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1. 
Palautetta pilotoinnista



Palautetta pilotoinnista
• Pilotointiaika jäi käytännössä lyhyeksi niillä, jotka halusivat testata vastauslinkkien automaattista 

muodostumista ja lähetystä

• Tärkeimmäksi koetaan vastausosuuden seuranta; tähän liittyvän tiedon esittämiseen kiinnitetään 
huomioita

• Tulkintaohje raportteihin tarvitaan; ohjeistusta tehdään.

• Mobiilikäyttöliittymässä arviointiasteikon numerot ja ruudut ovat liian pienet vastaamiseen. 

• Kyselyn alussa olisi hyvä tuoda esille kyselyn vastaamiseen kuluva aika (esim. 5 min); 
vastaussovelluksen käyttöliittymän tekstejä on mahdollista täydentää

• Vastauslomake on selkeä

• Toivomus: työpaikkapalautteessa olisi hyvä käyttää samaa OPH:n toimesta tehtyä automatisointia 
→ edellyttää lakiin muutosta; silloin työpaikkakysely menisi aina oppisopimuksessa tai 
koulutussopimuksessa yksilöidylle henkilölle, jonka tiedon tulisi olla siirrettävissä 
opintohallintojärjestelmistä eHOKSiin (sopimuksen allekirjoittaja?) 
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2. 
Uudet 1.7.2021 käyttöönotettavat 
kyselylomakkeet Arvossa
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Uudet 1.7.2021 voimaan tulevat palautekyselyt on 
julkaistu kaikille koulutuksen järjestäjille Arvossa

Lisäkysymyksiä voi jo halutessaan liittää. Suositellaan vähintään avoimen tekstivastauksen laatimista. Lisäkysymykset 
on hyvä kääntää kaikille kieliversioille: suomi, ruotsi, englanti. Lisäkysymyksiä voi lisätä 1.7. jälkeenkin. 



3. 
Muistattehan päivittää eHOKSiin…



Muistattehan päivittää eHOKSiin…

• Y-tunnus on tärkeä tieto olla päivitettynä; jos tieto puuttuu edelleen 1.7. jälkeen, se vaikuttaa 
raportointiin (kehittäjät miettivät mahdollisuutta lisätä vastauslinkkeihin jälkikäteen alkuvaiheen
korjauksena)

• Työpaikkaohjaajan sähköpostiosoite ja puhelinnumero tarvitaan; puuttuminen estää vastauslinkin 
lähettämisen

• Työpaikkaohjaajan nimi tulee olla aidosti ohjaajan nimi (eikä esim. ”Ei tiedossa”) ja kirjoitusasu 
saman henkilön nimellä yhtenäinen (koskee erityisesti niitä työpaikkoja, joissa on jatkuvammin 
useampia saman koulutuksen järjestäjän ja tutkinnon opiskelijoita)

• Tarvittaessa työpaikkajakson osa-aikaisuus%
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Tällä hetkellä 86 koulutuksen 
järjestäjää on siirtynyt 
opiskelijapalautteiden 

automaattiseen 
lähettämiseen



eHOKS ja osa-aikaisuus%



eHOKS ja osa-aikaisuus%
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eHOKS ja osa-aikaisuus%
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eHOKS ja osa-aikaisuus%



4. 
Vastauslinkin lähettäminen 
tekstiviestinä



Vastauslinkin lähettäminen tekstiviestinä

• Vastuullisen työpaikkaohjaajan puhelinnumerolle on tietokenttä eHOKSissa

• 16.7.2021 alkaen työpaikkaohjaajakysely lähetetään tekstiviestinä ja sähköpostina niihin 
yhteystietoihin, jotka on eHOKSiin vastuulliselle työpaikkaohjaajalle tallennettu. Vastauslinkki 
lähetetään yhtä aikaa molemmilla tavoilla, jos molemmat yhteystiedot eli puhelinnumero ja 
sähköpostiosoite on tallennettu. Jos toinen yhteystieto puuttuu, lähetys tehdään vain siihen 
yhteystietoon, joka löytyy. 

• Vastauslinkki on molemmissa lähetyksissä sama, joten vastata voi vain kerran, vaikka kyselyn saa 
eri tavoin.

• Jos lähetyksessä ilmenee teknisiä ongelmia 16.7. ja lähetyksen käyttöönotto siirtyisi 1.8. alkaen 
tapahtuvaksi, heinäkuun ajalta selvitetään tietokannasta ne työpaikkajaksot, joille kysely ei 
lähtenyt sen takia, että puhelinnumero oli ainoa yhteystieto. Näille kysely lähetetään uudelleen.
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Järjestelmätoimittajat tiedottavat 
ja ohjeistavat tarkemmin 
puhelinnumeron tallentamisesta 
opintohallintojärjestelmään.



Tekstiviestin saate (luonnos): työpaikkaohjaajakysely

• Max 2 viestiä = 320 merkkiä, sisältää linkin 
(80-100 merkkiä)

• Työpaikan nimi näkyy linkissä

• Lähettäjä: Opetushallitus –
Utbildningsstyrelsen

• Viestin otsikko:
Työpaikkaohjaajakysely - Enkät till
arbetsplatshandledaren - Survey to 
workplace instructors
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Saateviesti LUONNOS: 

Kiitos, että olet ohjannut koulutus- ja/tai 
oppisopimusopiskelijoita! Pyydämme 
vastaamaan kyselyyn (5 min), jonka avulla 
kehitämme toimintaamme: 
https://arvovastaus.csc.fi/n/Leipomopiste_
K-Citymarket_Jumbo,_Vantaa_2021-06-
01_STCWMF
[oppilaitoksen nimi, joka voi olla pitkäkin]
Osoitelähde: Opetushallituksen eHOKS-
rekisteri

Yllä olevassa merkkejä 322

https://arvovastaus.csc.fi/n/Leipomopiste_K-Citymarket_Jumbo,_Vantaa_2021-06-01_STCWMF


5. 
Viestintä: työelämäpalaute-esite 
suomi, ruotsi, englanti
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Word-pohja Powerpoint-pohja
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Instagram Twitter



6. 
Webinaareja



Webinaareja, ohjeita, mahdollisuus kysyä
• Työelämäpalautejärjestelmä –webinaareja erityisesti koulutuksen järjestäjien 

työelämäpalautejärjestelmän käyttöönotosta vastaaville sekä Arvo-vastuukäyttäjille ja eHOKS-pääkäyttäjille; 
näihin osallistumisesta tiedotetaan tarkemmin erikseen 

ti 29.6. klo 10-12
to 19.8. klo 9-11

• Ammatillisen koulutuksen Vipunen-webinaari ti 7.9. klo 13-15:30, ilmoittautuminen viimeistään to 2.9. 
linkin kautta täältä: https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/ammatillisen-koulutuksen-vipunen-webinaari

• Arvon wikisivusto: ohjeita sekä kysymyksiä ja vastauksia kootaan Arvo-järjestelmän avoimelle 
wikisivustolle: https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=192545435
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https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/ammatillisen-koulutuksen-vipunen-webinaari
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=192545435


Muuta: Ylen Amiskone 
https://yle.fi/uutiset/3-11970362
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5. 
Kysymyksiä ja keskustelua



Lisätiedot:

Palautejärjestelmät: opetusneuvos Riikka Vacker, arvokyselyt@oph.fi, Opetushallitus
eHOKS ja palautteiden automaattinen lähettäminen: suunnittelija Paula Borkowski ja 
erityisasiantuntija Joni Leinonen, ehoks@opintopolku.fi, Opetushallitus
Arvo-järjestelmä: palvelupäällikkö Kaisa Kotomäki, arvo@csc.fi, CSC

Arvon wiki-sivustolla tietoa, ohjeita, UKK: 
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=192545435


