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On erilaisia opiskelijoita / erilaisia asiakasprofiileja
- mitkä keinot ovat parhaita kullekin profiilille?
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Hanna 24 v.
oppisopimusopiskelija

Daisy 16 v. ja Karim 19 v.
suorittavat perustutkintoa

Juho 21 v.
suorittaa tutkinnon osia

Nimet ym. tiedot ovat esitystä varten keksittyjä. 
Kuvat ovat OSAOn kuvapankista

Patrik 39v.
yrittäjä
suorittaa erikoisammatti-
tutkintoa

Maija 45 v
perheellinen
suorittaa ammattitutkintoa



Ka 45%

Koulutuksen järjestäjien 
Amispalautteen kyselyiden vastaus-%:t 2019-2020
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Ka 53%

Ka 54%

Lähde: Vipunen



Amispalauteprosessi suunniteltu alusta loppuun
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Erilaiset viestintävälineet

Opiskelijoiden vastaamisen varmistaminen
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Vastaaminen kootusti

Opettajat muistuttavat 
opiskelijoita vastaamisesta,
muistuttavat uudestaan ja ...

Kerrotaan, miksi kyselyitä tehdään

Opiskelija voi vaikuttaa –
voi osallistua

Saadaan tietoja –
kehitetään toimintaa

Vaikuttaa rahoitukseen

Kuulluksi 
tulemisen 
kokemus

Osallisuuden 
kokeminen 

lisää 
yhteisöllisyyttä

WhatsApp-viestit

Wilma-viestit tai vast.

Sähköposti

Info-TV

Miten 
kyselyt ovat 

vaikuttaneet –
mitä on tehty

Opettajat ym. varmistavat 
vastaamisen eri tavoin;

esim. todistusten yhteydessä

Motivoivat viestit linkin kera –
valmiit viestipohjat



Henkilöstön motivointi Amispalautteen toteuttamiseen
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Opettajien ym. 
muistuttaminen,

ja muistuttaminen...

Tuloksia kehittämiseen –
ja ”näkee oman työn 

vaikutuksen!”
Tuloksista 

tiedottaminen ja 
käsittely 

säännöllisesti

Tulokset 
PowerBI:llä, 

intrassa, 
s-postilla...

Vastaajatunnusten 
laatijoiden säännölliset 

kokoukset
Palautteen 

hoitaminen otettu 
”sydämen asiaksi”

Selkeät ohjeet

Merkitys rahoitukselle,
”paljonko yksi vastaus 

tuo euroja”

Muistutusviestejä 
automatiikalla,

esim. 
PrimusQueryllä

Amispalautekiertue
toimipisteissä ym.



Hyvien käytänteiden jakaminen, toisilta oppiminen
ongelmien ratkaiseminen yhdessä

8

• Miten Amispalautteen kyselyihin vastattiin ja tulokset

• Kertaus Amispalautteen keräämisestä (OPH:n kirje)

• Amispalautteen valtakunnallinen UKK -sivu

• Tunnusten laatiminen erilaisissa ”tapauksissa” 

• Oppisopimuksen ja laajennetun oppisopimuksen 

opiskelijoiden vastaamisen varmistaminen

• Vastaajatunnusten laatiminen laajennetun 

oppisopimusopiskelijoille

• Kokemukset, opit ja vinkit Amispalautteiden 

toteuttamiseen

• Valmiit viestipohjat vastaajatunnusten 

lähettämiseen

• Uudet kyselykerrat perustettu

• Tunnusten laatijoiden käyttöoikeudet 

• Amispalautteen kohderyhmien 

määrittäminen

• Muut asiat

• Seuraava kokous

Esimerkkinä Amispalautteen tunnusten laatijoiden kokouksen asialista 



Kiitos
Sauli Alaruikka
050 582 8899
sauli.alaruikka@osao.fi


