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Ammatillisen koulutuksen järjestäjille,    
 
 

Valtakunnallista työelämäpalautetta kehitetään osaksi toisen asteen ammatillisen 
koulutuksen laadunhallintaa  

 
Uutta valtakunnallista työelämäpalautejärjestelmää kehitetään parhaillaan. 
Tavoitteena on ottaa järjestelmä käyttöön 1.7.2021 alkaen. Tässä tiedotteessa 
kerrotaan suunnitelmien ja valmistelun tämän hetkisestä vaiheesta ja esitetään 
palautekysymysten ensimmäinen versio kaikille koulutuksen järjestäjille 
kommentoitavaksi.  
 

Tavoitteena ottaa valtakunnallinen työelämäpalaute käyttöön 1.7.2021 alkaen  
 

Työelämäpalautteen kehittäminen perustuu opetus- ja kulttuuritoimen 
rahoituksesta annettuun lakiin (532/2017) 32 g §, jonka mukaan vaikuttavuus-
rahoitus määräytyy seuraavilla perusteilla:  

1) tutkinnon tai tutkinnon osia suorittaneiden työllistyminen ja jatko-
opintoihin siirtyminen 

2) opiskelijapalaute ja 
3) työelämäpalaute.  

 
Opetus- ja kulttuuriministeriö teki tammikuussa 2020 linjauksen opetus- ja 
kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin (1705/2009) tehtävistä 
muutoksista, jonka yhteydessä ammatillisen koulutuksen valtakunnallisen 
työelämäpalautteen käyttöönottoa siirrettiin vuodella. Tavoitteena on käyttää 
työelämäpalautetietoa vuoden 2023 vaikuttavuusrahoituksen laskennassa, jota 
varten tarvittava tietopohja kerätään ensimmäisen kerran ajalta 1.7.2021 – 
30.6.2022.  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee työelämäpalautejärjestelmään liittyviä 
säädösmuutoksia siten, että ne tulisivat voimaan 1.1.2021 alkaen, jotta 
koulutuksen järjestäjät voisivat ottaa valtakunnallisen työelämäpalaute-
järjestelmän käyttöön kevään 2021 aikana ja viimeistään 1.7.2021.   
 
Työelämäpalautteen tekninen toteutus pohjautuu Arvo - opetushallinnon 
vaikuttavuustietopalvelun, valtakunnallisten Koski- ja eHOKS -tietovarantojen 
sekä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusen muodostamaan 
systeemikokonaisuuteen, jota parhaillaan suunnitellaan.  Tavoitteena on sujuva 
palautteen keräämisen prosessi, jossa hyödynnetään automatisointia (esimerkiksi 
kyselyiden lähettämisessä).  
 
Teknisestä ratkaisusta ja palautteenkeräämisen käytännön prosessista sekä 
mahdollisuudesta pilotoida järjestelmää tiedotetaan tarkemmin erikseen 
suunnitelmien tarkentuessa.  
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Työelämäpalautekyselyt 
 

Työelämäpalautekyselyn kohderyhmänä ovat ne työpaikat, jotka ovat 
kouluttaneet oppisopimus- ja/tai koulutussopimusopiskelijoita ja joilla on näiden 
sopimusten kautta syntynyt asiakkuussuhde koulutuksen järjestäjään. 
Työelämäpalautteessa arvioinnin kohteena on koulutuksen järjestäjän toiminta. 
Kyselyillä ei arvioida opiskelijaa eikä työpaikan edustajaa. Kyselyt ovat 
koulutuksen järjestäjäkohtaisia.  

 
Valmisteltavana on kaksi kyselyä:   
 
1. Työpaikkaohjaajakysely 

 
Suunnitelmissa on lähettää työpaikkaohjaajakysely tutkinnon osittain 
toteutuneen työelämässä oppimisen jakson jälkeen, jolloin palautetta 
saadaan jatkuvammin ja ajantasaisemmin koulutuksen järjestäjän 
laadunhallinnan tueksi.  
 
Kysely lähetetään Opetushallituksesta automaattisesti sopimuksessa 
mainitulle vastuulliselle työpaikkaohjaajalle, joka voi vastata kyselyyn itse tai 
välittää sen edelleen henkilölle, joka tosiasiallisesti on enemmän ohjannut 
opiskelijaa. Työpaikkaohjaaja antaa palautteen ns. työroolissaan edustaen 
työpaikkaansa. Kyselyn lähettämisessä käytetään koulutuksen järjestäjien 
eHOKSiin päivittämiä/siirtämiä tietoja. Vastaamiseen suunnitellaan ratkaisua, 
joka kuormittaa mahdollisimman vähän kyselyyn vastaajaa. 
 

2. Työnantajakysely 
 

Suunnitelmissa on lähettää kysely kaksi kertaa vuodessa niille työnantajille, 
joiden työpaikalla on ollut oppisopimuksen tai koulutussopimuksen 
perusteella työelämässä oppijoita. Tammikuussa lähetetään vastauslinkit 
edeltävän vuoden 1.7. – 31.12. ajalla kohderyhmään kuuluneille, ja elokuussa 
lähetetään vastauslinkit saman vuoden 1.1. – 30.6. ajalla kohderyhmään 
kuuluneille.  

 
Kyselyn vastaanottajana on sopimuksen tehneen työnantajan tai työpaikan 
edustaja. Opetushallitus muodostaa kyselyjen vastauslinkit automaattisesti ja 
lähettää ne koulutuksen järjestäjälle, joka välittää ne edelleen työnantajan 
edustajalle. Kyselyn vastaanottanut henkilö voi vastata itse tai välittää sen 
edelleen toiselle henkilölle vastattavaksi. Työnantajien edustajien henkilö- ja 
yhteystietoja ei kerätä Opetushallitukseen, vaan koulutuksen järjestäjä 
päättää itse kenelle yhteistyötahonsa edustajalle kyselyn lähettää. 
 

Teemat, joista halutaan kysyä palautetta ja joihin palautekysymykset liittyvät, 
ovat: asiakaslähtöisyys, sopimusprosessi, ohjaus ja tuki, vaikuttavuus, laatu sekä 
kokonaisuutta koskeva yleisarvio. 
 
Suunnitelmissa on, että 
- samat kysymykset soveltuvat sekä oppisopimus- että 

koulutussopimustyöpaikoille, koska koulutuksen järjestäjän asiakkaalle 
näkyvä asiointiprosessi on molemmissa sopimuksissa samankaltainen,  
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- samat kysymykset soveltuvat sekä koko tutkinnon että tutkinnon osan/osien 
suorittajille, 

- ulkomailla suoritettavien työelämässä oppimisen jaksojen osalta kysytään 
työpaikkaohjaajakysely, mutta ulkomaisilta työnantajilta ei kysytä 
työnantajakyselyä, 

- yrittäjän oppisopimuksella opintoja suorittavan opiskelijan mentorilta 
kysytään työpaikkaohjaajakysely, mutta työnantajakyselyä ei tehdä yrittäjän 
oppisopimuksella kouluttautuville. 

 
Palaute on mahdollista antaa käyttäjän valitsemalla kielellä: suomi, ruotsi tai 
englanti.  
 
Vain ne palautekysymykset vaikuttavat vaikuttavuusrahoituksen laskentaan, 
joihin kaikki vastaajat voivat vastata. Siten työpaikkaohjaajakyselyssä näytön 
järjestämistä koskevat kysymykset eivät vaikuttaisi vaikuttavuusrahoituksen 
laskentaan. Myöskään työnantajakyselyssä tutkinnon perusteiden sisältöön 
liittyvä kysymys alan osaamistarpeisiin vastaamisesta ei olisi 
vaikuttavuusrahoituksen laskentaan vaikuttava, koska tutkinnon perusteiden 
kehittäminen kuuluu Opetushallituksen tehtäviin. 
 

Kyselyjen sisällön luonnos versio 1.1. 
 

Liitteenä työpaikkaohjaaja- ja työnantajakyselyn luonnos versio 1.1., josta 
pyydämme mahdollisia kommenttejanne viimeistään maanantaina 22.6.2020 
tämän linkin kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/4DFAA168846FE392 
 
Mielellään kuulemme kauttanne myös työpaikkaohjaajien näkemyksiä. Jos teillä 
on mahdollisuus välittää liitteenä olevat kysymysluonnokset ja tämä vastauslinkki 
muutamalle valitsemallenne työpaikkaohjaajalle, he voivat antaa palautteen 
samalla lomakkeella, jos haluavat. Erityisesti työpaikkaohjaajakyselyn osalta 
kuulisimme, ovat kysymykset olennaisia ja ymmärrettäviä vastaajan kannalta.  
 
Yleinen palaute voidaan kirjoittaa avoimena tekstinä kommenttilomakkeen 
alkuun. Mahdolliset kysymyskohtaiset kommentit pyydämme kirjoittamaan ko. 
kysymyksen yhteyteen. 
 
Luonnos on valmisteltu yhteistyössä koulutuksen järjestäjiä laajasti edustavan 
valmisteluryhmän kanssa. Lisäksi on huomioitu työelämältä saadut viestit, jotka 
kuultiin koulutuksen järjestäjien vuoden 2018 lopussa järjestämissä viidessä eri 
aluetilaisuudessa. Myös Parasta palvelua -hankkeessa tunnistetut työelämässä 
oppimisen kriittiset pisteet on huomioitu.  
 
Lisätietoja: 
 
OPETUSHALLITUS 
opetusneuvos Riikka Vacker, riikka.vacker@oph.fi, puh. 029 533 1215 
 
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 
opetusneuvos Kari Korhonen, kari.korhonen@minedu.fi, puh. 0295330162  

 
LIITE Työelämäpalautekyselyiden luonnosversio 1.1. 

https://link.webropolsurveys.com/S/4DFAA168846FE392

