työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto)

Muu

YLEISTÄ PALAUTETTA REDULLE (OPISKELIJAPALAUTE)

Missä olemme onnistuneet?

Mitä asioita haluaisit meidän tekevän paremmin?

Palvelun tarjoaa CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Saavutettavuusseloste

Palaute ja tukipyynnöt: arvo@csc.fi
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