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SASKY koulutuskuntayhtymä
• 9 ammatillista oppilaitosta, 7 400 opiskelijaa (AMKO 

3710), henkilöstöä 520

• Lisäksi yleissivistävää koulutusta

• Pirkanmaalla ja osittain Satakunnassa

• AMKO akkreditointi vuodesta 2015, yleissivistävän 
koulutuksen akkreditointi 2021
– ”normaalisti” n.60-70 lähtevää E+ opiskelijaa, kaikkiaan 80-

90

– Henkilöstöä n. 40-50, josta n. puolet E+

– Saapuvia opiskelijoita n. 10-25

– Saapunutta henkilöstöä n. 30-60 (oli voimakkaassa 
kasvussa)



Mobility Tool - sekava tiedon 
aarreaitta

• Dataa on, vaikka lampaat söisivät – mutta eihän tästä tule 
hullua hurskaammaksi???

• Ei hätää – ei tarvitse olla Excel-velho saadakseen aika 
paljonkin irti

• Pyydän oikeilta osaajilta jo etukäteen anteeksi!



Alkuperkaus

• poista n. 200 turhaa saraketta – mieti, mitä tietoa haluat 
kerätä. Nimeä sarakkeet lyhyesti, mutta loogisesti.

• etsi ja korvaa: muunna asteikkopalautteet numeroiksi 1-
5 etsi ja korvaa –toiminnolla + keksi muita itsellesi 
valaisevia etsi ja korvaa -sääntöjä

• käytä värejä havainnollistamaan asioita ehdollisen 
muotoilun avulla – esim. liikennevalot

 yleisnäkymä hankkeen onnistumisesta; kiva näyttää 
esim. johtoryhmälle





Kohti tarkempaa erittelyä: 
sarakkeittain

• Laske numeroiden määrä: kaikkiin kysymyksiin ei ole 
välttämättä tullut vastauksia  keskiarvo

• Poista vastausten määrästä myös Not applicable –vastaukset. 
Esim. Koulutuksen laatu vastaanottavassa 
organisaatiossa! Vastausten arvo?? 

• Laske, jos --> ehdoksi 5, sitten 4, 3,2,1 --> voit laskea, kuinka 
monta tyytyväistä (4 ja 5); tyytyväisten prosenttiosuudet saa, 
kun vertaa niitä kokonaismäärään. Samoin voi 
laskea tyytymättömien osuuden

• Keskiarvot ja tyytyväisten prosenttiosuudet kertovat eri asioita 

• Onni on Excelin kopiointikahva! 



Järjestele ja tarkastele dataa

• Esim. oppilaitoksen mukaan, jos se on järkevää – meillä on 
 eri korostusväri eri oppilaitosten opiskelijoille

• Tai alan mukaan?

• Katso erityisesti ”punahehkuiset” rivit – ovatko 
koordinaattorin vanhoja tuttuja? Mitä voi löytyä takaa?

• Epäonnistuneita kokemuksia tulee aina

• Raporttien subjektiivisuus



Ryhmittele otsikoittain eri 
välilehdille 

Meillä eri välilehdillä esim.

• Perusasiat

• Järjestelyt

• Oppimistulokset

• Vaikutukset

• Avoimet kysymykset (säädä sarakkeita tarpeen mukaan)



Perusasiat: apuraha, 
tunnustaminen, valmennus

• Poimi opiskelijat, jotka eivät ole tajunneet saavansa apurahaa 
ollenkaan tai kertovat sen riittäneen 0-25% kuluista mistä 
johtuu? 

• Poimi opiskelijat, jotka eivät ole mielestään saaneet 
minkäänlaista tunnustusta  Miten asia ilmenee esim. 
valmennuskurssilla?

• Valmennuksen osalta vastauksista vaikea päätellä mitään 



Oppimistulokset ja vaikutukset

• Mitä opiskelijat ovat selkeästi saaneet jaksoiltaan?

• Millainen osaaminen jää piiloon? Esim. LUMA ja TVT-
osaaminen

• Selkeät erot jaksojen keston mukaan sekä oppimistulosten että 
vaikuttavuuden osalta

• Yleisesti ottaen molemmat kuitenkin erinomaisia

 Tee koonti esim. nettisivuille, johtoryhmälle, yhtymähallitukselle



Oppimistulokset ja vaikutukset



OLSin hyödyntäminen 
kieliosaamisen arvioinnissa

– Kielten opettajat hienosäätävät: T1 vai T2, H3 vai H4.



Järjestelyt: mikä toimi ja missä 
oli ongelmia?
a) Oman pään osalta --> millaisia kehittämiskohteita 
löytyy?

b) Partnereittain  partnerivertailu: selkeitä eroja löytyy! 
Joidenkin partnereiden osalta palautetta on aika vähän

• Partnerivertailussa nousevat toisaalta Malta ja toisaalta 
opiskelijoiden itse järjestämät jaksot



Näe myös tilastojen taakse

Avoimet vastaukset (ja muut vapaamuotoiset raportit): millaista 
lisätietoa ne antavat

• Ongelmista? Hyödynnä myös muuta kautta tullut palaute (kv-
vastaavat, partnerit, ammattiopettajat…)

• Myös hyvät hehkutukset arvokkaita!

 kv-posterit, kv-polun visualisointi









Arviointi kv-tiimissä

• Kv-vastaavat purkavat omansa (määrä, laatu 
tausta? Kerätty suullinen palaute, oman toiminnan 
arviointi)  Lämminhenkinen käsittely

• myös onnistumiset: työllistyneet, ulkomaille töihin 
lähteneet, partnereiden palautteet, menestystarinat.

• Palautteet perspektiiviin: valtakunnallinen kehitys? 
Taustamyllerrykset? Aiemmat hankkeet?

 Mikä toimii koko Saskyn tasolla? Mitä ongelmia 
nousee Sasky-tasolla? Mitä niille voi tehdä?



Kohti kehittämistä

• Kuinka paljon ja minkä tyyppisiä liikkuvuuksia haetaan? 

 esim. opiskelijoiden lisääntynyt avuntarve 

 enemmän ryhmävaihtoja ja alkuun auttamisia 
(osallisuus vs. oppimistulokset ja vaikuttavuus)

• Millaisia muita kehittämiskohteita löytyy ja miten ko. asioita 
kehitetään?
– Kehittämishanke? 

– Uutta tukimateriaalia?

– Muutokset toimintatavoissa?

– Henkilöstön koulutus?



Kehittämistä MT:n inspiroimana

• ”Sisältö sopi opintoihini”, ”tehtävät liittyivät tavoitteisiin”

 Kv-tutkinnon osa

• ”Tiesin, mitä minun piti tehdä ja oppia” 

 Ammattiopettajien osallisuus jaksoihin  webinaareja 
ja vierihoitoa

• Ongelmat apurahan hahmottamisessa laskelma avattu 
tarkkaan apurahasopimuksiin

• Toiminta europassien kanssa yms. ohjeistus  tieto ja 
ohjeet koottiin moodleen – kv-vastaavan aika kohtaamisiin

• Heikot palautteet Maltalta  palaute, digiyhteistyö, 
kulttuurierojen käsittely



Osaksi OPSia ja Erasmus-
suunnitelmaa

Kv-osaamisen tunnustamiseksi:
- Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen, 15 osp

- YTO-valinnaiset

Erasmus-suunnitelmaan:

- Kv-osaamisen näkyväksi tekeminen elävän kv-polun 
avulla

- Erilaisia mahdollisuuksia erilaisille opiskelijoille




