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Esiintyjä

Marko Järvisalo

• Salpauksen tietohallinnosta

• Erikoistunut raportointiin ja Salpauksen 
tietovaraston pääarkkitehti

• Ennen Salpausta olen työskennellyt 
Logicassa eli nykyisessä CGI:ssä
tietovarasto- raportoinnin Senior 
konsulttina

• lisää tietoa luettavissa Markosta 
linkedIn:n kautta: http://lnkd.in/zgrnCm
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http://lnkd.in/zgrnCm


Miten viestiä projektin tuloksista? Riittääkö pääkäyttäjäkoulutus?
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1. Yleistä

Case: Työssäoppimisen raportoinnin jalkautus opiskelijatyönä

• Esiteltävä projekti on osa Koulutuskeskus Salpauksen 
tietovarastohanketta ja

• on jatkoa käyttöönotetuille asiakkuuden hallinnan 
ohjelmiston (MS-Dynamics CRM) ja asiakkuuden hallinnan 
tietovarasto-projekteille (opetuksen tiedot yhdistettynä 
asiakkuuden hallinnan tietoihin).

• Esiteltävä projekti kertoi sähköisin välinein työssäoppimisen 
tietovarasto raportoinnista Salpauksen henkilökunnalle. 
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1. Yleistä

Case: Työssäoppimisen raportoinnin jalkautus 
opiskelijatyönä

• Pääasiallinen kohderyhmä raportoinnille on opettajat 
ja opetuksen tukihenkilöstö

• Projektin käynnistävänä tekijänä oli se, että 
työssäoppimisen raportoinnin käyttö oli vähäistä. 

• Projektin aikana suunniteltiin ja toteutettiin ohjaavien 
opettajien ohjauksella ja opiskelijoiden toimesta 
työssäoppimisen raporteille audiovisuaalinen tarina, 
mainokset ja viestintäsuunnitelma.
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2. Lähtötilanne

Case: Työssäoppimisen raportoinnin jalkautus 
opiskelijatyönä

• Työssäoppimisen raportteja käytti 
alkuvuodesta 2014 21 käyttäjää (kaikkiaan 
opettajia on 545) Tarvitaan jalkautusta.

• Päätettiin ratkaista ongelma perustamalla 
projekti, jonka tehtävänä on mainostaa 
raportointia ja kerätä palautetta.

• Tiedustelin asiaa ja mainostaminen 
oppilastyönä onnistuu
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3. Mitä projektin aikana toteutettiin

Case: Työssäoppimisen raportoinnin jalkautus 
opiskelijatyönä

• Projekti käynnistyi, työ esiteltiin ohjaaville 
opettajille ja oppilaille syksyllä 2014.

• Arvioin toimintaa asiakkaana ja täsmensin.

• Projektin aikana toteutettiin:
• YouTube mainosvideo
• Useita eri tiedotteita, mainoksia ja 

mainostekstejä sekä 
• viestintäsuunnitelma
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4. Lopputulokset projektissa

• Projektin tavoite oli viestintä. 

• Projektin aikana tehty viestintäsuunnitelma 
toteutui suunnitellusti. 

• Henkilökunnalle lähetettiin suunnitelman 
mukaisesti kolmesti sähköpostiviestit ja 
samanaikaisesti tehtiin kolmesti tiedotteet 
Sharepointiin. 

• Viestit lähetettiin yksi viesti joulukuussa 2014 
ja kaksi viestiä tammikuussa 2015.
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4. Lopputulokset projektissa (tiedote 1)
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4. Lopputulokset projektissa (tiedote 2)
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4. Lopputulokset projektissa (tiedote 3)
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4. Lopputulokset projektissa (YouTube)
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Linkki:
https://www.youtube.com/watch?v
=J3i6ZeCl2IM

https://youtu.be/J3i6ZeCl2IM
https://youtu.be/J3i6ZeCl2IM
https://www.youtube.com/watch?v=J3i6ZeCl2IM


4. Lopputulokset projektissa (raporttien käyttäjämäärät kuukaudessa)
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4. Lopputulokset projektissa

Johtopäätökset:

• Tietovarasto tarjoaa opiskelijatyömahdollisuuksia rajattomasti

• Kun projekti oli käynnissä, projektin aikana saatiin valtavasti palautetta oppilailta 
ja tiedämme mitä he haluavat

• Tietovarasto tarjoaa oikeita osaamisen ja projektiluonteisten tehtäviä 
tulevaisuuden ammattilaisille

• Tässä projektissa saatujen kokemusten perusteella, kun käynnistetään 
projekteja, yhdeksi uudeksi onnistumisen kriteereiksi tulee viestintä. 
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5. Jatkoprojektit

Löytyikö projektille jatkoa?

• Työssäoppimisen raportointia laajennetaan opiskelijapuolelle

• Seuraavana toteutetaan yksi opiskelijoille tarkoitettu työssäoppimispaikkojen 
rekisterin raportti.

• Raportin toteuttavat Salpauksen opiskelijat 

• Kuten esityksessäni jo havaittiin, pelkkä tekniikka ja tekninen ratkaisu ei riitä ja 
raportin lisäksi syksyllä 2015 tehdään viestintä, audiovisuaalinen tarina ja 
graafisia mainoksia
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5. Jatkoprojektit

Löytyikö projektille jatkoa?

• Uuteen projektiin osallistuu seuraavia opiskelijaryhmiä:
• Ohjelmointia opiskelevat tekevät raportin

• Audiovisuaalisen alan opiskelijat viestinnällisen tarinan

• Graafisen puolen opiskelijat toteuttavat mainoskuvan ja

• Liiketalouden opiskelijat tiedoteviestien sekä viestintäsuunnitelman osalta
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5. Jatkoprojektit

Löytyikö projektille jatkoa?

• Suunnitteilla olevia opiskelijatöitä:
• Mobiili-koosteraportti johdon raportoinnin 

koosteesta (jos teillä oppilaitoksissa on 
datanomiopiskelijoita, joiden kursseihin kuuluu 
mobiiliohjelmointi, niin olkaapa yhteydessä)

• Opiskelijoille BIG-DATA mahdollisuuksia ja tiedon 
louhintaa

• Enemmän tiedon avaamista opiskelijoille
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Keskustelua asiasta!

29.4.2015
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Kiitos
Marko Järvisalo
marko.jarvisalo@salpaus.fi
+358447080714

mailto:Marko.jarvisalo@salpaus.fi

