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Lyhenteet 

JUHTA Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta. Pysyvä ministeriöiden ja 

kuntien yhteistyö- ja neuvotteluelin, jonka on asettanut valtio. 

OPS Opetussuunnitelma. Suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. 

OMG Object Management Group. Kansainvälinen järjestö, joka tuottaa mallin-

nusstandardeja. 

BPMN Business Process Model and Notation. Standardoitu prosessien mallinta-

misen menetelmä. 

UML Unified Modelling Language. Ohjelmistoprosessien kuvaamiseen kehitetty 

standardoitu mallintamismenetelmä. 
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 Johdanto 

Ammattikorkeakouluilla vallitseva kilpailu eri tutkinto-ohjelmien välillä on keskeytymä-

töntä. Kilpailu motivoituneista opiskelijoista on kiristynyt, kun yhä useampi korkeakoulu 

pystyy tarjoamaan vastaavanlaista opetusta tulevien opiskelijoiden tarpeisiin. Kiristävän 

kilpailun myötä laadukkaasta opetuksesta on rakentunut tärkeä tekijä, jonka avulla kor-

keakouluilla on tilaisuus erottautua edukseen omista kilpailijoistaan. Laadukas opetus 

pohjautuu korkeakoulun laatimaan opetussuunnitelmaan, mikä tarjoaa opiskelijoille hy-

vät valmiudet oppimiselle ja kehitykselle työelämää varten. 

Laadun jatkuvaa kehittämistä ja koulutuksellista jatkumoa varten laaditaan opetussuun-

nitelma.  Opetussuunnitelma on strateginen ja pedagoginen kehittämisväline, joka ohjaa 

niin opintoja kuin opetustakin. Sen tarkoituksena on tuottaa opetuksesta hallittu ja ehjä 

kokonaisuus poistamalla turhat päällekkäisyydet. Opetussuunnitelmalla pyritään myös 

viestittämään opiskelijoille opintojen koulutuksen sisällöistä ja niiden aikatauluista sekä 

suunnitelman etenemisjärjestyksestä. Täten opiskelija pystyy hahmottelemaan omat 

opintonsa opetussuunnitelman perusteella. 

Opetussuunnitelmatyö voidaan jakaa kahteen kokonaisuuteen, joita ovat koulutuksen ja 

opetuksen kehittäminen sekä hallinnollinen prosessi. Koulutuksen ja opetuksen kehittä-

minen luo opettajille työvälineen opetustyön ohjaamiseen. Hallinnollinen prosessi puo-

lestaan tavoitellee opiskelijoille pitkäaikaista opintojen suunnittelua ja oikeusturvaa, joka 

pohjautuu valtion luomiin kansallisiin opetussuunnitelmien perusteisiin. 

Tämän opinnäytetyön kannalta keskeisin puoli opetussuunnitelmatyöstä on koulutuksen 

ja opetuksen kehittäminen, jolla pyritään antamaan lukijalle mahdollisimman perinpoh-

jainen kuva Metropolian opetussuunnitelman laatimisen prosessista. Koulutuksen ja 

opetuksen kehittäminen on kokonaisuus, johon kohdeorganisaatio pystyy vaikuttamaan. 

Jotta koulutuksesta ja opetuksesta saadaan laadukasta, täytyy laatia strategien ja peda-

gogisten linjauksien mukaisia opetussuunnitelmia. Laadukkaat opetussuunnitelmat edel-

lyttävät kriittistä arviointia ja yhteisiä keskusteluja siitä, mitä pitää kuulua koulutuksen 

alan asiantuntijuuteen. Opetussuunnitelmat koostuvat siis opintojen sisältöjen kuvaami-

sen lisäksi erilaisista kokemuksista työelämästä.  
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1.1 Toimeksiantajan esittely 

Opinnäytetyön toimeksiantajana on Metropolia, joka on monialainen ja kansainvälinen 

ammattikorkeakoulu. Kohdeorganisaatio perustettiin vuonna 2008, kun EVTEK-ammat-

tikorkeakoulu ja Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia liittyivät yhdeksi korkeakouluksi. 

Nykyään Metropolia keskittää toimintansa neljään eri kampukseen, jotka sijaitsevat Es-

poon Leppävaarassa, Vantaan Myyrmäessä ja Helsingin Arabianrannassa sekä Mylly-

purossa. 

Metropolia kouluttaa neljää eri koulutusalaa. Koulutusalat ovat tekniikka, sosiaali- ja ter-

veysala sekä liiketalous ja kulttuuri. Organisaation kohderyhmänä ovat erilaiset ihmiset, 

jotka haluavat oppia uusia tietoja ja taitoja työelämään. Metropolia pyrkii olla tulevaisuu-

den aktiivinen rakentaja ja osaamisen rohkea uudistaja. Tämä näkyy organisaation ar-

voissa, kun tavoitteena on tuottaa kehittäjiä ja asiantuntijoita laadukkaalla sekä avoimella 

opetuksella. Organisaatiossa on vahva yhteisöllisyyden kulttuuri, joka vahvistaa opetuk-

sen kehittämistä ja työelämäyhteistyötä. Tämän lisäksi organisaatiossa vaalitaan uudis-

tamisen kulttuuria, joka tuo toimintaan digitalisaation ja innovaation asiatuntemusta. 

1.2 Opinnäytetyön tausta ja tavoitteet 

Tämä opinnäytetyö liittyy Metropolia Ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman laatimi-

sen prosessiin. Metropolian opetussuunnitelman laatimiseen käytettävä prosessi on jo 

karkeasti kuvattu kokonaisuudessaan, mutta eri koulutusaloilla ja tutkinnoissa tapahtuva 

opetussuunnitelman laatimistyö on kuvaamatta. Jokainen koulutusala tekee tämän työn 

eri tavalla riippuen totutuista tavoista ja resursseista. Nykyään jatkuvasti kehittyvä liike-

toiminta vaatii kehitystoimenpiteitä myös korkeakoulujen osalta. Prosesseja kuvaamalla 

pystytään selvittämään kehityskohteita olemassa olevista prosesseista ja tehostamaan 

sillä tavalla toimintaa. 

Opinnäytetyön tavoite on opetussuunnitelman prosessin kuvaus ja kehitys. Opetussuun-

nitelman prosessi painottuu koulutuksen ja opetuksen kehittämisen eri vaiheisiin ja hal-
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linnollinen prosessi jätetään työn rajauksen ulkopuolelle. Opetussuunnitelmaproses-

sissa oletetaan, että hallinnollinen prosessi on laadukkaasti hoidettu eikä siihen pereh-

dytä sen syvällisemmin. 

Opinnäytetyön tarkoituksena on laatia yksityiskohtainen ja asiakaslähtöinen opetussuun-

nitelman prosessinkuvaus selkeyttämään prosessin eri vaiheita. Työn tarkoituksena on 

myös uuden itsearvioinnin sisällyttäminen prosessiin, jotta se edistää Metropolian kou-

lutuksen laatua. Työ antaa kohdeorganisaation henkilöstölle kokonaiskuvan opetus-

suunnitelmatyöstä. Nähtyään prosessikuvauksen henkilöstö pystyy suunnittelemaan tar-

vittavat resurssit ja toimintatavat käytännön opetussuunnitelmatyötä varten. 

1.3 Opinnäytetyön rakenne 

Opinnäytetyö rakentuu kuudesta luvusta. Opinnäytetyön ensimmäisessä luvussa esite-

tään toimeksiantaja ja työn tausta, tavoitteet sekä rakenne. Toisessa luvussa lähdetään 

liikkeelle opinnäytetyön tutkimussuunnitelmalla, jossa havainnollistetaan projektin kulku 

sekä eri vaiheisiin liittyvät tietoperustat. Toinen luku käsittää myös tiedonkeruumenetel-

mät ja tiedonkeruun lähestymistavan käytännössä. 

Kolmannessa luvussa tehdään nykytila-analyysi. Luvussa tutkitaan kohdeorganisaation 

opetussuunnitelman nykytilan prosessikuvausta ja laaditaan sen perusteella havaituista 

kehityskohteista sekä alkuperäisistä tavoitteista yhteenvetotaulukko. Neljäs luku puoles-

taan sisältää asetettujen tavoitteiden ja poimittujen kirjallisuusalueiden parhaat menette-

lytavat opinnäytetyöhön. 

Viides luku rakentuu uudesta prosessikuvauksesta, joka perustuu asetetuista tavoitteista 

ja löydetyistä kehityskohteista. Luvussa käsitellään jokainen kehitysehdotus yksityiskoh-

taisesti ja rakennetaan niistä yhteenveto lopuksi. Kuudes luku sisältää opinnäytetyön 

johtopäätökset ja yhteenvedon, missä arvioidaan työn tuloksia asetettuihin tavoitteisiin. 
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 Tutkimusmenetelmät 

Tässä luvussa käsitellään tämän opinnäytetyön tutkimussuunnitelmaa ja tiedonkeruuta 

sekä teoriassa että käytännössä. Luvun alussa esitellään tutkimussuunnitelma, josta sel-

viävät työn eri vaiheet. Tämän jälkeen tutustutaan kvalitatiivisen tutkimuksen sekä haas-

tatteluiden teoriaan. Viimeisenä käydään vielä läpi tässä työssä käytettyjä tiedonkeruu-

menetelmiä ja aineistoa.  

2.1 Tutkimussuunnitelma 

Kuvassa 1 on havainnollistettu tämän opinnäytetyön edistymistä ja tiedonkeruuta projek-

tin eri vaiheissa. Kuva kertoo projektin eri työvaiheet sekä niihin liittyvän tietoperustan. 

 

Kuva 1. Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma 
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Opinnäytetyölle määriteltiin alussa tavoitteeksi Metropolian opetussuunnitelman laatimi-

sen prosessin kuvaus ja kehitys. Projektin tavoitteena on prosessin vaiheiden selkeyttä-

minen sekä uuden itsearvioinnin sisällyttäminen prosessiin. Prosessin tulee olla kuvattu 

sopivan yksityiskohtaisesti ja asiakaslähtöisesti. Metropolian oppimisjohtaja määritteli 

projektin tavoitteen. 

Seuraavassa vaiheessa tutkitaan prosessin nykytilaa. Nykytila-analyysi tehdään haas-

tattelemalla eri tutkinto-ohjelmien osaamisaluepäälliköitä, tutkintovastaavia sekä koulu-

tussuunnittelijoita. Lisäksi tietoa saadaan jo olemassa olevasta dokumentoinnista ope-

tussuunnitelman laatimisen prosessista sekä oppimisjohtajan ja oppimistoimintapalve-

luiden kanssa käytävistä palavereista. Näiden tietojen pohjalta prosessista etsitään ke-

hityskohteita ja rakennetaan prosessin nykytilasta uimaratamallinen prosessikuva sekä 

sen selitelehti BPMN-standardin mukaisesti. 

Teoriavaiheessa tutustutaan yleisesti prosesseihin sekä niiden johtamiseen. Prosessin 

kuvaamista varten haetaan tietoa BPMN- sekä JHS152-aineistoista. Nykytila-analyysia 

varten tutustutaan kvalitatiiviseen haastattelututkimukseen aineistonkeruumenetelmänä. 

Teoriasta löydettyjä parhaita käytänteitä hyödynnetään prosessin kehitysehdotusten laa-

dinnassa.  

Kehitysehdotukset opetussuunnitelman laatimisen prosessiin pohjautuvat nykytila-ana-

lyysista ja teoriasta saatuihin tietoihin sekä oppimisjohtajan ja oppimistoimintapalvelui-

den kanssa käytyihin palavereihin ja työpajoihin. Lopputuloksena tästä vaiheesta on uusi 

prosessikuva ja sen selitelehti.  

2.2 Tiedonkeruumenetelmät 

Opinnäytetyö on konstruktiivinen tutkimus, jossa tavoitteena on luoda todellinen tuotos 

tai esimerkiksi mittari, malli tai suunnitelma. Konstruktiivisessa tutkimuksessa keskity-

tään tosielämän ongelmanratkaisuun tuottamalla uusi kokonaisuus eli konstruktio. Kon-

struktion tuottaminen vaatii kokemusperäistä kerättävää – ja olemassa olevaa teoreet-

tista tietoa. Käytännön toimijoiden ja tutkimuksen hyödyntäjien vuorovaikutus korostuu 

konstruktiivisessa tutkimuksessa, kun tehdään tiiviisti yhteistyötä. Aktiivinen yhteistyö 

mahdollistaa uusien havaintojen luomista ja jatkuvaa oppimista. Tämä tutkimus soveltuu 
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hyvin lähestymistavaksi kehittämistyyppisiin tehtäviin, kun halutaan luoda uusi ja edeltä-

vää sopivampi ratkaisu reaaliseen ongelmaan.  (Ojasalo ym. 2009: 65.) 

Kuva 2 esittää konstruktiivisen tutkimuksen prosessin. Huomioitavaa prosessissa on se, 

että ratkaisujen laatiminen edellyttää teoreettisia perusteluja. Kuitenkin konstruktiivinen 

tutkimus pohjautuu osittain innovatiivisuuteen ja ideoimiseen, joten on suotavaa kokeilla 

ratkaisua mahdollisin esikeinoin ennen lopullista testaamista. Näin ollen prosessi on pit-

käjänteinen ja edellyttää sekä kohdeorganisaatiolta että kehittäjältä sitoutumista ja kär-

sivällisyyttä. Konstruktiivisessa tutkimuksessa kehittäjän on dokumentoitava kehittämis-

kohteet ja perusteltava tutkimuksen tavoitteet helposti ymmärrettäväksi perustuen käy-

tettäviin metodeihin. Tutkimusprosessissa on myös muistettava eri vaiheiden dokumen-

tointi. (Ojasalo ym. 2009: 67.) 

 

Kuva 2. Konstruktiivisen tutkimuksen prosessi. (Ojasalo ym. 2009: 67) 

Konstruktiivinen toimintatapa ei rajaa pois muita menetelmiä. Kehittämistyössä voidaan 

kerätä empiiristä aineistoa eri tutkimusmenetelmin, joita ovat määrällinen (kvantitatiivi-

nen) ja laadullinen (kvalitatiivinen). Keskeisintä menetelmiä valittaessa on ensin miettiä, 

mihin tietoa tarvitaan ja kuinka tarkkaa tietoa halutaan saavuttaa. (Ojasalo ym. 2009: 40; 

• Mielekkään ongelman etsiminen

• Syvällisen teoreettisen ja käytännöllisen tiedon hankinta tutkimuksen 
ja kehittämisen kohteesta

• Ratkaisujen laatiminen

• Ratkaisun toimivuuden testaus ja konstruktion oikeellisuuden 
osoittaminen

• Ratkaisussa käytettyjen teoriakytkentöjen näyttäminen ja ratkaisun 
uutuusarvon osoittaminen

• Ratkaisun soveltamisalueen laajuuden tarkastelu



7 

 

68.) Tämä opinnäytetyö on toteutettu kvalitatiivisena tutkimuksena, jossa pyritään tutki-

maan suhteellisen pientä kohdejoukkoa mahdollisimman tarkasti, jotta voitaisiin muo-

dostaa tarkka käsitys tutkittavasta aiheesta. Kvalitatiivista tutkimusta tehdessä haastat-

teleminen on yksi yleisimmistä aineistonkeruunmenetelmistä. (Hirsijärvi ym. 2007: 156-

157.)  

2.2.1 Haastattelu aineistonkeruumenetelmänä 

Aineistonkeruumenetelmänä haastattelu on ainoa laatuaan, sillä siinä ollaan suorassa 

vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa ja siinä voidaan tarvittaessa säädellä tutkimusai-

neiston keruuta tilanteen edellyttämin tavoin. Näin ollen on mahdollista säädellä haas-

tattelun aiheiden järjestystä ja tarvittaessa tarkentaa kysymyksiä. Joustavuuden ansiosta 

vastauksia voidaan tulkita laajemmin ja syvemmin. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa haas-

tattelua käytetään usein aineistonkeruumenetelmänä seuraavista syistä: 

 

 Kyseessä on vähän tutkittu alue, josta saatavien vastausten suuntia on vaikea 

arvioida etukäteen. 

 

 Tiedetään jo ennalta, että aihe tuottaa vastauksia moniin suuntiin. 

 

 Halutaan selventää ja syventää saatuja vastauksia. Esimerkiksi tarpeen tullen 

kysymällä perusteluita annetuille vastauksille ja mielipiteille. 

 

Haastattelun etuna on, että vastaajiksi aiotut kohteet saadaan yleensä mukaan tutkimuk-

seen varmemmin, verraten esimerkiksi postitettavaan lomakekyselyyn. Haastattelu on 

kuitenkin tiedonkeruumenetelmistä yksi työläimmistä toteuttaa, sillä aineiston purkami-

nen ja haastatteluiden suunnitteleminen vievät muihin menetelmiin verraten paljon aikaa. 

Haastatteluaineisto on myös konteksti- ja tilannesidonnaista, joka saattaa vaikuttaa tut-

kijan toimintaan haastattelutilanteessa. Tämä tulee huomioida maltillisuudella tulosten 

yleistämisessä. (Metsämuuronen 2006: 112; Hirsijärvi ym. 2007: 199-201.) 
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2.2.2 Kvalitatiivinen tutkimus  

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkittavan aineiston kokoa määrittävät käytettävissä ole-

vat resurssit ja se, halutaanko tuloksien pohjalta pystyä esittämään jonkinasteisia yleis-

tyksiä. Aineiston koko on rajattava sellaiseksi, ettei sen hankkimiseen ja analysoimiseen 

jouduta käyttämään suhteettoman paljon käytettävissä olevia resursseja. Kvalitatiivisen 

tutkimuksen aineiston laajuudesta riippuu, minkä asteisia yleistyksiä tulosten pohjalta 

voidaan tehdä. Aineistoksi kvalitatiiviseen tutkimukseen voi riittää jopa yksittäinen ta-

paus, mutta yksittäisen tapauksen pohjalta on hyvin epävarmaa esittää minkäänasteisia 

yleistyksiä. Alun perin aristoteelisen ajatuksen, että yksittäisessä tapauksessa toistuu 

yleinen ilmiö, pohjalta voidaan kuitenkin esittää yleistyksiä yleisemmälle tasolle, jos pie-

nehköä aineistoa tutkitaan riittävän tarkasti. Jos aineistosta halutaan esittää pitäviä yleis-

tyksiä, tulee sitä kerätä niin kauan, että se alkaa toistamaan itseään, eli aletaan saada 

saman tyyppisiä vastauksia. (Hirsijärvi ym. 2007: 176-177.) 

 

Kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä pyritään saavuttamaan laadultaan hyviä yksittäisiä 

vastauksia, suuren ja laajan vastausmäärän sijaan. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyri-

tään antamaan tilaa ihmisten ajatuksille ja tällä tavoin saamaan parempia, tehtävää tut-

kimusta hyödyttäviä vastauksia. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa kysymysten asettelulla 

on suuri merkitys saatavien vastausten hyödyllisyyteen. Jos kysymykset on tehty huo-

nosti, ei niihin tällöin saada myöskään kunnollisia vastauksia. (Vilkka 2005: 98-99.) 

 

Kvalitatiivista tutkimusta tehdessä tulee aina välttää kysymyksiä, joihin haastateltava voi 

vastata kyllä tai ei. Tällaisia kysymysmuotoja ovat useimmiten -ko- ja -kö-päätteiset ky-

symykset. Kyllä- tai ei- vastauksista eivät laajemmin ilmene haastateltavan omat koke-

mukset ja tietotaito, joten kysymysten vastaukset ovat tavallisesti hyödyttömiä kvalitatii-

visen tutkimuksen tuloksia mietittäessä. Tutkittavan omia kokemuksia ja asiantunte-

musta sisältäviin vastauksiin päästään yleensä käyttämällä kysymyksiä, jotka alkavat 

sanoilla mitä, miten, millainen ja miksi. Tutkittavaa voidaan myös erikseen pyytää kuvai-

lemaan asioita, jotka vaikuttavat vastaukseen. Näin saadaan parempi kuva yksittäisen 

haastateltavan omista kokemuksista. (Vilkka 2005: 105-106.) 

 

Haastattelukysymykset kannattaa ensin kirjoittaa ylös, minkä jälkeen kysymyksiä tulisi 

lähteä kehittämään edelleen. Kysymyksiä kannattaa ensin olla paljon, koska niitä voi 
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edelleen kehitettäessä yhdistellä ja poistaa. Lopullisia kysymyksiä ei missään tapauk-

sessa saisi olla liikaa, koska haastattelun tulisi olla kompakti kokonaisuus. (Vilkka 2005: 

105.) 

2.2.3 Haastattelutyypit 

Haastattelu on eräänlaista keskustelua kuitenkin sellaisella ominaispiirteellä, että taval-

lisesta keskustelusta poiketen haastattelijalla on ohjat keskustelun etenemiseen. Tutki-

muksellista tarkoitusta varten haastattelemisen on oltava tietyllä tasolla systemaattista 

ja, se on miellettävä tiedonkeruumenetelmänä. Tällöin saavutetaan tutkimuksen tavoit-

teet sekä saadaan luotettavaa ja pätevää aineistoa. Tutkimushaastattelumenetelmät on 

tavallisesti jaoteltu ryhmiin sen perusteella, kuinka muodollinen ja ennalta strukturoitu 

haastattelu on. Tutkimushaastattelumenetelmät voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 

 Strukturoitu haastattelu eli lomakehaastattelu:  

Haastattelu tapahtuu lomaketta apuna käyttäen ja on rakenteeltaan hyvin tar-

kasti ennalta määritelty. Kysymysten ja väitteiden esittämismuoto ja järjestys on 

tarkkaan määritelty ennalta. Haastattelun teko ja purkaminen aineistoksi on 

suhteellisen helppoa, kun haastattelu on saatu suunniteltua. 

 

 Puolistrukturoitu eli teemahaastattelu:  

Teemahaastattelu on edellä mainitun ja avoimen haastattelun välimuoto. Haas-

tattelun aihepiirit ja yleiset kysymykset ovat tiedossa, mutta kysymysten tarkkaa 

muotoa ja järjestystä ei ole määritelty. Teemahaastattelu soveltuu paitsi kvalita-

tiivisen myös kvantitatiivisen tutkimuksen tekemiseen. Saadusta aineistosta voi-

daan tuottaa tilastollisen analyysin edellyttämiä tietoja ja tulkita niitä sen kei-

noin. 

 

 Ei-strukturoitu eli avoin haastattelu:  

Avoimessa haastattelussa haastattelu on yleensä hyvin pitkä, usein jopa use-

ampaan kertaan jaottuva, eikä sillä ole selkeää rakennetta. Haastattelun aihe 

voi jopa muuttua haastattelun edetessä ja, haastattelun ohjaileminen jää haas-

tattelijan vastuulle. Tämä haastattelutyyppi vaatiikin eniten taitoa haastattelijalta 

ja on myös työläin purkaa tulkittavaan muotoon. (Hirsijärvi ym. 2007: 202-205.) 
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2.2.4 Tutkimuksen analysointi ja johtopäätösten tekeminen 

Tutkimusprosessin alkuvaiheessa määritellään tutkimusstrategia, joka ohjeistaa, miten 

aineistoa tarkastellaan ja tulkitaan. Tutkimuksen pääkohtana on tehdä johtopäätökset 

kerätyn aineiston analyysin ja tulkinnan perusteella. Analyysivaiheessa tutkijalle ilme-

nee, miten hän ratkaisee pinnalle nousseet ongelmakohdat, ja tätä myöten pystyy luo-

maan kehitysehdotuksia. (Hirsijärvi ym. 2007: 216.) 

 

Ennen kuin päästään tekemään varsinaista tulosten analyysiä ja tulkintaa, on aineisto 

järjestettävä ja tarkistettava seuraavien vaiheiden kautta: 

 

1. Ensimmäisessä vaiheessa tarkistetaan tiedot. Aineistosta tarkistetaan kaksi 

asiaa, sisältyykö siihen selviä virheellisyyksiä ja puuttuuko tietoja. 

 

2. Toisessa vaiheessa täydennetään tiedot.  Kyselylomaketietojen kattavuutta pyri-

tään lisäämään lomakkeita täydentämällä esimerkiksi ottamalla yhteyttä haasta-

teltavaan. 

 

3. Kolmannessa vaiheessa tieto järjestetään dokumentointeja ja analyyseja varten. 

Tutkimusstrategia määrittää toimenpiteet aineistoa järjestäessä. (Hirsijärvi ym. 

2007: 216-217.) 

2.3 Tiedonkeruu käytännössä 

Prosessin nykytila-analyysissa käytettäviä tietoja selvitetään kvalitatiivisella haastattelu-

tutkimuksella. Haastateltavina on eri koulutusaloilta yhteensä neljä osaamisaluepäällik-

köä, kolme koulutussuunnittelijaa ja yksi tutkintovastaava. Haastateltavat ovat joko aiem-

min osallistuneet työpajoihin, joissa työstettiin opetussuunnitelmaprosessia tai olleet 

muuten vahvasti mukana prosessissa. Taulukossa 1 on esitetty projektin aikana käydyt 

haastattelut, työpajat sekä palaverit. 
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Taulukko 1. Projektin aikana käydyt haastattelut, työpajat sekä palaverit 
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Haastattelut suoritettiin teemahaastatteluina, joiden pohjana oli ennalta määritetyt haas-

tattelukysymykset (liite 1). Työpajoissa ja palavereissa käytiin läpi työn etenemistä ja 

kerättiin palautetta projektin tuotoksista. Niiden lisäksi hyödynnettiin myös erilaisia doku-

mentteja, kuten prosessista aiemmin tehtyä kuvausta, itsearviointiraporttia, karkeaa ai-

kataulua sekä OMAssa (tietojärjestelmä) olevia tukiaineistoja. 

Prosessin kehitysehdotukset ja uusi prosessikuva muodostetaan nykytila-analyysin, 

omien havaintojen, teoriasta löytyneiden parhaiden käytäntöjen sekä palavereiden ja 

työpajojen avulla yhteistyössä oppimistoimintapalveluiden ja oppimisjohtajan kanssa. 

Kehitysehdotukset käydään läpi oppimistoimintapalveluiden kanssa ja mietitään niiden 

soveltuvuutta prosessiin. Näin varmistetaan, että ehdotukset ovat oikeamuotoisia ja että 

niitä voidaan hyödyntää käytännön työssä.  
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 Nykytila-analyysi 

Tässä osiossa kerrotaan, kuinka opetussuunnitelman laatimisen prosessi on suoritettu, 

havainnollistetaan tämän hetkinen prosessi ja tuodaan esille analyysissa esille nousseet 

kehityskohteet. Nykytila-analyysi on tehty Metropolian henkilöstön sisäisillä haastatte-

luilla, työpajoilla ja palavereilla, jotka on esitetty taulukossa 1. Ensimmäisenä käydään 

läpi yleisesti Metropolian opetussuunnitelman laatimisen prosessi, jonka jälkeen syven-

nytään opetussuunnitelman laatimisen prosessin nykytilaan. Prosessin nykytila on jaettu 

kolmeen osaan, joita ovat suunnittelu-, toteutus- ja julkaisuvaihe. Lopussa esitetään tau-

lukko, joka sisältää yhteenvetona koko prosessista havaitut kehityskohteet eri osista. 

3.1 Metropolian opetussuunnitelman laatiminen 

Metropolian opetussuunnitelman laatimisen prosessin tavoitteena on tukea strategian 

mukaista laadukasta oppimista laadukkailla opetussuunnitelmilla ja opetussuunnitelman 

laatimisen prosessilla. Opetussuunnitelmissa tulee esiin Metropolian strategiset tavoit-

teet, pedagogiset linjaukset sekä Metropolian tukisäännön ohjeistus ja muut ohjeet. Ope-

tussuunnitelman laatimisen prosessi alkaa aloituspaikkapäätöksistä ja päättyy opetus-

suunnitelmien julkaisuun. Aloituspaikkapäätökset tulevat Metropolian hallituksen ja ope-

tus- ja kulttuuriministeriön välisistä tulossopimusneuvotteluista, joten tähän prosessiku-

vaukseen ei koettu tarpeelliseksi kuvata niitä erikseen, vaan prosessi alkaa oppimistoi-

mintapalveluiden tekemästä valmistelutyöstä.  

Metropolia laatii opetussuunnitelmia jokaiseen ammattikorkeakoulututkintoon, ylempään 

ammattikorkeakoulututkintoon sekä oppisopimustyyppisiin täydennyskoulutuksiin sekä 

maahanmuuttajien valmentaviin koulutuksiin. Opetussuunnitelma täytyy olla suunniteltu 

ja tallennettu jokaiselle tutkinto-ohjelmalle. Opetussuunnitelmatyötä tutkinnoissa johtaa 

osaamisaluepäällikkö, joka vastaa prosessin läpiviennistä. Osaamisaluepäällikkö mää-

rittelee prosessin vastuut tutkinnoissa. Oppimistoimintapalvelut tukevat tutkintoja ope-

tussuunnitelmatyössä erilaisin ohjeistuksin, jotka tähtäävät siihen, että opetussuunnitel-

mat on laadittu ja julkaistu Metropolian linjausten ja muiden säädösten sekä ohjeiden 

mukaisesti ennen yhteishaun alkua. 
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3.2 Metropolian opetussuunnitelman laatimisen prosessin nykytila 

Tässä luvussa kuvataan Metropolian opetussuunnitelman laatimisen prosessin nykyti-

lanne. Kaikki prosessin vaiheet käydään läpi ja selitetään niissä tapahtuvat tehtävät. Pro-

sessin laajuuden vuoksi ja kuvauksen selkeyttämiseksi nykytilan kuvaus on jaettu kol-

meen osaan, joita ovat suunnittelu-, toteutus- ja julkaisuvaihe. Nykytilan prosessikuva 

kokonaisuudessaan on opinnäytetyön liitteissä 2 ja 3. 

Opetussuunnitelman laatimisen prosessissa on mukana useita toimijoita, joita ovat op-

pimisjohtaja, oppimistoimintapalvelut, tutkinto-ohjelmat sekä neuvottelukunnat. Lisäksi 

tietojärjestelmänä käytettävä OMA on kuvattu omana uimaratanaan tietojen tallennus-

paikkana. Oppimisjohtaja päättää prosessin aikatauluista, vastuista ja kehityskohteista 

sekä hyväksyy opetussuunnitelmat prosessin päätteeksi. Oppimistoimintapalvelut suun-

nittelevat ja laativat ehdotuksen aikataulusta, vastuista ja kehittämiskohteista oppimis-

johtajalle. Oppimistoimintapalvelut tiedottavat, tukevat ja ohjeistavat opetussuunnitelma-

työtä. Lisäksi oppimistoimintapalvelut julkaisevat opetussuunnitelmat Metropolian lin-

jausten ja säännösten mukaisesti. Tutkinto-ohjelmissa tehdään käytännön opetussuun-

nitelmatyö. Neuvottelukunta antaa lausunnon opetussuunnitelmasta tutkinto-ohjelmalle 

pohjautuen työelämän tarpeisiin. 

3.3 Suunnitteluvaihe 

Opetussuunnitelman laatimisen prosessi alkaa suunnitteluvaiheella, joka näkyy kuvassa 

3. Suunnitteluvaiheessa oppimistoimintapalveluiden vastuulla on prosessin valmistelu-

vaihe, joka pohjautuu kokoaikaiseen tulevaisuuden ennakoimiseen. Oppimisjohtaja tar-

kastelee valmisteluvaiheen ja päättää sen perusteella prosessille aikataulun sekä pää-

määrän. Tutkinto-ohjelmat saavat tiedotteen opetussuunnitelman prosessista, jonka jäl-

keen alkavat tutkia linjattuja ohjeita tarkemmin ja määrittävät resurssit oman muutostar-

peen mukaisesti. 
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Kuva 3. Opetussuunnitelman suunnitteluvaihe. 

Suunnitteluvaihe saa alkunsa, kun oppimistoimintapalvelut suorittavat OPSin (opetus-

suunnitelman) kierroksen valmistelut. Valmistelu pohjautuu useampaan eri toimintoon, 

joita ovat: 

 edellisen OPSin kierroksen arviointi ja kehittämisehdotukset 

 säädösmuutosten seuranta 
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 KARVI:n (Kansallinen koulutuksen arviointikeskuksen) arviointikohteiden kehitty-

misen seuranta 

 proaktiivisen toimintaympäristön seuranta (yhteiskunta, työelämä, Opetus- ja 

kulttuuriministeriö, opiskelijapalaute, Metropolian linjaukset) 

 OMA-järjestelmässä tapahtuvaan kehittämiseen osallistuminen ja seuranta 

 Metropolian hallituksen aloituspaikkapäätösten seuranta. 

Tämän suuren työkuorman päätteeksi oppimistoimintapalvelut laativat valmisteluista esi-

tyksen oppimisjohtajalle. Oppimisjohtaja katsoo esityksen vastaavan pedagogisia lin-

jauksia ja OPS-prosessin päämääriä, jonka jälkeen hän tiedottaa oppimistoimintapalve-

luita päättämistään linjauksista ja määräyksistä. Näiden päätösten pohjalta oppimistoi-

mintapalvelut kokoavat käytännön ohjeet OPS-työlle, jotka sisältävät ohjeiden lisäksi ke-

hityskohteet, tukimuodot ja aikataulun. Käytännön ohjeiden määrittelyn jälkeen oppimis-

toimintapalvelut tiedottavat tutkinto-ohjelmia, että ohjeet ovat luettavissa OMA-aineisto-

jen sivuilla. Oppimisjohtaja voi kuitenkin tiedottaa osaamisaluepäälliköitä alakohtaisista 

käytännöistä itse, joten dokumentoitujen ohjeiden lisäksi voi olla muita ohjeistuksia. 

Kun tutkinto-ohjelmat vastaanottavat tiedon OPS-prosessin käytännöistä ja aikatau-

luista, he alkavat tutkia, tarvitseeko nykyiseen opetussuunnitelmaan tehdä muutoksia 

uusien käytännöiden pohjalta. Eri tukiprosesseista saadun informaation ja muun tie-

donannon perusteella tutkinto-ohjelmissa kartoitetaan tulevan opetussuunnitelman muu-

tostarvetta. Muutostarvetta voidaan käydä esimerkiksi ennakkopalavereilla, yleisillä kes-

kusteluilla tai pilvipalveluissa.  

Muutostarpeenkartoituksessa analysoidaan muutoksen suuruutta tarkastellen ulkoisen 

toimintaympäristön kartoitusta ja saatua opiskelijapalautetta. Ulkoisen toimintaympäris-

tön kartoitus ja tulevaisuuden ennakointi on jatkuva prosessi, jossa tietoa kerätään alum-

neilta ja yrityksiltä sekä kansainvälisiltä verkostoilta. Tutkinto-ohjelmat pystyvät määrit-

tämään koulutuksen antamat työmahdollisuudet seuraamalla omiensa alumneiden työ-

elämään sijoittumista ja osallistumalla erilaisiin yritysmessuihin. Koulutuksen antamia 
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eväitä kerätään myös jatkuvasti nykyisten opiskelijoiden antamista palautteista. Opiske-

lijapalautetta saadaan erilaisilla palaute- ja arviointikäytännöillä, joita ovat opintojakso-

palaute, AVOP (Ammattikorkeakoulujen valmistusvaiheen opiskelijakysely) -kysely ja 

HowULearn-kysely. Lisäksi tutkinto-ohjelmat päättävät muista palautteen keruutavoista 

ja siitä, millä tasolla huomioivat opiskelijoiden antaman palautteen. 

Muutostarpeen ja ylemmän tahon vaatimusten mukaan määritellään OPS-prosessin re-

surssit. Opetussuunnitelman resurssit riippuvat muutostarpeen analyysin johtopäätök-

sistä. Jos opetussuunnitelmaan ei tarvitse tehdä suurempia muutoksia, käytössä on 

usein vain erikseen määritellyn OPS-vastaavan tai tutkintovastaavan tuntiresurssi. Suu-

remmissa muutoksissa luodaan erikseen työryhmiä, joille määritetään myös tuntiresurs-

sit. Tuntiresurssien määrä vaihtelee tutkinnoittain ja henkilöittäin riippuen eri tiimeistä ja 

työryhmistä, joissa osa tekee enemmän ja toiset vähemmän. 

3.4 Toteutusvaihe 

Toinen vaihe opetussuunnitelman laatimisen prosessissa on varsinainen toteutusvaihe 

(kuva 4). Se sisältää tutkinto-ohjelmien kannalta prosessin keskeisimmän työn, OPS-

suunnittelun ja -työstämisen. Oppimistoimintapalvelut tukevat tutkinto-ohjelmia opetus-

suunnitelman työstämisessä ja suorittavat OPSin teknisen tarkistuksen. 
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Kuva 4. Opetussuunnitelman toteutusvaihe. 

Toteutusvaihe alkaa tutkinto-ohjelmissa OPS-suunnittelulla. OPS-suunnittelussa määri-

tellään tutkinnon tai koulutuksen tavoitteet, rakenne ja sisältö. OPS-suunnittelusta vas-

taavaa tahoa ei ole erikseen määritelty, vaan se vaihtelee tutkinto-ohjelmittain toiminta-

tavoista ja resursseista riippuen. OPS-suunnittelua toteutetaan tutkinto-ohjelmissa pää-

osin useissa palavereissa ja keskusteluissa, joissa prosessiin pyritään osallistuttamaan 

kaikki tutkinto-ohjelman opettajat ja muu henkilöstö. Palavereissa käsitellään tämänhet-

kistä tutkintoa ja akuutteja asioita. 
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OPS-suunnittelun yhteydessä käydään säännöllisiä palavereita neuvottelukunnan 

kanssa. Neuvottelukunnassa on työelämä- ja opiskelijaedustajia, jotka kommentoivat ja 

antavat palautetta valmisteltavasta opetussuunnitelmasta omasta näkökulmastaan. Pa-

laute koskee erityisesti sitä, minkälaisia valmistuneita työelämään tarvitaan ja minkälai-

sia ominaisuuksia he arvostavat. Palautetta pyritään huomioimaan opetussuunnitel-

massa. Suunnitteluvaiheen lopuksi neuvottelukunta antaa opetussuunnitelmasta viralli-

sen lausunnon. 

OPSin työstämisvaiheessa tehdään opetussuunnitelman käytännön valmistelu suunni-

tellun sisällön ja rakenteen mukaisesti. Opetussuunnitelmaan luodaan rakenne, joka si-

sältää opintokokonaisuudet, opintojaksot ja niiden kuvaukset. Kuten OPS-suunnittelu-

vaihe, myös työstäminen tehdään eri tutkinto-ohjelmissa eri kokoonpanoissa ja aikatau-

luissa. Haastattelujen pohjalta voidaan kuitenkin sanoa, että useimmissa tutkinnoissa 

tutkintovastaava johtaa ryhmiä, joissa työstäminen tehdään. OPS-työstämisen päät-

teeksi opetussuunnitelma tallennetaan OMAssa valmis hyväksyttäväksi -tilaan. 

Oppimistoimintapalvelut tarjoavat tutkinto-ohjelmille tukea opetussuunnitelmatyöhön liit-

tyen eri tavoin. Tukea saa OMAssa sijaitsevasta kirjallisesta aineistosta ja video-ohjeista. 

Tutkinto-ohjelmat voivat osallistua tarvittaessa myös oppimistoimintapalveluiden järjes-

tämiin livetapahtumiin, tapaamisiin ja työpajoihin, joissa kerrotaan opetussuunnitelmien 

työstämisestä. Lisäksi on mahdollisuus ottaa yhteyttä suoraan oppimistoimintapalvelui-

den ja saada henkilökohtaista tukea tarvittaessa. 

Kun tutkinto-ohjelmat ovat saaneet mielestään opetussuunnitelman valmiiksi, oppimis-

toimintapalvelut suorittavat OPSin teknisen tarkistuksen. Opetussuunnitelman tulee si-

sältää kaikki ennalta määritetyt kriteerit. Jos opetussuunnitelmassa on korjattavaa, oppi-

mistoiminta palvelut tiedottavat korjauskohdista OMAssa. Tutkinto-ohjelmat tekevät tar-

vittavat korjaustoimenpiteet opetussuunnitelmaan palautteen mukaisesti. Jos tutkinto-

ohjelma ei erikseen pyydä muutosten jälkeistä tarkistusta oppimistoimintapalveluilta, sitä 

ei tehdä. 
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3.5 Julkaisuvaihe 

Opetussuunnitelman laatimisen prosessin viimeinen vaihe on julkaisuvaihe, jossa hy-

väksytystä OPSista tehdään lausunto ja päätösesitys. Päätösesityksen hyväksymisen 

jälkeen opetussuunnitelma julkaistaan ulkoisilla ja sisäisillä sivuilla ennen yhteishakua. 

Julkaisuvaihe on kuvattu kuvassa 5. 

 

Kuva 5. Opetussuunnitelman julkaisuvaihe. 
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Julkaisuvaihe käynnistyy tutkinto-ohjelmissa OPS-lausunnon laatimisella. OPS-lausun-

non laatimisen yhteydessä osaamisaluepäällikkö tarkistaa Google Drive -dokumentista, 

tarvitseeko hyväksytty opetussuunnitelma vielä korjauksen jälkeen erillistä lausuntoa. 

OPS vaatii lausuntoa osaamisaluepäälliköltä, jos se on kokonaan uusi tai sisältää mer-

kittäviä muutoksia. Opetussuunnitelman lausunto tehdään lausuntopohjaan, jonka osaa-

misaluepäällikkö tulostaa, täyttää ja allekirjoittaa. Lausunnon tulee olla tehtynä viimeis-

tään viikkoa ennen opetussuunnitelmien hyväksymisen määräpäivää. Kun lausunto on 

valmis, osaamisaluepäällikkö lähettää allekirjoitetun lausunnon paperiversioina postitse 

tai skannaa lausunnon ja välittää sen sähköpostitse oppimistoimintapalveluille. Haastat-

telujen ja analyysin pohjalta lausunnon laatimisen vaiheen havaittiin olevan vanhanai-

kainen, työläs ja arvoa tuottamaton toiminto. 

Kun kaikki tarvittavat lausunnot on toimitettu oppimistoimintapalveluille, ne välitetään 

eteenpäin oppimisjohtajan sihteerille jatkotoimenpiteenä arkistointia varten. Osaamis-

aluepäälliköiden lausuntojen pohjalta oppimistoimintapalvelut laativat päätösesityksen 

oppimisjohtajalle. Oppimisjohtaja tarkastaa oppimistoimintapalveluiden tekemän päätös-

esityksen ja hyväksyy sen viimeistään päivää ennen opetussuunnitelmien julkaisemista. 

Oppimisjohtajan hyväksynnän jälkeen oppimistoimintapalvelut muuttavat opetussuunni-

telmien tilan OMA:ssa hyväksytyksi ja julkaistuksi. Valmiit opetussuunnitelmat julkais-

taan ulkoisilla ja sisäisillä sivuilla viimeistään päivää ennen yhteishaun alkua. 

 

3.6 Kehityskohteiden yhteenveto 

Taulukossa 2 on esitetty yhteenveto nykytila-analyysin yhteydessä havaituista kehitys-

kohteista sekä opinnäytetyön asetetuista tavoitteista. Kehityskohteet ja vaiheet, joihin ne 

kohdistuvat, on kuvattu taulukon vaiheet-osiossa. 
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Taulukko 2. Opinnäytetyön asetetut tavoitteet ja nykytila-analyysissa havaitut kehityskohteet 

Opinnäytetyön asetetut tavoitteet Vaiheet 

Uusi, asiakaslähtöinen ja selkeä prosessikuvaus Koko prosessi 

Itsearvioinnin liittäminen prosessiin Koko prosessi 

Aikataulun ja suunnitelman lisääminen prosessiin Koko prosessi 

Nykytila-analyysissa havaitut kehityskohteet Vaiheet 

Kommunikaation puute prosessin alussa 1.1, 1.2, 1.7 

Opettajien yhteistyön puute 1.7, 1.9, 1.11 

Prosessin julkaisuvaihe on turhan monimutkainen Julkaisuvaihe 

Tutkinto-ohjelmissa vastuita ei olla tarkasti määritelty Koko prosessi 

Neuvottelukunnan lausunto 1.10 

Opiskelijapalautteen tehostaminen 4.2 

Opinnäytetyön päämääränä on taulukossa 2 esitetyt opinnäytetyön asetetut tavoitteet. 

Prosessin tulee olla kuvattu sopivan yksityiskohtaisesti ja asiakaslähtöisesti joustavalla 

aikataululla. 

Haastatteluiden ja analyysin pohjalta prosessista havaittiin prosessissa erilaisia kehitys-

kohteita. Kehityskohteita käytiin läpi työpajoissa ja palavereissa oppimistoimintapalvelui-

den sekä oppimisjohtajan kanssa, joissa saatiin heidän näkemyksiään löydettyihin kehi-

tyskohteisiin. Näiden kehityskohteiden pohjalta päätettiin luoda kokonaan uusi prosessi-

kuvaus. 
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 Teoriakatsaus 

Metropolian opetussuunnitelman laatimisen prosessin kuvaamiseen ja kehittämiseen 

tarvittavat kirjallisuusalueet on esitetty kuvassa 6. 

 

Kuva 6. Asetetut tavoitteet ja niihin liittyvät kirjallisuusalueet 

Tässä luvussa perehdytään asetettujen kehityskohteiden tarvittavaan teoriaan, joita ovat 

prosessiajattelun määritelmä, prosessien kehittäminen ja prosessien mallintaminen. 

Teoriaa hyödynnetään prosessikuvausten tekemisessä ja kehitysehdotusten laadinnan 

tukena. 

4.1 Prosessiajattelun määritelmä 

Prosessiajattelun käsitteet ja toimintamallit saivat alkunsa 1970-luvulla, kun pinnalle tuo-

tiin prosessien kuvaaminen ja uudistaminen. Prosessiajattelun tarkoituksena on hallita 

omaa toimintaansa ja sen tuloksellisuutta. Tämä ajattelutapa on näkynyt jo vuosikym-

menten ajan japanilaisten laatujohtamisessa (Total Quality Management, TQM), ja sen 

Asetetut 
tavoitteet

Aikataulun ja suunnitelman 
lisääminen prosessiin

Itsearvioinnin liittäminen 
mukaan prosessiin

Uusi, asiaskaslähtöinen ja 
selkeä prosessikuvaus

Kirjallisuusalue

Prosessiajattelun 
määritelmä

Prosessien kehittäminen

Prosessien mallintaminen
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käyttö laajentui nopeasti länsimaisen teollisuuden keskuudessa. Nykyään prosessiajat-

telu on käytössä lähes kaikilla yksittäisillä yrityksillä ja julkishallinnon puolilla, jotka yrit-

tävät saavuttaa tuloksellisuutta. (Martinsuo & Blomqvist 2010: 3.) 

Useassa eri kontekstissa tulee vastaan sana prosessi. Jokainen uudistus tai parannus 

voidaan käsittää prosessina, vaikkapa oppimis- tai kasvuprosessi. Kuitenkin jokaista ar-

jen toimintaa, esimerkiksi heräämistä tai syömistä, voidaan kutsua prosessiksi. Tässä 

opinnäytetyössä sanaa prosessi käytetään, kun tarkastellaan asiaa organisaatiossa ta-

pahtuvana toimintana. Prosessiksi kutsutaan siis yhteenkuuluvia tapahtumaketjujen tai 

loogisesti toisiinsa liittyvien toimintojen että ratkaisujen ja tehtävien muodostamaa koko-

naisuutta, joka voidaan jakaa kahteen päämääritelmään: syötteet muunnetaan tuotteiksi 

(liiketoimintaprosessi) ja resursseilla hallitaan liiketoimintaa (toimintaprosessi). (Laama-

nen 2005: 19-21; Hannus 1994: 365.) 

Parhaassa tapauksessa prosessi alkaa asiakkaan tarpeesta ja päättyy asiakkaan tar-

peen tyydyttämiseen. Prosessia voidaan tarkastella kahdella eri tasolla, jotka ovat ydin-

prosessi ja aliprosessi. Ydinprosessi koostuu organisaation avainsidosryhmien toiminta-

ketjuista, joilla on suoranainen vaikutus ulkoisten asiakkaiden yhteistyöhön. Tyypillinen 

ydinprosessi on uusien tuotteiden kehittäminen. Aliprosessit taas ovat pienempiä pro-

sesseja, jotka muodostavat ydinprosessit, kuten ostolaskujen käsittely. (Hannus 1994: 

41-42.) 

Asiakaslähtöisyys ja lisäarvon tuottaminen asiakkaalle, joka on organisaation ulkopuo-

lelta tai sisäpuolelta, on perustana prosessiajattelulle. Lähdetään liikkeelle miettimällä 

tuotteita ja palveluita, joilla pystytään tyydyttämään asiakkaan tarpeita. Määritellään tar-

kasti ne prosessit, jotka kasvattavat arvoa asiakkaalle. Tutkitaan, mitä tietoja ja materi-

aalia tarvitaan prosessin läpivientiin. Täten prosessien analysoimalla voidaan saavuttaa 

seuraavanlaisia etuja: 

1. Asiakas on tyytyväinen yhteistyöhön ja palveluun.  

2. Organisaation työntekijät ovat itseohjautuvia ja ymmärtävät organisaation tapah-

tumaketjut, joilla luodaan lisäarvoa asiakkaalle. 
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3. Tapahtumaketjujen uudelleenajatteleminen ja parantaminen pohjautuvat asiak-

kaiden motiiveihin ja organisaation kokonaistavoitteisiin. (Laamanen 2005: 21-

22.) 

Olennaisia piirteitä prosessiajattelulle ovat siis päämääräsuuntautuneisuus, asiakaskes-

keisyys ja lisäarvoa tuottavan toiminnan keskeisyys sekä tuloksellisuuden systemaatti-

nen kehittäminen.  Jotta strategia sekä asiakastyytyväisyys saavuttaisivat ihannetilan, 

tulee organisaation ymmärtää toiminnan- ja kehittämisen prosessit. Organisaation ym-

märryksen lähtökohtana on yhtenäinen käsitys käytettävistä menetelmistä ja käytännön 

työkaluista. Kun on saavutettu yhteinen ymmärrys nykytilanteesta, voidaan tulokselli-

suutta kehittää mahdollisesti havainnollistaen prosesseja mallintamisen avulla.  Syste-

maattista kehittämistä ja arviointia voidaan taas tehdä määrittämällä prosesseihin omat 

suoritusmittarit. Suoritusmittareiden avulla pyritään asettaa toiminnalle selkeät tavoitteet, 

havaitsemaan ongelmat nopeasti ja ymmärtää prosessin toimintaa paremmin. (Martin-

suo & Blomqvist 2010: 3.) 

Osa prosessiajattelua on työn tekeminen tiimeissä, joita ohjaa prosessinomistaja. Pro-

sessinomistajan vastuut riippuvat siitä, onko kyseessä prosessiorganisaatio, tulosyksik-

köorganisaatio vai matriisiorganisaatio. Prosessiorganisaatiossa prosessinomistaja on 

esimies, joka vastaa projektien toteutuksista ja liiketoiminnallisista tuloksista. Kun taas 

tulosyksikkö- ja matriisiorganisaatiossa prosessinomistajalla on oma esimies, joka ohjaa 

ja seuraa hänen työtään. Kuitenkin kaikissa näissä organisaatiomalleissa prosessin-

omistaja on vastuussa käynnistettyjen kehitysprojekteiden ohjauksesta, prosessin suo-

rituskyvyn seuraamisesta ja prosessin kehitystarpeiden löytämisestä. Organisaatiotyy-

pistä riippumatta on siis hyvä tarkentaa prosessiomistajan rooli suhteessa organisaation 

johtajien ja esimiesten rooliin heti kehitystyön alkaessa. (Kiiskinen ym. 2002: 36; Laama-

nen & Tinnilä & 2002: 66.) 

Prosessiomistajuuden kulmakivenä on, että yksi nimetty henkilö kantaa vastuuta proses-

sisuuntaisesta kehittämisestä ja prosessin toimivuudesta alusta loppuun kaikkien työvai-

heiden yli. Tällöin pystytään tarkastelemaan koko prosessin toimivuutta ja tehostamaan 

muutos- sekä kehityshankkeita. Tyypillisesti muutos- ja kehityshankkeissa prosessin-

omistaja kokoaa itselleen kehitystiimin, joka muodostuu avainvastuuhenkilöistä, ja vas-

taa tiimin kanssa hankkeiden priorisoinnista. (Kiiskinen ym. 2002: 36; Hannus 1994: 40.) 
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Prosessinomistajan tavoitteena on eliminoida prosessin pullonkaulat. Prosessin pullon-

kaulojen löytäminen onnistuu analysoimalla ja mittaamalla prosessin suorituskykyä. Tätä 

varten on suotavaa, että prosessinomistajalla on selkeä visio ja kattava ymmärrys pro-

sessin kokonaiskuvasta. (Kiiskinen ym. 2002: 36; Hannus 1994: 40.) 

4.2 Prosessien kehittäminen 

Oleellinen osa prosessiajattelua on prosessien kehittäminen. Kehitystoiminnalla tavoitel-

laan uudelleenajattelun avulla uuden prosessin implementointia, olemassa olevan pro-

sessin radikaalista uudistamista tai parantamista. Merkittäviä muutoksia voidaan myös 

uudistaa prosessin ulkopuolisen palvelutuottajan avulla, joka hallinnoi ja johtaa proses-

sia tai sen osaa. (Kiiskinen ym. 2002: 27-28; Martinsuo & Blomqvist 2010: 6.) 

Kuvassa 7 lähestytään uudelleenajattelun johtamista sekä kuvataan prosessien kehittä-

misen viisi eri vaihetta. Ensimmäinen vaihe on kehitysprojektin rajaus ja sen hyväksyntä. 

Seuraava vaihe sisältää prosessin analysoinnin. Kolmannessa vaiheessa määritetään 

prosessin kriittiset menestystekijät ja visio. Neljännessä vaiheessa määritellään prosessi 

uudelleen, jonka perusteella toteutetaan prosessin pilotointi ja käyttöönotto vaiheessa 

viisi. (Kiiskinen ym. 2002: 37-38; Martinsuo & Blomqvist 2010: 6.) 



27 

 

 

Kuva 7. Prosessien kehittämisen vaiheet. (Kiiskinen ym. 2002: 38) 

Prosessikehitystyötä lähestyttäessä on olennaista ensin asettaa prosessin kehittämiselle 

jonkinlainen tarkoitus ja rajata projektin laajuus. Näihin päätöksiin pohjautuu ylimmän 

johdon odotukset ja päämääräiset tavoitteet. Johdon odotuksilla halutaan rajata kilpaile-

vien tavoitteiden joukosta kriittisimmät menestystekijät, joilla on suurin vaikutus projekti-

tehtävien täyttämiseen. Päämääräiset tavoitteet antavat konkreettisen suuntaviivan pro-

jektin aikana tehtäville valinnoille. Johdon odotuksiin merkitään myös projektin linjaami-

nen vastaamaan koko organisaation strategista suunnitelmaa. (Kiiskinen ym. 2002: 42-

43.) 

Kun projektin rajaus on tehty, voidaan suorittaa nykytilanteen analyysi. Nykytila-analyy-

sin tavoitteena on saada yhteinen ymmärrys organisaation tämänhetkisestä tilanteesta, 

muutoskeskipisteistä ja muutoksen tarpeista. Tätä varten analyysivaiheessa on mukana 

edustajia kaikista organisaation ryhmistä, jotta saadaan luotettavaa tietoa tämän hetki-

sestä prosessista. Luotettavaa tietoa on syytä kerätä niin paljon, kuin on vain mahdol-

lista, jotta prosessin eri vaiheet voidaan kuvata. Jos taas on kyseessä täysin uusi pro-

sessi, on suotavaa tutkia kilpailijoiden mahdollisia toimintatapoja tai tarkastella omaa toi-
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mintaa. Prosessin mallintamisen tueksi on useita eri tiedonkeruumenetelmiä, kuten esi-

merkiksi haastattelut, ryhmätyöt ja suoritusmittarit. (Kiiskinen ym. 2002: 43-48; Martinsuo 

& Blomqvist 2010: 6-7.) 

Nykytilanteen analyysivaiheen jälkeen selvitetään prosessin osa-alueet, joita on suotava 

uudistaa. Jotta nämä prosessin osa-alueet tunnistetaan, täytyy tutkia koko prosessi uu-

delleen lähtien asiakkaan tarpeista ja asiakkaalle tarjottavista tuotteista. Muutosalueiden 

määrittämisessä on myös suositeltavaa tarkastella toimintaa vision näkökulmasta. Visi-

oon perustuvat uudet toimintamallit kannustavat työntekijöitä syy-seuraustyyppiseen 

ajatteluun, mikä ohjaa organisaation jatkuvaan parantamiseen. Valitut muutostavoitteet 

tulee olla realistisia ja sopivan haastavia, jotta prosessia saadaan parannettua. On myös 

kannattavaa hyödyntää benchmarkingia, kun ollaan tekemässä muutoksia omaan toi-

mintaan. Benchmarking on lähestymistapa, jossa tutkitaan organisaation muutosmah-

dollisuuksia verraten muihin alan toimijoihin ja kilpailijoihin. Benchmarking auttaa tehos-

tamaan ongelmien käsittelyä ja ongelmanratkaisukykyjä sekä näkemään organisaation 

omat heikkoudet ja vahvuudet liiketoimintamarkkinoilla. (Kiiskinen ym. 2002: 49-54; Mar-

tinsuo & Blomqvist 2010: 7.) 

Jotta asetettujen muutostavoitteiden saavuttaminen olisi mahdollista, on hyvä määrittää 

optimitoimintatapa ja kuvata se. Koko toiminnallinen kokonaisuus tulisi näkyä uusien toi-

mintamallien suunnittelussa. Kun koko looginen kokonaisuus on tiedossa organisaation 

eri osissa, voidaan toimia keskenään yhtenevillä tavoilla ideointi- ja kehitystöissä. Ylei-

sesti ideointi- ja kehitystyötä tehdään 5-10 henkilön pienryhmissä, koska se vaatii luovaa 

ajattelua ja kykyä pohtia uutta toimintamallia kokonaan uudesta näkökulmasta. Pien-

ryhmä antaa henkilöille mahdollisuuden täydentää toisten taitoja, mikä nopeuttaa yhtei-

sen päämäärän saavuttamista Johdon asettamat tavoitteet sekä prosessin nykytila-ana-

lyysi tulee olla selkeästi perehdytetty, että jokainen pienryhmään osallistuva henkilö pys-

tyy kyseenalaistamaan nykyistä toimintatapaa. Kyseenalaistamisen pohjalta kyetään 

karsimaan turhat vaiheet ja toiminnot pois prosessista ja miettimään uuden toimintamal-

lin mukaiset resurssit, osaamistarpeet ja tietojärjestelmätuki tavoiteprosessille. Tavoite-

prosessi mallinnetaan prosessikaavion muotoon, jossa näkyvät prosessin keskeiset vai-

heet, toiminnot, toimijat ja näiden väliset riippuvuudet, sekä toimintamallia tukevat tieto-

järjestelmät. (Kiiskinen ym. 2002: 55-59; Laamanen & Tinnilä 2002: 76.) 
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Tavoiteprosessin kuvaamisen jälkeen seuraa uusien toimintamallien toteuttaminen joko 

todellisissa tai mallinetuissa olosuhteissa. Kun uusia toimintamalleja halutaan aktivoida, 

aloitetaan pilotointivaiheella. Pilotointivaiheessa prosessin suorituskykyä pystytään pitä-

mään silmällä ja edistämään tekemällä lopullisia korjauksia prosessiin tarvittaessa. Pilo-

tointi tulisi toteuttaa ennen prosessin käyttöönottoa, jotta muutos saadaan vietyä ilman 

puutteita yhtä aikaa koko organisaatioon. Laajamittaisessa käyttöönotossa lähdetään 

liikkeelle soveltamalla uusia toimintamalleja ja luopumalla samalla vanhoista työtavoista 

jokapäiväisissä työtehtävissä. Tässä vaiheessa on elintärkeää, että johtamisjärjestelmä 

ja organisaation koko toimintamalli tukevat tavoiteprosessin toimeenpanoa sekä jatku-

vaa kehittämistä. (Kiiskinen ym. 2002: 59-68; Martinsuo & Blomqvist 2010: 7.) 

4.3 Prosessien mallintaminen 

Työprosessien mallintaminen on tapa kuvata tehtävää työtä. Kuvaamisessa huomioi-

daan työprosessin eri ominaisuudet, kuten tavoitteet, tarvittavat resurssit, menetelmät 

sekä toiminnot. Työprosessin kuvaamisen pohjalta prosessia voidaan analysoida tehok-

kaasti ja löytää kehitystarpeita. (Leppänen 2000: 9.) Martinsuo ja Blomqvist (2010: 3) 

kirjoittavat, että prosessien kehittäminen vaatii tarpeeksi tietoa tarkasteltavan prosessin 

toiminnasta sekä syistä, jotka vaikuttavat siihen. Mallintamalla prosessi saadaan esille 

sen toimintalogiikka. Mallinnuksen voi tehdä joko prosessin nykytilasta tai vastaavasti 

tavoitetilasta. Nykytilan kuvauksen avulla saadaan selville prosessin heikkoudet ja kehi-

tyskohteet, joiden pohjalta toimintaa voidaan kehittää. 

Prosessin mallinnusta voi hyödyntää missä tahansa yrityksessä olevaan prosessiin tai 

muuhun toimintaan. Ennen varsinaista prosessinmallinnustyötä on hyvä tehdä rajaus 

kuvattavan prosessin luonteesta ja toiminnasta. Mallinnuksen tason tarkkuus kannattaa 

määritellä kuvattavan prosessin sisällön mukaan. Paljon tarkkuutta vaativat prosessit 

kannattaa kuvata yksityiskohtaisesti, kun taas paljon epävarmuutta sisältävät prosessit 

voi mallintaa yleisemmällä tasolla. (Martinsuo & Blomqvist 2010: 3-4.) 

JHS 152:n (JUHTA 2012: 3) mukaan prosessikuvaukset toimivat yhteisenä työvälineenä 

organisaation eri tason henkilöstölle. Yrityksen johto voi hyödyntää kuvauksia johtami-

sessa, päätöksenteossa sekä suunnittelussa. Organisaatioiden välisessä toiminnassa 
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sekä fuusioissa prosessikuvauksia voidaan käyttää toimintatapojen esittelyssä tai muu-

tosjohtamisen tukena. Käytännön työn tasolla prosessikuvaukset kertovat työn kuormi-

tuksesta, työnjaosta ja vastuista. Niitä voidaan käyttää erilaisten ongelmien ratkaisuun 

sekä uusien työntekijöiden perehdytykseen. Kuvausten avulla voidaan arvioida toimin-

nan laatua ja määrittää toimintaa arvioivia mittareita. 

Kuten Martinsuo & Blomqvist (2010: 3-4) toteavat, prosessit kannattaa kuvata niiden si-

sällön mukaan oikealla tarkkuudella. Myös JHS 152:n (JUHTA 2012: 3) ohjeissa sano-

taan, että erilaiset prosessit kannattaa kuvata eri tarkkuustasoilla. Prosessien kuvauk-

seen on kuitenkin olemassa useita eri tapoja. Prosessin kuvauskieli kannattaa olla yhte-

näinen organisaation sisällä ja myös yhteistyökumppaneiden kanssa, sillä yhtenäinen 

kuvaustapa helpottaa eri toimintatapojen vertailua.  

4.3.1 Prosessin kuvaamisen vaiheet 

JUHTA on määritellyt JHS 152-ohjeissaan prosessin kuvaamisen eri vaiheet. Vaiheita 

on tässä tunnistettu kuusi erilaista. Prosessin mallinnuksen käynnistää usein tarve ke-

hittää toimintaa. Syynä voi olla halu muuttaa nykyistä työnkulkua tehokkaammaksi, tai 

aloite prosessien kuvaamiseen voi tulla ylemmän tason strategiamuutoksen seurauksen 

seurauksena. (JUHTA 2012: 4.) Prosessien kuvaamisen vaiheita on havainnollistettu 

alla olevassa kuvassa 8. 

 

Kuva 8. Prosessien kuvaamisen eteneminen. Alemmassa prosessikaaviossa on avattu proses-
sien kuvaamiseen sisältyvät vaiheet, joihin ylemmässä kaaviossa viitataan plus-mer-
killä. (JUHTA – Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta 2012) 
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Ennen kuvaamista prosessi tarvitsee organisaation johdon tunnistuksen ja omistajan. 

Omistajan tehtävänä on määritellä prosessin alku ja loppu. Lopulta organisaation tavoit-

teita toteuttavat prosessit nimetään ja jaetaan ryhmiin. Omistajan tehtävänä on prosessin 

seuranta ja ylläpito. Omistaja vastaa myös mahdollisesta prosessin kehittämisestä yh-

dessä prosessin muiden toimijoiden kanssa. Organisaatiorajat ylittävissä prosesseissa, 

joissa omistajia saattaa olla useita, pitää jollakin olla vastuu prosessin kokonaisuudesta. 

(JUHTA 2012: 4.) 

Seuraava vaihe prosessin kuvauksessa on kuvattavan prosessin valinta ja rajaus. Ra-

jauksen avulla tarkistetaan, että prosessin alku ja loppu ovat toiminnan kannalta järkeviä. 

Rajauksen tarkkuuden ja prosessin kuvaustason tulee tukea prosessin hallittavuutta. 

Löysästi rajattua prosessi on hankala hallita, kun taas liian tiukasti rajattu prosessi ei 

tuota tarpeellista lisätietoa. (JUHTA 2012: 4.) 

Prosessin omistaja päättää prosessikuvauksen tason. Kuvauksen tason määrittele-

miseksi pitää selvittää, miksi kuvaus tehdään ja mihin sitä käytetään. Kuvaustaso mää-

rittyy käyttötarkoituksen perusteella. Organisaation johdolle riittää usein yleisempi kuva 

prosessista, kun taas työntekijät voivat tarvita yksityiskohtaisemman kuvan. Ennen pro-

sessin kuvauksen aloittamista sille kannattaa laatia perustiedot. Perustiedot sisältävät 

prosessin eri osapuolten vastuut ja tehtävät. (JUHTA 2012: 4.) 

Kuvaustason päättämisen jälkeen päätetään prosessin kuvaamiseen käytettävät sään-

nöt. Säännöt sisältävät kuvaukseen käytettävän ohjeistuksen, kuvausvälineen sekä ku-

vauksen tallennuspaikan. Prosessikaavio sisältää prosessin eri työvaiheet ja sen osal-

listujat. Kosketukset asiakasrajapintaan on hyvä huomioida myös kuvausta tehdessä. 

(JUHTA 2012: 4.) 

Varsinainen prosessikuvaus sisältää prosessikaavion lisäksi myös sanallisen selityksen 

prosessin eri toiminnoista sekä sen perustiedot. Prosessikuvauksen eri dokumenttien 

tehtävänä on tukea toisiaan. Perustiedot antavat tietoa prosessin taustatiedoista ja tukee 

sanallista kuvausta. Sanallisen kuvauksen tehtävänä on täydentää prosessikaavion vai-

heita antamalla tarkemman selityksen kustakin vaiheesta. (JUHTA 2012: 4.) 
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Viimeisenä prosessin kuvauksen vaiheena on liittää prosessikuvaus organisaation suu-

rempaan prosessien kokonaisuuteen, prosessikarttaan. Prosessi tulee sijoittaa karttaan 

siten, että siitä selviää rajapinnat muihin prosesseihin ja varmistettava, että prosessi ei 

ole irrallaan kartalla. Prosessikarttaan liitetyt prosessikuvaukset eivät saa olla ristirii-

dassa eri tasoisten prosessikuvausten kanssa. (JUHTA 2012: 4-5.) 

4.3.2 Prosessin kuvaamisen tasot 

Prosessin kuvauksen taso riippuu prosessin sisällöstä ja kuvauksen käyttötarkoituk-

sesta. Prosessin kannalta oleellisen tiedon tulee tulla kuvauksesta ilmi. (JUHTA 2012: 

6.) Prosessin kuvaamisessa lähdetään liikkeelle prosessin tunnistamisesta ja rajauk-

sesta. Rajauksessa prosessille määritellään alku ja loppu, keskeiset toiminnot, tavoitteet 

ja suoritteet. (Virtanen & Wennberg 2005: 116.) 

Prosessien kuvauksien tasoja on määritelty eri lähteissä eri näkökulmista. Erot eri taso-

jen välillä riippuvat osin käytetystä lähestymisnäkökulmasta, mutta pääpiirteet ovat kus-

sakin tyylissä samat. JUHTA (2012: 6) jakaa JHS 152 -ohjeistuksessaan prosessiku-

vaukset neljään eri tasoon: prosessikarttaan, toimintamalliin, prosessin kulkuun sekä 

työn kulkuun. Mitä lähemmäs varsinaista työtä mennään, sitä yksityiskohtaisempia pro-

sessikuvat ovat. Martinsuo ja Blomqvist (2010: 9-10) jakavat prosessikuvaukset yleisem-

mällä tasolla karkeaan ja yksityiskohtaiseen kuvaukseen. Karkeassa tasossa kuvaus 

keskittyy ydinprosesseihin ja niiden vaiheisiin, kun taas yksityiskohtaisessa tasossa pää-

piste on työvaiheiden ja toimintojen kuvaamisessa. Vastaavasti prosessikuvaukset voi-

daan jakaa prosessikarttaan, pääprosesseihin, työnkulkukaavioihin sekä tekstidoku-

menttiin (Virtanen & Wennberg 2005: 123). 

Prosessikuvauksen ylin taso on prosessikartta. Prosessikartan määrittelyä varten orga-

nisaation pitää tunnistaa arvoketjut, jotka sisältävät organisaation lisäksi sen keskeiset 

asiakkaat ja alihankkijat. Ne arvoketjut, jotka ovat eniten asiakkaalle lisäarvoa tuottavia 

prosesseja, ovat yrityksen ydinprosesseja. (Martinsuo & Blomqvist 2010: 8-9.) Ydinpro-

sessit kertovat organisaation tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi. Tukiprosesseja 

tarvitaan, jotta ydinprosesseilla olisi edellytykset toimia. Prosessikartta (kuva 9) sisältää 

organisaation ydin- sekä tukiprosessit, organisaatiorakenteen sekä toimintaympäristön. 

(JUHTA 2012: 6-7.) 
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Kuva 9. Esimerkki prosessikartasta (JUHTA – Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta 
2012) 

Prosessikartan tehtävänä on esittää yrityksen toiminta, jolla se tuottaa palvelut ja tuot-

teet. Asiakkaan sisällyttäminen prosessikarttaan on tärkeää, jotta organisaation sisällä 

ymmärretään asiakkaan toiminta ja se helpottaa yhteistyötä asiakkaan kanssa. (Laama-

nen 2005: 60.) 

Prosessikarttaa tarkempi kuvauksen taso on toimintamallien kuvaaminen. Toimintamal-

lissa ydin- ja tukiprosessit jaetaan osaprosesseihin ja kuvataan niiden rajapinnat organi-

saation muihin toimintoihin. Toimintamallista selviää prosessien eteneminen ja siihen 

vaikuttavat tekijät. (JUHTA 2012: 7-8.) Kuva 10 esittää toimintamallin mukaista proses-

sikuvausta.  
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Kuva 10. Esimerkki toimintamallikaaviosta (JUHTA – Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvotte-
lukunta 2012) 

Martinsuon ja Blomqvistin (2010: 9-10) mukaan prosessin kuvaamisessa on tärkeää tun-

nistaa prosessin rajauksen lisäksi sen syötteet ja tuotokset. Karkea kuvaustaso sisältää 

prosessin lisäarvoa tuottavat vaiheet ja keskeiset päätökset. Prosessin vaiheissa ja pää-

töksissä on kuvattu niiden karkea sisältö, rajapinnat muihin prosesseihin, tarvittavat re-

surssit sekä syötteet ja tuotokset, kuten kuvassa 11 on havainnollistettu. 

 

Kuva 11. Ydinprosessin vaiheiden ja sisällön karkea kuvaus (Martinsuo & Blomqvist 2010) 

Prosessinkuvauksen kaksi yksityiskohtaisinta vaihetta ovat prosessin kulku ja työnkulku. 

Prosessin kulku havainnollistaa toimintamallissa kuvattua prosessia tarkemmalla tasolla 

jakamalla sen eri toiminnoiksi ja työvaiheiksi. Kuvaus sisältää myös eri työvaiheisiin liit-

tyvät toimijat ja resurssit. Työnkulun kuvauksessa syvennytään vielä enemmän työvai-

heisiin kuvaamalla niissä suoritettavat käytännön tehtävät. (JUHTA 2012: 8.) Prosessin 
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yksityiskohtaisessa kuvauksessa on eroteltu tehtävät, niiden riippuvuudet sekä määri-

telty prosessin roolit ja vastuut. Myös käytettävät välineet ja tieto voidaan kuvata tarvit-

taessa. (Martinsuo & Blomqvist 2010: 10-11.) Prosessin- tai työnkulun yksityiskohtaisten 

kaavioiden tulee olla mahdollisimman ymmärrettäviä ja helppolukuisia, sillä useimmat 

niitä hyödyntävät eivät ole välttämättä nähneet aiemmin yhtäkään kaaviota (Virtanen & 

Wennberg 2005: 125). 

Yksityiskohtaisen prosessikuvauksen tekemiseen ei ole olemassa standardoitua tapaa. 

Erilaisia malleja on olemassa useita, kuten vuokaavio (kuva 12) ja uimaratakaavio (kuva 

13). Graafisten kaavioiden lisäksi voidaan käyttää myös sanallisia tai taulukkomuotoisia 

selityksiä. Lisäksi on olemassa erikoispiirteitä sisältäviä prosessikuvia, kuten arvovirta-

kuvaukset ja tietojärjestelmien prosessikuvat. Yleisesti kuvaustapaa valittaessa on hyvä 

suosia organisaation jo käytössä olevaa menetelmää, jotta kaikki organisaation kuvauk-

set olisivat yhdenmukaisia. (Martinsuo & Blomqvist 2010: 11.) 

 

Kuva 12. Esimerkki vuokaaviona esitetystä prosessin tai osaprosessin kuvauksesta. (Martinsuo 
& Blomqvist 2010) 
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Kuva 13. Esimerkki uimaratakaaviona esitetystä prosessin tai osaprosessin kuvauksesta. (Mar-
tinsuo & Blomqvist 2010) 

Yksityiskohtaista prosessikuvaa voidaan käyttää prosessin kehittämisen tukena tai työ-

ohjeiden luomiseen. Kuvaus kertoo tarkalla tasolla kunkin vaiheen sisällön sekä niiden 

tarvitsemat ja tuottamat tiedot. (JUHTA 2012: 10.) 

4.3.3 Prosessin kuvaamisen notaatiot 

Erilaisten prosessikaaviomallien lisäksi on olemassa myös useita eri notaatiomenetelmiä 

prosessien kuvakseen. Prosessikuvauksen notaatiolla tarkoitetaan merkintätapaa, jolla 

prosessin eri vaiheet merkitään prosessikuvaan. (JUHTA 2012: 2.) Merkintätapoja on 

olemassa useita erilaisia, ja ne sopivat eri tarkoituksiin. Yleisimpiä ovat esimerkiksi 

OMG:n (Object Management Group) kehittämät BPMN (Business Process Model and 

Notation) ja UML (Unified Modeling Language) sekä Petri-verkot (Petri-Nets). 

Tämän opinnäytetyön prosessikuvauksissa on sovellettu BPMN 2.0.2 -sääntöjen mukai-

sia symboleita. BPMN-kielen tavoitteena on olla helposti ymmärrettävä kaikille sen käyt-

täjille koko organisaation laajuisesti. Näin ollen BPMN luo standardisoidun yhteyden lii-

ketoiminnan prosessien suunnittelun ja implementoinnin välille. BPMN sisältää liiketoi-
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mintamallinnusyhteisön parhaat käytänteet yhteistoimintakaavioiden, prosessikaavioi-

den ja koreografiakaavioiden merkinnöistä. (Object Management Group 2013: 1.) Pro-

sessikuvauksessa hyödynnettiin taulukon 3 symboleita. 

 

Taulukko 3. Opinnäytetyön prosessikuvauksen merkintätavat (mukaillen Object Management 
Group 2013: 26,27,129,131,171,207) 
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4.3.4 Prosessin kuvaamisen hyviä käytäntöjä 

Prosesseja kuvattaessa on muistettava, että kuvaus ei ole lopullinen tavoite. Kuvaus on 

väline toiminnan mallintamiselle ja antaa perustan sen kehittämiselle. Hyvin tehtynä pro-

sessikuvasta käy ilmi organisaation toiminta, ja siitä voidaan tunnistaa prosessin merkit-

tävimmät vaiheet. Prosessin kuvauksen tekijänä olisi hyvä olla prosessin omistaja. (Laa-

manen 2005: 75.) 

Laamasen (2005: 76) mukaan hyvän prosessikuvan vaatimukset määrittyvät sen tarkoi-

tuksen mukaan. Hyvää prosessin kuvausta edeltää määritelmä siitä, mitä kuvataan, mitä 

varten ja minkälainen viesti kuvauksella halutaan välittää. Hyvän prosessin kuvaus sisäl-

tää seuraavat asiat: 

 prosessin tärkeimmät vaiheet 

 toimintojen väliset riippuvuudet 

 selkeän kokonaisuuden ja työtehtävät 

 yhteistyötä eri prosessin osapuolten välillä 

 tarvittavan joustavuuden eri vaiheissa. (Laamanen 2015: 76.) 

Hyvässä kuvauksessa asiat on esitetty ennalta sovitun kuvaustavan mukaisesti. Ku-

vaus on helposti ymmärrettävä, ja sen termistö on yhtenäistä. Se sisältää tarpeelliset 

tunnistetiedot ja on tarpeeksi lyhyt kokonaisuus. (Laamanen 2015: 76.) 

Martinsuon & Blomqvistin (2010: 14) mukaan hyvä prosessi on looginen ja selkeä. 

Prosessi alkaa joko sisäisestä tai ulkoisesta asiakkaasta, ja se päättyy asiakkaa-

seen. Työvaiheet on määritelty järkevästi ja ne tehdään työn kannalta järkevimmässä 

paikassa. Kaikki ylimääräinen, keskeneräinen ja turha työ pyritään poistamaan. Hyvä 

prosessi sisältää myös mittareita, joiden avulla sen suorituskykyä seurataan. Martin-

suon ja Blomqvistin mukaan prosessia kuvattaessa on huomioitava muun muassa 

seuraavat asiat: 



40 

 

 Kuvataan onnistumisen kannalta kriittisimmät asiat. 

 Kuvaukset ovat yhdenmukaisia ja kulkevat vasemmalta oikealle. 

 Tiedon ja materiaalin kulku on eroteltu toisistaan. 

 Prosessin päätökset ovat selkeästi nähtävissä. 

 Prosessin tarvittavat roolit on selkeästi kuvattu. 

 Nyky- ja tavoitetilan kuvaukset ovat selkeästi erotettu. 

 Prosessin mallinnuksessa on mukana tarvittavat tahot. 

 Kuvaustapa on yhtenäinen organisaation muiden kuvausten kanssa. 

 Kuvauksen tarkkuus on järkevä. (Martinsuo & Blomqvist 2010: 14-15.) 

Kuvassa 14 on esitelty prosessikuvauksen malli. Kuva esittää hyviä käytänteitä proses-

sin kuvausten eri vaiheissa. 
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Kuva 14. Prosessikuvauksen malli (mukaillen Laamanen 2015: 78) 

Ensimmäiseksi on hyvä miettiä, mihin prosessia sovelletaan ja sen alku- sekä päätepis-

teet. Sovelluskohteina voivat olla esimerkiksi tietyt asiakkaat tai tuotteet. Prosessin alun 

ja lopun määrittely on erityisen tärkeää. Prosessin kehityksen kannalta on kannattavaa 

sisällyttää siihen erillinen suunnittelu- ja arviointivaihe. (Laamanen 2015: 89.) 

Asiakas on usein prosessissa se, joka vastaanottaa lopputuotoksen. Asiakkaita voivat 

kuitenkin myös olla kaikki prosessin osapuolet. Tärkeintä kuvauksessa on, että proses-

sin avainasiakkaat huomioidaan kuvauksessa. Kuvauksen kannalta keskeisimpiä asioita 

prosessissa on tunnistaa asiakkaat ja heidän tarpeensa. Esimerkiksi tuotekehitysproses-

sin kehityksen alkuvaiheessa on keskeisempää tunnistaa kehityskohteet nykyisestä tuo-

toksesta kuin kehittää kokonaan uutta. (Laamanen 2015: 89-90.) 

Prosessin tavoitetta määrittäessä täytyy löytää oikea tarkkuus yksinkertaisten ja organi-

saation laajuisten tavoitteiden väliltä. Tavoite voi esimerkiksi olla jotain, mikä tukee or-

ganisaation menestymistä. Prosessin voi myös nimetä sen tavoitteen mukaan, jolloin 

1. Soveltamisala

•Mihin prosessia sovelletaan?

•Mistä prosessi alkaa ja mihin se päättyy?

2. Asiakkaat, heidän tarpeensa ja vaatimuksensa

•Keitä ovat prosessin asiakkaat ja sidosryhmät?

•Mihin he käyttävät prosessin tuotteita ja palveluita sekä millaisia vaatimuksia he asettavat?

3. Tavoite

•Mikä on prosessin päämäärä (tarkoitus, tehtävä, missio)

•Mitkä ovat prosessin menestystekijät?

•Miten prosessin suorituskykyä mitataan

4. Syötteet, tuotteet ja palvelut

•Mitkä ovat prosessin syötteet, tuotteet ja palvelut?

•Miten tietoja hallitaan?

5. Prosessikaavio

•Mikä on prosessin karkeavaiheistus?

•Millainen on prosessikaavio?

6. Vastuut

•Mitkä ovat keskeiset roolit ja tiimit?

•Mitkä ovat rooleihin ja tiimeihin liittyvät tärkeimmät tehtävät, kriittiset päätökset ja 
asemavastuut?

•Mitkä ovat prosessiin liittyvät keskeiset pelisäännöt?
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tässä vaiheessa tavoitteen määrittelyn sijaan voidaan miettiä prosessin ydinsuoritusky-

kyä. Ydinsuorituskyky riippuu prosessin luonteesta. Tavoitteen määrittelyn yhteydessä 

voidaan pohtia myös prosessin menestystekijöitä. Prosessin menestystekijöitä voi olla 

useita, ja ne voivat liittyä esimerkiksi teknologiaan, toimintoihin tai menetelmiin. Menes-

tystekijät liitetään prosessin toimintoihin, jotta voidaan varmistaa niiden konkreettisuus. 

(Laamanen 2015: 90-91.) 

Prosessissa syntyvät erilliset syötteet kannattaa jäsennellä järkevällä ja selkeällä tavalla. 

Usein on järkevää esittää syötteet erillisinä dokumentteina ja datana. Jaon voi tehdä 

esimerkiksi jakamalla tiedot prosessin sisällä käytettäviksi tiedoiksi, muissa proses-

seissa hyödynnettäviksi tiedoiksi sekä asiakkaan kannalta oleellisiksi tiedoiksi. (Laama-

nen 2015: 92.) 

Varsinaisen prosessikaavion piirtäminen kannattaa tehdä vasta, kun edelliset kohdat on 

selvitetty. Ne auttavat ymmärtämään prosessin kriittisimmät vaiheet, ja ne on helpompi 

tuoda esille kuvassa. Kuvauksen tulla olla riittävän konkreettisella tasolla, jotta se on 

helposti luettavissa. (Laamanen 2015: 92.) 

Vastuiden määrittelyn olennaisin kohta on kuvata, mikä on kunkin henkilön tehtävä pro-

sessissa. Vastuut sisällytetään prosessin sanalliseen selitelehteen, joka esittää proses-

sin vaiheet käytännön tasolla. Roolit ja vastuut kannattaa merkitä prosessikuvaan erik-

seen. Jos toimintatavoissa on mahdollisuus vaihteluun, ne tulee avata prosessin kuvauk-

sessa. Prosessin sisäiset säännöt pitää määritellä tarkasti, ja niiden noudattaminen on 

oleellista toiminnan kannalta. (Laamanen 2015: 93-94.) 
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 Prosessin kehitysehdotukset 

Luvussa syvennytään teorian, palavereiden, haastatteluiden ja työpajojen pohjalta tun-

nistettuihin opetussuunnitelman laatimisen prosessin kehityskohteisiin ja esitellään kehi-

tystyön tuloksen uusi prosessikuvaus. Ensimmäisenä lähdetään pohjustamaan opinnäy-

tetyön taulukossa 2 kuvattua yhteenvetoa nykytila-analyysin tuloksista. Seuraavaksi esi-

tellään prosessin kehityskohteet, jotka liittyivät pääasiassa prosessin suunnittelu- ja to-

teutusvaiheeseen. Viimeisenä kuvataan täysin uusi prosessikuvaus, jossa tuodaan ke-

hityskohteiden ja asetettujen tavoitteiden perusteella uusia näkemyksiä prosessiin. 

5.1 Asetettujen tavoitteiden ja kehitysehdotusten pohjustus 

Kohdeyrityksen tilaajan toimesta halutaan opetussuunnitelman laatimisen prosessi sel-

keämmäksi, asiakaslähtöisemmäksi ja laadukkaammaksi. Jotta tämä onnistuu, tarkas-

tellaan prosessin eri vaiheita haastattelujen ja nykytila-analyysin tuloksien pohjalta. 

Haastattelujen ja nykytila-analyysien tuloksista saadaan prosessin kokonaiskuva, josta 

on mahdollista tunnistaa prosessin eri vaiheisiin kehityskohteet. Kehityskohteet, johon 

opinnäytetyössä keskitytään ovat kommunikaation puute prosessin alussa, opettajien 

yhteistyön puute, prosessin julkaisuvaihe, tutkinto-ohjelmien vastuiden määrittely, neu-

vottelukunnan lausunto ja opiskelijapalautteen tehostaminen. 

Opinnäytetyön kehityskohteita varten kerätään tietoa ja parhaita käytäntöjä aiheeseen 

liittyvästä teoriasta, jotta kehitystyö voidaan aloittaa sujuvasti. Tutkimukseen tarvittavat 

teoria-alueet ovat prosessiajattelun määritelmä, prosessien kehittäminen ja prosessien 

mallintaminen. Prosessiajattelun määritelmä syventää prosessimaista ajattelutapaa ja 

korostaa prosessiomistajuuden sekä prosessin roolien merkityksen uudistuneessa pro-

sessikuvauksessa. Prosessien kehittäminen antaa hyvän pohjan kehitystyön vaaditta-

vista eri vaiheista ja niiden merkityksestä laadukkaaseen tulokseen. Prosessien mallin-

taminen perehdyttää prosessin kuvaamisen eri vaiheisiin, kuvaamisen tasoihin ja notaa-

tioihin sekä kuvaamisen hyviin käytäntöihin. Näiden teoria-alueiden avulla saadaan opin-

näytetyön prosessikuvauksesta ja tulevaisuuden näkymästä kattava kokonaisuus. 
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Prosessin kehityskohteita varten tutkitaan teoriaosa-alueiden lisäksi sisäisiä dokument-

teja sekä ollaan yhteydessä oppimisjohtajan, oppimistoimintapalveluiden ja opinnäyte-

työn ohjaajan kanssa. Yhteydenotto kohdeyrityksen sisäisten henkilöiden kanssa tapah-

tuu palavereissa, työpajoissa ja sähköpostikeskusteluissa. Erilaisista keskusteluista ke-

rätään aineistoa tutkittavien dokumenttien ja kirjallisuusalueiden tueksi. 

5.2 Kehitysehdotukset 

Tässä osiossa käydään läpi prosessin nykytila-analyysissa esille nousseiden kehitys-

kohteiden ratkaisuehdotukset. Kehitysehdotusten laadinnassa on hyödynnetty aihee-

seen liittyvää teoriaa sekä keskusteluja oppimistoimintapalveluiden ja oppimisjohtajan 

kanssa. 

Kehitysehdotus 1 Kommunikaation puute prosessin alussa 

Ensimmäinen kehitysehdotus on kommunikaation lisääminen oppimistoimintapalvelui-

den, oppimisjohtajan sekä tutkinto-ohjelmien välillä prosessin suunnitteluvaiheessa. Op-

pimistoimintapalveluiden suorittama alkavan kierroksen valmistelu sekä sitä seuraava 

oppimisjohtajan päätös ovat opetussuunnitelman ohjeistuksen ja sisällön kannalta kriit-

tisiä vaiheita. Tutkinto-ohjelmat saavat kuitenkin tiedon päätöksistä todella myöhään, 

mikä vaikeuttaa prosessin alussa resursointia ja työn aikataulutusta sekä aiheuttaa tur-

haa kiirettä. Lisäämällä kommunikaatiota oppimistoimintapalveluiden sekä tutkinto-oh-

jelmien välillä ne voivat keskustella ja sopia yhdessä kehittämiskohteista jo valmistelu-

vaiheessa, ja jakaa näkemyksiään toimintaympäristön seurannasta sekä edellisen OPS-

kierroksen arvioinnista. Tiedotteet mahdollisista suurista muutoksista lisätään jo valmis-

teluvaiheessa virallisiin tiedotuskanaviin, jotta tutkinto-ohjelmat osaavat ennakoida tar-

vittavia resursseja. Keskustelu oppimistoimintapalveluiden ja tutkinto-ohjelmien välillä on 

esitetty uudessa prosessikuvassa kohtana 3.1. 

Myös keskustelua oppimistoimintapalveluiden ja oppimisjohtajan kanssa tulisi lisätä val-

misteluvaiheessa. Haasteena tällä hetkellä on, että oppimistoimintapalvelut eivät saa tie-

toa Metropolian hallituksen ja rehtorin toiveista opetukseen liittyen. Toinen ongelma on, 

että oppimisjohtaja saattaa ohjeistaa tutkinto-ohjelmia suoraan oppimistoimintapalvelui-
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den ohi, jolloin tietoa ei saada osaksi virallista opetussuunnitelmatyön tiedotusta. Oppi-

misjohtajan ja oppimistoimintapalveluiden välisissä keskusteluissa olisi hyvä käydä läpi 

valmistelussa esille nousevia asioita sekä suunnitella prosessin aikataulua muutostar-

peen vaatimusten mukaisesti. Oppimisjohtaja voisi tuoda rehtorin näkemykset ja toiveet 

esille keskusteluissa, jolloin ne saataisiin myös oppimistoimintapalveluiden tietoon. 

Oleellista on, että kaikki opetussuunnitelmatyöhön liittyvät ohjeistukset ja tiedotteet kul-

kisivat oppimistoimintapalveluiden kautta. Tiedotuksen tehostamiseksi oppimistoiminta-

palvelut voisivat järjestää lähetekeskusteluja, joissa on mukana oppimistoimintapalvelut, 

oppimisjohtaja sekä tutkinto-ohjelmat. Keskustelu on esitetty prosessikuvassa kohtana 

3.2. 

Kehitysehdotus 2 Opettajien yhteistyön puute 

Haastatteluiden perusteella voidaan todeta, että opettajilla on tutkinto-ohjelmasta riippu-

matta mahdollisuus vaikuttaa opetussuunnitelman sisältöön ja rakenteeseen. Voidaan 

myös sanoa, että opettajat haluavat olla mukana tekemässä, koska työ koetaan tärke-

äksi. Ongelmaksi on koitunut kuitenkin palautteen ja dokumentaation puute. Opettajien 

esille tuomaa palautetta ei ole kirjattuna mihinkään, ja sen käsittely on jäänyt vähem-

mälle huomiolle. Kokonaisvaltaisen palautteen keräämiseksi opettajille tulisi luoda yhte-

näinen palautuskäytäntö, jonka kautta lukuvuosien päätteeksi opettajat voisivat tuoda 

esille vuoden aikana nousseita kehityskohteita opetussuunnitelmaan liittyen. Palautteen 

keruu voitaisiin hoitaa esimerkiksi erillisen palautuslomakkeen avulla tai erikseen käytä-

vissä palautekeskusteluissa. Uudessa prosessikuvassa on kuvattu opettajien palautteen 

keruu tukiprosessina 4.3. 

Kehitysehdotus 3 Prosessin julkaisuvaihe on turhan monimutkainen 

Opetussuunnitelman laatimisen prosessin julkaisuvaihetta rasittaa manuaalinen ja haas-

tattelujen perusteella arvoa tuottamattomaksi vaiheeksi koettu osaamisaluepäällikön lau-

sunnon laatiminen. Lausunto vaaditaan osaamisaluepäälliköiltä silloin, kun opetussuun-

nitelma on uusi tai sisältää merkittäviä muutoksia. Nykyisessä prosessissa lausunnon 

merkitys on lähinnä se, että voitaisiin varmistaa osaamisaluepäällikön mukanaolo ope-

tussuunnitelmatyössä. Usein käy kuitenkin niin, että osaamisaluepäällikkö ei ehdi tai 

pysty lausunnon laatimisen yhteydessä tutustumaan opetussuunnitelmaan kovinkaan 
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tarkalla tasolla. Uudessa prosessissa osaamisaluepäällikön osallistuminen tapahtuu 

opetussuunnitelman laadun itsearvioinnin myötä, mitä käydään läpi myöhemmässä lu-

vussa. 

Erillisen päätösesityksen sijaan oppimistoimintapalvelut kokoavat Google Drive -doku-

menttiin muutetut ja uudet opetussuunnitelmat oppimisjohtajan hyväksyttäväksi. Doku-

mentti kertoo oppimisjohtajalle hänen hyväksyntänsä vaatimat opetussuunnitelmat. Op-

pimisjohtaja muuttaa opetussuunnitelmien tilan OMAssa hyväksytyksi ja julkaistuksi, jol-

loin opetussuunnitelmat voidaan julkaista normaaliin tapaan. 

Kehitysehdotus 4 Tutkinto-ohjelmissa vastuita ei olla selkeästi määritelty 

Tutkinnoissa opetussuunnitelmatyötä tehdään pääosin tutkintovastaavien johdolla osaa-

misaluepäällikön vastatessa prosessin aikataulutuksesta ja läpiviennistä. Opetussuunni-

telmatyölle on kuitenkin kiireen vuoksi hankala löytää aikaa, varsinkaan jos opetussuun-

nitelmassa ei koeta olevan tarvetta suuremmille muutoksille. Tällöin myös opetussuun-

nitelman tarkastelu ja siihen liittyvien dokumenttien täyttäminen jää vähäiseksi. Jotta 

opetussuunnitelmatyöhön voitaisiin keskittyä myös kiireen keskellä, voisi jokaisella tut-

kinto-ohjelmalla olla erikseen nimitetty OPS-vastaava. OPS-vastaavan toimenkuvaan 

tutkinnossa kuuluisivat seuraavat tehtävät: 

 koordinoida opetussuunnitelmien kehittämistä yhdessä osaamisaluepäällikön ja 

tutkinto-ohjelmakohtaisesti sovittavien vastuutahojen kanssa (esimerkiksi opet-

tajien ryhmät) 

 huolehtia OPS-prosessin kulusta, aikatauluista, sen synkronoinnista Metropolian 

opetussuunnittelun aikatauluihin sekä itse prosessin ajantasaisuudesta 

 koordinoida OPS-kehittämiseen tarvittavaa tiedonhankintaa sovittavilta tahoilta 

ja huolehtia tietojen käsittelystä 

 toimittaa ja tallentaa opetussuunnitelmat OMA-järjestelmässä 
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 huolehtia, että opetussuunnitelmat ovat asianmukaisesti käännetty englannin 

kielelle 

 ylläpitää ja tallentaa tarvittavat opetussuunnitelmien liitteet (esimerkiksi kompe-

tenssimatriisit) 

 suunnitella ja tarvittaessa johtaa erilaisia OPS:n kehittämiseen tarvittavia henki-

löstö-, opiskelija-, työelämä- tai muita tilaisuuksia sekä huolehtia niistä saatavan 

tiedon keruusta ja käsittelystä 

 huolehtia, että tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmat ovat Metropolian ohjeistuk-

sen ja lainsäädännön mukaisia 

 olla yhteyshenkilö tutkinto-ohjelman ja oppimistoimintapalveluiden välillä 

 vastata OPS-kehittämistä koskeviin tiedusteluihin ja kysymyksiin 

 vastata opetussuunnitelmien laadun itsearvioinnin laatimisesta yhdessä osaa-

misaluepäällikön ja tutkintovastaavan kanssa. 

Kehitysehdotus 5 Neuvottelukunnan lausunto 

Neuvottelukunnalta saadaan tärkeää palautetta työelämän näkökulmasta liittyen opetus-

suunnitelman sisältöön ja rakenteeseen. Prosessin etenemisen kannalta ei voida kuiten-

kaan olettaa, että jokainen tutkinto saisi lausunnon neuvottelukunnalta, sillä kaikilla tut-

kinnoilla ei ole omaa neuvottelukuntaa. Niiden tutkintojen, joilla on neuvottelukunta, tulee 

jatkaa yhteistyötä neuvottelukunnan kanssa säännöllisillä palavereilla. Neuvottelukun-

nasta ei kuitenkaan saataisi tai vaadittaisi virallista lausuntoa, vaan palautetta kerättäisiin 

vapaamuotoisemmin. 

Kehitysehdotus 6 Opiskelijapalautteen tehostaminen 

Opiskelijapalautetta kerätään tutkinnoissa jatkuvasti erilaisilla arviointi- ja palautekäytän-

nöillä. Nykyään opiskelijapalautetta saadaan opintojaksopalautteesta, AVOP-kyselystä 



48 

 

sekä HowUlearn-kyselystä. Tutkinnoilla saattaa olla myös muita palautteen keräämisen 

tapoja. Nykyisistä palautekanavista nousi esille, että niistä ei saada riittävästi tietoa. Met-

ropolian YAMKissa käytettävää palautelomaketta voitaisiin soveltaa myös normaaleihin 

AMK-tutkintoihin vuosittain. YAMK-lomake on valmistuville opiskelijoille kohdistettu pa-

lautekysely, jossa voidaan antaa yksityiskohtaista palautetta koulutuksen sisällöstä.  

Palautelomakkeiden ohelle nykyisten opiskelijoiden ja alumnien mielipiteitä koulutuksen 

laadusta voidaan saada myös eri keinoin. Nykyisten opiskelijoiden näkökulmaa voidaan 

tuoda esille enemmän opetussuunnitelmatyössä ottamalla mukaan muutaman aktiivisen 

opiskelijan esimerkiksi opintopisteitä vastaan. Alumnien palautteenkeruuta taas voitaisiin 

tehostaa luomalla erillinen sähköpostiosoite, johon alumnit voisivat laittaa palautetta työ-

elämän tarpeesta suoraan. 

5.3 Uusi prosessikuvaus 

Tässä luvussa esitellään uusi prosessikuvaus (liitteet 4 ja 5) sekä yhteenveto, joka luotiin 

kehitysehdotuksien perusteella. Uusi prosessikuvaus havainnollistaa, kuinka opetus-

suunnitelman laatimisen prosessi tulisi suorittaa tulevaisuudessa. Prosessiin tuotiin uusi 

aikataulu, uusi järjestys toimijoille ja uusia toimenpiteitä tilaajan toiveiden mukaisesti. 

Uusi prosessikuvaus on jaettu samaan tapaan kuin nykytila-analyysissä, jotka ovat suun-

nittelu-, toteutus- ja julkaisuvaihe. Viimeisenä esitetään yhteenveto löydetyistä kehitys-

kohteista ja niiden ratkaisuista.  

5.3.1 Suunnitteluvaihe 

Suunnitteluvaiheen (kuva 15) merkittävimmät muutokset ovat kommunikaation lisäämi-

nen, opettajapalautteen kerääminen, opetussuunnitelmatyön muutostarpeen ja -resurs-

sien selkeyttäminen sekä toimintojen aikaistaminen. Vaiheiden 1.5 ja 1.7 väliin on myös 

lisätty vaihe 1.6: ”OPSien muutostarpeen päätökset” kuvaamaan tarkemmin prosessin 

etenemistä. 
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Kuva 15. Kehitetyn prosessin suunnitteluvaihe. 

Kommunikaatiota on lisätty suunnitteluvaiheessa oppimistoimintapalveluiden, oppimis-

johtajan sekä tutkinto-ohjelmien välillä. Oppimistoimintapalveluiden ja tutkinto-ohjelmien 

välinen kommunikaatio helpottaa tutkinto-ohjelmien muutostarpeen sekä resurssien 
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määrittelyä tiedottamalla kehittämiskohteista jo alkavan kierroksen valmisteluvaiheessa. 

Oppimisjohtajan ja oppimistoimintapalveluiden kommunikaatiolla pyritään siihen, että 

oppimistoimintapalvelut saavat tiedon kaikesta prosessiin liittyvästä ohjeistuksesta ja lin-

jauksista. 

Opettajapalautteen kerääminen on lisätty prosessikuvaukseen tukiprosessina, ja sen 

tuottamaa tietoa hyödynnetään OPSien muutostarpeen määrittelyssä yhdessä muiden 

tukiprosessien kanssa. Opettajilta saatava palaute mahdollistaa erilaisten mielipiteiden 

esille tuomisen sekä lisää opettajien yhteistyötä opetussuunnitelmien kehittämisessä. 

OPSien muutostarpeen ja -resurssien määrittelyä on aikaistettu elo-syyskuulle loka-

kuulta, jotta varsinaisen opetussuunnitelman suunnitteluun ja työstämiseen pystytään 

käyttämään mahdollisimman paljon aikaa. Aikaistamisen tarkoituksena on, että saadaan 

tarvittavat resurssit hyvään lopputulokseen kiireestä huolimatta. Molemmat toiminnot on 

kuvattu yksityiskohtaisemmin, ja niihin on lisätty tietoaineistot ”muutostarpeen yleiskat-

saus” sekä ”opetussuunnitelman tila”. Muutostarpeen yleiskatsaus sisältää yhteenvedon 

ja läpikäynnin kaikesta opetussuunnitelman liittyvästä palautteesta. Opetussuunnitel-

man tila taas ilmoittaa alustavasti oppimistoimintapalveluille, onko tuleva opetussuunni-

telma uusi, muutettu tai kopioitu. 

OPSien muutostarpeen päätökset -vaiheessa käydään läpi muutostarpeen määrittelyssä 

kirjattuja näkemyksiä ja toiveita sekä tehdään niistä linjaukset. Tässä vaiheessa tarkas-

tellaan uusien kehittämiskohteiden ja palautteen vaikutusta nykyiseen opetussuunnitel-

maan ja päätetään, tehdäänkö siihen suurempia muutoksia tai korjauksia. 

5.3.2 Toteutusvaihe 

Toteutusvaiheen (kuva 16) keskeisimmät muutokset ovat opetussuunnitelman laadun 

itsearvioinnin lisääminen prosessiin, neuvottelukunnan lausunnon karsiminen ja opetus-

suunnitelmatyön eri vaiheiden selkeytys. Toteutusvaiheelle on varattu uuden prosessi-

kuvauksen mukaan enemmän aikaa, sillä se on prosessin selkeästi työläin vaihe. 



51 

 

 

Kuva 16. Kehitetyn prosessin toteutusvaihe. 

Uusi opetussuunnitelman itsearviointi on lisätty prosessiin kohtana 1.11: ”OPSin laadun 

itsearviointi”. Itsearviointi tehdään pohjautuen ennalta määriteltyihin opetussuunnitelman 

laatukriteereihin. Sen laativat tutkinnon OPS-vastaava, tutkintovastaa sekä osaamis-

aluepäällikkö. Itsearviointi tallennetaan tietojärjestelmään (5.1 itsearvioinnin tallennus-

kohde), jotta sitä voidaan jatkossa hyödyntää opetussuunnitelmatyön ohjauksen tukena. 
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Itsearviointi linkitetään opetussuunnitelmaan, joka muutetaan OMAssa valmis hyväksyt-

täväksi -tilaan. 

Neuvottelukunnan virallisen lausunnon karsimisella tavoitellaan sitä, että prosessi pystyy 

etenemään normaalisti myös ilman sitä. Kuvauksessa tämä vaihe on muutettu yleisesti 

palautteen antamiseksi. Yhteistyö neuvottelukunnan kanssa opetussuunnitelman laati-

misessa on jatkossakin tärkeää työelämän näkökulmasta, mutta virallista lausuntoa ei 

enää tarvita. 

Nykytilassa esitetty OPS-työstämisen vaihe on selkeyden vuoksi muutettu OPS-kuvaus-

ten laatimiseksi kertomaan paremmin toiminnon sisällöstä. Tässä vaiheessa opetus-

suunnitelmalle luodaan selkeä rakenne, joka sisältää opintokokonaisuudet, opintojaksot 

ja niiden kuvaukset. 

5.3.3 Julkaisuvaihe 

Julkaisuvaiheessa (kuva 17) tärkeimpänä kehityskohteena oli osaamisaluepäällikön lau-

sunnon poistaminen sekä oppimistoimintapalveluiden ja oppimisjohtajan yhteistyön te-

hostaminen. Nykytila-analyysin pohjalta voidaan sanoa, että julkaisuvaihe sisältää liikaa 

papereiden turhaa siirtelyä. Julkaisuvaiheesta on pyritty tekemään vaivattomampi ja ar-

voa tuottavampi eliminoimalla turhat vaiheet prosessista sekä lisäämällä oppimisjohtajan 

osallistumista. 



53 

 

 

Kuva 17. Kehitetyn prosessin julkaisuvaihe. 

 

5.3.4 Yhteenveto kehitysehdotuksista 

Tässä luvussa esitellään yhteenveto ehdotetuista ratkaisusta liittyen opinnäytetyön ase-

tettuihin tavoitteisiin sekä nykytila-analyysissa havaittuihin kehityskohteisiin. Yhteenveto 

on esitetty taulukossa 4. 
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Taulukko 4. Yhteenveto kehitysehdotuksista 

Opinnäytetyön asetetut tavoitteet Ratkaisut 

Uusi, asiakaslähtöinen ja selkeä proses-
sikuvaus 

Uusi prosessikuvaus, joka sisältää kehitys-
ehdotukset 

Itsearvioinnin liittäminen prosessiin 
Itsearvioinnin liittäminen uuden prosessi-
kuvauksen vaiheeseen 1.11: "OPSin laa-
dun itsearviointi". 

Aikataulun ja suunnitelman lisääminen 
prosessiin 

Aikataulutuksen miettiminen, suunnittelu-
vaiheen toimintojen aikaistaminen 

Nykytila-analyysissa havaitut kehitys-
kohteet 

Ratkaisut 

Kommunikaation puute prosessin alussa 

Kommunikaation lisääminen oppimistoi-
mintapalveluiden, oppimisjohtajan ja tut-
kinto-ohjelmien välillä suunnitteluvai-
heessa 

Opettajien yhteistyön puute Opettajien yhteinen palautekäytäntö 

Prosessin julkaisuvaihe on turhan moni-
mutkainen 

Osaamisaluepäällikön lausunnon poista-
minen 

Tutkinto-ohjelmissa vastuita ei olla tar-
kasti määritelty 

OPS-vastaavan nimittäminen tutkinto-oh-
jelmissa 

Neuvottelukunnan lausunto 
Neuvottelukunta antaa jatkossa vain pa-
lautetta 

Opiskelijapalautteen tehostaminen Uudet palaute- ja osallistamistavat 

Uutta prosessikuvaa lähdettiin rakentamaan asiakaslähtöisesti kääntämällä toimijat ku-

vauksessa toisinpäin, jolloin neuvottelukunta ja tutkinto-ohjelmat ovat kaavion ylä-

osassa. Opetussuunnitelman laadun itsearviointi on lisätty prosessin vaiheeseen 1.11. 

Aikataulun ja suunnittelun selkeyttämiseksi kuvauksen aikataulun rakennetta on muu-

tettu sekä suunnitteluvaiheen toimintoja aikaistettu. 

Kommunikaatiota lisäämällä prosessin suunnitteluvaiheessa oppimistoimintapalvelui-

den, oppimisjohtajan sekä tutkinto-ohjelmien kesken voidaan helpottaa opetussuunnitel-

matyön resursointia ja aikataulutusta tutkinto-ohjelmissa. Se mahdollistaa myös oppi-

mistoimintapalveluiden tekemän entistä kattavamman ja yhtenäisen ohjeistuksen työhön 

liittyen. Prosessin julkaisuvaiheessa osaamisaluepäällikön lausunnosta tulisi luopua ja 

toimintoja virtaviivaistaa. Erillisen OPS-vastaavan nimittäminen tutkinnoissa mahdollis-
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taisi selkeän vastuunjaon sekä sen, että opetussuunnitelmaa pystyttäisiin tarkastele-

maan jatkuvasti kiireestä huolimatta. Uudet palaute- ja osallistamistavat oppilaille sekä 

opettajille mahdollistaisivat entistä laajemman ja tarkemman palautteenkeruun opetus-

suunnitelmatyön tueksi. 
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 Johtopäätökset 

Tässä osiossa käydään läpi yhteenvetona opinnäytetyön kulku ja pohditaan insinööri-

työn tuloksia verraten asetettuihin tavoitteisiin. Lopussa käydään läpi opinnäytetyön te-

kijöiden omia ajatuksia liittyen opinnäytetyön tekemiseen. 

6.1 Opinnäytetyön yhteenveto 

Opinnäytetyön kohdeorganisaationa on Metropolia Ammattikorkeakoulu, joka tarjoaa 

kansainvälistä koulutusta neljällä eri koulutusalalla. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli 

kuvata ja kehittää opetussuunnitelman laatimisen prosessia, mikä tuli prosessin omista-

jalta. Kehitystarve syntyi, kun prosessiin haluttiin liittää erillinen itsearviointi, jota voidaan 

hyödyntää jatkossa opetussuunnitelmatyön kehittämiseen ja ohjaamiseen. Prosessin 

kuvauksessa käytettiin BPMN-standardin mukaista kuvausmenetelmää, jota hyödyntä-

mällä luotiin selkeä ja asiakaslähtöinen prosessikuvaus. 

Opinnäytetyön nykytila-analyysia varten haastateltiin Metropolian eri koulutusalojen hen-

kilöstöä, jotka ovat olleet toteuttamassa prosessia. Haastatteluiden lisäksi hyödynnettiin 

jo olemassa olevaa dokumentaatiota ja palavereita oppimistoimintapalveluiden sekä op-

pimisjohtajan kanssa. Nykytila-analyysin tuloksena luotiin kuvaus prosessin tämänhetki-

sestä tilasta. Kuvauksen avulla prosessista pystyttiin löytämään kehityskohteita, jotka 

sisällytettiin uuteen prosessikuvaukseen. 

Nykytila-analyysin ja siitä havaittujen kehityskohteiden pohjalta rakennettiin uusi proses-

sikuvaus, joka sisältää graafisen kaavion lisäksi sanallisen selitelehden sekä perustieto-

lomakkeen. Prosessikuvaus tehtiin sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti huomioiden 

kehityskohteisiin laaditut kehitysehdotukset. Kehitysehdotukset liittyivät pääosin eri vai-

heiden selkeytykseen ja prosessin toimijoiden väliseen yhteistyöhön, mutta myös tut-

kinto-ohjelmien sisällä tehtävästä opetussuunnitelmatyöstä havaittiin kehitettävää. Pro-

sessin kuvaamiseksi ja kehitysehdotusten laatimiseksi hyödynnettiin prosessien kehittä-

misen ja mallintamisen teoriaa sekä käytäntöjä. 

Opinnäytetyön tutkimuksessa selvitettiin Metropolian opetussuunnitelman laatimisen 

prosessin kokonaisuus siten, että se on selkeä kaikille prosessin toimijoille ja omistajalle. 
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Tutkinto-ohjelmien toimintaa ei prosessiin liittyen aiemmin ole tutkittu tai kuvattu, joten 

niissä tapahtuvaan toimintaan ei ole pystytty vaikuttamaan eikä kehittämään. Lisäksi 

opinnäytetyön prosessikuvaus tuo esille toimijoiden välistä yhteistyötä ja tiedonsiirtoa, 

joka on aiemmin ollut epäselvää.  

6.2 Tulosten arviointi 

Opinnäytetyölle asetetut tavoitteet saavutettiin. Tavoitteena oli kehittää ja kuvata Metro-

polian opetussuunnitelman laatimisen prosessi selkeästi, asiakaslähtöisesti sekä BPMN-

standardin mukaisesti. Keskeisenä tavoitteena oli myös itsearvioinnin liittäminen proses-

siin. Työn tuloksena oli prosessin kehitysehdotukset sekä uusi prosessikuvaus, johon 

kuuluu prosessikaavio, sanallinen selitelehti ja perustietolomake (liite 6). Sekä prosessi-

kuvaukselle asetetut määritelmät ja koko opinnäytetyön tavoitteet voidaan katsoa saa-

vutetuiksi. 

Opinnäytetyön tilaaja oli tyytyväinen saavutettuihin tuloksiin. Prosessikuvaus tehtiin ti-

laajan haluamalla tavalla, ja prosessin kehitysehdotukset olivat mieleisiä ja järkeviä. Ke-

hitysehdotukset käytiin lopussa vielä läpi oppimisjohtajan sekä oppimistoimintapalvelui-

den kanssa, jotta niiden sopivuus prosessiin voitiin varmistaa. Oppimistoimintapalvelut 

kertoivat olevansa tyytyväisiä prosessikuvaukseen ja muutoksiin, ja se lisäsi heidän ym-

märrystään prosessin kokonaisuudesta. Oppimistoimintapalvelut ja oppimisjohtaja ovat 

myös keskustelleet tuloksista keskenään, ja kehitysehdotuksia ollaan viemässä käytän-

töön nopeasti. 

Selkeän prosessikuvauksen ja kehitysehdotusten myötä prosessi on kokonaisuudes-

saan paremmin hallittavissa. Prosessin osapuolien toiminta on kuvattu riittävän tarkalla 

tasolla huomioiden prosessin luonteen ja käytettävissä olevat resurssit. Aikataulua ja 

kommunikointia järkeistämällä saatiin lisättyä tärkeään opetussuunnitelman suunnitte-

luun käytettävissä olevaa aikaa. Erinäisten lausuntojen poistamisella virtaviivaistettiin 

prosessin kulkua ja vähennettiin turhaa tiedon siirtelyä. 
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6.3 Ajatukset opinnäytetyöstä 

Opinnäytetyö oli meidän mielestämme mielenkiintoinen ja miellyttävä kokemus, kun 

päästiin tarkastelemaan, miten koulutukset rakennetaan yleisesti. Opinnäytetyön aihion 

varmistuessa kiinnostuksemme suuntautui etenkin prosessien kehittämiseen ja mallin-

tamiseen. Aiheemme vastaa koulutuksesta jo opittuja tietoja ja taitoja, jota pääsi harjoit-

tamaan käytännössä. Verraten koulun yleisiin projekteihin tässä työssä korostui etenkin 

projektinhallinnan taidot, kun projektin eteneminen ja tulokset olivat täysin meidän kä-

sissä. Kokonaisuudessaan vastuuta annettiin paljon, ja tämä mahdollisti oppimaan it-

sensä johtamisen taitoja sekä suurten päätösten tekemistä. 

Opinnäytetyössä pääsi aiheen kautta oppimaan prosessiajattelun merkityksen organi-

saatiossa. Tämän myötä opimme myös, että eri toimijoiden välinen kommunikaatio sekä 

roolien määrittäminen johonkin isompaan prosessiin on erityisen olennaista, kun halu-

taan tuottaa laadukasta työn jälkeä. Työ vahvisti asiantuntijakehittämistaitoja, kun pääsi 

nykytila-analyysin pohjalta kehittää uutta prosessikuvausta. Tulevaisuutta ajatellen laa-

jempi käsitys prosessien kehittämisestä sekä mallintamisesta muodostavat vakaan poh-

jan urakehitykselle toiminnan kehittämistöiden parissa. 

Tämän opinnäytetyön sisältävät tehtävät ja eteneminen olivat selkeitä läpi projektin. Pro-

jektin aikana työmäärä ja vastuut jakaantuivat tasaisesti työn laatijoiden kesken. Tehtä-

vät jaettiin laatijoiden kesken päiväkohtaisesti, ja molemmat antoivat erinomaisen työpa-

noksen projektille. Selkeät tehtävänjaot, kurinalaisuus ja vastuut tehostivat myös projek-

tin läpivientiä sekä paransivat koko työn lopputulosta. 
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Haastattelukysymykset 

Suunnittelu: OPS-työn sisällöllisten ja rakenteellisten tavoitteiden asettaminen ja 

työn organisointi 

1. Miten suunnitteluvaiheessa eri sidosryhmät ovat mukana? 

a. Opiskelijat 

b.  Työelämä / Neuvottelukunta 

2. Millainen teidän resurssi on tätä prosessia kohtaan? 

3. Onko OPSin laatimisen vastuut määritelty? 

4. Onko teillä määritelty aikataulua OPSin laatimisen prosessille? 

Toteutus: OPS-työn toimeenpano 

1. Otetaanko teiltä kaikkien opettajien mielipiteet huomioon OPS-työssä? 

2. Mikä on sinun rooli koko toteutuksessa? 

3. Onko teillä hyödynnetty opiskelijoiden palautetta OPSin laatimiseen? 

a. Jos on niin, miten? 

4. Onko OPS-työssä otettu huomioon työelämä? 

a. Jos on niin, miten? 

Arviointi: OPS-työn arviointi 

1. Onko nykyinen toimintatapa todettu tehokkaaksi? 

2. Mitä voisi tehdä eri tavalla? 

Kehittäminen: OPSin laatiminen prosessin kehittäminen 

1. Onko ideoita OPSin lausunnnon ja itsearvioinnin tallentamiseksi joku 

paikka/työkalu? (Osaamisaluepäällikkö)  

2. Voisiko hyväksynnän tehdä pelkästään Oma-työkalussa? (Osaamisaluepääl-

likkö)  

a. Jos ei niin, miksi? 

3. Miten annettu lausunto ja itsearviointi pitäisi olla myöhemmin (esim. vuoden 

päästä) saatavilla tutkinnon henkilöille?  (Osaamisaluepäällikkö) 

a. Mihin se tulisi tallettaa ja keillä tulisi olla oikeus nähdä tiedot? 

Extra: 

1. Minkälaisia toiveita teillä olisi, mitä voitaisiin lähteä miettimään eteenpäin?  
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Opetussuunnitelman laatimisen prosessin nykytila 
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Opetussuunnitelman laatimisen prosessin nykytilan selitelehti 
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Opetussuunnitelman laatimisen uusi prosessi 
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Opetussuunnitelman laatimisen uuden prosessin selitelehti 
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Opetussuunnitelman laatimisen prosessin perustietolomake 

 


