OPISKELIJOIDEN KESKEYTYSTEN VÄHENTÄMINEN
LIIKETOIMINNAN OSASTOLLA
Case: Hyria Koulutus Oy

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö
Visamäki, liiketalouden koulutusohjelma
Syksy, 2020
Anu Aunola

TIIVISTELMÄ

Liiketalouden koulutusohjelma
Visamäki
Tekijä

Anu Aunola

Vuosi 2020

Työn nimi

Opiskelijoiden keskeytysten vähentäminen liiketoiminnan
osastolla

Työn ohjaaja

Leena Mäkinen

TIIVISTELMÄ
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli Hyria koulutuksen toimeksiannosta
selvittää syitä, jotka voivat aiheuttaa opintojen keskeytyksiä kyseisen oppilaitoksen liiketoiminnan osastolla. Tutkimuksen pohjalta oli tarkoitus löytää toimintamalleja, joilla keskeytyksiä voitaisiin vähentää. Tätä selvitystyötä tehtiin yhteishaun kautta tulleiden opiskelijoiden näkökulmasta.
Tutkimuksen tietoperustassa perehdyttiin ammatilliseen koulutukseen ja
ammatillisen koulutuksen reformiuudistukseen. Tarkastelun kohteena olivat myös aiemmat tutkimukset opintojen keskeytysten vähentämisestä.
Tietopohjassa syvennyttiin palvelumuotoiluun ja palvelumuotoilun eri prosessimallien hyödyntämiseen toimintamallien suunnittelussa, kun mietitään keskeytysten vähentämistä. Palvelumuotoilu valikoitui tutkimuksen
pohjaksi, koska koulutus voidaan nähdä myös palveluna, jota voidaan palvelumuotoilun keinoin kehittää. Tutkimusaineistoa koottiin opiskelijoille
suunnatulla kyselyllä sekä oppilaitoksen henkilökunnalle tehdyillä teemahaastatteluilla.
Tulosten mukaan keskeyttämisten syyt ovat useimmiten henkilökohtaisia
ja peilaavat heikkoon opiskelumotivaatiotasoon. Motivaatiotasoa voidaan
nostaa ja ylläpitää hyvällä ryhmäytymisellä, henkilökohtaistamalla opintoja sekä suunnittelemalla opinnoista monipuolisia.

Avainsanat Ammatillinen koulutus, opintojen keskeyttäminen, palvelumuotoilu
Sivut

54 sivua, joista liitteitä 3 sivua

ABSTRACT

Degree Programme in Business Administration
Hämeenlinna University Centre
Author

Anu Aunola

Year 2020

Subject

Reducing student interruptions in business studies

Supervisors

Leena Mäkinen

ABSTRACT
The goal of this thesis was to find out the reasons for the interruption of
business studies for Hyria education students. The aim was to find operating models that could reduce interruptions. This thesis was done from the
perspective of students who entered the education through a general selection procedure.
The knowledge base of the research focused on vocational education and
the vocational education reform. Under review were also previous researches on interruptions of studies. The knowledge base focused service
design and the utilization of different process models of service design in
the design models for the reduction of interruptions.
Service design was chosen as the basis for the research, because education
can also be seen as a service which can be developed through service design. The research material was compiled through a survey of students and
thematic interviews with the staff of the educational institution.
According to the results the reasons for dropouts are most often personal
and reflect a low level of study motivation. The level of motivation can be
raised and maintained by good team formation, personalizing studies and
planning diverse studies.

Keywords

Vocational education, interruption of studies, service design

Pages

54 pages including appendices 3 pages

SISÄLLYS

1 JOHDANTO ................................................................................................................... 1
1.1 Tutkimusongelma ja tavoitteet ........................................................................... 2
1.2 Toimeksiantajan esittely ..................................................................................... 3
2 AMMATILLINEN KOULUTUS SUOMESSA ..................................................................... 5
2.1 Ammatillisen koulutuksen reformi ja rahoitus ................................................... 7
2.1.1 Yhteishaku ............................................................................................... 9
2.1.2 Jatkuva haku .......................................................................................... 10
2.2 Liiketoiminnan perustutkinto ............................................................................ 11
2.3 Ammatillisten opintojen keskeyttäminen ......................................................... 12
2.3.1 Liiketoiminnan opintojen keskeytykset ................................................. 14
2.3.2 Aiemmat tutkimukset opintojen keskeyttämisten syistä...................... 15
2.3.3 Tukipalvelut Hyria koulutuksen liiketoiminnan osastolla...................... 17
3 PALVELUMUOTOILU LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEN TYÖKALUNA ....................... 21
3.1
3.2
3.3
3.4

Palvelumuotoilun idea ...................................................................................... 21
Palvelumuotoilu prosessina .............................................................................. 24
Palvelumuotoilun hyödyt liiketoiminnalle ........................................................ 26
Ammatillinen koulutus palveluna ..................................................................... 27

4 TUTKIMUSPROSESSI .................................................................................................. 29
4.1 Tutkimusmenetelmät ........................................................................................ 29
4.2 Tutkimusaineisto ............................................................................................... 30
4.2.1 Palvelumuotoilun hyödynnettävyys tutkimuksessa .............................. 31
4.2.2 Vaihe 1: Ongelmien löytäminen ............................................................ 33
4.3 Tutkimustulokset ............................................................................................... 34
4.3.1 Vaihe 2: Ongelmien määrittely opinnoissa ........................................... 35
4.3.2 Vaihe 3: Ideoiden kehittäminen ............................................................ 37
4.3.3 Vaihe 4: Ratkaisumallien tuottaminen .................................................. 42
4.4 Johtopäätökset .................................................................................................. 44
5 POHDINTA.................................................................................................................. 46
LÄHTEET .......................................................................................................................... 48

Liitteet
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Opiskelijoille suunnatun kyselyn kysymykset
Teemahaastattelun runko
Liiketoiminnan perustutkinto Hyria koulutuksella

1

1

JOHDANTO
Opintojen keskeyttämiset ovat koko valtakuntaa koskettava ongelma.
Opintojen keskeyttämisiä tulee kaikissa koulutusohjelmissa jonkin verran
eri syiden takia. Ammatillisten opintojen keskeyttämisten määrä on vaihdellut vuosikymmenien ajan ja keskeytysten määrän vähentämiseen on
pyritty löytämään ratkaisuja erilaisten kehitysprojektien avulla. Valtakunnallisesti ammatilliset opintonsa keskeyttää lähes 9 prosenttia opiskelijoista (Tilastokeskus, 2020). Hyria koulutuksella liiketoiminnan opintojen
keskeyttämiset ovat viime vuosina olleet hieman valtakunnan tason yläpuolella (Vepsä, 2020). Ammatillisen koulutuksen kokeman reformiuudistuksen myötä ammatilliset oppilaitokset ovat joutuneet miettimään ja
muokkaamaan strategiaansa ja toimintatapojaan uudelleen tehokkaamman ja asiakaskeskeisemmän toiminnan saavuttamiseksi.
Hyria koulutuksella opintojen keskeyttämiset ovat lisääntyneet opiskelijamäärään nähden viimeisen viiden vuoden aikana (Vepsä, 2020). Tämän
opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, millaisia ongelmia opiskelijat voivat opinnoissaan kohdata ja löytää syitä siihen, miksi opinnot voivat keskeytyä. Työn tavoitteena on löytää erilaisia toimintamalleja opinnoissa
eteen tulevien ongelmien ehkäisemiseksi, jotta keskeytyksiä opinnoissa ei
tulisi. Tutkimuksessa selvitetään myös sitä, voisiko keskeyttämisten ehkäisyssä applikaatio olla apuvälineenä. Tutkimuksen tavoitteena on löytää
ne toiminnot, joita applikaatioon tulisi sisällyttää opiskelumotivaation säilymisen kannalta. Työssä pyritään löytämään vastauksia myös siihen, miten ammatillisen koulutuksen reformiuudistukset pyrkivät vaikuttamaan
keskeyttämisten vähentämiseen. Työssä tarkastellaan palvelumuotoilun
eri prosessimallien hyödynnettävyyttä, kun mietitään toimintamalleja
opintojen keskeyttämisten ehkäisyyn.
Tässä opinnäytetyössä tutkimuskysymykset ovat:
1. Miten ammatillisen toisen asteen koulutusreformi pyrkii vaikuttamaan opintojen edistämiseen ja niiden keskeyttämisten ehkäisyyn?
2. Miten palvelumuotoilua voidaan hyödyntää opintojen keskeyttämisen ehkäisyn toimenpidesuunnitelman apuna?
3. Mikä syyt voivat johtaa opiskeluiden keskeyttämiseen ammatillisen
toisen asteen liiketoiminnan opinnoissa?
4. Millaisilla toimenpiteillä keskeyttämisiä voitaisiin ennaltaehkäistä
ja vähentää?
Tutkimuskysymyksiä tarkastellaan toimeksiantajan, Hyria koulutuksen liiketoiminnan osaston sekä yhteishaun kautta tulleiden opiskelijoiden näkökulmasta. Rajaukseen on päädytty toimeksiantajan kanssa yhdessä sen

2
vuoksi, että tämän kohderyhmän opintojen keskeyttämisiin oletetaan olevan enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa osaston ja henkilöstön toimintaa
kehittämällä.
Tutkimuksen tietoperustassa käsitellään ammatillisen koulutuksen reformiuudistuksen sisältöä, ammatillista koulutusta sekä tarkemmin liiketoiminnan osastoa ja koulutusohjelmaa. Tietoperustassa tarkastellaan myös
aiempia tutkimuksia opintojen keskeyttämisten syistä sekä perehdytään
palvelumuotoilun eri prosessimalleihin, joita voidaan hyödyntää mietittäessä toimintasuunnitelmia opintojen keskeytysten vähentämiseen.
Opinnäytetyön tekijä työskentelee toimeksiantajan palveluksessa ja kohtaa työssään nuoria opiskelijoita päivittäin. Tutkimuksen aihe on tärkeä
sekä ajankohtainen ja on mielenkiintoista selvittää useammalta näkökannalta sitä, minkälaisia ongelmia opiskelijat voivat opinnoissaan kohdata.
Tutkimustulosten pohjalta voidaan löytää ratkaisuja siihen, miten näitä ongelmia voitaisiin välttää ja sitä kautta ennalta ehkäistä opintojen keskeyttämisiä.
1.1

Tutkimusongelma ja tavoitteet
Opintojen keskeyttäminen on valtakunnallinen huolenaihe, johon on yritetty etsiä ja löytää erilaisia vaihtoehtoja keskeyttäneiden määrän vähentämiseksi jo vuosikymmenten ajan. Ammatillisen koulutuksen reformiuudistuksen myötä vuonna 2018 koulutuksen saama rahoitus myös uudistui.
Oppilaitosten rahoitus muuttui osin tutkinto- ja työllisyysperusteiseksi.
Oppilaitosten näkökulmasta on erittäin tärkeää, että jokainen opiskelupaikan vastaanottanut opiskelija saadaan valmistumaan tutkintoon sekä työllistymään koulutuksen jälkeen tai jatkamaan opintojaan eteenpäin. Tällä
taataan oppilaitoksille jatkuvuus ottaa opiskelijoita opiskelupaikoille tulevaisuudessakin. (Vehviläinen, 2008, s. 3)
Opintojen keskeyttämisiä tulee joka vuosi jonkin verran eikä koskaan tulla
olemaan tilanteessa, ettei keskeytyksiä tulisi ollenkaan. Opiskelijan näkökulmasta katsottuna keskeyttämiset ovat joko uhka tai mahdollisuus, riippuen syystä, miksi opintojen keskeyttäminen tapahtuu. Opiskelija voi siirtyä toiselle koulutusalalle, aloittaa opinnot toisella paikkakunnalla tai siirtyä opiskelemaan oppisopimuskoulutuksella. Hän voi myös keskeyttää
opinnot esimerkiksi vanhempainvapaan tai varusmiespalveluksen ajaksi.
Nämä kaikki ovat niin sanottuja hyväksyttäviä syitä keskeytykselle ja oletus
on, että opinnot jatkuvat jossakin kohtaa eteenpäin. Suuri uhka opiskelijalle on keskeytys silloin, kun tulevaisuudesta ei ole suunnitelmaa ja tietoa,
mitä aiotaan tehdä keskeytyksen aikana ja miten opinnot tullaan saattamaan loppuun. Tällöin opiskelijan on vaarana ilman koulutusta jäädä tyhjän päälle ja yksin.
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Tutkimusongelmana on keskeyttäneiden opiskelijoiden määrä liiketoiminnan osastolla ja miten tai millä toimenpiteillä keskeyttämisiä voitaisiin ennaltaehkäistä ja vähentää. Tavoitteena on selvittää entistä tarkemmin niitä
syitä, jotka voivat johtaa opiskeluiden keskeyttämiseen liiketoiminnan
opinnoissa sekä rakentaa malleja, joilla keskeyttämisiä voitaisiin vähentää.
Malleja ja pilotteja keskeyttämisten ehkäisyyn voi olla erilaisia ja useampia
ja siksi tässä työssä analysoidaan nykytilannetta sekä tehdään ehdotuksia
niistä malleista, joilla voitaisiin tulevaisuudessa ennaltaehkäistä opintojen
keskeytymisiä.
1.2

Toimeksiantajan esittely
Hyria koulutuksen perustamisen neuvottelut aloitettiin jo vuonna 2006.
Uuteen perustettuun yhtiöön liittyivät vuonna 2009 kahdeksan eri Hyvinkään ja Riihimäen talousalueiden ammattioppilaitosta ja nimeksi tuli Hyvinkään-Riihimäen seudun ammatti- ja aikuisopisto Oy, jonka nimi muutettiin myöhemmin Hyria Koulutus Oy:ksi. Hyria koulutus järjestää ammatillista koulutusta nuorille sekä aikuisille Hyvinkään ja Riihimäen talousalueilla. Ammatillisten tutkintojen suorittamisvaihtoehtoja Hyria koulutuksella ovat perustutkinnot, sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Lisäksi tarjolla on erilaisia valmennuksia työnhakuun ja uravalintaan liittyen,
koulutuksia maahanmuuttajille ja henkilöstölle sekä lyhyt-, pätevyys- ja
korttikoulutuksia. (Hyria, n.d.)
Oppilaitoksen yksiköt sijaitsevat kuudella eri paikkakunnalla, Hyvinkäällä,
Riihimäellä, Hausjärvellä, Lopella, Helsingissä ja Hämeenlinnassa, joissa
toimipisteitä on yhteensä 13 (Hyria, n.d.). Hyria koulutuksen hallinnollinen
toimipiste sijaitsee Riihimäen Teollisuuskadulla. Tässä opinnäytetyössä
tarkastellaan Hyria koulutuksen toimintaa liiketoiminnan osaston näkökulmasta, jonka sijainti on Hyvinkäällä Kauppalankadulla. Hyria koulutuksen
liikevaihto vuonna 2018 oli 36 miljoonaa euroa, liikevaihdon noustessa 2,4
prosenttia edellisvuoteen verrattuna (Asiakastieto, 2020).
Hyria koulutuksen omistusrakenne muodostuu Hyvinkään ja Riihimäen
kaupungeista, Lopen ja Hausjärven kunnista sekä vuonna 1971 perustetusta Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiöstä (nykyisin
Hyria säätiö). Hyria koulutus on alueellaan vahva toimija, joka järjestää nykyaikaisissa oppimisympäristöissä monipuolista, mielekästä ja käytännönläheistä koulutusta. Hyria koulutuksella opiskelee vuosittain noin 10 000
opiskelijaa erilaisissa koulutuksissa ja tutkintopohjaisissa ohjelmissa. Koulutuksesta, oppilaitosympäristöstä ja opiskelijoista vastaa ja huolehtii yli
420 työntekijää. Hyria koulutus tekee alueen elinkeinoelämän kanssa läheistä yhteistyötä, jolla taataan työelämälähtöinen ja monipuolinen oppiminen opiskelijoille. (Hyria, n.d.)
Toimintaympäristön muutokset laittoivat liikkeelle Hyria koulutuksen strategian uudistamisen. Uusi strategia on Hyria koulutukselle laadittu vuonna
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2018, jolloin ammatillisen koulutuksen reformi astui voimaan. Tämän uuden strategian perustana ja lähtökohtana kaikelle tekemiselle on asiakas,
eli opiskelija ja hänelle tuotettu hyöty. Tähän pyritään tarjoamalla opiskelijoille haasteellisia sekä kiinnostavia opintokokonaisuuksia joustavalla aikataululla ja hyvällä opintojen henkilökohtaisella suunnittelulla. Työelämän muuttuessa digitaalisemmaksi ja teknologian muuttaessa työnkuvia,
ammatillisen osaamisen sekä koulutuksen on mukauduttava ja uudistuttava vastaamaan tulevaisuuden ammattilaisten tarpeita. Reformin myötä
koulutuksen saama rahoitus on pienentynyt pysyvästi, joten strategiaa on
myös jouduttu näiltä osin uudistamaan. Tänä päivänä pitää pystyä tekemään enemmän vähemmällä. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilöstön määrä
sekä koulutustuotteet ovat optimoitu vastaamaan kysyntää. (Hyria, 2018)
Hyria koulutuksen visiona on olla ensimmäinen vaihtoehto toimialueellaan
silloin, kun hankitaan ammatillista koulutusta. Strategiassa julkaistut menestystekijät tavoitteeseen pääsemiseksi ovat energinen henkilöstö, kyky
uudistua, asiakkaan tunteminen sekä vastuu yhteisöstä. Strategian todeksi
tekeminen näkyy käytännön tekemisessä kolmessa eri kehittämisohjelmassa:
 Peda-Hyria, joka suuntautuu pedagogisen osaamisen kehittämiseen
 Lean-Hyria, keskittyy toimivien ja tehokkaiden palvelujen kehittämiseen
 Inno-Hyria, tarkoituksenaan kehittää innovaatioita ja uudenlaista
liiketoimintaa. (Hyria, 2018)
Hyria koulutuksen tavoitteena on opiskelijan työllistyminen opintojen jälkeen tai jatkokouluttautuminen. Hyria koulutus tekee läheisesti yhteistyötä Laurea ammattikorkeakoulun kanssa, jossa voi jo ammattikouluopintoihin liittyen opiskella ammattikorkeakoulun opintoja Väylä-opintojen
muodossa. Läheisellä yhteistyöllä paikallisten yritysten ja yrittäjien kanssa
Hyria koulutus tarjoaa niin työelämälle vaikutusmahdollisuuden uusien
työntekijöiden kouluttamiseen jo opiskelijan opintojen aikana, kuin opiskelijalle mahdollisuuden työllistyä jo opiskeluaikana kesätöiden kautta ja
mahdollisesti kokonaan opintojen päätyttyä.
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AMMATILLINEN KOULUTUS SUOMESSA
Työelämään tarvitaan koko ajan uusia, ammattitaitoisia työntekijöitä. Ammatillisten opintojen tarkoituksena on taata työvoiman osaaminen ja ammattitaitoisten työntekijöiden riittävyys työelämän tarpeisiin. Ammatillinen koulutus perehdyttää opiskelijoita myös yrittäjyyteen sekä pitää
huolta elinikäisestä oppimisesta ja tukee ammatillista kasvua. Vuonna
2018 ammatillisessa koulutuksessa opiskeli yhteensä 289 269 opiskelijaa,
joista uusia, kyseisenä vuonna aloittaneita oli 101 808 opiskelijaa. (Vipunen, n.d.)
Ammatillinen eli toisen asteen koulutus Suomessa on suunnattu peruskoulunsa päättäville oppilaille, sekä muille, joilla ei vielä ole ammatillista tutkintoa, mutta on kuitenkin jo kokemusta työelämästä. Ammatillinen koulutus tarjoaa ammatillisen osaamisen jokaiselle opiskelijalle yksilöllisesti,
jokaisen opiskelijan oman tarpeen mukaan. Osaamistaan on mahdollista
täydentää suorittamalla yksittäisiä osia tutkinnosta tai hyödyntää koko tutkinnon antama mahdollisuus oman ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Ammatillisessa koulutuksessa painotetaan ammatillista osaamista ja
opintojen painopiste on käytännön tekemisessä, jossa voidaan hankkia
alan puuttuva osaaminen. Oppimisympäristöjä on monenlaisia ja opintoja
voidaan suorittaa mm. perinteisesti luokassa oppien, virtuaaliympäristöissä, oppilaitosten työsaleissa sekä työpaikoilla, joissa oppiminen on käytännönläheistä. Suomessa erilaisia ammatillisia tutkintoja on yli 160, monilta eri aloilta. Vuonna 2018 suosituimpia aloja ammatillisen perustutkinnon suorittamiseen olivat:
 sosiaali- ja terveys
 liiketoiminta
 hotelli-, ravintola- ja catering
 sähkö- ja automaatio
 logistiikka. (OPH, n.d.)
Työelämä tarvitsee koko ajan uusia, osaavia työntekijöitä ja joillakin aloilla
työvoimasta on jo nyt huutava pula. Tulevaisuudessa ammattilaisten tarve
tulee lisääntymään joillakin aloilla. Alla olevasta kuvasta (kuva 1) voimme
todeta, että työvoiman riittämättömyys koskettaa monia eri aloja. Työvoimapulaa on palvelu-, terveydenhoito-, teollisuus-, sivistys- kuin kaupankin
alalla. Opintojen turhat keskeyttämiset vaarantavat työelämän osaajien
riittävän määrän jatkuvaan tarpeeseen ja ne myös rasittavat taloudellisesti
yhteiskuntaa, kun veronmaksajia on vähemmän ja koulutus käy tyhjäkäynnillä tarpeettoman koulutuksen järjestämisen vuoksi. Opiskelijan, varsinkin nuoren, olisi hyvä ymmärtää, että mikä tahansa koulutus on parempi,
kuin ei koulutusta ollenkaan.
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Kuva 1.

Työvoimapula eri ammateissa (Parviainen, 2019)

Koulutussektorilla on viimeisten vuosikymmenten aikana priorisoitu paljon
opintojen keskeyttämisten vähentämiseen erilaisten hankkeiden muodossa. Hankkeiden avulla on ollut tarkoitus pienentää turhia opintojen keskeytyksiä sekä löytää keinoja opiskelijan tukemiseen opintojen loppuun
saattamiseksi ja turvata näin työvoiman riittävyys kaikilla aloilla. (Vehviläinen J, 2008, s. 3)
Opetushallituksen hankerahoituksen avulla on voitu käynnistää ja läpi
viedä useita eri hankkeita oppilaitoksen toiminnan kehittämiseksi, jotka
tähtäävät opintojen keskeytysten vähentämiseen. Tällaisia hankkeita ovat
esimerkiksi olleet Osuva ohjaus- sekä Motivoimaa -hankkeet. Osuva ohjaus
-hankkeen tavoitteena oli kehittää oppilaitosten tukipalveluhenkilöstöä
sekä opinto-ohjaajia. Tarkoituksena oli saada oppilaan ohjausta tehostettua, kehittää verkostoyhteistyötä sekä opiskelijoiden kokonaisvaltaisia tukipalveluja. Motivoimaa -hankkeessa keskityttiin löytämään syitä opiskelijan oppimisen ongelmiin sekä tunnistamaan heikko opiskelumotivaatio.
(Koulutustakuu, n.d.)
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2.1

Ammatillisen koulutuksen reformi ja rahoitus
Ammatillinen koulutus koki mullistavan uudistuksen vuonna 2018. Vuoden
2018 reformissa uudistettiin koulutuksen rahoitus, ohjaus, toimintaprosessit, tutkintojärjestelmä sekä järjestäjärakenteet. Koulutuksen uudistaminen oli väistämättä edessä, koska rahoitusta ammatilliseen koulutukseen on nykyisin käytettävissä aiempaa vähemmän. Reformin myötä ammatillinen koulutus muutettiin osaamisperusteiseksi ja asiakaslähtöiseksi
kokonaisuudeksi, jolloin jokaiselle opiskelijalle mahdollistetaan oma, henkilökohtainen opintopolku. Samalla lisättiin työpaikoilla oppimista sekä ohjaavaa otetta oppimisessa. Nuoria ja aikuisopiskelijoita koskevaa lainsäädäntöä uudistettiin järjestämisluvan osalta niin, että yksi ja sama lupa koskee sekä nuoria, että aikuisia, aikaisemman erittelyn sijaan. (OKM, n.d.)
Reformissa keskeisimmät uudistukset opiskelijan näkökulmasta ovat:
 Yksi kaikille yhteinen tapa suorittaa tutkinto näyttöön perustuen,
riippumatta siitä, missä osaaminen on hankittu.
 Opiskelijan oma, henkilökohtainen suunnitelma opiskeluun, jossa
otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen.
 Enemmän oppimista työpaikoilla, jossa oppiminen tapahtuu joko
koulutus- tai oppisopimuksella. Työharjoittelu nimikkeenä poistuu.
 Jokaiselle ammatillisen perustutkinnon suorittajalle tulevat myös
yhteiset tutkinnon osat suoritettavaksi.
 Jatkuvan haun kautta voi ympäri vuoden hakeutua ammatilliseen
koulutukseen.
 Keväisin järjestettävä valtakunnallinen yhteishaun kautta hakevat
pääasiassa ilman ammatillista tutkintoa olevat sekä peruskoulun ja
lukion päättäneet hakijat. (Studentum, 2019)
Reforimiuudistuksilla pyritään henkilökohtaistamaan opiskelijan opinnot
mahdollisimman pitkälle, jotta jokaiselle opiskelijalle saadaan mielekäs
opintopolku. Tämä edesauttaa opiskelumotivaation säilymistä ja näin ennaltaehkäisee mahdollisia opintojen keskeyttämisiä. Opiskelijoiden oppimista siirretään enemmän työpaikoille, jolloin opinnot tukevat työelämälähtöisyyttä ja helpottavat opiskelijan siirtymistä opintojen jälkeen työelämän puolelle. Työelämässä oppien myös työpaikkaohjaajan rooli korostuu
ja Hyria koulutus on tämän huomioinut tarjoamalla työpaikkaohjaajille
maksuttoman koulutuksen ohjaamisen tueksi (Hyria, n.d.).
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Kuva 2.

Uusi ammatillinen koulutus (OKM, n.d.)

Kuvassa on havainnollistettu opiskelijan matkaa ammatillisessa koulutuksessa reformin jälkeen. Opintojen alkuvaiheessa jokainen opiskelija saa
oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS), jota
päivitetään koko opiskelujen ajan aina tarvittaessa. Jokaisella opiskelijalla
on joustava opiskeluaika, joka mahdollistaa tutkintoon valmistumisen
omassa aikataulussa. Oppimista tapahtuu monenlaisissa oppimisympäristöissä, jossa opettajan rooli on muuttunut ohjaavammaksi. Oppimista on
siirretty enemmän työpaikoille, jossa hankitaan puuttuva osaaminen ja annetaan näyttö omasta osaamisesta. Tutkinnon jälkeen on mahdollista jatkaa vielä opintoja eteenpäin tai siirtyä työelämään. (OKM, n.d.)
Reformissa ammatillisen koulutuksen rahoitus uudistui merkittävästi.
Aiemmin oppilaitosten saama rahoitus perustui laskennallisesti opiskelijamääriin ja tuloksellisuusrahoituksen osuus oli suhteellisen pieni. Uudistuksessa rahoituksen perustetta muutettiin tutkinto- ja työllisyysperusteiseksi. Uudessa rahoitusmallissa puolet rahoituksesta tulee perusrahoituksesta, joka takaa sen, että koulutusta on saatavilla eri aloilla ja kaikille
opiskelijoille. Suurin muutos rahoituksen muodostumiseen, entiseen verrattuna, on suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen osuuksissa. Rahoituksesta
35 prosenttia tulee suoritetuista tutkinnoista, sekä suoritetuista tutkintojen osista.
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Kuva 3.

Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä (OKM, n.d.)

Tämän uuden rahoitusmallin myötä kannustetaan oppilaitoksia tehostamaan toimintojaan sekä ohjaamaan koulutusta opiskelijoiden osaamistarpeiden mukaisesti. Tämä tukee opiskelijan henkilökohtaista suunnitelmaa
sekä auttaa opiskelijaa säilyttämään opiskelumotivaatiota. Uudessa mallissa oppilaitos voi saada täyden rahoituksen, kun opiskelija valmistumisensa jälkeen joko työllistyy tai siirtyy jatko-opintoihin. Tämän vaikuttavuusrahoituksen osuus on 15 prosenttia koko rahoituksesta. (OKM, n.d.)
2.1.1 Yhteishaku
Ammatilliseen koulutukseen voi hakea joko yhteishaussa tai jatkuvan haun
kautta. Yhteishaku on valtakunnallinen hakujärjestelmä, joka on suunnattu
nuorille. Yhteishaun kautta hakevat pääasiassa peruskoulun ja lukion päättäneet opiskelijat. Oleellista on, että jos hakijalla on jo aiemmin suoritettu
ammatillinen koulutus tai korkeakoulututkinto, niin tällöin yhteishaun
kautta ei voi enää hakea uudelleen opiskelemaan ammatillista tutkintoa.
Yhteishaku järjestetään joka kevät helmi-maaliskuun aikana. Tietoa haettavissa olevista, itseä kiinnostavista opiskelupaikoista, voi etsiä suoraan
oppilaitoksen sivuilta tai Opintopolku.fi – sivustolta. Haku tapahtuu täyttämällä hakukaavake internetissä Opintopolku.fi -sivustolla. Hakulomakkeita
voi täyttää vain yhden ja tällä lomakkeella voi hakea korkeintaan viittä eri
opiskelupaikkaa. Valinnan tulokset tulevat opiskelijoille kesäkuun aikana,
jolloin myös opiskelupaikka vahvistetaan ja otetaan vastaan. (Opintopolku,
n.d.)
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Kevään 2020 yhteishaussa oli mukana yli 81 400 aloituspaikkaa syksyllä alkaviin eri alojen koulutuksiin. Hakijoita yhteishaussa oli yli 71 700, joista
peruskoulunsa päättäneitä oli 58 620 hakijaa. Hakijamäärät jakaantuivat
melko tasaisesti ammatillisen koulutuksen sekä lukio-opintojen välillä.
Edellisestä vuodesta hakijamäärät ovat vain hieman laskeneet. Vuonna
2019 yhteishaussa oli hakijoita 300 enemmän, kuin vuonna 2020. (OPH,
2020)
Liiketoiminnan perustutkintoon on syksyn 2020 alkavissa koulutuksissa yhteensä 4473 opiskelupaikkaa avoinna. Yhteishaussa liiketoiminnan koulutusohjemaan hakijoita oli yhteensä 10 647 hakijaa, joista ensisijaisesti tätä
opiskelupaikkaa haki 3711 hakijaa. Hyria koulutuksella liiketoiminnan perustutkinnon aloituspaikkoja syksyn 2020 koulutukseen on tarjolla 83 opiskelupaikkaa. Ensisijaisesti tätä opiskelupaikkaa on hakenut 54 opiskelijaa.
Yhteensä Hyria koulutukselle liiketoiminnan perustutkintoon hakeneita oli
kevään yhteishaussa 192 hakijaa. (Vipunen, 2020)
2.1.2 Jatkuva haku
Jatkuvan haun kautta voi hakeutua ammatilliseen koulutukseen ympäri
vuoden, juuri silloin kun on tarve kouluttautua ja kehittää omaa ammatillista osaamista. Oppilaitoksilla on velvollisuus tiedottaa voimassa olevista
hauista ja hakujärjestelyistä. Jatkuvan haun ei tarvitse olla ns. non-stop –
menettely, vaan koulutuksen järjestäjät voivat itse päättää tarkemmin hakuajoista, hakumenettelyistä ja opiskelijavalinnoista, kuitenkin yhdenvertaisuutta noudattaen. Jatkuvan haun kautta koulutuksen järjestäjät pystyvät paremmin huomioimaan työelämän tarpeet ja suuntaamaan paremmin koulutustaan eri aloille ja kohderyhmille. Jatkuvan haun kautta ammatilliseen koulutukseen voi hakea kuka tahansa suorittamaan koko tutkintoa
tai vain tiettyä osaa tutkinnosta, joka kehittää hakijan ammatillista osaamista siltä osin, kuin on tarvetta. Suositeltava väylä suorittamaan ammatillisia opintoja jatkuva haku on silloin, jos:
 hakijalla on jo jokin ammatillinen tai korkeakoulututkinto suoritettu,
 hakijalla on aikaisempaa, työelämässä opittua ammatillista osaamista, joka voidaan tunnistaa,
 halutaan suorittaa ammatti- tai erikoisammattitutkinto,
 hakija on kiinnostunut suorittamaan ammatillisen tutkinnon oppisopimuskoulutuksena,
 hakija on jäänyt yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa,
 hakija haluaa suorittaa urheilijoille suunnatun koulutuksen, johon
ei yhteishaun kautta voi hakea.
Jatkuvan haun haku opiskelupaikkaan tehdään joko suoraan oppilaitoksen
oman verkkosivun tai Opintopolku.fi –sivuston kautta täyttämällä sähköinen hakulomake. (Studentum, 2019)
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2.2

Liiketoiminnan perustutkinto
Liiketoiminnan perustutkinnon suorittanut opiskelija valmistuu merkonomiksi. Tämän päivän työelämässä tarvitaan liiketoiminnan osaajia useilla
eri aloilla, ei vain kaupan alalla. Liiketoiminnan perustutkinnon suorittanut
voi työskennellä esimerkiksi asiakaspalvelutehtävissä, myyntityössä, markkinointitehtävissä, toimistotehtävissä, talouden- tai julkishallinnon erilaisissa tehtävissä, tapahtumien tuotannossa tai kirjastopalveluissa. Tavoitteena on, että liiketoiminnan perustutkinnon suorittanut osaa toimia työelämässä monikanavaisisesti ja hän ymmärtää miten tärkeää on verkostoitua eri tahojen kanssa. Liiketoiminnan opinnot auttavat hyödyntämään erilaisia kanavia verkostoitumisessa. Liiketoiminnan perustutkinnon suorittanut osaa lähtökohtaisesti kehittää asiakaskokemuksia ja palveluprosesseja, hän osaa toimia työyhteisön jäsenenä sekä hänellä on hyvät esiintymistaidot. Liiketoiminnan koulutus antaa myös hyvät lähtökohdat yrittäjäksi aikoville. (Hyria, n.d.)
Merkonomin tutkinto muodostuu yhteensä 180 osaamispisteestä (osp).
Tämä kokonaispistemäärä jakaantuu ammatillisiin tutkinnonosiin, joita on
145 osaamispisteen verran ja yhteisiin tutkinnonosiin (myöhemmin YTO),
joita opiskellaan 35 osaamispisteen edestä. Ammatilliset tutkinnon osat
jaetaan liiketoiminnan perustutkinnossa pakollisiin sekä valinnaisiin opintoihin. Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat, joita opiskellaan 55 osaamispisteen verran, ovat opinnoissa ensimmäisenä opintovuotena, jonka jälkeen toisena ja kolmantena opiskeluvuotena suoritetaan valinnaiset opinnot, joita on 90 osaamispisteen verran. (OPH, 2018)
Hyria koulutuksen liiketoiminnan osastolla toimii yhteensä 20 työntekijää
eri tehtävissä. Osastoa johtaa koulutuspäällikkö. Hänen alaisinaan toimii
kuusi opettajaa, yhdeksän kouluttajaa sekä neljä ammatillista ohjaajaa.
Oman henkilöstövahvuuden lisäksi osastolla on käytössään opiskelijahuollon eri palveluita. Yhteisten aineiden opettajat vastaavat myös omalta
osaltaan liiketoiminnan osaston opiskelijoiden opetuksesta.
Liiketoiminnan perustutkinnon opinnoissa Hyria koulutuksella, ensimmäisenä opiskeluvuotena suoritetaan pakolliset tutkinnonosat, jotka ovat
asiakaspalvelu, tuloksellinen toiminta sekä työyhteisössä toimiminen.
Näistä muodostuu yhteensä 55 osaamispisteen kokonaisuus. Pakollisiin
tutkinnonosiin kuuluvat myös yhteiset tutkinnon osat, joita opiskellaan yhteensä 35 osaamispisteen edestä kahden ensimmäisen opintovuoden aikana. Reformiuudistuksen myötä, kaikki opiskelijat suorittavat alasta riippumatta yhteiset tutkinnon osat. YTO -opintoihin sisältyy viestintä- ja vuorovaikutus-, matemaattis-luonnontieteellinen-, yhteiskunta- ja työelämäosaaminen. Valinnaisia opintoja on toisena ja kolmantena opiskeluvuonna
90 osaamispisteen verran. Valtakunnallisesti valinnaisia opintoja on tarjolla noin 20 erilaista vaihtoehtoa, mutta Hyria Koulutus on keskittynyt tarjoamaan kolmea eri opintopolkua, jotka painottuvat joko myyntiin ja asiakkuuksien hoitamiseen, taloushallintoon tai yrittäjyyteen. Näiden kolmen
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opintopolun alla on kuusi eri tutkinnonosaa, joihin on saatavissa lähiopetusta. Nämä kuusi valinnaista tutkinnon osaa ovat:
 asiakkuuksien hoitaminen
 myynti
 kirjanpito
 laskutus ja reskontran hoitaminen
 yritystoiminnan suunnittelu
 yrityksessä toimiminen. (Hyria, n.d.)
Hyria koulutuksen liiketoiminnan perustutkintoon voidaan tällä hetkellä sisällyttää useita eri valinnaisia tutkinnonosia (liite 2). Opiskelijat voivat valita heille mieluisimmat valinnaiset tutkinnonosat, mutta kaikkeen ei Hyria
koulutuksella ole tarjota lähiopetusta, vaan tutkinnon osia voi suorittaa
työpaikoilla käytännön työtehtävissä. Opiskelijan tehtävänä on etsiä itselleen tällainen työpaikka, jossa kyseisen tutkinnon osan osaaminen voidaan
osoittaa näytöillä.
2.3

Ammatillisten opintojen keskeyttäminen
Yleisesti ottaen koulutusuran sujuvaa etenemistä pidetään ihanteellisena.
Nuori päättää peruskoulun ja siirtyy toiselle asteelle opiskelemaan, valmistuu ylioppilaaksi tai ammattiin ja jatkaa siitä vielä opintoja eteenpäin tai
siirtyy suoraan työelämään. Aina kaikki ei kuitenkaan mene suunnitellusti,
ja muutoksia voi koulutusuran aikana tulla ja opinnot saattavat keskeytyä.
Nämä muutokset, jotka aiheuttavat keskeytyksen, voivat olla positiivisia tai
negatiivisia opiskelijan kannalta katsottuna. Positiivisia muutoksia ovat esimerkiksi varusmiespalvelun suorittaminen, vanhempain vapaa tai työllistyminen. Myös muutto toiselle paikkakunnalle, jossa opiskelut jatkuvat toisessa oppilaitoksessa on tällainen positiivinen muutos. Koulutusalan vaihtamisen vuoksi tullut opintojen keskeytys katsotaan myös positiiviseksi
keskeytykseksi. Näillä positiivisilla keskeyttämisillä on aina taustalla ajatus,
että opinnot jossakin kohtaa suunnitelman mukaan jatkuvat eteenpäin.
Negatiiviset keskeyttämiset ovat niitä, joissa opintojen pariin ei ole tarkoitus palata ja jäädään tyhjän päälle vailla koulutuspaikkaa tai työtä. (Ahola,
Galli, Ikonen, 2009, s. 100)
Opintojen keskeyttäminen on aina negatiivinen tapahtuma jonkin tahon
kannalta katsottuna. Opintojen keskeyttäminen voi olla epäedullista yhteiskunnalle, oppilaitokselle tai opiskelijalle itselleen, riippuen syistä, miksi
opinnot keskeytyvät. Tämän vuoksi olisi todella tärkeää, että varsinkin ammatillisten opintojensa alussa oleva nuori saadaan pidettyä mukana koulutuksessa, ettei haittavaikutuksia tulisi. Opiskelijan kannalta negatiivinen
keskeyttäminen voi aiheuttaa syrjäytymistä ja jättää hänet kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolelle (Eurydice, 2014). Yhteiskunnalle opintojen keskeytyminen on aina taloudellinen tappio, kun koulutus jää kesken eikä siihen sijoitettua pääomaa saada hyödynnettyä tulevaisuuden veronmaksajana. Oppilaitoksen näkökannalta tilanne keskeytysten suhteen on sama
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kuin yhteiskunnan näkökulmasta eli lähinnä taloudellinen. Reformin myötä
rahoituksen muututtua enemmän suoritus- ja vaikuttavuusrahoitukseksi,
jää oppilaitokselta rahoitusta saamatta, kun opiskelija keskeyttää opintonsa.
Ammatillisten opintojen keskeyttämisiin on kiinnitetty erityistä huomiota
ja monenlaisia kehittämistoimenpiteitä on tehty keskeytysten määrien
pienentämiseksi. Keskeytysten määrät ovat olleet tasaisessa laskusuunnassa viime vuosikymmeninä. Vuoden 2020 maaliskuussa Tilastokeskuksen julkaisussa (Taulukko 1) näkyy kuitenkin selkeä kasvu ammatillisten
opintojen keskeyttämisten määrissä lukuvuodella 2017/2018. Nuorille
suunnatussa ammatillisessa koulutuksessa lukuvuonna 2017/2018 opintonsa keskeytti 8,7 prosenttia opiskelijoista (Tilastokeskus, 2020).

Kuva 4.

Opintojen keskeyttäminen lukuvuosina 2008/2009–2017/2018
(Tilastokeskus, 2020)

Opiskelijamäärään suhteutettuna, nuorille suunnatussa ammatillisessa
koulutuksessa, eniten lukuvuonna 2017/2018 opintoja keskeytettiin luonnontieteissä (20,6 prosenttia) ja ICT-alalla (13,9 prosenttia). Opetushallituksen (OPH, 2018) selvityksen mukaan useimmiten opinnot keskeytyvät
ensimmäisen 1,5 vuoden aikana ja erityisen suurta opintojen keskeyttäminen on vieraskielisillä, eritysopiskelijoilla sekä nuorilla aikuisilla (20–24 vuotiaat), joten näiden ryhmien tuen tarpeeseen ja ohjaukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Eurydicen ja Cedefopin (Eurydice, 2014) raportin mukaan opintojen keskeyttäminen varhaisessa vaiheessa liittyy vahvasti sosio-ekonomiseen vähäosaisuuteen. Opiskelijalla voi olla kielivaikeuksia tai sosiaalista eriytymistä, jolloin tulee ulkopuolisuuden tunne,
eikä mikään sido häntä opintoihin ja opintojen eteneminen on vaikeaa. Tällöin keskeyttäminen on yleistä. (Eurydice, 2014)
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2.3.1 Liiketoiminnan opintojen keskeytykset
Opintojen keskeyttämisiä tulee kaikilla aloilla jonkin verran. Nuorille suunnatun ammatillisen kaupan ja hallinnon alan koulutuksen lukuvuonna
2017/2018 keskeytti 9,2 prosenttia kaikista opiskelijoista (Tilastokeskus,
2020). Edellisvuoteen verrattuna, keskeytysten määrä kasvoi 0,5 prosenttiyksikköä, keskeytysten määrän ollessa lukuvuonna 2016/2017 8,7 prosenttia kaikista kaupan ja hallinnon alan opiskelijoista (Tilastokeskus,
2019).
Yhteishaun kautta tulevien liiketoiminnan opiskelijoiden opintojen keskeytykset Hyria koulutuksella ovat olleet viime vuosina hieman valtakunnan
tason yläpuolella ja keskeytyksissä on ollut nouseva trendi. Alla olevassa
taulukossa (taulukko 1) on tarkemmin esiteltynä luvut viime vuosien keskeyttäneiden määrästä (Vepsä, 2020).
Yhteishaun kautta tulleiden opiskelijoiden keskeytykset liiketoiminnan opinnoissa vuosina 2015-2019 (Vepsä, 2020)

Taulukko 1.

Vuosi
2015
2016
2017
2018
2019

Keskeyttäneet
56
37
34

Opiskelijoita
yhteensä
683
561
415

Keskeytysprosentti
8,20 %
6,60 %
8,19 %

27
20

263
218

10,27 %
9,17 %

Kaikista Hyria koulutuksen liiketoiminnan opiskelijoista opintonsa vuosina
2015–2020 keskeytti yhteensä 369 opiskelijaa (Nikkilä, 2020). Alla olevasta
taulukossa (taulukko 2) on eriteltynä niitä syitä, joiden vuoksi liiketoiminnan opinnot ovat tarkastelujakson (vuosien 2015–2020) aikana keskeytyneet.
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Taulukko 2. Liiketoiminnan opintojen keskeytykset Hyria koulutuksella
vuosina 2015–2020 (Nikkilä, 2020)

Keskeytysten määrä kpl

Liiketoiminnan opintojen keskeytykset
lukuvuosina 2015 - 2020
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Keskeytyksen syy

Eniten keskeyttämisiä on tullut runsaiden poissaolojen vuoksi. Vuosina
2015–2020 runsaiden poissaolojen vuoksi opintonsa keskeytti 112 opiskelijaa, joka on 30 prosenttia kaikista keskeytyksistä. Toiseksi eniten opintoja
on keskeytetty muuhun koulutukseen siirtymisten vuoksi, joita oli vertailuajanjaksolla 80 opiskelijan verran. Näistä opiskelijoista 67 prosenttia on
siirtynyt toiseen koulutusohjelmaan Hyria koulutuksen sisällä ja ovat näin
ollen säilyneet oman oppilaitoksen opiskelijoina. Muuhun koulutukseen
siirtymisen vuoksi opintonsa keskeyttäneistä 33 prosenttia on vaihtanut
kokonaan toiseen oppilaitokseen. Tilastoitua tietoa ei ole, onko koulutusohjelma vaihtunut vai pysynyt vaihdon jälkeen samana. Henkilökohtaisista
syistä opintonsa keskeytti 11 prosenttia opiskelijoista ja väärin koulutusalan valinneita oli vertailuajanjaksolla 8 prosenttia opiskelijoista. Muun
syyn vuoksi opintonsa keskeytti 26 opiskelijaa. Muihin syihin sisältyviin
keskeytyksiin kuuluvat myös huonot liikenneyhteydet, opiskelijakavereihin
liittyvät syyt, opiskelu- ja oppimisvaikeudet sekä opiskelijat, jotka eivät
koskaan aloittaneet opintojaan. (Nikkilä, 2020)
2.3.2 Aiemmat tutkimukset opintojen keskeyttämisten syistä
Opintojen keskeyttäminen voi johtua hyvin monesta syystä. Syyt keskeytykselle ovat aina yksilöllisiä, näin ollen tarkkaa ja yksiselitteistä tilastointia
opintojen keskeyttämisten syistä on vaikea tehdä. Keskeyttämisissä on alueellisia sekä oppilaitos- ja alakohtaisia eroja. Yleisesti ottaen opinnot voivat keskeytyä positiivisesta tai negatiivisesta syystä. Positiivisia syyt ovat
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silloin, kun opinnot ovat suunniteltu jatkuvaksi keskeytyksen jälkeen. Negatiivisia keskeytykset ovat, jos suunnitelmaa opintojen jatkumisesta tai
työelämään siirtymisestä ei ole olemassa. (Ahola, ym., 2009, s. 100)
Oheisessa kuvassa (kuva 6) on vuonna 2017 tehdyn Nuorisobarometrin
pohjalta esitetty syitä ammatillisten- ja lukio-opintojen keskeyttämiseen.
Suurin yksittäinen syy tämän tutkimuksen mukaan opintojen keskeyttämiseen on väärä alavalinta. (Pekkarinen & Myllyniemi, 2017, s. 45–47)

Kuva 5.

Ammatillisten opintojen keskeyttämiseen vaikuttaneet syyt
(Pekkarinen & Myllyniemi, 2017)

Väärä alavalinta ei välttämättä johdu opiskelijasta itsestään. Syynä voi olla
se, ettei hakija ole saanut ensisijaisesti hakemaansa opiskelupaikkaa ja on
aloittanut opinnot toisella alalla, jolle varsinaisesti olisi halunnut. Tämä aiheuttaa motivaation puutetta oppimista kohtaan ja opinnoissa eteneminen on hankalaa ja voi johtaa opintojen keskeytykseen. Opiskelijan opintojen seuranta, yhteiset keskustelut ja riittävä palaute opintojen etenemisestä ovat opiskelijalle todella tärkeitä motivaation säilyttämisen kannalta.
Nuorisobarometrin tutkimukseen vastanneista 56 prosenttia kertoo väärän alavalinnan olleen syy opintojen keskeyttämiselle. Usein alan vaihdon
ollessa keskeytyksen syynä, opiskelijalla on ollut jo tiedossa uusi opiskelupaikka. Keskeyttämiseen on olennaisesti vaikuttanut myös se, ettei opiskelija ole viihtynyt koulussa eikä opetus ole vastannut opiskelijan odotuksia. Opiskelijan ennakko-odotuksien täyttymättömyys voi johtua virheellisistä alaan liittyvistä näkemyksistä tai vähäisestä opinto-ohjauksesta. Opis-
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keluviihtyvyyteen vaikuttavia asioita ovat muun muassa kiusatuksi tuleminen, kavereiden puute, vuorovaikutuksen toimimattomuus opettajan ja
opiskelijan välillä sekä vertaisvuorovaikutuksen puuttuminen. Yksittäisenä
poimintana tutkimustuloksista voidaan nostaa esille se, että vastaajista 14
prosenttia on kertonut keskeyttämiseen vaikuttaneen erittäin tai melko
paljon sen, ettei ole saanut tukea opintoihinsa. (Pekkarinen & Myllyniemi,
2017, s. 45–47)
Koulutusreformissa painotetaan ohjaavaa otetta opetuksessa jolloin uudistuksen myötä ohjaus opiskelijoille on lisääntynyt, mikä auttaa opiskelijaa selviytymään paremmin opinnoistaan. Opinnot ovat reformin voimaan
tulon jälkeen siirtyneet enemmän työelämäpainotteiseksi, jolloin yllä mainitut syyt koulussa viihtymiseen ja henkilökemioiden vaikutukseen ovat
vähäisemmät, kuin aiemmin.
2.3.3 Tukipalvelut Hyria koulutuksen liiketoiminnan osastolla
Hyria koulutuksen liiketoiminnan osaston tukipalveluhenkilöstöön kuuluu
opinto-ohjaaja, erityisopettaja, kuraattori, terveydenhoitaja, psykologi, etsivän nuorisotyön ohjaaja ja ammatilliset ohjaajat. Tukipalveluita voivat
hyödyntää niin henkilökunta kuin opiskelijatkin. Henkilökunta voi konsultoida tukipalveluita, jos esimerkiksi vastuuvalmentajalla herää huoli opiskelijan hyvinvoinnista tai opintojen etenemisestä. Vastuuvalmentaja voi
ottaa yhteyden kuraattoriin, opinto-ohjaajaan tai erityisopettajaan ja
saada heiltä ammattitaitoisia neuvoja miten edetä opiskelijan kanssa. (Hyria, n.d.)
Opinto-ohjaajalta opiskelija saa apua opintojen etenemiseen, alavalintoihin, jatko-opintoihin liittyviin kysymysiin sekä urasuunnitteluun ja työllistymistä koskeviin kysymyksiin. Opintojen ohjaamisella tuetaan opiskelijaa
opinnoissaan, estetään syrjäytyminen sekä mahdollinen opintojen keskeyttäminen. Ohjaamiseen liittyy myös tutor-toiminta, jossa toisen- ja kolmannen vuoden opiskelijat ovat uusien, aloitusvaiheessa olevien opiskelijoiden tukena ja apuna uusien tilanteiden edessä, jolloin opiskelijan ei tarvitse jäädä yksin. Opiskelijaa ohjaa läheisimmin oman ryhmän vastuuvalmentaja. (Hyria, n.d.)
Erityisopettajan tarve opiskelijalle kartoitetaan jo heti opintojen alussa
henkilökohtaisen osaamisen oppimissuunnitelman (HOKS) laatimisen yhteydessä. Hyria koulutuksen liiketoiminnan osasto jakaa erityisopettajan
palvelut yhdessä sosiaali- ja terveysalan osaston opiskelijoiden kanssa. Erityisopettaja on puolet työajastaan käytettävissä liiketoiminnan opiskelijoille ja tämä aika käytetään yhteisten aineiden opiskeluun erityistä tukea
tarvitseviin opiskelijoihin. Ongelmatilanteissa opiskelija voi saada apua
myös kuraattorilta. Ongelmia voi esiintyä omassa sosiaalisessa elämässä,
itsenäistymisessä, kasvussa ja kehityksessä. Kuraattori on myös opetushenkilöstön apuna, jos osastolla ilmenee esimerkiksi häiriökäyttäytymistä
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luokassa, niin kuraattorilta saa apua tilanteen selvittämiseen. Tällä pystytään takaamaan kaikille opiskelijoille häiriötön opiskelu ja mielekäs työympäristö. (Hyria, n.d.)
Terveydenhoitajaa opiskelijat voivat tavata monenlaisissa asioissa. Terveydenhoitaja tekee läheistä yhteistyötä opiskeluterveydenhuollon lääkärin
kanssa ja tällä voidaan edistää opiskelijan terveyttä suoriutuakseen opinnoistaan sekä taata hänelle tulevaisuuden työkyky työelämään siirryttäessä. Psykologin avulla voidaan ennalta ehkäistä ja selvittää psyykkisiä ongelmia sekä suunnitella tukitoimia opiskelun tukemiseksi. Liiketoiminnan
henkilökunnan käytettävissä on myös etsivän nuorisotyön ohjaaja, jonka
tehtävänä on auttaa opiskelijan tavoittamisessa, jos opiskelijalla on pitkään jatkuneita, ilmoittamattomia poissaoloja ja häntä ei olla useista yrityksistä ja tavoista huolimatta tavoitettu. Etsivän nuorisotyön ohjaaja voi
auttaa opiskelijaa elämänhallinnan, viranomaisasioiden ja työllistymisen
kanssa. (Hyria, 2018)
Reformiuudistuksen myötä ohjaamisen tarve on lisääntynyt ammatillisissa
oppilaitoksissa. Ammatillinen ohjaaja ei toimenkuvana ole uusi, mutta
rooli ja työnkuva ovat hieman muuttuneet reformin voimaantulon jälkeen.
Nykyisin liiketoiminnan osastolla ammatillisen ohjaajan työssä on enemmän koko ryhmän ohjaamista yksin, verraten aikaisempaan yksilöllisempään ohjaustapaan opettajan työparina. Liiketoiminnan osastolla ammatillinen ohjaaja on hyvin lähellä opiskelijaa lähes päivittäin. Ammatillinen ohjaaja on helposti tavoitettavissa koululla sekä verkon välityksellä. Ammatillisen ohjaajan puoleen voi kääntyä missä tahansa asiassa ja hän ohjaa
opiskelijan eteenpäin, asian tuntevalle taholle. Ammatillinen ohjaaja työskentelee vastuuvalmentajan työparina.
Useat koulutusta tarjoavat oppilaitokset ovat kehittäneet erilaisissa hankkeissa omia malleja varhaiseen välittämiseen ja opiskelijan opintojen etenemättömyyden puuttumiseen. Tällaisessa varhaisen tuen mallissa oppilaitoksen sisäinen, monialainen verkosto toimii yhteistyössä, jonka avulla
saadaan opiskelijalle tarvittava tuki heti ammattilaisen taholta ja voidaan
reagoida nopeasti opiskelijan arjen muutoksiin ja mahdollistaa edelleen
opintojen onnistuminen. Hyria koulutuksella on lanseerattu vuonna 2020
oma Varhaisen tuen malli (Kuva 6), joka on laadittu Opetushallituksen
(OPH) rahoittaman Prikka -hankkeen yhteydessä, jonka tarkoituksena on
parantaa ammatillisen koulutuksen käytänteitä (Prikkahanke, 2020).
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Kuva 6.

Varhaisen tuen malli (mukaillen Hyria koulutus, 2020)

Kaaviossa on esitettynä polku, miten Hyria koulutuksen henkilökunta puuttuu varhaisessa vaiheessa opiskelijan opintojen ongelmiin ja yrittää näin
auttaa opiskelijaa eteen tulleissa ongelmissa ja sitä kautta edistää opiskelijan opintojen etenemistä.
Vastuuvalmentaja, työparinsa kanssa, on erityisen tärkeässä roolissa huomioidessaan ryhmänsä opiskelijoita. Vastuuvalmentaja työparinsa kanssa
seuraa poissaoloja ja ottaa kontaktin opiskelijaan viimeistään silloin, kun
annetut poissaolorajat ylittyvät. Poissaolot eivät ole ainoa indikaattori,
joita tulee seurata, vaan opiskelijalla voi ilmetä myös esimerkiksi käytösmuutoksia, motivaatio-ongelmia, opintojen etenemättömyyttä tai opiskelijalla voi olla jokin muu huoli. Näitä muutoksia tulee seurata koko henkilökunnan toimesta ja ilmaista huoli vastuuvalmentajalle havainnon tehtyään. Vastuuvalmentajan huolen ilmetessä hän etenee prosessissa yllä esitetyn kaavion mukaisesti. Ensimmäisessä keskustelussa sovitaan yhdessä
opiskelijan kanssa, miten opinnot saadaan jälleen etenemään. Tarvittaessa
voidaan konsultoida oppilaitoksen tukipalveluhenkilöstöä opiskelijan ja
alaikäisen huoltajan luvalla.
Mikäli opinnot eivät edelleenkään etene ja huoli opiskelijan tilanteesta jatkuu, vastuuvalmentaja pyytää opiskelijaa ja alaikäisen huoltajaa saapumaan opintojen jatkumisen edellytykset -keskusteluun (OJE). OJEpalaverissa päivitetään opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) ja sovitaan tukitoimista tarpeen mukaan. Keskustelun päätteeksi sovitaan seuranta-aika, jonka aikana vastuuvalmentaja
seuraa sovittujen asioiden toteutumista. Parhaimmassa tapauksessa opiskelija noudattaa sopimusta ja opinnot etenevät suunnitelman mukaisesti.
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Jos opiskelija ei noudata keskustelussa tehtyä sopimusta, tulee eteen kuuleminen opintojen jatkumisesta. Kuulemistilaisuuden tarkoitus on päättää
opiskelijan opintojen jatkumisesta. Tilaisuudessa päivitetään HOKS sekä
sovitaan tarvittavat tukitoimet ja näiden toimenpiteiden seuranta-aikataulu. Kuulemistilaisuudessa voidaan myös päättää opintojen päättymisestä. Tämä tehdään silloin, jos opiskelija ei saavu kuulemistilaisuuteen tai
opiskelijalla ei ole tarkoitusta osallistua hänelle suunniteltuihin opintoihin
ilman pätevää syytä poissaololleen, tällöin rehtori tekee päätöksen eroamisesta.
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3

PALVELUMUOTOILU LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEN TYÖKALUNA
Tilastokeskuksen (Tilastokeskus, 2020) mukaan Suomessa kansantalouden
rakenteessa maa- ja metsätalous sekä teollisuus ovat menettäneet osuuttaan, kun taas palvelut ovat nykyisin jo lähes 70 prosenttia bruttokansantuotteesta. Yritysten toimintaympäristö on muuttunut paljon viime vuosikymmenten aikana. Tänä päivänä palvelumuotoilu on kasvattanut kysyntää yritysmaailmassa palveluiden määrän lisääntyessä. Maailmanlaajuisesti palvelusektori on kasvanut suurimmaksi talouden toimialaksi. (Koivisto, Säynäjäkangas & Forsberg, 2019, s. 17).
Palveluiden merkitys on kasvanut sekä perinteisellä palvelusektorilla, että
teollisuuden saralla. Palvelullistaminen on tullut vahvasti osaksi yritystoimintaa kaikilla aloilla ja tällä tavoitellaan asiakkaan tarpeiden tyydyttämistä kokonaisvaltaisesti, etsien asiakkaalle sopivimmat tuote-palvelukokonaisuudet. Yksinkertaisesti palvelullistaminen tarkoittaa esimerkiksi
tuotteeseen liitettyjä lisäpalveluja jotka täydentävät tuotetta, kuten koulutukset, huolto- ja takuuasiat tai rahoituspalvelut. Palveluiden kehittämisen tavoitteena on saada pitkäaikaisia asiakassuhteita sekä laajentaa omaa
markkina-asemaa toimialalla. Tämän onnistuminen edellyttää vahvaa asiakaskeskeisyyttä. (Koivisto, ym., 2019, s. 17–18)
Yritysten tulee ymmärtää asiakasta uudesta näkökulmasta, jolloin voidaan
keskittyä siihen, mitä asiakkaat todella haluavat palvelulla tavoittaa. Teknologian kehitys on muuttanut radikaalisti palvelumarkkinoita ja nykyisin,
koska internetin välityksellä palveluja voidaan tarjota lähes missä ja milloin
vain, mahdollistaa se myös täysin uusien palvelujen tarjoamisen asiakkaille. Uusia palveluja kehitettäessä on kuitenkin pidettävä mielessä asiakaslähtöisyys ja arvon tuottaminen asiakkaalle, joka on palvelumuotoilussa
kaiken perusta. Asiakas ei ole enää vain passiivinen kuluttaja vaan asiakas
on aktiivinen päätöksentekijä, jolla on entistä enemmän vaikutusta markkinoilla. Asiakkaat odottavat tänä päivänä saavansa palvelua nopeasti, helposti ja kohdennetusti juuri itselle. Asiakkaat mieltyvät usein palveluihin,
jotka tuovat heille uusia kokemuksia ja emotionaalista mielihyvää, jolloin
palvelun pitää olla merkityksellistä asiakkaalle. Tulevaisuuden yritysmaailmassa menestyjiä ovat he, ketkä löytävät sellaisia tarpeita asiakkaille, joita
asiakas ei itse tiedä tarvitsevansa ja jotka selvittävät sekä rohkeasti kokeilevat uusia tapoja toimia. Etsittäessä uusia tapoja toimia, prosessissa voidaan apuna käyttää palvelumuotoilua. (Koivisto ym., 2019, s. 19–28)

3.1

Palvelumuotoilun idea
Palvelumuotoilua on käytetty liiketoiminnan kehittämisessä 1990-luvulta
lähtien. Yleisemmin palvelumuotoilu on tullut osaksi yritystoimintaa vasta
2000-luvun alkupuolella, jolloin laajemmin huomattiin palvelujen valtaavan alaa taloudessa ja kysynnän kohdentuvan palveluihin, jotka ovat kehitetty erityisesti asiakaslähtöisesti. Tuolloin ymmärrettiin myös se, että
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muotoilla voidaan muutakin kuin tavaroita ja palvelun muotoilussa tulee
kiinnittää huomiota asiakkaan saamaan kokemukseen ja arvoon tuotetusta palvelusta. (Koivisto ym., 2019, s. 32)
Palvelumuotoilun perusta pohjautuu muotoiluajatteluun, jossa on erikoistuttu palvelujen, palveluliiketoiminnan sekä asiakas- ja työntekijäkokemusten kehittämiseen. Palvelumuotoilussa palvelun käyttäjä on aina kaiken kehittämisen keskipisteenä, riippumatta siitä, missä roolissa hän palvelua käyttäessään on. Palvelumuotoilun tavoitteena on palvelun kehittäminen käyttäjälähtöisesti niin, että kehityksen tulos vastaa asiakkaan tarpeita sekä mahdollistaa myös liiketoiminnan kannattavuuden. Palvelumuotoilun avulla voidaan innovoida täysin uusia palveluja tai kehittää jo
olemassa olevia palveluja enemmän ja paremmin asiakkaiden tarpeisiin
sopivimmiksi. (Koivisto ym., 2019, s. 34–35)
Palvelun kehittämisessä tulee tarkastella kriittisesti asiakkaan palvelupolkua ja sen eri vaiheita, eli palvelutuokioita. Palvelutuokioissa asiakas on yhteydessä palveluntarjoajaan eri kanavien kautta ja nämä kontaktipisteet
pyritään suunnittelemaan niin, että palvelukokonaisuudesta saadaan asiakkaalle selkeä, johdonmukainen, positiivinen ja yhtenäinen asiakaskokemus riippumatta palvelukanavasta. (Koivisto ym., 2019, s. 34–35)

Kuva 7.

Palvelutuokiot palvelupolulla (Tuulaniemi, 2016, s. 79).

Tuulaniemen (2016, s. 79) esittämässä asiakkaan palvelupolun mallissa
(kuva 7) on useita eri palvelutuokioita, jotka muodostuvat lukuisista eri
kontaktipisteistä, joita ovat henkilöt, tavarat, toimintaympäristöt ja käytänteet. Palvelumuotoilun keinoin voidaan kehittää mitä tahansa kontaktipistettä asiakkaan palvelupolulla. Kehitettävänä voi olla esimerkiksi digitaalinen palvelu tai henkilökohtainen palvelu asiakaspalvelupisteellä tai
koko asiakkaan kokema matka asiakkuuden aikana. (Koivisto ym., 2019, s.
34–35)
Palvelumuotoilun keinoja voidaan käyttää myös mihin tahansa yrityksen
sisällä oleviin kehityskohteisiin. Kehittämishaasteita voi olla asiakasrajapinnassa, jossa kehittäminen on usein asiakkaan ja palveluntarjoajan väli-
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seen vuorovaikutukseen liittyvää. Systeemisellä tasolla kehitetään itse palvelua tai asiakaskokemusta. Strategisella tasolla luodaan usein kokonaan
uusia palveluja ja määritellään tulevaisuuden suuntaviivoja. (Koivisto, ym.,
2019, s. 55)
Koiviston ym. (2019, s. 57) mukaan kehittämiskohteet voidaan jakaa karkeasti viiteen eri kokonaisuuteen, jotka on esitetty alla olevassa kuvassa.

Kuva 8.

Palvelumuotoilun tyypillisiä kehittämiskohteita (Koivisto ym.,
2019, s. 57)

Yleisemmin palvelumuotoilua hyödynnetään ensimmäisessä esitetyssä kokonaisuudessa, jossa kehitetään palveluprosesseja ja kontaktipisteitä. Kehitystyö fokusoituu tällöin asiakkaan ja palvelun tuottajan välisen viestinnän kehittämiseen, eli asiakasrajapintaan. Vuorovaikutus voi olla perinteistä fyysisessä ympäristössä tapahtuvaa, verkkoympäristössä olevaa tai
näiden yhdistelmää. Onnistunut palvelumuotoilu näkyy vakiintuneen toimintamallin muuttumisena niin palveluhenkilökunnassa kuin asiakkaissakin. Palvelumuotoilun keinoja käytetään palvelutuotteiden ja –tarjooman
kehittämisessä, jolloin luodaan kokonaan uusi palvelu tai uudistetaan jo
olemassa olevaa palvelua kehittämällä esimerkiksi maksullisia lisäpalveluja
ydintuotteeseen tai –palveluun. Kehityksen tuloksena uusi innovaatio palvelee asiakkaan tarpeita paremmin ja tuo asiakkaalle enemmän arvoa, jolloin hän on myös valmis maksamaan tuotteesta tai palvelusta enemmän.
(Koivisto, ym., 2019, s. 57–61)
Palvelumuotoilua voidaan hyödyntää palveluun liittyvän viestinnän, myynnin ja markkinoinnin kehittämisessä, jolloin tavoitellaan suurempia asiakasvirtoja, palvelun parempaa saatavuutta, korkeampaa käyttöastetta,
kanta-asiakkaita ja kilpailijoista erottuvuutta. Yrityksen sisäisen toiminnan
kehittämisessä palvelumuotoilun kehittämisote toimii erinomaisesti. Kehittäminen voi kohdentua esimerkiksi henkilöstön työhyvinvointiin, motivointiin, palkkaukseen, perehdytykseen, resurssien uudelleen organisointiin tai johtamiseen. Näitä kohteita kehittämällä pyritään saavuttamaan
parempi työntekijäkokemus sekä positiivinen työnantajamielikuva. Palvelumuotoilua käytetään myös kehittämään yrityksen liiketoimintaa laajemmin, jolloin kehitystyössä varmistetaan asiakaskeskeisyys jonka avulla voidaan päästä asetettuihin tavoitteisiin menestyksen ja kasvun suhteen.
(Koivisto, ym., 2019, s. 57–61)
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3.2

Palvelumuotoilu prosessina
Perinteisesti yritystoiminnan kehittäminen on edennyt olettamisesta ratkaisun kautta tarjoamiseen. Palvelumuotoilun kehittämisotteessa kaiken
keskipisteenä on itse palvelun käyttäjä, eli asiakas. Perinteisen ja palvelumuotoilun kehittämistoiminnan isoin ero on asiakaslähtöisyys, joka on perinteisessä mallissa vähäistä ja palvelumuotoilun kehittämisotteessa todella vahvaa. Palvelumuotoilun kehittämisotteessa aloitetaan ensin käyttäjän tarpeen ymmärtämisellä, jonka jälkeen osallistetaan sidosryhmät ratkaisun kehittämiseen ja lopuksi käyttäjän tarpeet ja liiketoiminnalliset tavoitteet sovitetaan yhteen, jolloin lopputuloksena on saatu ratkaisu, joka
on suotuisa kaikille osapuolille. (Koivisto, ym., 2019, s. 48–50)

Kuva 9.

Palvelumuotoilun ja perinteisen kehittämismallin ero (Koivisto,
ym., 2019, s. 48)

Palvelumuotoiluprosessissa on tarkoitus tunnistaa arvonluontimahdollisuuksia, joita voidaan löytää vain, jos ymmärretään asiakkaan todelliset
tarpeet. Tarkoituksena on myös kehittää arvolupauksia sekä parantaa asiakkaan kokemusta saadusta palvelusta. Palvelumuotoilun prosessia kuvataan usein Design Counsilin Tuplatimanttiprosessimallin avulla. (Koivisto,
ym., 2019, s. 42–43)
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Kuva 10. Design Counsilin Tuplatimanttiprosessimalli (Koivisto, ym., 2019,
s. 43)
Tuplatimanttiprosessimallissa on kaksi timanttia, eli kaksi vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa yritetään löytää oikea ongelma, joka pitää ratkaista tai
löytää mahdollisuus luoda arvoa asiakkaalle. Timantin toisessa vaiheessa
luodaan löydettyyn ongelmaan tai mahdollisuuteen ratkaisu, joka siihen
parhaiten sopii. Tuplatimantit ovat jaettu neljään eri vaiheeseen: löydä,
määritä, kehitä ja tuota. Ensimmäisen timantin vaiheet: löydä ja määritä,
liittyvät ongelman tai mahdollisuuden tunnistamiseen. Toisen timantin
vaiheet: kehitä ja tuota, ovat osana ratkaisun luomista. Timanttien divergenssi- eli Löydä ja Kehitä –vaiheet ovat avoimia, vapaan ajattelun osioita.
Konvergenssi –vaiheissa, joita ovat määritä ja tuota timantin osat, keskittyvät vaihtoehtojen rajaamiseen. (Koivisto, ym., 2019, s. 43)
Desingn Counsilin mallissa palvelumuotoiluprosessi alkaa löydä -vaiheella,
jossa kerätään tietoa asiakkaan tarpeesta, käyttäytymisestä, motiivista ja
unelmista sekä yritystoiminnan tavoitteista. Löydösten avulla, palvelumuotoilun keinoin, on mahdollista saavuttaa parempi malli jo olemassa
olevaan palveluun tai innovoida kokonaan uusi palvelu. Toisessa, eli määritä -vaiheessa löydökset analysoidaan ja tämän myötä tulee ymmärrys
määritettyyn ongelmaan tai mahdollisuuteen. Kehitä -vaiheessa luodaan
ratkaisumalleja ja konsepteja löydettyyn ongelmaan tai mahdollisuuteen,
jotka tuota -vaiheessa rajataan niihin vaihtoehtoihin, jotka voivat toimia ja
antavat mahdollisuuden päästä asetettuihin tavoitteisiin. (Koivisto, ym.,
2019, s. 45–46)
Tuulaniemi (2016, s. 128) määrittää palvelumuotoiluprosessin koostuvan
eri osista, joita ovat: määrittely, tutkimus, suunnittelu, palvelutuotanto ja
arviointi. Tätä prosessikaaviota voidaan hyödyntää kokonaisuudessaan silloin, kun tarkoituksena on kehittää täysin uusi palvelu. Kyseen ollessa jo
olemassa olevan palvelun kehittämisestä, prosessikaaviota voidaan hyödyntää niiltä osin, kuin se katsotaan tarpeelliseksi. (Tuulaniemi, 2016, s.
129)
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Kuva 11. Palvelumuotoiluprosessi (Tuulaniemi, 2016, s. 128)
Tuulaniemen (2016, s. 128) mallissa ensin selvitetään mitä ongelmaa ollaan lähdössä ratkaisemaan ja mitkä prosessin tavoitteet ovat. Tutkimusta
voidaan tehdä haastattelemalla, asiakastutkimuksilla sekä keskustelemalla
ja tavoitteena tässä vaiheessa on saada ymmärrys kehittämisen kohteesta,
ympäristöstä, voimavaroista ja käyttäjän tarpeesta. Suunnitteluun kuuluu
uusien ratkaisujen luominen, mahdollisesti näiden testaaminen käytännössä sekä mietitään mittarit palvelulle. Tuotantovaiheessa uusi, ideoitu
konsepti lanseerataan asiakkaille, pyydetään käyttäjiltä kehitysideoita ja
suunnitellaan prosessi tuotteistaa palvelu. Lopuksi prosessi vielä arvioidaan ja mittausten pohjalta palvelua voidaan vielä kehittää entisestään.
(Tuulaniemi, 2016, s. 128)
3.3

Palvelumuotoilun hyödyt liiketoiminnalle
Yrityksen menestymiseen ja tuloskasvuun vaikuttavat tutkimusten mukaan positiiviset asiakaskokemukset. Koivisto ym. (2019, s. 25) esittävät
kirjassaan Watermark Consulting (2015) toteuttaman tutkimustuloksen,
jonka mukaan pitkäjänteisesti asiakaskokemukseen panostamalla saadaan
suurempi tuotto osakemarkkinoilla verrattuna heihin, ketkä eivät asiakaskokemukseen juurikaan olleet panostaneet. Osakemarkkinoiden tuottoero oli jopa 80 prosenttia enemmän niillä, ketkä panostivat asiakaskokemukseen. (Koivisto, ym., 2019, s. 25)
Koiviston ym. (2019, s. 152) mukaan palvelumuotoilun myötä saatuja hyötyjä yritystoiminnalle voidaan nähdä useasta eri perspektiivistä:
1. taloudellisesta näkökulmasta
2. markkinanäkökulmasta
3. sisäisten prosessien näkökulmasta
4. työkulttuurin ja osaamisen näkökulmasta.
Taloudellisesta näkökulmasta tarkastellessa palvelumuotoilun myötä saadut hyödyt ilmenevät tulovirtojen kasvuna sekä kustannusten vähenemisenä. Tulovirrat kasvavat, koska asiakkaat ovat valmiita maksamaan enemmän, saadakseen itselleen miellyttävän asiakaskokemuksen. Tämä johtaa
usein myös kanta-asiakkuuteen ja suositteluun hyvästä palvelusta lähipiirille, jolloin yrityksen asiakasmäärät lisääntyvät. Pettymys asiakaskokemuksessa taas voi johtaa laskeneisiin asiakasmääriin, joka vaikuttaa yrityksen tulokseen negatiivisesti. Kustannussäästöt ovat seurausta virheiden,
reklamaatioiden ja markkinointikulujen vähenemisestä. Liiketoiminnan
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parantunut tulos voi johtua myös tehostetusta toiminnasta tuotantoprosessissa. Positiivisella asiakaskokemuksella on myös vaikutusta hyvään työilmapiiriin ja sairauspoissaolojen vähenemiseen, koska tyytyväistä asiakasta on mielekkäämpää palvella, kuin negatiivisella asenteella olevaa
asiakasta, jolloin työntekijän työn tuottavuus myös paranee. (Koivisto, ym.,
2019, s. 25–26, 152)
Markkinanäkökulman perspektiivistä palvelumuotoilun hyödyt tulevat
esiin markkinaosuuden kasvuna, joka on seurausta asiakastyytyväisyydestä ja kanta-asiakkaiden lisääntyneestä määrästä. Tyytyväinen asiakas
ostaa enemmän sekä suosittelee palvelua muille, jolloin markkinointikustannuksissa saadaan myös säästöä aikaan. Palvelumuotoilun keinoin yritys
pystyy ymmärtämään asiakasta ja hänen tarpeitaan paremmin, jolloin voidaan innovoida kilpailijoista poikkeavia ratkaisuja markkinoille ja kasvattaa
näin omaa markkinaosuutta. (Koivisto, ym., 2019, s. 153)
Palvelumuotoilun hyödyt sisäisten prosessien näkökulmasta voivat olla uusien palvelujen nopeampi ja helpompi lanseeraaminen sekä palvelujen laajentaminen. Myös jo olemassa olevien palvelujen nopeampi ja tehokkaampi kehittäminen voidaan saavuttaa palvelumuotoilun keinoin. Näillä
toimenpitein asiakkaan saaman palvelun laatu paranee, reklamaatiot sekä
ongelmatilanteet palveluketjussa vähenevät ja palveluja on paremmin saatavilla. Kehitystyön tuloksena usein tuotanto tehostuu ja henkilöstöresursseja voidaan hyödyntää aiempaa tehokkaammin. (Koivisto, ym., 2019, s.
154–155)
Palvelumuotoilun liiketoimintahyödyt työkulttuurin ja osaamisen näkökulmasta voivat näkyä esimerkiksi työntekijäkokemuksessa lisääntyneenä
työtyytyväisyytenä, parempana työhyvinvointina ja sairauspoissaolojen
pienenemisenä. Työntekijät ovat sitoutuneempia työnantajaan sekä motivaatio tehtyä työtä kohtaan kasvaa. Tällä voidaan saavuttaa myös parempi
työnantajamielikuva. Palvelumuotoilulla voidaan vaikuttaa myös sisäisten
toimintatapojen kehittymiseen, jolloin toimintamallit selkeytyvät, työmenetelmien suunnittelu sekä viestintä yrityksen sisällä ja ulospäin tehostuu.
(Koivisto, ym., 2019, s. 155–156)
3.4

Ammatillinen koulutus palveluna
Tuulaniemi (2016, s. 67) määrittää palvelun vuorovaikutusprosessiksi palveluntarjoajan sekä asiakkaan välillä. Palvelu on aineetonta toimintaa,
jonka joku antaa jollekin ja jossa omistussuhde ei muutu. Palvelu ei myöskään kulu käytettäessä, eikä sitä voi omistaa. Palvelu on aina elämys, jossa
tapahtumasta ja prosessista muodostuu kokonaisuus, jolla ratkaistaan asiakkaan ongelma. (Tuulaniemi, 2016, s. 59)
Ammatillisessa koulutuksessa olevat opiskelijat ovat aina asiakkaita koulutuksenjärjestäjälle eli palveluntarjoajalle. Opiskelijan opiskelema tutkinto
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ja sen eri osat sisältävät koulutustuotteita, jotka ovat palveluja opiskelijalle. Varsinaisten koulutuspalveluiden lisäksi koulutuksenjärjestäjä tarjoaa asiakkailleen kattavat tukipalvelut. Tukipalveluihin sisältyy esimerkiksi
koulukuraattorin-, terveydenhoitajan-, koulupsykologin- sekä lääkärin palvelut. Näin ajatellen, ammatillinen koulutus voidaan mieltää palveluksi,
jota tarjotaan opiskelijoille.
Ammatillinen koulutus pyrkii huolehtimaan siitä, että työvoimaa on tarjolla riittävästi työelämän tarpeisiin. Nykypäivänä koulutuksen organisointia hankaloittaa väestön epätasainen jakautuminen alueellisesti, väestön
ikääntyminen ja alhainen syntyvyys. Kaikilla ei ole yhdenmukaista mahdollisuutta osallistua koulutukseen esimerkiksi pitkien välimatkojen vuoksi.
Myös työelämän muutokset sekä kuntien heikot taloudelliset tilanteet
haastavat koulutuksen järjestäjiä. Haasteena on koulutuksen saatavuuden
varmistaminen kaikille tasapuolisesti. (FCG, n.d.)
Työelämässä jatkuva kouluttautuminen on tätä päivää, jotta yritys ja sen
työntekijät pysyvät jatkuvassa muutoksessa mukana. Työelämä automatisoituu ja digitalisoituu kovaa vauhtia ja tämän myötä työelämässä tarvitaan jatkuvaa osaamisen päivittämistä. Ammatillisen koulutuksen järjestäjä tarjoaa koulutuksen järjestämistä palveluna työelämän toimijoille suoraan esimerkiksi henkilöstökoulutusten muodossa. Tänä päivänä ammatillinen koulutus ei ole sidottu enää fyysisesti oppilaitoksen tiloihin, vaan
koulutusta voidaan järjestää asiakkaan tiloissa, verkkoympäristöissä tai ulkopuolisen toimijan tiloissa. (Kuntaliitto, 2020)
Työvoiman ja työpaikkojen kohtaamisessa on alueellisesti suuria vaihteluja. Toisaalta työpaikkoja on tarjolla, mutta välttämättä osaavaa työvoimaa ei näihin avoimiin työpaikkoihin ole tarjolla. Ammatillisen koulutuksen oikeanlainen tarjoaminen vaatii koulutuksen järjestäjiltä hyvää yhteistyötä alueen eri sidosryhmien kanssa, jotta alueen työpaikkoihin saadaan
koulutettua ammattitaitoisia työntekijöitä. (Pitkälä, 2020)

29

4

TUTKIMUSPROSESSI
Opintojen keskeyttämisiä on koko Suomessa ja Hyria koulutuksella verraten paljon liiketoiminnan opintonsa aloittaneista opiskelijoista. Tässä opinnäytetyön tutkimusprosessissa on tarkoituksena Hyria koulutuksen toimeksiannosta löytää vastaukset seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Mitkä
syyt voivat johtaa opiskeluiden keskeyttämiseen ammatillisen toisen asteen liiketoiminnan opinnoissa? Millaisilla toimenpiteillä keskeyttämisiä
voitaisiin ennaltaehkäistä ja vähentää? Näiden ilmiöiden selvitystyöhön oli
luontevinta valita pääasialliseksi tutkimusmenetelmäksi laadullinen eli
kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä, jossa hyödynnetään määrällisen eli
kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän keinoja aineiston hankinnassa opiskelijoille suunnatun kyselyn muodossa. Tässä tutkimusprosessissa on keskitytty vain yhteishaun kautta tulleisiin opiskelijoihin.

4.1

Tutkimusmenetelmät
Metsämuuronen (2006, s. 133) kuvaa Laadullisen tutkimuksen käsikirjassaan J. Scott Armstrongin (1985, s. 63) käyttämää kertomusta kuudesta sokeasta miehestä, jotka pääsivät tutustumaan ensimmäistä kertaa elefanttiin. Jokainen sokea mies kohtasi suuren eläimen eri suunnasta eläintä tunnustellen, kuka edestä, kuka sivulta tai takaa. Jokainen tunsi ja koki eläimen eri tavalla ja kovaan ääneen he riitelivät tunnustelujen jälkeen siitä,
millainen elefantti oikeasti on. Tapauksessa jokainen sokea oli tavallaan oikeassa, mutta kuitenkin väärässä. Tässä on hyvä esimerkki siitä, että tutkittaessa asiaa, on hyvä käyttää useaa eri lähestymistapaa, eikä vain yhtä,
niin kuin jokainen näistä sokeista miehistä tekivät tutustuessaan elefanttiin. (Metsämuuronen, 2006, s. 133)
Laadullinen eli kvalitatiivinen ja määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä eroavat toisistaan merkittävästi, joten tutkimusta tehtäessä
on järkevää valita toinen pääasialliseksi tutkimusmenetelmäksi (Metsämuuronen, 2006, s. 134). Tässä opinnäytetyössä hyödynnetään molempien tutkimusmenetelmien käytänteitä, mutta pääasiallinen tutkimusmenetelmä on laadullinen eli kvalitatiivinen. Kvalitatiivisessa tutkimusmenetelmässä on tavoitteena ymmärtää ja kuvata ilmiötä, sanoin ja tekstin
muodossa, kun taas kvantitatiivinen tutkimusmuoto perustuu lukuihin ja
keskittyy tilastollisiin analyyseihin ja pyrkii yleistämään ilmiötä tutkimuksessa. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkitaan yleensä prosesseja ja perehdytään siihen, miten ihmiset tuntevat, kokevat tai käsittävät reaalimaailman. (Kananen, 2017, s. 32)
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Kuva 12. Tutkimusmenetelmät ja tutkimusten ryhmittely. (Kananen,
2017, s. 39)
Tutkimuksen syvintä sisintä, eli tutkimusongelmaa, voidaan lähteä ratkaisemaan erilaisilla tutkimusmenetelmillä. Kuvassa 12 on esitelty tutkimusmenetelmät, joista jokainen menetelmä soveltuu tietynlaisen tapauksen
tutkimiseen. Ennen tutkimusprosessissa etenemistä, täytyy tehdä valinta
siitä, millä tutkimusmenetelmällä ratkaisua ongelmaan lähdetään selvittämään. Tapauskohtaisesti erilaisia tutkimusmenetelmiä voidaan myös yhdistää. Määrällisen ja laadullisen tutkimusmenetelmän yhdistelmiä ovat
kuvassa 12 esitetyt case-, toiminta- ja kehittämis- sekä konstruktivistinen
tutkimus (Kananen, 2017, s. 39). Tässä opinnäytetyössä opintojen keskeyttämisiä tarkastellaan niin opiskelijan omasta kuin oppilaitoksen henkilöstön näkökulmasta eri tutkimusmenetelmiä hyödyntäen, joten tarkemmin
tutkimusstrategiaksi tässä opinnäytetyössä on valikoitunut case-tutkimus.
4.2

Tutkimusaineisto
Tutkimusmenetelmän valinta määrittää sen, millä keinoin tutkimusaineistoa lähdetään keräämään. Kvantitatiivisen eli määrällisen ja kvalitatiivisen,
eli laadullisen tutkimusmenetelmän aineiston hankintaa tehdään erilaisia
menetelmiä käyttäen. Kananen (2014, s. 41) kuvaa oheisessa kuvassa eri
tiedonkeruumenetelmiä laadullisen ja määrällisen lähestymistavan mukaan. (Kananen, 2014, s. 41–42)
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Kuva 13. Tiedonkeruumenetelmät (Kananen, 2014, s. 41)
Case -tutkimuksessa aineistoa kerätään useista eri lähteistä. Tässä opinnäytetyössä aineistoa kerättiin määrällisen tutkimusmenetelmän tiedonkeruumenetelmänä opiskelijoille suunnatun informoidun kyselyn avulla
sekä laadulliseen tutkimusmenetelmään perustuen teemahaastatteluilla
oppilaitoksen henkilökunnalle. Kyselyllä taas haluttiin varmistaa opiskelijoiden oma näkemys keskeytyksistä. Hirsjärven, Remeksen & Sajavaaran
(2008, s. 191–192) mukaan Uusitalo (1995, s. 91) määrittää informoidun
kyselyn niin, että tutkija jakaa lomakkeet ja alustaa kyselyn tutkimuksen
tarkoituksista ja vastaa esiin tuleviin kysymyksiin, jos vastaajilla ilmenee
jotakin kysyttävää lomaketta täytettäessä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara,
2008, s. 191–192). Kyselyyn tiedonhankintamenetelmänä päädyttiin sen
vuoksi, että haluttiin saada vastauksia tutkimusongelmaan opiskelijan näkökulmasta, ja kysely oli vaivattomin sekä eniten informaatiota antava menetelmä tämän toteuttamiseksi. Teemahaastatteluilla, keskustellen, haluttiin selvittää oppilaitoksen henkilökunnan näkemyksiä siihen, mistä opintojen keskeyttämiset voisivat johtua ja millä toimenpiteillä keskeyttämisiä
voitaisiin ehkäistä.
4.2.1 Palvelumuotoilun hyödynnettävyys tutkimuksessa
Palvelumuotoiluajattelun lähtökohtana on aina asiakaskeskeisyys. Yrityksen toimintoja voidaan kehittää palvelumuotoilun keinoin niin, että asiakas on kaiken keskiössä, eli tässä tutkimustapauksessa asiakkaita ovat opiskelijat. Tutkimusaineistossa esitellyt palvelumuotoilun mallit, Counsilin
tuplatimantti sekä Tuulaniemen prosessikaavio soveltuvat molemmat toimenpidesuunnitelman apuvälineeksi, kun mietitään toimintamalleja opintojen keskeyttämisten vähentämiseksi. Counsilin tuplatimanttiprosessimalli on rakenteeltaan kevyempi ja antaa enemmän vapauksia prosessin
etenemisessä, kuin Tuulaniemen kehittämän kaavion mukainen prosessi,
joka on yksityiskohtaisempi ja monivaiheinen. Palvelun kehittäminen on
aina yksilöllinen prosessi eikä yhtä ja samaa kaavaa voida toistaa eri tilanteissa (Tuulaniemi, 2016, s. 126).
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Molemmat prosessikaaviot alkavat siitä, että ensin lähdetään määrittämään ongelmaa ja tavoitteita. Tässä tapauksessa ongelmana ovat keskeyttämiset ja tavoitteena niiden vähentäminen. Tarkoituksena on kehittää jo
olemassa palvelua, joten Tuulaniemen prosessimallista (Tuulaniemi, 2016,
s. 128) voidaan ottaa vain tarvittavat vaiheet. Prosessi etenee molempien
mallien mukaan tutkimus-/määritysvaiheeseen, jossa kerätään tietoa ja
ymmärrystä kehittämiskohteesta haastatteluin ja kyselyin, jotka voidaan
tässä tapauksessa suunnata esimerkiksi opiskelijoille ja heidän huoltajilleen sekä oppilaitoksen henkilökunnalle. Saatujen tulosten pohjalta siirrytään seuraavaan vaiheeseen joita ovat kehitä- ja suunnitteluvaiheet yllä
mainituissa malleissa. Tähän vaiheeseen on hyvä osallistaa eri rooleja työyhteisöstä ja mahdollisuuksien mukaan myös palvelun loppukäyttäjiä, eli
tässä tapauksessa opiskelijoita. Tällä tavoin saadaan mahdollisimman monelta eri kannalta näkökulma uuden palvelun tai palvelumallin toimivuudesta. Molemmat esitellyt mallit siirtyvät tämän jälkeen tuotantovaiheeseen, jossa kehitellyt ratkaisut otetaan koekäyttöön ja edelleen kehitettäväksi. Tuulaniemen mallissa prosessi jatkuu vielä arviointivaiheeseen, jossa
kehitettyä palvelua mitataan ja voidaan vielä edelleen parannella saatujen
käyttäjäkokemusten ja palautteiden perusteella. Tämän opinnäytetyön
tutkimusprosessissa on hyödynnetty Counsilin sekä Tuulaniemen prosessimalleja ja tämä tutkimusprosessi eteni seuraavan grafiikkaobjektin mukaan:

Kuva 14.

Tutkimusprosessin eteneminen opinnäytetyössä

33
4.2.2 Vaihe 1: Ongelmien löytäminen
Counsilin tuplatimanttiprosessimallin mukaan ensin lähdetään siitä, että
löydetään ja tunnistetaan ongelma (Koivisto, ym. s. 44). Ongelmana ovat
ne syyt, joiden vuoksi opintojen keskeyttämisiä tulee opiskelijoille. Tämän
ongelman löytämiseksi yhtenä tiedonkeruu menetelmänä käytettiin opiskelijoille suunnattua kyselyä. Kyselyyn vastaajiksi valittiin toimeksiantajan
ehdotuksesta ne liiketoiminnan perustutkinnon opiskelijat, jotka olivat fyysisesti paikalla oppilaitoksessa, jolloin vastaaminen kyselyyn voitiin varmistaa. Toisena ongelman löytämisen ja tunnistamisen menetelmänä hyödynnettiin teemahaastattelua. Teemahaastattelut ovat Kanasen (2017, s. 93)
mukaan yksi käytetyimmistä case-tutkimuksen aineistonkeruumenetelmistä. Tässä opinnäytetyössä teemahaastattelut toteutettiin teknologiaa
hyödyntäen, Teams -sovelluksen kautta yksilöhaastatteluina. Haastattelukanavaksi Teams -sovellus valikoitui sen vuoksi, koska se mahdollistaa videoyhteyden ja istunnon tallentamisen. Nämä ominaisuudet helpottavat
myöhemmässä aineiston litterointi -vaiheessa, koska tallenteeseen voidaan palata aina uudelleen. Lisäksi internetin käyttö tutkimusvälineenä on
kustannustehokasta, kun fyysiset siirtymiset tutkittavien luo jäävät pois.
Kyselyä pohjustettiin opiskelijoille kertomalla, että Hyria koulutus haluaa
selvittää opiskelijan näkökulmasta niitä syitä, jotka voisivat johtaa opintojen keskeyttämiseen. Kyselyyn vastaamalla voitaisiin saada sellaista tietoa,
jonka pohjalta pystyttäisiin rakentamaan uusia toimintamalleja, joilla keskeyttämisiä voitaisiin ennalta ehkäistä. Ennen kyselyyn vastaamista opiskelijoille painotettiin sitä, miten tärkeää kyselyyn vastaaminen on, jotta
tutkimuksessa esitettyihin kysymyksiin vastaukset saadaan juuri opiskelijan omasta näkökulmasta.
Kysely tehtiin hyödyntäen oppilaitoksen sähköistä ItsLearning -oppimisalustaa. Järjestelmä on opiskelijoille tuttu ja kysely oli helppo toteuttaa
alustalle. Kyselyssä oli kolme eri kysymysaluetta.
Aluksi haluttiin selvittää avoimilla kysymyksillä opiskelijoiden ajatuksia
seuraavista asioista:
 Miksi opinnoissa tulee ongelmia?
 Minkä tyyppiset asiat voisivat estää opintojen etenemisen?
Tämän jälkeen siirryttiin kysymyksiin, jotka koskivat ongelmien ehkäisyä:
 Miten ehkäistä ongelmat, jotka voivat johtaa opintojen keskeyttämiseen?
 Miten oppilaitoksen henkilökunta (esim. ammatilliset ohjaajat,
opettajat, kouluttajat, oppilaanohjaaja, kuraattori, psykologi, oppilaitosetsivä) voisi toimia, tukea ja auttaa näissä tilanteissa, ettei
keskeyttämisiä tapahtuisi?
Kolmanneksi selvitettiin applikaation mahdollisuuksia vaikuttaa opintojen
keskeytyksiin kysymällä:
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Jos keskeyttämisiä voitaisiin vähentää toimivalla applikaatiolla, niin
minkälainen se olisi? Minkälaisia asioita/ominaisuuksia applikaatioon voitaisiin liittää?
Voisiko applikaatio mielestäsi olla toimiva ratkaisu mietittäessä keinoja keskeyttämisten vähentämiseen?

Teemahaastattelun avulla pyritään saamaan ilmiöstä laaja ymmärrys ja
vastausten kautta on tarkoitus muodostaa yksityiskohdista kokonaiskuva
tutkittavasta ilmiöstä, jossa keskiössä on ihminen ja hänen toimintansa
(Kananen, 2014, s. 76). Teemahaastattelu käsittää eri teemoja, joista keskustellaan haastateltavan kanssa. Tutkija valmistelee etukäteen teemahaastattelurungon (Liite 1) ja varmistaa näin sen, että kaikista ilmiöön liittyvistä teemoista tulee keskusteltua. Teemahaastattelu aloitetaan yhdestä
teemasta yleisellä tasolla keskustellen ja aihetta syvennetään kysymysten
avulla yksityiskohtiin asti. Teemahaastattelu voidaan rinnastaa sipulin kuorintaan, jossa kerros kerrokselta päästään lähemmäksi ydintä, josta saadaan vastaus tutkimusongelmaan. (Kananen, 2014, s. 77)
Teemahaastattelun teemat:
 opinnoissa eteen tulevien ongelmien selvittäminen
 ongelmien ehkäisy
 applikaatio ratkaisuna keskeytysten vähentämisessä.
Haastateltaviksi valittiin tarkoituksellisesti oppilaitoksen henkilökunnasta
eri rooleissa opiskelijoihin nähden toimivia työntekijöitä, jotta vastauksia
tutkimusongelmaan saataisiin mahdollisimman monelta eri näkökannalta.
Haastateltavat ovat esitettynä tutkimustulosten analysoinnissa Haastateltava 1 ja Haastateltava 2.
4.3

Tutkimustulokset
Kanasen (2013, s. 114) mukaan Case-tutkimuksella ei varsinaisesti ole kategorioituja tiedonkeruu- ja analyysimenetelmiä. Tässä opinnäytetyössä
kerätty aineisto, kyselyt ja haastattelut käsiteltiin pian teemahaastattelujen jälkeen. Opiskelijoille teetetyn kyselyn vastaukset siirrettiin sähköiseltä
oppimisalustalta taulukkolaskentaohjelmaan, jolloin kyselystä saadut tulokset voitiin analysoida tilastollisin menetelmin. Kyselyyn vastasi ensimmäisen ja toisen vuoden liiketoiminnan opiskelijoista yhteensä 23 opiskelijaa. Kaikki kyselyn teetättämishetkellä oppilaitoksessa paikalla olleet
opiskelijat vastasivat kyselyyn. Teemahaastatteluiden ajankohdat oli
sovittu etukäteen ja haastateltavalle kerrottiin haastattelun aihe kutsun
yhteydessä. Muutoin haastateltavat eivät valmistautuneet haastattelutilanteeseen. Teemahaastattelut käsiteltiin litteroimalla, eli muuttamalla
tallennettu haastattelu tekstimuotoon ja sen jälkeen aineistoa tiivistettiin
teemoittain, jonka jälkeen analysointi oli helpompaa.
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4.3.1 Vaihe 2: Ongelmien määrittely opinnoissa
Counsilin tuplatimanttiprosessimallissa edetään löydösten jälkeen seuraavaan määritä -vaiheeseen. Määritä -vaiheessa kerätty tieto analysoidaan
ja tarkoituksena on synnyttää määritetty ongelma, johon ratkaisua lähdetään ideoimaan. (Koivisto, ym., 2019, s. 45) Opiskelijoille teetetyn kyselyn
mukaan eniten ongelmia opinnoissa tulee motivaation puutteen vuoksi
(taulukko 3). Vastaajista 11 eli 48 prosenttia arvioi motivaation puutteen
olevan suurin syy siihen, että opinnot eivät etene ja voivat lopulta keskeytyä kokonaan. Ongelmia opinnoissa tulee vastaajien mielestä myös heikon
elämänhallinnan, tekemättömien opiskelutehtävien tai väärän alavalinnan
vuoksi. Opinnoissa eteen tuleviin ongelmiin vastaajat kertoivat myös vaikuttavan ystävien puutteen, kiusaamistilanteet tai oppilaitoksessa vallitseva huonon ilmapiiri. Ongelmia voi tulla myös opintotehtävien määrän,
epäselvyyden tai vaikeuden vuoksi sekä liiallisen esiintymisen, poissaolojen tai huonon opintosuunnitelman takia.
Taulukko 3. Ongelmia aiheuttavat tekijät

Miksi opinnoissa tulee ongelmia?
Motivaatio puuttuu

11

Elämänhallintaongelmat

5

Tekemättömät tehtävät

4

Huono ilmapiiri, ystävien puute, kiusaaminen

3

Tehtävien määrä

3

Epäselvät tai liian vaikeat tehtävät

3

Ei tulevaisuuden suunnitelmaa

2

Väärä ala

2

Tuen puute (opinnot/oma elämä)

2

Liikaa esiintymistä

2

Mielenterveysongelmat

2

Liikaa poissaoloja

1

Huonosti suunniteltu opintopolku

1
0

2

4

6

8

10

Selvitettäessä tarkemmin syitä siihen, minkä tyyppiset asiat estävät opintojen etenemistä, vastaajien mielestä eniten haasteita opintojen etenemiseen tuovat henkilökohtaiset ongelmat (taulukko 4). Vastaajista 57 prosenttia kertoi henkilökohtaisten ongelmien olevan suurin syy siihen, etteivät opinnot etene. Henkilökohtaisia ongelmia aiheutuu vastaajien mielestä
esimerkiksi kotiasioista, kavereiden välisistä ongelmista, raha-asioista sekä
yleisesti jaksamisesta. Mielenterveysongelmat sekä yhteiset tutkinnonosat
koetaan myös suurimpina vaikuttajina siihen, että opinnot eivät etene.
Mielenterveysongelmiin johtavia syitä vastaajat kertoivat tulevan jatkuvasta paineesta ja stressistä. Yhteisteiset tutkinnonosat koetaan vastaajien
mielestä yleisesti vaikeina ja ei kiinnostavina, jolloin näissä aineissa suoritukset jäävät usein kesken, joka johtaa paine- ja stressitilanteeseen ja sitä
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kautta estää opintojen etenemistä. Harrastusten koettiin vievän paljon aikaa omasta ajasta, jolloin kiinnostus opiskeluun ja opintojen etenemiseen
vähenee. Myös väärä ala koettiin useamman vastaajan mielestä asiana,
joka estää opintojen etenemistä. Yksittäisiä syitä opintojen etenemisen estymiseen vastaajat näkivät tulevan eriarvoisesta kohtelusta niin opetuksessa kuin sanktioissa, päihdeongelmista, henkilökemioiden yhteensopivuudesta, heikosta opetuksen tasosta sekä siitä, ettei poissaoloihin puututa jämäkästi ja riittävän aikaisessa vaiheessa.
Taulukko 4. Opintojen etenemiseen vaikuttavat tekijät

Opintojen etenemiseen vaikuttavat tekijät
Henkilökohtaiset ongelmat
Mielenterveysongelmat
YTOT (Yhteiset tutkinnonosat)
Harrastukset
Väärä ala
Tehtävien kasaantuminen
Liian teoriapainoitteiset opinnot
Opintojen hidas eteneminen
Tehtävien samankaltaisuus
Epätasa-arvoinen kohtelu opetuksessa ja sanktioissa
Burnout
Päihdeongelmat
Koulumatkan pituus
Henkilökemiat eivät kohtaa henkilökunnan kanssa
Heikko opetuksen taso
Poissaoloihin ei puututa

13
6
5
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

2

4

6

8

10

Haastateltava 1 kertoi opinnoissa eteen tulevien ongelmien johtuvan suurelta osin poissaoloista. Useat poissaolot oppitunneilta saa opiskelijan putoamaan kelkasta ja mahdollisesti ryhmästä, jolloin kynnys uusiin poissaoloihin on huomattavasti matalampi. Poissaolot voivat haastateltavan mukaan johtua siitä, että etenkin nuorilla on kaikkea muuta elämää sekä myös
vaikeuksia, voi olla myös mielenterveydellisiä ongelmia ja motivaation
puutetta. Opiskelija on saattanut ajautua opiskelemaan alaa, joka häntä ei
kiinnosta yhtään, joten motivaatio opiskeluun puuttuu kokonaan. Opinnoissa voi tulla haastateltava 1:n mukaan ongelmia myös silloin, jos opiskelija kokee, ettei hän ei ryhmäydy tai ei pärjää. Sosiaaliset suhteet ovat
opiskelijoille tärkeitä ja kaverin ollessa poissa koulusta, helposti jää myös
itse pois, vaikka muutoin motivaatiota opiskeluun olisikin. Kiusaaminen aiheuttaa aina ongelmia ja liittyy vahvasti sosiaalisiin suhteisiin. Sosiaalinen
verkosto tai sen puuttuminen kouluympäristössä voi aiheuttaa tilanteita,
jolloin opiskelija jättää tulematta kouluun. Haastateltava 1 toteaa, että
opintojen sisältö on määritelty opetushallituksen toimesta, mutta opettajan persoonalla on suuri merkitys siihen, kuinka opetettava asia tuodaan
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esille. Opetettava tai ohjattava asia voidaan esittää niin, että se on opiskelijalle mielenkiintoinen ja varsinkin ammatillisella puolella on tärkeää, että
opinnot painottuvat tekemiseen eivätkä teoriaan. Ongelmia opinnoissa voi
tulla yhteisten tutkinnonosien eli YTO-opintojen heikosta suoritusmäärästä. Ongelmia aiheutuu tästä sen vuoksi, ettei suorituksia valmistu YTOopintojaksoilla suunniteltua määrää, vaan nämä opinnot kasaantuvat lähelle valmistumista.
Haastateltava 2:n mielestä ongelmia opinnoissa tulee monenlaisista syistä
ja usein oletuksena se, että nuoret ovat valmiita hoitamaan opintonsa itsenäisesti. Nuoret opiskelijat eivät kuitenkaan välttämättä ole vielä valmiita opiskelemaan itsenäisesti, eivätkä he omaa korkeaa motivaatiota
opiskelua tai alaa kohtaan. Jos näitä asioita ei huomioida, eikä tukea ole
riittävästi ja ajoissa, niin ongelmia on mielestä edessä. Haastateltava 2 näkee ongelmana poissaolot lähipäiviltä, jolloin opiskelija jää vaille tietoa,
eikä välttämättä uskalla kysyä keneltäkään päivän sisällöstä. Poissaolot jättävät helposti aukkoja tietopohjaan. Ongelmia voi tulla myös niillä opiskelijoilla, jotka aloittavat jostain syystä myöhemmin opinnot, jolloin vaarana
on jäädä ryhmän ulkopuolelle. Ryhmäytyminen alussa on todella tärkeää
kaikilla opiskelijoilla, että ei tarvitse tuntea ulkopuolisuuden tunnetta. Tähän liittyen yhteisten tutkinnonosien opinnot, jotka ovat toisessa yksikössä
eri opettajien johdolla, voi aiheuttaa ongelmatilanteita, jos opiskelija on
jäänyt yksin ja ryhmän ulkopuolelle. Ongelmia voi syntyä myös riitatilanteista opiskelukavereiden välillä tai konfliktitilanteesta opettajan kanssa.
4.3.2 Vaihe 3: Ideoiden kehittäminen
Tuplatimanttiprosessimallissa toisen timantin ensimmäisessä vaiheessa
keskitytään ratkaisun kehittämiseen. Tässä vaiheessa tunnistettuun ongelmaan ideoidaan erilaisia ratkaisu- ja toimenpidemalleja. Tämä vaihe on
hyvä toteuttaa mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä eri sidosryhmien
kanssa. (Koivisto, ym., 2019, s. 46)
Opintojen keskeyttämiseen johtavien syiden ehkäisemiseksi vastaajat kertoivat helposti saatavilla olevan tuen tärkeimmäksi keinoksi ehkäistä ongelmia (taulukko 5). Vastaajista 30 prosenttia piti tärkeimpänä sitä, että
tukea on helposti saatavilla niin opintoihin, kuin oman elämän hallintaan
liittyen. Vastaajista 17 prosenttia kertoi yhteisten tutkinnonosien (YTO)
selkeyttämisellä olevan vaikutusta opinnoissa eteen tulevien ongelmien
ehkäisyssä. YTO-opinnot koettiin vaikeiksi ja epäselviksi toteutukseltaan.
Opiskelijat keroivat, etteivät ole tietoisia YTO-opintojen suunnitelmasta ja
opintojen etenemisestä YTO-opintojen osalta. Opettajilta saatu tuki ja kannustus YTO-aineissa, oli vastaajien mielestä myös tärkeää ehkäistessä ongelmia opinnoissa. Opintokokonaisuuksien pitäisi olla monipuolisia ja
enemmän käytännönläheisiä, jotta mielenkiinto ja motivaatiotaso opinnoissa säilyisivät. Yksittäisiä keinoja ongelmien ehkäisyyn vastaajien mielestä olisivat myös aito välittäminen opiskelijasta ja kannustaminen, pois-
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saoloihin puuttuminen aikaisessa vaiheessa, tehtävämäärän oikea mitoittaminen sekä opintojen hyvä suunnittelu. Harrastuksilla ja mielenterveysongelmien huomioimisella aikaisessa vaiheessa voitaisiin myös vähentää
eteen tulevia ongelmia.
Taulukko 5. Opinnoissa eteen tulevien ongelmien ehkäisykeinoja

Miten ehkäistä opinnoissa eteen tulevat ongelmat?
Helposti saatavilla oleva tuki (opinnot/oma elämä)
Yto-opintojen selkeyttäminen
Opintojen monipuolisuus
Enemmän tukea yto-aineissa
Lyhyemmät koulupäivät - etätehtävät
Oma elämänhallinta kunnossa
Kannustaminen, aito välittäminen
Poissaoloihin puuttuminen ajoissa
Vähemmän tehtäviä
Omien opintojen suunnittelu
Harrastukset
Mielenterveysongelmien huomioiminen

7
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
0

1

2

3

4

5

6

Haastateltava 1 kokee, että poissaoloja pitää aktiivisesti seurata, reagoida
nopeasti ja puuttua ajoissa. Ammatillinen ohjaaja on usein läheinen ryhmän kanssa ja hän voisi lähestyä esimerkiksi Whatsapp -viestillä opiskelijaa, ennen kuin poissaoloja alkaa kertyä lähelle 30 tunnin hälytysrajaa ja
selvittää tilannetta, mistä poissaolot johtuvat. Jos opiskelijaa ei useista yrityksistä huolimatta saada kiinni, voisi viestin lähettää huoltajalle, jos opiskelija on alaikäinen. Haastateltava 1 mielestä poissaoloista johtuvia ongelmia voitaisiin vähentää tuella, joka olisi helposti ja useammin saatavilla.
Tukiopetustunnit voisi olla ratkaisu saada kurottua kiinni opintoja, joita
poissaolojen vuoksi ovat jääneet suorittamatta. Opiskelumotivaation
puuttumisesta johtuviin poissaoloihin haastateltava 1 pureutuisi syvemmälle, jo aikaan ennen opiskelun alkua, ettei vääriä alavalintoja tulisi.
Haastateltava 1 toteaa kuitenkin, että välttämättä opiskelija ei ole päässyt
alalle, jonne olisi ensisijaisesti halunnut ja aina on parempi vaihtoehto
opiskella kuitenkin jotakin, kuin jäädä opintojen ulkopuolelle. Oman ryhmän vastuuvalmentajalla on Haastateltava 1 mielestä tärkeä rooli opiskelijan opintojen tukena. Haastateltava 1 korostaa vastuuvalmentajan tunnetuksi tulemista omalle ryhmälleen, jotta molemminpuolinen luottamus
olisi mahdollista saavuttaa. Vastuuvalmentajalla voisi olla kerran kuukaudessa oma tunti ryhmälleen, jossa voitaisiin käsitellä aina ajankohtaisia aiheita sekä tehdä oppilaitoksen toimintaa ja henkilökuntaa lähemmin tutuksi opiskelijoille kutsumalla vieraita esimerkiksi tukipalveluhenkilöstöstä. Sosiaaliset suhteet ovat tärkeitä ja ryhmään kuuluminen luo turvallisuuden tunnetta samoin kuin hyvä ryhmähenki. Haastateltava 1:n mie-
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lestä ryhmäytymistä pitäisikin jatkaa läpi koko ensimmäisen opiskeluvuoden ja tässä voitaisiin hyödyntää kuukausittaisia vastuuvalmentajan tunteja. YTO-opintojen seuraamisella vastuuvalmentajan ja oman ryhmän ammatillisen ohjaajan toimesta voisi olla opintoja edistävä vaikutus. Ammatillinen ohjaaja voisi käydä YTO-pajassa vierailemassa ja kyselemässä edistymisestä opiskelijoilta itseltään esimerkiksi kahdesti pajan aikana. Näin
opiskelijoille tehtäisiin näkyväksi, että vastuuvalmentaja ja ammatillinen
ohjaaja tarkkailevat heitä myös YTO-jakson aikana. Haastateltava 1 toivoo,
että myös YTO-opettajat ottaisivat vastuuta nuorista enemmän ja seuraisivat ja kannustaisivat opiskelijoita opintojen etenemisessä YTO-opintojen
osalta.
Haastateltava 2:n mukaan opintojen alussa olisi hyvä kertoa koko opintoprosessi ja tutkinnon sisältö. Itsenäistä opiskelua pitäisi olla vähäinen
määrä, jotta opiskelija tottuu uuteen opiskelutapaan ja itsenäistä opiskelua ja vaputta lisätä pikkuhiljaa. Isoin tehtävä alkuvaiheessa on ryhmäytyminen ja toisiin tutustuminen. Tässä tärkeää olisi tutustua myös YTOosastoon, niin tiloihin kuin henkilökuntaankin, joka on toisessa yksikössä.
Tämä toisi opiskelijoille turvallisuuden tunnetta. Haastateltava 2 pohti,
että opiskelumotivaatiota voitaisiin nostaa, jos olisi mahdollista ehkäistä
vääriä alavalintoja. Ratkaisuna tähän hän kokee, että liiketoiminnan opinnoista voitaisiin kertoa opiskelijoille jo aikaisemmassa vaiheessa. Tutustumispäiviä järjestetään, mutta kaikki alalle hakeutuvat eivät näihin tutustumispäiviin kuitenkaan osallistu, jolloin jotain oleellista tietoa alasta voi
jäädä saamatta ja alavalinnasta tuleekin väärä. Hän pitää myös tärkeänä,
että liiketoiminnan opinnoista voitaisiin käydä kertomassa jo yläasteella,
jolloin paikalla on enemmän mahdollisia tulevia opiskelijoita kuulemassa
alasta. Haasteltava 2:n mielestä usein voi myös olla niin, että huoltajat ovat
päättämässä nuoren opinnoista, jolloin olisi hyvä saada myös huoltajat
mukaan kuulemaan opintosisällöistä jo ennen alalle hakeutumista. Tällainen esittelytilaisuus voisi olla joko oppilaitoksen omissa tiloissa tai jossain
muualla, missä olisi enemmän aloja ja koulutusmahdollisuuksia esittäytymässä.
Haastateltava 2 lisäisi opiskelijoiden motivointia konkretisoimalla opintoja
ja alaa, pelkällä teorialla motivointi ei onnistu. Tutustumiskäyntejä työpaikoille, jossa liiketoiminnan opinnoista merkonomiksi valmistuneet työskentelevät, olisi hyvä tehdä heti opintojen alkuvaiheessa, näin opiskelijat
saisivat oikean kuvan alasta. Haastateltava 2 kokee, että myös tutoreiden
välittämä tieto alasta ja opinnoista voi innostaa ja motivoida opiskelijoita.
Tämä tutoreiden vierailu kannattaisi tehdä siinä vaiheessa, kun opinnot
ovat jo saatu alkuun ja alun sumu on hälvennyt, esimerkiksi noin kuukauden päästä opintojen aloituksesta. Opinnoissa pitää olla myös hauskuutta,
eikä liian kuivaa ja teoreettista ja Haastateltava 2 korostaakin erilaisten oppilaitoksessa järjestettävien tapahtumien tärkeyttä motivaatiotason kohottajana. Haastateltava 2 pitää erityisen tärkeänä sitä, että opiskelija tuntee olonsa turvalliseksi ja hänellä on ”äiti- tai isähahmo”, joka on siis vas-
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tuuvalmentaja, johon voi aina tukeutua ongelmien ilmetessä. Vastuuvalmentajan oikea valinta, roolin sisäistäminen ja perehtyminen omaan toimenkuvaan on äärimmäisen tärkeää, jotta opiskelijalle voidaan taata hyvä
alku ja sitoutuminen opintoihin. Pitkään vastuuvalmentajina toimineilla on
hiljaista tietoa todella paljon ja sen siirtäminen eteenpäin olisi Haastateltava 2:n mielestä todella tarpeellista.
Kysyttäessä vastaajilta odotuksia, miten oppilaitoksen henkilökunnan tulisi
toimia, tukea ja auttaa ongelmatilanteissa, vastaajista 43 prosenttia oli sitä
mieltä, että henkilökunnan tulisi olla aidosti opiskelijasta kiinnostunut,
väittää opiskelijasta, kuunnella häntä ja rohkaista opinnoissa eteenpäin
(taulukko 6). Opintojen hyvä suunnitelma ja aikataulutus omaan tahtiin sopivaksi nähtiin myös tärkeänä toimintana ongelmatilanteissa. Opettajilta
toivotiin tehtävien aikatauluttamista, ettei toimettomana istumista tulisi,
vaan voisi edetä omaan tahtiin ja mahdollisuuksien mukaan tehdä tehtäviä
myös etänä. Yksittäisiä vastauksia ongelmatilanteissa toimimiseksi tuli
tuen helppo saatavuus sitä tarvittaessa, uuden alan kartoitus oppilaanohjaajan toimesta, jos nykyinen ala ei kiinnosta, tukipalveluiden esittäytyminen sekä opiskelijan ohjaaminen oikean tuen piiriin.
Taulukko 6. Odotukset henkilökunnalta ongelmatilanteissa

Odotukset henkilökunnan toiminnalta
Aito huoli, välittäminen, kuunteleminen ja rohkaisu

10

Opintojen aikataulutus omaan tahtiin sopivaksi

4

Tehtävien aikataulutus - mahdollisuus tehdä…

2

Olla helposti saatavilla tukea tarvitessa

1

Uuden alan kartoitus

1

Tukipalveluiden esittäytyminen

1

Ohjaus oikean avun piiriin

1
0

2

4

6

8

Haastateltava 1 kokee, että oppilaitoksen tarjolla olevien tukipalveluiden
käyttö perustuu pitkälti siihen, että opiskelija itse menee tarvitsemansa
palvelun käyttäjäksi. Orientaatiojaksolla olisi hyvä puhua opiskelijoille oppilaitoksen tukipalveluista, mitä kaikkia palveluja opiskelijalle on tarjolla.
Vastuuvalmentaja voi perustaa myös omalle ryhmälle sähköiselle oppimisalustalle sivuston, jonne voi tehdä koonnin kaikesta tärkeästä, jota
opiskelija voi tarvita opintojen aikana. Sivustolle voi kirjata esimerkiksi tärkeiden palvelujen ja henkilöiden yhteystiedot ja muut tärkeät asiat, kuten
top- ja YTO-jaksot, lomakkeet, loma-ajat, jaksotukset, tutor ja opiskelijakunta-asiat sekä oman ryhmän Teams -linkin. Tällä voidaan helpottaa opiskelijan arkea, kun kaikki tiedot löytyvät yhdestä paikasta. Tärkeät avain-
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henkilöt voisivat käydä ryhmänohjaajan tunneilla esittäytymässä uudelleen ja kertomassa enemmän omasta toimenkuvastaan ja siitä miten heidän tarjoamien palveluiden käyttäjäksi voi tulla. Haastateltava 2:n mielestä
oppilaitoksen henkilökunnan pitää olla helposti lähestyttävissä ja kaikilla
pitää olla oikeanlainen asenne opiskelijoita kohtaan. Kaikilla pitäisi olla aito
halu auttaa opiskelijaa, riippumatta siitä, missä roolissa hän oppilaitoksessa työskentelee.
Opinnoissa eteen tulevien ongelmien sekä opintojen keskeyttämisten ehkäisyyn voisi olla olemassa applikaatio, joka helpottaisi opiskelijan matkaa
opintopolulla. Opiskelijoille teetettyyn kyselyyn applikaatioon liittyen vastasi 22 opiskelijaa. Kyselyyn vastanneiden mukaan tällaisen applikaation
ominaisuuksissa pitäisi olla ehdottomasti helposti luettavissa oleva seuranta opintojen etenemisestä (taulukko 7). Vastanneista 27 prosenttia toivoi applikaatiossa olevan chat -toiminnon, joka mahdollistaisi yksityisen
sekä anonyymin viestittelyn opettajan kanssa. Rästilistan, eli kesken olevien opintotehtävien listauksen toivoi applikaatioon myös 27 prosenttia
vastanneista. Muistutukset olivat tärkeä toiminto applikaatioon 14 prosenttia kyselyyn vastanneen mielestä. Yksittäisiä vastauksia toivotuista
ominaisuuksista applikaatioon, jolla voitaisiin ehkäistä opinnoissa eteen
tulevia ongelmia, olisivat herätystoiminto, koulun ruokalista, keskustelupalsta, fiiliskyselyt, unen määrän seuranta sekä lukujärjestys.
Taulukko 7. Applikaation ominaisuudet

Applikaation ominaisuudet
Opintojen etenemisen seuranta
Chat (mahdollisuus yksityiseen viestintään)
Rästilista
Muistutukset
Herätys
Ruokalista
Anonyymi keskustelupalsta vertaistukeen
Fiiliskyselyt
Unen määrän seuranta
Lukujärjestys

7
6
6
3
2
1
1
1
1
1
0

1

2

3

4

5

6

7
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Haastateltava 1:n mielestä applikaation pitäisi olla pakollinen jokaiselle
opiskelijalle ja se ladattaisiin orientaatiojakson aikana. Applikaation ominaisuuksissa pitäisi olla poissaoloseuranta, joka hälyttää määritetyn rajan
ylittyessä. Hälytyksestä voisi mennä viesti myös vastuuvalmentajalle sekä
huoltajalle, jos opiskelija on alaikäinen. Muistutukset tärkeistä tapahtumista olisivat hyvä sisällyttää applikaatioon. Muistutuksia voisi tulla esimerkiksi tulevista kokeista ja YTO-jakson alkamisesta. Opiskelijoiden tekemättömät ja keskeneräiset opinnot pitäisi saada applikaatioon. Tällä voi-
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daan kohdentaa vastuuvalmentajan ja ohjaajan resursseja muihin tärkeisiin asioihin, kun opiskelija löytää nämä tiedot itsenäisesti. Chat-toiminto
olisi myös hyvä lisä applikaatioon. Tämä voisi olla turvallisempi vaihtoehto
kuin esimerkiksi nyt paljon käytetty Whatsapp.
Haastateltava 2:n mielestä tärkeimmät ihmiset tulisi applikaatiossa olla
chat -toiminnon päässä, opiskelijan helposti tavoitettavissa, jolloin kynnys
ottaa yhteyttä on matalampi myös herkemmillä opiskelijoilla. Applikaatiossa voisi olla myös poissaoloseuranta, poissaolorajat näkyen. Haastateltava 2 pohti myös asiaa siltä näkökannalta, että reformiuudistuksen myötä
osaaminen ratkaisee, niin tarvitseeko poissaoloja seurata vaan opintojen
etenemisen seuranta olisi tärkeämpää. Wilman kautta opintojen etenemisetä voi seurata, mutta se on tuntunut usein opiskelijoista hankalalta, joten applikaatiossa voisi olla ohjeita, miten Wilmaa tulkitaan, miten opinnot
rakentuvat ja mitä on suoritettu ja mitä pitää suorittaa. Applikaation toimintoihin voisi liittää kalenteritoiminnon, josta löytyy tärkeät päivämäärät, tapahtumat ja muistutukset esimerkiksi uusintatenteistä ja oppilaitoksen tapahtumista.
Kysyttäessä mielipidettä siitä, voisiko applikaatio olla toimiva ratkaisu mietittäessä keinoja keskeyttämisten vähentämiseen, vastaajista 68 prosenttia oli sitä mieltä, että applikaatio voisi olla toimiva ratkaisu. Vastanneista
32 prosenttia ei uskonut applikaation voivan toimia opinnoissa eteen tulevien ongelmien ja keskeytysten vähentämiseen soveltuvana ratkaisuna.
Haastateltava 1 kokee, että opintoja edistävä applikaatio ideana on äärimmäisen hyvä, koska opiskelijat ovat muutenkin paljon kännykällä. Orientaatiojakson aikana pitäisi huolehtia siitä, että kaikki lataavat applikaation
ja sallivat myös ilmoitukset. Applikaation pitäisi olla ulkoasultaan nuorten
näköinen. Haastateltava 2:n mielestä applikaatio voisi olla toimiva ratkaisu, mutta se pitää suunnitella niin, että se palvelee opiskelijaa ja mahdollisuus anonyymiyteen säilyy.
4.3.3 Vaihe 4: Ratkaisumallien tuottaminen
Counsilin tuplatimantin viimeisessä, eli Tuota-vaiheessa on tarkoitus valita
syntyneistä ideoista ne vaihtoehdot, joiden avulla voidaan saavuttaa asetetut tavoitteet. Tutkimuksessa saatujen tulosten pohjalta ideoitiin erilaisia vaihtoehtoja ja seuraavat kehitysideat ovat valikoituneet esitettäväksi
opinnäytetyön tilaajalle:
Kehitysidea 1: Ryhmäyttämiskoulutus opettajille ja ohjaajille
motivaatiotason ylläpitämiseksi tulisi järjestää opettajille ja ohjaajille ryhmäyttämiskoulutus. Opiskelijoiden hyvällä ryhmäyttämisellä saadaan ryhmään hyvä ilmapiiri, joka tukee aktiivista, innostunutta työskentelyä ja luo
turvallisuuden tunnetta ja takaa työrauhan. Nuorille erityisen tärkeitä sosiaalisia suhteita saadaan edistettyä hyvällä ryhmäyttämisellä. Hyvä ryhmä
sekä halu kuulua ryhmään ja olla siinä mukana, parantaa opiskelijan viihtyvyyttä opintojen parissa ja ehkäisee näin myös opintojen keskeyttämisiä.
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Kehitysidea 2: Vastuuvalmentajan tunti
Riittävän tuen varmistamiseksi ja luottamuksellisen suhteen rakentamiseksi olisi hyvä luoda käytäntö vastuuvalmentajan tunnista kerran kuukaudessa. Tunneille sovitaan kaikille vastuuvalmentajille yhteinen agenda,
jonka mukaan asiat käydään läpi ja taataan kaikille opiskelijoille yhtenäinen informaatio esillä olevista aiheista. Aiheet agendalle otettaisiin lähestyvistä tapahtumista, joita ovat esimerkiksi osaamisalavalinnat, YTOjaksot, työharjoittelujaksot, kokeet, lomat tai muut tapahtumat, esimerkiksi messut. Vastuuvalmentajan tunneille voitaisiin ottaa vierailijoiksi koulun tukipalveluhenkilöstöä, jolloin myös heidän tunnettuus opiskelijoiden
parissa lisääntyisi. Agendalla pitäisi olla myös aina aikaa opiskelijoiden
omille kysymyksille. Opiskelijoilla olisi hyvä olla kuukausittain järjestetty tilaisuus, jossa heillä on mahdollisuus purkaa ajatuksiaan ja saada selvyys
mieltä painaviin kysymyksiin. Tämä vahvistaa opiskelijan luottamusta siihen, että heidän asiat ovat tärkeitä, heitä kuunnellaan ja heistä välitetään.
Tällä voidaan myös edistää opiskeluhyvinvointia ja estää ongelmien syntymistä.
Kehitysidea 3: Vierailut YTO-pajoissa
YTO-opintojen suoritusten seuraamiseksi ammatillinen ohjaaja ja/tai vastuuvalmentaja voisi vierailla YTO-pajoissa. Pajavierailut olisivat hyvä tehdä
kerran viikossa, jolloin voisi jutella opiskelijoiden kanssa YTO-opintojen
etenemisestä tai niissä esiin tulleista vaikeuksista. Tämä mahdollistaisi nopean reagoinnin mahdollisiin ongelmiin ja antaisi myös aremmille opiskelijoille paremman tuen, kun heille tuttu henkilö olisi paikalla.
Kehitysidea 4: Koulutusalan esittelytilaisuudet
Väärien alavalintojen ehkäisyksi pitäisi koulutusalan tunnettuutta lisätä aikaan ennen yhteishakua. Oppilaitoksessa järjestetään jo nyt esittelytilaisuuksia, mutta kaikki yhteishakuikäiset eivät niihin kuitenkaan osallistu.
Esittelytilaisuuksia voitaisiin järjestää yläasteella, jonne liiketoiminnan ohjaajat voisivat mennä vierailulle esimerkiksi tutorin kanssa. jossa esitellään
koulutusalaa. Esittelytilaisuudessa oppilaille pitäisi jättää myös aikaa esittää omia kysymyksiään alasta. Usein vanhemmat ovat myös kiinnostuneita
nuoren koulutusalavalinnasta, joten esittelytilaisuuksia voisi järjestää niin,
että myös huoltajilla olisi mahdollisuus osallistua esittelytilaisuuteen. Tällaisia esittelytilaisuuksia voisi järjestää oppilaitoksen omissa tiloissa ja jonkin isomman tapahtuman yhteydessä esimerkiksi muiden koulutusalojen
kanssa.
Kehitysidea 5: Tapahtumat
Motivaatiotason ylläpitämiseksi oppilaitoksessa tulisi järjestää opiskelijoita yhdistäviä ja opiskeluhyvinvointia kohottavia tapahtumia. Tapahtumat voisivat liittyä vuodenaikoihin sekä juhlapäiviin, esimerkiksi talvirieha
tai vappukarkelot. Tapahtumien järjestäjänä voisi olla oma tapahtumatiimi, joka koostuisi muutamasta opiskelijasta, opettajasta ja ohjaajasta.
Vaihtoehtoisesti osaston oma oppilaskunta voitaisiin aktivoida uudelleen.
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Kehitysidea 6: Applikaatio
Opiskelijat korostivat kyselyn vastauksissa tuen saatavuutta, liittyi se opiskeluun tai oman elämän hallintaan, niin tuki pitäisi olla helposti ja nopeasti
saatavilla. Applikaation avulla, johon on liitettynä chat-toiminto, apu olisi
nopeasti ja helposti saatavilla. Chatin kautta pitäisi olla mahdollisuus lähettää anonyymejä viestejä niin opettajille, kuin keskustelupalstallekin. Chattoimintoa applikaatioon ehdottivat myös henkilökunnan edustajatkin.
Muita toimintoja applikaatioon, jotka helpottaisivat opiskelijan arkea ja sujuvoittaisi opiskelua, voisi olla: listaus tekemättömistä tehtävistä, opintojen etenemisen seuranta, poissaoloseuranta sekä kalenteritoiminto, johon
voi liittää muistutukset. Applikaation tulisi olla nuorten näköinen, helppokäyttöinen ja kaikille opiskelijoille pakollinen. Applikaation ollessa oppilaitoksen oma, sen toimintoja voisi kehittää opiskelijoilta saadun palautteen
pohjalta, toisin kuin nykyisin käytössä olevaa Wilma-applikaatiota.
4.4

Johtopäätökset
Tutkimuksessa yhtenä tutkimusongelmana oli selvittää ammatillisen koulutuksen reformin vaikutuksia opintojen edistämiseen ja opintojen keskeyttämisten vähentämiseen. Kerätyn tutkimusaineiston mukaan ammatillisen reformin voimaantulon jälkeen, opintojen keskeytykset kasvoivat
koko Suomessa sekä Hyria koulutuksella edelliseen vuoteen verrattuna.
Tämä herättää kysymyksen, että ovatko oppilaitokset olleet valmiina reformin mukanaan tuomiin uudistuksiin, joiden tavoitteena on ollut monipuolistaa opintoja ja lisätä opiskelumotivaatiota.
Tutkimuksessa kävi ilmi, että valtakunnallisesti ja Hyria koulutuksella opintojen keskeytykset liittyvät usein väärään alavalintaan, motivaation puuttumiseen ja poissaoloihin. Kuten tutkimusaineistossa jo aiemmin on todettu, niin väärä alavalinta ei välttämättä johdu opiskelijasta itsestään,
vaan hän ei esimerkiksi ole saanut hakemaansa opiskelupaikkaa ja on ajautunut opiskelemaan alaa, joka häntä ei niin paljoa kiinnosta. Reformiuudistuksen myötä opintoja on muutettu enemmän työelämäpainotteiseksi ja
käytännönläheiseksi sekä monipuolistettu oppimisympäristöjä, joilla pyritään siihen, että opinnot olisivat opiskelijalle mielekkäitä ja vaihtelevia. Reformiuudistuksilla pyritään myös henkilökohtaistamaan jokaiselle opiskelijalle omanlainen opintopolku, joka edesauttaa opiskelumotivaation säilymistä sekä opiskelijan valmistumista ammattiin omassa aikataulussa. Oppilaitoksille suunnatun rahoituksen pieneneminen on johtanut oppilaitosten organisaatiomuutoksiin kohdentamalla resursseja enemmän työelämälähtöisen ohjauksen suuntaan, johon myös reformilla pyritään. Organisaatiossa on kasvatettu ammatillisten ohjaajien määrää, jotka ovat työelämän osaajia ja ohjaavat opiskelijoita valtaosan työajastaan. Ohjauspainotteisella oppimistavalla opiskelija saa paljon käytännön harjoitusta sekä ohjaajan läsnäololla tarvittavaa tukea oppimiseen, jolla pyritään vähentämään opintojen keskeytymistä.
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Toisena tutkimuskysymyksenä oli perehtyä palvelumuotoilun hyödyntämiseen mietittäessä opintojen keskeyttämisten ehkäisyn toimenpidesuunnitelmaa. Tietopohjaan perustuen palvelumuotoilun eri prosessimallit soveltuvat oikein hyvin myös käytettäviksi oppilaitosympäristössä. Prosessimallien mukaan voidaan kehittää mitä tahansa oppilaitoksen jo olemassa olevaa palvelua tai kehittää kokonaan uusia palveluja. Tässä tutkimuksessa
käytetyistä malleista, Counsilin tuplatimanttiprosessimalli soveltuu käytettäväksi sellaisenaan kehitystyöhön. Kevyen rakenteen vuoksi mallin kaikkia
neljää vaiheita on mahdollista hyödyntää toimenpidesuunnitelman laatimisessa. Tuulaniemen raskaampi palvelumuotoiluprosessimalli jatkuu
vielä arviointi vaiheeseen, joka tehtäisiin valittujen ideoiden käytännön kokeilujen jälkeen (Tuulaniemi, 2016, s. 131). Arviointivaiheessa palvelua voidaan vielä edelleen kehittää saatujen käyttäjäkokemusten perusteella. Arviointivaiheessa voidaan myös todeta, että palvelumuotoiluprosessin
avulla on osattu tuottaa palvelu, joka on sellaisenaan hyvä tai sitten voidaan todeta, että tämä palvelu ei toimi lainkaan ja sen käyttöä on turha
jatkaa. Arviointivaihe olisi ollut hyvä lisä tähän opinnäytetyöhönkin, mutta
se ei ollut opinnäytetyön aikataulun vuoksi mahdollista. Palvelumuotoilun
hyödyntäminen kehitystyössä tuo prosessiin selkeyttä ja johdonmukaisuutta. Prosessimallien avulla kaikki työvaiheet tulevat huomioiduksi ja
mallin mukaisesti asiakas on kaikissa prosessin vaiheissa kehitystyön keskiössä.
Kolmas tutkimuskysymys käsitteli syitä, jotka voivat johtaa opiskeluiden
keskeyttämiseen ammatillisen toisen asteen liiketoiminnan opinnoissa.
Tutkimuksessa ilmi tulleet syyt opintojen keskeyttämisiin, olivat hyvin pitkälle samoja, kuin mitä aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet. Opinnot
keskeytyvät useista eri syistä, mutta kaikki syyt peilaavat opiskelumotivaation laskemiseen tai sen puuttumiseen. Ensiarvoisen tärkeää olisi huolehtia opiskelijan opiskelumotivaatiotason ylläpitämisestä. Tutkimuksessa
esiin tulleista tuloksista selvisi opiskelijoiden ryhmäyttämisen tärkeys, jolla
on suuri vaikutus motivaatiotason ylläpitämisessä. Vastuuvalmentaja huolehtii ryhmäyttämisestä opintojen ensimmäisten viikkojen, eli orientaatiojakson aikana. Ryhmäyttäminen ei välttämättä ole kaikille vastuuvalmentajille tuttua, eivätkä uudet vastuuvalmentajat saa erillistä perehdytystä
tehtävään tai koulutusta ryhmäyttämiseen. Aktiiviset vastuuvalmentajat
etsivät aiheesta itse tietoa ja perehtyvät itsenäisesti aiheeseen.
Neljäs tutkimuskysymys keskittyi siihen, millaisilla toimenpiteillä keskeyttämisiä voitaisiin vähentää. Tutkimuksen mukaan opiskelijat ja henkilökunta näkevät toisistaan poikkeavalla tavalla sen, miten voitaisiin ehkäistä
ongelmia, jotka voivat johtaa opintojen keskeyttämiseen. Valtaosa opiskelijoista ehkäisisi ongelmia riittävällä ja helposti saatavalla tuella. Oppilaitoksessa on paljon ja monenlaista tukea tarjolla, mutta löytääkö opiskelija
tarvitsemansa tuen. Tätä voisi selvittää esimerkiksi opiskelijoille suunnatulla kyselyllä. Henkilökunta puolestaan ehkäisisi ongelmien syntymistä
poissaolojen seurannalla, ryhmäyttämisellä ja lisäämällä opiskelijoiden tietoisuutta tutkinnosta.
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POHDINTA
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli pääasiassa löytää niitä syitä jotka aiheuttavat liiketoiminnan opinnoissa ongelmia ja miten näitä eteen tulevia
ongelmia voitaisiin ennalta ehkäistä ja näin välttää opintojen keskeyttämisiä Hyria koulutuksella. Tämän opinnäytetyön aihe on ollut lähellä sydäntä
ja tutkimusta on ollut todella mielekästä tehdä. Tutkimusaineistoa kerättiin eri tavoin ja useista eri lähteistä ja se toi mukanaan mielenkiintoisia
havaintoja tutkimuksen edetessä. Tutkimukseen kerätyn aineiston avulla
tutkimuskysymyksiin onnistuttiin löytämään vastaukset ja niiden pohjalta
voitiin laatia kehitysideoita, joita toivottavasti tulevaisuudessa tullaan hyödyntämään.
Tutkimusmenetelmänä oli case-tutkimus, joten tutkimuksen toteuttamistapa oli melko vapaa. Vallitsevan korona-tilanteen vuoksi lähikontaktit eivät ole olleet mahdollisia, joten aineiston keräämisessä on hyödynnetty
verkon antamat mahdollisuudet. Aineistoa kerättiin sähköisellä kyselyllä ja
hyödyntäen digitaalisia järjestelmiä videohaastatteluiden muodossa.
Case-tutkimukselle tyypillisesti aineistoa on kerätty useista eri lähteistä ja
näin on saatu vastauksia tutkimuskysymyksiin useasta eri näkökulmasta.
Saatuja tuloksia voivat hyödyntää myös muut ammatillisten oppilaitokset
miettiessään keskeytysten vähentämiseen johtavia toimenpiteitä.
Tutkimuksessa kävi ilmi, että opiskelijat ja oppilaitoksen henkilökunta ajattelevat opinoissa eteen tulevien ongelmien, jotka voivat johtaa opintojen
keskeyttämiseen, johtuvan samoista asioista. Vaikkakin toimenpiteet ongelmien ehkäisemiseksi hieman poikkeavatkin toistensa näkemyksistä.
Oma elämänhallinta ja henkilökohtaiset ongelmat ovat suurin syy siihen,
että opinnoissa tulee ongelmia. Opiskelijat kaipaavat henkilökunnalta aitoa välittämistä, kuuntelemista ja rohkaisua sekä sitä, että heidän opintopolkunsa suunnitellaan juuri heille sopiviksi. Aikuisen kontakti nuorelle
opiskelijalle vaikuttaisi olevan todella tärkeä asia. Sosiaaliset suhteet ja
ryhmään kuuluminen ovat myös nuorelle hyvin tärkeitä asioita, eikä ryhmäytymisen vaikutusta opiskelumotivaation ylläpitämiseksi voida korostaa liikaa.
Tutkimus keskittyi vain yhteishaun kautta tulleisiin opiskelijoihin, joten jatkuvan haun opiskelijat eivät olleet tässä tutkimuksessa mukana, vaikka he
liiketoiminnan osaston opiskelijoita ovatkin. Jatkoa ajatellen, tutkimus
kannattaisi tehdä myös jatkuvan haun opiskelijoiden näkökulmasta, koska
opintojen keskeyttämisiä on myös näillä opiskelijoilla ja syyt ja ongelmatilanteet ovat varmasti erilaisia, kuin yhteishaun kautta tulleilla opiskelijoilla. Tutkimuksen edetessä esiin nousi myös kysymys siitä, kuinka hyvin
opiskelijat tuntevat oppilaitoksen tarjoamat tukipalvelut. Opiskelijat toivoivat ongelman ratkaisuna riittävää tukea, mutta ovatko tuki ja tarjotut
palvelut tunnistettavissa ja helposti löydettävissä, kun opiskelija näitä tarvitsee?
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Tässä opinnäytetyön tutkimusprosessissa hyödynnettiin palvelumuotoiluajattelua. Palvelumuotoiluprosessin avulla tutkimustyön vaiheet olivat
helposti jäsenneltävissä ja työn eteneminen oli selkeää. Ensin etsittiin ongelma, jota lähdettäisiin ratkaisemaan. Ongelman löytämisessä oli hyvä etsiä vastauksia, niin asiakkaan, eli opiskelijan, kuin yrityksen, eli oppilaitoksenkin näkökulmasta. Näiden vastausten pohjalta voitiin helposti analysoida kehittämiskohteet ja lähteä rakentamaan ideoita uusiin toimintamalleihin. Kehitystyöhön olisi ollut hyvä ottaa henkilöstöä mukaan, mutta
tässä kohtaa se ei ollut mahdollista, koska opinnäytetyön tekeminen ajoittui osin kesälomakauteen. Palvelumuotoilussa kaiken tekemisen ja ajatuksen keskiössä on aina asiakas, eli tässä tapauksessa opiskelija. Palvelumuotoilun yhdistäminen tutkimusprosessiin auttoi lisäämään ymmärrystä siitä,
että kaikki kehitettävä toiminta oppilaitoksessa tähtää asiakkaan eli tässä
tapauksessa opiskelijan etenemiseen opinnoissa sekä viihtymiseen opintojen parissa. Tätä kautta kaikella kehittävällä toiminnalla pyritään ehkäisemään opiskelijoiden opintojen keskeyttämisiä.
Tulevaisuudessa on kaavailtu oppivelvollisuuden pidentämistä, jolloin toinen aste on suoritettava loppuun. Mielenkiintoista onkin nähdä, miten
opintojen keskeyttämiset muuttuvat tämän uudistuksen jälkeen. Tuleeko
keskeyttämisiä lisää vai vähenisikö keskeytykset tämän uudistuksen
myötä? Alakohtaisia eroja tulee varmasti.
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Liite 1
OPISKELIJOILLE SUUNNATUN KYSELYN KYSYMYKSET:



Miksi opinnoissa tulee ongelmia?



Minkä tyyppiset asiat voivat estää opintojen etenemisen (henkilökohtaiset
syyt sekä oppilaitoksesta/opetuksesta johtuvat asiat) ja aiheuttaa motivaatioongelmia?



Miten ehkäistä ongelmat, jotka voivat johtaa opintojen keskeyttämiseen?



Miten oppilaitoksen henkilökunta (esim. ammatilliset ohjaajat, opettajat, kouluttajat, opo, kurattori, psykologi, oppilaitosetsivä) voisi toimia, tukea ja auttaa
näissä tilanteissa, ettei keskeyttämisiä tapahtuisi?



Jos keskeyttämisiä voitaisiin vähentää toimivalla applikaatiolla, niin minkälainen
se olisi? Minkälaisia asioita/ominaisuuksia applikaatioon voitaisiin liittää?



Voisiko applikaatio mielestäsi olla toimiva ratkaisu mietittäessä keinoja keskeyttämisten vähentämiseen?
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TEEMAHAASTATTELUN RUNKO

Haastateltava henkilö
Toimenkuva

Teemat

Aihealueet liittyvät opintojen keskeyttämiseen

Teema 1

Ongelmien selvittäminen



Teema 2

Ongelmien ehkäisy




Teema 3

Miksi opinnoissa tulee ongelmia?
Minkä tyyppiset asiat voivat estää opintojen etenemisen?

Miten voitaisiin ehkäistä niitä ongelmia,
jotka johtavat opintojen keskeyttämiseen?
Miten oppilaitoksen henkilökunta voisi
toimia, tukea tai auttaa ongelmatilanteissa, ettei keskeyttämisiä tapahtuisi?

Applikaatio




Jos keskeyttämisiä voitaisiin edistää applikaatiolla, niin minkälaisia ominaisuuksia
applikaatiossa voisi olla?
Miten mielestäsi applikaatio voisi toimia
ratkaisuna mietittäessä keskeytysten vähentämistä?
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