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OPAL-järjestelmän ohje 
koulutuksen/valmennuksen järjestäjälle 
 

Tämä ohje on niille kouluttajille, jotka aktivoivat koulutusten väli- ja päättöpalautteita ja tarvittaessa 
kommentoivat palautteita 
 

Jos oppilaitoksesi ei ole aikaisemmin käyttänyt OPAL- järjestelmää, voi käyttäjätunnuksen tilata 
”Tukipyyntö ja uuden käyttäjän rekisteröiminen” -linkin kautta. Se löytyy OPAL –
sisäänkirjautumissivulta https://asiointi.mol.fi/opal/  
 

UUTTA OPAL -järjestelmässä 2018: 
 
*Tammikuussa 2018 ammatillinen työvoimakoulutus siirtyi osaksi Opetus- ja kulttuuritoimen 
Valtionosuuskoulutusta (VOS). VOS -koulutuksen raportoinnista annetaan ohjeita myöhemmin. 
 
* Huhtikuussa 2018 lisättiin OPALiin uusi lomakeversio: Koto- koulutus.  Tämä lomakeversio on 
käytössä niille Koto -koulutuksille joiden palaute on aktivoitu 18.4.2018 jälkeen. OPAL -sivulla 
"Ajankohtaista" on uusi dokumentti " OPAL -palautekyselyjen kieliversiot, osa 2 (Koto-koulutus)". 
Siinä on Koto -kysymykset eri kielillä. 
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YLEISTÄ OPAL -järjestelmästä 
 
OPAL-järjestelmä on tarkoitettu tuottamaan työvoimakoulutuksen ja valmennusten palautteesta tietoa 
työvoimakoulutuksen hankkijoille ja koulutuksen järjestäjille.  
 
Koulutuksista kerätään palautetta sekä koulutuksen kuluessa (välipalaute) että koulutuksen päättyessä 
(päättöpalaute). Valmennuksista kerätään vain päättöpalaute. Koulutuksen/valmennuksen  järjestäjä 
aktivoi palautelomakkeet ja opastaa opiskelijoita palautteen antamisessa.  Halutessaan koulutuksen 
järjestäjä voi liittää koulutusten päättöpalautekyselyyn omia lisäkysymyksiään.  
 
Koulutuksen/valmennuksen järjestäjä voi katsella omien koulutustensa/valmennustensa raportteja, joita ovat 
- koulutuksen/valmennuksen perusraportti; koulutuksen välipalauteraportti;  koulutuksen/valmennuksen 
listaraportti ja  koulutuksen/valmennuksen kyselyraportti sekä Laatuvertailu eli  mahdollisuus vertailla omien 
koulutusten raporttia koko maan keskiarvoon. 

Koulutuksen/valmennuksen järjestäjän velvoitteet 

 

 
Koulutuksen/valmennuksen järjestäjällä on velvollisuuksia silloin, kun koulutuksen hankintasopimuksessa on 
maininta OPAL-palautteen antamisesta:  
 
* Varmista etukäteen, että yhteys OPAL-järjestelmään toimii koulutuksen järjestäjän ja opiskelijoiden 
käytössä olevilla työasemilla.  
 
* Varmista etukäteen, että kyseinen koulutus/valmennus on OPAL-järjestelmässä. Mikäli se puuttuu 
järjestelmästä, voit hakea itse koulutuksen OPALiin ns. rästipoiminnalla. Se tapahtuu suvulla 
https://asiointi.mol.fi/opal/poimintatilaus/ .   Rästipoiminta-ajot tehdään joka ilta. Rästipoimintapyyntö näyttää 
tapauksen OPAL-järjestelmässä heti poiminnan tapahduttua. 
 
* Tarkista koulutuksen/valmennuksen alkamis- ja päättymispäivämäärän oikeellisuus ja korjaa tiedot 
tarvittaessa. Tee tarkistus ennen kuin aktivoit palautteen.  
 
* Tarkista opiskelijamäärän paikkansapitävyys ja korjaa tieto tarvittaessa. Tarkistus tehdään ennen kuin 
aktivoit palautteen. Nonstop-koulutuksissa opiskelijamäärä tarkistetaan aina ennen seuraavaa 
palautteenantoa. 
 
* Aktivoi palaute riittävän ajoissa ennenkuin opiskelijoiden on aika antaa väli- tai päättöpalaute. Palautteen 
aktivointiin sisältyy käyttäjätunnuslistan luominen ja tunnusten jakaminen opiskelijoille.  
 
* Opasta opiskelijoita sähköiseen palautteen antamisessa, niin että jokaisella opiskelijalla on valmius 
palautteen antamiseen. Jäljempänä tässä ohjeessa määritellään, mitä asioita perehdytykseen kuuluu. 
 
* Järjestä jokaiselle opiskelijalle mahdollisuus antaa palaute atk-päätteellä luottamuksellisesti rauhallisessa 
ympäristössä. Mikäli et pysty tarjoamaan tätä mahdollisuutta, neuvottele asiasta TE-toimiston kanssa. 
 
* Mikäli välipalautteesta tulee hälytys, kirjoita välipalauteraportin kommenttikenttään tieto hälytyksen syystä 
ja korjaustoimenpiteistä. Neuvottele toimenpiteistä TE-toimiston kanssa. 
 
* Jokaisella koulutusorganisaatiolla tulee olla pääkäyttäjä. Hän huolehtii siitä että kaikilla ko. organisaation 
OPAL-käyttäjillä on tarvittava käyttäjätunnus ja salasana. 

https://asiointi.mol.fi/opal/poimintatilaus/
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Aloitus 

 

OPAL-järjestelmään kirjaudutaan osoitteessa http://asiointi.mol.fi/opal 
Valitse aloitussivulla käyttäjätyyppi "Koulutuksen järjestäjä". 
 
Kirjoita käyttäjätunnuksesi ja salasanasi niille varattuihin kenttiin Jos haluat työskennellä ruotsinkielisillä 
sivuilla, valitse kieli "Svenska". Napsauta lopuksi painiketta "Kirjaudu sisään".  
 
Jos et tiedä käyttäjätunnusta ja salasanaa, tiedustele asiaa oman organisaatiosi OPAL-pääkäyttäjältä. 
(Katso myös tämän ohjeen lopusta kohtaa "Mahdollisia virhetilanteita") 
 
Jos sisäänkirjautuminen jostakin syystä epäonnistuu, järjestelmä antaa siitä huomautuksen.  
Jos tulee virheilmoitus, napsauta "Yritä uudelleen" ja varmista, että kirjoitat tunnuksen ja salasanan oikein. 
 
Koulutuksen järjestäjän tunnus ei saa olla anonyymi. Jokaisella koulutuksen järjestäjän tunnuksella pitää olla 
nimetty käyttäjä ja käyttäjän sähköpostiosoite. Jos käyttäjätiedot ovat puutteelliset, saat huomautuksen: 
"Kirjautuminen estetty, käyttäjätietosi ovat puutteelliset. Ota yhteyttä organisaatiosi OPAL-pääkäyttäjään tai 
lähetä tukipyyntö TEM-pääkäyttäjille.” 
 
Huom:  
- Yhteys pitää aina lopettaa palaamalla pääsivulle (ks. alla) ja napsauttamalla linkkiä "Järjestelmästä 
uloskirjautuminen". Jos näin ei tehdä, yhteys jää varatuksi 45 minuutin ajaksi. Tänä aikana ei järjestelmään 
voi kirjautua sisään. 
 

Koulutuksen järjestäjän pääsivu 

 

Kirjautumisen jälkeen tulet koulutuksen järjestäjän pääsivulle.  
- Pääsivulla on marraskuusta 2015 alkaen erotettu toisistaan Koulutusten (työvoimakoulutus) ja 
Valmennusten haku.   
- Tämä ohje kuvaa perusteellisesti koulutuksia koskevat asiat, koska ne ovat monimutkaisempia 
kuin valmennukset.  
- Valmennusten haku tapahtuu samoilla periaatteilla ja samoja hakukenttiä käyttäen kuin 
koulutusten haku 
 
Ohjeen esimerkit ovat testiympäristöstä eivätkä vastaa tuotantojärjestelmän tilannetta. 
 

 
 
Koulutuksen/valmennyksen järjestäjän toimenpiteet esitetään seuraavassa järjestyksessä: 
- Oletuskielen valinta. 
- Toiminnot, jotka liittyvät pääsivulla olevaan listanäkymään: mitä koulutuksia/valmennuksia näytetään ja 
missä järjestyksessä ne esitetään listalla.  
- Koulutuksiin ja valmennuksiin kohdistuvat pakolliset toiminnot: Välipalautteen (koskee vain koulutuksia) 
ja päättöpalautteen aktivointi ja palauteraportin kommentointi. 

http://asiointi.mol.fi/opal
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- Miten koulutuksen järjestäjä voi halutessaan lisätä päättöpalautelomakkeelle omia lisäkysymyksiä 
 
 

Koulutuksen järjestäjän raportit pääsivun mukaisessa järjestyksessä:  
 
- Laatuvertailu (koskee sekä koulutuksia että valmennuksia)  
 
- Koulutusten Välipalautehaku, Päättöpalautehaku, Koulutuksen järjestäjän listaraportti ja 
Kyselyraportti.  
 
- Valmennusten päättöpalautehaku, koulutuksen järjestäjän listaraportti ja kyselyraportti. 
- Lopuksi näytetään järjestelmän käytön lopetus. 
 
 

Oletuskielen vaihtaminen 

 
Jos haluat vaihtaa sivun kielen, valitse pääsivulla vaihtoehto "Muuta oletuskieli". Tällöin sivu vaihtuu 
ruotsinkieliseksi. (Vastaavasti jos napsautat ruotsinkielisen pääsivun vaihtoehtoa "Ändra standardspråk", 
sivu muuttuu suomenkieliseksi). 
 

Mitä koulutuksia/valmennuksia sivulla näytetään 

 
Koulutuksen järjestäjän pääsivulla näkyy lista ko. järjestäjän koulutuksista ja valmennuksista. Mikäli listalla 
on enemmän kuin 50 tapausta, vain 50 ensimmäistä näytetään. Voit siirtyä listan seuraavalle sivulle listan 
yläpuolella olevien linkkien avulla. - Sivujaottelu helpottaa tietojärjestelmää hallitsemaan pitkiä listoja. 
 
Pääsivulla näytetään oletusarvoisesti kaikki ko. koulutuksen järjestäjän koulutukset/valmennukset. Mikäli 
haluat rajata koulutuksia päättymispäivän mukaan, napsauta linkkiä ”Muuta rajauspäivämäärä”. Anna 
valitsemasi koulutuksen päättymispäivämäärä  esim. 1.1.2015 ja napsauta ”Tallenna”. Nyt pääsivulla oleva 
rajaus muuttuu, sivulla näkyy teksti: ”Rajauspäivämäärä: näytetään koulutukset, jotka päättyvät  1.1.2015 
jälkeen". Voit halutessasi muuttaa rajauksen tai katsoa kaikki koulutukset napsauttamalla linkkiä "näytä 
kaikki koulutukset".  
 
 

Missä järjestyksessä koulutukset/valmennukset esitetään 

 
Koulutukset näytetään oletusarvoisesti nousevassa aakkosjärjestyksessä. Voit muuttaa listan 
esittämisjärjestystä "Järjestysperiaate"-valinnoilla. Vaihtoehtoina ovat seuraavat järjestysperiaatteet: 
Nimi 
Numero 
Päättymispäivämäärä 
Tila 
 
Kussakin järjestysperiaatteen valinnassa voi myös merkitä, käytetään järjestystä nousevasti vai laskevasti. 
Valinta voidaan tehdä kahden valintaperiaatteen mukaisesti; esim. koulutuksen/valmennuksen tilan mukaan 
(ensimmäinen) ja kussakin tilassa olevat koulutukset/valmennukset aakkosjärjestyksessä (toinen).  
 
Koulutusten/valmennusten tila viittaa päättöpalautteeseen. Päättöpalautteen mukaisen tilan vaihtoehdot ovat 
seuraavat: 
- Ei aktivoitu 
- Aktivoitu, (päättö)palautteita ei ole vielä annettu 
- Aktivoitu, osa (päättö)palautteista annettu 
- Aktivoitu, (päättö)palauteaika umpeutunut 
 
Listalla näkyvää järjestystä muutetaan antamalla halutut järjestysperiaatteet ja napsauttamalla painiketta 
"Hae uudelleen". 
 
Mikäli listalta puuttuu koulutus, johon pitäisi antaa palaute, voit laittaa sen rästipoimintaan. Rästipoiminnan 
osoite on https://asiointi.mol.fi/opal/poimintatilaus/.  Toimintaohje näkyy ko. sivulla. 
 

https://asiointi.mol.fi/opal/poimintatilaus/
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Koulutuksiin/valmennuksiin kohdistuvat toiminnot (OPAL-
käytön pakollinen osa) 
 
Koulutuksen /valmennusten tiedot 
 
Pääset koulutuksen/valmennuksen tietoihin, kun napsautat pääsivulla haluamaasi koulutusta. 
Sivulla "Koulutuksen tiedot" näytetään ko. koulutuksen perustiedot  
 

 
 
Koulutuksen/valmennuksen tietoja ylläpidetään siinä vaiheessa, kun valmistellaan opiskelijoiden antamaa 
välipalautetta (vain koulutuksissa)  tai päättöpalautetta koulutuksesta. Jos ylläpidosta on epäselvää, on 
siihen liittyvistä kysymyksistä syytä sopia koulutuksen vastuutoimiston kanssa. 
 
Alkuvaiheessa sivulla on aktiivisena neljä linkkiä. Sivun muut linkit tulevat aktiiviseksi sen jälkeen, kun muita 
toimintoja on ensin tehty. 
 
Alkuvaiheessa koulutuksen järjestäjän täytyy tehdä seuraavat ylläpitotoiminnot: 
- tarkistaa ja tarvittaessa muuttaa koulutuksen/valmennuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä 
- tarkistaa ja tarvittaessa muuttaa opiskelijoiden lukumäärä. 
 
Em. tietojen täytyy olla oikein siinä vaiheessa kun väli- tai päättöpalautekysely aktivoidaan.  
 
 

Muuta alkamis- ja päättymispäivämäärä (koskee koulutuksia ja valmennuksia) 
 
Voit korjata koulutuksen/valmennuksen alkamis- ja päättymispäivämäärät napsauttama linkkiä "muuta 
alkamis- ja päättymispäivämäärä"  
Merkitse oikeat päivämäärät ja napsauta "Tallenna". (Voit kirjoittaa päivämäärät muodossa "01.06.2014" tai 
"1.6.2014") 
Kun olet muuttanut päivämäärät, saat ilmoituksen. Napsauta OK, ja pääset takaisin 
koulutuksen/valmennuksen perustietoihin.  
 

Muuta opiskelijoiden lukumäärä (koskee koulutuksia ja valmennuksia) 
 
Huom: Opiskelijoiden lukumäärä tarkoittaa opiskelijoiden määrää siinä vaiheessa kun (päättö)palautetta 
ryhdytään antamaan. Nonstop- -koulutuksissa opiskelijoiden lukumäärää lisätään sitä mukaa kun 
koulutukseen tulee uusia opiskelijoita ja heidän on aika antaa palaute. 
 
Voit muuttaa opiskelijoiden lukumäärän napsauttamalla linkkiä "Muuta opiskelijoiden lukumäärä". Anna oikea 
lukumäärä ja napsauta "Tallenna". Kun olet muuttanut lukumäärän, saat ilmoituksen. Napsauta OK, ja 
pääset takaisin "Koulutuksen tiedot" -sivulle. 
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Välipalautteeseen liittyvät toimet (koskee vain koulutuksia) 
 
Välipalaute on ollut käytössä vuodesta 2006. OPAL-välipalautteet kerätään kaikista yli kolme kuukautta 
kestävistä koulutuksista siinä vaiheessa kun koulutuksen kestosta on kulunut yksi kolmannes, kuitenkin 
enintään kolme kuukautta. Yli kahdeksan kuukautta kestävistä koulutuksista kerätään myös toinen 
välipalaute koulutuksen puolivälissä.  Valmennuksista välipalautetta ei kerätä. 
 
Välipalautteet kerätään myös nonstop-koulutuksista. Välipalautteen aktivoiminen on riippumaton 
päättöpalautteen tilasta. Tässä ohjeessa kuvataan ensin rintamakoulutuksena kerättävä välipalaute ja sitten 
Nonstop-koulutusten välipalaute.  
 
 

Välipalautekyselyn aktivointi (rintamakoulutus) 
 
Välipalautteen aktivoinnissa ja raportoinnissa on seuraavat vaiheet: 
- oikean koulutuksen esille hakeminen  
- välipalautekyselyn aktivointi 
- opiskelijoiden tunnusten haku ja tulostaminen 
- opiskelijoiden ohjaaminen välipalautteen antamisessa 
- välipalauteraportin kommentointi, mikäli siihen on aihetta 
 
 
Valitse listalta koulutus jonka välipalautteen haluat aktivoida. 
Napsauta sivulla "Koulutuksen tiedot" linkkiä "Välipalautteet".   
 
Tulet näkymään, jossa on otsikot 
   Ei välipalautekyselyitä 
   Uusi välipalautekysely: 
   Aktivoi välipalaute 
 
Käynnistä aktivointi napsauttamalla linkkiä "Aktivoi välipalaute". Nyt sivulla näkyy aktivointitiedot: 
 

  
 
Ohjelma tarjoaa välipalautteen päättymispäiväksi viikkoa kuluvasta päivästä eteenpäin ja vastaajien 
lukumääräksi koulutuksen opiskelijamäärää. Muuta tietoja tarvittaessa ja napsauta "Tallenna". Nyt saat 
viestin "Välipalautekysely aktivoitu onnistuneesti". Kun kuittaat viestin OK-painikkeella saat, seuraavan 
näkymän: 
 

   
 
Tästä näkymästä voit 
- siirtyä muokkaamaan välipalautteen tietoja (päättymispäivää ja opiskelijamäärää). Tämä tapahtuu 
napsauttamalla linkkiä "Muokkaa".  
- hakea käyttäjätunnuslistan linkistä "Hae käyttäjätunnukset" 
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- deaktivoida välipalautekyselyn, mikäli aktivointi osoittautuu tarpeettomaksi. Välipalautekyselyn voi 
deaktivoida, mikäli palautteita ei ole vielä annettu. 
 
Kun valitset "Hae käyttäjätunnukset", sivulle tulee opiskelijoiden tunnuslista (kuvassa listan alkua): 
 

 
 
Tulosta lista ja anna kullekin opiskelijalle yksi tunnus, jolla hän voi antaa palautteen. 
 
 

Opiskelijoiden perehdytys (koskee koulutuksia ja valmennuksia) 
 
Kun olet aktivoinut palautekyselyn, aktivoituu koulutuksen tiedoissa linkki "Hae käyttäjätunnukset". Saat 
tunnukset napsauttamalla ko. linkkiä. Listalla näytetään tunnukset ja myös niiden luonti- ja 
erääntymispäivämäärä. 
 
Tulosta sivu ja anna kullekin opiskelijalle yksi tunnus. Muista että 
- Tunnus on voimassa vain sen ajan, minkä määrittelit palautteen antamisajaksi. 
- Kullakin tunnuksella voi antaa vain yhden palautteen. 
 
Opiskelija aloittaa OPALiin aloitussivun (https://asiointi.mol.fi/opal/) linkistä ”Opiskelija / Yritys”. 
 
Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on perehdyttää opiskelijat palautteen antamiseen. Lomakkeen täyttöohje 
on syytä käydä läpi, jotta kaikki varmasti ymmärtävät täytön merkityksen ja osaavat vastaamisen tekniikan. 
(miten kirjoittaudutaan sisään, miten siirrytään kysymyksestä toiseen, miten palataan taaksepäin jos 
halutaan muuttaa vastauksia tms.).  
 
Opastamisessa on syytä muistaa, että OPAL-järjestelmässä ohjelma varaa jokaiselle käyttäjälle 45 minuuttia 
työskentelyaikaa. Opiskelijan yhteys katkeaa, jos hän ei ole lähettänyt vastauslomaketta 45 minuutissa. - Jos 
on syytä olettaa, että opiskelijat eivät pysty antamaan palautetta 45 minuutissa, kannattaa antaa heille 
kysymykset etukäteen kirjallisesti, jolloin he voivat miettiä rauhassa, mitä haluavat vastata.  
Tämä pätee erityisesti päättöpalautteeseen.  
 
Lomakkeeseen tutustuminen etukäteen on erityisen tärkeätä maahanmuuttajakoulutuksilla ja muissa 
tilanteissa, joissa opiskelijoilla voi olla vaikeuksia ymmärtää lomakkeen kysymyksiä. Päättöpalautteet -sivulla 
on linkki "Hae kyselylomake". Tästä linkistä voit tulostaa opiskelijoille palautelomakkeen. 
- Opiskelijan lomake on käännetty suomen ja ruotsin lisäksi seuraaville kielille: englanti, venäjä, viro, somali, 
ranska ja arabia. Nämä löytyvät OPAL-ajankohtaista -sivulta kohdasta ”Palautekyselyjen kieliversiot”.  
Syksystä 2014 alkaen opiskelija voi valita suomen ja ruotsin lisäksi myös englanninkielisen 
palautelomakkeen. 
 
Opiskelijoiden kirjautuminen ulos OPAL-järjestelmästä 
Kun opiskelija antaa väli- tai päättöpalautteen, hän saa lopuksi ilmoituksen "Muistathan lopuksi sulkea 
selaimen, etteivät vastauksesi jää työaseman muistiin.". Tätä on syytä tähdentää, erityisesti niissä 
tapauksissa missä useat opiskelijat antavat peräkkäin palautetta samalta työasemalta.  
 
 

Välipalauteraportin katselu (koskee vain koulutuksia) 
 

https://asiointi.mol.fi/opal/
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Välipalauteraportti on katsottavissa sen jälkeen, kun vähintään viisi opiskelijaa on vastannut 
välipalautteeseen. - Tämä on sama rajaus kuin päättöpalautteessakin. Rajaus johtuu tietosuojasyistä: 
opiskelijoille on taattu mahdollisuus vastata anonyymisesti.   Kun välipalaute on annettu, näkyy sivulla 
seuraavan kaltainen näkymä  
 

  
 
Kuva osoittaa, että välipalaute on päättynyt. Sen raporttia voi katsoa napsauttamalla linkkiä 
"Voimassaoloaika", jossa näkyy välipalautteen ajankohta. 
 
Välipalauteraportin alkuosa näkyy alla. Luku "Vastaajia" ilmaisee, kuinka monen opiskelijan odotetaan 
vastaavan palautekyselyyn (määrä ei välttämättä ole sama kuin koulutuksen koko vahvuus). 
Vastausprosentti lasketaan tästä luvusta. 
 
Sen jälkeen raportissa näytetään vastausten jakautumat kysymys kysymykseltä. 
 

 
 
 
Raportin loppuosa on tällainen: 
 

  
 
Välipalauteraportin lopussa on linkki "Lisää kommentti". Mikäli palaute antaa aihetta, koulutuksen järjestäjä 
kirjoittaa tähän oman kommenttinsa (enintään 1900 merkkiä). - Kommentteja voi tarvittaessa kirjoittaa 
useampia.  
- Jos välipalautteesta tulee hälytys, on kommentointi pakollista. Asiasta keskustellaan TE-toimiston kanssa. 
Ks. tarkempaa ohjetta kohdassa "Koulutuksen järjestäjän toiminta välipalautteen hälytys- ja 
kiitostilanteessa".  
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Huom. Jo kirjoitettua kommenttia ei voi enää muuttaa tai poistaa, kaikki muutokset ja korjaukset kirjoitetaan 
uuteen kommenttiin. 
 
 

Seuraavan välipalautteen aktivointi (vain koulutukset) 
 
Kun välipalaute on päättynyt, välipalautenäkymän alareunassa on aktiivisena linkki "Aktivoi välipalaute". Nyt 
on mahdollista aktivoida seuraava välipalaute. 
 
 

Välipalautekyselyn aktivointi (nonstop-koulutus) (Vain koulutukset) 
 
Nonstop-koulutusten välipalautteen aktivointi on erilainen kuin rintamakoulutusten välipalaute. Koska 
nonstop-koulutuksiin tulee opiskelijoita jatkuvasti, välipalautetta ei jaksotella, vaan käytetään yhtä ainoata 
välipalautetta, joka aktivoidaan heti nonstop-koulutuksen alettua. Välipalautteen päättymisajankohdaksi 
merkitään ko. koulutuksen päättymispäivä. Opiskelijoilta kerätään välipalautteita sen mukaan miten asiasta 
sovitaan TE-toimiston kanssa.  
 
Nonstop-koulutuksesta muodostuu siten yksi ainoa välipalauteraportti, joka elää koko koulutuksen ajan sen 
mukaan miten siihen tulee uusia palautteita.  
 
Nonstop-koulutuksissa myös vastaajien lukumäärä elää koko koulutuksen ajan. Vastaajien lukumäärän pitää 
olla yhtä suuri kuin tarvittavien välipalautetapahtumien (pitkissä koulutuksissa sama opiskelija voi antaa 
useamman välipalautteen). 
 
Opiskelijoiden määrää lisätään sivulla "Välipalautetiedot olevasta linkistä "Muokkaa" (ks. kuva) 
 

 
 
Muokkaa-linkkiä napsauttamalla avautuu ikkuna, jossa voi ylläpitää välipalautteen päättymispäivää ja 
vastaajien määrä. 
 
 
 

Välipalautteen muokkaus palauteajan umpeuduttua) (Vain koulutukset) 
 
Et voi enää muokata välipalautteen tietoja sen jälkeen kun palauteaika on umpeutunut.  Jos välipalautteessa 
on sattunut virhe (esim. vastaajien määrä on liian suuri tai palaute on annettu väärään koulutukseen) voit 
pyytää TEM-pääkäyttäjää auttamaan virheen korjaamisessa.  
 
 

Koulutuksen järjestäjän toiminta välipalautteen hälytys- ja kiitostilanteessa (koskee 
vain koulutuksia) 

 
OPAL-järjestelmässä on hälytys- ja kiitosmenettely. Hälytys- ja kiitosmenettelystä on erillinen kuvaus "OPAL-
hälytykset ja kiitokset". Dokumentti löytyy mm. OPAL-järjestelmän aloitussivun Ajankohtaista-linkistä. 
Tässä kuvataan tiivistetysti hälytys- ja kiitosmenettelyn vaikutukset koulutuksen järjestäjän kannalta. 
 

Yleistä hälytyksistä ja kiitoksista: 
 
Työvoimakoulutuksen välipalautteet kerätään koulutuksen kuluessa. Siksi välipalautteiden avulla on 
mahdollista saada tietoa mahdollisista ongelmista ja niistä korjaustoimenpiteistä, joita voidaan tehdä vielä 
kyseisen koulutuksen kuluessa. Tätä varten järjestelmään on liitetty hälytysmenettely, joka tuo 
ongelmakohdat nähtäville.  
 
On kaikkien osapuolten etu, että ongelmakohdat tehdään näkyviksi ja yhteiset korjaustoimenpiteet voidaan 
aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Siksi hälytysmenettelyyn kuuluu olennaisena osana myös 
koulutuksen tilaajan ja toteuttajan yhteinen tilannearvio. 
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Palautteiden tarkastelussa ei rajoituta pelkästään koulutuksen ongelmakohtien hakemiseen. OPAL 
tunnistaa myös erittäin hyvin sujuneet koulutukset. OPALin kiitosmenettely poimii tiedot hyvin sujuneista 
koulutuksista ja lähettää kiitosviestin hankkija- ja toteuttajatahoille.  
 
 

Koulutuksen järjestäjän toimenpiteet hälytyksessä: 
 
Mikäli välipalaute antaa aihetta hälytykseen, hälytys tulee sähköpostiviestinä sille kouluttajalle, joka oli 
aktivoinut ko. välipalautteen ja sille TE-toimistolle, joka on kyseisen koulutuksen vastuutoimisto.  
 
Hälytys voi syntyä eri syistä: 
- palautteita on antanut alle 50% vastaajista; 
- palautteiden yleisarvosanan keskiarvo on alle 2,5 
- palautteiden yleisarvosanan kahden alimman arvosanaluokan osuus > 20 % 
 
Kun hälytysviesti tulee, on kouluttajan ja TE-toimiston syytä arvioida yhteisesti, mistä on kysymys ja mitä 
toimenpiteitä tarvitaan.  Kouluttaja ja TE-toimiston edustaja kirjoittavat kumpikin kommentin 
välipalauteraportiin. Kommentissa kuvataan hälytyksen syitä ja sitä, mitä on päätetty tehdä asian 
korjaamiseksi. Kommentti kirjoitetaan kahden viikon kuluessa hälytyksestä. 
 
Jos hälytys syntyy siitä, että palautteita on annettu kovin vähän, osapuolet voivat sopia siitä, että 
palauteaikaa jatketaan. Tällöin koulutuksen järjestäjä muokkaa välipalautteen tietoja ja määrittelee uuden 
palautteiden takarajan. - Jos palauteaikaa jatketaan, hälytys sammuu ja ohjelma tarkistaa tilanteen 
uudelleen kun jatkettu palauteaika on umpeutunut.  Palauteaikaa voi jatkaa kerran. 
 
 

Erityistapaus: välipalaute, johon ei tule yhtään palautetta 
 
Saattaa käydä niin, että aktivoituun välipalautteeseen ei tule yhtään palautetta. Tällaisessa tapauksessa 
järjestelmä deaktivoi välipalautteen automaattisesti.  
 
 

Kiitokset 
 
OPAL-järjestelmän kiitokset ovat hälytysmenettelyn peilikuva. Kiitokset muodostuvat eri tekijöiden 
yhteisvaikutuksesta. Koulutuksen katsotaan onnistuneen erittäin hyvin, kun sen 
 
- vastausprosentti (rintamakoulutuksissa) on yli 90 ja samanaikaisesti joko 
- yleisarvosanan keskiarvo on yli 4,0 tai 
- yleisarvosanan kahden ylimmän arvosanaluokan prosenttiosuus on yli 80. 
 
Kiitos näkyy koulutuksen välipalauteraportissa. Kiitokset kulkevat sähköpostissa samalla tavalla kuin 
hälytyksetkin. Kun kiitoksen ehdot täyttyvät, koulutuksesta lähtee kiitoksesta kertova viesti samanaikaisesti 
kouluttajalle, koulutuksen vastuutoimistolle, koulutuksen järjestäjän pääkäyttäjille, ELY-keskuksen 
pääkäyttäjille sekä TEM:n valvojalle. 
 
Kiitosviesti on palautetta toimijoille, se ei edellytä toimenpiteitä viestin saajalta. 
 
 
 

Päättöpalautteeseen liittyvät toimet (koskee sekä koulutuksia että valmennuksia) 

 
Päättöpalautekyselyn aktivointi 
 
Huom! 
Päättöpalautteen aktivoinnissa menettely on erilainen rintamakoulutuksissa ja nonstop-koulutuksissa. Tässä 
ohjeessa kuvataan ensin rintamakoulutusten päättöpalaute ja sen jälkeen nonstop-koulutusten 
päättöpalaute. (Valmennukset ovat vain rintamakoulutusta) 
 

Rintamakoulutusten päättöpalaute  
 
Palautekyselyn aktivointi mahdollistaa palautteiden antamisen. Napsauta linkkiä "Aktivoi palautekysely". Saat 
kehotteen "Anna palautteen jättöaika: - Loppupäivämäärä. Anna kenttään se päivämäärä, johon mennessä 
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opiskelijat viimeistään antavat palautteen koulutuksesta. Kentässä on oletusarvona kurssin 
päättymispäivä. Kun olet antanut loppupäivämäärän, paina "Jatka".  
 
Huom.: 
- Palautteen antamiseen liittyvät päivämäärät ovat hyvin tärkeitä. Opiskelijan salasana on voimassa vain 
siihen päivään asti, joka on määritelty palautteen jättöajan loppupäivämääräksi. Tämän jälkeen palautetta ei 
enää voi antaa. 
- Palautteenantamisen takaraja (loppupäivämäärä) on vaihdettavissa vielä ennen koulutuksen päättymistä, 
mutta ei enää koulutuksen päättymisen jälkeen. 
 
Palautteen aktivointiin liittyy myös muita rajoituksia, jotka on syytä muistaa: 
- Palautteen aktivoinnin jälkeen voit vielä lisätä koulutuksen opiskelijoiden määrää, mutta et voi enää 
vähentää niitä.  
- Palautekyselyn aktivoinnin voi peruuttaa niin kauan kuin palautteita ei vielä ole annettu. Tämä tapahtuu 
toiminnolla "Deaktivoi palautekysely".  
 

Opiskelijoiden perehdytys päättöpalautteen antamiseen 
 
Opiskelijoiden perehdytys palautteen antoon on kuvattu aikaisemmin välipalautteen yhteydessä (ks. luku 
"Opiskelijoiden perehdytys") 
 
Opiskelija aloittaa OPALiin aloitussivun (https://asiointi.mol.fi/opal/) linkistä ”Opiskelija / Yritys”. 
 
- Opiskelijan lomake on käännetty suomen ja ruotsin lisäksi seuraaville kielille: englanti, venäjä, viro, somali, 
ranska ja arabia. Nämä löytyvät OPAL-ajankohtaista -sivulta kohdasta ”Palautekyselyjen kieliversiot”.  
Syksystä 2014 alkaen opiskelija voi valita suomen ja ruotsin lisäksi myös englanninkielisen 
palautelomakkeen. 
 
Päättöpalautteessa on huomattava, että kysymyksiä on paljon. Opiskelijan päättöpalautelomakkeessa on 
seuraava teksti: 
 
 

 
Sinulla on 45 minuuttia aikaa täyttää sähköinen lomake. Yleensä tämä aika riittää hyvin. Jos arvelet, että 
aika ei riitä, tulosta vastauslomake tai pyydä se opettajalta. Kirjoittaudu ulos järjestelmästä ja täytä tulostettu 
lomake kaikessa rauhassa. Kirjoittaudu uudelleen järjestelmään ja täytä sähköinen lomake. Nyt lomakkeen 
täyttäminen onnistuu varmasti.  
 

 
- Välipalautteessa kysymyksiä on niin vähän, että siinä aikaraja tuskin tulee vastaan. 
 
 

Nonstop-koulutusten päättöpalautteen aktivointi (ei koske valmennuksia) 
 
Nonstop-koulutusten päättöpalautteessa on otettava huomioon, että opiskelijat päättävät koulutuksen eri 
aikoina. Siksi nonstop-koulutusten päättöpalautekysely aktivoidaan heti koulutuksen alkaessa (samalla 
tavalla kuin välipalautekin). Ohjelma tarjoaa palautteen antamisen takarajapäiväksi koulutuksen 
päättymispäivää. Tätä aikaa voi muuttaa myöhäisemmäksi, mutta ei aikaisemmaksi. 
 
 

Koulutuksen järjestäjän omat lisäkysymykset (valinnainen OPAL-toiminto, ei koske 
valmennuksia) 

 
Koulutuksen järjestäjänä voit lisätä palautelomakkeelle omia palautekysymyksiäsi. Kussakin koulutuksessa 
voi olla enintään kymmenen lisäkysymystä  
 
Voit tallettaa pysyviä lisäkysymyksiä koulutuksen järjestäjän pääsivulle. Näitä pysyviä kysymyksiä voidaan 
liittää haluttuihin koulutuksiin. Koulutuksiin voidaan liittää myös kurssikohtaisia kysymyksiä.  
 
Seuraavassa kuvataan ensin lisäkysymysten tallentaminen pääsivulle ja sen jälkeen kysymysten liittäminen 
yksittäiseen koulutukseen.  
 

Lisäkysymysten tallentaminen pääsivulle (ei koske valmennuksia). 
 

https://asiointi.mol.fi/opal/
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Koulutuksen järjestäjän pääsivulla on linkki "Kysymysten ylläpito". Sen avulla ylläpidät 
vakiokysymyksiä eli niitä lisäkysymyksiä, joita haluat käyttää usealla koulutuksella.  
Kun napsautat linkkiä "kysymysten ylläpito" tulet ylläpitosivulle:  
 
Koska lisäkysymyksiä ei vielä ole, on sivulla teksti "ei vielä lisäkysymyksiä". Luo lisäkysymyksiä 
napsauttamalla ensin linkkiä "lisää kysymys":  
 
Voit kirjoittaa lisäkysymyksen suomeksi ja ruotsiksi. (Voit käyttää halutessasi vain toista kieltä).  
 
Huom: kaikkien kysymysten pitää olla muodoltaan sellaisia, että niihin voi vastata vaihtoehdoilla  1. Huonosti 
2. Välttävästi 3. Tyydyttävästi 4. Hyvin 5. Erinomaisesti  
 
Talleta kysymys "Tallenna" -painikkeella. Saat ilmoituksen: "Kysymys lisätty onnistuneesti" Kun napsautat 
tähän ilmoitukseen OK näet muotoilemasi kysymyksen ja voit samalla tavalla luoda seuraavan kysymyksen.  
 
- Lisäkysymyksiä voit tallettaa enintään 10.  
 
 

Kysymysten liittäminen yksittäiseen koulutukseen (ei koske valmennuksia) 
 
Koulutuksen perustietojen sivulla on toiminto "lisäkysymysten ylläpito". Koulutukseen voi liittää 
lisäkysymyksiä kun koulutus on aktivoitu. 
- Lisäkysymyksiä ei voi liittää enää siinä vaiheessa kun palautetta on jo annettu.  
 
Kun valitset vaihtoehdon "Lisäkysymysten ylläpito" tulet sivulle, jolla voit ylläpitää kysymyksiä.  
 
Sivulla on kaksi vaihtoehtoa: 
- voit lisätä kurssikohtaisen lisäkysymyksen (joka näkyy vain tämän koulutuksen palautelomakkeessa) tai 
- voit lisätä vakiokysymyksiä (eli aikaisemmin pääsivulle tallettamiasi kysymyksiä, joita voit käyttää 
useammalla koulutuksella).  
 
Kurssikohtainen lisäkysymys talletetaan napsauttamalla linkkiä "Lisää kysymys" 
Kun napsautat linkkiä, tulet ylläpitosivulle, johon voit laatia kysymyksen tekstin suomeksi ja ruotsiksi. (Voit 
käyttää halutessasi vain toista kieltä).  
 
Vakiokysymyksen lisäys tapahtuu napsauttamalla linkkiä "Liitä vakiokysymyksiä" 
Voit valita listalta haluamasi kysymykset rastittamalla ko. kysymyksen. Valinta toteutetaan "Liitä"-
painikkeella. - Saat vastauksen "Vakiokysymysten liittäminen kyselyyn onnistui"  
 
Talleta kysymys "Tallenna"-painikkeella. Saat ilmoituksen: "Kysymys lisätty onnistuneesti" Kun napsautat 
tähän ilmoitukseen OK näet muotoilemasi kysymyksen ja voit samalla tavalla luoda seuraavan kysymyksen.  
 
Huom:  Lisäkysymysten sisällössä pitää olla tarkka. Jos kysymyksissä mainitaan opettajia nimeltä ja 
vastauksia kerätään ja käsitellään niin, että tiedoista syntyisi tietosuojalain tarkoittama henkilörekisteri, on 
koulutuksen järjestäjä rekisterin pitäjä ja vastaa tietosuojalain edellyttämällä tavalla henkilörekisterinpitäjän 
velvoitteista. 
 
Lisäkysymykset näkyvät myös kaikkien viranomaiskäyttäjien (TE -toimistot, ELY -keskukset ja TEM -
käyttäjät) OPAL -raporteissa.  
 
 

Koulutuksen järjestäjän perusraportti  (Koulutukset) 

 
Koulutuksen raporttien haku näyttää vain Työvoimakoulutuksia, ei Valmennuksia jotka haetaan 
Valmennusten hakusivuilla.  
 

Perusraportin eli päättöpalautteen raportin tarkastelu 
 
Kun koulutuksesta on annettu vähintään viisi palautetta, voit katsella palautteen perusraporttia. Raportti 
näkyy, kun napsautat koulutusten listalta  
 



 13 
Päättöpalaute eli perusraportti voidaan näyttää kahdella eri tavalla. Käytössäsi on linkit 
- päättöpalautteen raportti ja 
- päättöpalautteen raportti - ilman vapaamuotoisia palautteita.  
 
Perusraporttia voit käyttää silloin, kun haluat katsoa kaikkia tietoja. Perusraporttia ilman vapaamuotoisia 
palautteita voit käyttää esim. silloin jos haluat käsitellä raporttia opiskelijoiden kanssa ja haluat keskittyä vain 
varsinaisten kysymysten yhteenvetoon.  
 
Perusraporttiin siirrytään sivulta "Koulutuksen tiedot" napsauttamalla linkkiä "Päättöpalaute" ja seuraavassa 
näkymässä linkkiä "Päättöpalautteen raportti". 
- Raporttia voi katsella vasta sitten, kun vastauksia on annettu viisi tai enemmän. Jos vastauksia on 
vähemmän, tulee ilmoitus: Perusraporttia voidaan katsella vasta silloin, kun palautteita on annettu 5 tai 
enemmän. 
 
Perusraportista näytetään ensin ko. koulutuksen alkutiedot ja vastausten lukumäärä sekä vastanneiden 
prosenttiosuus koulutuksen opiskelijoista. 
 
Seuraavaksi näytetään yhteenveto vastauksista kysymyksiin (taustakysymykset ja varsinaiset 
palautekysymykset). Varsinaisten palautekysymysten kohdalla näytetään kunkin vastauksen suorat 
jakautumat, jakautumien % -osuudet sekä vastausten keskiarvo ja hajonta.  
 
Käyttäjien vapaamuotoiset kommentit tulostuvat perusraportin loppuun  
 
Koulutuksen järjestäjän omat lisäkysymykset näkyvät raportissa aivan viimeisinä. Lisäkysymykset näkyvät 
myös kaikkien viranomaiskäyttäjien (TE -toimistot, ELY -keskukset ja TEM -käyttäjät) OPAL -
raporteissa.  
 
 
 

Koulutuksen järjestäjän kommentti perusraporttiin 

 
Koulutuksen järjestäjällä on mahdollisuus antaa kommentti kurssipalautteeseen. Kommentti voi olla vastine 
kurssilaisten mahdolliseen arvosteluun tai muu kommentti.  
Kommentti voidaan antaa sen jälkeen, kun vähintään viisi opiskelijaa on antanut palautteen ja koulutuksen 
perusraportti näkyy koulutuksen järjestäjän sivulla. Tällöin palautelomakkeen lopussa näkyy linkki "Anna 
kommentti".  
 
Kun napsautat tätä linkkiä tulet sivulle "Koulutuksen järjestäjän kommentti", jolla kommentin voi kirjoittaa.  
Sivulla on ohje: "Kirjoita kommentti pp.kk.vv mennessä. Kommentin enimmäispituus on 1900 merkkiä." 
- Sivulla näkyvä päivämäärä on yksi kuukausi (30 pv) opiskelijoiden palautteen antamisen takarajan jälkeen. 
(Tämän takarajan olet itse määritellyt silloin, kun aktivoit koulutuksen).  
 
Kun kommentti on kirjoitettu napsauta "Tallenna".  
Jos kirjoitit liian pitkän kommentin, ohjelma huomauttaa siitä siinä vaiheessa kun yrität tallettaa sen. Ohjelma 
kertoo, kuinka monta merkkiä kentässä on liikaa.  
 
Annettua kommenttia ei voi muuttaa eikä poistaa. Voit kirjoittaa tarvittaessa uuden kommentin. 
- Kommentteja voi kirjoittaa niin kauan kunnes kommenttien antamisen viimeinen päivämäärä on mennyt ohi.  
Koulutuksen järjestäjän kommentti näkyy koulutuksen perusraportin lopussa. Kommentti näkyy sekä 
koulutuksen järjestäjälle että viranomaiselle.  
(Kommentti ei näy silloin, kun perusraportti haetaan vaihtoehdolla "Päättöpalautteen raportti - Ilman 
vapaamuotoisia palautteita")  
Syksystä v. 2012 alkaen myös viranomaisella on ollut mahdollisuus kirjoittaa kommentti 
päättöpalautteeseen. 
 

Perusraportin laatuvertailu 

 
Yhden koulutuksen tapauksessa laatuvertailun menettely on seuraava: 
- Siirrytään ao. koulutuksen tietoihin 
- siirrytään kohtaan päättöpalaute 
- Päättöpalaute-sivulla on linkki ”Laatuvertailu”. Sitä napsauttamalla saadaan esille vertailuraportti, jossa ao. 
koulutuksen tietoja verrataan koko maan tietoihin. Tulos näytetään, mikäli koko maan tiedot perustuvat 
vähintään viiden kouluttajan koulutuksiin. 
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Raporttien haku (Koulutukset) 
 
Tässä luvussa kuvataan eri raporttityyppien haku hakukenttien avulla. Haun yleiset periaatteet 
esitetään Välipalauteraportin haun yhteydessä. Muiden raporttityyppien kohdalla esitellään ne 
hakutekijät, jotka esiintyvät vain kyseisessä raporttityypissä.  
 
Koulutusten raporttien haku näyttää vain Koulutuksia, ei Valmennuksia. Valmennukset haetaan 
omilla hakusivuillaan. 
 

Välipalauteraportin haku  

 
Välipalautehaku helpottaa välipalautteiden hakua ja tarkastelua silloin kun koulutuksen järjestäjällä on paljon 
koulutuksia. Välipalautehaussa on hakuikkuna , jonka avulla voi hakea listalle kaikki tai halutun ehdon 
mukaiset välipalautteet. Listalta voi poimia halutun välipalauteraportin tarkasteltavaksi.  
 
Välipalautehaku käynnistyy pääsivulta, jossa on linkki "Välipalautehaku". 
Kun napsauta linkkiä, tulet välipalautteen hakusivulle 
 

 
 
Yksinkertaisin hakutapa on napsauttaa painiketta "Hae" ilman hakutekijöitä, jolloin näkyy lista annetuista 
välipalautteista halutussa järjestyksessä (oletuksena on nouseva järjestys nimen mukaan).  Mikäli haluat 
rajata listaa, voit käyttää ikkunassa näkyviä rajaustekijöitä.  Hakua voi rajata kaikilla hakuikkunan kentillä. 
 
Haku tuottaa hakuehtojen mukaisen listan välipalautteista.  
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Listalla näkyvät kaikki aktivoidut välipalautteet yhtenäisenä luettelona. Värikoodilla esitetään, onko 
ko. välipalaute aiheuttanut hälytys - tai kiitosviestin.  
 
Listalta pääset siirtymään kyseisen palautteen raporttiin. 
 
Mikäli aktivoituun palautteeseen ei ole tullut vähintään viittä palautetta ei raporttia näytetä, vaan ohjelma 
antaa huomautuksen:  
 

 
 
Tällaisessa tilanteessa pääset "Takaisin" painikkeella takaisin listalle. 
 
Välipalautehaussa on yhdistelmäraportin hakumahdollisuus. Voit syöttää hakulomakkeen "Numero" -
kenttään useita koulutusnumeroita pilkulla erotettuna. Tällöin raportissa näytetään kaikkien koulutusten 
kaikkien välipalautekertojen tiedot summattuna yhteen.  Voit hakea myös yhden koulutuksen kaikkien 
välipalautekertojen yhteenvedon kirjoittamalla Numero -kenttään ko. koulutuksen numeron siten, että sen 
perässä on pilkku (esim. 589773,). Tällöin saat kaikista välipalautekerroista yhdistelmäraportin. Jos syötät 
koulutusnumeron ilman pilkkua, saat listan jossa näkyvät kaikki välipalautekerrat omalla rivillään.   
 

Yksilöity välipalauteraportin haku (Koulutukset) 
 
Jos koulutuksia on paljon ja haluat hakea vain tiettyjä välipalautteita voit käyttää hakulomakkeen ei kenttiä 
hyväksesi. 
 

 
 
Erottelu "Kansallinen - ESR" erottelee koulutustyypin. Oletusarvona on, että haetaan molempia. Valinnan voi 
poistaa napsauttamalla ruudussa olevaa rastia.  
 
Erottelu "Ammatillinen - Muu" erottelee ammatilliset koulutukset muista, jotka ovat kotoutumiskoulutusta ja 
erilaisia valmennuksia. Oletusarvona on molemmat. Valinnan voi poistaa napsauttamalla ruudussa olevaa 
rastia. 
 
Erottelu "Nonstop - Rintamakoulutus" jakaa koulutuksia järjestämistavan mukaan. Näissäkin oletusarvona on 
molemmat. 
 
Yhteishankintalaji erottelee koulutuksia eri lajeihin. Halutun tyypin voi valita napsauttamalla. 
 
Raportissa voi valita syntyvän listan järjestysperiaatteen. Oletusarvona on nimen mukaan nouseva järjestys. 
Järjestysperiaatteen voi vaihtaa (muut vaihtoehdot ovat koulutuksen numero, päättymispäivä ja tila) 
Koulutuksen tila määräytyy päättöpalautteen mukaan: 
- ei aktivoitu 
- aktivoitu, ei palautteita 
- aktivoitu, osa palautteista 
- aktivoitu, koulutus loppunut :   
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Jos haet vain tiettyä koulutusta, voit hakea sitä numerolla tai nimellä. Nimen voi myös katkaista laittamalla 
nimen alkuosan perään %-merkin. 
 
Voit käyttää hakuehtona myös välipalautteen päättymispäivää tai palautteen annon päivämäärää (voit antaa 
myös päivämäärävälin)   
 
Voit rajata hakua alueen mukaan (Kunta, koulutuksen vastuutoimisto tai ELY-keskus). Valitse vaihtoehto 
alasvetovalikosta. 
 
Voit rajata hakua myös koulutuksen/valmennuksen tavoiteammatin mukaan.  
Ammattinumeron voit syöttää kahteen eri hakukenttään  
- Käytä kenttää "Tavoiteammatti" kun haet vanhan ammattiluokituksen mukaisia ammattinumeroita (käytössä 
13.6.2014 asti) 
- Käytä kenttää "Tavoiteammatti ISCO" kun haet uuden ammattiluokituksen mukaisia ammattinumeroita 
(käytössä 13.6.2014 alkaen). 
 
Voit kirjoittaa ammattinumeron kumpaankin kenttään. Ohjelma hakee kaikki ne koulutukset/valmennukset, 
joissa on hakuehdon mukainen ammattinumero. 
 
- Jos et tiedä ammattinumeroa, voit valita tavoiteammatin valintalistalta 
 
 

Päättöpalautehaku (Koulutukset) 

 
Päättöpalautehaku helpottaa päättöpalautteiden hakua ja tarkastelua silloin kun koulutuksen järjestäjällä on 
paljon koulutuksia. Päättöpalautteen hakuun on hakuikkuna , jonka avulla voi hakea listalle kaikki tai halutun 
ehdon mukaiset päättöpalautteet. Listalta voi poimia halutun päättöpalauteraportin tarkasteltavaksi.  
 
Päättöpalautehaku käynnistyy pääsivulta, jossa on linkki "Päättöpalautehaku". 
Kun napsauta linkkiä, tulet päättöpalautteen hakusivulle 
 
Päättöpalautteen hakusivu: 
 

 
 
Yksinkertaisin hakutapa on napsauttaa painiketta "Hae" ilman hakutekijöitä, jolloin näkyy lista annetuista 
päättöpalautteista halutussa järjestyksessä (oletuksena on nouseva järjestys nimen mukaan).  Mikäli haluat 
rajata listaa, voit käyttää ikkunassa näkyviä rajaustekijöitä.  Hakua voi rajata kaikilla hakuikkunan kentillä. 
 
Haku tuottaa hakuehtojen mukaisen listan päättöpalautteista.  
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Listalla näkyvät kaikki aktivoidut päättöpalautteet yhtenäisenä luettelona.  
Listalta pääset siirtymään kyseisen palautteen raporttiin. 
 
Mikäli aktivoituun palautteeseen ei ole tullut vähintään viittä palautetta ei raporttia näytetä, vaan ohjelma 
antaa huomautuksen:  
 

 
 
Tällaisessa tilanteessa pääset "Takaisin"-painikkeella takaisin listalle. 
 
Päättöpalautteessa on yhdistelmäraportin hakumahdollisuus. Voit syöttää hakulomakkeen "Numero"-
kenttään useita koulutusnumeroita pilkulla erotettuna. Tällöin raportissa näytetään kaikkien koulutusten 
kaikkien koulutusten tiedot summattuna yhteen.   Yhdistelmäraporttia katsottaessa eivät opiskelijoiden 
vapaamuotoiset kommentit näy raportissa, ne pitää katsoa erikseen koulutuskohtaisesti. 
 

Yksilöity päättöpalautteen haku (ks. yksilöity välipalautteen haku) 

 
Yksilöity päättöpalautteen haku noudattaa samoja linkoja kuin yksilöity välipalautteen haku, joka on esitetty 
ohjeessa aiemmin. 
 

Koulutuksen järjestäjän listaraportti  (Koulutukset) 

 
Listaraportti on koulutusorganisaation koulutusten yhteenveto. 
 
Listaraportin haussa koulutuksittain on kolme vaihetta: 
- vaihe 1: määritellään listalle poimittavien kurssien hakuehdot 
- vaihe 2: määritellään raportoitava tieto 
- vaihe 3: tarkastellaan saatua listaa vaihtelemalla listan järjestysperiaatteita 
 
- Huom. listaraportti on mahdollinen vain, mikäli kaikki yhdistettävien koulutusten palautteet on annettu 
samalla kysymyslomakeversiolla. Lomakeversion valinnassa ei ole valintaa "Kaikki" (ko. valinta on 
kyselyraportissa).  
 
Vaihe 1: Valitse rajaustekijät 
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Kun napsautat pääsivulta linkkiä "koulutuksen järjestäjän listaraportti", tulet sivulle "Valitse 
rajaustekijät".  Rajaustekijät-sivu on tärkeä, koska sen avulla määritellään, minkä kysymyslomakeversion 
mukainen raportti valitaan. Valinta on pakollinen. 
 
Listaraportin valinnassa on pakollinen valinta "Kysymyslomakeversio" (ks. kuva) 
 

 
 
Lomakeversiot ovat seuraavat: 
1.1.2001 - 14.1.2008 (ammatillinen / muu) 
15.1.2008 – 31.12.2008 (muu)  
15.1.2008 –  30.12.2013 (ammatillinen) 
1.1.2009 – 19.3.2014(Muu) 
31.12.2013 - (Ammatillinen) 
20.3.2014 -  (Muu) 
 
* Listaraportissa näytetään vain ne koulutukset, joiden päättöpalaute on aktivoitu lomakeversion aikavälin 
sisällä. Jos haluat tietoja laajemmalta aikaväliltä, sinun pitää hakea erikseen raportti kultakin haluamaltasi  
aikaväliltä.  Listaraportissa ei ole vaihtoehtoa ”kaikki”; se on vain kyselyraportissa. 
 
Jos haluat tehdä muita rajauksia, voit asettaa lomakkeella rajausehtoja (esim. nimen, päivämäärän, alueen 
tai koulutuksen sisällön mukaan). Kun olet asettanut haluamasi rajausehdot, napsauta sivun alareunassa 
painiketta "Valmis". 
 
Vaihe 2: määritellään raportoitava tieto 
 
Seuraavaksi siirryt sivulle, jossa näytetään rajausehdot ja pyydetään määrittelemään raportoitava tieto. 
Vaihtoehtoja ovat 
- valittava kysymys (mikä tahansa ko. palautelomakkeen palautekysymys), 
- (ilmaistu) työttömyyden vähenemä  tai 
- Vaikuttavuus / Ammatillinen kehittyminen [vain ammatillisessa koulutuksessa] 
- 'Vaikuttavuus / Työelämävalmiuksien kehittyminen' [vain muussa koulutuksessa] 
 
”Vaikuttavuus /Ammatillinen kehittyminen” on keskiarvotieto ammatillisen koulutuksen kysymyslomakkeen 
kysymysryhmän ”Ammattitaidon kehittyminen" kahdesta kysymyksestä:  
20. Koulutus kokonaisuutena on lisännyt ammattitaitoani ja  
21. Voin hyödyntää koulutuksessa oppimaani työelämässä . 
 
Vaikuttavuus / Työelämävalmiuksien kehittyminen on keskiarvotieto muun koulutuksen 
kysymyslomakkeen kysymysryhmän " Koulutuksen hyödyt ja jatkosuunnitelma" kolmesta kysymyksestä: 
21. Koulutus on lisännyt mahdollisuuksia ammatin löytymiseen 
22.  Koulutuksen tavoitteet ovat toteutuneet kohdallani 
25.  Jatkosuunnitelma on selkeyttänyt elämäntilannettani ja urasuunnitteluani. 
 
Sivulla on  oletusarvona palautteen yleisarvosana.  
 
Jos valitset vaihtoehdon "valitse kysymys" saat seuraavaksi luettelon kysymyksistä ja voit valita haluamasi. 
Jos valitset "Työttömyyden vähenemä" tai ”Vaikuttavuus / Ammatillinen kehittyminen”, valinta toteutuu kun 
napsautetaan ko. linkkiä  
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Vaihe 3: Listan tarkastelu järjestysperiaatetta vaihtelemalla 
 
Kun listan muodostamisehdot on annettu ja raportoitava tieto määritelty, siirrytään tarkastelemaan syntyvää 
listaa. Lista muodostuu kun napsautat painiketta "Hae".  
Listalla näkyvät kaikki rajausehdon täyttävät koulutukset. Kustakin koulutuksesta näytetään koodi, nimi, 
opiskelijoiden lukumäärä, vastausprosentti ja raportoitava tieto. 
(Kuvassa raportoitava tieto on kysymys 27, listan järjestysperiaatteena nimi). 
 

  
 
Tällä sivulla on valikko "Järjestysperiaate". Valikon sisältö riippuu siitä, mikä raportoitava tieto on valittu. 
Silloin kun raportoitava tieto on valittu kysymys tai "Vaikuttavuus / Ammatillinen kehittyminen", ovat 
vaihtoehdot: 
- koulutuksen nimi 
- numero 
- vastaus% 
- opiskelijoiden lkm 
- keskiarvo 
- hajonta 
- hyvin/erinomaisesti vastanneita% 
 
Silloin kun raportoitava tieto on (ilmaistu) työttömyyden vähenemä ovat vaihtoehdot: 
- nimi 
- numero 
- vastaus% 
- opiskelijoiden lkm 
- työttömiä kurssin alussa% 
- työttömiä kurssin lopussa% 
- (ilmaistu) työttömyyden vähenemä 
Kaikissa tapauksissa valikossa näkyy oletusarvona "Nimi". 
 
Listalla olevat koulutukset voi järjestää haluamansa järjestysperiaatteen mukaan. 
Näin eri koulutuksia voi vertailla valitun kriteerin mukaan. 
 
 

Kyselyraportti (Koulutukset) 

 
Kyselyraportti on erittäin monipuolinen väline, joka sallii erilaiset ad hoc -kyselyt. Se on samalla 
monimutkainen väline, jonka käyttöä suositellaan järjestelmän kokeneille käyttäjille.  
 
Ohjeen aikaisemmissa versioissa esiteltiin Kyselyraportin käyttö yhdistelmäraportin muodostamisessa. Tämä 
on jäänyt tarpeettomaksi, kun yhdistelmäraportti on mahdollista sekä välipalautehaussa että 
päättöpalautehaussa. Siksi kyselyraportista kuvataan vain sen yleinen käyttö. 
 

Kyselyraportin yleinen käyttö  
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Kyselyraportti syntyy käyttäjän muotoilemilla hakuehdoilla. Raportissa näytetään usean 
koulutuksen palautteiden yhteenvetoja. Kyselyraportin avulla voidaan myös vertailla eri ehdoilla valittujen 
koulutusten palautteita toisiinsa. 
 
Kyselyraportissa määritellään ensin rajaustekijät .Hakuehtojen sivu on samanlainen kuin koulutuksen 
järjestäjän listaraportissa. Kyselyraportin hakuehtojen sivulla määritetään tarkasteltavan joukon rajaukset. 
 

 
 
Sivulla on pakollinen valinta "Kysymyslomakeversio" (ks. kuva). Sinun täytyy valita, minkä ajankohdan 
koulutuksia haluat raporttiin. 
 
Lomakeversiot ovat seuraavat: 
1.1.2001 - 14.1.2008 (ammatillinen / muu) 
15.1.2008 – 31.12.2008 (muu)  
15.1.2008 –  30.12.2013 (ammatillinen) 
1.1.2009 – 19.3.2014(Muu) 
31.12.2013 - (Ammatillinen) 
20.3.2014 -  (Muu) 
Kaikki 
 
* Kyselyraportissa näytetään vain ne koulutukset, joiden päättöpalaute on aktivoitu lomakeversion aikavälin 
sisällä. Jos haluat tietoja laajemmalta aikaväliltä, sinun pitää hakea erikseen kultakin haluamaltasi  
aikaväliltä.  
 
* Jos haluat tietoja koko OPAL –ajalta (alkaen v. 2001) valitse vaihtoehto ”kaikki”. Silloin näkyy  raportissa 
peräkkäin kaikkien viiden kysymyslomakeversion raportit.  Mikäli jossakin lomakeversiossa ei ole yhtään 
koulutusta, ei sen mukaista raporttia näytetä. 
 
Valittuasi lomakeversion voit syöttää hakukenttiin muut haluamasi hakutekijät: 
 
* kurssityyppi (kansallinen / ESR) ja ammatillisuus (ammatillinen / muu) ja nonstop-tieto (nonstop / 
rintamakoulutus) Huom. Lomakeversiossa "Kaikki" voi käyttää valintaa "Ammatillinen" tai "Muu", jolloin vain 
rajauksen mukaiset raportit näytetään. 
 
Huom. Kyselyraportissa on kenttä: "Vain päättyneet koulutukset". Kun laitat rastin tähän kenttään, ohjelma 
hakee vain ne koulutukset jotka ovat jo päättyneet. "Tämä on hyödyllinen rajaus silloin, kun halutaan myös 
Nonstop-koulutuksille vertailukelpoiset vastausprosentit.  

 

 
 
* koulutuksen numero tai nimi (numerolla rajaat hakujoukon vain yhteen koulutukseen) 
Numeroa ei voi katkaista, käytä koko numeroa. 
Nimen voi myös katkaista, voit hakea nimen alkuosalla.  
Huom. Jos käytät sekä numeroa että nimeä, haku tapahtuu numeron perusteella 
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* yhteishankintalaji (Rekrykoul;  Muutoskoul;   Täsmäkoul/yleis;   Täsmäkoul/erityis;   Täsmäkoul;   
Vaihtovalm/rekry;   Vaihtovalm/täsmä/yleis;   Vaihtovalm/täsmä/erityis;   Vaihtovalm/täsmä) 
 
* koulutuksen aloitus- tai päättymispäivämäärä. Voit käyttää päivämääräväliä tai antaa vain ehdon ennen tai 
jälkeen tiettyä päivämäärää. 
 
* koulutuksen järjestämisalue (Kunta, TE-toimisto, ELY-keskus) 
Valitse haluamasi vaihtoehto valintalistalta 
 
Kunta-kentässä näet kunnan nimet aakkosjärjestyksessä valintalistalta. Kunta-kentässä on ensimmäisenä 
vaihtoehtona valinta "KOKO MAA". 
 
Toimisto -kentässä ovat TE-toimistot aakkosjärjestyksessä. (TE-toimisto tarkoittaa tässä koulutuksen 
vastuutoimistoa) 
 
ELY-keskus -kentässä ovat ELY-keskukset aakkosjärjestyksessä. Jos valitset ELY-keskuksen 
järjestämisalueeksi, ohjelma hakee kaikkia ko. ELY-keskuksen alueella järjestettäviä koulutuksia. 
 
* Koulutuksen tavoiteammatti 
- Käytä kenttää "Tavoiteammatti" kun haet vanhan ammattiluokituksen mukaisia ammattinumeroita (käytössä 
13.6.2014 asti) 
- Käytä kenttää "Tavoiteammatti ISCO" kun haet uuden ammattiluokituksen mukaisia ammattinumeroita 
(käytössä 13.6.2014 alkaen). 
Jos et tiedä ammattinumeroa, voit valita ammatin valintalistalta 
 
 
Huom. Jos haet sekä numerolla että nimellä, haku toteutuu numeron mukaan. 
 
Huom. Jos haluat tyhjentää yksittäisen valintalistan, siirry listan alkuun, jossa on tyhjä rivi. 
Jos haluat tyhjentää koko rajauslomakkeen, napsauta painiketta "Tyhjennä" 
 
Voit syöttää kenttiin yhden tai useamman rajausehdon. Kun rajaus on määritelty, voit antaa tälle 

rajausjoukolle haluamasi nimen sivun alareunassa olevaan kenttään. Jos et anna nimeä, ohjelma käyttää 
sen otsikkona tekstiä "1. rajaustekijät". Napsauta lopuksi painiketta "Valmis". Nyt ehdot siirtyvät 
Kyselyraportin haku -sivulle.  
 
Seuraavassa esimerkissä on tehty vertailu, jossa verrataan kaikkia ko. kouluttajan muiden koulutusten 
yleisarvosanaa ko. kouluttajan kaikkien ammatillisten koulutusten yleisarvosanaan. Raportin muodostus 
kuvataan vaiheittain.  
 
Kyselyraportin hakusivulla jätetään hakutekijässä "kurssin ammatillisuus" rasti vain kohtaan "Muu"  Haulle 
annetaan nimi "muu". Napsautetaan "Valmis"  

 
Nyt tulee esiin näkymä, jossa on annettu kyselyehto: 
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Kun Napsautetaan linkkiä "Valitse seuraavat rajaustekijät", siirrytään uudelleen kyselypohjalle, 
jossa voidaan valita rajaustekijäksi "Ammatillinen". Tälle ehdolle annetaan vastaavasti nimi "Ammatillinen" ja 
napsautetaan valmis. Tämän jälkeen tullaan uudelleen sivulle Kyselyraportin haku, jossa näkyvät molemmat 
tehdyt rajaukset: 
 

 
 
Hakuehdot on nyt annettu. Sivulla näkyy valinta "Valitse yhden kysymyksen raportti". Tällä valinnalla voi 
kohdistaa tuloksen vain yhteen kysymykseen. Jos tätä valintaa ei tee, raportissa näytetään kaikkien 
palautekysymysten vertailu.  
 
- Esimerkissä valitaan kysymykseksi yleisarvosana. Napsautetaan linkkiä "Valitse yhden kysymyksen 
raportti". Valintasivulta valitaan haluttu kysymys (tässä tapauksessa yleisarvosana) napsauttamalla ao. 
valintaa. Valinta hyväksytään "Valmis" -painikkeella. Nyt palaat taas sivulle "Kyselyraportin haku" 
 

Nyt valintasivulla näkyy valittu kysymys. Sivulla on vielä valittava asia raportin käsittelymuoto (halutaanko 
mukaan taustatiedot ja haluaako raportin numeerisena vai graafisena. Esimerkkitapauksessa noudatetaan 
oletusasetuksia: ei taustatietoja, graafinen raportti). Kun kaikki valinnat on tehty, napsautetaan "Hae". 
 
Kyselyraportin tulos graafisena näyttää seuraavalta: 
 

 
 

Kyselyraportin rajaustekijöiden tallennus 
 

Kyselyraportin rajaustekijät voi tallentaa käyttäväksi uudelleen myöhemmillä OPAL-käyttökerroilla. Kun 
halutut rajaustekijät ja esitystapa on määritelty, raportti talletetaan Kyselyraportin hakulomakkeen Tallenna -
painikkeella.  
 
Käyttäjää kehotetaan tämän jälkeen antamaan raportille nimi. Nimen enimmäispituus on 50 merkkiä. 
 

Annettu nimi vahvistetaan Tallenna-painikkeella. Tämän jälkeen raportti on nähtävissä Valitse rajaustekijät  
-lomakkeella tallennettujen raporttien listalla. Kun raportti halutaan ajaa uudelleen, se valitaan listalta 
klikkaamalla nimeä. Talletettu kyselyraportti poistetaan Toiminnot-sarakkeen Poista-linkin kautta. 
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Laatuvertailu (Yhteinen Koulutuksille ja Valmennuksille) 
 

Syksystä 2013 alkaen koulutuksen järjestäjän on mahdollista tehdä ns. laatuvertailu.  Se antaa 
mahdollisuuden verrata yhtä koulutusta tai laajempaa koulutusjoukkoa koko maan keskiarvoihin. 
 

Yhden koulutuksen tapauksessa menettely on seuraava: 
- Siirrytään ao. koulutuksen tietoihin 
- siirrytään kohtaan päättöpalaute 
- Päättöpalaute-sivulla on linkki ”Laatuvertailu”. Sitä napsauttamalla saadaan esille vertailuraportti, jossa ao. 
koulutuksen tietoja verrataan koko maan tietoihin. Tulos näytetään, mikäli koko maan tiedot perustuvat 
vähintään viiden kouluttajan koulutuksiin. 
 

 
 
Usean koulutuksen (koulutusjoukon) vertailu tehdään kouluttajan pääsivulla näkyvästä linkistä 
”Laatuvertailu”. Vertailu on kyselyraportin kaltainen raportti, johon syötetään koulutusjoukon halutut ehdot 
ajankohdan ja koulutuksen sisällön mukaan. Kun raportti haetaan, näytetään siinä kyselyraportin tapaan 
omalla rivillään koulutuksen järjestäjän koulutusjoukon tiedot ja alemmalla rivillä koko maan tiedot. 
- Usean koulutuksen laatuvertailu -sivulla ei voi hakea yksittäistä koulutusta. 
 

 
 
Alla olevassa kuvassa on verrattu koulutusorganisaation kaikkia 15.1.2008 jälkeen aktivoituja ammatillisia 
koulutuksia koko maan koulutuksiin: 
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OPAL -nettoraportti (toukokuussa 2016) 

 

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä voi katsoa yksittäisen koulutuksen tai 
koulutuskokonaisuuden OPAL -nettovaikuttavuutta.  
 
* OPAL -netto kuvaa oppimisen suhdetta työllistymiseen. Laskentamallissa 
ristiintaulukoidaan keskenään ammatillisen koulutuksen päättöpalautteen kysymystä 7 
(Tilanteeni työmarkkinoilla koulutuksen päättyessä) ja kysymystä 20 (Koulutus 
kokonaisuutena on lisännyt ammattiaitoani). 
 
Tässä ohjeessa kuvataan, miten OPAL -nettoraportti haetaan. Lisätietoja OPAL -
nettovaikuttavuudesta saa seuraavista linkeistä: 
 
OPAL -netto diasarjana: 
http://www.slideshare.net/TEM_esitykset/tyvoimakoulutuksen-vaikuttavuus-20032014 
 

OPAL -nettoa esittelevä video: 
https://www.youtube.com/watch?v=zWlMNbbVCbY 

 
 
OPAL –netto-raportti näyttää koulutuksesta viisi arvoa: Koulutuksen välitön vaikutus, Koulutuksen 
viiveinen vaikutus, Työmarkkinavuoto, Kohdennusvirhe ja Opal-Netto.  
 
OPAL -netto yksittäisessä ammatillisessa koulutuksessa: 
 
Kun haet ammatillisen koulutuksen perusraportin, näytetään OPAL -netto raportin lopussa 
yleisarvosanan jälkeen: 
 

 
 
OPAL-nettotiedon voi myös katsoa listaraportissa. Raportin hakuvaiheessa valitaan raportoitavaksi 
tiedoksi OPAL-netto: 
 

http://www.slideshare.net/TEM_esitykset/tyvoimakoulutuksen-vaikuttavuus-20032014
https://www.youtube.com/watch?v=zWlMNbbVCbY
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Listaraportti näyttää valittujen koulutusten OPAL-nettotiedon: 
 

 
 
 
Vastaavalla tavalla OPAL-netto näytetään myös Kyselyraportissa, kun raportoitavaksi tiedoksi 
valitaan OPAL -netto: 
 

 
 
 

Raporttien haku (Valmennukset) 
 
Marraskuussa 2011 eriytettiin OPALissa Koulutukset ja Valmennukset omiksi ryhmikseen.  
Kun käytetään Valmennusten raporttien hakuja ohjelma näyttää vain Valmennuksia, ei 
Koulutuksia, jotka pitää hakea Koulutusten hakusivuilla. 
 
Valmennuksilla on kolme raporttia:  

Päättöpalautehaku 
Koulutuksen järjestäjän listaraportti 
Kyselyraportti 

 
Valmennusten raporttien haun yleinen periaate on sama kuin koulutuksen raporttien. Tuloksissa 
näytetään vain Valmennuksia, ei Koulutuksia. 
 
Muutoksen yhteydessä valmennusten Listaraporttiin ja Kyselyraporttiin on tullut uusia 
lomakeversioita:  

10.11.2015 -  Työnhakuvalmennus 
10.11.2015 -  Uravalmennus 
10.11.2015 -  Työhönvalmennus 
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Kaikissa Valmennuksissa, jotka kuuluvat yllä olevaan kolmeen ryhmään ja jotka on aktivoitu 
10.11.2015 jälkeen näytetään sisällön mukainen uusi kysymyslomakeversio. Vanhoissa 
valmennuksissa näytetään ko. ajankohdan mukainen Muun koulutuksen lomakeversio.  
 
 

Mahdollisia virhetilanteita: 
 

Mikäli koulutus puuttuu järjestelmästä, voit hakea sen OPALiin ns. rästipoiminnalla. 

Se tapahtuu suvulla https://asiointi.mol.fi/opal/poimintatilaus/ .   Rästipoiminta-ajot tehdään joka ilta. 
Rästipoimintapyyntö tuo kurssin OPAL-järjestelmään seuraavana päivänä. 
 
 

Mikäli opiskelijan antama palaute epäonnistuu 
 
OPAL tarkistaa, tallentuuko opiskelijan antama palaute tietokantaan. Mikäli palaute ei jonkin 
tietokantavirheen vuoksi tallennu, opiskelija saa palautteen annettuaan ilmoituksen epäonnistumisesta. 
Ilmoituksessa kehoitetaan yrittämään vähän ajan kuluttua uudelleen. 
 
Mikäli uusi yritys antaa edelleen virheen kannattaa palautteen annosta sillä kertaa luopua. 
 
Viesti palautteen annon epäonnistumisesta tulee sähköpostissa kouluttajalle sekä järjestelmän pääkäyttäjille, 
jotka käynnistävät vianetsinnän. 
 
 

Apua ongelmatilanteissa 
 
Mikäli organisaatiosi pääkäyttäjä ei osaa auttaa sinua pulmatilanteissa, ota yhteys OPAL-pääkäyttäjiin 
Tukipyyntö-linkin kautta. Linkki löytyy sekä sisäänkirjautumissivun että oppilaitoksesi pääsivun alareunasta. 
 

Järjestelmästä uloskirjautuminen  
 
Kun lopetat järjestelmän käytön, kirjoittaudu ulos OPAL-järjestelmästä koulutuksen järjestäjän pääsivulla. 
Sivun ylä- ja alareunassa on linkki "Järjestelmästä uloskirjoittautuminen". Kun napsautat sitä, ohjelma 
katkaisee yhteytesi järjestelmään ja palaat aloitussivulle. Kun suljet selaimesi, kaikki yhteyden aikana 
työasemaan tallentuneet sivut poistuvat työaseman muistista.  
 
Huom. On tärkeätä lopettaa yhteys yllä kuvatulla tavalla. Jos vain suljet selaimen, istunto jää voimaan 
tunniksi. Tänä aikana ei samalla tunnuksella voi kirjautua OPALiin. 
 
 

https://asiointi.mol.fi/opal/poimintatilaus/

