
Asiakasmääräkysely, vuosi 2020  
(*Pakollinen) 

Sähköpostiosoite * 

 

ENNEN LOMAKKEEN TÄYTTÄMISTÄ KERÄÄ KAIKKI TARVITTAVAT TIEDOT VALMIIKSI!  

HUOM! Jos haluat palata takaisin edelliselle sivulle, paina SIVUN ALAREUNASSA "TAKAISIN" nappia, jotta tiedot 

eivät häviä - ÄLÄ SIIS PAINA SELAIMEN OMAA RUUDUN YLÄLAIDASSA OLEVAA "siirry sivu taaksepäin" -NAPPIA! 

MUISTA AINA PAINAA "LÄHETÄ", NIIN VASTAUKSESI TALLENTUVAT 

Jos lomakkeen täyttäminen jää kesken, muista valita sivun alalaidassa "Haluan jatkaa lomakkeen täyttämistä 

myöhemmin, mutta lähetän tähän mennessä täytetyt tiedot" paina alla "SEURAAVA" ja sitten vielä "LÄHETÄ". Saat 

ensimmäisellä sivulla ilmoitettuun sähköpostiin linkin, jonka avulla voit jatkaa täyttämistä. 

 

Lomakkeelle täytettyjä tietoja käytetään LYKE-verkoston kehittämisessä ja vaikuttavuuden arvioinnissa (vuoden 

2021 kehittämiskohde). Tietoja käsitellään eettisten periaatteiden mukaisesti. Yksittäisiä vastauksia käsitellään 

toimiston lisäksi mahdollisesti tulevassa tutkimusyhteistyössä. Vain kyselyn yhteenveto on julkista tietoa, ja 

yhteenvedossa yksittäisiä vastaajia ei voi tunnistaa. 

 

□ Lomakkeelle syötettyjä tietoja saa luovuttaa tutkimusaineistoksi LYKE-verkoston toimintaa edistäviin 

tutkimuksiin 

 

Vastaajan tiedot 
Toimipisteen nimi * 

Vastaajan nimi * 

Mitä somekanavia toimipisteenne käyttää? Kirjoita tähän sometilit sekä käyttämänne hästägit. 

 

Asiakaskäynnit 
Tärkeää: Asiakaskäynteihin lasketaan jokainen ohjelmaan osallistunut jokaisella kerralla erikseen, esim. jos 20 

oppilasta on osallistunut ohjelmaan 4 kertaa, asiakaskäyntejä on 80. Asiakaskäynteihin lasketaan asiakkaiden 

kokonaismäärä eli sekä lapset, nuoret että aikuiset. Arvioikaa aikuisten määrä kohdassa ”aikuisten määrä 

edellisestä”.   

-Asiakasmäärien luokittelu on seuraava: 

-Varhaiskasvatus 

-Esiopetus (0. luokka) - tämä kysytään tänä vuonna erikseen, jotta luvut ovat vertailukelpoisia v. 2010 vuoden 

kyselyn kanssa. 

-Alakoulu (1.-6- luokka) 

-Yläkoulu (7.-10. luokka) 

-Muu nuorisoryhmä 

-Aikuiskoulutus kasvattajille 

-Muu luokittelu (jos jokin muu luokittelu) 

-Kaikki asiakaskäynnit (pakollinen!) 

Käytä muu luokittelu -kohtaa, mikäli jokin ylläolevista ei vastaa luokitteluasi.  

Ainoastaan "kaikki asiakaskäynnit" on pakollinen kohta, mutta toivomme, että täytätte asiakaskäynnit tarkempaa 

luokitusta käyttäen. 

 

Jokaisesta edellä luetellusta lapsi- ja nuorisoryhmien luokitteluryhmästä erikseen: 

Asiakaskäynnit (ohjelman kesto vähintään 1 mutta alle 4 oppituntia a 45 min) 

Asiakaskäynnit (ohjelman kesto vähintään 4 oppituntia a 45 min) 

Asiakaskäyntien yhteismäärä (edelliset yhteensä)  

Aikuisten määrä edellisestä 

RYHMIEN määrä (ohjelman kesto vähintään 1 mutta alle 4 oppituntia a 45 min) 

RYHMIEN määrä (ohjelman kesto vähintään 4 oppituntia a 45 min) 

RYHMIEN yhteismäärä (edelliset yhteensä) ) 

Ryhmien määrään lasketaan esimerkiksi jokainen kummiryhmän yksittäinen käynti erikseen. 



Kasvattajille suunnattujen aikuiskoulutuksien osalta: 
 

Kasvattajille suunnattuihin aikuiskoulutuksiin osallistuneet, HENKILÖMÄÄRÄ (ohjelman kesto vähintään 1 mutta 

alle 4 oppituntia a 45 min) 

Kasvattajille suunnattuihin aikuiskoulutuksiin osallistuneet, HENKILÖMÄÄRÄ (ohjelman kesto vähintään 4 

oppituntia a 45 min) 

Kasvattajille suunnattuihin aikuiskoulutuksiin osallistuneet yhteensä, HENKILÖMÄÄRÄ (edelliset yhteensä) 

Kasvattajille suunnattujen AIKUISKOULUTUSTEN määrä (ohjelman kesto vähintään 1 mutta alle 4 oppituntia a 45 

min) 

Kasvattajille suunnattujen AIKUISKOULUTUSTEN määrä (ohjelman kesto vähintään 4 oppituntia a 45 min) 

Kasvattajille suunnattujen AIKUISKOULUTUSTEN määrä, edelliset yhteensä 

 

Kaikki asiakaskäynnit 
 

Kaikki edellä erittelemäsi asiakaskäynnit yhteensä * 

Arvio aikuisten määrästä edellisestä 

Kaikkien ryhmien määrä yhteensä* 

Ryhmien määrään lasketaan esimerkiksi jokainen kummiryhmän yksittäinen käynti erikseen. 

RYHMIEN määrät ( Kaikkien edellä erittelemiesi RYHMIEN määrä yhteensä) * 

 

Muita tietoja asiakaskäynneistä 
 

Jos asiakaskäynteihin sisältyy muiden LYKE-toimijoiden tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa yhdessä 

toteutettuja tapahtumia tms., voit eritellä niitä tässä, jotta vältetään kaksinkertainen kirjaus tilastoihin: 

Asiakaskäyntien määrä perustuu * 

◉ tarkkaan tilastoon 

◉ arvioon 

Ryhmien määrä perustuu * 

◉ tarkkaan tilastoon 

◉ arvioon 

Jos teillä on kummiryhmiä, kuinka monta eri ryhmää LUKUVUODEN 2019-2020 aikana? (Kummiryhmä= ryhmä joka 

osallistuu toimintaan monta kertaa saman vuoden aikana) 

Kuinka monta kertaa yksi kummiryhmä keskimäärin osallistuu LUKUVUODEN 2019-2020 aikana toimintaan? 

 

Tiedot metsäopetuksesta Suomen kansalliseen metsästrategiaan liittyen 

 

Keräämme tietoa toteutuneista metsään liittyvistä asiakaskäynneistä (=ohjelma toteutettiin metsässä tai ohjelman 

sisältö liittyy metsään / metsäluontoon): Suomen metsästrategian 2025 yksi mittari on metsällisiin tapahtumiin 

osallistuneet lapset ja nuoret sekä opettajat ja varhaiskasvattajat. Luvut ilmoitetaan maa- ja 

metsätalousministeriön tilastoon.  

Laita raksi tähän, mikäli olet ilmoittanut luvut myös erikseen Suomen metsäyhdistykselle (ettei käyntejä lasketa 

kahteen kertaan). Ilmoita metsäopetuksen luvut JOKA TAPAUKSESSA myös tässä kyselyssä! 

 

□ Olen ilmoittanut luvut jo suoraan esim. Suomen Metsäyhdistyksen kautta 

 

Arvio lapsien ja nuorten asiakaskäyntien määrästä metsäopetuksessa 2020: 

 

Arvio opettajien ja varhaiskasvattajien asiakaskäyntien määrästä metsäopetuksessa 2020: 

 

Määrä perustuu 

◉ tarkkaan tilastoon 

◉ arvioon 



Toimipisteen nykytila sekä tulevaisuuden näkymät 
Kuka hallinnoi toimipistettänne? * 

□ Kunnan koulutoimi 

□ Kunnan ympäristötoimi 

□ Kunnan nuorisotoimi 

□ Jokin muu kunnan yksikkö 

□ Nuorisokeskus 

□ Metsähallitus 

□ Yhdistys 

□ Yritys 

□ Muu: 

 

Toimipisteenne rahoituspohja? * 

□ Pysyvä rahoitus 

□ Hankerahoitus 

□ Määräaikainen 1 vuosi kerrallaan 

□ Määräaikainen pidempi aika kerrallaan 

□ Muu: 

 

Toimipisteenne nykytila * 

◉ Erinomainen 

◉ Hyvä 

◉ Ok 

◉ Heikohko 

◉ Todella huono 

◉ Vaihteleva 

◉ En osaa sanoa 

 

Missä asioissa toimipisteellänne menee tällä hetkellä hyvin tai mitkä asiat tukevat toimintaanne? 

Minkälaisia ongelmia toimipisteellänne on tällä hetkellä tai mikä haittaa toimintaanne? 

 

Kohtaako tarjonta ja kysyntä? * 

◉ Emme pysty palvelemaan läheskään kaikkia halukkaita 

◉ Asiakkaita olisi jonkun verran enemmän kuin pystymme palvelemaan 

◉ Kysyntä ja tarjonta kohtaavat hyvin 

◉ Voisimme palvella jonkun verran enemmän asiakkaita kuin nyt 

◉ Voisimme palvella huomattavasti enemmän asiakkaita kuin nyt 

 

Millaiset tulevaisuuden näkymät toimipisteellänne on? * 

◉ Erinomaiset 

◉ Hyvät 

◉ Ok 

◉ Heikohkot 

◉ Todella huonot 

◉ Vaihtelevat 

◉ En osaa sanoa 

 

Millaisia positiivisia tulevaisuuden näkymiä ja suunnitelmia toimipisteellänne on? 

 

Millaisia negatiivisia tulevaisuuden näkymiä toimipisteellänne on? 

 

Muuta huomioitavaa liittyen nykyhetkeen tai tulevaisuuteen? 

 



Tietoja luonto- ja ympäristökasvatustyötä tekevistä työntekijöistänne 
 

Luonto- ja ympäristökasvatustyötä tekevien määrä keskimäärin vuoden 2020 aikana toimipisteessänne  

Kokopäiväisiä vakinaisia kpl 

Kokopäiväisiä määräaikaisia kpl 

Osa-aikaisia vakinaisia kpl 

Osa-aikaisia määräaikaisia kpl 

Tuntityöntekijöitä kpl 

Harjoittelijoita kpl 

 

Montako työvuotta vuonna 2020 kaikkien luonto- ja ympäristökoulutyötä tekevien työstä muodostui yhteensä, jos 

määrä muutettaisiin kokopäiväiseksi työksi? Vastaa muodossa xx vuotta xx kuukautta 

Mille välille luonto- ja ympäristökasvatustyötä ryhmien kanssa tekevien työntekijöiden kuukausipalkka 

(muunnettuna kokopäiväiseksi palkaksi) sijoittuu? Vastaa muodossa: pienin palkka xxxx€ - suurin palkka xxxx€ /kk 

 

Millä nimikkeillä luonto- ja ympäristökasvatustyötä tekevät työntekijänne työskentelevät? * 

□ Luontokoulunopettaja tai luontokouluopettaja tai naturskollärare 

□ Ympäristökoulun opettaja 

□ Ympäristökasvattaja 

□ Johtava ympäristökasvattaja 

□ Toiminnanjohtaja 

□ Lastentarhanopettaja 

□ Opettaja 

□ Nuoriso-ohjaaja 

□ Luonto-ohjaaja 

□ Ohjaaja 

□ Projektityöntekijä 

□ Projektipäällikkö 

□ Projektisuunnittelija 

□ Avustaja 

□ Harjoittelija 

□ Muu: 

 

Työntekijöiden koulutus  
Täytetään luonto- ja ympäristökasvatustyötä ryhmien parissa tekevistä työntekijöistä jokaisesta erikseen. 

□ Peruskoulu 

□ Lukio 

□ Perustutkinto (ammattikoulu), ympäristöala 

□ Perustutkinto (ammattikoulu), jokin muu ala 

□ Opisto, ammattikorkeakoulu tai alempi korkeakoulututkinto, nuorisoala 

□ Opisto, ammattikorkeakoulu tai alempi korkeakoulututkinto, luonnontiede- ja ympäristöala 

□ Opisto, ammattikorkeakoulu tai alempi korkeakoulututkinto, jokin muu ala 

□ Erikoisammattitutkinto, ympäristökasvattaja 

□ Ylempi korkeakoulututkinto luokanopettaja 

□ Ylempi korkeakoulututkinto aineenopettaja 

□ Ylempi korkeakoulututkinto ympäristötiede tai ympäristönsuojelu 

□ Ylempi korkeakoulututkinto biologia 

□ Ylempi korkeakoulututkinto, muu luonnontiede tai ympäristöala 

□ Ylempi korkeakoulututkinto jokin muu ala 

□ Muu: 

  



Toimipisteen palautekäytännöt 
Palaute ja sen keräämistavat * 

□ Opetuksen tai koulutuksen aikana 

□ Opetustuokion päätyttyä oppilailta 

□ Opetustuokion päätyttyä opettajilta 

□ Koulutuksen päätteeksi osallistujilta 

□ Myöhemmin oppilailta 

□ Myöhemmin opettajilta 

□ Myöhemmin koulutukseen osallistuneilta 

□ Emme kysy palautetta 

 

Millä menetelmällä palautetta kerätään? 

□ Suullisesti 

□ Kirjallisesti vapaasti ilman kysymyksiä 

□ Paperilomakkeella 

□ E-lomakkeella 

□ Muu: 

 

Kuinka usein keräätte palautetta? * 

◉ Aina 

◉ Melko usein 

◉ Satunnaisesti 

◉ Melko harvoin 

◉ Harvoin 

◉ Emme koskaan 

 

Palautteen käsittely 

◉ Palaute ei juurikaan vaikuta toimintaan 

◉ Palaute käydään läpi ja tarvittaessa toimintaa muutetaan sen mukaisesti 

◉ Kaikki palaute kootaan yhteen tai tilastoidaan 

◉ Muu: 

 

Muuta  
 

Annetaanko ryhmille ennakkotehtäviä? * 

◉ Aina 

◉ Useimmiten 

◉ Joskus 

◉ Harvoin 

◉ Ei koskaan 

 

Kerro tarkemmin millaisia ennakkotehtäviä annatte? 

 

Annetaanko ryhmille jälkitehtäviä? * 

◉ Aina 

◉ Useimmiten 

◉ Joskus 

◉ Harvoin 

◉ Ei koskaan 

Kerro tarkemmin millaisia jälkitehtäviä annatte? 

 

Mitä haluaisit kertoa LYKE-verkoston ja oman toimipisteesi kehittymisestä viimeisen 10 vuoden aikana. Kerro tässä 

vapaasti! 

 


