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Laatusampo 6 – hanke (2019)

VALMA-opiskelijakyselyt
Laatusampo 6 hankkeessa yhdessä KPEDU:n, Lappian ja OSEKK:n kanssa on laadittu
uudet yhteiset VALMA-opiskelijakyselyjen kysymykset. Kyselyn kysymyksiä on korjattu 3.6. pidetyssä kokouksessa kevään pilotoinnin kokemusten perusteella.
Kysely muodostuu Amispalautekyselyn tapaan aloitus- ja päättökyselyistä. Kyselyt on
pyritty tekemään lyhyiksi ja helposti vastattaviksi. Laatusampo 6 -verkoston laatimien yhteisten kysymysten lisäksi jokainen järjestäjä voi lisätä muutamia omia kysymyksiä sekä omat taustakysymykset.
REDUssa on otettu uudet kysymykset käyttöön huhtikuussa 2019 alkaen ammatilliseen koulutukseen valmentavassa (VALMA) koulutuksessa. Kyselyn kokemusten perusteella kysymyksiin on tehty pieniä päivityksiä joulukuussa 2019. Korjatut kyselyt
otetaan käyttöön vuoden 2020 alusta alkaen.
VALMA-aloituskyselyyn vastataan 30 päivän sisällä siitä, kun aloittanut VALMA-opiskelijalle on laadittu henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).
Aloittavien opiskelijoiden omaohjaajille lähetetään muistutus ja ohjeistus vastaamiseen ohjaamisesta noin kuukauden sisällä aloituksesta. Tiedot aloittaneista opiskelijoista ja heidän omaohjaajista saadaan Studentasta.
VALMA-päättökyselyyn vastaavat VALMA-koulutuksen päättävät tai keskeyttävät
opiskelijat ennen koulutuksen päättymistä. Päättökyselyyn vastaavat myös
VALMA:sta perustutkintokoulutukseen siirtyvät, jotka ovat ehtineet aloittaa VALMAkoulutuksen. Päättävien opiskelijoiden omaohjaajille lähetetään muistutus vastaamisesta noin 1–1,5 kk ennen koulutuksen päättymistä. Tiedot päättävistä opiskelijoista ja heidän omaohjaajista saadaan Studentalta. Keskeyttävien ja siirtyvien osalta
omaohjaajan tai opinto-ohjaajan tulee muistaa ohjata vastaamaan kyselyyn ennen
keskeyttämistä tai siirtoa.
Molemmat kyselyt toteutetaan ns. non-stop periaatteella Webropolissa. Kyselyjen
vastuslinkit julkaistaan osoitteissa: redu.fi/valma-aloitus ja redu.fi/valma-paatto.
Lisätietoa:
Laatukoordinaattori
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Valma aloituskysely
R:llä merkityt kysymykset ovat REDUn täydentäviä omia kysymyksiä.
Ellei muuta ole esitetty, kysymyksessä käytetään Amispalautekyselyjen vastausasteikkoa:
- 5 täysin samaa mieltä
- 4 jokseenkin samaa mieltä
- 3 osin samaa mieltä
- 2 jokseenkin eri mieltä
- 1 Täysin eri mieltä

TAUSTAKYSYMYKSET
R1 Opiskelupaikkakunta
- Kemijärvi
- Kittilä
- Ranua
- Rovaniemi
- Sodankylä
R2 Omaohjaajasi nimi
- (VALMA-omaohjaajien nimet, ladataan vuosittain Studentasta)
Huom! Vastakset raportoidaan ohjaajittain vain, jos vastauksia on enemmän kuin 5 /
ohjaaja.
3 Hain VALMA-koulutukseen (valinta)
- yhteishaussa
- jatkuvassa haussa
4 Kenen ohjaamana hakeuduit Valma-koulutukseen (monivalinta)
- Löysin tietoa itsenäisesti
- Peruskoulun opinto-ohjaaja
- Ammatillisen oppilaitoksen opinto-ohjaaja
- Erityisopettaja
- Terapeutti
- Huoltaja / muu perheenjäsen
- Kaveri
- Etsivä nuorisotyö
- Te-palvelut
- Työpajan ohjaaja
- Sosiaalityön ohjaaja
- Muu, mikä? (avoin tekstivastaus)
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5 Miksi hakeuduit Valma-koulutukseen (monivalinta)
- En osannut valita ammattialaa
- En päässyt haluamalleni ammattialalle
- Keskeytin ammatilliset opinnot
- Keskeytin lukion
- Minulla on kehitettävää suomen kielen taidossa
- Oppimisvaikeudet
- Pelkotilat
- Sosiaaliset syyt
- Terveydelliset syyt
- Vanhentunut / puutteellinen tutkinto
- Muu syy, mikä? (avoin tekstivastaus)
VALMA-KOULTUKSEN ALOITUS
6 Tarpeeni huomioitiin opintojen alussa
7 Pääsin aloittamaan Valma-koulutuksen minulle sopivana ajankohtana
8 Koen kuuluvani VALMA-ryhmääni
9 Onko sinua kiusattu, häiritty tai syrjitty Valma-koulutuksen alussa?
- Kyllä
- Ei
Jos vastaa edelliseen ”kyllä”, esitetään lisäkysymys:
9.1 Henkilöstö / opettajat ovat puuttuneet kiusaamiseen / häirintään / syrjintään
- Kyllä
- Ei
- En ole kertonut kiusaamisestani
YLEISARVIO VALMA-KOULUTUKSEN ALOITUKSESTA
Kysymysten järjestys vaihtunut
10 Olen tyytyväinen VALMA-koulutukseen
11 Missä olemme onnistuneet? (avoin tekstivastaus)
12 Mitä asioita tahtoisit meidän tekevän paremmin? (avoin tekstivastaus)
13 Suositteletteko REDUn VALMA-koulutusta muille? (NPS asteikko 1-10)
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VALMA-päättökysely
Ellei muuta ole esitetty, kysymyksessä käytetään Amispalautekyselyjen vastausasteikkoa:
- 5 täysin samaa mieltä
- 4 jokseenkin samaa mieltä
- 3 osin samaa mieltä
- 2 jokseenkin eri mieltä
- 1 Täysin eri mieltä
TAUSTAKYSYMYKSET
R1 Opiskelupaikkakunta
- Kemijärvi
- Kittilä
- Ranua
- Rovaniemi
- Sodankylä
R2 Omaohjaajasi nimi
- (VALMA-omaohjaajien nimet, ladataan vuosittain Studentasta)
Huom! Vastakset raportoidaan ohjaajittain vain, jos vastauksia on enemmän kuin 5 /
ohjaaja.

VALMA-KOULUTUS
3 Sain vaikuttaa opintojeni suunnitteluun
4 Valma-koulutuksesta on ollut minulle hyötyä
5 Opiskeluympäristöni oli turvallinen
6 Opiskelijoita kohdeltiin yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti
7 Koen kuuluvani VALMA-ryhmääni
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5 Miten olen hyötynyt Valma-koulutuksesta? (monivalinta)
- Sain tietoa ammattialoista
- Sain tietoa työelämästä
- Pääsin tutustumaan eri aloihin
- Sain valmiuksia siirtyä jatko-opintoihin
- Löysin sopivan ammattialan
- Sain rohkeutta
- Sosiaaliset taitoni paranivat
- Kielitaitoni parantui
- Oppimisvaikeukseni selviteltiin
- Opiskeluvalmiuteni kehittyivät
- Elämänhallintani parani
- Hyödyin muulla tavalla, miten? (avoin tekstivastaus)
- En ole hyötynyt Valma-koulutuksesta (*
*) Mikäli valitsee tämän vaihtoehdon, ei voi valita muita vaihtoehtoja.

9 Onko sinua kiusattu, häiritty tai syrjitty Valma-koulutuksen alussa?
- Kyllä
- Ei
Jos vastaa edelliseen ”kyllä”, esitetään lisäkysymys:
9.1 Henkilöstö / opettajat ovat puuttuneet kiusaamiseen / häirintään / syrjintään
- Kyllä
- Ei
- En ole kertonut kiusaamisestani
10 Mitä teet Valma-koulutuksen jälkeen?
- Minulla on paikka ammatilliseen tutkintokoulutuksessa
- Olen hakenut ammatilliseen tutkintokoulutukseen
- Olen hakenut lukioon
- Minulla on työpaikka
- En tiedä, en osaa sanoa
- Muu mikä?
YLEISARVIO VALMA-KOULUTUKSESTA
11 Olen tyytyväinen VALMA-koulutukseen
12 Missä olemme onnistuneet? (avoin tekstivastaus)
13 Mitä asioita tahtoisit meidän tekevän paremmin? (avoin tekstivastaus)
14 Suositteletteko REDUn VALMA-koulutusta muille? (NPS asteikko 1-10
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