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Palautekysely 9.-luokkalaisten vierailuista - Perusraportti 
1. Osallistuminen - Olitko tapahtuman
Vastaajien määrä: 49 

 

 
 
 
 

2. Ajankohta - Oppilaiden jatko-opintojen valinnan kannalta vierailu järjestettiin
Vastaajien määrä: 49 

 

 
 
Avoimet vastaukset: liian aikaisin / myöhään. Sopivampi ajankohta olisi ollut: 

pari viikkoa aikaisemmin esittelevät opiskelijat olisivat olleet vielä koululla, nyt kaikki joutuivat keskeyttämään
top jaksonsa

 
 

3. Ajankäyttö – Aikaa oppilaitoksiin tutustumiseen oli
Vastaajien määrä: 48 

 

 
 
 
 



0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

liian paljon

riittävästi

liian vähän

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

hyvin

kohtalaisesti

huonosti, miksi?

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

hyvin

kohtalaisesti

huonosti, miksi?

-

-

4. Tutustumispareja (esim. amis-kauppis) oli valittavana tutustumiskohteiksi mielestäni
Vastaajien määrä: 38 

 

 
 
 
 

5. Liikkuminen - Kuljetusjärjestelyt onnistuivat
Vastaajien määrä: 40 

 

 
 
Avoimet vastaukset: huonosti, miksi? 

Ryhmiä kävi epäsäännöllisesti, välillä kahta päällekkäin!
 
 

6. Organisointi - Ennakkoinformaatiota tapahtumasta sain
Vastaajien määrä: 43 

 

 
 
Avoimet vastaukset: huonosti, miksi? 

kun en päässyt paikalle, muuten olisi varmasti tullut rasti hyvin kohtaan
 



 

7. Organisointi eri oppilaitoksissa onnistui mielestäni
Vastaajien määrä: 43 

hyvin
kohtalaises

ti
huonosti Yhteensä Keskiarvo

Ammattiopistolla 29 7 1 37 1,24

Kauppaopistolla ja ammattilukiossa 13 10 1 24 1,5

Kiviniityn lukiolla 5 8 0 13 1,62

Konservatoriolla 8 6 1 15 1,53

Sosiaali- ja terveysalan opistolla 12 7 0 19 1,37

Yhteislyseon lukiolla 7 7 0 14 1,5

Yhteensä 74 45 3 122 1,46

 
 
 

8. Toiminta ja ohjelma oli eri oppilaitoksissa
Vastaajien määrä: 36 

mielenkiint

oista
kohtalaista huonoa Yhteensä Keskiarvo

Ammattilukiossa 8 5 0 13 1,38

Ammattiopistolla 21 9 0 30 1,3

Kauppaopistolla 17 6 0 23 1,26

Kiviniityn lukiolla 5 6 0 11 1,55

Konservatoriolla 7 7 0 14 1,5

Sosiaali- ja terveysalan opistolla 12 5 0 17 1,29

Yhteislyseon lukiolla 4 9 0 13 1,69

Yhteensä 74 47 0 121 1,43

 
 
 

9. Oppilaat saivat tietoa koulutustarjonnasta eri oppilaitoksissa
Vastaajien määrä: 38 

hyvin
kohtalaises

ti
huonosti Yhteensä Keskiarvo

Ammattilukiossa 10 4 0 14 1,29

Ammattiopistolla 22 10 0 32 1,31

Kauppaopistolla 17 6 0 23 1,26

Kiviniityn lukiolla 8 4 0 12 1,33

Konservatoriolla 9 5 0 14 1,36

Sosiaali- ja terveysalan opistolla 13 4 0 17 1,24

Yhteislyseon lukiolla 7 6 0 13 1,46

Yhteensä 86 39 0 125 1,32
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10. Oppaina toimivien opiskelijoiden työskentely oli mielestäni
Vastaajien määrä: 46 

 

 
 
 
 

11. Avoin palaute oppaiden toiminnasta:
Vastaajien määrä: 20 

-rohkeutta. reippautta lisää
-sopivan jämäkkää aikataulun kellotusta tarvitaan, koska vierailijat ovat vieraita, eivätkä itse tiedä minne
mennä, mitä odotettavissa
Meidän oppaat olivat ainakin asiallisia nuoria miehiä.
tiivistää ryhmiä esittelypisteisiin, jotta kaikki kuulevat esittelyn
Kauppiksella osa oppilaista oli hieman vaisuja, mutta hienoa että oppilaat esittelivät itse.
Reippaita
Ammattiopistolla meillä oli reippaat oppaat, jotka järkevästi kartoittivat oppilaiden mielenkiinnon kohteita, minkä
mukaan tutustumisreitti järjestettiin. Jätimme siis suosiosta muutaman paikan välistä, mikä helpotti
kieroaikataulua.
Osa oppaista oli ujohkoja. Olisivat voineet puhua ja kertoa oppilaitoksesta, opiskelusta enemmän.
Oppilasryhmät käyttäytyivät todella hienosti
 
ammattiopistolla oppaat toimivat tunnollisesti ja reippaasti
Meille sattui hyvät oppaat. Joskus oppaat eivät puhu mitään. Juoksuttavat vain koulun läpi.
Vastauksissa annettu yhden luokan vastausten keskiarvo.
Oppaat käyttäytyivät hyvin ja juttelivat kanssani. Tämä jäi mieleeni sekä kauppaopistolla että ammattiopistolla.
Fiksuja oppaita!
Reippaita ja opastivat hyvin sekä vastailivat opiskelukäytänteisiin valaisevasti.
hyvin
Erittän pöyristyttävää. Erittäin ujo ja vastuuton opas.
Tekivät ihan hyvää työtä.
Oppaat toimivat joustavasti ja asiallisesti.
Oppaamme veivät ryhmiä hyvin eteenpäin, pitämättä turhaa kiirettä. He myös kyselivät aina että "onko kaikki
pysyneet mukana"
Mielestäni pelasi melko hyvin, oppaat toimivat reippaasti.
Eivät tietenkään uskalla komentaa porukkaa riittävästi, mutta ok.
Opastus toimi hyvin kaikissa paikoissa. Erityisesti sote ja Kiviniityn lukio saivat oppilaiden kiitosta.
Opon näkökulmasta päivä toimi mukavasti.
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12. Ruusut: Mitkä asiat koit onnistuneen / toimineen hyvin?
Vastaajien määrä: 21 

-
Kyllähän tämä jo rutiinilla meni.
Sotessa oli hyvät munkit.
vieraita tuli tasaisesti molempina päivinä, EI OLLUT RUUHKIA!!! = hyvin organisoitu.
Ennakkoinfot ajoissa. Kiitos! Aikataulut pitivät! Ei liikaa päällekkäisiä ryhmiä. Selvisimme hyvin opo-osuudesta.
Va ke iltapäivällä jouduimme vähän ruuhkaan tuloaikojen suhteen.
Satsasimme koulutusohjelmien esittelyyn, se toivottavasti antoi kuvan lähihoitajan monipuolisista laaja-alaisista
työmahdollisuuksista./ks
Datanomiopiskelijat esittivät reippaasti. Konservatorioon tutustuminen oli onnistunut.
Ammattiopistolla organisoitu kierros hyvin
Vastaanotto kussakin koulussa toimi mielestäni hyvin. Myöskän ruokailuun meidän ei tarvinut odottaa.
Kauppiksen messut ovat hyvä idea tutustumisen yhteydessä.
Vierailijat olivat reippaita ja hyväkäytöksisiä.
Opiskelijat olivat osastolla kiinnostuneita alasta.
 
Monipuolinen kierros ammattiopistolla ja eri alat olivat valmistautuneet hyvin esittelyyn
 
innostavaa alojen esittelyä
Aulassa järjestetty info on parempi kuin meluisassa
konesalissa järjestetty.
Sotessa ja konsassa, joilla olin oppilaiden kanssa, kaikki toimi erittäin hyvin. Sotella jäi kylläkin yksi kohde
käymättä = kiire.
Etukäteisinfo, kuljetussuunnitelma, ruokailut, esittelyt
Esittelyiden järjestelyiden vuoksi oli nähty vaivaa. Esim. kauppiksessa oli oikein ohjelmaa vierailijoille. Myös
pikku tarjoilut olivat piristäviä ammattiopistolla. Samoin ammattiopiston yhteinen alkuesittely oli hyvä kyseisen
oppilaitoksen kokonaisuuden hahmottamiseen, koska koulu itsessään on niin iso.
Selkeät esitykset alkajaisiksi sotella ja ammattiopistolla sekä monipuolisesti kierroksella tutustuttiin
opiskelupaikkoihin ja eri linjoilla reippaat esittelyt sopivan vauhdikkaasti.
Ruoka.
Ruoka.
Ruokailut onnistuivat hyvin.
Oppaiden toiminta.
Opiskelijoiden esitykset myös hyviä
Muotinäytöstä Kauppiksella kehuttiin
Kierto pelasi melko hyvin, ei ollut paljon ruuhkia.
Esittelyika  on vain liian lyhyt, joka opintoalalle
pitäisi olla se 10 min. Jos ei käy, pitää tiivistää kierrossa olevien osastojen määrää.
kaikki onnistui
Oppilaiden palautteista poimittua:
- Kiviniityn lukiolla esiteltiin monipuolisesti koulua ja mielenkiintoista tekniikkaa nähtiin luokissa. Esittelyssä tuli
mielikuva hyvästä ilmapiiristä ja hyvistä opettajista.
-Yhteislyseolla sai hyvin tietoa lukio-opiskelusta: sekä rehtori että oppilaat kertoivat hyvin
- Kauppaopistolla toimi hyvin aikataulu, show ja ruoka oli hyvää, koulu vaikutti mukavalta.
-Sotella oli ollut hyvät oppaat (kaikissa palautteissa mainittiin). Sai hyvin ja monipuolisesti tietoa opiskeltavasta
alasta.
- Ammattiopisto koettiin mukavaksi, isoksi, monipuoliseksi, jossa sai hyvää ruokaa.
Opon näkökulmasta näen tutustumispäivän ensiarvoisen tärkeänä osana liittyen koulutuspaikan valintaan.
Vaikka tästä on kova homma ja kustannuksia, niin tätä pitää jatkaa. Jatketaan hyvää yhteistyötä KIITOS
omasta ja oppilaiden puolesta!



-
-

-

-

-

-
-

-
-
-

-

-
-

-

-

-

-

-
-
-
-
-

 

13. Risut: Mitä parannuksia ehdottaisit, kehittämisideat?
Vastaajien määrä: 22 

aikaa oli aika niukille siihen nähen miten paljon joissakin pisteissä kerrottiin alasta.
- onko mitään mahdollisuutta lisätä tutoresittelijöitä, jotta kävelykierroksilta oppilas saisi(kuulisi)
mahdollisimman relevanttia tietoa
Jos onnistuisi niin, että oppilaat kävisivät vain heitä oikeasti kiinnostavat osastot, joissa olisi enenmmän aikaa
saada sitä infoa.
olisi kiva tietää milloin viimeinen ryhmä on käynyt ettei päivystetä turhaan esittelypisteissä.
Esittelypisteiden väliin lisää tilaa jotta isot ryhmät sopii olemaan eikä eri osastojen esittely mene päällekkäin
puhumiseksi :)
Vierailuajan kesto vaihtelee 1h-2h 15 min.  Meidän täytyisi varmaan kehitellä vaihtoehtoista toimintaa/
vaihtoehtoisia tutustumisreittejä lyhyelle ja pitemmälle vierailulle./ks
Yhteistä linjaa saisi olla mm. tarjoilujen ja "lahjusten" suhteen eri osastojen välillä!
Kauppiksella oli tiistai-aamuna aikataulu jäljessä. Lisäksi meidän olisi pitänyt olla bussissa klo 10.45 ja
pisteiden kiertely kesti klo 11.00 asti. Lisäksi ruokailu amiksella oli ruuhkainen ja pitkät jonot.
Ei luppoaikaa, että joutuu odottelemaan pitkiä aikoja
Peruskouluilta vielä tarkemmat suunnitelmat kiinnostuksen kohteista  --> lisää aikaa tutustumiskohteisiin
Joissakin paikoissa (esim. ammattiopiston aulassa) oli vaikea kuulla esittelijöiden puhetta esim. taustahälyn
takia.
Osalla vierailijoista erittäin lyhyt aika vierailuun, kun vielä ruokailu "varasti" osan ajasta.
Opettajia/ opoja ei ollut kaikillta kouluilta mukana ryhmiensä kanssa.
Aikataulut - ryhmillä kokoajan kiire
 
ammattiopiston ruokailua pitäisi porrastaa enemmän,
 
välillä kierros ammattiopistolla tuntui etenevän vähän ristiin ja rastiin
 
länsipuistossa olisi toivonut näkevän enemmän konkretiaa luokissa eikä vain teoreettista kerrontaa ja opettajia
ei näkynyt juuri ollenkaan, rehtori toki esittäytyi
Hmmmm.... Päivien idea on aivan hyvä. Onnistuminen riippuu paljolti juuri oppaista ja heidän toiminnastaan.
Kauppiksella aikamoinen hulabaloo. Asia hukkuu??? Jos vielä luokkatilanne on rauhaton tms. Mutta hyvä näin.
Aikataulu oli aika tiukka. Ruokailuun jäi aikaa noin vartti. Olihan meillä pitkä matkakin Sievistä, mikä tietenkin
saneli ehdot. Mutta kaiken kaikkiaan oli mukava päivä ja oli mielenkiintoista tutustua kyseisiin oppilaitoksiin.
Kiitos järjestajille!
Iltapäivällä amiksella olisi voinut olla vielä 15 min  lisäaikaa, että olisi ehtinyt käydä kaikissa kohteissa, sillä
moni ysi on vielä mietintävaiheessa ja kohteiden sekä opiskelijoiden kokemukset ovat tärkeitä valinnoissa.
Mielestäni kaikkien opiskelijoiden kuuluisi vierailla kaikissa oppilaitoksissa oikeanlaisen kokonaiskuvan
saamiseksi.
Myös oppilaitoksen "markkinointiin" käytetyt resurssit (=rahamäärä) vaihtelevat sen mukaan onko kyseessa
ammatillinen puoli vai lukio. Säästötoimenpiteet näkyvät.
Polttakaa lannis lund
Kikkeli.
Ammattiopistolla paljon paikkoja ja kiire vaivasi - enemmän tarvittaisiin aikaa siellä kuin 2 tuntia.
-
Oppilaiden palautteista poimittua:
Kiviniityssä ei niin hyvää ruokaa.
Yhteislyseolla tilat ei oikein houkutelleet, eikä päässyt paljoa luokkiin.
Kauppaopistolla jonkun mielestä vähän sekavaa, toinen olisi halunnut olla kauemmin.
Sotella olisivat vain halunneet olla kauemmin.
Amiksella aika oli myös loppunut joidenkin mielestä kesken, ruokailussa oli ollut jonotusta ja tungosta. Joku



moitti kun tupakoijia oli näkynyt alueella.
Opona mielellään yrittäisi järjestää muutamalle mahdollisuuden tutustua kolmeen paikkaan, mutta käytännön
järjestelyt on kyllä aika hankalat silloin.


