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Opiskelijapalautteen käsittelyn periaatteet Aalto-yliopistossa  

Taustaa 

Yliopiston tulee arvioida koulutustaan, tutkimustaan sekä taiteellista toimintaansa ja niiden 
vaikuttavuutta (yliopistolaki 87 §). Yliopiston tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle 
sen määräämät koulutuksen ja tutkimuksen arvioinnin, kehittämisen, tilastoinnin ja muut 
seurannan ja ohjauksen edellyttämät tiedot ministeriön päättämällä tavalla (yliopistolaki 51 
§). 

Kun opiskelijoilta kerätään palautetta koulutuksesta ja opetuksesta siten, että annetut 
vastaukset voidaan yhdistää tiettyyn opettajaan tai vastaajaan,  kerätään samalla 
opiskelijoiden ja opettajien henkilötietoja. Henkilötietojen käsittelystä säädetään 
henkilötietolaissa (1999/523). Yliopiston asiakirjojen julkisuudesta säädetään 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (1999/621). 

Opiskelijapalautteen käsittelyssä noudatettavat periaatteet 

Aalto-yliopistossa noudatetaan seuraavia periaatteita opiskelijapalautteen käsittelyssä. 
Periaatteet on tässä ilmaistu kurssipalautteen näkökulmasta, mutta niitä voidaan soveltaa 
muuhunkin opetuksesta ja koulutuksesta kerättävään opiskelijapalautteeseen: 

1. Kurssipalautetta tarvitaan opetuksen ja koulutuksen laadun arviointiin ja 
kehittämiseen. Tavoitteena on luoda palautekulttuuri, joka perustuu kannustavaan 
vuorovaikutukseen opiskelijoiden ja opettajien välillä sekä tuottaa merkityksellistä  
palautetietoa. 

2. Palautteen käyttötarkoitus suunnitellaan yksityiskohtaisesti ennen kuin palautetta 
aletaan kerätä ja muutoin käsitellä. Palautetta antavia opiskelijoita tulee informoida 
siitä, mihin tarkoitukseen ja miten palautetta käsitellään. Opiskelija antaa palautteen 
pääsääntöisesti anonyymisti. 

Jos palautteen keräämisen ja käsittelyn yhteydessä aiotaan kerätä ja käsitellä 
opettajan tai opiskelijan henkilötietoja, kysymyksessä on henkilörekisteri, jolla on 
oltava vastuuhenkilö. Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikenlaisia henkilöä koskevia 
merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa henkilöä, hänen ominaisuuksiaan tai 
elinolosuhteitaan koskeviksi (kuten numeraalinen tai sanallinen arvio tietyn henkilön 
suoriutumisesta opinnoissa tai työtehtävissä). Henkilörekisteristä tulee laatia 
rekisteriseloste, josta vastaa rekisterin vastuuhenkilö. Rekisteriselosteesta tulee 
ilmetä mm. miten henkilötietoja käsitellään ja kauanko henkilötietoja säilytetään. 
Henkilötietoja ei tule säilyttää käyttötarkoitusta pidempään. Palautteen 
käsittelytavasta riippuen tarpeellinen säilytysaika on yleensä 1-2 vuotta ja 
korkeintaan 5 vuotta. 

3. Palautetta saavat käsitellä vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin se kuuluu. 

a. Opettaja käsittelee vain oman kurssinsa opiskelijapalautetta. Jos kurssilla on 
useampi opettaja, he saavat kaikki käsitellä kurssista annettua palautetta. 
Kurssin vastuuopettajan tehtäviin kuuluu käsitellä kurssista annettua 
palautetta sekä kurssin muun henkilökunnan että opiskelijoiden kanssa.   
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Opettajalla on mahdollisuus saada omaa kurssiaan koskeva palaute ja 
kommentoida sitä ennen kuin palautetta käsitellään kurssin muun 
henkilökunnan tai opiskelijoiden kanssa tai käytetään muuhun rekisterissä 
mainittuun tarkoitukseen. Opettaja voi kommentoinnin yhteydessä pyytää 
asiattoman palautteen jättämistä huomiotta.  

Jos opiskelija saa antaa palautetta anonyymisti, opiskelijan henkilöllisyyttä 
ei saa paljastaa opettajalle. Alle 5 vastaajan palautetta ei voida käsitellä 
ilman opiskelijan suostumusta, jos palaute on tarkoitettu anonyymiksi ja sitä 
ei pystytä keräämään ilman tietoa palautteen antajan henkilöllisyydestä. 

b. Opettajan esimiehen ja laitoksen esimiehen tehtäviin kuuluu käsitellä 
oman vastuualueensa opettajien saamaa opiskelijapalautetta, jolloin 
yksittäisen opettajan henkilötiedot on tunnistettavissa.  

c. Koulutusohjelman tai tohtoriohjelman johtajan, koulutusohjelman 
pääainevastaavan sekä ohjelman opetuksen kehittämisestä vastaavan 
työryhmän/ toimikunnan/ neuvoston tms. jäsenten tehtäviin kuuluu käsitellä 
opiskelijoiden kurssipalautteita omalla vastuualueellaan, jolloin palautteisiin 
voi sisältyä myös opettajan henkilötietoja. 

d. Dekaanilla ja varadekaanilla on sellaisia tehtäviä, joiden hoitamisen 
yhteydessä he voivat käsitellä opettajan henkilötietoja sisältävää 
opiskelijapalautetta. 

e. Palvelutoimintojen työntekijöiden (tyypillisesti opiskelijapalvelut, 
opetuksen kehittäminen, laatu) tehtäviin voidaan määrätä kuuluvaksi 
henkilötietoja sisältävän opiskelijapalautteen käsittely, esimerkiksi palautteen 
kokoaminen ja yhteenvetojen laatiminen opettajille, koulutusohjelmien 
johtajille  tai muille opetuksen kehittämisestä vastaaville tahoille. 

4. Kursseista saatu opiskelijapalaute voidaan julkistaa yhteenveto- ja 
tilastotietona, jossa yksittäistä opettajaa tai opiskelijaa ei voida tunnistaa. Tällainen 
koulutusohjelma-, laitos- tai korkeakoulukohtaisen palautteen yhteenveto on 
julkinen asiakirja ja yleisön saatavilla.  

Palautetta, josta yksittäinen opettaja tai opiskelija on tunnistettavissa, ei saa 
julkistaa ilman kyseisen henkilön suostumusta. Opettaja voi julkistaa hänestä 
itsestään annetun palautteen edellyttäen, ettei palautteesta ilmene muiden 
henkilöiden kuten opiskelijoiden henkilötietoja. Julkistamattomista yliopiston 
asiakirjoista voidaan antaa tietoja vain julkisuuslaissa (621/1999) mainituin 
edellytyksin. 

 

Malli palautteen käsittelyyn - yleinen kehittäminen 

Tehtävään määrätty palvelutoiminnon henkilö kerää, käsittelee ja toimittaa opiskelijoiden 
palautteen opetuksen laadusta vastaaville henkilöille. 

Palautetta käsittelevät vain nimetyt vastuuhenkilöt heille annettujen tehtävien mukaisesti. 
He toimittavat yhteenvedot, toimenpide-ehdotukset tms. niille tahoille, joiden vastuulla on 
palautetiedon arviointi ja toimenpiteistä päättäminen. 
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Koulutusohjelma-, laitos- ja korkeakoulukohtaisen palautteen yhteenvedot sekä päätetyt 
kehittämistoimenpiteet julkaistaan sähköisesti. 

Malli palautteen käsittelyyn - opetushenkilöstön johtaminen 

Tehtävään määrätty palvelutoiminnon henkilö kerää, käsittelee ja toimittaa opiskelijoiden 
palautteen opettajien esimiehille ja laitosjohtajille sekä koulutusohjelmien johtajille. 
Palautetta käsittelevät vain nimetyt vastuuhenkilöt. 

Esimies käsittelee opettajaa koskevan palautteen sekä koulutusohjelman, laitoksen ja  
korkeakoulun kehittämistoimenpiteet vuosittain henkilökohtaisissa kehityskeskusteluissa. 
Opettajalla on mahdollisuus kommentoida saamaansa palautetta. 


