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The purpose of this thesis was to survey how students experienced the avail-
ability of diaconal work in Diaconia University of Applied Sciences (Pori cam-
pus), Satakunta University of Applied Sciences (Pori campus) and the Univer-
sity Consortium of Pori, and how aware the students were of the services. The 
study was implemented as a quantitative study by utilizing the Webropol 3.0 
survey and reporting application. The survey was sent to all degree students 
in the educational institutions mentioned above. The goal of the thesis was to 
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The work in educational institutions in the Parish Union of Pori has operated 
in the institutions of higher education in Pori for over two decades. A student 
deacon and a student theologian serve approximately 7000 students in insti-
tutions of higher education in Pori 
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 JOHDANTO 

 

 

Korkeakouluopiskelijoiden kokema psyykkinen pahoinvointi on lisääntynyt ja 

maailmanlaajuisen covid-19-pandemian vaikutukset opiskeluun ovat nähtä-

vissä opiskeluhyvinvoinnin heikkenemisenä ja opiskelun haasteina. Korkea-

kouluopiskelijoiden opiskeluhyvinvointia tuetaan erilaisten terveys- ja hyvin-

vointipalvelujen avulla. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon oppilaitostyön 

palvelut ovat osa korkeakoulujen opiskeluhyvinvointia tukevia palveluja ja ne 

ovat tarkoitettu kaikille opiskeluyhteisöön kuuluville. Palveluilla tuetaan sekä 

työntekijöiden että opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kirkon oppi-

laitostyön palvelut täydentävät korkeakoulujen muita hyvinvointipalveluja ja tu-

kevat myös niiden opiskelijoiden hyvinvointia, joille eivät kuulu lakisääteiset 

opiskeluterveydenhuollon palvelut.  

 

Jotta opiskelija voisi hyötyä opiskeluhyvinvointia tukevista palveluista oppilai-

toksessaan, tulisi opiskelijan olla tietoinen palvelujen olemassaolosta ja niiden 

sisällöistä. Palvelujen tunnetuksi tekeminen on oleellinen osa kirkon oppilai-

tostyötä. Palveluja tehdään näkyväksi kohtaamalla opiskelijoita ja henkilökun-

taa oppilaitoksen käytävillä ja osallistumalla oppilaitoksen toimintaan.  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää korkeakouluopiskelijoiden kokemuk-

sia kirkon oppilaitostyön palvelujen saatavuudesta ja tunnettuudesta kolmessa 

Porin korkeakoulussa. Opinnäytetyön tavoitteena oli Porin evankelis-luterilai-

sen seurakuntayhtymän oppilaitostyön palvelujen saatavuuden ja tunnettuu-

den kehittäminen Diakonia-ammattikorkeakoulussa, Satakunnan ammattikor-

keakoulussa sekä Porin yliopistokeskuksessa Porissa toimivilla kampuksilla. 

Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Porin seurakuntayhtymän oppilaitos-

työntekijöiden kanssa.  
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 OPISKELU KORKEAKOULUISSA 

 

 

2.1 Opiskelun haasteet  

 

Opiskelu on vaativaa. Vastuu opintoihin liittyvistä valinnoista, opintojen suun-

nittelusta ja ajankäytöstä vaativat opiskelijalta luovaa ajattelua, tiedonkäsitte-

lyä, sekä hyviä kognitiivisia taitoja. Nämä taidot häiriintyvät herkästi psyykkisen 

kuormituksen alla, kuten esimerkiksi univajeen, masentuneisuuden, ristiriitojen 

tai huonojen opiskeluolosuhteiden seurauksena. (Kunttu ym., 2016, s. 4.)  

 

Korkeakouluopiskelijoiden kokema psyykkinen pahoinvointi on lisääntynyt. 

Pahoinvointi nähdään paikantuvan opiskelijan toimeentuloon, sosiaalisiin suh-

teisiin sekä opintojen etenemiseen liittyviin hyvinvoinnin vajeisiin. Sosiaalisiin 

suhteisiin liittyvä lisääntynyt pahoinvointi nähdään huolestuttavana. Yhä use-

ampi opiskelija kokee yksinäisyyttä ja keskustelutuen puutetta ja yhä useampi 

on vailla läheisiä. Ongelmallista on, jos opiskelijalla on hyvinvointivajeita use-

alla hyvinvoinnin osa-alueella niin, että opiskelutyytyväisyyden vajeiden lisäksi 

opiskelija kärsii myös toimeentulon tai sosiaalisten suhteiden vajeista. Tukea 

tarvitsevat erityisesti ne opiskelijat, jotka kuuluvat ongelmien kasautumisen ris-

kiryhmään. (Kunttu ym., 2016, s. 122-123.) 

 

Avun hakeminen voi olla opiskelijan näkökulmasta haastavaa, kun kyse on 

opiskelijan jaksamisesta. Omat haasteet voivat tuntua liian vähäisiltä ja toi-

saalta taas opiskelijan voi olla vaikea hahmottaa, kenen puoleen tilanteessa 

tulisi kääntyä. Opinto-ohjaus tai kuraattorinpalvelut eivät välttämättä tunnu ti-

lanteeseen sopivalta vaihtoehdolta, varsinkin jos väsymyksen syyt eivät suo-

ranaisesti ole opiskeluun liittyvissä asioissa.  Terveydenhoitajan kautta julkisen 

puolen keskusteluavun saaminen voi olla hankalaa, jos opiskelijan tilanne ei 

ole riittävän huono. (Rautamäki, 2020, s. 23-24.) 
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Opiskeluhyvinvointia uhkaa myös maailmanlaajuinen COVID-19-pandemia ja 

sen vaikutukset opiskeluun. Pandemian myötä muuttuneet opiskelujärjestelyt 

ovat vaikuttaneet korkea-asteen opiskelijoiden oppimisen edellytyksiin ja opis-

kelijoiden hyvinvointiin. Tilanteen jatkuessa samanlaisena korkeakouluissa tu-

lisi kiinnittää huomiota opiskelijoiden hyvinvointiin sekä itseohjautuvuuden val-

miuksien kehittymiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö painottaa myös opiske-

lijoiden yksinäisyyden kokemusten aiheuttamien tunteiden huomioimisen sekä 

yhteisöllisyyden vahvistamisen tärkeyttä. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, i.a., 

2021.)  

 

 

2.2 Opiskelukyky 

 

Opintojen etenemistä, oppimistulosten parantamista ja opiskeluun liittyvien on-

gelmien ennaltaehkäisemistä voidaan tukea edistämällä opiskelijoiden opiske-

lukykyä (Kujala, 2011, s. 154). Opiskelukyvyllä tarkoitetaan opiskelijan ja opis-

keluun liittyvien tekijöiden vuorovaikutusta. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 

on työterveyslaitoksen kanssa yhteistyönä kehittänyt opiskelukykymallin ku-

vaamaan opiskelukykyyn vaikuttavien tekijöiden sisältöä ja niiden keskinäistä 

vuorovaikutusta. Opiskelukykyyn vaikuttavia tekijöitä ovat opiskelijan omat voi-

mavarat ja opiskelutaidot sekä opetustoiminta ja opetusympäristö. (Sosiaali- 

ja terveysministeriö, 2021, s. 41.) Opiskelukyky voidaan nähdä toiminnallisena 

kokonaisuutena, jossa eri osatekijät vaikuttavat toisiinsa. (Kunttu, 2011, s. 35.) 

 

Opintokykymallin mukaan opiskelijan omat voimavarat tarkoittavat opiskelijan 

persoonallisuutta, elämäntilannetta, sosiaalisia suhteita sekä terveydentilaa. 

Lisäksi siihen kuuluvat opiskelijan terveyteen vaikuttavat käyttäytymistottu-

mukset. Hyvinvointiin ja opintojen sujuvuuteen vaikuttavat opiskelijan koke-

mukset omien voimien ja kykyjen riittävyydestä ja kokemus elämänhallinnasta. 

Lisäksi siihen vaikuttaa opiskelijan saama sosiaalinen tuki. (Sosiaali- ja ter-

veysministeriö, 2021, s. 43.) 
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Opiskelutaitoja ovat muun muassa opiskelijan itsetuntemus eli käsitykset it-

sestä oppijana, ongelmanratkaisukyvyt, kyky kriittiseen ajatteluun, sosiaaliset 

taidot, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot, ajankäytön suunnittelu sekä opin-

tosuunnitelman teko. Näiden lisäksi merkittävässä asemassa on opiskelun 

merkitys opiskelijalle eli opiskeluorientaatio. Puutteelliset opiskelutaidot voivat 

turhauttaa ja tuoda stressiä ja heikentää näin opiskelumotivaatiota ja johtaa 

mielialaoireisiin.  (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2021, s. 42.) 

 

Opiskelukykyä keskeisesti rakentaa pätevä ja asiantunteva opetus ja ohjaus. 

Alasta epävarmaa opiskelijaa voi motivoida innostava ja hyvin suunniteltu ope-

tus. Opetustoimintaan kuuluu keskeisesti myös palaute, arviointi sekä vuoro-

vaikutus opiskelijan ja opettajan välillä. Lisäksi tähän kuuluu tutorointi ja opis-

kelijan integroituminen opiskeluyhteisöönsä. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 

2021, s. 42.) 

  

Opiskeluympäristö puolestaan tarkoittaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista ym-

päristöä. Oppimisympäristöön sisältyvät erilaiset opiskeluympäristöt ja fyysiset 

olosuhteet, erilaiset opiskeluvälineet ja taukotilat sekä opiskelun järjestämi-

nen, kuten lukujärjestykset. Näiden lisäksi siihen kuuluu opiskeluyhteisöissä 

vallitseva keskinäinen vuorovaikutus ihmisten välillä, opiskeluilmapiiri ja opis-

kelijayhteisöiden harrastustarjonta. Opiskeluyhteisöön kuuluminen ja sosiaali-

nen tuki parantavat opiskelukykyä ja opintojen sujumista. Tämän lisäksi siihen 

vaikuttaa toimintakulttuuri, joka suosii yhteisöllisyyttä ja osallistumis- ja vaikut-

tamismahdollisuuksia. Opiskeluyhteisöillä tarkoitetaan sekä opiskelijan omia, 

että oppilaitoksen sisäisiä opiskeluyhteisöjä. Opiskelukykyä ja hyvinvointia li-

säävien toimintakulttuurien edistäminen mahdollistuu monipuolisella yhteis-

työllä oppilaitosten ja opiskeluyhteisöjen kanssa. (Sosiaali- ja terveysministe-

riö, 2021, s. 43.) 
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Opiskelukyvyn edistämisellä voidaan vaikuttaa kaikkiin opiskelukykymallin 

ulottuvuuksiin ja sitä kautta tukea opintojen etenemistä, oppimistulosten pa-

rantamista sekä ennaltaehkäistä opiskeluun liittyviä ongelmia. Korkeakouluille 

on laadittu kansalliset opiskelukykysuositukset edistämään opiskelukykyä. 

Suositukset ovat kaikkien korkeakouluyhteisöjen, opiskelijapalvelujen ja opis-

kelijajärjestöjen hyödynnettävissä. Suosituksissa käsitellään kaikkia keskeisiä 

opiskelukykyyn vaikuttavia tekijöitä, kuten opiskelumotivaatiota, ohjausta ja tu-

kea, yhteisöllisyyttä, esteettömyyttä, opiskelutaitoja, opiskelukuntoa ja työelä-

mävalmiuksia. Lisäksi opiskelukyvyn edistämisen tulee olla suunnitelmallista 

ja organisoitua kattaen koko organisaatio ja sen kaikki yhteisöt.  (Kujala, 2011, 

s. 154.) 

 

Toimivia käytänteitä opiskelukyvyn edistämisen suunnitteluun ja organisointiin 

ovat esimerkiksi hyvinvointityöryhmät, kriisinhallintasuunnitelmat, työturvalli-

suusohjeistukset, päihdestrategiat sekä opiskelukykysuositusten noudattami-

sen kirjaaminen toimintaa ohjaaviin asiakirjoihin. Yhteisöllisyyttä lisääviä hyviä 

käytänteitä ovat esimerkiksi yhteisön juhlat ja tilaisuudet, yhteiset tilat ja ryh-

mäytyminen. Esteettömyyttä tukevia rakenteita ovat muun muassa vammais-

asiamies, esteettömyyskartoitukset ja -suunnitelmat, esteettömyyssuunnitel-

mien noudattaminen, häirintäyhdyshenkilöt ja erilaisten verkostojen hyödyntä-

minen. Opiskelijoiden tukemisessa ja ohjaamisessa on tärkeää opiskelijan 

kiinnittyminen opiskeluyhteisöön hyödyntäen esimerkiksi vertais- ja opettaja-

tutoreiden yhteistyötä tai orientoivia opintoja. Opiskelutaitoja ja opiskelukuntoa 

voidaan edistää tarjoamalla liikuntapalveluja, opintopsykologin palveluja ja kä-

sitellä opintojen sisällä esimerkiksi opiskeluergonomiaa, stressinhallintakei-

noja tai tiedonhankintataitoja. (Kujala, 2011, s. 154-156.) 
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2.3 Opiskeluterveydenhuolto 

 

Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta määrätään terveyden-

huoltolaissa sekä laissa korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta. Vuo-

den 2021 alusta korkeakouluopiskelijat siirtyivät Ylioppilaiden terveydenhoito-

palvelujen piiriin ja terveydenhuoltolakiin tuli muutos, jonka mukaan opiskelu-

terveydenhuollon tehtävänä on opiskelijan psykoterapiaan ohjaamisen edellyt-

tämä hoito ja lausunto. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2021, s. 9.) 

 

Opiskelukyvyn edistäminen katsotaan olevan opiskeluterveydenhuollon yksi 

tärkeimpiä tehtäviä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2021, s. 41). Opiskeluter-

veydenhuollon tavoitteena on edistää opiskelijan opiskelukykyä, hyvinvointia 

ja terveyttä. Terveydenhuoltolain mukaan opiskeluterveydenhuolto voidaan ja-

kaa kolmeen eri toimintamuotoon, joita ovat terveydenhoitopalvelujen järjestä-

minen, sairaanhoitopalvelujen järjestäminen sekä opiskeluyhteisöön ja -ympä-

ristöön kohdistuva työ. Opiskeluympäristöön ja -yhteisöön kohdistuva työ tar-

koittaa opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskelijayh-

teisön hyvinvoinnin seuraamista ja edistämistä. Käytännössä tämä on sidos-

ryhmäyhteistyötä erityisesti oppilaitosten ja opiskelujärjestöjen kanssa, asian-

tuntijatoimintaa, sekä terveyttä edistävää viestintää.  (Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriö, 2021, s. 9-12.)  

 

Opiskeluterveydenhuollon toimintaperiaatteina ovat opiskelijalähtöisyys, var-

hainen puuttuminen sekä monialainen yhteistyö. Monialaisen yhteistyön kat-

sotaankin olevan opiskeluterveydenhuollolle asetettujen tavoitteiden saavutta-

misen edellytys. Oppilaitokset, opiskelujärjestöt ja muut opiskelijoiden hyvin-

vointiin vaikuttavat tahot ovat keskeisiä yhteistyökumppaneita. Keskeisiä asi-

oita monialaisessa yhteistyössä ovat yhteistyökumppaneiden toiminnan tunte-

minen, pysyvät rakenteet, varatut resurssit sekä aktiivinen tiedottaminen toi-

mijoiden kesken. Palvelukokonaisuus koostuu terveyttä edistävästä ja sairauk-

sia ehkäisevästä toiminnasta sekä terveyden ja sairaanhoitopalveluista. (So-

siaali- ja terveysministeriö, 2021, s. 16-18.)  
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2.4 Hyvinvointityöryhmät 

 

Opiskeluhyvinvoinnin käsite on tullut korvaamaan korkeakouluissa aikaisem-

min käytetyt opiskeluhuollon, opiskelijahuollon tai opiskelijahyvinvoinnin käsit-

teet. Opiskeluhyvinvointi käsitteenä korostaa opiskelijoiden kokonaisvaltaista 

hyvinvointia sekä tarkastelee hyvinvoinnin näkökulmasta yksilön sijaan laa-

jemmin koko opiskelua ja opiskeluyhteisöä. Korkeakouluissa toimivat opiske-

luhyvinvointiryhmät ovat moniammatillisia hyvinvointiverkostoja, joiden toi-

minta tukee korkeakoulun opetustoimintaa, opiskeluympäristöä sekä opiskeli-

joiden opiskelutaitoja ja voimavaroja. (Aholainen ym., 2011, s. 5.) 

 

Opiskelua tukevien palvelujen koordinointi ymmärrettäväksi ja tehokkaaksi ko-

konaisuudeksi on hyvinvointiryhmän tavoite ja pääpaino on ennaltaehkäise-

vässä työssä. Opiskeluhyvinvointityötä suunnitellaan, toteutetaan ja arvioi-

daan moniammatillisissa työryhmissä. Työryhmien jäsenet ovat eri alojen, työ-

tehtävien, roolien ja organisaatioiden edustajia. Parhaimmillaan moniammatil-

lisen työryhmän jäsenten osaaminen täydentävät toisiaan, ja ammattilaiset tie-

tävät täydentävää asiantuntemusta tarvitessaan, kehen olla yhteydessä. (Aho-

lainen ym., 2011, s. 6-8.)  

 

Opiskeluterveydenhuollon palvelujen järjestämisessä, palvelujärjestelmän ha-

janaisuudessa ja tilastoinnissa nähtiin valvontaviranomaisten mukaan paran-

nettavaa. Huolta aiheutti erityisesti mielenterveyspalvelujen pirstaleisuus. Ha-

janainen palvelujärjestelmä vaikeuttaa sekä hoitoon hakeutumista, että siihen 

sitoutumista. (Aholainen ym., 2011, s. 10.)  
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 KIRKON OPPILAITOSTYÖ 

 

 

3.1 Lähtökohtana diakonia 

 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tehtäväksi on kirkkolaissa säädetty Ju-

malan sanan julistaminen ja sakramenttien jakaminen sekä toiminta, jolla levi-

tetään kristillistä sanomaa sekä toteutetaan lähimmäisenrakkautta. 

(L1054/1993.) Suomen evankelis-luterilaisen kirkon missio on edistää Juma-

lan valtakuntaa ja julistaa Jeesusta Kristusta maailman pelastajana. Tässä 

ajassa ja yhteiskunnassa kirkon tehtävä nähdään ihmisten kutsumisena Ju-

malan yhteyteen ja ihmisten rohkaisemisena välittämään lähimmäisistä ja luo-

makunnasta. Tässä määritelmässä pelastavan evankeliumin julistus, osalli-

suus, yhteisvastuu, heikoimpien puolesta puhuminen, sielunhoito, tasa-ar-

vosta ja ihmisarvosta huolehtiminen sekä luomakunnan eheyden vaaliminen 

kuuluvat määritelmän mukaan yhteen. (Suomen evankelisluterilainen kirkko, 

i.a-d.)  

 

Kirkkojärjestyksen mukaan seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa dia-

koniaa, mikä tarkoittaa kristilliseen lähimmäisenrakkauteen perustuvaa avun 

antamista niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muuten tavoiteta. (KJ 

1055/1991). Vallitsevana tulkintana kirkossamme on diakoniatyön näkeminen 

vaikeuksissa olevan ihmisen kokonaisvaltaisena auttamisena. Tämä tarkoittaa 

hengellistä, henkistä, aineellista, sosiaalista ja terveydellistä tukemista sekä 

ihmisen toimintakyvyn tukemista, yhteiskuntavaikuttamista ja diakoniakasva-

tusta. (Gothoni ym., 2012, s. 12.) Suomen evankelis-luterilaisen kirkon oppilai-

tostyö on yksi diakoniatyön muodoista ja sen diakonisena näkökulmana on 

hädän kohtaaminen oppilaitoksissa. (Helin ym., 2010, s. 51).  
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Suomen evankelis-luterilainen kirkko nimeää kirkon oppilaitostyön tehtäviksi 

oppilaitoksissa tapahtuvan arvokasvatuksen ja laaja-alaisen sivistyksen tuke-

misen, oppilaitosyhteisöjen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisen, ih-

misarvon, tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden, ympäristövastuun sekä lähim-

mäisenrakkauden toteutumisen edistämisen niin oppilaitosyhteisöissä, koulu-

tuksissa kuin laajemminkin yhteiskunnassa. Lisäksi se tukee yhteisöllisyyden 

toteutumista oppilaitosympäristössä sekä edistää ja ylläpitää opiskelutaitojen 

ja henkilökohtaisten elämäntaitojen kehittymistä. (Suomen evankelis-luterilai-

nen kirkko, i.a.-a.) Kirkon oppilaitostyötä tehdään kaikilla koulutusasteilla ja 

sen lähtökohtana on oppilaitosyhteisön kaikkien jäsenten palveleminen ja yh-

teisön tarpeet. Oppilaitostyö tukee oppilaitosyhteisön kokonaisvaltaista hyvin-

vointia ja yhteisöllisyyttä. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko, i.a.-b.) 

 

 

3.2 Kirkon oppilaitostyön työmuodot 

 

Kirkon oppilaitostyöntekijöiden läsnäolo oppilaitosten käytävillä, kahvihuo-

neissa ja erilaisissa tilaisuuksissa on kirkon oppilaitostyön lähtökohta. Työn 

keskeisenä osana on matalan kynnyksen keskusteluavun tarjoaminen niin 

opiskelijoille, kun henkilökunnalle ja keskusteluaiheet voivat olla mitä tahansa 

henkilön omaan elämään liittyen. Oppilaitostyöntekijän ja opiskelijan väliset 

keskustelut pyritään järjestämään turvallisessa tilassa eikä keskusteluapu 

edellytä opiskelijalta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyyttä tai katso-

musta. Periaatteina ovat asiakaslähtöisyys, luottamuksellisuus sekä dialogi-

suus. Keskusteluista ei tehdä kirjauksia ja ne ovat maksuttomia. Keskustelut 

onnistuvat ilman ajanvarausta tai etukäteen sopimalla. (Suomen evankelislu-

terilainen kirkko, i.a.-c.) Kirkon oppilaitostyö on merkittävää sekä oppilaille, että 

henkilökunnalle. Työntekijöiden tutuksi tuleminen oppilaitoksen arjessa, käy-

tävillä, infoissa, oppitunneilla, työryhmissä, teemapäivissä ja juhlissa madalsi 

tutkimuksen mukaan kynnystä ottaa yhteyttä kriisin kohdatessa. (Havukainen-

Junno, 2019, s. 41.) 
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Muita kirkon oppilaitostyön menetelmiä ovat esimerkiksi hengellinen ohjaus, 

elämäntaitoihin ja hyvinvointiin liittyvät pienryhmät, opintoja aloittavien opiske-

lijoiden ryhmäytykset, oppitunnit, koulutukset, kriisityö ja henkilökunnan työn-

ohjaus. Lisäksi voidaan toimittaa kirkollisia toimituksia ja järjestää juhlia ja ti-

laisuuksia sekä aikuisrippikoulua. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko, i.a.-

c.) Tutkimuksen mukaan oppilaitosdiakonien työ voidaan nähdä monimuotoi-

sena. Työn sisältö voi olla henkilökohtaisia keskusteluja, tukea, neuvontaa, 

konkreettista auttamista, yhteistyötä oppilaitoksen henkilökunnan kanssa, ta-

pahtumiin osallistumista sekä kriisityötä. (Kivistö, 2016, s. 2.) Oppilaitoksessa 

toimivan diakoniatyöntekijän tärkeimmiksi tehtäviksi opiskelijahuoltoryhmissä 

toimivien henkilöiden näkökulmasta nimettiin sielunhoito, kriisityö, elämänhal-

linnan tukeminen ja asiakkaan osallisuuden lisääminen (Snellman, 2011, s. 

35-36). 

 

Kirkon oppilaitostyöntekijät työskentelevät oppilaitoksissa erilaisten verkosto-

jen asiantuntijajäseninä. Näitä ovat esimerkiksi hyvinvointi-, kriisi- ja turvalli-

suusryhmät ja työsuojelukunnat. Yhteistyötä tehdään myös eri toimijoiden 

kanssa, kuten opiskelujärjestöjen, opiskeluterveydenhuollon sekä kolmannen 

sektorin kanssa. Yhteistyön perustana on vuorovaikutus eri toimijoiden kanssa 

sekä oppilaitosyhteistyön kontekstin syvällinen ymmärtäminen. (Suomen 

evankelisluterilainen kirkko, i.a.-c.) Diakonia- ja yhteiskuntatyössä kontekstu-

aalinen toimintatapa korostuu, mikä tarkoittaa kirkon toiminnan reagointia ym-

päristössä tapahtuviin muutoksiin. Tämä edellyttää toimintaympäristöön tutus-

tumista, ihmisten arjessa elämistä sekä työn painopisteiden ja tavoitteiden 

asettamista toimintaympäristöstä saadun tiedon perusteella. (Helin ym., 2010, 

s. 37.) Työlle asetetut tavoitteet ja menetelmät ovat aina lähtöisin oppilaitos-

yhteisön tarpeista. Yhteistyö oppilaitosten kanssa perustuu yleensä kirjalliseen 

sopimukseen. Sopimuksen sisältönä on työntekijän roolin määrittely suh-

teessa oppilaitoksen toimintaan. (Suomen evankelisluterilainen kirkko, i.a.-b.)  

 

  



14 
 

 

 VIESTINTÄ  

 

 

4.1 Markkinointiviestintä 

 

Markkinointi on tuotteiden ja palvelujen tunnetuksi tekemistä. Sen lisäksi mark-

kinoinnilla pyritään vastaamaan asiakkaan tarpeisiin, luomaan kiinnostusta, 

madaltamaan kokeilukynnystä ja vähentämään esimerkiksi palvelun käytöstä 

koettua uhrausta. Toisin sanoen markkinoinnilla pyritään muutoksiin, joiden tu-

lisi näkyä markkinoinnin kohderyhmässä. (Vuokko, 2004, s. 39.)  

 

Markkinointiviestintä on puolestaan osa markkinointia. Siinä lähettäjän ja vas-

taanottajan välille pyritään saamaan aikaan jotain yhteistä. Se voi olla yhteinen 

käsitys tuotteesta tai toimintatavoista. Idea ei kuitenkaan ole, että sidosryhmät 

omaksuisivat kaikki tiedot, käsitykset ja kokemukset, joita organisaatiolla on. 

Tarkoitus on vaikuttaa niihin tietoihin ja käsityksiin, jotka ohjaavat sidosryhmän 

käyttäytymistä organisaatiota kohtaan. (Vuokko, 2003, s. 9-13.)  

 

Markkinointiviestinnän avulla voidaan siis pyrkiä vähentämään ja poistamaan 

kahdenlaisia ongelmia, jotka ovat esteenä vaihdannalle tai sidosryhmäsuh-

teelle. Nämä ovat tunnettuus- ja mielikuvaongelmat. Jos mielipiteet tuotteesta 

ovat negatiivisia tai jos potentiaalisilla asiakkaat eivät tiedä tuotteesta mitään, 

kysyntää ei synny. Ongelma voidaan ratkaista informoimalla tuotteesta ja vai-

kuttamalla myönteisten mielikuvien syntyyn. (Vuokko, 2003, s. 18-19.) 

 

Mielikuvien rakentamiseksi ja tunnettuuden lisäämiseksi onnistuneet viestin-

nän vaikutusprosessit ovat tärkeitä. Viestintää voidaan kuvata tapahtumaket-

julla; kuka sanoo ja mitä, kenelle, minkä välityksellä ja millaiset ovat vaikutuk-

set. Viestin lähettäjän tavoite on koko viestintäprosessin lähtökohta, viestillä 

halutaan saada aikaan tietynlainen vaikutus viestin vastaanottajassa. Perus-

edellytyksiä viestinnälle ovat viestin lähettäjän kyky viestiä ja edellytys sano-

man muotoiluun ja välittämiseen niin, että se saavuttaa kohderyhmän ja au-

keaa vastaanottajalle.  Viestinnän tavoitteen saavuttamiseksi kohderyhmä tu-

lee ottaa huomioon viestin sisältöä ja viestintäkanavaa suunniteltaessa. 

(Vuokko, 2003, s. 27-29.) 
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Eri väestöryhmissä käytetään eri viestintävälineitä ja -kanavia. Vanhemmissa 

ikäluokissa korostuu television ja radion käyttö, kun taas sosiaalisen median 

käyttö korostuu nuoremmissa ikäluokissa. Sosiaalista mediaa käytetään kui-

tenkin kaikissa ikäluokissa ja sen käyttö on yhä lisääntyvää myös iäkkäimpien 

joukossa. Mediaa ei nähdä enää pelkästään tiedonvälityksen välineenä, vaan 

se on osa elämismaailmaa, jonka kautta muodostetaan ja ylläpidetään sosiaa-

lisia suhteita, kulutusta sekä näkemyksiä ja vakaumuksia. (Salomäki ym., 

2020, s. 64-65.) 

 

 

4.2 Asiakkaan päätöksentekoprosessi 

 

Asiakkaan päätöksentekoprosessia voidaan kuvata Vaikutuksen portaat- teo-

rian avulla. Teoria kuvaa sitä haastetta, johon markkinoija kohtaa pyrkimyksis-

sään vaikuttaa kohderyhmäänsä. Portaiden ensimmäinen askelma on nimel-

tään ”tuntemattomuus”, jossa asiakas ei ole kuullutkaan kyseisestä palvelusta, 

organisaatiosta tai asiasta. Kun asiakkaalle syntyy tarve tietää organisaatiosta 

enemmän, se lakkaa olemasta tuntematon. Toisella portaalla, ”tietoportaalla” 

asiakas kysyy, mistä organisaatiossa, palvelussa tai asiassa on kyse. Tämän 

portaan kohdalla organisaation tulee tietää keinoja tunnettuuden lisäämiseksi. 

Viestinnän tulee olla sellaista, että asia aukeaa kohderyhmälle. (Vuokko, 2004, 

s. 40-41.) 

 

Kolmannella portaalla, ”mielikuvaportaalla” asiakas käy läpi ajatuksia siitä, 

voiko organisaatio vastata hänen tarpeisiinsa. Tällä portaalla hän vertaa ole-

massa olevia palveluja omiin haluihinsa. Jos opiskelijan mielikuvat organisaa-

tiosta tai palveluista ovat negatiiviset eivätkä täytä asiakkaan tarpeita ja toi-

veita, päätöksentekoprosessi pysähtyy. Neljännellä portaalla, ”toimintapor-

taalla”, asiakas kokeilee, ottaa yhteyttä ja menee katsomaan. Se, millaisen ko-

kemuksen hän saa palveluista ja toiminnasta ylimmällä portaalla, määrittää 

jatkon. Positiivisen kokemuksen kautta myönteinen kuva organisaatiosta vah-

vistuu. (Vuokko, 2004, s. 41-42.) 
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 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA YHTEISTYÖKUMPPANI 

 

 

5.1 Porin seurakuntayhtymän oppilaitostyö 

 

Porin evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän oppilaitostyö tukee opiskelijoi-

den ja työntekijöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Oppilaitostyöntekijöiden 

kanssa voi keskustella mistä tahansa opiskeluun tai elämään liittyvästä asiasta 

liittyen esimerkiksi opiskeluun, jaksamiseen, parisuhteeseen, yksinäisyyteen 

tai elämänhallintaan. Myös kirkollisiin toimituksiin sekä sielunhoitoon ja hen-

gellisiin kysymyksiin liittyvissä asioissa oppilaitostyöntekijät palvelevat oppilai-

tosyhteisöä. Oppilaitostyön palvelut ovat maksuttomia. (Porin evankelisluteri-

lainen seurakuntayhtymä, i.a.-a.)  

 

Oppilaitostyöntekijöinä Porin seurakuntayhtymässä työskentelevät oppilaitos-

teologi sekä -diakoni. Heidän virkojensa perustehtävä rakentuu missioille; 

Kirkko Porissa välittää sanomaa Jumalasta ja välittää ihmisestä. Yhteinen seu-

rakuntatyö palvelee ihmisiä uskon ja elämän asioissa. Perustehtävää toteute-

taan virkojen eri tehtävissä. Tavoitteena on tukea kohderyhmän elämänhallin-

taa elämän ja uskon asioissa. Kokoavan toiminnan ja henkilökohtaisten kes-

kusteluiden avulla kohderyhmälle tarjotaan hengellistä ja henkistä tukea ja au-

tetaan kiinnittymään paikalliseen seurakuntayhteyteen. (Porin seurakuntayh-

tymä, 2020.) Oppilaitostyöntekijät työskentelevät yhteisen seurakuntatyön 

seurakuntapalvelujen diakonian ja kasvatuksen tiimissä. Seurakuntapalvelu-

jen diakonian ja kasvatuksen tehtävänä on koordinoida työmuotoja, jotka seu-

rakunnat ovat antaneet sille yhteisesti hoidettavaksi. (Porin seurakuntayh-

tymä, i.a.-b.)  

 
Porin seurakuntayhtymän oppilaitostyöntekijät toimivat Porissa kolmessa eri 

korkeakoulussa; Porin Yliopistokeskuksessa, Satakunnan ammattikorkeakou-

lussa sekä Diakonia-ammattikorkeakoulussa. Opiskelijoita näissä oppilaitok-

sissa on yhteensä noin 7000, joista tutkinto-opiskelijoita yli 4000 (Porin kau-

punki, i.a.). Oppilaitostyöntekijät työskentelevät edellä mainittujen oppilaitos-

ten Porin kampuksilla.  
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Porin seurakuntayhtymän oppilaitostyöntekijät kuvaavat yleisimmiksi työsken-

telymuodoiksi hyvinvointityöryhmissä toimimisen lisäksi henkilökohtaiset kes-

kustelut, sielunhoidon sekä oppilaitosten tapahtumissa mukana olemisen. 

Henkilökohtaiset tapaamiset on ollut mahdollista sopia Porin seurakuntakes-

kuksen tai oppilaitosten tiloihin ja joissain tilanteissa tapaamiset on voitu sopia 

myös muualle. Yhteydenotot ovat pääosin olleet aluksi puhelimitse, tekstivies-

teillä ja sähköpostilla, jonka jälkeen on sovittu tapaaminen tai puhelinaika.  

 

Yleisimpinä keskustelunaiheina ovat olleet Porin seurakuntayhtymän oppilai-

tostyöstä tehdyn raportin mukaan ihmissuhteet. Seuraaviksi yleisimpiä aiheita 

ovat olleet terveys ja sairaus, työelämä, muut kriisit, talousasiat, asuminen ja 

hengellisyys. Työelämän asiat sivusivat lähes jokaista käytyä keskustelua. 

Myös hengelliset kysymykset olivat usein esillä. Monissa keskusteluissa sivut-

tiin siis useampaa aihepiiriä. (Kontinen, 2016, 9.) Keskusteluavun lisäksi oppi-

laitostyöntekijät ottavat vastaan uudet opiskelijat syksyllä ja alkuvuodesta aloit-

tavien opiskelijoiden infoissa ja järjestävät myös uskonnollisia tapahtumia Dia-

konia-ammattikorkeakoulussa kirkollisina juhlapäivinä (Heikki Hesso, oppilai-

tosteologi, henkilökohtainen tiedonanto, 6.4.2021). 

 

Porin seurakuntayhtymän oppilaitostyöntekijät kertovat viestivänsä palveluis-

taan ja toiminnastaan sähköisesti, sidosryhmien kautta sekä menemällä itse 

oppilaitoksiin. Aloittavien opiskelijoiden infoissa oppilaitostyöntekijät esittäyty-

vät ja kertovat palveluistaan, niiden maksuttomuudesta, luottamuksellisuu-

desta sekä siitä, että palvelut ovat koko oppilaitosyhteisöä varten riippumatta 

vakaumuksesta tai kirkon jäsenyydestä. Oppilaitostyöntekijät pyrkivät anta-

maan infoissa itsestään lähestyttävän ja positiivisen kuvan ja muistuttavat, että 

heihin voi olla aina yhteydessä. Infoissa tiedottamiseen käytettävä aika on ra-

jallinen, jolloin kaikkia asioita ei voi aina tuoda esiin. Oppilaitostyöntekijät te-

kevät yhteistyötä opiskelijajärjestöjen kanssa, jotka ovat mainostaneet oppilai-

tostyön palveluja muun muassa uutiskirjeissä sekä sosiaalisen median alus-

toilla Facebookissa ja Instagramissa. Yhteistyö opiskelijajärjestöjen kanssa on 

tärkeä kanava opiskelijoiden tavoittamiseen ja palveluista mainostamiseen. 

Tiedottamisessa hyödynnetään myös hyvinvointityöryhmien jäseniä, oppilai-

tosten ilmoitustauluja sekä sosiaalisen median alustoja, pääosin Instagramia.  
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5.2 Porin korkeakoulujen hyvinvointia tukevat palvelut 

 

Eri korkeakoulujen opiskelijoille suunnatut hyvinvointia tukevat palvelut eroa-

vat hieman toisistaan. Porin yliopistokeskuksessa opiskelijoiden hyvinvointia 

edistetään opiskelijoiden terveyspalvelujen, opintopsykologin, opiskelijoiden 

hyvinvointityöryhmä HYRRÄN, häirintäyhdyshenkilöiden sekä Porin seurakun-

tayhtymän oppilaitostyöntekijöiden tuella. Porin yliopistokeskuksen internetsi-

vuilla tiedotetaan, että oppilaitostyöntekijöiden puoleen voi kääntyä, jos ote 

opinnoista, työstä tai muusta elämästä alkaa livetä, parisuhteessa on ongel-

mia, elämän mielekkyys mietityttää tai jos opiskelija haluaa muuten vain jutella. 

Tapaamiset oppilaitostyöntekijöiden kanssa on mahdollista sopia joko Porin 

yliopistokeskuksen tai Porin seurakuntakeskuksen tiloihin. Internetsivuilta löy-

tyy myös Porin seurakuntakeskuksen osoite sekä oppilaitostyöntekijöiden pu-

helinnumerot sekä sähköpostiosoitteet. Lisänä on internetlinkki oppilaitostyön 

ajankohtaisiin asioihin Porin seurakuntayhtymän sivuille.  (Porin yliopistokes-

kus, i.a.)  

 

Satakunnan ammattikorkeakoulussa opiskelijoiden hyvinvointia tuetaan puo-

lestaan opiskelijoiden terveyspalvelujen, opinto-ohjauksen, vertaistuutoroin-

nin, opiskelijakunta SAMMAKON, liikunta- ja hyvinvointipalvelu Campus 

MoWen, hyvinvointia edistävien ja tukevien opiskelujaksojen ja ryhmien, paik-

kakuntakohtaisten opiskelijahyvinvointipalvelujen sekä seurakunnan palvelu-

jen avulla. Seurakunnan palveluiksi esitellään kirkon perheneuvonta, pappien 

ja diakonien tarjoama keskusteluapu sekä seurakunnan muu toiminta, jonka 

kautta löytää uusia ihmisiä ja yhteisö, jonka kautta jakaa elämää. Internetsi-

vuilta löytyy linkki oppilaitostyöntekijöiden sähköpostiosoitteisiin ja puhelinnu-

meroihin sekä linkit Suomen evankelisluterilaisen kirkon, Porin seurakuntayh-

tymän, sekä Rauman seurakunnan internetsivuille. (Satakunnan ammattikor-

keakoulu, i.a.) 

 

Diakonia-ammattikorkeakoulun internetsivuilla opinto-ohjauksen ja terveyspal-

velujen lisäksi opiskelijan tukipalvelut eritellään kattamaan kuraattorin ja oppi-

laitospastorin ja -diakonin tarjoaman keskusteluavun, oppimista tukevat hyvin-
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vointiryhmät ja tukipajat sekä opiskeluhyvinvointiryhmät. Internetsivuilla kerro-

taan, että oppilaitospastorin ja -diakonin kanssa voi keskustella luottamuksel-

lisesti henkilökohtaisista, mieltä askarruttavista kysymyksistä, jaksamiseen tai 

opiskeluun liittyvistä asioista tai uskonnollisista ja hengellisistä asioista. Kam-

puskohtaisilta internetsivuilta löytyy tarkemmin oppilaitosteologin ja -diakonin 

sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot. Sivuilta löytyy myös internetlinkki Porin 

seurakuntayhtymän internetsivuille. (Diakonia-ammattikorkeakoulu, i.a.) 

 

Oppilaitostyöntekijät ovat osana Porin yliopistokeskuksen, Satakunnan am-

mattikorkeakoulun ja Diakonia-ammattikorkeakoulun hyvinvointityöryhmiä. 

Työryhmien kokoonpano vaihtelee oppilaitoskohtaisesti. Porin yliopistokes-

kuksen hyvinvointityöryhmä HYRRÄN jäseninä toimivat terveydenhoitaja, Po-

rin yliopistokeskuksen palvelukeskuksen ja koordinaatioyksikön edustajat, eri 

ainejärjestöjen edustajia, opiskeluyhdistys Pointerin edustajia sekä yliopisto-

keskuksessa toimivien muiden yliopistojen edustajia. (Porin yliopistokeskus 

i.a.) Diakonia-ammattikorkeakoulun oppilaitoksen hyvinvointityöryhmän jäse-

net Porin kampuksella ovat kuraattori, opinto-ohjaaja, oppilaitostyöntekijät 

sekä lehtori ja opiskelijajäsen (Diakonia-ammattikorkeakoulu, i.a.).  

 

Hyvinvointityöryhmissä toimiminen tarkoittaa käytännön tasolla kokouksiin, 

työskentelyyn ja tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen osallistumista. 

Työskentely hyvinvointiryhmissä antaa oppilaitostyöntekijöille laajemman ku-

van oppilaitosten elämästä ja tapahtumista. Oppilaitostyöntekijät puolestaan 

voivat osaltaan olla kehittämässä opiskeluhyvinvointia nostamalla esiin huo-

mioita opiskelijoiden jaksamisesta. (Heikki Hesso, oppilaitosteologi, henkilö-

kohtainen tiedonanto 8.4.2021.)   



20 
 

 

 OPINNÄYTETYÖN TUTKIMUKSELLISET LÄHTÖKOHDAT 

 

 

6.1 Tavoite, tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

 

Opinnäytetyöni idea syntyi Diakonia-ammattikorkeakoulussa Porin kampuk-

sella järjestettävässä Oske-torissa, jossa työelämän yhteistyötahot olivat pai-

kalla kertomassa toiminnastaan sekä esittelemässä mahdollisia opinnäytetyö-

aiheita. Porin seurakuntayhtymän oppilaitostyön edustaja oli paikalla kerto-

massa heidän tarpeestaan selvittää opiskelijoiden kokemuksia ja näkemyksiä 

oppilaitostyön palveluista sekä kartoittaa palvelun tarpeita. Vielä tuolloin emme 

keskustelleet yhteistyöstä, mutta asia jäi mieleeni ja otin heihin myöhemmin 

yhteyttä. Opinnäytetyön sisältöä, lähestymistapaa ja tavoitteita hioimme yh-

dessä oppilaitostyöntekijöiden kanssa vastaamaan heidän tarpeitaan huomi-

oiden omat resurssini opinnäytetyöni suhteen.  

 

Yhteisten keskustelujen kautta ja ohjaavan opettajan ohjauksella opinnäyte-

työn aihe rajautui lopulta käsittelemään Porin seurakuntayhtymän oppilaitos-

työn palvelujen tunnettuutta ja saatavuutta opiskelijoiden näkökulmasta. Opin-

näytetyöni tarkoituksena oli selvittää Porin yliopistokeskuksen, Satakunnan 

ammattikorkeakoulun ja Diakonia-ammattikorkeakoulun Porin kampusten tut-

kinto-opiskelijoiden kokemuksia Porin seurakuntayhtymän oppilaitostyön pal-

velujen saatavuudesta sekä selvittää, kuinka palvelut tunnetaan heidän kes-

kuudessaan. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Porin seurakuntayhtymän 

oppilaitostyön palvelujen saatavuutta ja tunnettuutta. 

 

Tutkimuskysymyksinä ovat: 

 

1. Kuinka korkeakouluopiskelijat kokevat Porin seurakuntayhtymän oppi-

laitostyön palvelujen saatavuuden? 

2. Kuinka Porin seurakuntayhtymän oppilaitostyön palvelut tunnetaan 

opiskelijoiden keskuudessa?  

 

 



21 
 

 

6.2 Aineistonkeruu 

 

Opinnäytetyö toteutettiin kvantitatiivisena, eli määrällisenä tutkimuksena. Mää-

rällinen tutkimus sopii menetelmäksi silloin, kun tutkittava ilmiö ja siihen vai-

kuttavat tekijät tunnetaan (Kananen, 2011, s. 12). Kvantitatiivinen tutkimus pe-

rustuu aina teorioihin, jotka selittävät tutkittavaa ilmiötä. Kvantitatiivisen tutki-

muksen avulla saadaan määrällistä tietoa ilmiön muuttujien määrästä ja niiden 

välisistä suhteista. (Kananen, 2014, s. 33.) Kvantitatiivisen tutkimuksen yleisin 

tiedonkeruumenetelmä on kyselylomake. Tutkimusongelmasta johdetaan tut-

kimuskysymykset, joilla ratkaistaan tutkimusongelma. Tämä vaatii yksityiskoh-

taisia kysymyksiä, apukysymyksiä, joiden avulla saadaan tietoa tutkimuskysy-

mysten avuksi. (Kananen, 2011, s. 21.) 

 

Kvantitatiivinen tutkimus on aina mittaamista. Mittari, jolla mitataan, tulee mi-

tata oikeaa asiaa. Mittaaminen tapahtuu kysymyksillä ja niiden vastausvaihto-

ehdoilla, ja on tärkeää, että kysymys on kohdennettu oikein. (Kananen, 2014, 

s. 135-136.) Kysymyksiä laadittaessa on tärkeää, että kysymykset ovat ym-

märrettäviä ja yksiselitteisiä, vastaajalla on kysymysten edellyttämä tieto ja 

vastaaja haluaa myös antaa kysymyksiin liittyvän tiedon. Kysymyksen laatimi-

sen periaatteiden mukaan kysymys on yksiselitteinen, yksinkertainen ja lyhyt 

eikä se johdattele. Kysymyksessä ei ole sivistystermejä tai outoja sanoja ja 

kysymyksessä kysytään vain yhtä asiaa. Myöskään negatiivisia ja ei-kysy-

mysmuotoja ei suositella. (Kananen, 2014, s. 142- 143.) Kyselyn laatiminen oli 

opinnäytetyöni työläimpiä vaiheita. Kyselylomakkeen saattaminen lopulliseen 

muotoonsa vaati useita lomakkeen testauskertoja. Myös houkuttelevan saate-

kirjeen laatiminen vei oman aikansa.  

 

Oppilaitostyön palvelujen saatavuuteen vaikuttavat muun muassa palveluajat, 

palvelujen fyysinen sijainti sekä se, minkälaisia yhteydenottotapoja on tarjolla. 

Palvelujen tunnettuuteen puolestaan liittyy oleellisesti opiskelijoiden tietämys 

oppilaitostyön palvelujen olemassaolosta, palvelujen sisällöistä sekä palvelu-

jen erityispiirteistä. Nämä asiat muotoiltiin mitattavaan muotoon struktu-

roiduiksi kysymyksiksi. Kysymysten tulee tuottaa tutkimusongelman ja tutki-

muskysymysten kannalta oleellinen tieto (Kananen, 2014, s. 164).  
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Kysely toteutettiin internetkyselynä käyttäen webropol 3.0 kysely- ja raportoin-

tisovellusta. Tulokset tilastoitiin ja analysoitiin webropol-sovelluksen omia me-

netelmiä hyödyntäen. Sovellus teki yhteenvedon vastauksista ja ristiintaulukoi-

malla voitiin tarkastella muuttujien välisiä suhteita. Internetkyselyn etuja ovat 

pienet kustannukset, nopeus, korkea anonyymius ja haastattelijan vähäinen 

vaikutus ja huonoja puolia puolestaan ovat kohtalainen joustavuus, alhainen 

kontrolli sekä alhainen vastausprosentti (Kananen, 2014, s. 160.).  

 

 

6.3 Luotettavuus 

 

Jo opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa tulee kiinnittää huomiota opinnäyte-

työn luotettavuuskysymykseen. Määrällisessä tutkimuksessa puhutaan luotet-

tavuuskäsitteistä reliabiliteetti ja validiteetti. Validiteetti on perustana reliabili-

teetin toteutumiselle. Reliabiliteetissa on kyse pysyvyydestä. Toistamalla tut-

kimus tulisi saada samat tutkimustulokset. Tutkimustulosten heikko reliabili-

teetti tarkoittaa, että tutkimus ei ole luotettava eikä kyseessä ole silloin tieteel-

linen tutkimus. Reliabiliteetin varmistamiseksi on erilaisia mittauskeinoja, jotka 

eivät tässä opinnäytetyössä olleet mahdollisia toteuttaa. (Kananen, 2014, s. 

260-261.) 

 

Validiteetti puolestaan mittaa osuvuutta. Se tarkoittaa sitä, että mittareilla mi-

tataan oikeaa asiaa, mittari on tarkka ja johtopäätökset ovat johdettu oikein. 

Mittari on validi silloin, kun se mittaa juuri sitä asiaa, mitä pitääkin mitata. Vali-

diteettiin sisältyy oikean tutkimusmenetelmän käyttö, oikean mittarin käyttö ja 

oikeiden asioiden mittaaminen. Validiteettia voidaan tarkastella vielä sisäisenä 

ja ulkoisena validiteettina. Sisäinen validiteetti tarkoittaa syys-seuraussuhteita 

ja ulkoinen validiteetti puolestaan tulosten yleistettävyyttä. Ulkoisessa validi-

teetissa oleellista on, että otos ja populaatio vastaavat toisinaan (Kananen, 

2014, s. 262-263.) 
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6.4 Kohderyhmä ja kyselyn toteuttaminen 

 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa on tärkeää, kenelle kysely kohdistetaan. Il-

miön tulee koskettaa niitä, kenelle kysely lähetetään (Kananen, 2014, s. 168.) 

Tässä tutkimuksessa Porin seurakuntayhtymän oppilaitostyön palvelujen pii-

riin kuuluvat korkea-asteen opiskelijat muodostavat tutkimuksen kohderyhmän 

eli populaation. Koska internetkyselyjen heikkoutena on pieni vastauspro-

sentti, päätettiin aineistonkeruu kohdistaa koko kohderyhmään, eli kaikkiin tut-

kinto-opiskelijoihin Porin Yliopistokeskuksessa, Satakunnan ammattikorkea-

koulussa sekä Diakonia-ammattikorkeakoulussa Porin-kampuksilla. Myös 

poikkeuksellinen yhteiskunnallinen tilanne ja opiskelijoiden jaksaminen opin-

noissaan sekä heidän saatavuutensa kyselyä varten vaikuttivat kokonaistutki-

muksen tekemiseen.  Tutkimukseen kutsutut olivat täysi-ikäisiä ja kyselyyn 

osallistuminen heiltä vapaaehtoista. Vastaajan kannalta tärkeä asia on ano-

nymiteetin säilyminen ja se huomioitiin kyselylomaketta laadittaessa ja tieto-

suoja-asioissa. Tutkimusta varten tuli hakea tutkimusluvat sekä Diakonia-am-

mattikorkeakoulusta sekä Satakunnan ammattikorkeakoulusta.  

 

Kutsu kyselyyn osallistumisesta välitettiin opiskelijoille oppilaitosten yhteys-

henkilöiden kautta helmikuun 2021 alkupuolella. Diakonia-ammattikorkeakou-

lun opintotoimisto välitti saatekirjeen ja kyselyn internetlinkin 411 läsnä olevalle 

tutkinto-opiskelijalle sähköpostin kautta. Satakunnan ammattikorkeakoulun 

viestinnän kautta saatekirje ja linkki lähetettiin sähköpostiviestinä noin 3000 

Satakunnan ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijalle. Porin Ylioppilasyhdis-

tys Pointer ry välitti saatekirjeen ja linkin somekanavien ja viikkotiedotteen li-

säksi henkilökohtaisina sähköpostikutsuina hieman yli tuhannelle Porin yliopis-

tokeskuksen tutkinto-opiskelijalle. Webropolin kyselylinkki oli auki kahden vii-

kon ajan kyselyn lähettämisestä.  

 

  



24 
 

 

6.5 Aineiston analysointi 

 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tuloksia voidaan esittää suorina jakaumina, 

ristiintaulukointeina ja erilaisina muuttujista laskettuina tunnuslukuna. Tässä 

opinnäytetyössä kyselyn vastauksia analysoitiin suorina jakaumina ja ristiin-

taulukoinnin kautta. Suorassa jakaumassa tarkastellaan yhden kysymyksen 

(muuttujan) saamien vastausten kappalemääriä. Ristiintaulukoinnissa puoles-

taan tarkastellaan samanaikaisesti kahden eri kysymyksen (muuttujan) vas-

tauksia ristiin. Näin saadaan kahden muuttujan yhdistelmätaulukko. (Kananen, 

2014, s. 209-210.) Jotta mittareiden antamat luvut olivat hyödynnettävissä pal-

velujen tunnettuuden ja saatavuuden kehittämiseksi, oli oleellista päästä tar-

kastelemaan lukuja oppilaitoskohtaisesti sekä yksikkökohtaisten ominaisuuk-

sien kautta. Tällöin voitiin paikantaa erilaisia kehittämistarpeita eri oppilaitok-

sissa sekä arvioida palveluja käyttäneiden kokemuksia heidän taustatie-

toihinsa verraten.  
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 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

 

7.1 Vastausprosentti ja vastaajien tiedot 

 

Kysely lähetettiin ainakin 4411 opiskelijalle ja siihen vastasi 272 opiskelijaa. 

Lähetettyjen kyselyjen määrä voi olla hieman suurempi, koska oppilaitokset 

puhuivat määristä ”hieman yli tuhannelle” ja ”vähän yli kolmelle tuhannelle”. 

Verkkokyselyiden vastausprosenttia voi pienentää moni tekijä. Näitä ovat esi-

merkiksi vanhentuneet sähköpostitiedot, sähköpostisuodatuksen järjestelmät, 

vastaajien heikko motivaatio sekä keskeneräiset täytöt. (Kananen, 2014, s. 

206-207.)  

 

Näistä kahteen jälkimmäiseen voitiin vaikuttaa saatekirjettä ja kyselyä laadit-

taessa niin, että saatekirje houkuttelisi opiskelijaa aukaisemaan kyselyn ja ky-

selyn mielekkyys houkuttelisi vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Kyselyn ulko-

asu suunniteltiin selkeäksi, kysymykset selkeiksi ja lyhyiksi sekä vastausvaih-

toehtojen määrä mahdollisimman vähäiseksi. Saatekirjeessä oli maininta ky-

selyn arvioidusta kestosta sekä arvontaan osallistumisen mahdollisuudesta. 

Saatekirjeessä kannustettiin osallistumaan kyselyyn, vaikka opiskelija ei tunti-

sikaan Porin seurakuntayhtymän oppilaitostyön palveluja.  

 

Verkkokyselyjen vastausprosentit voidaan laskea monella tavalla, mutta tässä 

opinnäytetyössä kyselyn vastausprosentti laskettiin kaavalla kyselyyn vastan-

neet/ kutsun saaneet. Tällä laskukaavalla kokonaisvastausprosentti oli kuusi 

prosenttia. Oppilaitoskohtaiset vastausprosentit olivat Diakonia-ammattikor-

keakoulu yhdeksän prosenttia, Satakunnan ammattikorkeakoulu seitsemän 

prosenttia ja Porin yliopistokeskus kolme prosenttia. Informaatiokatkon vuoksi 

kysely lähti Porin yliopistokeskuksen opiskelijoille viikkoa myöhemmin ja siksi 

heille jäi vastausaikaa vain viikko. Heidän osuutensa vastaajissa olikin kaikista 

pienin. Verkkokyselyissä vastauksista puolet saadaan ensimmäisen päivän ai-

kana ja loput viikon sisällä kyselyn lähettämisestä. (Kananen, 2014, s. 208.) 
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Kyselyyn vastanneista nuorten aikuisten (18-29- vuotiaat) osuus olin yli puolet 

vastanneista. Viidesosa vastaajista edusti ikäluokkaa 30-39- vuotiaat, Ikäluo-

kan 40-49- vuotiaiden osuus oli alle viidesosa ja 50-59-vuotiaiden osuus viisi 

prosenttia. Naisten osuus vastaajista oli 70 prosenttia, miesten osuus 29 pro-

senttia ja yksi prosentti edusti muuta sukupuolta. Miltei kaikkien vastaajien äi-

din kieli oli suomi. Muita kieliä olivat viro, venäjä, portugali ja ruotsi. Vastaajat 

edustivat tasaisesti eri opintovaiheita; alkuvaihetta, keskivaihetta ja loppuvai-

hetta.  

 

7.2 Palvelujen tunnettuus 

 

Tutkimustuloksia avataan tarkastelemalla ensin tunnettuuteen liittyviä tuloksia 

koko vastaajajoukosta. Sen jälkeen tuloksia tarkastellaan oppilaitoskohtai-

sesti, jotta voidaan paremmin arvioida viestinnän ja tiedottamisen onnistumista 

eri oppilaitoksissa. Palvelujen tunnettuuteen vaikuttavat sekä oppilaitostyönte-

kijöiden oma näkyvyys oppilaitoksissa sekä palveluista tiedottaminen opiske-

lijoille eri viestintäkanavia ja viestintätapoja hyödyntäen. Lisäksi siihen vaikut-

tavat yhteistyö muiden oppilaitoksessa toimivien tahojen kanssa sekä heidän 

aktiivisuutensa oppilaitostyön palveluista tiedottamisessa.  

 

Palvelujen tunnettuutta selvitettiin ensin kysymällä opiskelijoilta, ovatko he ha-

vainneet Porin seurakuntayhtymän oppilaitostyöntekijöitä oppilaitoksessaan 

sekä ovatko he tietoisia, että heidän oppilaitoksessaan työskentelevät Porin 

seurakuntayhtymän oppilaitostyöntekijät. Vastaajista vajaa puolet (41%) oli 

havainnut työntekijöitä oppilaitoksessaan. Vastaajista hieman yli puolet (56%) 

puolestaan tiesi Porin seurakuntayhtymän oppilaitostyöntekijöiden työskente-

levän oppilaitoksessaan. Tässä vaiheessa kysely päättyi niiden vastaajien 

osalta, jotka eivät olleet tietoisia, että oppilaitoksessa työskentelevät oppilai-

tostyöntekijät.  

 

Kyselyyn vastaamista jatkoi 151 opiskelijaa. Heiltä selvitettiin, mistä he olivat 

saaneet tiedon oppilaitoksessaan järjestettävistä Porin seurakuntayhtymän 

oppilaitostyön palveluista. (Taulukko 1) 
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TAULUKKO 1 

Oppilaitostyön viestintäkanavat 
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Yleisimmät tiedotuskanavat olivat opiskelijajärjestöt/opiskelijakunnat (38%) ja 

vaihtoehto muu (38%). Vaihtoehto muu tarkoitti avointen tekstikenttien vas-

tausten perusteella oppilaitostyöntekijöitä itseään, jotka opiskelija oli tavannut 

oppilaitoksen tapahtumassa tai muualla oppilaitoksessa. Jatkossa käytän 

tästä sanaparia ”työntekijöiltä itseltään”. Kolmasosa vastaajista kertoi saa-

neensa tiedon palveluista oppilaitoksen verkkosivuilta (33%), vajaa kolmannes 

(24%) opettajilta ja kuusitoista prosenttia opinto-ohjaajalta. Pieni osa opiskeli-

joista oli saanut tiedon sosiaalisen median, opiskelukaverin tai terveydenhoi-

tajan kautta. Tässä kysymyksessä opiskelija pystyi kertomaan useamman tie-

tokanavan, josta on tietoa saanut.  

 

Seuraavaksi selvitettiin, mistä Porin seurakuntayhtymän palveluista/työmuo-

doista opiskelijat olivat tietoisia. (taulukko 2) 
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TAULUKKO 2 

Oppilaitostyön palvelut/työmuodot 
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Suurin osa (81%) vastaajista tunsi henkilökohtaiset keskustelut ajanvarauk-

sella. Puolestaan vain kolmasosa (31%) vastaajista tiesi, että keskusteluapua 

on mahdollista saada myös ilman ajanvarausta. Seuraavaksi tunnetuimmat 

palvelut/työmuodot olivat kriisityö (64%), hengellisyyden tukeminen (51%) 

sekä oppilaitostyöntekijöiden mukana olo oppilaitosten tapahtumissa (47%), 

konkreettinen tuki ja apu (37%) ja hengelliset tapahtumat (31%). Tunneista ja 

luennoista tiesi vain pieni osa vastanneista.  

 

Porin seurakuntayhtymän oppilaitostyön palveluilla on matalan kynnyksen pal-

velujen piirteitä, joista puhun tässä tutkimuksessa oppilaitostyön palvelujen eri-

tyispiirteinä. Opiskelijoilta kysyttiin, tiesivätkö he näistä palvelujen erityispiir-

teistä. (taulukko 3) 

 

 

TAULUKKO 3 

Oppilaitostyön palvelujen erityispiirteet 
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Suuri osa vastaajista tiesi, että keskustelut ovat luottamuksellisia (88%), pal-

velut ovat maksuttomia (86%) ja katsomuksesta riippumattomia (71%). Vain 

vajaa puolet (43%) vastaajista tiesi, että käytyjä keskusteluja ei kirjata.  

 

Seuraavaksi esitetään oppilaitoskohtaiset tulokset edellä avatuista kysymyk-

sistä. Ensin tarkastellaan oppilaitostyöntekijöiden näkyvyyttä eri oppilaitok-

sissa. (Taulukko 4) 

 

TAULUKKO 4 

Oppilaitostyöntekijöiden näkyvyys  

 

 

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoista melkein kaikki (92%) olivat ha-

vainneet oppilaitoksessaan Suomen evankelisluterilaisen kirkon työntekijöitä. 

Satakunnan ammattikorkeakoulussa vastaavasti vain kolmannes (31%) opis-

kelijoista olivat havainneet heitä oppilaitoksessaan. Porin yliopistokeskuk-

sessa vastaava luku on puolestaan hieman alle puolet (40%). 

 

Tarkastellessa opiskelijoiden tietämystä oppilaitoksessa työskentelevistä op-

pilaitostyöntekijöistä prosenttiluvut ovat melko samansuuntaisia, kun edelli-

sessä taulukossa. (taulukko 5) 
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TAULUKKO 5 

Opiskelijoiden tietämys oppilaitoksessa työskentelevistä oppilaitostyönteki-

jöistä 

 

 

 

 

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoista melkein kaikki (87%) olivat tietoi-

sia oppilaitostyöntekijöiden työskentelystä oppilaitoksessa. Vastaavasti Sata-

kunnan ammattikorkeakoulussa ja Porin yliopistokeskuksessa puolet opiskeli-

joista tiesivät heistä. 

 

Seuraavaksi tarkastellaan, mitä kautta eri oppilaitosten opiskelijat ovat saa-

neet tietää oppilaitostyöntekijöistä. (taulukko 6) 
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TAULUKKO 6 

Oppilaitostyön viestintäkanavat 
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Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoista lähes puolet olivat saaneet tie-

don oppilaitostyöntekijöistä opettajalta (47%). Muuta kautta asiasta oli kuullut 

vajaa puolet (41%) opiskelijoista, joka tarkoittaa tiedon saamista oppilaitos-

työntekijöiltä itseltään. Kolmasosa opiskelijoista oli kuullut oppilaitostyönteki-

jöistä opinto-ohjaajalta, kolmasosa oli kuullut opiskelujärjestöltä/oppilaskun-

nalta ja kolmasosa puolestaan oppilaitoksen verkkosivuilta. Viidesosa (21%) 

opiskelijoista oli saanut tiedon opiskelukaverilta.  

 

Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijoista reilu kolmannes (37%) oli 

saanut tiedon oppilaitostyöntekijöiltä itseltään. Oppilaitoksen verkkosivujen 

kautta oli saanut tiedon reilu kolmannes (36%) opiskelijoista ja opiskelijajärjes-

tön/oppilaskunnan kautta myös reilu kolmannes (36%) opiskelijoista. Opetta-

jien kautta tiedon oli saanut vajaa viidennes (17%). 

 

Porin yliopistokeskuksen opiskelijoista kaksi kolmasosaa (69%) olivat saaneet 

tiedon oppilaitostyöntekijöistä opiskelujärjestöltä/oppilaskunnalta. Kolmasosa 

(31%) oli saanut tiedon muualta eli oppilaitostyöntekijöiltä itseltään oppilaitok-

sen tapahtumissa tai muualla oppilaitoksen tiloissa ja viidennes (23%) oppilai-

toksen verkkosivuilta.  

 

Opiskelijoiden tietämys oppilaitostyön erilaisista palveluista jakautuu oppilai-

tosten kesken melko tasaisesti. (taulukko 7) 
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TAULUKKO 7 

Oppilaitostyön palvelut/työmuodot  
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Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat tiesivät eniten henkilökohtaisesta 

keskusteluavusta ilman ajanvarausta, oppilaitoksen tapahtumissa mukana 

olosta, hengellisten tilaisuuksien järjestämisestä sekä hengellisyyden tukemi-

sesta. Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden tietämys eri palve-

luista oli pääosin keskivertoa tai heikompaa, kun muiden oppilaitosten. Konk-

reettisesta avusta ja tuesta, kriisityöstä ja henkilökohtaisesta keskusteluavusta 

ajanvarauksella tiesivät eniten Porin yliopistokeskuksen opiskelijat. 

 

Seuraavaksi tarkastellaan opiskelijoiden tietämystä oppilaitostyön palvelujen 

matalan kynnyksen piirteistä oppilaitoskohtaisesti. (taulukko 8) 
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TAULUKKO 8 
Oppilaitostyön palvelujen erityispiirteet 
 

 

 

Opiskelijoilla oleva tieto palvelujen erityispiirteistä jakautui melko tasaisesti eri 

oppilaitosten välillä. Opiskelijoiden tietämys palvelujen maksuttomuudesta, 

katsomuksesta riippumattomuudesta ja luottamuksellisuudesta oli melko hy-

vää kaikissa oppilaitoksissa. Ainoastaan kohdasta ”käytyjä keskusteluja ei kir-

jata” tiesi opiskelijoista puolet tai alle riippuen oppilaitoksesta.  
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7.3 Palvelujen saatavuus 

 

Palvelujen saatavuutta tutkittiin yhteystietojen löytämisen, yhteyden saamisen 

ja palvelujen saatavuuden näkökulmasta. Reilu kymmenesosa (15%) kyselyyn 

vastanneista oli etsinyt oppilaitostyöntekijöiden yhteystietoja. Yhteystietoja oli 

etsitty internetistä, sosiaalisesta mediasta ja terveydenhoitajalta. (taulukko 9) 

 

TAULUKKO 9 

palvelujen saatavuus 

Mistä olet etsinyt yhteystietoja? 

 

 

 

Yhteystietoja etsineistä suuri osa (70%) oli etsinyt yhteystietoja oppilaitok-

sensa verkkosivuilta. Kolmasosa (35%) vastaajista oli puolestaan etsinyt yh-

teystietoja Porin seurakuntayhtymän internetsivuilta. Yhteystietoja on vähem-

mässä määrin etsitty myös sosiaalisesta mediasta, terveydenhoitajalta ja in-

ternetin hakupalvelu googlesta. Vastaajista lähes kaikki (91%) kertoivat yh-

teystietojen löytyneen helposti. Loput vastaajista eivät osanneet sanoa.  
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Kymmenesosa kyselyyn vastanneista (11%) oli tavoitellut oppilaitostyöntekijää 

jotain viestintäkanavaa hyödyntäen. Puolet heistä olivat tavoitelleet puheli-

mitse ja puolet sähköpostilla. Yhteyden saaminen oli lähes kaikkien (94%) mie-

lestä riittävän nopeaa, loput vastaajista (6%) eivät osanneet sanoa. Oppilai-

toskohtaisia tietoja tarkastellessa voidaan mainita, että Porin yliopistokeskuk-

sen opiskelijoista oppilaitostyöntekijöihin yhteyttä ottaneet käyttivät yhteyden-

ottoon sähköpostia (100%), Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat ottivat 

yhteyttä ensisijaisesti puhelimitse (75%) kuten myöskin Satakunnan ammatti-

korkeakoulun opiskelijat (56%).  

 

Kymmenesosa kyselyyn vastanneista (12%) oli käyttänyt oppilaitostyön palve-

luja. Heistä lähes kaikki (89%) kokivat saaneensa apua riittävän nopeasti. Lo-

put vastaajista eivät osanneet sanoa. Palvelua käyttäneistä lähes kaikki (89%) 

kokivat palvelujen olleen saatavilla heille sopivana ajankohtana, pieni osa (5%) 

vastaajista ei kokenut niin ja loput vastanneista eivät osanneet sanoa. Palve-

lua käyttäneistä lähes kaikki (90%) kertoivat palvelujen olleen saatavilla heille 

sopivalla tavalla kasvotusten, puhelimitse tai sähköpostilla. Pieni osa vastaa-

jista (5%) ei kokenut palvelujen olleen saatavilla heille sopivalla tavalla ja pieni 

osa (5%) vastaajista ei osannut sanoa.  

 

Tarkastellessa palveluja käyttäneitä opiskelijoita omana ryhmänään, voidaan 

tehdä joitain tärkeitä havaintoja. Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoista 

viidesosa (25%) olivat käyttäneet oppilaitostyön palveluja. Satakunnan am-

mattikorkeakoulun opiskelijoista kymmenesosa (10%) ja Porin yliopistokes-

kuksen opiskelijoista alle kymmenesosa (8%) olivat käyttäneet oppilaitostyön 

palveluja. Oppilaitostyön palveluja käyttäneistä opiskelijoista kaikki puhuivat 

äidinkielenään suomea. Suurin osa (70%) heistä oli iältään 18-29-vuotiaita, yli 

puolet (53%) olivat opintojensa loppuvaiheilla ja alle puolet (42%) opintojen 

keskivaiheilla. Yli puolet (53%) palveluja käyttäneistä opiskelijoista olivat saa-

neet tietää oppilaitostyöntekijöistä heiltä itseltään oppilaitoksen tapahtumassa 

tai muualla oppilaitoksessa. Kaikki palveluja käyttäneet tiesivät palvelujen ole-

van maksuttomia ja luottamuksellisia. Melkein kaikki (89%) opiskelijat tiesivät 

palvelujen olevan katsomuksesta riippumattomia ja yli puolet (63%) opiskeli-

joista tiesivät, että käytyjä keskusteluja ei kirjata. 
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 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Opiskelijoiden hyvinvointia tukevien palvelujen kehittäminen on tärkeää tämän 

hetken yhteiskunnallisessa ja maailmanlaajuisessa tilanteessa, jotta niiden 

avulla voitaisiin yhä paremmin tukea opiskelijoiden hyvinvointia ja opinnoissa 

suoriutumista. Palveluja suunnitellaan vastaamaan oppilaitoksen henkilökun-

nan sekä opiskelijoiden tarpeita, mutta yhtä tärkeää on, että opiskeluyhtei-

söissä tunnetaan palvelut ja niiden piirteet. Opiskelijoille tarjottavien hyvinvoin-

tipalvelujen räätälöinti on turhaa, jos opiskelijat eivät ole palveluista tietoisia 

eivätkä näin ollen voi käyttää palveluja. Oppilaitostyön palveluista tietäminen 

on edellytys palveluihin hakeutumiselle.  

 

Tämän opinnäytetyön tulokset kertovat osaltaan tarpeesta Porin seurakun-

tayhtymän oppilaitostyön palvelujen tunnettuuden kehittämiseksi niin, että yhä 

useampi opiskelija tietäisi oppilaitoksessaan työskentelevistä Porin seurakun-

tayhtymän oppilaitostyöntekijöistä ja pystyisi yhä paremmin arvioimaan palve-

lujen ja omien tarpeidensa kohtaamista.  

 

Tulosten avulla voidaan tehdä oppilaitoskohtaista yhteenvetoa siitä, millaista 

tietoa oppilaitostyön palveluista eri oppilaitosten opiskelijoilla on ja millaista 

palveluihin hakeutumisen kannalta oleellista tietoa heiltä puuttuu. Palvelujen 

tunnettuuden lisäksi voidaan oppilaitoskohtaisesti tarkastella toimivia viestin-

täkanavia sekä nostaa esiin sellaisia viestintäkanavia, joiden käyttöä olisi mah-

dollista lisätä tarkastelemalla oppilaitoksessa tehtävän yhteistyön rakenteita ja 

niiden mahdollisuuksia.  
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Tutkimustulosten perusteella Porin seurakuntayhtymän oppilaitostyön palve-

lujen tunnettuus oli suurinta Diakonia-ammattikorkeakoulussa. Oppilaitostyön-

tekijöiden näkyvyys oppilaitoksessa on ollut tulosten perusteella hyvää. Oppi-

laitostyön palveluista tunnettiin parhaiten henkilökohtainen keskusteluapu 

ajanvarauksella, oppilaitoksen tapahtumissa mukana olo, hengellisten tilai-

suuksien järjestäminen sekä hengellisyyden tukeminen. Alle puolet opiskeli-

joista tiesi, että keskusteluapua on saatavilla myös ilman ajanvarausta. Ylei-

simpiä oppilaitostyöntekijöistä informoivia viestintäkanavia olivat opettaja, op-

pilaitostyöntekijät itse, oppilaitoksen verkkosivut sekä opiskelujärjestöt/oppi-

laskunnat. Hyvinvointityöryhmässä työskentelevien muiden ammattiryhmien 

edustajista opinto-ohjaaja oli tiedottanut oppilaitostyön palveluista kolmasosaa 

opiskelijoista. Palvelujen hyvä tunnettuus voi selittyä osaltaan Diakonia-am-

mattikorkeakoulun roolista kirkonalan koulutusten järjestäjänä. Oppilaitostyön 

palvelujen sisällöt ja erityispiirteet voivat olla opiskelijoille tuttuja ennestään ja 

oppilaitostyöntekijöiden toiminta on luonteva osa oppilaitoksen toimintaa muun 

muassa kirkollisten juhlien järjestäjänä.  

 

Satakunnan ammattikorkeakoulussa oppilaitostyön palvelujen olemassaolosta 

tietäminen ja oppilaitostyöntekijöiden näkyvyys oli heikompaa, kun Diakonia-

ammattikorkeakoulussa. Palveluista parhaiten tunnettiin henkilökohtaiset kes-

kustelut ajanvarauksella, kriisityö, hengellisyyden tukeminen ja oppilaitosten 

tapahtumissa mukana olo. Reilu kolmannes tiesi keskusteluavusta ilman ajan-

varausta. Yleisimpiä viestintäkanavia olivat oppilaitostyöntekijät itse, oppilai-

toksen verkkosivut sekä opiskelijajärjestöt/oppilaskunnat. Opinto-ohjaaja oli 

tiedottanut oppilaitostyön palveluista kymmenesosaa opiskelijoista. 

 

Porin yliopistokeskuksen opiskelijoista yli puolet olivat havainneet oppilaitos-

työntekijät oppilaitoksessaan ja hieman alle puolet tiesi heidän työskentelevän 

oppilaitoksessa. Melkein kaikki tiesivät henkilökohtaisesta keskusteluavusta 

ajanvarauksella. Vastaavasti alle kymmenes opiskelijoista tiesi keskustelu-

avusta ilman ajanvarausta. Muita tunnetuimpia palveluja olivat kriisityö, hen-

gellisyyden tukeminen ja oppilaitoksen tapahtumissa mukana olo. Yleisimmät 

viestintäkanavat olivat opiskelujärjestöt/oppilaskunnat, työntekijät itse sekä 

oppilaitoksen verkkosivut. Opinto-ohjaaja oli informoinut oppilaitostyön palve-

luista noin kymmenesosaa opiskelijoista. 
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Porin seurakuntayhtymän oppilaitostyön palvelujen tunnettuutta voidaan lisätä 

pohtimalla keinoja tavoittaa opiskelijat paremmin ja pohtia myös, mistä asioista 

opiskelijoita olisi hyödyllistä informoida. Vaikutuksen portaat-teoriaa hyödyn-

täen voidaan tarkastella opiskelijan päätöksentekoprosessia suhteessa oppi-

laitostyön palveluihin. Porin korkea-asteen oppilaitoksissa oppilaitostyöstä tie-

sivät tutkimuksen mukaan vähän yli puolet opiskelijoista. Tämän mukaan tie-

toportaalla on siis puolet Porin korkea-asteen opiskelijoista. Tässä kohtaa 

markkinoinnin näkökulmasta tulisi pohtia keinoja tunnettuuden lisäämiseksi 

niin, että opiskelijat ymmärtäisivät palvelut paremmin. Palvelujen ymmärrettä-

vyyden lisäämiseksi olisi myös tärkeää saada ne opiskelijat myös tietopor-

taalle, jotka eivät vielä siellä ole eivätkä siis tiedä palvelujen olemassaolosta. 

Tässä oleellista on etsiä keinoja tavoittaa opiskelijat paremmin. 

 

Jokaisessa oppilaitoksessa tunnistettiin Porin seurakuntayhtymän yleisimmät 

työmuodot, joita ovat henkilökohtainen keskusteluapu, hengellisyyden tukemi-

nen ja sielunhoidolliset keskustelut sekä oppilaitosten tapahtumissa mukana 

olo. Parhaiten kuitenkin tunnettiin henkilökohtainen keskusteluapu ajanva-

rauksella, mikä onkin oppilaitostyön keskeinen työmuoto. Jokaisessa oppilai-

toksessa on tulosten perusteella aiheellista pohtia oppilaitoksessa järjestettä-

vien säännöllisten päivystysten parempaa informointia, jotta yhä useampi opis-

kelija voisi hyötyä keskusteluavusta ilman ajanvarausta. Tämä työmuoto ei ol-

lut kovin monen opiskelijan tiedossa. Pandemian aikana oppilaitostyössä ei 

ole opiskelijoiden etätyöskentelyn ja rajoitustoimenpiteiden vuoksi voitu järjes-

tää oppilaitostyöntekijöiden säännöllisiä päivystyksiä oppilaitoksissa, jonka 

kautta opiskelijat ovat normaalisti voineet saada keskusteluapua ilman ajan-

varausta. 

 

Oppilaitoksessa toimivien muiden ammattiryhmien edustajista opinto-ohjaajat 

olivat informoineet jonkin verran opiskelijoita oppilaitostyön palveluista. Sen 

sijaan vastaava luku kuraattorien, terveydenhoitajien ja psykologien kohdalla 

oli pieni tai olematon. Tätä voidaan selittää muun muassa psykologipalvelujen 

vaihtelevana saatavuutena sekä sillä, että terveydenhoitaja ja kuraattori eivät 

välttämättä tavoita kaikkia opiskelijoita koko opiskelun aikana. Puolestaan 

opinto-ohjaaja kohtaa lähes jokaisen tutkinto-opiskelijan opintojen aikana. 
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Opettajat ovat tiedottaneet opiskelijoita palveluista Diakonia-ammattikorkea-

koulussa, mutta muissa oppilaitoksissa opettajien rooli palveluista informoin-

nissa oli huomattavasti pienempi. Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Porin 

yliopistokeskuksen kohdalla opettajien mahdollista hyödyntämistä palveluista 

informoinnissa voitaisiin kartoittaa lisää, koska opettajat ovat henkilöitä, jotka 

kohtaavat opiskelijoita oppilaitoksen henkilökunnasta eniten. 

 

Tärkeimpiä kanavia oppilaitostyön palveluista tiedottamisessa tutkimuksen 

mukaan oli työntekijöiden näkyvyys oppilaitoksissa. Oppilaitostyön luonne on 

läsnäoloa oppilaitoksissa ja opiskelijoiden ja työntekijöiden saatavilla oloa hei-

dän omassa toimintaympäristössään. Oppilaitostyön palveluja käyttäneistä 

suurin osa oli kuullut palveluista työntekijöiltä itseltään, mikä viittaa siihen, että 

opiskelijoiden kohtaaminen oppilaitoksissa madaltaa kynnystä hakeutua avun 

piiriin. Kohtaamiset oppilaitoksissa ovat siis toimiva markkinointikeino, mutta 

se vaatii oppilaitostyöntekijöiltä oikea-aikaisuutta ja -paikkaisuutta silloin, kun 

he kohtaavat opiskelijoita tehdäkseen palvelujaan tunnetuiksi. Palvelujen tun-

nettuutta voidaan kehittää esimerkiksi lisäämällä oppilaitostyöntekijöiden nä-

kyvyyttä oppilaitoksissa tavoittaen ainakin kerran opintojen aikana jokaisen 

opiskelijan, hyödyntämällä tehokkaammin yhteistyöverkostoa palveluista tie-

dottamisessa sekä löytämällä uusia viestintäkeinoja ja -kanavia tavoittaa opis-

kelijoita.  

 

Sosiaalisen median kautta murto-osa opiskelijoista oli kuullut oppilaitostyön 

palveluista. Sosiaalisen median hyödyntäminen oppilaitostyön palveluista in-

formointiin olisi perusteltua muun muassa sosiaalisen median käytön lisäänty-

misenä eri ikäisten opiskelijoiden keskuudessa. Osa kyselyyn vastanneista oli 

etsinyt yhteystietoja myös sosiaalisesta mediasta ja yksi vastaaja esitti myös 

toiveen niiden löytymiseksi sieltä. Sosiaalisen median hyödyntäminen ei ole 

kuitenkaan yksinkertaista, koska sosiaalisen median alustoilla käyttäjä voi itse 

määrittää, millaista informaatiota haluaa vastaanottaa. Oleellista olisi siis löy-

tää väyliä informaation saamiseksi opiskelijoille ilman, että se vaatisi opiskeli-

jalta aloitteellisuutta Porin seurakuntayhtymän oppilaitostyön palvelujen tiedot-

teiden seuraamiseen.  
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Opinnäytetyön tulosten perusteella voidaan todeta, että Porin seurakuntayhty-

män oppilaitostyön palvelujen saatavuus opiskelijoiden keskuudessa on ollut 

hyvää. Työntekijöiden yhteystiedot ovat olleet löydettävissä Porin seurakun-

tayhtymän ja oppilaitosten verkkosivuilta helposti. Työntekijät ovat vastanneet 

opiskelijoiden yhteydenottoihin riittävän nopeasti ja myös avun saaminen on 

ollut vastaajien mielestä riittävän nopeaa.  

 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko määrittelee oppilaitostyön keskeiseksi 

osaksi matalan kynnyksen keskusteluavun tarjoamisen. Suomen terveyden ja 

hyvinvoinninlaitos määrittelee matalan kynnyksen palveluiden perusominai-

suudet, jotka osaltaan vastaavat myös Porin seurakuntayhtymän oppilaitos-

työn tarjoaman keskusteluavun piirteitä.  

 

Matalan kynnyksen perusominaisuuksia ovat omaehtoinen asiointi ilman ajan-

varausta, pidennetyt ja asiakkaan tarpeisiin sovitetut aukioloajat, matalan asi-

ointikynnyksen sijainti, byrokratian vähäisyys, asiakkaan oman tahdon koros-

taminen, palvelujen maksuttomuus ja mahdollisuus asioida anonyymisti. Asi-

akkaaseen liittyvät asiat, kuten hänen asuinpaikkansa tai kansalaisuutensa ei-

vät saisi olla esteinä palveluun hakeutumiselle. Matalan kynnyksen palvelut 

tavoittelevat varhaista puuttumista, ne mahdollistavat pienienkin huolien pu-

heeksi ottamisen ja muutokseen motivoinnin ilman leimautumisen pelkoa. 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos i.a.) Nämä matalan kynnyksen palvelun piir-

teet ovat vaikuttaneet myönteisesti opiskelijoiden kokemuksiin palvelujen saa-

tavuudesta. 
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Oppilaitostyön palveluja on saatavilla oppilaitoksissa opiskelijoiden läsnäolo-

aikana, mutta tämä ei vielä välttämättä turvaa palvelun ja palveluntarpeen koh-

taamista. Opiskelukiireiden vuoksi palvelun käytön sovittaminen opiskelupäi-

vän sisälle ei välttämättä ole mahdollista. Se ei välttämättä ole myöskään mie-

lekästä, jos opiskelija kokee käsiteltävän asian arkaluontoisena. Porin seura-

kuntayhtymän oppilaitostyöntekijät tarjoavat keskusteluaikoja asiakkaan tar-

peisiin pohjautuen myös opiskeluajan ja oppilaitoksen ulkopuolella. Keskuste-

luajalla ja -paikalla on merkittävä rooli keskustelun kannalta merkittävän tur-

vallisuudentunteen syntymiselle. 

 

Palvelujen saatavuutta kartoittaneet kysymykset eivät antaneet palvelujen ke-

hittämisen kannalta merkittäviä oppilaitoskohtaisia tietoja. Tämä johtui siitä, 

että opiskelijat olivat pääosin tyytyväisiä palvelujen saatavuuteen liittyviin asi-

oihin.  
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 POHDINTA 

 

 

9.1 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 

 

Opinnäytetyöprosessia varten tehtiin sopimus opinnäytetyön tekemisestä yh-

teistyökumppanin, opiskelijan ja opiskelijan oppilaitoksen kanssa. Sekä diako-

nia-ammattikorkeakoululta, että Satakunnan ammattikorkeakoululta tuli anoa 

tutkimusluvat opinnäytetyön toteuttamista varten. Opinnäytetyön tuloksia ke-

rätessä ja käsitellessä toimittiin henkilötietojen käsittelyä ohjaavien ja tietosuo-

jaohjeiden mukaisesti. Tutkimukseen osallistuminen oli opiskelijoille vapaaeh-

toista ja heitä informoitiin kyselyn saatekirjeessä tutkimuksen käytänteistä 

sekä tietosuoja-asioista. Arvontaa varten kerätyt yhteystiedot käsiteltiin erossa 

vastauslomakkeiden kanssa, jotta voitiin turvata opiskelijan anonymiteetti. Tut-

kimuksen aikana pyrittiin huolellisuuteen ja tietojen ja tulosten tarkkaan käsit-

telyyn. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidessa esiin nousee kysymykset mittarien oi-

keellisuudesta, syy- seuraussuhteiden tulkinnasta sekä otoksen koosta. Mitta-

rien eli kysymysten laatimisessa on käytetty teoriatietoa oppilaitostyön palve-

luista ja niiden erityispiirteistä. Teoriatietona on ollut myös oppilaitostyönteki-

jöiltä saatu tieto heidän käyttämistään viestintäkanavista sekä palvelujen sisäl-

löistä. Palvelujen saatavuuteen liittyvien mittareiden laadinnassa on myös käy-

tetty teoriatietoa. Pohdittavaksi jää, ovatko mittarit antaneet riittävän kattavan 

kuvan palvelujen tunnettuuteen ja saatavuuteen liittyvistä asioista palvelujen 

kehittämisen näkökulmasta.  
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Syy-seuraussuhteiden oikeanlainen tulkinta on osittain riippuvainen kyselyyn 

vastanneiden opiskelijoiden joukosta. Vastaajajoukko oli homogeeninen, 

mutta korkeakouluopiskelijat eivät ole yhtä homogeeninen joukko. Vastaajien 

yleisiä ominaisuuksia olivat naissukupuoli, ikäluokka 18-29, suomi äidinkielenä 

ja oppilaitos Diakonia-ammattikorkeakoulu. Jos vastaajajoukko olisi ollut hete-

rogeenisempi, olisi syy-seuraussuhteiden tulkinnat olleet luotettavampia? Nyt 

tulokset on tulkittu sellaisten yksiköiden avulla, jotka eivät täysin edusta popu-

laatiota Porin korkea-asteen opiskelijoista. Vastausprosentit jäivät kaikkien op-

pilaitosten kohdalla alhaisiksi. Porin yliopistokeskuksen tuloksia ei voida vas-

tausprosentin perusteella pitää luotettavina. Lisäksi Satakunnan ammattikor-

keakoulun ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tuloksia on syytä tulkita kriittisesti 

alhaisen vastausprosentin vuoksi. 

 

Myös palvelujen saatavuuteen liittyvä tyytyväisyys herättää kysymyksiä. Onko 

kyselyyn halunneet osallistua vain sellaiset opiskelijat, joiden kuva oppilaitos-

työstä saatujen palvelujen perusteella on positiivinen. Olisiko vastaukset olleet 

erilaisia, mikäli kysely olisi toteutettu satunnaisotannalla ja siihen olisivat vas-

tanneet kaikki kutsun saaneet? Jos saatavuuteen liittyvien mittareiden tuot-

tama data olisi ollut sisällöllisesti hajanaisempaa, olisi sen avulla voitu kehittää 

palvelujen saatavuutta. Näiden saatujen tulosten perusteella saatavuus on hy-

vää, eikä sitä tarvitse kehittää.  

 

Saatavuuteen liittyviä mittareita olisi kuitenkin voinut olla enemmän. Kyselystä 

saadun palautteen ja kehitysehdotuksen perusteella olisi ollut esimerkiksi en-

siarvoisen tärkeää jättää kyselylomakkeelle avoin kenttä vapaille kommenteille 

ja kehitysehdotuksille. Nyt kyselyyn vastanneilla opiskelijoilla ei ollut mahdolli-

suutta täydentää vastauksiaan tai sanoa jotain sellaista, jota strukturoitujen 

kysymysten avulla ei voitu kertoa. Avointen kysymysten avulla olisi lisäksi voitu 

selvittää tunnettuusongelman lisäksi toista sidosryhmäsuhteen esteenä ole-

vaa tekijää, sidosryhmän mielikuvia. 
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9.2 Jatkotutkimusaiheet 

 

Tunnettuuden kehittäminen olisi tärkeää, jotta palvelut tulisivat opiskelijoiden 

tietoisuuteen. Suomen evankelisluterilaisen kirkon strategiassa Ovet auki nos-

tetaan esiin digitalisaation tuomia mahdollisuuksia ihmisten kohtaamiselle. 

Valmiudet tehdä verkossa tehtävää työtä ovat kirkossa hyvät. (Suomen evan-

kelisluterilainen kirkko i.a.-d.) Tunnettuuden kehittämisessä olisi tärkeää lisätä 

niiden opiskelijoiden määrää, jotka tietäisivät oppilaitostyön palvelujen ole-

massaolosta. Yhtä tärkeää olisi tuoda opiskelijoiden tietoisuuteen palvelujen 

sisältöjä niin, että opiskelija voisi paremmin arvioida palvelujen sopimista omiin 

tarpeisiin ja odotuksiin. Myös opiskelijahuoltoryhmät toivoivat Havukainen-

Junnon opinnäytetyön tutkimuksessa oppilaitostyöltä lisää näkyvyyttä, tiedot-

tamista ja sen personointia (Havukainen-Junno, 2019, s. 34). 

 

Oppilaitostyön palveluja voisi tuoda esiin sosiaalisen median kautta hyödyntä-

mällä Porin seurakuntayhtymän viestintästrategian ydinviestejä. Strategian 

ydinviestit ovat paikallisuus, hengellisyys ja ihmisläheisyys. Paikallisuuden nä-

kökulmasta seurakunta rantautuu ihmisten keskelle ja viestii ilosanomasta 

työntekijöiden ja seurakuntalaisten kautta. Hengellisyyden ydinviesti konkreti-

soituu puolestaan esimerkiksi avun antamisesta diakoniatyön kautta tai hen-

gellisten työvälineiden tarjoamisena ihmisille. Ihmisläheisyyden kautta halu-

taan lisätä yhteenkuuluvuutta sekä konkretisoida ihmisten ja heidän tarinoi-

densa kautta sitä, mitä kirkossa tapahtuu. (Kuhna. 2020.)  

 

Tutkimuksellisen opinnäytetyön aiheina voisi olla korkeakouluopiskelijoiden 

kokemukset oppilaitostyön keskusteluavusta opiskeluhyvinvointia tukevana 

palveluna tai selvittää, millaisten tarpeiden edessä korkeakouluopiskelijat ko-

kisivat hyötyvänsä oppilaitostyön palveluista. 
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9.3 Oma ammatillinen kasvu 

 

Kirkon oppilaitostyö ei tullut kirkon erityistyömuotona kovinkaan tutuksi opinto-

jeni aikana ennen opinnäytetyön aloittamista. Opinnäytetyöprosessi itsessään 

on vasta avannut kirkon oppilaitostyötä ja yhteistyön tekemistä yhteiskunnan 

muiden toimijoiden kanssa kirkon työntekijän ammattiroolista katsottuna. Kor-

keakouluopiskelun haasteiden monimuotoisuus, opiskeluhyvinvointia tukevan 

palveluverkoston pirstaleisuus, erilaiset tarpeet oppilaitosten välillä sekä opis-

kelijoiden elämäntilanteiden laaja kirjo eivät tee kirkon oppilaitostyöstä kovin 

yksiselitteistä ja helppoa. Suurimpana haasteena mielestäni ovat opiskeluelä-

män hektisyys ja yhteiskunnan muutokset, jotka näkyvät nopeasti opiskeluyh-

teisöissä, mutta myös opiskelijoiden henkilökohtaisessa elämässä. Oppilaitos-

työntekijältä vaaditaan nopeaa reagointia sekä kykyä elää jatkuvassa muutok-

sessa. Oppilaitostyöntekijän tulee myös ymmärtää opiskeluun liittyviä haas-

teita ja opiskelua tukevia tekijöitä. Toimiva yhteistyö oppilaitosten muiden toi-

mijoiden kanssa edellyttää yhteistyöverkoston hyvää tuntemista ja tiivistä yh-

teydenpitoa.  

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää paikallisesti kirkon oppilaitos-

työtä palvelujen tunnettuuden ja saatavuuden näkökulmasta. Vaikka vastaaja-

prosentti oli alhainen, voidaan tutkimuksen avulla tehdä silti joitain päätelmiä 

Porin seurakuntayhtymän oppilaitostyöstä. Opinnäytetyöstä voi olla hyötyä 

myös heille, jotka haluavat tutkia erityisesti oppilaitostyön tunnettuutta jossain 

muussa seurakunnassa. Toivon myös, että oma opinnäytetyöprosessini voi 

omalta osaltaan avata opinnäytetyöprosessin mahdollisia haasteita tuleville 

opinnäytetyön tekijöille, sekä tarjota pohjaa Porin seurakuntayhtymän oppilai-

tostyön palvelujen tulevaa kehittämistä ja mahdollisia uusia tutkimuksia varten. 

 

Opinnäytetyöprosessi on ollut oman kokemukseni mukaan pitkä. Opinnäyte-

työn tekeminen on vaatinut ennen kaikkea itseohjautuvuutta, sitkeyttä, tavoit-

teiden asettamista sekä niissä pysymistä. Vaikeaa prosessissa on ollut rajata 

työ sekä teoreettisen viitekehyksen näkökulmasta, että ajallisesti. Vasta nyt 

valmista työtä katsoessani ymmärrän tutkimuksellisessa opinnäytetyössä ai-

heen tarkan rajaamisen merkityksen. Koen, että opinnäytetyöni on ollut har-

joittelua tutkimuksen tekoon. Jos lähtisin prosessiin uudelleen, tekisin monta 
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asiaa toisin. Pääasia kuitenkin on, että omasta mielestäni saavutin kuitenkin 

melko hyvin opinnäytetyölleni asettamat tavoitteet ja sain vastauksia asetta-

miimme tutkimuskysymyksiin. Tutkimuksellisen opinnäytetyön tekeminen on 

ollut mielenkiintoista ja vasta katsomalla prosessia taaksepäin huomaa oppi-

neensa paljon. Erityisesti olen oppinut tutkimuksellisen opinnäytetyön proses-

sista, mutta myös itsestäni opiskelijana.  

 

Myös oma viiden vuoden matkani korkeakouluopiskelijana ja siihen ajanjak-

soon sisältyneet opiskeluhyvinvointia heikentäneet tekijät ovat yhdessä tä-

män opinnäytetyöprosessin kanssa tuoneet ymmärrystä opiskeluhyvinvointia 

tukevaa työtä kohtaan. Opinnäytetyöprosessista saatu ymmärrys kirkon oppi-

laitostyön luonteesta etenkin opiskelijan henkisenä ja hengellisenä tukijana 

on lisännyt kiinnostusta oppilaitoksissa tehtävää hyvinvointityötä kohtaan.  
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LIITE 1. Saatekirje 

Hyvä korkeakouluopiskelija, vastaa kyselyyn ja osallistu arvontaan!  

  

Opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulussa sosionomiksi suuntautumisena 

kirkon nuorisotyö. Teen opinnäytetyötä, jossa selvitän korkeakouluopiskelijoi-

den kokemuksia Porin seurakuntayhtymän oppilaitostyön palvelujen tunnet-

tuudesta ja saatavuudesta. Kysely kohdennetaan Satakunnan ammattikorkea-

koulun, Porin yliopistokeskuksen sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun Porin 

kampuksen opiskelijoille.  

Vastaathan, vaikka et tuntisikaan palveluja. Myös se tieto on meille tärkeää! 

Kyselyn avulla kerättyä tietoa hyödynnetään palvelujen saatavuuden ja tun-

nettuuden kehittämisessä.   

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu anonyymisti. Kerättyä tie-

toa käsitellään luottamuksellisesti, eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuo-

lille. Kysely koostuu monivalintakysymyksistä ja sen voi täyttää puhelimella, 

tabletilla tai tietokoneella. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 2- 5 minuuttia.  

Vastaamalla kyselyyn voit halutessasi olla mukana arvonnassa ja voittaa hy-

vinvointiin liittyvän lahjakorin tai lahjakortin. Arvontaan voit osallistua jättämällä 

meille sähköpostiosoitteesi/ puhelinnumerosi kyselyn lopuksi. Ilmoitamme 

voittajalle henkilökohtaisesti. Kyselyn vastaukset ja yhteystiedot käsitellään 

erillään, joten vastaajien anonymiteetti säilyy. Yhteystiedot hävitetään asian-

mukaisesti arvonnan jälkeen.  

Linkki kyselyyn https://link.webropolsurveys.com/S/42BBB2AFDD57E35A 

   

Kiitos osallistumisestasi!  

  

Yhteistyöterveisin,  

  

Eini Karppinen, eini.karppinen@student.diak.fi  

Porin seurakuntayhtymän oppilaitostyöntekijät:  

Heikki Hesso, heikki.hesso@evl.fi, puh. 0400 309 459  

Johanna Simola, johanna.simola@evl.fi, puh. 0400 309 771  

 

 

  

https://link.webropolsurveys.com/S/42BBB2AFDD57E35A


55 
 

 

LIITE 2 Kyselylomake 
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