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Työelämäpalaute

• Alueellisten tilaisuuksien 
keskustelujen tulokset käsiteltiin 
aluetilaisuuksista vastanneiden, 
OKM:n ja OPH:n kesken 17.1.2019 

✓ Helsinki, Jyväskylä, Kuopio, Oulu, 
Salo, Vaasa

• Saatua palautetta käytetään 
valmistelussa

• Käytännön työ alkaa, kun OKM 
asettaa valmisteluorganisaation
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Valtakunnalliset opiskelijapalautetulokset 
Vipunen.fi -palvelussa
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T E S T I N Ä K Y M Ä



Opiskelijapalaute Vipunen.fissä
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• Valtakunnallisiin Amispalautekyselyihin on vastannut 1.7.2018 alkaen reilu 43 000 vastaajaa

• Vipusen raportointia testataan edelleen. Testaushavaintona on korjattu vastaajien 
kokonaismääriin vaikuttaneita tietoja, joita koulutuksen järjestäjien Arvo-vastuukäyttäjiä 
pyydettiin tarkistamaan (OPH tiedote 16.1.2019). 

• Tavoitteena julkaista kysymys-, tutkinto- ja koulutuksen järjestäjäkohtaiset tulokset helmikuun 
loppupuolella; asiasta tiedotetaan koulutuksen järjestäjien Arvo-vastuukäyttäjille ennakkoon

• OKM ja OPH valmistelevat yhteistyössä julkistamisesta lehdistötiedotteen, joka sekin toimitetaan 
Arvo-vastuukäyttäjille ennakkoon  

• Rahoitusraportit julkaistaan myöhemmin; raporttien kautta koulutuksen järjestäjä voi seurata 
vaikuttavuusrahoituksen tietoperustaa

• Raportit julkaistaan suomeksi ja ruotsiksi, valmius julkaista myös englanniksi



Julkaistaanko vastausprosenttitietoa?

• Vastausten osalta julkaistaan tiedot: vastanneet, keskiarvo ja keskihajonta

• Vastanneiden kokonaismäärän ja vastausprosentin julkaisuun on saatu 
koulutuksen järjestäjiltä vastine ja palautetta, joissa esitetään, että tätä tietoa ei 
julkaistaisi. Asiaa käsiteltiin OKM kanssa ja päädyttiin siihen, että tässä 
vaiheessa, kun vastaajatunnuslinkin automatisointia ei ole vielä tehty ja joillakin 
koulutuksen järjestäjillä on tätä odotellessa välivaiheeseen kehitetty omia 
käytäntöä helpottavia prosesseja, vastausprosentin julkaisua voidaan siirtää eli 
julkaista muut kuin ns. rahoitusraportit ilman tätä tietoa. Silti tieto kerätään 
entiseen tapaan, vaikka sitä ei julkisesti näytetä ennen kuin tieto saadaan kaikilta 
oikein.

• Rahoitusraportit voidaan julkaista vasta, kun vastausprosentin laskentaa varten 
tarvittavat tiedot ovat kaikilla tarkistettu ja oikein (viimeistään elokuussa 2019).  
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Arvo-vastuukäyttäjille lähetetään tiedote, jossa 
asiaa mm.
• Vipusessa julkaisusta

• Neuvontaan tulleista usein kysytyistä kysymyksistä, mm. 

• miten palaute kerätään erotilanteessa

• miten palaute kerätään, kun opiskelijan tavoite muuttuu

• kuka kerää palautteen hankintakoulutuksessa

• mistä vastausprosentti lasketaan 

• Vastaajatunnuslinkkien automatisoinnin aikataulusta
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Kiitos!


