OHJAUKSEN MITTARISTO
– INFOA KOULUTUKSENJÄRJESTÄJÄLLE –
OPINTO-OHJAUKSEN MITTARISTON TARKOITUS
Mittaristolla koulutuksenjärjestäjä voi seurata ja kehittää laadullista ohjausta, opintojen läpäisyn nostamiseksi. Lisäksi OKM ja OPH saavat tätä kautta tietoa ohjauksen tilasta valtakunnan tasolla. Mittariston avulla
koulutuksenjärjestäjä pystyy kehittämään ohjausta sekä kokonaisvaltaisesti että yksiköittäin, aloittain tai
toimenkuvittain. Mittariston kautta saa tietoa mm. seuraavista ohjaukseen vaikuttavista kysymyksistä:
 Tulisiko ohjausta muuttaa opiskelun aikana tai siirtymissä?
 Mihin opiskelijat tarvitsevat/hakevat eniten ohjausta?
 Saavuttaako ohjaus opiskelijoita?
 Kohtaavatko opiskelijoiden tarvitsema ohjaus ja oppilaitoksessa määritellyt ohjauksen tavoitteet?
 Onko ohjauksen suunnittelu ja toteutus kokonaisvaltaista?
HYVÄN OHJAUKSEN VARMISTAMINEN
ENNEN OPISKELUA
perus- ja II asteen
yhteistyö

Sujuva siirtymä

OPISKELUN AIKANA
keskeyttämisten
väheneminen

OPISKELUN JÄLKEEN
työllistyminen,
jatko-opiskelu

Sujuva siirtymä

KOHTI KÄYTTÖÖNOTTOA
Mittaaminen toteutetaan opiskelijoille ja ohjauksen toteuttajille suunnatuilla kyselypatteristoilla. Näitä voi
kokeilla ennen käyttöönottoa osoitteessa arjenarkki.fi/kyselyt → tutustumisversio. Opiskelijakyselyn
kautta saadaan tietoa ohjauksen tilasta ja ohjauksen toteuttajakysely täydentää sitä sekä antaa keinoja
ohjauksen kehittämiseen. Kyselyt voi ottaa käyttöön myös vaiheittain, mutta tällöin kannattaa toteuttaa
ensin opiskelijakysely. Opiskelijakyselyn voi toteuttaa kaikille samanaikaisesti, mutta tuloksellisemman lopputuloksen saa jakamalla sen kahteen ajankohtaan. Kokemusten mukaan syksyn aikana saa parhaan tiedon
yli vuoden opiskelleilta (aon/top) ja alkuvuodesta edellisvuonna aloittaneilta (opiskelun alkuun ja ennen sitä liittyvät kysymykset). Kyselyjen käyttöönoton tärkeimpiä elementtejä on niiden ajoitus, mutta myös niihin opastaminen. Kyselypatteristojen alussa kerrotaan niiden tarkoitus ja tavoitteet, mutta ennen toteuttamista kannattaa henkilökunnan edustajan vielä kertoa kyselyn idea ja merkitys.
MITTARISTON KÄYTTÖÖNOTTO
Kun haluatte mittariston käyttöön organisaatiossanne, ottakaa yhteys Saku
ry:n Ville Virtaseen, niin hän luo kyselypohjan haluamillanne taustatiedoilla.
Kyselyihin annetaan organisaatiokohtaiset tunnukset, joilla ne erotetaan
muiden koulutuksenjärjestäjien kyselyistä. Kyselyjen jälkeen koulutuksenjärjestäjä saa tuloksista koonnin, joista se tekee niistä tulkintansa ohjauksen
kehittämistä varten. Tulokset ovat saatavissa pdf-, power point-, excel- sekä
word -muodoissa ja ovat siis ainoastaan oman koulutuksenjärjestäjän
nähtävillä.
OHJAUKSEEN PANOSTAMINEN LUO TULOKSELLISUUTTA

Lisätietoa: Ville Virtanen, SAKU ry
ville.virtanen@sakury.net
040 563 1456

KÄYTTÖÖNOTON
PROSESSI
KYSELYJEN LÄHTÖTIEDOT
yhteys Saku ry / Ville
KYSELYJEN TOTEUTUS
ajoitus ja opastus
KOONNIT
lähetetään toteuttajalle
TULKINNAT ja TOIMENPITEET

Kyselypatteristot: arjenarkki.fi/kyselyt

