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LOISTE VII-verkostohanke

• LOISTE VII on Riverian hallinnoima ja Opetushallituksen rahoittama 
verkostohanke ammatillisen koulutuksen laatustrategian 
toteuttamiseen. Hankkeen toteuttajina toimivat Riveria, Itä-Savon 
koulutuskuntayhtymä, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Savon 
koulutuskuntayhtymä, Step-koulutus (ent. Seurakuntaopisto), Tohtori 
Matthias Ingmanin säätiö ja Pohjois-Savon opisto.

• Ajankohta: 1.1.2020 - 31.12.2021.
• Kustannusarvio ja rahoitus: Kokonaismenot 343 500 €. 

Opetushallituksen myöntämä valtionavustus 257 625 € (75 %) ja 
omarahoitus 85 875 € (25 %). 



...pitkä prosessi....
Vuonna 2017 Loiste IV-hankkeessa laadittiin työpaikalla tapahtuvan 
oppimisen laatukriteerit ja esiteltiin ne täällä Oulussa (näytelmänä)

9.11.2018 pidettiin alueellinen seminaari Sakkyssa Kuopiossa, jossa 
mm
• Kuultiin työelämän toiveita ja ajatuksia palautekyselystä
• Pohdittiin työryhmätyöskentelynä: Millaisista asioista/teemoista 

palautetta tulisi kysyä? Miten kysely toteutetaan? Miten palautteiden 
tulokset tulisi käsitellä työpaikkojen/työelämän kanssa?

• Miten palautteiden vaikuttavuutta edistetään?



Työelämäpalautteet osana laadunhallintaa

• Laaduhallinnan vuosikello
• Seuraavissa dioissa yksi ratkaisu - mallinnusta työelämäpalautteesta, 

Sakky
• Koottu: Mitä (toiminta), kuka vastaa, milloin, mikä dokumentti syntyy 

jne.



Toiminta Tieto, dokumentit... Tietojärjestelmät Toimijat/ Vastuuhenkilöt

1.Tiedotus Esitteet, tilaisuudet, viestit, 
sopimuspohjat, sopimukset, 
muistiot, OPH wiki

Intra Kaikki toimijat 
oppilaitoksessa
Verkosto, OPH

2. Linkit OPH
Sakky linkit (työpaikkapalaute)

Arvo, sähköposti OPH
Pääkäyttäjät

3. Tulokset Power Bi, excell, esitykset Arvo, Power Bi, Intra, www-
sivut, Vipunen

Tietohallinto, 
laatukoordinaattori

4. Tulosten analyysi Kehityspalvelut/laatu, 
Tiimi/Pooli/tutkintokohtaiset 
tulokset, kehittämissuunnitelma
Talousarvio

Power Bi, excel-koonti 
alkuun, sanallisten 
palautteiden käsittely, Intra
poolin viestintäsivut (ppt)

Laatuvastaavat, 
koulutuspäälliköt,
Laatukoordinaattori

5. Tulosten käsittely Sakky tulos, tiimi/tutkinto, pooli, 
johtotiimi, johtoryhmä, 
työpaikat, tuloskortti (2022)

Power Bi, excel, ppt-
esitykset, tulosportaali Intra
Www-sivut, some

Laatuvastaava,
koulutuspäällikkö, 
apulaisrehtori, rehtori,
Työelämämentorit ja –
koordinaattorit, 
viestintäpalvelut

6. Toimenpiteiden 
seuranta

Kehittämissuunnitelma Intra/ poolin laatusivut
Muistiot

Koulutuspäällikkö, rehtori, 
johtoryhmä

Karkea työelämäpalautteen mallinnus, Sakkyn malli 2021, luonnos



Yksityiskohtainen mallinnus, osittainen kuvakaappaus esimerkkiluonnoksesta, Sakky…

Kansallinen työelämäpalaute osana Savon koulutuskuntayhtymän laadunhallintaa / Loiste VII -hanke 2021

Tehtävät prosessissa Vastuuhenkilö tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu MIKÄ tiedosto syntyy
1. Tiedotus
1.1.Työpaikkaohjaajakysely

Laati tiedotteita ja materiaalia 
oppilaitoksille ja 
yhteistyökumppaneille (esitteet, 
www-sivut) OPH Kansallinen materiaali

Laatii tiedotteita/välittää OPH 
tiedotteet.

Oppimispalvelut, 
Kehityspalvelut, 
Viestintä- ja 
markkinoin palvelut

Sakky tiedotteet, www-sivut, sopimustekstit, 
sähköpostit

Päivittää kyselyyn Sakkyn omat 
väittämät

Kehityspalvelut, 
pääkäyttäjä Arvo-järjestelmä

Tiedottaa ja ohjaa opettajia
Apulaisrehtori, 
Koulutuspäällikkö Tilaisuuden muistiot

Tiedottaa ja perehdyttää
Kehityspalvelut, 
laatuvastaavat

Askelmerkit, tallenteen, Intra ohjeet, 
prosessikuvaukset

Tiedottaa työpaikkaa (työelämän 
edustaja, tpo) sopimuksen 
solmimisen yhteydessä (käy läpi 
tehtävät) sekä ohjauskäynneillä Työelämämentori Dokumentointi ?

Tiedottaa työpaikkaa
Työelämäkoordinaatto
rit, Yrityspalvelut Sopimus, muu?

Tiedottaa työpaikkaa (työelämän 
edustaja, tpo) sopimuksen 
solmimisen yhteydessä (käy läpi 
tehtävät) sekä ohjauskäynneillä

Opettaja, työelämässä 
oppimista ohjaava 
opettaja

Sopimus



Mitä on tehty, esim.
1. Tiedotus

Sakky:
• Perustettiin työelämäpalautenyrkki alkutalvesta 2021
• Laadittiin runsaasti omaa tiedotusmateriaalia kevään aikana henkilöstölle ja työelämälle
Palautejärjestelmää käsitelty:
• Opettajakokoukset (teams), poolien kokoukset 2020-2021, Askelmerkit-webinaarit 

(tallenteet)
• Työelämämentorit, -koordinaattorit
• Esimiespäivät
• Kaikki työelämäforumit 2020-2021
• Oppimispalveluiden johtotiimi (useita käsittelyjä)
• Työpaikat (ohjauskäynneillä ja yhteydenotoissa, sähköpostissa - liitettiin tiedote s-posteihin)
• Muutettiin koulutus- ja oppisopimustekstit: työpaikkaohjaajan ja työpaikan tehtäviin lisättiin 

palaute

Riveria: Henkilöstön jalkautuminen työpaikoille 1.-14.11.2021 (700 hlöä)



Hajatelmia....mikä mietityttää...

Paljon riskejä:
- vastaus%
- rahoitus
- niputus -> yksittäisten vastausten määrä voi olla todella pieni ja saada 
isonkin painoarvon – yhden vastaajan vastaus korostuu
- väsyminen, turtuminen
- tulosten hyödyntämättömyys
- tietosuoja, yksilöllisyyden suoja



Kokemuksia…
• Paljon epäselvyyksiä ja matkan varrella ratkaistuja ja ratkaistavia asioita prosessin 

ollessa käynnissä
• Tiedottaminen - epäselvää oli mitä tehdään itse ja mitä tulee valmiina OPHsta -

ymmärtävätkö työpaikat että on kyse on samasta palautekyselystä (erilaisia tiedotteita 
eri kautta)

• On vaatinut – ja vaatii - aivan valtavaa aktiivista tiedotusta ja toimia vastuuhenkilöiltä, 
ihan kaikilta (panos/tuotos?)

• Vastausprosentti edelleen alhainen (20% ja vähän yli) - saadaanko kiinni 
toiminnan ja tuloksien välinen yhteys?

• Tulosten käsittely ongelmallista, koska tuloksien pohjalta ei voida tehdä yleistyksiä 
alhaisen vastaus% vuoksi

• Tarkasteltu listoja linkeistä (lähteneet ja ei-lähteneet) ja mietitty mitä voitaisiin tehdä
• Mietityttää tietosuoja (Arvossa työpaikkakohtaiset palautteet), 

pitäisi saada kiinni työpaikkakohtaisestikin, mutta….
• Odotellaan edelleen rajapintaa, joka erittäin tärkeää tulosten sujuvan hyödyntämisen 

kannalta
• Tulosraportteja (Power Bi ja jopa excel) nyt yhä ”käsipelillä”
• Arvo-tulosraporteissa epäselvyyksiä (työpaikan taustamuuttuja vastaajan kirjoittama, ei 

rekisterissä oleva tieto)
• Puutteellisten/virheellisten tietojen korjaaminen – linkki ei päivity vaikka 

vastaamisaikaa on jäljellä?



Jatkuu kokemuksia ja esimerkkejä…
Hyviä kokemuksia:
• Wiki-sivu hyvä ja OPH webinaarit olleet tärkeitä 

selkiyttäviä keskustelutilaisuuksia
• OSAOn vetämät painopistekokoukset hyviä yhteisiä keskustelu-

ja jakamistilaisuuksia
• Tekstiviestin vastausmahdollisuus on hyvä, varmistelee vastaamista

Muutama esimerkki:
• Työelämäpalautteen tulokset julkaistaan Riverian intran tuloskortissa, voi 

hyödyntää tulosten esittelyssä esim. työelämäfoorumeissa ja muissa julkisissa 
tilanteissa.

• Sakkyssä Intran tulosportaali ja tuloskortti.
• Step-koulutus: työpaikoille päättyneiden työpaikkajaksojen tietojen perusteella 

kiitoslahjana sähköinen lahjakortti konvehtirasiaan ja saateviesti, jossa kiitos 
STEP-koulutuksen opiskelijan ohjaamisesta ja toivomus vastata palautteeseen.



Mitä ainakin vielä...

• Viestintäsuunnitelman laatiminen
• Vertailutiedot Vipunen.fi - tutkintokohtainen tulosvertailu



... mä joka päivä töitä teen,
joka ainoa päivä kyselyyn taas meen ...

Kiitos!


