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OPISKELIJAPALAUTEKOKONAISUUS

Lähtökodat
”Luodaan kattava opiskelijapalautteen keräämis-, analysointi- ja käsittelyprosessi, joka 
palvelee päätöksentekoa ja toiminnan kehittämistä eri toimijatasoilla yhdessä henkilöstön 
ja opiskelijoiden kanssa. (hankekuvauksesta, LARK9)”

 Omniassa oli useita erilaisia palautekanavia ja –menetelmiä. 

 Tarvittiin systemaattisuutta ja palautetiedon vertailukelpoisuutta toimintojen ja 
tutkintojen välillä.
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OPISKELIJAPALAUTEKOKONAISUUS

Ratkaisuja
 Amis-palaute oli olemassa ja velvoittava, mutta ei yksin kattanut kaikkea palautetiedon 

tarvetta.

 Tarvitsimme pedagogisen palautteen menetelmän sekä tunnistimme tarpeen 
keskustelevalle ja osallisuutta vahvistavalle väylälle opiskelijoiden kuulemiseen.

 Syntyi opiskelijapalautteen kolminaisuus:
 Amis-opiskelijapalaute
 Tutkinnon osan palaute
 Opiskelijafoorumit
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OPISKELIJAPALAUTEKOKONAISUUS

Tutkinnon osan palaute
 Automaattisesti kaikille tutkintokoulutuksen opiskelijoille lähetettävä tiivis kysely:
 Kyselylomake on wilmapohjainen, tiedot siirtyvät tietovarastoon ja näkyvät powerbi-

näkymänä henkilöstön itranetissä viikoittain päivittyvänä taulukkona.
 Opiskelija vastaa kyselyyn aina ammatillisen tutkinnon osan suoritettuaan.
 Kysely sisältää 15 kysymystä, jotka jakautuvat kolmeen eri aihealueeseen:

• Opetus ja ohjaus oppilaitoksessa
• Opetus ja ohjaus työelämässä oppimisessa
• Osaamisen osoittaminen näytössä

 Palautetieto raportoidaan tutkinnoittain 4 kertaa vuodessa koulutuspäälliköille sekä 
tutkinnon osassa opetusta ja ohjausta järjestäneille opettajille.
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OPISKELIJAPALAUTEKOKONAISUUS

Opiskelijafoorumit
 Tutkinnoittain järjestettävä keskustelutilaisuus, jossa opiskelijat tapaavat Omnian johtoa.
 Keskustelun teemoina on yhteisiä ja tutkintokohtaisia asiakokonaisuuksia.

 Keskusteluun osallistuu edustaja jokaisesta tutkinnon opiskelijaryhmästä.
 Opiskelijat valmistautuvat keskustelutilaisuuteen ryhmänä, valitsevat ryhmälle 

edustajan ja kirjaavat yhteisesti palautteen / muistiinpanot keskustelusta sähköiselle 
lomakkeelle, joka toimii foorumiedustajan tukena varsinaisessa opiskelijafoorumissa.

 Keskustelutilaisuuteen osallistuu tutkinnosta vastaava toimialarehtori ja koulutuspäällikkö.
 Tutkintokohtaisessa foorumissa puheenjohtajana toimii pedagoginen päällikkö.
 Keskustelutilaisuuden päätteeksi toimialarehtori ja koulutuspäällikkö valitsevat 

keskustelun pohjalta keskeisimmät kehittämiskohteet ja onnistumiset.
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SEURANNASTA JA RAPORTOINNISTA 

 Jatkuva seuranta tapahtuu henkilöstön intranetissä
 Seurantatyökalun tiedot päivittyvät viikoittain
 Yksityiskohtaisia raportteja toimitetaan vastuuhenkilöille erillisen aikataulun mukaan.
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PALAUTETIEDON HYÖDYNTÄMISESTÄ

 Seuraava kehittämisen kohde on yhdenmukaisen palautetiedon (ja laatutiedon) 
läpikäymisen ja hyödyntämisen toimintamalli.
 Menetelmäksi on suunnitteltu kaksivaiheinen palaute-/ laatupalaveri, joka

järjestettäisiin tutkinnoittain, laatutyötä tekevien toimijoiden fasilitoimana.
• 1. kierros, toimialarehtori ja koulutuspäälliköt
• 2. kierros, koulutuspäällikkö ja tutkinnon opetus- ja ohjaushenkilöstö

 1 – 2 kertaa vuodessa järjestettävä
 Tapaamisissa tarkasteltaisiin tutkinnon / vastuualueen tuloksia suhteessa Omnian

tavoitteisiin ja totetuneisiin keskiarvoihin.
 Tavoitteena on tunnistaa parhaat onnistumiset sekä poikkeamat ja laatia

toimintasuunnitelma laadun varmistamiseksi.
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OPISKELIJAPALAUTTEEN KOLMINAISUUS

”Luodaan kattava opiskelijapalautteen keräämis-, analysointi- ja käsittelyprosessi, 
joka palvelee päätöksentekoa ja toiminnan kehittämistä eri toimijatasoilla yhdessä 
henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. (hankekuvauksesta, LARK9)”

 Kolme menetelmää täydentävät toisiaan ja tuottavat toivottua tietoa
 Muodollista ja määrällistä
 Vertailukelpoista ja laadullista
 Tutkinto- ja koulutuskohtaista arjen kokemusta

Kiitos
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