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• Osallistaminen

• Palautejärjestelmän kehittäminen – jaksopalaute



3.3.2015 Arvioinnista kehittämiseen

JOUSTAVA JA 

MONIPUOLINEN 

PALAUTEJÄRJESTELMÄ, 

JOKA PALVELEE ARJEN 

TYÖSSÄ

Mitä tietoa pitäisi kerätä?

Mitä tietoa halutaan? →

Kysymysten painotus, → hyöty

Laatujärjestelmä ei ole erillinen osa

arjen työstä

Yleiskyselyn hyödynnettävyys – painotukset

Täsmätiedon kerääminen → Yhteinen koonti

Tiedon hyödyntämisen ja palautejärjestelmien 

Kehittäminen:

• Kehitetään nopean palautteen keräämisen 

välineitä ja tapoja sekä palautteen hyödyntä-

misen tapoja

*(asiakaspalaute ”pikapalaute” )

*Jaksopalaute + itsearviointi

*Hankkeet: Laatua joka päivä! 

*Omien hyvien käytänteiden

kokoaminen

Nykytilan kartoitus:

*mistä tieto löytyy tällä hetkellä?

→ luodaan yhteinen kuva nykytilasta

*Tiedon jakaminen, Jäsentäminen

(työryhmäsivut, työryhmät)

Osallistaminen

*Kehitetään uusia muotoja 

osallistaa opiskelijat, henkilöstö

ja sidosryhmät

*Aloitteellisuus – resurssit

*Aikuiset rinnalla kulkijoita

*Oppilaskunta aktiivisesti mukana

*OHO-hanke
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Yksilölliset opintopolut

KEHITTÄMISKOHTA JA OSATAVOITTEET 3.3.2015



Toimintajärjestelmän

kehittämisen teemat ja toimet 2015-2017
(laadunhallinnan näkökulma, tuki johdolle ja henkilökunnalle)

8.1.2015



Palautejärjestelmä

Johdon katselmus:

→ Jatkokehittäminen rehtorin johdolla

→ saadun kokemuksen pohjalta muodon, sisällön ja osallistavuuden kehittäminen

Jaksopalaute:

→ Tulosten analysoinnin tehostaminen (koulutusjohtajat, valmistelussa laaturyhmä)

→ Jaksopalautteen prosessin kehittäminen (koulutusjohtajien johdolla, laaturyhmä 

toteuttamassa)

→ Johtamisen toimet uuden käytännön vakiinnuttamiseen → (johtoryhmä, lähiesimiehet)

Arviointi ja palautetiedon kokonaisuuden jäsentäminen ja hallinta:

→ Kokonaisuus strategiatason, vuosisuunnittelutason ja arjen tason tiedosta    

10/2016 → joryssä 11/2016 → ensimmäinen versio majakkaan 12 /2016

→ rinnalle hahmotus millä foorumeilla ja kenen toimesta tietoa hyödynnetään



Arvioinnin vuosikello 2016-2017 (luonnos)

Prosessin 
toimivuudenarviointi 
oman Tosun mukaisesti ?

Yleiskyselyt 
opiskelijoille, 
teemakohtain
en osio ? 
Tehty 2-5. 
2016 

Oppimistulosten 

arviointi sekä 

teema-arvioinnit

Oph:n ohjeiden 

mukaan ? 

Kouluterveyskysely,

THL ?

Henkilöstöilma-

piirikysely 

(Konserni) joka 

toinen vuosi)

Qolis
elämänlaa
tukysely 
tehty 2-5 

2014

Tunnusluvut Ameo
portaaliin 8/204

(läpäisy, eronneet, 
keskeyttäneet)

Johdon katselmus

Sijoittumis
seuranta
(Laadun 

kehittämis
ryhmä)   

Ammatillisen 

koulutuksen 

oppimistulosten 

arviointijärjestelmän 

arviointi (näyttöjen 

oppimistulosten 

arviointi 

jp1

jp2

jp3

jp4

Sidosryhmäkysely
Sisältö ?

Johdon katselmus

Sisäinen 

auditointi

Asiakastyytyväisyyden 

raportointi konsernille 



Osaamisalue

Osaamisala
Oma ryhmä

HOPS

Opiskelija

Yhteiset juhlat

Hyvinvointi virtaa viikko

Verso

Rehtorin 
kyselytunti

Yhteinen oppilaitos

Opiskelijatoiminta



JAKSOPALAUTTEEN PROSESSIKUVAUS

KEHITTÄMIS-

TOIMET

TULOSTEN 

ANALYSOINTI 

JA LÄPIKÄYNTI

KYSELYN 

TOTEUTUS
KYSELYN 

VALMISTELU

1. Kysymykset 
(koulutusjohtajat)

2. Kysymysten syöttö 
Webropoliin (laaturyhmä)

3. Info esimiehille, että 
kysely on valmis 
vastattavaksi (laaturyhmä)

4. Vastaamisen 
organisointi 
(koulutuspäälliköt, 
vastuuopettajat)

5. Vastausten kertymisen 
seuraaminen ja vastausten 
kokoaminen (laaturyhmä)

Mihin tietoa 

käytetään

Millä 

kysymyksillä 

kysytään

Mitä halutaan tietää

6. Analyysi  

vastuualueiden  

vastauksista (esimiehet, 

laaturyhmä)

7. Palautteen käsittely 

viikko/ tiimipalaveriin 

(koulutuspäälliköt)

8. Aloittain nostetaan 

keskeinen 

kehittämiskohta ja 

kyselystä noussut paras 

asia. 

9. Kehittämisehdotusten 

jatkokäsittely: Kuka, mitä, 

miten ja milloin? Ja 

seuranta?

10. Seuraavan 

jaksopalautteen alussa 

lyhyt koonti, mitä tehty 

edellisen jaksopalautteen 

perusteella

Jaksopalaute -työkalun 

käytön arviointi

(esim. kerran vuodessa)

• Ketkä palautetyökalua 

käyttävät ?

• Miten sisältöä 

kehitetään palvelemaan

eri käyttäjäryhmiä ja 

käyttötarkoituksia?

• Mistä tulokset löytyvät ?

Luonnos  21.11.2016



Opiskelijoiden vastaukset hyvinvointi virtaa viikon messuilla 4.10.2016

Kyselyyn vastasi 26  opiskelijaa
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Opiskelijoilta 4.11. kysyttyä

8.1.2015



Pohdintaa vastausten hyödyntämisestä Jaksopalautteen teemakysymyksessä:

→Jaksamiseen liittyen esim:

Opiskelu kuormittaa minua:

ei ollenkaan

-jonkin verran

todella paljon

→Opiskeluun liittyen jotain omaan panostukseen 

liittyvää, esim:

Panostan opintoihini:

en juuri lainkaan

jonkin verran

todella paljon

→Opettajat ovat usein turhautuneita siitä, että heidän on 

vaikea saada toivottuja asiasisältöjä opetettua. 

Teemakysymys voisi olla myös esim:

Mikä on sinulle opiskelussa tärkeintä:

saan kavereita

saan ammatin

on jokin paikka, johon tulla päivisin

opin uusia asioita

8.1.2015


