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1. Johdanto 

 

 

1.1. Opinnäytetyön tausta ja lähtökohdat 

 

Ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli on ollut jatkuvan muutoksen alla viimeisten 

kuuden vuoden aikana. Mallia on muutettu vuosina 2014, 2017 ja uusin muutos 

astuu voimaan vuonna 2021. Lisäksi valtiolta tuleva perusrahoitus on vähentynyt 

vuodesta 2012 vuoteen 2018 noin 16 prosenttia, mikä on yli 144 miljoonaa euroa. 

Karelia-ammattikorkeakoulun (jatkossa Karelia) perusrahoitus on tippunut 

vastaavana ajankohtana 20 prosenttia, mikä on noin viisi miljoonaa euroa. 

Samaan aikaan henkilöstön määrä on vähentynyt 23 prosenttia, mikä vastaa 84 

henkilötyövuotta. (Opetushallitus 2018.) 

 

Rahoitusmallin muutokset ja rahoituksen väheneminen ovat asettaneet 

korkeakouluille haasteita toiminnan ja talouden seurantaan ja ennakointiin. 

Koulutustoiminnassa tärkein päämäärä on opintojen sujuvan etenemisen 

varmistaminen koko opiskeluprosessin ajan aina valmistumiseen saakka. 

Reaaliaikaisen tiedon saatavuudesta ja sen hyödyntämisestä on tullut tärkeä osa 

koulutustoiminnan johtamista.  

 

Yhteiskunnallisesti opintojen keskeytyminen ja viivästyminen ovat merkittävä 

taloudellinen ongelma. Kun ammattikorkeakoulun opiskelija lopettaa opintonsa 

neljän opiskeluvuoden jälkeen työllistymättä, menettää yhteiskunta noin 18 000 

euroa maksettuina opintoraha- ja asumistukina. Opintojen pitkittymisen ja 

keskeyttämisen vuoksi uusien koulutettujen työntekijöiden määrä työmarkkinoilla 

laskee vuosittain. Suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle työvoiman saanti voi 

vaikeutua. Tämän vuoksi on tärkeää, että opiskelijat valmistuvat nykyistä 

nopeammin. (Kalima 2011, 33.)  

 

Vuosittain opintonsa keskeyttää yli 7000 (5,9 %) opiskelijaa jääden joko 

työttömäksi tai siirtymällä työelämään. Suhteellisesti korkeimmat 

keskeyttämisprosentit vuosina 2013-2016 olivat tietojenkäsittelyn ja 

tietoliikenteen (9 %), maa- ja metsätalouden (7,7 %) ja tekniikan (6,8 %) aloilla. 

Pienimmät keskeyttämisprosentit olivat terveys- ja hyvinvointialoilla (4,0 %) ja 
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kasvatusaloilla (2,7 %). Alakohtaiset keskeyttämisprosentit on kuvattu taulukossa 

1. 

 

 

Taulukko 1. Ammattikorkeakoulujen alakohtaiset keskeyttämisprosentit 2013 - 
2016 (Opetushallitus 2018). 
 

Keskeyttämisprosentit aloittain     

 

2013 / 
2014 

2014 / 
2015 

2015 / 
2016 Yhteensä 

Kasvatusalat 2,3 % 2,9 % 2,9 % 2,7 % 

Humanistiset ja taidealat 4,9 % 4,6 % 5,2 % 4,9 % 

Yhteiskunnalliset alat 2,3 % 5,9 % 5,9 % 5,4 % 

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 6,4 % 6,1 % 5,5 % 6,0 % 

Luonnontieteet 6,3 % 5,3 % 6,7 % 6,1 % 

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne 
(ICT) 9,6 % 9,2 % 8,2 % 9,0 % 

Tekniikan alat 7,2 % 6,3 % 6,8 % 6,8 % 

Maa- ja metsätalousalat 7,3 % 7,9 % 8,1 % 7,7 % 

Terveys- ja hyvinvointialat 4,0 % 3,9 % 3,9 % 4,0 % 

Palvelualat 6,6 % 6,3 % 6,6 % 6,5 % 

Yhteensä 6,1 % 5,8 % 5,7 % 5,9 % 

 

 

Vuosittain opintonsa keskeyttää noin 1100 opiskelijaa jääden työttömäksi. 

Määrällisesti eniten opintonsa keskeyttäneitä työttömiä oli tekniikan ja 

tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen aloilla. Taulukossa 2 on kuvattu alakohtaisesti 

keskeyttäneiden ja työttömäksi jääneiden lukumäärät vuosilta 2013-2016.  
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Taulukko 2. Ammattikorkeakoulujen alakohtaiset keskeyttämismäärät 2013 – 
2016 (Opetushallitus 2018). 
 

Henkilöt lkm     

 

2013 / 
2014 

2014 / 
2015 

2015 / 
2016 Yht. 

Kasvatusalat 9 12 6 27 

Humanistiset ja taidealat 87 66 78 231 

Yhteiskunnalliset alat  3 3 6 

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 177 204 150 531 

Luonnontieteet 6 3 3 12 

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne 
(ICT) 213 270 243 726 

Tekniikan alat 351 363 336 1050 

Maa- ja metsätalousalat 51 39 30 120 

Terveys- ja hyvinvointialat 159 156 189 504 

Palvelualat 72 54 66 192 

Yhteensä 1 122 1 170 1 104 3396 

 

 

Korkeakouluille opintojen keskeytymisellä on sekä taloudellinen että imagollinen 

vaikutus. Luvussa 2.3 kuvaamme uuden rahoitusmallin mittarit. 65 prosenttia 

perusrahoituksesta jaetaan tutkintojen, työllistymisen ja opiskelijapalautteen 

tuloksista. Keskeyttäneet opiskelijat eivät kerrytä näillä mittareilla korkeakoulujen 

perusrahoitusta. Keskimäärin vuosina 2013-2016 opintonsa keskeytti 9,1 

prosenttia opiskelijoista. Kuviossa 1 on kuvattu korkeakoulukohtaisesti 

keskeyttämisprosentit. Tietolähteenä on käytetty opetushallituksen tilastopalvelu 

Vipusen tietoja (Opetushallitus 2018). 
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Kuvio 1. Korkeakoulujen keskeyttämisprosentti ammattikorkeakouluittain 2013 – 
2016. 
 

 

Karelia-ammattikorkeakoulussa vuosina 2013–2016 opintonsa keskeyttäneiden 

osuus oli 9,3 prosenttia. Koulutusaloittain tarkasteltuna keskeyttämisprosentit 

vaihtelivat terveys- ja hyvinvointialan 6,1 prosentista tietojenkäsittely ja 

tietoliikennealan 13,6 prosenttiin. Valtakunnallisesti vertailtuna Kareliassa vain 

kolmella alalla oli keskimääräistä matalammat keskeyttämisprosentit (tekniikan, 

maa- ja metsätalous sekä terveys- ja hyvinvointialoilla). Kuviossa 2 on vertailtu 

alakohtaisesti Karelian keskeyttäneiden osuuksia suhteessa valtakunnallisiin 

lukuihin. Tietolähteenä on käytetty opetushallituksen tilastopalvelu Vipusen 

tietoja (Opetushallitus 2018). 
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Kuvio 2. Keskeyttäneet (%) Kareliassa ja kaikissa ammattikorkeakouluissa 
ohjauksen aloittain 2013 – 2016. 
 

 

Kareliassa on kehitetty työkaluja opintojen sujuvan etenemisen varmistamiseksi. 

Työkaluja hyödynnetään aktiivisesti koulutustoiminnan tulosten seurannassa ja 

ennakoinnissa. Opintojen etenemisessä on viime aikoina tunnistettu haasteita, 

mitkä kohdistuvat opintojen loppuvaiheeseen tietyissä koulutusvastuissa. Näissä 

koulutuksissa tutkintojen määrä suhteessa tavoitteeseen oli laskenut. 

 

 

1.2. Opinnäytetyön tavoitteet ja rajaukset  

 

Kehittämistyön aloitusvaiheessa on tärkeää määritellä kehittämiskohde sekä 

tavoitteet. Kehittämistyö voidaan nähdä uudistamisperustaisena tai 

ongelmaperustaisena. Uudistamisperustaisessa kehittämistyössä voidaan 

kehittää esimerkiksi uutta liiketoimintamallia, tuotetta, palvelua tai uudistaa 

toimintaprosessia. Ongelmaperustaisessa kehittämistyössä etsitään ratkaisua 

johonkin käytännön ongelmaan tai haasteeseen.  (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 

2009, 26–27.) Opinnäytetyömme on uudistamisperustainen, jossa kehitetään 

työkaluja ja toimintatapoja tiedolla johtamisen tueksi.  
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Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää uusia työkaluja tukemaan opintojen 

sujuvaa etenemistä. Opinnäytetyömme on rajattu käsittelemään Karelia-

ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavan amk-koulutuksen tiedolla johtamista. 

Tässä opinnäytetyössä ei käsitellä opintojen ohjauksen menetelmiä, vaan 

kehittämistyön pääpaino on ohjausta tukevien työkalujen kehittäminen. 

Opinnäytetyön tutkimus- ja kehittämisosiossa osoitamme kehittämiemme 

työkalujen merkityksen tiedolla johtamisessa.  

 

 

1.3 Opinnäytetyön rakenne 

 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsittelemme tietojohtamisen kokonaisuutta. 

Tarkastelemme tietojohtamista korkeakoulujen näkökulmasta ja osoitamme sen 

tuoman tarpeen ja hyödyn. Lisäksi esittelemme Karelia-ammattikorkeakoulun 

seuranta- ja ennakointityökalun Karelia-Vipusen sekä sen roolin tiedolla 

johtamisen tukena. Tämän jälkeen kuvataan opinnäytetyölle valittu 

lähestymistapa ja tiedonhankinnan menetelmät.  

 

Opinnäytetyön neljännessä luvussa käydään läpi tutkimuksen toteutus ja 

keskeisimmät tulokset. Lopuksi esitellään johtopäätökset sekä 

kehittämisehdotukset. Arvioimme myös itse opinnäytetyöprosessia ja omaa 

oppimistamme.  

 

 

 

2. Tietojohtaminen 

 

 

2.1. Tieto ja sen syntyminen 

 

Tiedon määritelmä ei ole yksiselitteinen ja se koostuu monenlaisista 

kokonaisuuksista. Tieto koostuu jäsentyneiden kokemuksien, informaation, 

arvojen ja oivalluksien kautta.  Tiedon jalostuminen ja sen käsittely tapahtuu 
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ihmisten aivoissa. Organisaatiossa tieto näkyy esimerkiksi prosesseissa, 

dokumenteissa, toimintatavoissa ja rutiineissa. (Sydänmaalakka 2001, 178.) 

 

Informaatiota ja tietoa pidetään usein samana asiana ja ne ovatkin käsitteenä 

lähellä toisiaan. Informaation ja tiedon ero ja suhde toisiinsa voidaan kuvata 

tiedon arvoketjun (value chain of information) kautta. Tieto syntyy datan ja 

informaation jalostumisen kautta. Kun tieto otetaan ihmisten käyttöön, se 

mahdollistaa älykkyyden ja viisauden lisääntymisen. (Huotari ym. 2005, 38.) 

Sydänmaalakka kuvaa tiedon hierarkian datasta viisauteen kuvion 3 mukaisesti. 

 

 

 

Kuvio 3. Tiedon hierarkia (Sydänmaalakka 2001, 177).  

   

 

Tieto voidaan jakaa hiljaiseen (tacit knowledge) ja ei-hiljaiseen (explicit 

knowledge). Tämä määritelmä perustuu tutkija Michael Polanyin teoriaan 

tiedosta. Hiljainen ja ei-hiljainen tieto eroavat toisistaan siten, että ei-hiljainen tieto 

on teoreettista ja abstraktia, kun taas hiljainen tieto on kokemusperäistä ja 

konkreettista. (Pohjalainen 2012, 2-3.) Krogh, Ichijo ja Nonaka määrittelevät 

hiljaisen tiedon olevan sidonnainen aisteihin, henkilökohtaisiin käsityksiin, 

kehonkieleen, kokemuksiin ja intuitioon. Tällainen tieto on usein vaikea todentaa 

ja havaita. (Krogh, Ichijo & Nonaka 2000, 6.) Havaittava tieto taas on näkyvää ja 

se on helposti siirrettävissä organisaation sisällä. Piilevän tiedon määrä ja tärkeys 

jäävät usein ymmärtämättä ja hyödyntämättä organisaatioissa. Jotta uutta tietoa 
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syntyy, tulee havaittavan ja piilevän tiedon olla keskinäisessä 

vuorovaikutuksessa. (Sydänmaalakka 2001, 181.) 

 

Sydänmaalakka kuvaa Ikujirō Nonakan ja Hirotaka Takeuchin kehittämän SECI-

mallin (Kuvio 3), jossa  esitetään uuden tiedon syntymisen prosessi. Se koostuu 

neljästä eri vaiheesta jotka ovat sosialisaatio, ulkoistaminen, yhdistäminen ja 

sisäistäminen. Sosialisaatiovaiheessa hiljainen tieto siirtyy ihmisten 

vuorovaikutuksessa esimerkiksi havainnoinnin ja sanallisten ohjeiden kautta. 

Ulkoistamisen vaiheessa hiljainen tieto muokataan näkyväksi tiedoksi 

kuvaamalla se konkreettiseen muotoon ja kaikkien käyttöön. Seuraavassa 

vaiheessa tämä havaittava tieto yhdistetään jo olemassa olevaan havaittavaan 

tietoon ja sitä jaetaan organisaation sisällä. Tässä vaiheessa tieto myös jalostuu. 

Sisäistämisen vaiheessa tieto muuttuu havaittavasta taas piileväksi. Tässä 

vaiheessa yksilö sisäistää havaitun tiedon ja alkaa toimimaan sen mukaan. Tästä 

seuraa yksilön uudistuminen, mikä tukee myös organisaation uudistumista. Tieto 

muuttuu lopulta taas hiljaiseksi tiedoksi, joka sosialisaation kautta taas kehittyy 

piilevästä haivaittavaksi. (Sydänmaalakka 2001, 182.)  

 

 

 

Kuvio 4 Uuden tiedon syntyminen (Sydänmaalakka 2001). 

  

 

2.2. Tietojohtamisen määritelmä 

 

Tietojohtamiselle ei ole yhtä selkeää tieteellistä määritelmää, vaan sen 

määritelmä on riippuvainen tulkitsijan omasta tieteenalasta (Dalkir 2011, 5). Myös 

Holman mukaan tietojohtamiselle ei ole kaikkien hyväksymää ja yksiselitteistä 
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määritelmää, eikä sille myöskään ole vakiintunut yhtä suomenkielistä termiä 

(Holma 2005, 20). Laihosen ym. (2013) määritelmän mukaan:  

Tietojohtamisessa on kyse tietointensiivisten organisaatioiden ja 
tietotyöläisten toiminta- ja johtamismalleista. Tietojohtaminen pyrkii 
edistämään työn sujuvuutta ja organisaatioiden suorituskykyä. 
(Laihonen ym. 2013, 10.) 
 

Muhammad, Ibrahim, Bhatti ja Waqas määrittelevät tietojohtamisen seuraavasti: 
 Tietojohtaminen (Knowledge Management) on joukko prosesseja, 
 jotka hallitsevat tiedon luomista, levittämistä ja 
 hyödyntämistä. Tietojohtamisen  tarkoituksena on käsitellä 
 tietoa ja tarjota oikeaa tietoa oikeille ihmisille. Sen tavoitteena on 
 varmistaa organisaation oppiminen ja että organisaatio  pystyy 
 käyttämään sen omia tietovarojaan tarvitsemissaan toiminnoissa.
 (Muhammad ym. 2014, 27.) 
 
Tietojohtaminen voidaan määritellä eri tavoin myös tieteenalasta riippuen. 

Esimerkiksi liiketaloudessa tietojohtamisen tavoitteena on suorituskyvyn ja 

kilpailukyvyn parantaminen. Avainasemassa on organisaation osaamisen 

tunnistaminen, jäsentäminen, jakaminen ja hyödyntäminen. On siis tärkeää 

tunnistaa ja dokumentoida henkilöiden käsitteellinen ja hiljainen tieto, sekä 

kartoittaa sen laajuus organisaation sisällä. (Dalkir 2011, 5-6.)  

 

Timo Halima määrittelee tietojohtamisen selkeästi, ja teoreettinen 

viitekehyksemme tietojohtamisesta perustuu pääosin hänen määritelmäänsä. 

Haliman mukaan tietojohtamisen voidaan ajatella koostuvan kahdesta osa-

alueesta: tiedon johtamisesta ja tiedolla johtamisesta. Tiedon johtamisella 

tarkoitetaan uuden tiedon luomista, tiedon varastointia ja ylläpitoa, organisaation 

oppimista ja uusiutumista. Tiedolla johtaminen on kerätyn tiedon jalostamista ja 

hyödyntämistä organisaation päätöksenteossa ja toiminnan kehittämisessä. 

Kuviossa 5 on havainnollistettu tietojohtamisen kokonaisuus. Tietojohtaminen on 

siis tiedon johtamisen ja tiedolla johtamisen summa. (Halima 2015.)  
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Kuvio 5. Tietojohtamisen määritelmä (Halima 2015). 

 

 

Alkuvaiheessa tietojohtaminen keskittyi tiedon keräämiseen, hallintaan ja 

raportointiin. Nykyisin tietojohtamisessa korostuu enemmän tiedon 

hyödyntäminen kuin pelkkä tiedon tuottaminen. Siirryttäessä perinteisestä 

tuotantopainotteisesta yhteiskunnasta tietoyhteiskuntaan on tiedosta tullut 

yritysten tärkeimpiä menestystekijöitä. Aikaisemmin organisaatioissa tiedon 

johtaminen ja strateginen sekä operatiivinen johtaminen olivat omia 

kokonaisuuksia. Tietojohtamista voidaan pitää näiden perinteisten 

organisatoristen funktioiden yhdistävänä ja läpäisevänä toimintana. Tämä on 

esitetty kuviossa 6 (Laihonen ym. 2013, 10-11.) 
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Kuvio 6. Tietojohtaminen yhdistävänä tekijänä (Laihonen 2013, 11). 

 

 

Laihonen kiteyttää tietojohtamisen tehtävän seuraavasti: 

 Tietojohtamisen tehtävänä on muodosta kokonaiskuva 
 organisaation  hallussa olevasta tiedosta ja valjastaa se 
 palvelemaan liiketoimintaa  (Laihonen ym. 2013, 13). 
 

Kasvatustieteiden tohtori Pirjo Ståhle toteaa kaiken johtamisen olevan nykyisin 

tietojohtamista, joten tietojohtaminen käsitteenä on osittain tarpeeton. Tiedosta 

on tullut organisaation menetymisen avainresurssi, joten organisaation 

johtaminen kaikilla tasoilla liittyy tietoon. Tietojohtaminen ei ole pelkkiä teknisiä 

toimintoja tai digitalisaation hyödyntämistä johtamisessa. Teknologia 

mahdollistaa tietojohtamisen mutta siihen kuuluu oleellisesti myös organisaatio 

ja sen ihmiset. (Virta 2018, 15.) 

 

Olemassa olevan tiedon hyödyntäminen, uuden tiedon luominen sekä tiedon 

jakaminen luovat perustan tietojohtamiselle sekä organisaation kehittämiselle. 

Tieto- ja viestintäteknologia kehittyy jatkuvasti ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia 

tiedon hallintaan ja johtamiseen. Teknologian lisäksi tarvitaan kuitenkin osaavia 

ja yhteistyökykyisiä ihmisiä. Tiimityö ja vuorovaikutus eri osaamisalojen 
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asiantuntijoiden välillä on jatkuvan kehittämisen perusedellytys. (Laihonen ym. 

2013, 13.) 

 

Oman käsityksemme mukaan tietoon perustuvan johtamisen perusedellytys on 

hyvä tiedon johtaminen. Organisaatiolla tulee olla määriteltynä tietotarpeet ja 

lähteet, joista dataa kerätään. Datan tulee olla “kunnossa” ja se tulee jalostaa 

sellaiseen muotoon, että se mahdollistaa tiedolla johtamisen. Tiedolla johtamista 

voidaan siis pitää olemassa olevan tiedon hyödyntämisenä toiminnan 

kehittämisessä ja päätöksenteossa. Oli kyse sitten asioiden tai ihmisten 

johtamisesta, on tiedolla johtaminen oleellinen osa nykypäivän johtamista. 

Käytettävissä olevan tiedon määrä on muun muassa digitalisaation myötä 

kasvanut räjähdysmäisesti. Organisaatiolla tulee olla päätöksenteon kannalta 

oleellinen tieto saatavilla helposti ja nopeasti. Tiedon tulee olla siinä muodossa, 

että sitä on helppo tulkita ja sen perusteella pystytään tekemään perusteltuja 

ratkaisuja. Omasta mielestämme tiedolla johtaminen on tulevaisuudessa yksi 

organisaation tärkeimmistä menestystekijöistä.  

 

 

2.3. Business Intelligence 

 

Organisaatioiden toiminta on nykyisin suurelta osin riippuvainen 

tietojärjestelmistä, minkä seurauksena syntyy suuri määrä dataa, joka voi kulkea 

usean eri järjestelmän läpi. Organisaatioilla on käytössään erilaisia 

tietojärjestelmiä, joilla pyritään helpottamaan tiedon keräämistä, jakamista ja 

hyödyntämistä. Tieto on keräämisvaiheessa usein dataa, joka tallennetaan joko 

tietokantoihin tai tietovarastoihin. Tietovarastot sisältävät keskeisen tiedon 

organisaation toiminnasta, joten niillä on keskeinen rooli liiketoimintatiedon 

hallinnassa. Data siirtyy tietovarastoista erilaisille sovelluksille ja järjestelmille, 

missä se muotoutuu informaatioksi. Järjestelmä voi yhdistää tietoa eri lähteistä ja 

muotoilla tiedon erilaisiksi visuaalisiksi raporteiksi. Lopulta järjestelmien tuottama 

tieto muodostuu tietämykseksi, jota käyttäjät voivat hyödyntää omassa 

toiminnassaan. (Laihonen 2013, 62, 66.) 

 

Nykyisin käytetään yleisesti termiä ”Business intelligence” (BI), jonka 

määritelmästä löytyy monta eri versiota. Immosen mukaan Business Intelligence 
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on malli, jossa yritys määrittää mittariston liiketoiminnan seurannalle. Tätä varten 

yritys kerää suunnitelmallisesti dataa sen sisäisistä ja ulkoisista lähteistä. Tämä 

data jalostetaan käytettäväksi erilaisille raportointivälineille ja niitä käyttäville 

henkilöille. (Immonen 2016.)   

 

Negashin ja Grayn mukaan BI:ssä yhdistyvät: 

- datan kerääminen 

- datan tallentaminen 

- tietojohtaminen. (Negash & Gray, 175.)   

 

Business intelligence -työkalut käyttävät tietolähteenään yleensä suurta 

tietokantaa tai tietovarastoa, jonka pohjalta voidaan tuottaa kattavia analyyseja. 

Analyysit voivat olla yksinkertaisia raportteja tai ne voivat olla muihin raportteihin 

porautuvia, ad-hoc kyselyihin vastaavia ja tulevaisuutta ennakoivia. BI:n avulla 

pyritään muodostamaan kilpailukykyistä tietoa päätöksenteon tueksi. (Negash & 

Gray, 175.)   

 

BI:n tehtävänä on kehittää organisaation jokaista osa-aluetta tarjoamalla 

työntekijöille pääsy organisaation dataan, jotta sitä voidaan käyttää tuottavuuden 

parantamisessa. BI käsittää laajan valikoiman työkaluja ja menetelmiä, joiden 

avulla tiedon keruu, käsittely ja esittäminen toteutetaan.  Organisaatiot, jotka 

ottavat BI:n osaksi toimintaansa, pystyvät muuttamaan olemassa olevan datan 

ymmärrykseksi ja tekemään sen pohjalta strategisia päätöksiä. (Rouse 2019.)  

 

Business Intelligence -työkalut keräävät ja käsittelevät suuria määriä 

käsittelemätöntä dataa erilaisista sisäisistä ja ulkoisista lähteistä. Näitä lähteitä 

voivat olla tietojärjestelmät, kirjat, dokumentit, tiedostot, kuvat jne. BI-työkalut 

mahdollistavat tiedon keräämisen datasta pääasiassa kyselyiden kautta. Nämä 

työkalut myös valmistelevat datan analysointia varten, jonka jälkeen pystytään 

luomaan raportteja, visuaalisia mittaristoja ja muita visualisointeja. (Microsoft 

Azure 2019.) Kuviossa 7 Solmon Negash kuvaa käytettävissä olevia tietolähteitä, 

joita voidaan käyttää päätöksenteon tukena. Kuvion vasemmalla puolella on 

strukturoimattomia tietolähteitä, joita voivat olla esim. keskustelut, tekstit, kuviot 
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jne. Kuvion oikella puolella on strukturoituja tietolähteitä, kuten tietovarastot ja 

OLAP-tietokannat. (Negash 2003, 178.) 

 

 

 

Kuvio 7. BI-työkalujen tietolähteet (Negash 2003, 178).   

 

 

Itsepalvelu-BI:llä (itsepalveluraportointi) tarkoitetaan lähestymistapaa 

tietoanalytiikkaan, jolla mahdollistetaan yritystietoihin pääsy ja niiden kanssa 

työskentely henkilöille, joilla ei ole aiempaa taustaa tilastollisesta analysoinnista, 

BI:stä tai datan louhinnasta. Itsepalvelu-BI työkalujen avulla käyttäjät voivat 

suodattaa, lajitella, visualisoida ja analysoida tietoja ilman organisaation IT-

osaston tai BI-tiimin mukaan ottamista. IT-osaston tulee kuitenkin pystyttää BI-

työkaluja tukeva tietovarasto ja datamartit, jotta käyttäjät pystyvät tekemään 

kyselyjä ja luomaan yksilöllisiä raportteja. Kun käyttäjät pystyvät tekemään 

päätöksiä omien kyselyiden ja analyysien pohjalta, vapautuu organisaation IT-

osaston ja BI-tiimien aika muihin organisaation tavoitteita palveleviin tehtäviin. 

(Rouse 2018.) 

 

Yksi suosittu itsepalvelu-BI:tä tukeva työkalu on Microsoftin vuonna 2015 

julkaisema Power BI raportointi- ja analysointipalvelu. Power BI mahdollistaa 

tiedon yhdistelemisen ja visualisoinnin yli 80 erilaisesta tietolähdetyypistä ja se 

soveltuu itsepalveluraportoinnin lisäksi myös keskitettyyn ja hallittuun 

organisaatiotason raportointiin. Power BI -raporttien toteuttajina voivat olla hyvin 
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erilaiset työntekijät aina käyttäjistä BI-asiantuntijoihin saakka. Power BI:n 

osaamistarve itsepalveluraportoinnissa riippuu organisaation 

itsepalveluraportointimallista. Pienemmässä organisaatiossa voi olla käytössä 

omatoiminen raportointimalli, jolloin raportointi tapahtuu täysin ilman IT:n 

taustatukea. Tällöin tietolähteet ovat usein tiedostopohjaisia ja mahdollinen 

tietojen yhdisteleminen raporttia varten tulee tehdä Power BI työkalulla. 

Isommissa organisaatioissa on usein käytössä IT:n ohjaama 

itsepalveluraportointi, jolloin IT ylläpitää tietovarastoja, -malleja ja kuutioita. 

Tällöin itsepalveluraportointi tarkoittaa vain visualisointien ja raporttien 

toteuttamista. Itsepalveluraportointi voi myös olla näiden kahden mallin 

yhdistelmä, jolloin raporttien laatija voi tuottaa omatoimisesti tietomalleja ja myös 

hyödyntää IT:n toteuttamia kuutioita. (Enho 2019.)  

 

Business intelligence ja Tietojohtaminen (Knowledge management) molemmat 

sisältävät samoja prosesseja. Molemmissa on oleellista datan kerääminen, 

organisointi, analysointi ja koostaminen, jotta löydetään parhaat ratkaisut 

päätöksenteon tueksi. BI keskittyy yleensä eksplisiittiseen tietoon, kun taas 

tietojohtamisessa on kyse uuden tiedon luomisesta ja sen levittämisestä 

organisaatiossa. Tietojohtaminen käsittää hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon. 

Tietojohtamisella pyritään ymmärtämään BI:n myötä kertynyttä informaatiota ja 

hyödyntää sitä toiminnassa parhaalla mahdollisella tavalla. Vaikka 

tietojohtamisella ja BI:llä on eroja, ovat ne kuitenkin molemmat kriittisiä 

tietopääoman hallinnan kannalta. (Wolf 2015.) Taulukossa 3 on esitetty 

tietojohtamisen ja Business Intelligencen yhtäläisyydet ja eroavaisuudet. 
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Taulukko 3. Tietojohtamisen ja BI:n vaiheet (KnowledgeHills 2019). 

Tietojohtaminen Business Intelligence 

1. Datan tallentaminen 1. Datan tallentaminen 

2. Datan organisointi 2. Datan organisointi 

3. Datan analysointi 3. Datan analysointi 

4. Datan kokoaminen 4. Datan kokoaminen 

5. Datan käyttäminen 5. Datan käyttäminen 

6. Uuden tiedon luominen 6. Ei vastaavaa toimintoa 

7. Tiedon levittäminen 7. Ei vastaavaa toimintoa.  

 

 

 

2.4. Tietojohtamisen korostuminen rahoitusmallien muutosten myötä 

 

Kokonaisvaltainen ammattikorkeakoulu-uudistus vuosina 2014-2015 vaikutti 

keskeisenä osana ammattikorkeakoulujen rahoitukseen ja toimintaan. 

Perusrahoitus siirtyi kokonaan valtion vastuulle ja ammattikorkeakouluista 

muodostettiin osakeyhtiöitä. Tällä pyrittiin edesauttamaan korkeakoulujen 

rakenteellista kehittämistä, sekä nostamaan laatua ja vaikuttavuutta. 

Aikaisemmin perusrahoitus määräytyi opiskelijamäärän (70 %) ja suoritettujen 

tutkintojen (30 %) perusteella. Vuonna 2014 astui voimaan uusi rahoitusmalli, 

mikä muutti oleellisesti rahoituksenjakoperusteita. (OKM 2018, 9.) 
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Kuvio 8. Ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli 1.1.2014 alkaen (Karelia-
ammattikorkeakoulu 2019a). 
 

 

Uudessa rahoitusmallissa korostui koulutuksen tulosten merkitys. 85 % 

perusrahoituksesta määräytyi koulutuksen tulosten perusteella ja 15 % tutkimus- 

ja kehittämistoiminnan tuloksista. Suurin painoarvo oli suoritetuilla 

ammattikorkeakoulututkinnoilla (46 %), sekä 55 opintopistettä suorittaneiden 

määrällä (24 %). Perusrahoitus muodostui näiden 11 mittarin tulosten 

perusteella. Laskennassa otettiin huomioon kolmen edellisen vuoden tulosten 

keskiarvo. Tällä mallilla pyrittiin tehostamaan ammattikorkeakoulujen toimintaa. 

  

Ammattikorkeakoulujen uudistettu rahoitusmalli ehti olla voimassa vajaan 

vuoden, kun Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti uuden työryhmän laatimaan 

ehdotuksen rahoitusmallin uudistamiseksi. Rahoitusmallin uudistamisen 

tavoitteena oli turvata pitkäjänteinen kehittäminen, kannustaa 

ammattikorkeakouluja profiloitumaan, sekä laadun ja tuottavuuden 

parantaminen.  
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Kuvio 9. Ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli 1.1.2017 (Opetus- ja 
kulttuuriministeriö 2015, 42). 
 

 

Vuonna 2017 uudistetussa mallissa koulutuksen rahoitusosuus tippui 79 

prosenttiin. Perusrahoituksen piiriin tuli uutena kokonaisuutena strateginen ja 

alakohtainen rahoitus kuuden prosentin osuudella. Yksittäisissä mittareissa 

tapahtui myös pientä suhteellista ja sisällöllistä muutosta. Esimerkiksi 

ammattikorkeakoulututkintojen rahoitusosuus laski 46 prosentista 40 prosenttiin 

ja käyttöön otettiin tutkintokatot, sekä poistettiin tutkinnoilta kesto- ja 

kustannuskertoimet. Tämä rahoitusmalli on voimassa vuosina 2017-2020.  

 

Rahoitusmallin pysyvyyttä ja ennakoitavuutta kuvaa hyvin se, että mallia oltiin 

vuonna 2018 jälleen uudistamassa. Rahoitusmallia uudistetaan osana 

korkeakoulutuksen visio 2030 työtä. Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi 

luonnoksen uudesta rahoitusmallista, mikä astuu voimaan vuoden 2021 alusta.  
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Kuvio 10. Ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli vuodesta 2021 alkaen (Opetus- 
ja kulttuuriministeriö 2018, 18). 
 

 

Uudessa rahoitusmallissa tutkintojen rahoitusosuus kasvaa merkittävästi (40 

prosentista 56 prosenttiin). Tutkintojen tuomaan rahoitukseen vaikuttavat 

jatkossa tutkintojen suoritusaika, alakohtaiset kustannukset, sekä aiemmin 

suoritettu ammattikorkeakoulututkinto. Isona muutoksena aikaisempiin 

rahoitusmalleihin 55 opintopistettä suorittaneiden määrä, sekä KV-toimintaan 

suoraan liittyvät mittarit poistuvat mallista. Rahoitusta kohdennetaan entistä 

enemmän jatkuvan oppimisen kokonaisuuteen.  

 

Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin sisällölliset muutokset vuosina 2014-2021 

ovat omalta osaltaan asettaneet haasteita rahoituksen ja toiminnan 

pitkäjänteiseen ennakointiin. Tämä on korostanut tietojohtamisen merkitystä 

ammattikorkeakouluissa. Korkeakoulut ovat kehittäneet omia 

seurantajärjestelmiä, joiden tuottamaa tietoa käytetään strategisen johtamisen 

tukena. Tiedolla johtamisesta on tullut osa ammattikorkeakoulujen strategista 

johtamista.  

 

 

 

 



24 

2.5. Karelia-Vipunen tietojohtamisen tukena 

 

Karelia-Vipunen on Karelia-ammattikorkeakoulun toiminnan ja talouden tulosten 

seuranta- ja ennakointityökalu, joka on ollut käytössä vuodesta 2014 alkaen. 

Ennen Karelia-Vipusta koulutustoiminnan arvioinnissa ja seurannassa 

hyödynnettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämän opetushallinnon 

tilastopalvelua Vipusta (jatkossa OKM-Vipunen). OKM-Vipunen tuotti 

historiatietoa kaikkien ammattikorkeakoulujen jo toteutuneista tuloksista, mutta 

reaaliaikainen tulosten seuranta ei ollut mahdollista. Karelialla oli kuitenkin tarve 

tarkemmalle seurantatiedolle, mikä käynnisti oman seuranta- ja 

ennakointityökalun Karelia-Vipusen suunnittelun.  (Penttinen & Hänninen 2019.) 

 

Karelia-Vipusen ensimmäiset raportit tuottivat reaaliaikaista tietoa rahoitusmallin 

mittareista esim. tutkinnoista ja 55 opintopisteen kertymistä. Ensimmäisessä 

vaiheessa Karelia-Vipusen tietolähteinä toimivat korkeakoulujen valtakunnallinen 

tietovaranto (Virta) sekä opiskelijahallintojärjestelmä (Winha). Tiedot päivittyivät 

Karelia-Vipuseen kerran vuorokaudessa, mikä mahdollisti reaaliaikaisen 

toiminnan seurannan. Tietoa käytettiin aktiivisesti koulutustoiminnan tulosten 

seurannassa. Karelia-Vipunen oli vakiinnuttanut asemansa seuranta- ja 

ennakointityökaluna. Ulkoisessa laatujärjestelmän auditoinnissa vuonna 2018 

Karelia-Vipusesta todetaan, että: “Karelia-Vipunen: tiivistää jalostetun 

tulosmittaritiedon yhteen paikkaan, kaikkien saataville” (Taatila, Kanniainen, 

Mahlamäki-Kultanen, Paalanen, Sievänen, Kolhinen & Apajalahti 2018, 59). 

Ulkoisen auditoinnin jälkeen nousi tarve laajentaa Karelia-Vipusen raportointia 

kattamaan myös talouden seurannan ja ennakoinnin. (Penttinen & Hänninen 

2019.) 

 

Nykyisin Karelia-Vipusen raportointipalveluina toimivat Excel-services -palvelu 

sekä osiossa 2.3 esitelty Power BI analysointi- ja raportointityökalu. 

Lähdejärjestelminä Karelia-Vipusen tuottamalle tiedolle ovat: 

- opiskelijahallintojärjestelmä 

- opetuksen suunnittelujärjestelmä 

- kirjanpitojärjestelmä 

- henkilöstöhallintojärjestelmä 

- työajanseurantajärjestelmä 
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- korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto (Virta). 

 

Karelian laadunhallinnan perustana on jatkuvan parantamisen malli (Plan, Do, 

Check, Act, PDCA). Karelian laatukäsikirjassa kuvataan mallia seuraavasti:  

Laadunhallinta perustuu Demingin kehittämään jatkuvan 
parantamisen PDCA-sykliin (Plan, Do, Check, Act). Mallin ajatuksena 
on suunnittelun, toiminnan, arvioinnin ja kehittämisen toistuva sykli, 
jonka tavoitteena on organisaation jatkuva oppiminen ja kehittyminen. 
(Auvinen & Penttinen 2017, 2.)   

 

PDCA-malli soveltuu myös Karelia-Vipusen sisällön kehittämiseen. PLAN 

vaiheeseen kuuluu tarpeen ja sisällön määrittely sekä datan kartoittaminen. 

Tarve ja sisältö Karelia-Vipusen tuottamille raporteille perustuu Karelian 

strategiaan ja toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin. Strategiassa on määritelty 

mittarit ja tavoitteet, joiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Kun tarve 

raportoinnille on olemassa, selvitetään mistä lähteistä data saadaan. DO 

vaiheeseen kuuluu datan kokoaminen ja jalostaminen raporteiksi. Ensin 

kartoitetaan olemassa oleva data ja tarvittaessa uusi data tallennetaan Karelia-

Vipusen tietokantaan. Karelia-Vipusen raportit muodostetaan sql-kyselyillä 

tietokannasta. Kyselyn tekeminen on tärkein ja työläin vaihe raportin 

tuottamisessa. Tässä vaiheessa varmistetaan tiedon oikeellisuus ja sisältö. 

Muodostetun kyselyn pohjalta julkaistaan raportti Karelia-Vipuseen. CHECK 

vaiheeseen kuuluu tiedon analysointi ja johtopäätösten teko. Tiedon 

analysointivaiheessa arvioidaan Karelia-Vipusen tuottamien raporttien sisältöä ja 

käytettävyyttä. Näiden arvioiden pohjalta tehdään johtopäätökset 

kehittämistarpeista. ACT vaiheeseen kuuluu Karelia-Vipusen kokonaisuuden 

kehittäminen ja seuranta. Tässä vaiheessa toteutetaan esiin tulleet 

kehittämistarpeet ja varmistetaan Karelia-Vipusen toiminta. Kuviossa 11 on 

kuvattu Karelia-Vipusen raporttien kehittäminen. 
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Kuvio 11. Karelia-Vipusen raporttien kehittäminen. 

      
   

3. Lähestymistapa ja tiedonhankinnan menetelmät 

 

 

Kehittämistä voidaan pitää konkreettisena toimintana, jonka tavoitteena on 

selkeästi määritellyn tavoitteen saavuttaminen (Toikko & Rantanen, 2009, 14). 

Kehittämiselle on perinteisesti ollut ominaista kaksi erilaista intressiä. Osassa 

kehittämishankkeista on keskitytty selkeästi vain käytäntöön, eikä niissä ole 

pyritty siirrettävään tietoon. Joissakin kehittämishankkeissa on kuitenkin 

päinvastoin tavoiteltu pelkkää tutkimuksellista tiedontuotantoa. Monet 1980-luvun 

jälkeen yleistyneet suuntaukset pyrkivät kuitenkin yhdistämään kehittämisen ja 

tutkimuksen. (Toikko & Rantanen 2009, 29.) 

 

Tutkimuksellinen kehittämistyö voi syntyä esimerkiksi organisaation 

kehittämistarpeesta tai muutoshalusta. Tutkimukselliselle kehittämistyölle on 

ominaista käytännön ongelmien ratkaisu ja esimerkiksi uusien ideoiden tai 

käytäntöjen tuottaminen ja toteuttaminen. Tutkimuksellisuus näkyy 

kehittämistyössä järjestelmällisyytenä, tiedon hankintana, analyyttisyytenä, 
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kriittisyytenä, sekä uuden tiedon luomisena ja jakamisena. (Ojasalo, Moilanen & 

Ritalahti 2009, 19-22.)  

 

 

3.1. Kehittämistyön lähestymistapa 

 

Ennen kehittämistyössä käytettävien menetelmien valintaa, tulisi pohtia, 

millaisella lähestymistavalla kehittämistyötä aletaan suunnitella. Ojasalo ym. 

esittelevät teoksessaan erilaisia kehittämistyössä käytettäviä lähestymistapoja, 

prosesseja ja menetelmiä. Esille nostetaan neljä kehittämistyölle sopivaa 

lähestymistapaa; tapaustutkimus, toimintatutkimus, konstruktiivinen tutkimus ja 

innovaatioiden tuottaminen. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 36.) Näistä 

lähestymistavoista opinnäytetyöhömme sopivimmat ovat tapaustutkimus ja 

toimintatutkimus. 

 

Tapaustutkimus soveltuu lähestymistavaksi kehittämistyölle, jonka tarkoituksena 

on tuottaa kehittämisehdotuksia esimerkiksi yritykseen, sen tuotteeseen, 

palveluun tai prosessiin. Tapaustutkimuksen pyrkimyksenä on tuottaa syvällistä 

ja yksityiskohtaista tietoa tutkittavasta tapauksesta, mikä mahdollistaa tutkittavan 

kohteen kokonaisvaltaisen ymmärtämisen.  (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 

52.) Tapaustutkimus on lähtökohdaltaan usein toiminnallinen ja sen tuloksia 

voidaan hyödyntää käytännössä (Metsämuuronen 2008, 17). 

 

Kanasen mukaan tapaustutkimus on tyypillisesti monimenetelmällinen 

lähestymistapa ja tapaustutkimuksessa on yhteneväisyyksiä triangulaatioon. 

(Kananen 2015, 39) Menetelmävalintoja ei siis ole rajoitettu: käytössä ovat kaikki 

kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset menetelmät. Saaranen-Kauppisen ja Puusniekan 

mukaan voidaankin ajatella, että kaikki laadulliset tutkimukset ovat tavallaan 

tapaustutkimuksia, sillä niissä tutkitaan tiettyjä tapauksia (Saaranen-Kauppinen 

& Puusniekka 2006). Myös Kanasen mukaan tapaustutkimuksen määritelmä on 

kuin veteen piirretty viiva ja selvää määritelmää alan kirjallisuudesta on sille 

vaikea löytää (Kananen 2015, 39).  
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Toimintatutkimus on kehittämistyön lähestymistapa, jonka tavoitteena on luoda 

uutta tietoa jostakin ilmiöstä ja samalla ratkaista jokin käytännön ongelma. 

Toimintatutkimuksen ominaisuuksiin kuuluu käytännössä toimivien ihmisten 

mukaan ottaminen tutkimukseen ja kehittämiseen. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti, 

2009, 58.) Toimintatutkimus on yleensä laadullista tutkimusta, jossa voidaan 

myös hyödyntää määrällisiä menetelmiä. Koska kyse on osallistavasta 

tutkimuksesta, on myös menetelmien syytä olla osallistavia. Osallistavien 

menetelmien avulla on mahdollista päästä sisälle organisaation hiljaiseen tietoon, 

jolloin myös kehittämistyön näkökulma laajenee. Tutkimusaineistoa on 

mahdollista kerätä esimerkiksi haastattelulla, havainnoimalla tai kyselyllä. 

(Ojasalo, Moilanen & Ritalahti, 2009, 58.) 

 

Toimintatutkimuksen perusideana on tutkimushankkeen päämäärien 

toteuttaminen yhdessä yhteisön jäsenten kanssa (Eskola & Suoranta 1998, 93). 

Toimintatutkimus soveltuu hyvin tutkimukselliseen kehittämistyöhön, koska sen 

lähtökohtana on toimintojen tai käytäntöjen muuttaminen. Sen avulla pyritään 

ymmärtämään ja kehittämään uudenlaisia menetelmiä ja toimintoja, joita voidaan 

soveltaa esimerkiksi työssä. Toimintatutkimuksen tutkimustuloksia voidaan 

hyödyntää käytännön työelämässä. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti, 59-60.) 

 

Toimintatutkimusta tehtäessä tulee ymmärtää, että muutosta ei välttämättä synny 

tai se voi olla tavoiteltua toisenlainen. Jos muutosta ei synny, on tällöin 

mahdollista saada näkyviin esimerkiksi asenteita ja työkulttuureita, joita ei 

muuten välttämättä huomattaisi. Vaikka käytännön muutokset eivät 

toteutuisikaan, toimintatutkimuksessa tuotetaan aineistoa ja tämän pohjalta uutta 

tutkimuksellista tietoa. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 59.) 

 

Opinnäytetyössämme on elementtejä tapaustutkimuksesta, sekä 

toimintatutkimuksesta. Tapaustutkimus sopii opinnäytetyömme 

lähestymistavaksi, sillä opinnäytetyö on työelämän kehittämistehtävä, jossa 

pyritään tuottamaan kehittämisehdotuksia tiettyyn organisaation prosessiin. 

Tässä opinnäytetyössä tuo prosessi on opintojen edistymisen seurannan 

prosessi. Toimintatutkimus on myös sopiva lähestymistapa, koska sille on 

ominaista tutkijan osallistuminen organisaation toimintaan. Opinnäytetyömme 
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tavoitteena on myös toimintatutkimuksen mukaisesti ratkaista käytännön 

ongelmia ja saada aikaan muutosta. Muutoksen ei tarvitse olla täysin työssä 

esitelty, mutta pienikin muutos voi olla edistysaskel jatkokehittämiselle.  

 

 

3.2. Tiedonhankinnan menetelmät 

 

Menetelmällä tai metodilla tarkoitetaan yleensä sääntöjen ohjaamaa 

menettelytapaa, jonka avulla pyritään etsimään tietoa tai löytämään ratkaisu 

johonkin käytönnön ongelmaan. Empiirisessä tutkimuksessa, kuten tässä 

opinnäytetyössä, menetelmä on tiiviissä yhteydessä tutkimusongelmaan. 

Tutkimuksen menetelmän valitsemiseen vaikuttaa yleensä asiat kuten, mitä 

tietoa etsitään ja mistä sitä etsitään. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 183-

184.) Tässä opinnäytetyössä käytettäviä tiedonhankintamenetelmiä ovat kysely, 

haastattelu ja dokumenttianalyysi. Näillä menetelmillä pyrimme saamaan tietoa 

opintojen viivästymisen juurisyistä.  

 

Valitsimme haastattelun yhdeksi tiedonkeruumenetelmäksi, sillä kuten Hirsjärvi 

ja Hurme kirjoittavat, on siinä mahdollista suunnata tiedonhankintaa itse 

haastattelutilanteessa. Haastattelun aikana voidaan selventää ja syventää 

saatavia tietoja ja vastauksia esimerkiksi pyytämällä perusteluja haastateltavan 

mielipiteisiin. Haastattelu sopii vähän kartoitetun aiheen tiedonhankinnan 

menetelmäksi. (Hirsjärvi & Hurme, 34-35.) Tämän vuoksi haastattelu soveltuu 

hyvin tämän tutkimustyön tiedonkeruumenetelmäksi.  

 

Haastattelut on perinteisesti jaettu strukturoituihin ja strukturoimattomiin 

haastatteluihin. Esimerkiksi lomakehaastattelu, jossa kysymykset ja 

vastausvaihtoehdot ovat valmiina ja ne esitetään haastateltaville samassa 

järjestyksessä ja samassa muodossa, on strukturoitu haastattelu. Tällaisella 

haastattelutavalla pyritään varmistamaan, että haastattelijan omat mielipiteet 

eivät vaikuta haastateltavan vastauksiin. Strukturoimattomassa haastattelussa 

haastattelutilanne käydään haastateltavan ehdoilla, eikä se ole sidoksissa 

kysymys - vastaus muotoon. Haastattelu muistuttaa tällöin vapaata keskustelua, 
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jossa molemmilla osapuolilla on mahdollisuus vaikuttaa sen suuntaan. 

(Ruusuvuori & Tiittula 2005, 11-12.) 

 

Strukturoitujen ja strukturoimattomien haastatteluiden välissä ovat 

puolistrukturoidut haastattelut, joissa jokin haastattelun näkökohdista on jo voitu 

valmiiksi päättää. Tunnetuimpia puolistrukturoituja haastattelumuotoja on 

teemahaastattelu, jossa teemat ja aihepiirit käydään läpi samalla tavalla, mutta 

kysymysten järjestys ja muotoilu ovat muokattavissa. (Ruusuvuori & Tiittula, 11-

12.)  

 

Haastattelu voidaan suorittaa joko yksilö- tai ryhmähaastatteluna riippuen siitä, 

millaista tietoa halutaan. Yksilöhaastattelussa aineiston keräämiseen 

suositellaan joko lomake- tai teemahaastattelua. Lomakehaastattelussa 

jokaiselta haastateltavalta kysytään strukturoidun haastattelulomakkeen pohjalta 

avoimet kysymykset samassa järjestyksessä ja muodossa. Teemahaastattelu on 

yleensä puolistrukturoitu, joten se on myös vapaampi tapa kerätä aineistoa. Tätä 

haastattelun muotoa käytetään etenkin silloin, kun on tavoitteena saada tietoa 

jostakin tietystä teemasta. Haastattelut voidaan toteuttaa paikan päällä 

kasvotusten tai esim. puhelinhaastatteluna. (Vilkka & Airaksinen 2003, 63.) 

Haastateltavien valinnassa tulee muistaa tutkimuksen tarkoitus. On hyvä valita 

haastateltavat huomioiden heidän asiantuntemuksensa tai kokemuksensa 

tutkittavaa asiaa kohtaan. Kriteerinä voidaan pitää, että haastateltavalla on 

omakohtainen kokemus tutkimuskohteesta. (Vilkka 2015, 88.) 

 

Valitsimme opinnäytetyömme haastattelumenetelmäksi puolistrukturoidun 

teemahaastattelun. Haastattelut suoritettiin yksilöllisesti. Tämä oli mielestämme 

sopivin tapa saada selville juurisyitä tutkimusongelmaamme.  

 

Käytämme tässä opinnäytetyössä tiedonhankintamenetelmänä myös 

dokumenttianalyysiä. Yrityksen toimintaa dokumentoidaan erilaisilla 

verkkodokumenteilla ja fyysisen maailman dokumenteilla (Kananen 2015, 77). 

Dokumenttianalyysilla pyritään tekemään päätelmiä kirjallisesta aineistosta, jota 

voi olla esim. lehtiartikkelit, muistiot, vuosikertomukset, raportit ja muut kirjalliset 

materiaalit. Tarkastelun kohteeksi käyvät kaikki ne dokumentit, joissa on 



31 

kirjoitettu, kuvattu tai puhuttu tutkittavasta ilmiöstä. Dokumenttianalyysin 

tavoitteena on analysoida dokumentteja ja luoda tutkittavasta ja kehitettävästä 

asiasta selkeä kuvaus. Vahvuutena dokumenttianalyysille voidaan pitää sen 

herkkyyttä asiayhteydelle eli nähdään, millaisena tutkittava asia esiintyy 

luonnollisessa ympäristössään.  (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 121.)  

 

Hyödynsimme opinnäytetyömme dokumenttianalyysissä Karelia-Vipusen ja 

opetushallituksen tilastopalvelua. Näiden järjestelmien tuottaman tiedon pohjalta 

loimme itsellemme kokonaiskuvan opintojen etenemisen nykytilasta. Tämän 

tiedon pohjalta lähdimme suunnittelemaan tutkimus- ja kehittämisosion 

toteuttamista.  

 

 

4. Tiedolla johtamisen kehittämistyön toteutus 

 

 

4.1. Nykytila Karelian opiskelijoiden opintojen etenemisestä 

 

Karelia-ammattikorkeakoulussa on seurattu säännöllisesti opiskelijoiden 

opintojen etenemistä ja opintopistemäärän kertymää lukuvuositasolla. Seuranta 

on tehostanut Karelian toimintaa ja 55 opintopistettä suorittaneiden määrä on 

kasvanut tasaisesti vuodesta 2010 lähtien. Samaan aikaan opiskelijamäärä on 

kuitenkin laskenut kahdeksan prosenttia ja tulokset ovat parantuneet 

yhdeksäntoista prosenttia. Vuoden 2016-2017 lukuvuoden tuloksissa Karelia oli 

valtakunnan kolmanneksi paras ammattikorkeakoulu 55 opintopistettä 

suorittaneiden suhteellisessa osuudessa. Kuviossa 12 on kuvattu Karelian 55 

opintopistettä suorittaneiden ja läsnäolleiden opiskelijoiden määrät vuodesta 

2010 lähtien. Tietolähteenä on käytetty opetushallituksen tilastopalvelu Vipusen 

tietoja (Opetushallitus 2018). 

 

Valtakunnallisesti 55 opintopistettä suorittaneiden määrä on kasvanut 

suhteellisesti enemmän kuin Kareliassa. Lisäystä on peräti 29 prosenttia. Myös 

opiskelijamäärä on samaan aikaan kasvanut neljällä prosentilla. Suurin selittäjä 

55 opintopistettä kasvulle on vuonna 2014 voimaan tullut rahoitusmalli, jossa 55 

opintopistettä rahoitusprosentti oli 24. Kuviossa 13 on kuvattu kaikkien 
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ammattikorkeakoulujen 55 opintopistettä suorittaneiden ja läsnäolleiden 

opiskelijoiden määrät vuodesta 2010 lähtien. Tietolähteenä on käytetty 

opetushallituksen tilastopalvelu Vipusen tietoja (Opetushallitus 2018). 

 

 

Kuvio 12. 55 opintopistettä suorittaneiden ja läsnä olleiden opiskelijoiden määrä 
Kareliassa vuonna 2010-2017.  
 

 

 

Kuvio 13. 55 opintopistettä suorittaneiden ja läsnä olleiden opiskelijoiden määrä 
ammattikorkeakouluissa vuonna 2010-2017.  
 

 

Hyvä tilanne Karelian 55 opintopistettä suorittaneiden tuloksissa ei kuitenkaan 

ole näkynyt AMK-tutkintojen määrissä kaikilla aloilla. Sosiaali- ja terveysalalla 

tutkintojen määrä on ylittänyt asetetun tavoitteen vuodesta 2011 lähtien. 

Kulttuurialan tutkintojen määrän laskun selittää päättyvät koulutukset. 

Liiketalouden ja matkailun tutkintomäärät ovat olleet keskimäärin tavoitteen 

mukaisia. Erityisenä haasteena on ollut tietojenkäsittelyn, tekniikan- ja 

luonnonvara-alojen tutkintojen määrä suhteessa tavoitteeseen. Vuodesta 2010 

vuoteen 2017 näiden AMK-tutkintojen määrä on laskenut Kareliassa 35 

prosenttia. Valtakunnallisesti vastaavien koulutusten tutkintojen määrä on 

laskenut kaksi prosenttia (Opetushallitus 2018).  Kuviossa 14 on kuvattu 
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tarkemmin tutkintojen määrän kehitys tutkintokoreittain suhteessa tavoitteeseen. 

Tietolähteenä on käytetty opetushallituksen tilastopalvelu Vipusen tietoja 

(Opetushallitus 2018). 

 

 

Kuvio 14. AMK-tutkintojen määrä ja tutkintotavoite tutkintokoreittain Kareliassa 
vuonna 2010-2017. 
 

 

Karelian vuoden 2017 johdon katselmuksessa nousivat keskeisiksi 

kehittämiskohteiksi: 

- opintojen loppuvaiheen ohjaus ja opiskelijoiden opintojen 

loppuunsaattamisen aktiivinen tukeminen  

- tutkintomäärän nostaminen tavoitetta vastaavalle tasolle tekniikan, 

tietojenkäsittelyn ja metsätalouden tutkintokorissa 

- liiketalouden ja matkailun tutkintomäärän varmistaminen 

- opinnäytetyöprosessin kehittäminen.  

 

Opiskelijan näkökulmasta tutkinnon suorittaminen on tärkeää työllistymisen 

kannalta. Lisäksi tutkinto antaa mahdollisuuksia edetä uralla ja jatkokouluttautua.   

Ammattikorkeakoulun näkökulmasta tutkintojen määrä vaikuttaa suoraan 

rahoitukseen. Uudistettavassa rahoitusmallissa sen vaikutus rahoitukseen 

kasvaa merkittävästi. Karelian tärkeimpiä tehtäviä on kouluttaa osaavia 

työntekjiöitä alueen työelämän tarpeisiin. Karelian vetovoiman ja 
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aluevaikuttavuuden näkökulmasta on tärkeää, että opiskelijat valmistuvat ja 

työllistyvät koulutustaan vastaaviin tehtäviin.  

 

Tämän kehittämistarpeen pohjalta lähdimme selvittämään syitä tutkintomäärien 

laskulle tutkimuksen kohteena olleille koulutuksille. Ensimmäisessä vaiheessa 

lähdimme selvittämään tutkimuksen kohteena olevista koulutuksista, kuinka 

opinnot ovat edenneet vuonna 2014 opintonsa aloittaneilla. Kartoituksessa 

huomasimme, että monilla opiskelijoilla opintojen eteneminen hidastuu 

huomattavasti kolmannen lukuvuoden jälkeen. Olemme koonneet oheiseen 

kuvioon 15 lukuvuotena 2014-2015 opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden 

opintojen etenemisen tutkinnon suorittaneiden ja opintojaan vielä jatkavien 

osalta. Kuvioista selviää, että niiden opiskelijoiden, jotka eivät valmistuneet 

määräajassa, opintosuorituskertymä laskee huomattavasti neljännen lukuvuoden 

aikana. Valmistuneilla oli tasaisempi pistekertymä koko opiskeluajan. Kuvion 15 

tietolähteenä on käytetty Karelia-Vipusen tietoja (Karelia-ammattikorkeakoulu 

2018a). 
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Kuvio 15. Lukuvuonna 2014-2015 opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden 
opintojen eteneminen tutkinnon suorittaneiden ja opintojaan vielä jatkavien 
osalta. 
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4.2. Kyselyjen ja haastatteluiden toteuttaminen ja tulosten analysointi 

 

Perehdyimme Riitta Kaliman tekemään väitöskirjaan opintojen pitkittymisestä ja 

keskeyttämisestä ammattikorkeakouluissa. Kalima esittää väitöskirjassaan kuusi 

pääsyytä opintojen keskeyttämisen harkintaan. Näistä kolme tärkeintä ovat: 

   

1. Työelämään siirtyminen kesken opintojen 

2. Opiskelun vaikeus ja ajan löytäminen opiskeluun 

3. Opinnäytetyön ohjauksen laaja-alaisen asiantuntijuuden 

riittämättömyys. (Kalima 2011, 109.) 

 

Kaliman (2011) tutkimuksen, tausta-aineistoanalyysin sekä omien 

kokemuksiemme ja havainnoinnin pohjalta lähdimme suunnittelemaan kyselyä 

tiedonhankintaa varten.  Kyselyn keskeisiksi teemoiksi nousivat opinnäytetyöhön, 

työntekoon, ohjaukseen ja opetuksen järjestelyyn liittyvät tekijät. Lisäksi 

selvitimme vapaatekstikysymyksellä syitä opintojen viivästymiselle. Toteutimme 

kyselyn Webropol -kyselytyökalulla.  

 

Teimme ensin kyselyn tutkimuksen kohteena oleville koulutuksille. Kyselyn 

kohderyhmänä olivat yliajalla olevat opiskelijat. Kaikkiaan kysely lähetettiin 110 

opiskelijalle ja vastauksia saimme 21. Vastausprosentiksi muodostui 19. 

Vastauksaktiivisuuden jäätyä oletettua pienemmäksi, ja myös vertailun vuoksi, 

teimme kyselyn myös muille kuin tutkimuksen kohteena olevien koulutusten 

yliajalla oleville opiskelijoille. Kysely lähetettiin 57 vastaajalle, joista 14 vastasi. 

Vastausprosentiksi muodostui 25 prosenttia. Yhteensä näihin kahteen kyselyyn 

saimme vastauksia 35 kappaletta ja kokonaisvastausprosentti oli 21. 

Ensimmäisen kyselyn yhteydessä kysyimme vastaajilta halukkuutta osallistua 

yksilöhaastetteluun, jossa pyrimme löytämään opintojen hidastumiseen 

vaikuttaneita tekijöitä, sekä kehittämisideoita opintojen loppuvaiheen 

ohjaukseen. Kolme opiskelijaa olivat halukkaita haastatteluun.  

 

 

Tutkimuksen kohteena olevien koulutusten (kuvio 16) opiskelijoiden vastauksista nousi 

kolme teemaa, jotka vaikuttivat eniten opintojen viivästymiseen. Nämä olivat 

1. työnteko opiskelun ohessa 
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2. rästissä olevat opinnot 

3. opinnäytetyön aiheen löytäminen. 

 

Muiden kuin tutkimuksen kohteena olevien koulutusten (kuvio 17) vastauksista 

erottui ainoastaan yksi selkeä opintoja viivästyttänyt syy, joka oli työnteko 

opiskelun ohessa. 

 

Tutkimuksen kohteena olevien koulutusten opiskelijoiden vastauksista ilmeni, 

että vähiten opintojen viivästymiseen vaikutti 

1. Harjoittelupaikan löytämisen vaikeus 

2. Opetusjärjestelyt ja opintojen ajoitus. 

 

 

 

Kuvio 16. Opintojen viivästymiseen vaikuttavat teemat tutkimuksen kohteena 
olevissa koulutuksissa. 
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Kuvio 17. Opintojen viivästymiseen vaikuttavat teemat muissa kuin tutkimuksen 
kohteena olevissa koulutuksissa. 
 

 

Haastatteluiden runko oli yhtenäinen ja jokaisessa haastattelussa oli etukäteen 

suunniteltuja kaikille yhteisiä kysymyksiä. Haastattelut etenivät opiskelijan 

kertoman tarinan pohjalta, jolloin jokainen haastattelu oli sisällöltään hieman 

erilainen.  Kävimme haastatteluissa läpi opiskelijan opintojen etenemisen vaiheet 

ensimmäisestä vuodesta nykyhetkeen. Opiskelija kuvasi vapaamuotoisesti 

opintojen etenemisen ja itse tunnistamansa haasteet opintojen etenemisen 

suhteen, joista keskustelimme tarkemmin haastatteluiden aikana. Haastettelut 

suoritettiin keväällä 2018 Karelian tiloissa.  

 

Tutkimuskohteena oleville koulutuksille suorittamamme kyselyn tulosten ja 

haastatteluiden pohjalta lähdimme suunnittelemaan Karelia-Vipusen raportoinnin 

kehittämistä. Kyselyn tuloksena suurimmaksi esteeksi opintojen etenemiselle 

nousi työnteko opiskelun ohessa. Emme kuitenkaan keskittyneet raportoinnin 

kehittämisen suunnittelussa tähän ongelmaan, koska ammattikorkeakoulu ei voi 

vaikuttaa työntekoon opiskelujen ohella. Sen sijaan keskityimme suunnittelussa 

kehittämään raportointia muun muassa rästissä olevien suoritusten 

tunnistamiseen sekä opinnäytetyöprosessin etenemisen seurantaan, koska 

näihin haasteisiin voidaan ammattikorkeakoulun toimesta vaikuttaa.  
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4.3. Uusien seurantatyökalujen kehittäminen ja hyödyntäminen tiedolla 

johtamisessa 

 

Tässä luvussa kuvaamme, kuinka Karelia-Vipuseen kehitettyjä seurantatyökaluja 

voidaan hyödyntää koulutustoiminnan johtamisessa. Kareliassa 

koulutustoimintaa johtaa vararehtori, ja hän on samalla koulutuspäällikköjen ja 

koulutuksen kehittämispäällikön esimies. Koulutuspäällikkö vastaa omien 

koulutusvastuualueidensa operatiivisesta johtamisesta, tuloksista ja 

kehittämisestä (Karelia-ammattikorkeakoulu 2018b.) Kaikkiaan Kareliassa on 

seitsemän koulutuspäällikköä, joilla kullakin on kaksi-neljä koulutusta 

johdettavanaan.  

 

Koulutustoiminnasta vastuussa olevat henkilöt tarvitsevat ajantasaista ja 

luotettavaa tietoa tuloksista. Karelia-Vipusen tärkein tehtävä on vastata 

ajantasaisen ja luotettavan tiedon saatavuudesta. Opinnäytetyömme tavoitteena 

oli kehittää Karelia-Vipuseen uusia seurantatyökaluja opintojen etenemisen 

seurannan tueksi. Opinnäytetyön tuloksena: 

- Kehitettiin Karelia-Vipuseen opintojen etenemisen raportointia, joilla 

seurataan opintojaksojen läpäisyä, opintojen etenemistä aikataulussa 

ja opinnäytetyöprosessin etenemistä. 

- Kehitettiin raportoinnin visualisointia hyödyntäen Power BI raportointi- 

ja analysointityökalua. 

- Otettiin käyttöön uusi kysely valmistumisvaiheessa oleville 

opiskelijoille, jonka avulla saadaan tietoa mahdollisista 

valmistumisvaiheen haasteista. 

- Vahvistettiin tietojohtamisen kulttuuria Kareliassa. 

 

Kuviossa 18 on havainnollistettu seurantatyökalujen ajoitus opintojen eri 

vaiheissa. Opintojaksojen läpäisyraportti sekä opintojen etenemisen 

seurantaraportti kattavat koko opiskeluajan. Opintojen loppuvaiheeseen liittyvät 

opiskelijapalaute ja opinnäytetyöprosessin seurantaraportti. Tutkinnon 

suoritusaikaraportti todentaa opintoihin käytetyn ajan. Kuvaamme seuraavissa 

kappaleissa tarkemmin näiden raporttien sisällöt ja käyttötarkoitukset.  
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1 lukuvuosi 2 lukuvuosi 3 lukuvuosi 4 lukuvuosi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 18. Seurantatyökalut sekä niiden ajoitus opintojen erivaiheissa. 
 

 

 

4.3.1. Opintojaksojen läpäisyn seuranta 

 

Opintojaksojen läpäisyn seurannalla pyritään varmistamaan nopea reagointi 

puutteellisiin opintosuorituksiin. Tätä varten kehitettiin raportti nimeltä 

opintojaksojen läpäisy. Raportin avulla saadaan selville opiskelijat, joilla on 

rästissä olevia suorituksia. Raportti tuottaa myös tietoa niistä opintojaksoista, 

joissa läpäisy on keskivertoa heikompi. 

 

Opintojaksojen läpäisyraportista näkyy kaikki opiskelun aikana hyväksytysti 

suoritetut opinnot sekä opintojaksot, joista opiskelijalla on hylätty suoritus tai 

suorituksia puuttuu. Lisäksi raportista näkyy opintojaksot, joiden suoritus on vielä 

kesken eikä arviointia ole tehty. Etenemistä voi seurata koulutusvastuu-, 

saapumisryhmä- sekä opiskelijakohtaisesti. Raportti on tarkoitettu 

pääsääntöisesti koulutuspäälliköiden käyttöön ja sen avulla koulutuspäällikkö voi 

suunnitella opettajien resurssointia niille opintojaksoille, joiden läpäisyssä 

esiintyy haasteita. 

 

Seuraavassa esimerkissä kuvaamme prosessin, kuinka raportin avulla voidaan 

tarkastella yksittäisten opiskelijoiden, sekä opintojaksojen suoritustilaa. Kuvion 

19 ylimmässä raporttinäkymässä on opintojaksojen läpäisyraportin 

aloitusnäkymä, jossa on yhteenveto opintojaksojen suoritustilasta 

Opintojaksojen 

läpäisyraportti 

Opintojaksojen 

läpäisyraportti 

Opintojaksojen 

läpäisyraportti 
Opintojaksojen 

läpäisyraportti 

Opiskelijapalaute 

valmistumisvaihe

essa oleville 

Opintojen etenemisen seurantaraportti 

Opinnäytetyöprosessin seurantaraportti 
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koulutusvastuittain. Raportin näkymää voidaan jäsentää seuraavien suodattimien 

avulla: 

- arviointi (kuvaa opinnon läpäisyn tilaa) 

- opinto (opintojakson nimi) 

- opinto päättyy (opinnon päättymispäivämäärä) 

- koulutusvastuu 

- saapumisryhmä 

- läsnäolotunniste (Läsnäolevat, läsnäolevat + 1 vuosi ja jatkoajalla 

olevat opiskelijat). 

 

Seuraavaksi suodattimista valitaan tarkasteltava koulutusvastuu. 

Koulutusvastuun tulokset on jäsennetty saapumisryhmittäin. Tässä esimerkissä 

tarkastellaan hylättyjä ja puutteellisia suorituksia, joten arviointi suodattimesta on 

valittu vaihtoehdot “hylätty suoritus” ja “suorituksia puuttuu”. Kuvion 19 kahdessa 

alimmaisessa raporttinäkymässä on kuvattu kaksi vaihtoehtoista 

tarkastelunäkymää hylätyistä ja puutteellisista suorituksista. Toisessa 

tarkastellaan suorituksia opiskelijan näkökulmasta ja toisessa opintojakson 

näkökulmasta. 
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Kuvio 19. Opintojaksojen läpäisyraporttien näkymät (Karelia-ammattikorkeakoulu 
2018a). 
 

 

4.3.2. Opintojen etenemisen seurantaraportti  

 

Opintojen etenemisen seurantaraportti sisältää opiskelijoiden hyväksytyt 

opintosuoritukset kalenterivuosittain. Raportin avulla pystytään tarkastelemaan 

koko opiskeluajan opintojen etenemistä. Raportti päivittyy kerran vuorokaudessa 

Virta-aineistosta. Raportti summaa opiskelijan opintosuoritukset vuositasolla. 

Tämän raportin tieto toimii perusdatana tarkemmalle käsin päivitettävälle excel-

työkirjalle (kuvio 20), jonka kautta pystytään seuraamaan yksittäisen 

koulutusvastuun/ryhmien/opiskelijoiden opintojen etenemistä. Tähän 

dokumenttiin on määritelty opintojen etenemistä kuvaavat pisterajat ja värikoodit. 

Värikoodien tarkoitus on helpottaa aineiston käsittelyä ja tulkintaa.  
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Kuvio 20. Opintojen etenemisen seurantaraportin ensimmäinen versio. 

 

 

Raportin tarkoituksena on auttaa koulutuspäällikköä, sekä opettajia seuraamaan 

opintojen etenemistä. Raportti tuo myös esille ne opiskelijat, joilla on haasteita 

opintojen etenemisen suhteen. Näin heitä voidaan tukea mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa.  

 

Raporttia ryhdyttiin automatisoimaan, koska excel-työkirja oli irrallinen 

kokonaisuus Karelia-Vipusen muista raporteista. Raportin saatavuuden, 

ylläpitämisen ja käytettävyyden kannalta oli tärkeää saada raportti osaksi Karelia-

Vipusen kokonaisuutta. Kuviossa 21 on opintojen eteneminen-raportin 

aloitusnäkymä, jossa on yhteenveto opintojen etenemisen tilasta 

koulutusvastuittain/ryhmittäin/opiskelijoittain. Raporttiin on määritelty kiinteät 

opintopisterajat eri etenemisvaiheille, joihin opiskelijat sijoittuvat 

opintopistekertymänsä perusteella suhteessa käytettyihin läsnäolokausiin. 
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Kuvio 21. Opintojen eteneminen -raportin aloitusnäkymä (Karelia-
ammattikorkeakoulu 2018a). 
 

 

4.3.3. Opinnäytetyöprosessin seurantaraportti 

 

Tutkimuksessamme opintojen etenemisen suurimmat haasteet tunnistettiin 

opinnäytetyövaiheeseen. Karelialla ei ollut käytössä systemaattista 

opinnäytetyöprosessin seurantatyökalua. Kareliassa oli meneillään projekti, 

jonka tarkoituksena oli rakentaa yhteinen alusta opinnäytetyön ohjausta ja 

seurantaa varten. Tapasimme opinnäytetyön aikana projektin vastuuhenkilöt, 

joiden kanssa kävimme läpi oman tutkimuksemme kautta saadun palautteen 

opinnäytetyöprosessin seurannan kehittämisestä. Projektin etenemisessä oli 

kuitenkin haasteita, eikä yhteistä ohjausympäristöä syntynyt.  

 

Aloimme miettimään toisenlaista tapaa seurata opinnäytetyöprosessia. Seuranta 

liitettiin osaksi opintojen etenemisen seurantaraporttia, missä opinnäytetyön 

etenemistä oli tarkoitus dokumentoida aloitusvaiheesta aina työn valmistumiseen 

saakka. Opinnäytetyön seuranta oli haastavaa, koska tietoa ei ollut helposti 

saatavilla. Opinnäytetyön seurantaraportti automatisoitiin osaksi Karelia-Vipusen 

kokonaisuutta. Raportin tarkoituksena on seurata opinnäytetyöprosessin 

etenemistä aloitusvaiheesta aina valmistumisvaiheeseen saakka. Raportin tiedot 

päivittyvät, kun opiskelija on saanut hyväksytyn merkinnän suunnitelma-, 



45 

toteutus- tai raportointivaiheesta. Kuviossa 22 on opinnäytetöiden etenemisen 

seurantaraportin aloitusnäkymä, jossa on yhteenveto opinnäytetöiden 

etenemisestä koulutusvastuittain. 

 

 

Kuvio 22. Opinnäytetöiden etenemisen seurantaraportin aloitusnäkymä (Karelia-
ammattikorkeakoulu 2018a). 
 

 

4.3.4. Opiskelijapalaute valmistumisvaiheessa oleville 

 

Kareliassa on kerätty systemaattisesti palautetta tutkinto-opiskelijoilta vuodesta 

2000 alkaen. Palaute kerätään keskitetysti kerran vuodessa ja saadun palautteen 

pohjalta kootaan palautteen palaute, joka käsitellään opiskelijaryhmien kanssa 

koulutuksissa. Palautetta kerättiin ensimmäisen, toisen ja kolmannen vuoden 

opiskelijoilta. Tämän opinnäytetyön aikana nousi tarve palautekyselyjen 

laajentamiselle. Palautejärjestelmä ei kattanut viimeisen vuoden opiskelijoita, 

johon opintojen etenemisen suurimmat haasteet ajoittuivat.  

 

Teimme esityksen, että opiskelijapalautetta alettaisiin keräämään myös opintojen 

loppuvaiheessa olevilta opiskelijoilta. Kyselyn tarkoituksena on saada tieto 

opintojen loppuvaiheen tilanteesta ja valmistumiseen vaikuttavista asioista. 

Erityisesti palaute opinnäytetyöprosessista antaa tärkeää tietoa koulutuksille 



46 

opintojen loppuvaiheen tilasta. Kuten aiemmin olemme todenneet, yleisimmin 

opintojen hidastuminen liittyy opinnäytetyövaiheeseen. Tästä vaiheesta ei ollut 

aikaisemmin systemaattisesti opiskelijoilta kerättyä palautetta. Kysely toteutettiin 

ensimmäisen kerran keväällä 2019. 

 

 

4.3.5. Raportoinnin visualisoinnin kehittäminen 

 

Karelia-Vipusen raportoinnin alustana on toiminut selainpohjainen Excel-services 

-palvelu. Tämä on mahdollistanut tiedon helpon pivotoinnin ja taulukoinnin. 

Tietoa on voinut jäsentää monipuolisesti eri muuttujien näkökulmasta. Karelia-

Vipusen pääasiallinen tarkoitus oli tuottaa tietoa koulutustoiminnan johtamisen 

tueksi. Karelia-Vipunen kokosi tiedon yhteen paikkaan, jonka kautta tietoa oli 

helppo jatkojalostaa eri tarpeisiin.  

 

Karelia-Vipusen käyttö lisääntyi ja sen tuottamaa tietoa hyödynnettiin enemmän 

myös koulutuksen tulosten reaaliaikaisessa seurannassa ja ohjauksessa. 

Haasteeksi nousi kuitenkin se, että tietoa oli paljon ja oleellisen tiedon 

suodattaminen vaati perehtyneisyyttä Karelia-Vipusen sisältöön ja 

käyttöliittymään. Jotta Karelia-Vipusen tuottama tieto palvelisi laajemmin koko 

henkilökuntaa, lähdettiin kehittämään raportointia visuaalisempaan suuntaan.  

 

Excel-services -käyttöliittymä mahdollisti yksittäisten raporttien visualisoinnin 

excelin peruskaavioilla. Ongelmana kuitenkin oli, että visualisointi liittyi aina 

yksittäiseen raporttiin. Useamman raportin visualisointi samalla näkymälle ei 

onnistunut tällä käyttöliittymällä. Aloimme selvittämään excelin power pivot-

ominaisuuden sekä Power Bi raportointi- ja analysointityökalun käytettävyyttä 

raportoinnin kehittämisessä. Meidän tarpeisiin nähden paras työkalu tiedon 

visualisointiin oli Power Bi, jonka pohjalle lähdimme kehittämään visualisoituja 

raportteja.  

 

Power Bi-työkalu mahdollisti Karelia-Vipusen tuottaman tiedon esittämisen 

uudella havainnollisella tavalla. Kuviossa 23 on esimerkki Power Bi:llä tuotetusta 

raportista, johon on yhdistetty neljän eri raportin tuottama tieto. Kuvioissa 24 ja 

25 on visualisoitu luvuissa 4.4.1 ja 4.4.2 kuvatut raportit. Visualisoidut raportit on 
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koettu käyttäjien palautteen perusteella käytettävyydeltään ja ulkoasultaan 

huomattavasti paremmiksi kuin excel-servicen tuottamat taulukot. Tiedon tulkinta 

on helpompaa ja sen hyödyntäminen tiedolla johtamisessa tehostuu. 

 

Kuvio 23 esittää raportin, joka kokoaa koulutustoiminnan kannalta keskeiset 

tulokset yhteen näkymään. Tuloksia voidaan tarkastella koko 

ammattikorkeakoulun, koulutusvastuun tai saapumisryhmän tarkkuudella. 

Raporttiin on koottu reaaliaikainen tieto opiskelijamäärästä, eronneista, 

valmistuneista sekä opintopistekertymistä. Raportti suhteuttaa koulutuskohtaisen 

tuloksen koko ammattikorkeakoulun tulokseen. Esimerkiksi kuvion 23 raportissa 

fysioterapian koulutuksen opiskelijamäärä on 6 prosenttia koko 

ammattikorkeakoulun opiskelijamäärästä. Tätä prosenttimäärää voidaan 

suhteuttaa muiden näkyvissä olevien kaavioiden suhteelliseen osuuteen. 

Esimerkiksi fysioterapian opintopistekertymä vastaa hyvin opiskelijamäärän 

osuuteen Kareliassa. Eronneet-kaaviossa on laskettu koulutusvastuukohtaisesti 

kuluvan vuoden eroprosentti, mikä saadaan laskemalla yhteen vuoden aikana 

eronneet, valmistuneet sekä tämän hetken opiskelijamäärä ja jakamalla 

eronneiden määrä tällä summalla. Tämä raportti antaa hyvän kokonaiskuvan 

koulutusvastuun tulosten kehittymisestä vuoden aikana. 

 

 

 
 

Kuvio 23. Power-BI -raportti koulutuksen tuloksista (Karelia-ammattikorkeakoulu 
2019b). 
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Kuvio 24 esittää raportin, johon on koottu tieto opintojen etenemisen vaiheista 

ammattikorkeakoulu, koulutusvastuu-, saapumisryhmä- ja opiskelijatasolle 

saakka. Raportti laskee opiskelijoiden opintosuoritukset yhteen siten, että 

mukaan tulevat kaikki muut opintosuoritukset kuin kuluvan lukukauden aikana 

syntyneet pisteet. Käynnissä olevan lukukauden pisteet eivät vaikuta opiskelijan 

opintojen etenemisen tilaan, koska muuten raportti näyttäisi virheellisen tilanteen 

opintojen etenemisestä. Kuluvan lukukauden pistekertymää seurataan toisilla 

raporteilla.  

 

Raporttiin on määritelty pisterajat, jotka käytettyjen läsnäolokausien lisäksi 

määrittävät opiskelijakohtaisesti opintojen etenemisen tilan. Opintojen 

eteneminen on luokiteltu viiteen eri vaiheeseen (edellä, aikataulussa, viivettä, 

jäljessä ja ei etene). Tämä raportti on korvannut rahoitusmallista poistuneen 55 

opintopisteen seurannan. Raportti tuottaa koulutuspäälliköille ja opettajille tietoa, 

jota he voivat hyödyntää opiskelijoiden opintojen etenemisen ja normiajassa 

valmistumisen tukemisessa. Raportista näkyy aikataulussa etenevien 

opiskelijoiden määrä ja suhteellinen osuus. Opintojen eteneminen aikataulussa 

on yksi Karelian strategisista mittareista, johon on asetettu ammattikorkeakoulu- 

ja koulutusvastuukohtaiset tavoitteet, jotka on esitetty raporttinäkymässä.  

 

Raportissa yhdistyy visuaalinen ja taulukkonäkymä, jotka täydentävät hyvin 

toisiaan. Visuaalisuus auttaa opintojen etenemisen tilan hahmottamisessa 

paremmin kuin pelkkä taulukko. Raporttia voidaan suodattaa koulutusvastuun, 

saapumisryhmän, opintojen etenemisen tilan ja läsnäolotunnisteen mukaan. 

Tällöin raportin visuaalinen- sekä taulukkonäkymä päivittyvät kyseisten valintojen 

mukaisesti.  

 



49 

 
Kuvio 24. Power-BI -raportti opintojen etenemisestä (Karelia-

ammattikorkeakoulu 2019b). 

 
 

Kuvio 25 esittää raportin, johon on koottu tieto opiskelijoiden opintojaksojen 

läpäisyn tilasta. Opintojaksojen läpäisyraportista näkyy kaikki opiskelijan 

opiskelun aikana hyväksytysti suoritetut opinnot sekä opintojaksot, joista 

opiskelijalla on joko hylätty suoritus tai opintojakson vaadittavia suorituksia 

puuttuu. Lisäksi raportista näkyy opintojaksot, joiden suoritus on vielä kesken 

eikä arviointia ole tehty. Raportin tiedot päivittyvät kerran vuorokaudessa.  

 

Raportti on tarkoitettu koulutuspäälliköiden ja opinto-ohjaajien työkaluksi. 

Koulutuspäällikkö saa raportista tietoa niistä opintojaksoista, joiden läpäisyssä 

esiintyy eniten haasteita. Tämän tiedon avulla koulutuspäällikkö voi keskustella 

kyseisten opintojaksojen vastuuopettajien kanssa ja sopia yhdessä tarvittavista 

toimenpiteistä.  Opinto-ohjaaja saa raportista tiedon niistä opiskelijoita, joilla on 

haasteita opintojaksojen läpäisyssä. Tämän tiedon avulla opinto-ohjaaja voi 

keskustella opiskelijan kanssa opintojaksojen haasteista ja mahdollisista 

tukitoimista.  
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Kuvio 25. Power-BI -raportti opintojaksojen läpäisystä (Karelia-

ammattikorkeakoulu 2019b). 
 

 

5. Johtopäätökset ja arviointi 

 

 

5.1. Johtopäätökset 

 

Opinnäytetyömme tavoitteena oli kehittää uusia opintojen edistymisen seurannan 

työkaluja Karelia-Vipuseen sekä selvittää opintojen viivästymiseen vaikuttavia 

tekijöitä. Tutkimuksessamme nousi esille kolme keskeistä opintojen etenemisen 

hidastumiseen vaikuttavaa tekijää: 

1. Työnteko opiskelun ohessa 

2. Rästissä olevat opinnot 

3. Opinnäytetyön aiheen löytäminen 

 

Kehitimme Karelia-Vipusen raportointia tuottamaan tarkempaa, 

reaaliaikaisempaa ja visuaalisempaa tietoa opintojen etenemisen tilasta. Uusien 

työkalujen avulla pystytään tunnistamaan opiskelijakohtaisesti missä vaiheessa 

opintojen eteneminen hidastuu ja mitkä opintojaksot tuottavat eniten haasteita 

läpäisyssä. Karelia-Vipusen tuottamaa tietoa on hyödynnetty yhä enemmän 

koulutustoiminnan johtamisessa.  
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Karelia-Vipunen tuottaa tietoa koulutustoiminnan tuloksista neljännesvuosittain 

toteutettaviin toiminta- ja talouskatsauksiin. Lisäksi kuukausittain toiminnan 

tuloksia seurataan tarkemmin koulutuspäälliköiden ja vararehtorin tapaamisissa. 

Opinnäytetyön tuloksena syntyneet raportit toimivat keskeisinä tiedon lähteinä 

koulutustoiminnan tulosten seurannassa. Raportit tuottavat aiempaa tarkempaa 

ja kokonaisvaltaisempaa tietoa opiskelun etenemisestä, minkä avulla pystytään 

suunnittelemaan ja johtamaan opiskeluprosessia tehokkaasti.  

 

Olemme opinnäytetyön tekemisen aikana havainneet muutoksen Karelian 

tietojohtamisessa. Aiemmin pääpaino on ollut tiedon tuottamisessa ja raporttien 

tekemisessä. Nyt tiedon johtamisessa on kiinnitetty enemmän huomiota tiedon 

laatuun ja käytettävyyteen. Tämä on mahdollistanut tehokkaamman tiedolla 

johtamisen. Opinnäytetyön aikana Karelia-Vipusta kehitettiin tuottamaan tietoa 

myös talouden seurannan tueksi. Talouden seurannan kehittämisessä 

hyödynnettiin niitä kokemuksia ja osaamista, mikä oli syntynyt koulutustoiminnan 

tulosten raportoinnissa. Karelia-Vipusen tuottaman tiedon laajentuminen 

talouden seurantaan edisti tiedolla johtamisen kulttuuria ja lisäsi Karelia-Vipusen 

käyttäjiä. Koulutustoiminnan vastuuhenkilöiden lisäksi käyttäjiksi tulivat hallinnon 

ja TKI-toiminnan henkilöstö. Tiedolla johtaminen on tullut osaksi koko 

organisaation johtamista. 

 

 

5.2. Jatkokehitys 

 

Kehittämiskohteena on järjestelmän tunnetuksi tekeminen opetus- ja TKI-

henkilöstölle, jotka voisivat hyödyntää Karelia-Vipusen tuottamaa tietoa omassa 

toiminnassaan. Käyttäjäryhmän laajentaminen vaatii aktiivista tiedottamista, 

ohjeistamista ja koulutusta. Myös henkilöstön mukaanottaminen Karelia-Vipusen 

kehitystyöhön lisäisi työkalun käyttöä. 

 

Karelia-Vipusen rapotointia on alettu kehittämään informatiivisempaan suuntaan. 

Raportit itsessään tuottavat jo analysoitua tietoa toiminnasta. Esimerkkinä 

tällaisesta raportista on opintojen eteneminen-raportti, jossa on määriteltynä 

kiinteät raja-arvot eri opintojen vaiheessa eteneville opiskelijoille. Näin raportin 

tulkitseminen helpottuu ja nopeutuu. Tällaista raportointitapaa tulisi hyödyntää 

myös muissa vastaavanlaisissa raporteissa.  
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Myös opinnäytetyön prosessin seurannassa ja ohjauksessa on vielä 

kehitettävää. Mielestämme opinnäytetyöprosessin ohjaukseen tarvittaisiin oma 

sähköinen ohjausympäristö, jossa opiskelijan opinnäytetyön etenemistä 

pystytään ohjaamaan systemaattisemmin. Ympäristön tulisi olla 

vuorovaikutteinen, jotta yhteys opiskelijan ja ohjaajan välillä säilyy aktiivisena. 

Opinnäytetyön aikana kehitetty seurantaraportti ei vastaa tähän tarpeeseen.   

 

Olemme tässä opinnäytetyössä keskittyneet pääsääntöisesti järjestelmien 

tuottaman tiedon kehittämiseen. Pelkkä järjestelmien kehittäminen ei kuitenkaan 

takaa opintojen etenemisen nopeutumista tai tulosten kehittymistä. Järjestelmä 

tuottaa tietoa ohjauksen tueksi, mutta ei itsestään muuta toimintaa ja tuloksia. 

Tähän vaaditaan opiskelijan kohtaamista ja vuorovaikutusta sekä yhteistä 

toimintatapojen kehittämistä. Hyvien käytäntöjen sekä hiljaisen tiedon aktiivinen 

esille tuominen ja jakaminen ammattikorkeakoulun sisällä mahdollistaa toiminan 

kehittämisen. Vuorovaikutus luo uutta tietoa ja lisää ymmärrystä sekä on avain 

organisaation uudistumiseen.  

 

Opiskelijoiden moninaisuus ja yksilöidyt opintopolut luovat haasteita ohjaukseen 

ja korostavat yksilöohjauksen tarvetta. Tulevaisuudessa tulee osata hyödyntää 

digitalisaation mahdollistamia ratkaisuja perinteisen ohjauksen rinnalla. 

Esimerkiksi tekoälyn ja oppimisanalytiikan kytkeminen osaksi opiskelijan 

ohjausprosessia toisi uusia mahdollisuuksia opiskelijan ohjaukseen ja tiedolla 

johtamiseen.  

 

 

5.3. Opinnäytetyöprosessin arviointi  

 

Aloitimme opinnäytetyön tekemisen syksyllä 2017. Idea opinnäytetyön aiheelle 

tuli työmme kautta. Kareliassa vuonna 2017 tutkintojen määrä laski oleellisesti 

tietyissä koulutuksissa. Aloimme tutkia tarkemmin opintojen edistymistä näissä 

koulutuksissa. Lähdimme suunnittelemaan opinnäytetyötä tästä aihealueesta. 

Samaan aikaan Kareliassa alettiin laajemmin kehittämään opintojen 

loppuvaiheen ohjausta. Pääsimme mukaan tähän kehittämistyöhön ja tuotimme 

tietoa kehittämistyön tueksi.  
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Lähdimme aluksi tutkimaan tietojohtamisen nykytilaa ja opintojen viivästymiseen 

vaikuttavia tekijöitä. Teimme myös tarkempaa analyysia Karelian tilanteesta 

opintojen etenemisen osalta. Kyselyt ja haastattelut suoritettiin vuoden 2018 

alussa. Tämän jälkeen analysoimme tulokset ja aloimme kehittämään niiden 

pohjalta työkaluja Karelia-Vipuseen. Samaan aikaan Kareliassa ohjaukseen 

liittyvät kehittämisprojektit kuitenkin vaikuttivat opinnäytetyömme tekemiseen. 

Koimme opinnäytetyömme ja kehittämisprojektit päällekkäisiksi prosesseiksi, 

mikä osaltaan vaikeutti opinnäytetyömme merkityksen hahmottamista opiskelun 

loppuvaiheen ohjauksen kehittämisessä. Työmme alkoi suuntautua enemmän 

Karelia-Vipusen kehittämiseen. Koimme haasteelliseksi erottaa opinnäytetyön ja 

normaalin työmme koska aihe liittyi niin läheisesti päivittäiseen työntekoomme.  

 

Opinnäytetyömme tekeminen hidastui, koska työtehtävämme tulivat liian 

läheisiksi opinnäytetyön kanssa. Koimme haasteelliseksi opinnäytetyön ja työn 

erottamisen. Opinnäytetyön aiheen rajaaminen omasta työstämme osoittautui 

toistuvasti vaikeaksi. Saavutimme kuitenkin mielestämme opinnäytetyölle 

asettamamme tavoitteet.  

 

Opinnäytetyön tekeminen parityönä osoittautui ajoittain haasteelliseksi 

aikataulujen sovittamisen ja yhteisen ymmärryksen vuoksi. Koimme kuitenkin 

yhteistyön ja eri taustoista tulemisen lopulta vahvuudeksi tulosten syntymisen 

kannalta. Työssämme yhdistyi sisällöllinen sekä tekninen osaaminen. Opimme 

toisiltamme työn aikana, mikä kehitti osaamistamme ja laajensi ymmärrystämme 

koko organisaation toiminnasta. Opinnäyteyön aikana huomasimme yhteistyön 

merkityksen toiminan kehittämisessä. Uuden tiedon luomisen ja uusien 

toimintatapojen kehittämisen kannalta on oleellista saada ihmiset tekemään 

yhteistyötä yli organisaation yksiköiden rajojen.  

 

Ymmärryksemme tietojohtamisen tärkeydestä lisääntyi opinnäytetyön tekemisen 

aikana. Jatkuvasti lisääntyvästä tietomassasta on tärkeää saada poimittua 

käyttöön oleellinen ja johtamista tukeva tieto. Tiedon oikeellisuuden 

varmistaminen on tiedolla johtamisen edellytys. Myös tiedon esitysmuodolla on 

tärkeä rooli esitettävän asian tulkinnassa ja ymmärtämisessä. Opinnäytetyön 
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tekeminen on kehittänyt tapaamme tehdä työtä. Olemme saaneet työn aikana 

arvokasta tietoa Karelia-Vipusen kehittämisen tueksi. Karelia-Vipusesta on tullut 

yksi osa Karelian tietojohtamista.  
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Liite 1 

Kyselylomake tutkimuksen kohteena oleville koulutuksille 

 

 



Liite 2 

Kyselylomake muille kuin tutkimuksen kohteena oleville koulutuksille 

 



Liite 3 

  Haastattelukysymykset 
 

 

 
1. Kerro, miten opintosi ovat edenneet kunakin lukuvuotena?  

2. Missä vaiheessa opintoja koit ensimmäisiä haasteita opintojen 

etenemisen suhteen? Mitkä olivat syyt?  

3. Olivatko syyt Kareliasta vai opiskelijasta johtuvia?  

4. Mitä Karelia olisi voinut tehdä toisin.  

5. Minkälaista tukea Karelia olisi voinut antaa, jotta opinnot eivät olisi 

viivästyneet? 

6. Jos/kun opinnot etenivät sujuvasti, mitkä olivat ne tekijät, jotka tähän 

vaikuttivat? 

7. Koetko, että opettajat/opinto-ohjaajat ovat tietoisia opintojesi tilanteesta? 

8. Reagoitiinko kokemiisi haasteisiin riittävän ajoissa ja oliko saatu tuki 

merkityksellistä? 

 
 


