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Insinöörityön tarkoituksena on tarkastella lukujärjestyksen laadintaprosessia, tutkia prosessin 
nykytilaa ja selvittää, miten sitä voitaisiin parantaa toiminnanohjauksen perustyökaluilla. 
Lähtökohtaisesti työ käsittelee Metropolian toiminnanohjausta ja strategiaa ja millä tasolla ne 
liittyvät toisiinsa. Insinöörityön tavoitteena on löytää Stadian ja EVTEKin yhdistymisen 
myötä tulleita uusia ja vanhoja ongelmia, kehityskohteita lukujärjestyksen laadintaprosessiin 
liittyen, sekä kartoittaa tutkimuksen myötä ilmenneitä ongelmia. Suurimmat ongelmat 
lukujärjestyksen laadintaprosessissa ilmenivät oppilaitosten yhdistymisen jälkeen 
Leppävaaran oppilaitoksessa. 
 
Teoriaosuuden lisäksi insinöörityötä varten tehtiin tutkimus, joka koostui opiskelijoille 
toteutetusta lukujärjestykseen liittyvästä tyytyväisyyskyselystä ja henkilökunnalle tehdyistä 
haastatteluista. Opiskelijoille tehty tyytyväisyyskysely oli web-pohjainen satunnaisotanta 
tekniikan puolen opiskelijoille. Henkilökunnalle tehdyt haastattelut painottuivat enemmän 
prosessin tarkasteluun ja ongelmakohtien havaitsemiseen.  
 
Tutkimuksen ja haastatteluiden avulla saatiin paljon tietoa tutkittavasta prosessista ja 
löydettiin merkittävimmät kehityskohteet. Teollisuudessa toiminnanohjaus on ollut kauan 
keskeinen strateginen työkalu, mutta Metropoliassa siihen ei olla kiinnitetty sen vaatimaa 
huomiota. Metropolian toiminnanohjauksessa on vielä paljon kehitettävää. Lukujärjestyksen 
laadintaprosessi on strateginen ja keskeinen prosessi Metropolian toiminnanohjauksessa ja se 
on oleellinen osa kaikkien viiteryhmien arkipäivää. 
 
Insinöörityössä keskityttiin kuvaamaan tarkasteltavana olevaa prosessia, joka liittyy 
olennaisesti Metropolian toiminnanohjauksen ja opintojen kokonais-, karkea- ja 
hienosuunnitteluvaiheisiin. Lisäksi insinöörityössä kartoitettiin tutkimuksen myötä ilmenneitä 
ongelmia ja esitettiin prosessin kannalta optimaalisimpia kehitys- ja ratkaisuideoita. 
 
Insinöörityössä löydettiin vanhoja sekä uusia yhdistymisen myötä ilmenneitä ongelmia ja 
kehityskohteita tarkasteltavasta prosessista. Ongelmia kartoitettiin käyttäen hyväksi alan 
kirjallisuutta. Suurimmat ongelmat ja kehityskohteet lukujärjestyksen laadintaprosessia 
ajatellen, olivat haastatteluiden perusteella pääosin tietoteknisiä ongelmia. Seuraava askel 
insinöörityöstä olisi tarttua tutkimuksessa havaittuihin ongelmiin, kehityskohtiin sekä  
-ideoihin ja toteuttaa niitä käytännössä. 
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The purpose of this thesis was to examine the process of setting up a timetable, to 
observe the process’ present state and find out how the process of setting up a timetable 
can be improved with the help of the basic tools of enterprise resource planning. This 
work deals with Metropolia’s enterprise resource planning and strategy and the level at 
which they are connected together. The objective of this thesis was to identify new and 
old problems, targets for development related to the process of setting up a timetable, 
and to sort out the problems that have emerged through the research project and the 
merger of EVTEK and Stadia. The greatest problems in the process of setting up the 
timetable occurred after the merger of the educational institutes at Leppävaara had taken 
place. 
 
On top of the theory section, a research was done for the thesis. The research consisted 
of a satisfaction survey implemented through students and personnel interviews. The 
satisfaction survey conducted was a web-based random sample for the students in the 
technology cluster. The personnel interviews were more focused on reviewing the 
process and detecting black spots. 
 
Through the research and interviews, a great deal of information was gained about the 
process under study as well as major points for development were discovered. In industry, 
the enterprise resource planning has been an essential and strategic tool for a long time, 
but in Metropolia it has not received the attention it requires. There are still a number of 
development issues in Metropolia’s enterprise resource planning. The process of setting 
up a timetable is a strategic process essential for the resource planning of Metropolia and 
it also plays a significant part in the everyday life of all reference groups.  
 
The focal point of the thesis was to present the process being reviewed and related 
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sorts out the problems that turned up in the course of the research and it attempts to find 
the most optimal development and solution ideas in the best interest of the process. 
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were discovered. Problems were identified with the aid of relevant literature. The main 
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1 Johdanto 

 

1.1 Taustaa 

 

Kun EVTEK-ammattikorkeakoulu ja Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia yhdistyivät 

vuonna 2008, syntyi Suomen suurin ammattikorkeakoulu Metropolia. Yhdistymisen 

taustalla olivat myönteiset kokemukset EVTEKin ja Stadian koulutusyhteistyöstä ja 

kehittämistoiminnasta pääkaupunkiseudulla.  

 

Vaikka oppilaitokset ovat yhdistyneet nimellisesti yhdeksi suureksi kokonaisuudeksi 

Metropoliaksi, niin yhdistymisprosessi on edelleen käynnissä. Esimerkiksi EVTEKillä 

ja Stadialla on toistaiseksi vielä omat koulutusohjelmat ja -suunnitelmat samasta 

koulutusohjelmasta eli tuotantolinjasta. Tulevaisuudessa on mahdollista, ja se on 

suunnitteilla, että samat tuotantolinjat yhdistettäisiin, jolloin Stadiassa ja EVTEKissä ei 

olisi erillisiä koulutusohjelmia ja -suunnitelmia esimerkiksi tuotantotalouden 

koulutusohjelmassa. 

 

Yhdistymisen myötä myös kahden eri oppilaitoksen toiminnanohjausprosessit joutuivat 

kehitys- ja uudistustyön kohteiksi. Toiminnanohjausprosessien vanhojen ongelmien 

lisäksi syntyi kokonaan uusia ongelmia koulujen yhdistymisen takia. Yksi suurimpia 

syitä tälle insinöörityölle ja tutkimukselle oli lukujärjestyksen laadintaprosessin hitaus 

ja sen myöhästyminen aikataulusta. 

  

1.2 Työn tavoitteet 

 

Insinöörityön tarkoituksena on tarkastella lukujärjestyksen laadintaprosessia, tutkia 

prosessin nykytilaa ja selvittää, miten kyseistä prosessia voitaisiin parantaa 

toiminnanohjauksen perustyökaluilla. Lähtökohtaisesti työ käsittelee Metropolian 

toiminnanohjausta ja strategiaa ja sitä millä tasolla ne liittyvät toisiinsa. 

Lukujärjestyksen laadintaprosessi liittyy oleellisesti Metropolian kokonais-, karkea- ja 
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hienosuunnitteluvaiheisiin. Tällä hetkellä Metropolian eri yksiköissä on monta erillistä 

lukujärjestyksen laatimisprosessia, jotka toistaiseksi eroavat toisistaan. Insinöörityön 

tavoitteena on löytää oppilaitosten yhdistymisen myötä ilmenneitä uusia ja vanhoja 

ongelmia, lukujärjestyksen laadintaprosessin kehityskohteita, sekä kartoittaa 

tutkimuksessa esille tulevia ongelmia. 

 

1.3 Työn rajaus 

 

Metropolian toiminnanohjaus on aiheena laaja, ja siksi työ tullaan rajaamaan siten, että 

se käsittelee mahdollisimman oleellisia asioita liittyen lukujärjestyksen 

laadintaprosessiin. Insinöörityö on pitkälti käytännönläheinen tutkimustyö, joka ottaa 

kantaa niin EVTEKin kuin Stadiankin näkökulmiin. Insinöörityöhön liittyvä tutkimus 

rajataan tekniikan alalle toimeksiannon mukaisesti. Kirjattavan tiedon määrä on koko 

Metropolian osalta suuri, koska esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan lukujärjestyksiä 

laatii monta eri henkilöä ja eri koulutusohjelmia on yli 60. Lopullinen rajaus 

oppilaitosten kesken tehdään sen oppilaitoksen prosessiin, jossa ilmenee suuremmat 

ongelmat. 

 

1.4 Työn rakenne ja menetelmät 

 

Insinöörityö koostuu kahdesta osa-alueesta: teoriasta ja tutkimuksesta. Tutkimusosio 

rakentuu web-kyselystä, haastatteluista ja analysoinnista. Työ tehtiin kahden hengen 

ryhmätyönä. Teoriaosuus pyrittiin jakamaan tasapuolisesti osallisten kesken. Työtä 

varten tehty tutkimusosio ja sen eri vaiheet tehtiin yhteisvoimin. 

 

Insinöörityön ensimmäinen osa pohjautuu pitkälti teoriaan, jota tuetaan käytännön 

esimerkein. Työn toinen osa on tutkimus, joka koostuu opiskelijoille tehdystä web-

kyselystä, henkilökunnalle tehdyistä haastatteluista ja tuloksien analysoinnista, joka 

sisältää muun muassa ongelmien kartoitusta. Tutkimusta varten tehdyllä web-kyselyllä 

mitataan pääosin opiskelijoiden tyytyväisyyttä ennen ja jälkeen koulujen yhdistymisen. 

Insinöörityötä ajatellen tärkeämpi osa on kuitenkin henkilökunnalle tehdyt haastattelut, 
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joiden avulla päästään tarkemmin käsiksi lukujärjestyslaadintaprosessin ongelmiin ja 

kehityskohteisiin. 
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2 Metropolia Ammattikorkeakoulu 

 

Metropolia Ammattikorkeakoulu aloitti toimintansa elokuussa 2008, kun EVTEK-

ammattikorkeakoulu ja Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia yhdistyivät Suomen 

suurimmaksi ammattikorkeakouluksi (kuva 2). Metropolia toimii Espoossa, Helsingissä 

ja Vantaalla. Metropolian opiskelijamäärä tulee olemaan noin 14 000 ja aloituspaikkoja 

kevään ja syksyn yhteishaussa vuonna 2009 on yhteensä 4386. Vuonna 2008 

Metropoliassa opiskeli yhteensä 14046 opiskelijaa ja henkilöstön määrä oli 1066. 

Opiskelijat ja henkilöstö jakautui vuonna 2008 eri koulutusaloille kuvan 1 mukaisesti. 

 

 

Kuva 1. Henkilöstön ja opiskelijoiden jakautuminen Metropoliassa 2008. 

(Vuosikertomus 2008.) 

 

Tulevaisuudessa aloituspaikkojen määrää ollaan suunnitelmien mukaan lisäämässä. 

Taulukko 1 nähdään Metropolian opiskelijoiden aloituspaikkojen määrälliset tavoitteet 

vuosille 2010–2012. Opetusministeri lisäsi Metropolian aloituspaikkoja rakenteellisen 

kehittymisen johdosta. (Taustaa 2009.) 
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Taulukko 1. Metropolian opiskelijoiden aloituspaikkojen määrälliset tavoitteet vuosille 

2010–2012  (Tavoitesopimus 2009). 

 

 

Metropolia ammattikorkeakoulussa koulutetaan 

– tekniikan ja liikenteen alan asiantuntijoita 

– sosiaali-, terveys- ja liikunnan alan asiantuntijoita 

– yhteiskuntatieteiden asiantuntijoita 

– liiketalouden, hallinnon ja kulttuurin alan asiantuntijoita. 

 

Koulutusohjelmia Metropoliassa on EVTEKin ja Stadian yhdistymisen jälkeen yhteensä 

64 (kts. liite 1), joista 15 on ylempään ammattikorkeakoulututkintoon valmistavia 

koulutusohjelmia. Metropolia pyrkii olemaan kansainvälinen koulu. Tämän vuoksi 

kaikissa koulutusohjelmissa opetusta tarjotaan myös englanniksi. (Taustaa 2009.) 

 

Yhdistymisen taustalla ovat myönteiset kokemukset EVTEKin ja Stadian 

koulutusyhteistyöstä ja kehittämistoiminnasta pääkaupunkiseudulla. EVTEKin ja 

Stadian yhdistymistä helpottivat molempien koulujen 

– hyvä imagojen tunnettavuus 

– vetovoima 

– työelämäyhteydet 

– toimiva kansainvälinen verkosto. 
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EVTEKin ja Stadian yhdistymisen myötä pääkaupunkiseudulle on ollut tarkoitus 

muodostaa vahva ja monialainen ammattikorkeakoulu, joka pystyy tuottamaan 

työelämän tarvitsemaa ja arvostamaa osaamista. Metropolia pyrkii olemaan myös 

kansainvälisesti merkittävä toimija koulutus- sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. 

(Taustaa 2009.) 

 

Kuvasta 2 näkee Metropolian rakenteen EVTEKin ja Stadian yhdistymisen jälkeen. 

Yhdistymisestä huolimatta prosessi on edelleen käynnissä, eikä koulutusohjelmia ole 

vielä liitetty yhteen, vaan molemmilla oppilaitoksilla on edelleen omat suunnitelmat 

samasta koulutusohjelmasta. (Taustaa 2009.) 

 

 

Kuva 2. Metropolia Ammattikorkeakoulu. 

 

EVTEK-ammattikorkeakoulu 

 

Espoon-Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu perustettiin alun perin Espoon-

Vantaan teknilliseksi oppilaitokseksi EVTOliksi vuonna 1985. 

Ammattikorkeakoulutoiminnan se aloitti vuonna 1992 kokeilutoimiluvalla, jonka 

jälkeen se vakinaistettiin ammattikorkeakouluksi ensimmäisten joukossa vuonna 1996.  

Vuonna 1998 koulussa aloitettiin tekniikan alan lisäksi liiketalouden ja kulttuurialan 

opetus.  
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Vuonna 2005 Espoon-Vantaan teknillisen ammattikorkeakoulun nimi virallistettiin 

EVTEKiksi. Samana vuonna siihen liitettiin hallinnollisesti mukaan Mercuria Business 

School, joka aiemmin hoiti liiketalouden koulutuksen sopimuskoulutuksena, kuten teki 

myös Tikkurilan Muotoiluinstituutti, joka liitettiin hallinnollisesti EVTEKiin viisi 

vuotta aikaisemmin vuonna 2000. 

 

Ennen vuoden 2008 yhdistymistä Stadiaan EVTEK-ammattikorkeakoulu muodostui 

tekniikan, liiketalouden ja kulttuurialan koulutusaloista, jotka toimivat kolmessa eri 

yksikössä pääkaupunkiseudulla: 

– Tekniikan alan yksikkö Leppävaarassa Espoossa 

– Tekniikan ja liiketalouden alan yksikkö Myyrmäessä Vantaalla 

– Kulttuurialan yksikkö eli Muotoiluinstituutti Tikkurilassa Vantaalla. 

 

Eri yksiköistä oli mahdollista valmistua koulutusohjelmasta riippuen insinööriksi 

(AMK), Bachelor of Engineeringiksi (B. Eng) tai tradenomiksi. (Taustaa 2009.) 

 

Stadia 

 

Stadia tunnettiin aikaisemmin Helsingin ammattikorkeakouluna, mutta nimi muutettiin 

markkinointisyistä Stadiaksi vuonna 2001. Koulu perustettiin Helsinkiin vuonna 1996 

kymmenen oppilaitoksen ammattikorkeakoulukokeiluna. Vuonna 1997 Helsingin 

ammattikorkeakouluun liittyi vielä kaksi oppilaitosta, ja vuonna 1999 se sai 

opetusministeriöltä päätöksen toimiluvan vakinaistamisesta. (Taustaa 2009.) 

 

Stadia tarjosi 31 eri koulutusohjelmaa kulttuurialalla, ravitsemisalalla, sosiaali- ja 

terveysalalla sekä tekniikan ja liikenteen alalla. Stadian perustan muodosti 12 eri 

oppilaitosta 

– Helsingin kaupungin kauneudenhoitoalan ammattioppilaitos 

– Helsingin kaupungin laboratorioalan ammattioppilaitos 

– Helsingin kaupungin Roihuvuoren ammattioppilaitos 

– Helsingin kaupungin terveydenhoito-oppilaitos 

– Helsingin Konservatorio 
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– Helsingin IV terveydenhuolto-oppilaitos 

– Helsingin sairaanhoito-opisto 

– Helsingin sosiaalialan oppilaitos 

– Helsingin taide- ja viestintäoppilaitos 

– Helsingin teknillinen oppilaitos 

– Kätilöopisto 

– Pop & Jazz Konservatorio. 

(Stadian hakijan opas 2007; Taustaa 2009.) 
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3 Toiminnanohjaus 

 

Yleisesti toiminnanohjauksella tarkoitetaan yrityksen tilaustoimitusketjun eri 

toimintojen ja tehtävien suunnittelua ja hallintaa. Sen avulla hallitaan tuotteita ja 

palveluita tuottavia resursseja ja prosesseja. Toiminnanohjaus perustuu ja lähtee 

liikkeelle yrityksen strategian ja tavoitekartoituksen perusteella. Yrityksen toiminta on 

monimuotoinen kokonaisuus. Tätä kokonaisuutta pyritään hallitsemaan 

toiminnanohjauksen avulla organisoimalla ja ohjaamalla eri toimintoja ja prosesseja 

toisiaan tukevalla tavalla ja sitä kautta saavuttamaan tuotannon asettamat tavoitteet. 

Erillisiä yrityksen sisäisiä toimintoja ja tehtäviä, joita toiminnanohjaus pitää sisällään 

ovat muun muassa tuotannonohjaus, myynnin ja hankintojen ohjaus, jakelunohjaus, 

tuotesuunnittelun- ja varastonohjaus. (Basu ym. 2008: 39; Haverila ym. 2005: 397.) 

 

Nykypäivänä lähes kaikkien yritysten toiminnanohjauksen selkärankana on 

toiminnanohjausjärjestelmä eli ERP (Enterprise Resource Planning). ERP on 

tietojärjestelmä, joka kuvaa yrityksen toimintaa prosesseina, ja sen kohteena ovat 

yrityksen perustoiminnot, kuten hankinta, myynti, varastointi, tuotanto, jakelu ja 

laskutus. Palveluita tuottavan organisaation kuten Metropolian, viisi suurinta syytä ja 

hyötynäkökulmaa, joiden vuoksi ottaa käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä ovat 

– taloudellisen informaation integroiminen 

– asiakastilausten ja kysyntäsuunnitelman integroiminen 

– toimitusprosessin standardoiminen ja nopeuttaminen 

– varaston pienentäminen 

– henkilöstöresurssi-informaation standardoiminen 

(Basu 2008: 72; Lehtonen 2004: 127–128). 

 

Kaikilla yrityksillä on yksi päämäärä, ja se on tehdä voittoa. Kasvattaakseen tulosta 

yrityksen täytyy joko kasvattaa myyntiä tai alentaa kustannuksia. Toiminnanohjauksen 

tavoitteena on ohjata ja organisoida yrityksen toimintaan liittyviä toimintoja ja 

resursseja parhaalla mahdollisella tavalla yrityksen näkökulmasta.  
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Haverila ym. (2005: 402) ovat nimenneet toiminnanohjauksen keskeisimmiksi 

tavoitteiksi 

– kapasiteetin korkean tuottavuuden 

– toimintaan sitoutuneen vaihto-omaisuuden minimoimisen 

– toimitusvarmuuden 

– tuotannon läpäisyajan. 

 

Kuvasta 3 näkee kokonaisuuden, josta eri toiminnanohjauksen tavoitteet muodostuvat 

tuotannon näkökulmasta ja miten ne ovat sidoksissa toisiinsa. Esimerkiksi jos yrityksen 

tavoitteena on pienentää läpäisyaikaa, niin kuvan 3 perusteella voi päätellä, että tähän 

päästään kehittämällä laatua ja toimituskykyä. Mikäli läpäisyajan lyhentämisessä 

onnistutaan, niin se vaikuttaa varastoihin sitoutuneeseen pääomaan ja yrityksen 

toiminnan joustavuuteen. Oikeat ratkaisut liittyen yrityksen toiminnanohjaukseen 

antavat yritykselle hyvän mahdollisuuden olla kilpailukykyinen ja positiivista tulosta 

tekevä yritys. 

 

Kuva 3. Toiminnanohjauksen tavoitteiden muodostuminen (Haverila ym. 2005: 403). 
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Keskeisiä tunnuslukuja, joilla toiminnanohjauksen tehokkuutta voidaan mitata, ovat 

seuraavat: 

– liiketoiminnan kannalta 

• myyntikate 

• käyttökate 

• jalostusarvo 

• myyntimäärät 

• valmistuksen määrät 

• tilauskanta 

– toimitusvarmuuden kannalta 

• toimitusaika 

• toimitusajan pitävyys 

• palvelutaso 

• myöhästymiset 

• jälkitoimitusten määrä 

• tilaus-toimitusprosessin läpäisyaika 

– kustannustehokkuuden ja tuottavuuden kannalta 

• varastoon sitoutunut pääoma 

• avainkoneiden tuottavuus 

• avainkoneiden käyttösuhteet 

• henkilökunnan tuottavuus 

• valmistuksen läpäisyaika 

– laadun kannalta 

• tuotteiden saanto 

• virheellisten tuotteiden määrä 

• reklamaatiot 

 (Haverila ym. 2005: 399.) 

 

Julkishallinnossa, kuten Metropoliassa, käytettävät tunnuslukumittarit ovat 

samankaltaisia kuin edellä mainitut teollisuudessa käytetyt mittarit.  
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Metropolian toimintaa arvioivia mittareita ja toimenpiteitä voisivat olla eri näkökulmien 

kannalta esimerkiksi 

– opiskelijoiden läpäisyaika ja suoritetut tutkinnot oppiaineittain 

– opiskelijamäärät 

– budjetti- ja täydentävän rahoituksen määrä 

– opiskelijamäärät opettajia kohden 

– pysyvän ja määräaikaisen henkilöstön määrä 

– valmistuneiden työllistyminen ja koulutuksen vastaavuus työn vaatimuksiin 

– ulkoisen ja sisäisen auditoinnin tulokset. 

 

3.1 Toiminnanohjausprosessi 

 

Toiminnanohjausprosessi on haastava prosessi yrityksen toiminnan kannalta. Prosesseja 

ja toimintoja on kaikenlaisissa toimitusketjuissa, riippumatta siitä, tuottaako yritys 

palveluita vai tuotteita. Toiminnanohjausprosessi vaikuttaa koko yrityksen toimintaan 

sen kaikilla osa-alueilla. Toiminnanohjauksen suunnittelu ja sen toteutus jakautuvat 

yrityksen eri organisaatiotasoille. Korkeimmalla tasolla ei suunnitella yksityiskohtaisia 

suunnitelmia ja ennusteita. Korkeimmalla tasolla pyritään huolehtimaan yleisellä tasolla 

kokonaisuuden hallinnasta, resurssien riittävyydestä ja toimintojen koordinoinnista. 

Tuotannonohjausta voidaan tutkia vaiheittain etenevänä ohjausprosessina. Vaiheet ja 

niiden sisältö vaihtelee sen mukaan, millä alalla yritys toimii. (Basu 2008: 39; Haverila 

ym. 2005: 409.) 
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Kuva 4. Tuotannonohjausprosessin vaiheet (Haverila ym. 2005: 409). 

 

Kuvassa 4 on yleisesti kuvattu tuotannonohjausprosessin eri vaiheet. Vaiheittain 

etenevässä tuotannonohjausprosessissa tapahtuu periaatteessa aina uudelleen 

suunnittelua ja koordinointia. Tämän takia usein joudutaan palaamaan aikaisempaan 

vaiheeseen ja suunnittelemaan uusiksi myöhemmän vaiheen tapahtumat. Esimerkiksi 

jos karkeasuunnittelussa on epäonnistuttu, pitää myös hienosuunnittelu tehdä uudelleen. 

Uudelleensuunnittelu on sitä haastavampaa ja työläämpää, mitä yksityiskohtaisemmin 

eri vaiheet on suunniteltu. (Haverila ym. 2005: 409–410). 

 

Uudelleensuunnittelua ja järjestelyä syntyy helposti eri ongelmatilanteissa. Ongelma 

tilanteet ovat sitä vakavampia tuotantotoiminnassa, mitä myöhemmässä vaiheessa ne 

ilmaantuvat. Näitä tilanteita on esimerkiksi erilaiset tuotantohäiriöt, materiaalipuutteet 

ja laiteviat. (Haverila ym. 2005: 409–410.) 
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Toiminnanohjausprosessia on lähes mahdotonta kopioida toiselta yritykseltä. Vaikeaksi 

sen tekee toiminnanohjausprosessien ainutlaatuisuus. Toiminnanohjausjärjestelmät ovat 

syntyneet yritykseen ajan saatossa. Järjestelmän eri osa-alueet ovat kehittyneet eri 

aikakausina erilaisista lähtökohdista.  Toiminnanohjausjärjestelmät ovat jatkuvassa 

kehitystilassa, jossa pyritään kehittämään eri osa-alueita. Ohjauksen tehtävät, periaatteet 

ja käytännön menetelmät riippuvat yrityksen 

– toimialasta 

– tuotteesta 

– tavoitteenasettelusta 

– tuotantoprosessista 

– organisointiperiaatteesta 

– tietojärjestelmistä 

(Haverila ym. 2005: 409–410). 

 

3.2 Toiminnanohjauksen suunnittelu 

 

Toiminnanohjauksen suunnittelu on monimutkainen prosessi, johon yritykset käyttävät 

paljon aikaa ja vaivaa, saadakseen siitä ja toimivan prosessin. Ilman kunnollista 

suunnitelmaa toiminnanohjausprosessista on vaikeaa saada onnistunutta. 

Toiminnanohjauksen suunnittelussa käytetään usein niin sanottua rullaavan suunnittelun 

periaatetta. Suunnittelun alkuvaiheessa tehdään alustavia suunnitelmia, jotka tarkentuvat 

myöhemmässä vaiheessa, kun ne tulevat ajankohtaisiksi. Alustavat 

toimintasuunnitelmat muuttuvat myöhemmässä vaiheessa tarkemmiksi 

tuotantosuunnitelmiksi. Yrityksissä pyritään lykkäämään yksityiskohtaista suunnittelua 

mahdollisimman myöhäiseksi vaiheeksi, jotta vältyttäisiin tuotantosuunnitelmien viime 

hetken muutoksilta. (Haverila ym. 2005: 410.) 

 

Usein toiminnanohjauksen suunnittelussa on kolme eri suunnitteluvaihetta, joita 

yritykset käyttävät. Suunnitteluvaiheet ovat 

– kokonaissuunnittelu 

– karkeasuunnittelu 

– hienosuunnittelu. 
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Useimmissa yrityksissä nämä suunnitelmavaiheet ovat perustana tuotantosuunnittelussa. 

Lopulliset suunnitelmat ja prosessit vaihtelevat kuitenkin yrityksissä. Monissa 

yrityksissä kokonaissuunnittelu sisältyy karkeasuunnitteluvaiheeseen. Pienemmät 

tuotantoyksiköt voivat pärjätä kahdella tai yhdellä suunnitteluvaiheella, mikä on 

kuitenkin harvinaisempaa. (Haverila ym. 2005: 409–410.) 

 

3.2.1 Kokonaissuunnittelu 

 

Kokonaissuunnittelussa suunnitellaan strategisella tasolla yrityksen toiminnanohjausta. 

Kokonaissuunnittelussa suunnitellaan esimerkiksi tuotteiden kokonaisvolyymia ja 

taloutta koskevat ratkaisut pitkällä aikavälillä. Kokonaissuunnittelu tehdään useasti 

osana vuosittaista budjettisuunnittelua. Kokonaissuunnitelman tekee yleensä 

poikkeuksetta yrityksen johtoryhmä. Tuotannollisessa toiminnassa tuotantosuunnitelma 

yhdistää liiketoimintasuunnitelman ja tuotannon karkeasuunnitelman. 

Kokonaissuunnittelu on alustava suunnitelma, jota joudutaan muuttamaan ja 

tarkistamaan moneen kertaan budjettikauden aikana. Kokonaissuunnittelun tehtäviä on 

esimerkiksi 

– toiminnan volyymien määrittely 

– varastotasojen määrittely 

– työvoiman ja resurssien suunnittelu 

– kysynnän ja kapasiteetin määrittäminen 

(Haverila ym. 2005: 411–412; Hietikko ym. 2003.) 

 

Kokonaissuunnittelun lähtökohtana käytetään yrityksen tilauskantaa, menekkiennustetta 

ja varastotilannetta. Kokonaissuunnittelua käytetään myöhemmässä vaiheessa 

tarkempien suunnitelmien lähtökohtana. Kokonaissuunnittelussa tuotteiden ja 

palveluiden sekä ajan suunnitteluprosessi ei ole yksityiskohtainen. 

Kokonaissuunnittelua tarkempia suunnitelmia ovat karkea- ja hienosuunnittelu. 

Kokonaissuunnittelun avulla voidaan suunnitella muun muassa yrityksen tuote- ja 

materiaalivarastojen tasot, henkilökunnan määrittäminen sekä tehdä alustavat 

sopimukset ja suunnitelmat alihankkijoiden ja toimittajien kanssa. (Haverila ym. 2005: 

411–412; Hietikko ym. 2003) 
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Kokonaissuunnittelu on tärkeä prosessi yrityksen toiminnan kannalta. Huonosti hoidettu 

ja tehty suunnitelma vaikeuttaa tulevaisuudessa odottamattomien tapahtumien hallintaa. 

Hyvä kokonaissuunnittelu auttaa tulevaisuudessa säästämään resursseja. Tällä tavoin se 

asettaa yrityksen vahvaan kilpailuasemaan verrattuna kilpailijoihin. (Haverila ym. 2005: 

411–412.) 

 

 

 Kuva 5. Kokonaissuunnittelu (Haverila ym. 2005: 412). 

 

Tuotteiden menekkien ennustaminen on tärkeä osa kokonaissuunnittelua. Tällä tavoin 

pystytään helpommin reagoimaan tuotannon muutoksiin, kun on osattu varautua niihin 

etukäteen. Ennustamisella pyritään ennakoimaan sekä tulevaisuuden kysyntää että 

suunnittelemaan materiaali- ja varastotasot tulevaisuuden tuotantotarpeisiin. (Haverila 

ym. 2005: 413–414.) 

 

Kilpailun kiristyminen ja globalisoituminen on vaikeuttanut huomattavasti 

ennustamista. Kansainvälinen kilpailu on nykyään paljon monimuotoisempaa, ja 

muuttuvia tekijöitä on paljon enemmän. Väärillä ennusteilla voi olla vakaviakin 

seurauksia yrityksen toimintaan. Liian suuret varastot aiheuttavat huomattavia 

ylimääräisiä kustannuksia, ja liian pienet varastot vastaavasti hankaloittavat 
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toiminnansuunnittelua. Samoin henkilökunnan erottaminen tai lomauttaminen aiheuttaa 

ylimääräisiä kustannuksia. (Haverila ym. 2005: 413–414.) 

 

Ennusteissa voidaan käyttää aikaisempaa tietoa hyväksi. Esimerkiksi 

kausivaihtelutuotteiden kohdalla tiedetään, että tiettynä ajankohtana tuotteita menee 

enemmän, joten silloin tuotteita tehdään varastoon valmiiksi. Tällainen 

kausivaihtelutuote teollisuudessa on esimerkiksi polkupyörä keväisin. Vastaavasti 

tasaisen menekin tuotteiden ennustamisessa pystytään käyttämään hyväksi aikaisempien 

vuosien kokemusta, ja tämä on yleistä esimerkiksi elintarviketeollisuudessa. 

Ennusteiden laatimisessa voidaan käyttää hyväksi erilaisia matemaattisia menetelmiä. 

(Haverila ym. 2005: 413–414.) 

 

Kokonaissuunnitelma on yksi osa Metropolian toiminnanohjausta strategisella tasolla, ja 

sen aikajänne on noin neljä vuotta. Karkeasuunnitelma ja hienosuunnitelma pohjautuvat 

kokonaissuunnitelmaan. Kokonaissuunnittelun tehtäviä Metropolian kannalta ovat 

– strategisten tavoitteiden ja päämäärien asettaminen 

– budjetin laatiminen 

– resurssien suunnittelu 

– opiskelijamäärien suunnittelu 

– opintojen suunnittelu. 

 

Kokonaissuunnittelu kuvataan Metropolian näkökulmasta tarkemmin työn 

loppupuolella. 

 

3.2.2 Karkeasuunnittelu 

 

Karkeasuunnittelu on kokonaissuunnittelua tarkempaa. Kokonaissuunnittelussa 

katsotaan asioita vuodeksi tai jopa useaksi vuodeksi eteenpäin. Vastaavasti 

karkeasuunnittelu on enemmän kuukausikohtaista suunnittelua. Teollisuudessa 

karkeasuunnittelu antaa yksityiskohtaisen tiedon siitä, kuinka monta lopputuotetta 

valmistetaan tiettynä ajanjaksona. Karkeasuunnittelussa ennustuksia ei käytetä samassa 

määrin hyväksi kuin kokonaissuunnittelussa. Karkeasuunnittelussa käytetään hyväksi 
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yrityksen tilauskantaa, varastotilannetta, kokonaissuunnitelmaa ja valmistusbudjetin 

tavoitetta. (Haverila ym. 2005: 413–414; Hietikko ym. 2003.) 

 

Karkeasuunnittelulla on tuotannossa muun muassa seuraavat tehtävät 

– työllisyys ennusteiden laatiminen, eli miten yrityksen työvoima tulee käytetyksi 

lähikuukausina ja -viikkoina 

– kuormitustilanteen jatkuva seuraaminen 

– tuotanto-ohjelmien laatiminen 

– pitkää toimitusaikaa vaativien materiaalien tilaaminen 

– tilauksia koskevien tietojen (toimitusaika ja -mahdollisuudet yms.) 

toimittaminen markkinoille 

– erilaisten suunnittelutoimintojen ajoittaminen ja valvominen 

– valmistuksen valvominen 

 (Kilpeläinen 2009d). 

 

Karkeasuunnittelussa käytännössä suunnitellaan resurssien käyttö. 

Karkeasuunnitteluvaiheessa määritetään tuotannon tarvitsemat resurssit sekä se, mihin 

resursseja käytetään. Näitä tuotannon tarvitsemia resursseja ovat muun muassa henkilö-, 

kone- ja laitekapasiteetti. Kapasiteetteja voidaan jälkikäteen vähentää tai lisätä. 

Karkeasuunnittelun päätehtävänä on asettaa tuotannon tarvitsemat resurssit menekkiä 

vastaavaan tasoon eikä niinkään osallistua tuotannonohjaukseen. Toinen keskeinen 

tehtävä karkeasuunnitteluvaiheessa on yrityksen toimituskyvyn hallinta. Varsinkin 

asiakasohjautuvassa tuotannossa asiakkaalle luvattavat toimitusajat perustuvat 

tuotannon karkeasuunnitteluun. (Haverila ym. 2005: 413–414; Kilpeläinen 2009d.) 

 

Metropolian lukujärjestyksen laadintaprosessin karkeasuunnittelun lähtökohtana 

käytetään kokonaissuunnitelmasta saatavaa informaatiota. Karkeasuunnitelman 

aikajänne on vuosi ja sen ensimmäinen vaihe vuosisuunnitelman teko. 

Vuosisuunnitelmasta käy ilmi muun muassa jaksokohtaiset kurssit, työtilat, opettajat ja 

muut tarvittavat resurssit. Metropolian kannalta keskeisiä tehtäviä, joita 

karkeasuunnittelu sisältää ovat esimerkiksi jaksojen karkeasuunnittelu, resurssien ja 

kapasiteetin suunnittelu ja jakaminen. Resursseilla ja kapasiteetilla tarkoitetaan muun 
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muassa luokkatiloja, erikoisluokkia, opettajien työtuntien suunnittelu ja niin edelleen. 

Karkeasuunnittelu tullaan kuvaamaan tarkemmin Metropolian näkökulmasta työn 

loppuosassa.  

 

Karkeasuunnittelu varasto-ohjautuvassa tuotannossa 

 

Varasto-ohjautuvassa tuotannossa tehdas katselee omaa tuotantoprosessiaan ja 

sen hyväksikäytön mahdollisuuksia. Seuraavan tilikauden myyntisuunnitelma ja 

varastotilanne on kaiken lähtökohtana. (Kilpeläinen 2009d.) 

 

 

Kuva 6. Varasto-ohjautuvan tuotannon ohjaussysteemi (Kilpeläinen 2009d). 

 

Tavallisesti varasto-ohjautuvan tuotannon myyntisuunnitelma liittyy yrityksen 

budjetointiin. Varastot suunnitellaan myyntiennusteesta saatavan tiedon perusteella.  

Ostot, alihankinta ja valmistus, kapasiteetti ja rahoitus sekä materiaalitalouden 

suunnitelmat täydentävät ohjaussysteemin. Tarvittavat tuote-erittelyt ja muu 

suunnittelun tarkkuus on valittava yrityksen tarpeiden ja totutun käytännön mukaan. 



 

 

25

Esimerkiksi rullaavan suunnittelun idea soveltuu hyvin käytettäväksi varasto-

ohjautuvassa tuotannossa. (Kilpeläinen 2009d.) 

 

Rullaava suunnittelu 

 

Toiminnan suunnittelussa käytetään usein apukeinona rullaavan suunnittelun 

periaatetta, jossa ennustukset ja suunnitelmat tulevat tarkemmiksi ajan kuluessa. 

Toimintasuunnitelmat muuttuvat myöhemmässä vaiheessa useiksi tarkemmiksi 

tuotantosuunnitelmiksi, joita tarkastellaan lähemmin toteutusajankohdan lähestyessä.  

Suunnitelmien kehittyessä tehdään taas uusia suunnitelmia seuraaville ajanjaksoille 

ajankohdan lähestyessä. Tarkkoja ja yksityiskohtaisia suunnitelmia pyritään 

viivyttämään mahdollisimman pitkään, jotta tuotantoon ei tulisi häiriöitä väärien 

tietojen takia myöhemmässä vaiheessa. (Haverila ym. 2005: 410.) 

 

Kuva 7. Rullaava suunnittelu. (Soveltaen Haverila ym. 2005: 410; Putkiranta 2006.) 
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Karkeasuunnittelu asiakasohjautuvassa tuotannossa 

 

Asiakasohjautuvassa tuotannossa ohjauksen periaatteena on kapasiteetin käytön 

suunnittelu, josta johdetaan sovellettava tarjoustoiminta. Toteutuneista tarjouksista 

muodostuu myöhemmässä vaiheessa yrityksen tilauskanta. (Kilpeläinen 2009d.) 

 

Uusien tilaustuotteiden suunnittelu vaatii paljon aikaa ja vaivaa. Tilauskohtaisia 

materiaaliratkaisuja voidaan alkaa toteuttaa vasta siinä vaiheessa, kun suunnitelmat ovat 

edenneet tarpeeksi pitkälle (kuva 8).  

Toisaalta asiakasohjautuva tuotanto voi muistuttaa hyvinkin paljon varastotuotannon 

valmistusprosessia, jos myytävät tuotteet ovat vakiotuotteita. (Kilpeläinen 2009d.) 

 

Yrityksen kyky ennustaa kysyntää on tärkeä kilpailutekijä asiakasohjautuvassa 

tuotannossa, varsinkin niissä tapauksissa, joissa hankinta-ajat ovat huomattavan pitkiä. 

Tällaisissa tilanteissa useasti parhaat asiakastilaukset saadaan suhteellisen myöhään 

haluttuun toimitusaikaan nähden. Näissä tilanteissa toimitusaika voi olla jopa 

valmistusaikaa lyhyempi. (Kilpeläinen 2009d.) 
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Kuva 8. Asiakasohjautuvan tuotannon ohjaussysteemi (Kilpeläinen 2009d). 

 

Nopeaan asiakasohjautuvaan toimintaan pyrkiessä on ennakoitava monien eri 

materiaalihankintojen tarve, koska toimitusajoista on tullut kilpailukeino yrityksille. 

Pitkäaikaisista hankinnoista on sovittava etukäteen alihankkijoiden kanssa ja 

hankintojen ajoitus on ennakoitava oikeaksi (kuva 9).  Jos asiat on arvioitu väärin, niin 

siitä voi koitua monia haittoja yrityksille, kuten että varastot kasvavat ja toimitusajat 

myöhästyvät materiaalihankintojen viivästymisen myötä. (Kilpeläinen 2009d.) 
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Kuva 9. Toimitusajan osatekijöitä ja niiden ajoittuminen asiakastilauksen suhteen 

(Kilpeläinen 2009d). 

 

Ohjausta vaikeuttaa omalta osaltaan se, jos asiakas haluaa tehdä muutoksia viime 

hetkillä. Tämä taas vaikeuttaa aikaisemmin tehtyjen suunnitelmien toteutusta. Tätä 

vaihetta on pyritty poistamaan erilaisilla myyntityötä varten kehitetyillä 

tarkistusluetteloilla, joissa ilmoitetaan keskeisten ja pitkän toimitusajan vaatimien 

materiaalien ja asioiden vähimmäistoimitusajat. Näissä tapauksissa mikäli asiakas 

haluaa tehdä muutoksia 

– asiakkaan pitää kertoa muutoksista ajoissa 

– maksettava niistä aiheutuva lisäkustannus 

– hyväksyttävä toimitusajan piteneminen. 

 

Projekti muuttuu vasta siinä vaiheessa tuottavaksi kummallekin osapuolelle, kun tilaus 

on saatu valmistettua lopputuotteeksi. Tämän takia se on myös tilaajan etu, että sovitaan 

ehdoista etukäteen, jotta projekti edistyy ajallaan ja vältetään turhia viivästymisiä. 

Tämän takia asiakastuotannossa ja projektimuotoisessa tilaustuotannossa 

toimitusaikasuunnittelu on keskeinen ohjaustoiminto. (Kilpeläinen 2009d.) 
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3.2.3 Hienosuunnittelu 

 

Hienosuunnittelussa esitetään tarkka ja yksityiskohtainen suunnitelma tuotteen 

valmistamisesta. Tämä tarkoittaa käytännössä kaikkien niiden toimenpiteiden 

yksityiskohtaista ajoitusta, jotka mahdollistavat tuotteen valmistamisen sekä ajallisten 

että taloudellisten suunnitelmien mukaisesti. Hienosuunnittelua käytetään erityisesti 

monimutkaisten tuotteiden tuotannossa ennen kuin tuotantoa voidaan ohjata. Tämän 

takia hienosuunnittelua voidaan pitää tuotannonohjauksen mikrosysteeminä. 

Hienosuunnittelu rakentuu tehokkaan karkeasuunnittelun varaan. Ilman onnistunutta 

karkeasuunnitteluvaihetta, hienosuunnittelu vaiheesta harvoin saadaan onnistunutta. 

(Haverila ym. 2005: 417; Hietikko ym. 2003; Kilpeläinen 2009d.) 

 

Hienosuunnittelun aikaväli on normaalisti yhdestä päivästä viikkoon. Tässä ajassa 

pyritään muodostamaan tuotantoerät, suunnitellaan tuotantoerän eri työvaiheiden 

ajoitukset. Ajoituksessa pyritään usein sekä kone- että henkilökapasiteetin tehokkaaseen 

hyväksikäyttöön. Tämän jälkeen luodaan tarkka suunnitelma tuotantoresurssien 

käytöstä. Työvaiheiden ajoitus edellyttää tuotteen eri työvaiheiden, vaiheaikojen ja 

asetusaikojen tarkkaa tuntemista. Tuotantoerien suunnittelussa pyritään 

mahdollisuuksien mukaan usein pitkiin sarjoihin ja yhdistelemään saman moduulin 

tuotteita, jotta vältyttäisiin turhilta asetusajoilta ja vaiheajoilta. Tätä suunnitelmaa 

saattavat kuitenkin sotkea yllättävät ongelmat ja sovittujen tilausten päivämäärä. 

Hienosuunnittelun ongelmana ovat erilaiset tuotannon muutokset ja häiriöt, mikä johtaa 

uudelleen suunnitteluun. Tämän takia hienosuunnittelun aikaväliä pyritään pitämään 

mahdollisimman lyhyenä, jotta saataisiin tarkkaa tietoa tuotannosta ja pystyttäisiin 

reagoimaan muutoksiin mahdollisimman hyvin. Hienosuunnittelua pyritään 

tulevaisuudessa kehittämään karkeammalle tasolle, jossa tuotantoprosessi on enemmän 

itseohjautuva. Tähän pyritään ohjaamalla pelkästään tuotantosolua eikä yksittäisiä 

tuotantovaiheita tuotantosolun sisällä. (Haverila ym. 2005: 417–418; Hietikko ym. 

2003.) 
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Metropolian kannalta lukujärjestysprosessin suunnittelussa hienosuunnittelulla 

tarkoitetaan jaksokohtaista lopullisen lukujärjestyksen suunnittelemista. 

Hienosuunnitelman aikajänne on käytännössä yksi jakso mutta esimerkiksi Leppävaaran 

oppilaitoksessa lukujärjestys suunnitellaan viikkokohtaisesti. Hienosuunnitelma tehdään 

karkeasuunnitelman perusteella. Muuttujia, jotka vaikuttavat hienosuunnitteluvaiheen 

tekemiseen, ovat muun muassa 

– luokkatilat ja työvälineet 

– oppilasryhmät 

– opettajat 

– ajoitus. 

 

Käytännössä muuttujat ovat tiedossa jo karkeasuunnitteluvaiheessa, 

hienosuunnitteluvaiheessa muuttujat sijoitetaan ja suunnitellaan tarkemmin eli 

räätälöidään prosessille mahdollisimman hyvin. Hienosuunnitteluvaihe kuvataan 

Metropolian näkökulmasta tarkemmin työn loppuosassa. 

 

Hienosuunnittelun tekeminen 

 

Hienosuunnitteluun laatimiseen tarvitaan seuraavia alkutietoja: 

– Karkeasuunnitelma ilmaisee, missä vaiheessa työt on tehtävä, jotta tilaus 

saadaan tehtyä ajoissa 

– Valmistusmääräin kertoo, mitä on valmistettava ja kuinka paljon 

– Tuoterakenne- ja tuotetiedot sekä osaluettelot tarvitaan hienosuunnitelman 

lähtötiedoiksi tuotteiden osalta 

– Työnvaihetiedoista ilmenevät eri osien työnvaiheet, kuormitusryhmät, tarvittavat 

työvälineet ja koneet, osaan tarvittavat materiaalit ja resurssit. 

– Materiaalisuunnitelmasta tarkastetaan, mitä osia tarvitaan tuotteeseen, löytyykö 

osia omasta varastosta vai joudutaanko niitä tilaamaan.  

(Kilpeläinen 2009d.) 
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Hienosuunnittelun onnistuminen vaikuttaa huomattavasti yrityksen taloudellisuuteen. 

Taloudellisuuteen pyritään hyvän tuottavuuden ja toimitusvarmuuden avulla.   

Hienosuunnittelussa pyritään tuotantoeriä muodostamalla luomaan mahdollisimman 

eheä työjärjestys, joka vastaisi mahdollisimman hyvin tuotannon eri tarpeisiin. 

Tuotannon joustavuus häiriötilanteissa on täysin riippuvainen tuotannonohjauksen 

ammattitaidosta ja koko henkilöstön yhteistyötaidoista. Tuotannossa on tärkeätä, että 

oikeat osat tulevat kokoonpanoon oikeaan aikaan ja oikeassa järjestyksessä. Samoin 

eräkoot on pyrittävä pitämään mahdollisimman pieninä. Pieniä eräkokoja on helpompi 

hallita, eikä synny helposti pullonkauloja ja välivarastoja. Läpimenoajat on myös 

pyrittävä pitämään mahdollisimman lyhyinä ja kuormitus tasaisena. Suunnittelussa on 

pyrittävä välttämään turhia pullonkauloja, jotka hidastaisivat tuotantoa. Edellä 

mainittuja asioita pyritään ratkaisemaan muun muassa seuraavin keinoin 

- Materiaalivirtausta pyritään nopeuttamaan. 

- Koneiden käyttöaste optimoidaan sopivaksi tuotantoon, jotta odotusajat saadaan 

mahdollisimman lyhyiksi. 

- Pyritään yhdistämään perättäisiä työnvaiheita. 

- Valmistuksen kannalta tärkeille ja kalliille osille kiinnitetään enemmän 

huomiota. 

- Nopeuttamalla tuotantoa pienten sarjakokojen, nopean työkalun ja työkappaleen 

vaihdon avulla ohjaustilanne yksinkertaistetaan.  

(Hietikko ym. 2003, Kilpeläinen 2009d.)  

 

3.3 Tuotannon ohjattavuus 

 

Ohjattavan tuotantojärjestelmän ominaisuuksien ja suorituskyvyn kehittäminen on 

oleellinen osa toiminnanohjausprosessia. Yksi tehokkaimmista keinoista saavuttaa 

toiminnanohjauksen tavoitteet on kehittää tuotantojärjestelmän eri ominaisuuksia, kuten 

tuotannon läpäisyaikaa. Tuotantojärjestelmän eri ominaisuudet vaikuttavat tuotannon 

tehokkuuteen, tuotannon tavoitteiden toteutumiseen, sekä niiden perusteella 

määräytyvät käytettävät ohjausperiaatteet ja -menetelmät. Tuotannon ohjattavuuteen 

vaikuttavia tekijöitä eli ohjausmuuttujia ovat muun muassa tuotantomuoto, 

materiaalivirtojen ja layoutin selkeys, kapasiteetin joustavuus, tuotevariaatioiden ja 
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ohjattavien työvaiheiden määrä ja keskeneräisen tuotannon määrä. Nämä tekijät 

määräytyvät sen perusteella, miten tuotanto on organisoitu ja mistä ominaisuuksista itse 

tuotantojärjestelmä koostuu. Tuotannon ohjattavuus kuvaa tuotantojärjestelmän kykyä 

vastata ohjausmuuttujiin. Nämä ohjausmuuttujat voidaan jakaa sisäisiin muuttujiin ja 

ulkoisiin muuttujiin. (Haverila ym. 2005: 405.) 

 

Tuotannossa ja sen ohjattavuudessa ilmenee myös useasti ongelmia. Yleisimpiä 

ongelmia, joita tuotanto kohtaa, ovat muun muassa liian suuri lopputuotevarasto, joka 

aiheuttaa lisäkustannuksia, kun tuotteita jää yli. Tämä voi johtua esimerkiksi liian 

suurista myyntiennusteista tai jatkuvista kysynnän vaihteluista. Suunnittelemattomat 

ylityöt, kapasiteetin heikko käyttöaste, ja huono toimitusvarmuus aiheuttavat myös 

lisäkustannuksia, samoin kuin pitkät läpäisyajat, jolloin tuotantoon ja varastoon sitoutuu 

rahaa, mikä voi käydä kalliiksi pitkällä aikavälillä. 

 

3.3.1 Ohjattavuusanalyysi 

 

Yksi tapa tutkia toimintaprosesseja kehittämiskohteiden löytämiseksi ja ongelmien 

korjaamiseksi on ohjattavuusanalyysi. Ohjattavuusanalyysi perustuu yrityksessä 

olemassa olevien tietokantojen sisältämän informaation tutkimiseen ja analysointiin. 

Tarkoituksena ohjattavuusanalyysissa on selvittää, miten ohjattavuutta yrityksessä 

voitaisiin kehittää ja miten tuotantoprosesseja ja siihen liittyviä toimintoja ja säädöksiä 

tulisi muuttaa, jotta ohjauksen päätavoitteiden samanaikainen saavuttaminen olisi 

mahdollista. Ohjausanalyysin vaiheet voidaan erotella valmisteluun, kartoitukseen, 

analyysiin, synteesiin, konsensukseen ja toimeenpanoon. (Kilpeläinen 2009e.) 

 

3.3.2 Tuotantojärjestelmän sisäiset ohjausmuuttujat 

 

Tuotantojärjestelmän sisäiset ohjausmuuttujat määräytyvät yrityksen omien toimintojen 

ja ratkaisujen perusteella, eli ne ovat organisaation oman toiminnan tulosta. Ne ovat 

tekijöitä, joihin yritys pystyy vaikuttamaan omilla päätöksillään ja teoillaan. Edellä 

mainittuja tekijöitä ovat muun muassa 
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– tuotantomuoto 

– läpäisyaika 

– eräsuuruus 

– materiaalivirtojen selkeys 

– layoutin selkeys 

– tuotantoyksikön koko 

– henkilöstön osaaminen 

– motivaatio 

– organisointiperiaatteet 

– toiminnan laatu 

– tuotantoprosessin laaduntuottokyky 

– kapasiteetin joustavuus 

• kyky joustaa tuotemäärissä 

• tuotevariaatioiden määrä 

• tuotetyyppien määrä 

– lisäkapasiteetin saatavuus 

– keskeneräisen työn (KET:n) määrä 

– tuotteiden ja variaatioiden määrä 

– ohjattavien nimikkeiden määrä 

– ohjattavien työvaiheiden määrä. 

(Putkiranta 2006.) 

 

3.3.3 Tuotantojärjestelmän ulkoiset ohjausmuuttujat 

 

Tuotantojärjestelmän ulkoiset ohjausmuuttujat määräytyvät niin sanotusti yrityksen 

ulkopuolelta ja niihin on vain sopeuduttava. Ne voivat olla yhteiskunnallisia asioita tai 

esimerkiksi luonnonkatastrofeja. Yritys ei normaalisti voi omalla toiminnallaan 

vaikuttaa ulkoisiin tekijöihin ja niiden käyttäytymiseen. Paras keino pyrkiä 

sopeutumaan ulkoisiin tekijöihin on valita sopivimmat ohjausperiaatteet ja kehittää 

sisäisiä tekijöitä tarvittavalla tavalla.  
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Ulkoisia tekijöitä ovat muun muassa 

– markkinat 

– suhdanteet 

– asiakkaat 

– toimittajat 

– yhteistyökumppanit 

– tilaus-toimitusketju 

– teknologia 

– talous 

– toimitusaikavaatimus 

– toimitusaikajousto 

– asiakaskohtaiset tuotevaatimukset 

– menekin ennustettavuus 

– materiaalien toimitusaika 

– materiaalimenekin ennustettavuus ja saanti 

– toimitusaikojen pitävyys 

– lakot ja muut häiriötekijät. 

(Putkiranta 2006.) 

 

3.4 Tuotantomuodot 

 

Tuotantomuotoa ei voi valita vapaasti vaan yrityksen tuotannonohjausmuoto määräytyy 

valmistettavan tuotteen, valmistusaloitteen, asiakaskohtaisten tarpeiden ja vaatimusten, 

tuotannon ja suunnittelun läpäisyajan, sekä valmistusmäärien ja jakelutien mukaan. 

Tuotanto voidaan jakaa kuvan 10 havainnollistamalla tavalla kolmen eri kriteerin 

mukaan.  
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Kuva 10. Tuotannon jako eri kriteerien mukaan (Hietikko ym. 2003). 

 

Teollisuusyritys voi karkeasti sanottuna harjoittaa joko yksittäistuotantoa tai 

sarjatuotantoa. Tuotteet voivat olla joko vakiotuotteita tai tilaustuotteita ja niiden 

tuotanto joko varasto-ohjautuvaa tai asiakasohjautuvaa tuotantoa. Yksittäistuotanto on 

yksittäisen tuotteen tai muutaman kappaleen erissä valmistamista. Se voi olla myös 

suuremman kertaprojektin toteuttamista. Esimerkkejä yksittäistuotannolla tuotetuista 

tuotteista ovat muun muassa laivat, paperikoneet ja voimalaitokset. Sarjatuotanto on 

puolestaan tuotteiden valmistamista sarjoissa. Se jaetaan yleensä pien- ja 

suursarjatuotantoon. Piensarjatuotannossa voi olla mukana myös tuotteen suunnittelua. 

Suursarjatuotantolinjat ovat yleensä hyvin pitkälle automatisoituja. Hyvä esimerkki 

suursarjatuotannosta on virkistysjuomien valmistaminen, siinä tuotteet ovat samoja tai 

samankaltaisia ja niitä valmistetaan sopivan kokoisissa erissä jatkuvassa 

tuotantoprosessissa, valmistusprosessi uusiutuu eripituisin välein ja kukin valmistuserä 

käsittää saman standardituotteen. (Hietikko ym. 2003, Lamberg 2003, Paldanius 2004.) 

 

Prosessituotanto eroaa kappaletavaratuotannosta siinä, että prosessituotannossa 

tuotettuja tuotteita ei voida eritellä erillisiksi kappaleiksi, vaan ne virtaavat vaiheesta 
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toiseen. Kemianteollisuudessa tuotteita joudutaan tavallisesti valmistamaan 

prosessituotantoa hyväksi käyttäen. Tuotantomuodot ja nimikkeet voidaan jakaa myös 

tuotannon ja myynnin välisten järjestelyjen perusteella viiteen eri ohjaustapaan 

seuraavasti: 

– varasto-ohjautuva tuotanto (Make-To-Stock, MTS) 

– tilausohjautuva tuotanto (Make-To-Order) 

– asiakasohjautuva kokoonpano (Assemble-To-Order, ATO) 

– tilausohjautuva suunnittelu (Design-To-Order, DTO) 

– asiakasohjautuva tuotesuunnittelu ja tuotanto (Engineer-To-Order, ETO) 

(Hietikko ym. 2003, Lamberg 2003, Paldanius 2004.) 

 

Varasto-ohjautuvassa tuotannossa tuotteita valmistetaan myyntiennusteiden perusteella 

varastoon. Varasto-ohjautuvat tuotteet ovat yleensä standardoituja matala- tai 

keskihintaisia kulutushyödykkeitä, joiden vaatimuksena on lyhyt toimitusaika. Toiminta 

varasto-ohjautuvassa tuotannossa perustuu pitkälti tarvelaskentaan ja ennustamiseen, 

tästä syystä menekkiriskit ovat suuret, jos ennusteet eivät pidä paikkaansa. Lisäksi 

varastoon sitoutuu jatkuvasti pääomaa. (Hietikko ym. 2003, Lamberg 2003, Paldanius 

2004.) 

 

Tilausohjautuvan ja varasto-ohjautuvan tuotannon toimintaperiaatteiden erona on se, 

että tilausohjautuvassa tuotannossa lopputuotteen valmistus aloitetaan vasta 

asiakastilauksen saamisen jälkeen. Tuotevalikoima voi olla tilausohjautuvassa 

tuotannossa laaja. Tuotannon läpäisyajan pitää olla lyhyt tai tuotannolla pitää olla 

mahdollisuus toimia pitkillä toimitusajoilla. Tilausohjautuvan tuotannon tuotteet ovat 

yleensä korkeahintaisempia kuin varasto-ohjautuvan eikä niitä varastoida yhtä paljon.  

Toiminta voi olla myös tarvelaskenta- ja ennustepohjaista kuten varasto-ohjautuvassa 

tuotannossa mutta menekkiriski on pienempi. (Hietikko ym. 2003, Lamberg 2003, 

Paldanius 2004.) 

 

Asiakastilauksen perusteella kokoonpaneva tuotanto tarkoittaa sitä, että yritys valmistaa 

standardimoduuleita varastoon, joista asiakastilauksen perusteella kokoonpannaan 

erilaisia variaatioita. Hyviä esimerkkejä kokoonpano-ohjautuvista tuotteista ovat muun 
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muassa tietokoneet ja autot, joiden peruskomponentit tiedetään tarkasti mutta 

lopputuote määräytyy asiakkaan vaatimusten perusteella. Toiminta perustuu 

tuoteperheiden menekin ennustamiseen, joten menekkiriski on melko suuri. (Hietikko 

ym. 2003; Lamberg 2003; Paldanius 2004.) 

 

Asiakaskohtaisella ja tilauspohjaisella tuotannolla valmistettavat tuotteet ovat erittäin 

korkeahintaisia tuotteita pitkillä läpimenoajoilla. Tuotteet voivat olla yleisistä tai 

kokonaan asiakkaalle räätälöidyistä komponenteista valmistettava kokonaisuus. Asiakas 

itse voi toimia myös tuotteen ja komponenttien suunnittelijana, jolloin yritys toimii vain 

kapasiteetin tarjoajana. Toimitusaika joudutaan usein sovittamaan asiakkaan tarpeen 

mukaan, jolloin kapasiteetin täytyy olla joustava. Kyseisessä tuotantomuodossa 

menekkiriskiä ei käytännössä ole ja varastoihin sitoutunut pääoma on yleensä pieni tai 

sitä ei ole ollenkaan, koska koko tuotantosuunnitelma perustuu asiakkaalta saatuihin 

tilauksiin. (Hietikko ym. 2003; Lamberg 2003; Paldanius 2004.) 

 

3.5 Läpäisyaika 

 

Läpäisyaikoja lyhentämällä on mahdollista saavuttaa toiminnanohjauksen tavoitteet 

yhtäaikaisesti. Läpäisyaika eli läpimenoaika kuluu jonkin toimintokokonaisuuden 

alkamisesta sen päättymiseen. Yleisimmin läpäisyajalla tarkoitetaan 

kokonaisläpäisyaikaa tai valmistuksen läpäisyaikaa. Kokonaisläpäisyajalla kuvataan 

aikaa, joka kuluu tilauksen vastaanottamisesta sen toimitukseen ja valmistuksen 

läpäisyajalla aikaa, joka kuluu tuotteen valmistuksen aloittamisesta sen valmistumiseen. 

Muita toimintoja, joiden läpäisyaikaa voidaan mitata, ovat muun muassa osavalmistus 

ja kokoonpano. (Haverila ym. 2005: 401, 405–407.) 

 

Suurin osa läpäisyajasta koostuu tavallisesti odotusajoista, joita tuotantoprosesseissa 

ilmenee. Keskeisimmät keinot valmistuksen läpäisyaikojen lyhentämiselle ovat 

valmistuserien pienentäminen sekä puskurivarastojen ja keskeneräisen työn 

vähentäminen. Tosin jos materiaalipuskureista luovutaan kokonaan, laatuvirheet voivat 

lisääntyä. Tästä johtuen tuotannon tulisi keskittyä tarkemmin virheiden ennalta 

ehkäisemiseen ja laadun kehittämiseen pienennettäessä tuotannon varastoja. 
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Läpäisyaikojen ollessa lyhyitä virheet yleensä huomataan nopeammin, sillä ne ovat 

helpommin havaittavissa, koska koko laatuvirhe saattaa pysäyttää koko tuotantolinjan. 

Läpäisyaikoja saadaan lyhennettyä oikeanlaisella tuotantolaitoksen layoutilla, 

esimerkiksi sijoittamalla työpisteet tuotteen valmistusvaiheiden mukaiseen 

järjestykseen, jolloin muun muassa kuljetusmatkat lyhenevät ja työnohjauksen ja 

suunnittelun vaatima aika pienenee. Valmistuserän koon suuruus vaikuttaa 

läpäisyaikaan huomattavasti, sillä mitä suurempi valmistuserä on, sitä pidemmäksi 

läpäisyaika kasvaa, koska eri työvaiheiden odotusajat kasvavat samassa suhteessa kuin 

eräkoko. Eri toimintojen läpäisyaikojen lyhentäminen on hyvä keino kehittää tuotannon 

ohjattavuutta. (Haverila ym. 2005: 401, 405–407.) 

 

3.6 Palveluohjautuva tuotanto 

 

Työn edellisessä luvussa on kuvattu toiminnanohjausta tavaraa tuottavien yritysten 

näkökulmasta. Metropolia on palveluita tuottava oppilaitos ja siten sen toiminnanohjaus 

eroaa huomattavasti tavaraohjautuvaa tuotantomuotoa käyttävästä yrityksestä. 

 

Palveluliiketoiminnan ideana on tuottaa yrityksen liiketoiminnalle lisäarvoa, joka 

voidaan luovuttaa asiakkaalle tai jollain muulla tavoin siirtää edunsaajan hyväksi 

(Rissanen 2005: 214). Yrityksellä, jonka tuotteena on puhtaasti palveluiden 

tuottaminen, on tyypillistä se, ettei organisaatiossa ole perinteistä 

markkinointitoimintoa. Palveluyrityksessä markkinointi on jokaisen työntekijän 

vastuulla, koska jokainen työntekijä voi omalla toiminnallaan vaikuttaa asiakkaan 

saamaan palvelukokemukseen. Palveluyrityksessä asiakaskontaktien ylläpitäminen ja 

hoitaminen on tärkeä ja keskeinen osa palveluyrityksen toimintaa. (Haverila ym. 2005: 

328–329.) 
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PALVELUJÄRJESTELMÄ

Palvelusten laatu

Palvelupaketti Palvelutuotanto

Palvelukulttuuri

 

Kuva 11. Palvelujärjestelmän osat (Haverila ym. 2005: 329). 

 

Palvelujärjestelmä 

 

Palveluja tuottavan yrityksen palvelujärjestelmän voidaan katsoa koostuvan kuvan 11 

mukaisesti neljästä osasta: palvelupaketista, palvelun tuotannosta, palvelusten laadusta 

ja palvelukulttuurista. Palvelujärjestelmän konseptin tulisi olla linkitettynä yrityksen 

strategisiin tavoitteisiin ja päämääriin. 

 

Palvelukulttuurilla tarkoitetaan palveluyrityksen yrityskulttuurin sitä osaa, jonka asiakas 

kokee. Palvelujärjestelmän kehittäminen lähtee liikkeelle palvelukulttuurin 

parantamisesta. On tärkeätä, että yrityksen henkilökunta saadaan sisäistämään yrityksen 

perusarvot ja näiden perusarvojen tulisi näkyä tavassa, jolla asiakkaita kohdellaan. 

Palvelukulttuurilla on suurin vaikutus palvelujärjestelmään ja sen toimivuuteen, sillä jos 

asiakkaat kokevat palvelukulttuurin huonona, niin eivät muutkaan palvelujärjestelmän 

osat voi toimia moitteettomasti. 

 

Metropolialla on parannettavaa palvelukulttuurin osa-alueella, varsinkin arvojen saralla.  

Tällä hetkellä ei kaikilla opettajilla, eikä varsinkaan oppilailla ole käsitystä, mitkä ovat 

tämän hetkiset Metropolian arvot. Tavoitteena tulisi olla, että henkilökunta ja opiskelijat 

tietäisivät arvot ja toteuttaisivat niitä. Arvojen tulisi näkyä myös koulun ulkopuolelle 

esimerkiksi hakijoille. Arvojen tulisi juurtua Metropolian henkilökuntaan ja sitä kautta 
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opiskelijoihin. Metropolian ylemmän johdon vastuulla on se, että arvot juurtuvat 

opettajiin. Vastaavasti opettajien ja muun henkilökunnan vastuulla on se, että arvot 

juurtuvat opiskelijoihin. 

 

Arvojen tulisi näkyä jokapäiväisessä toiminnassa eikä vain leijua ilmassa. Niiden tulisi 

olla esillä ja näkyvissä mahdollisimman monissa eri paikoissa. Lyhyellä aikavälillä 

arvot voidaan saada hyvin näkyville, mutta niihin sitouttaminen on vaikeaa. Jalkautus ei 

tapahdu käden käänteessä vaan sen pitää olla jatkuvaa toimintaa. Koko organisaation 

tulisi olla mukana jalkautuksessa. Näitä jalkautuskeinoja ovat muun muassa 

arvokeskustelut, oppitunnit, sähköposti, Tuubi-portaali ja erilaiset graafiset ilmentymät, 

kuten julisteet. Arvojen juurruttaminen kaikkiin asiakkaisiin eli tässä tapauksessa 

opiskelijoihin on käytännössä vaikeaa, lähes mahdotonta. Tähän pitää kuitenkin pyrkiä, 

jotta Metropolia noudattaisi sitä strategiaa, jonka se on itselleen määritellyt.  

 

Jalkautuksessa saatuja tuloksia on vaikea mitata, jos arvoja ei ole määritelty tarkasti. 

Tulevaisuudessa esimerkiksi erilaisten kyselyjen avulla voidaan mitata, miten arvot ovat 

juurtuneet opettajiin ja opiskelijoihin. Käytännössä arvojen mittaaminen on vaikea 

mittauskohde. Arvojen tulisi näkyä koko organisaation ja siihen liittyvien henkilöiden 

toiminnassa. 

 

Palveluyrityksen tuotantojärjestelmä poikkeaa normaalista teollisuusyrityksen 

tuotantojärjestelmästä merkittävästi. Palveluyrityksen tuotantojärjestelmän voidaan 

katsoa koostuvan kolmesta osasta: palveluympäristöstä, kontaktihenkilöstöstä ja 

asiakkaista. Palveluympäristöllä tarkoitetaan muun muassa siisteyttä, valaistusta, 

viihtyisyyttä, hygieniaa, apuvälineitä ja ajanvarausta. Palveluympäristöön vaikuttavia 

tekijöitä ovat esimerkiksi sijainti ja toimitila, jossa palveluita tuotetaan, sekä 

palveluvarustus. Kontaktihenkilöt vaikuttavat asiakkaan saamaan palvelukokemukseen 

omalla toiminnallaan, ja asiakkaat kommunikoivat myös keskenään ja vaikuttavat 

tuotantoprosessiin kertomalla omista palvelukokemuksistaan muille asiakkaille. 

(Haverila ym. 2005: 328–329.)  
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Hyvä esimerkki palvelua tuottavasta yrityksestä, jonka toiminnassa ilmenevät 

konkreettisesti kaikki edellä mainitut palveluyrityksen tuotantojärjestelmän 

ominaisuudet, ovat muun muassa liikunta- ja hyvinvointipalveluja tuottavat yritykset. 

Metropolia ei tuota konkreettisia tuotteita, joten se voidaan rinnastaa palveluita 

tuottavaksi yritykseksi. Palveluita, joita Metropolia tuottaa ja joista asiakkaat saavat 

lisäarvoa, ovat esimerkiksi oppitunnit ja erilaiset koulutustilaisuudet. 

 

Palvelupaketilla tarkoitetaan yrityksen tarjoamaa useiden osapalvelusten muodostamaa 

kokonaisuutta. Palvelupaketissa voi olla mukana konkreettisia tavarakomponentteja, 

jotka tuottavat lisäarvoa asiakkaille ja parantavat palvelun tasoa. Metropolian 

palvelupaketin kokonaisuuden voidaan katsoa koostuvan esimerkiksi seuraavista 

osapalveluista: 

– koulutustarjonta 

– opettajat ja muu henkilökunta 

– luokkatilat, oheislaitteet ja ohjelmistot 

– liikuntatilat 

– kirjasto 

– opintotoimisto 

– ruokailumahdollisuus. 

 

Palvelun laatu ilmaisee, kuinka hyvin palvelu vastaa tarkoitustaan. Esimerkiksi 

terveyspalvelu on hyvä, jos se parantaa odotetusti. Palvelun laatuun vaikuttavia tekijöitä 

ovat muun muassa 

– palvelun tuottajan eli työntekijän pätevyys ja ammattitaito 

– palvelun luotettavuus 

– palvelun uskottavuus 

– palvelun saavutettavuus 

– palvelun turvallisuus 

– palveluun liittyvä viestintä 

– asiakkaan tarpeiden tunnistaminen ja ymmärtäminen 

– palveluympäristö. 

(Rissanen 2005: 215.) 
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Palvelun laadun kehittämisen kannalta tehokkaaksi ja turvalliseksi toimintatavaksi on 

todettu projektityöskentely. Projektimainen työskentely on parhaimmillaan hallittua, 

siinä on selkeä päämäärä, ja se toteutetaan asiakkaan kanssa. Kun asiakas otetaan 

mukaan palvelun laadun kehitysprojektiin, ideaalitilanteessa asiakas kokee saavansa 

hyvää palvelua ja sitoutuu yritykseen henkilökohtaisella tasolla. Palveluyrityksen 

yritystoiminnassa projektit ja kehityshankkeet toteutetaan aina asiakkaalle. 

Kehityshankkeilla pyritään luomaan uusia palvelutuotteita tai lisäarvoa asiakkaalle. 

Kehityshankkeisiin on tärkeätä myös muistaa panostaa. Monien yrityksien 

kehityshankkeet on pystytetty liian huolimattomasti ja tällöin olisi riskialtista odottaa 

niiltä hyviä tuloksia. Toisaalta kehityshankkeiden tavoitteet on voitu määritellä kunnolla 

ja hyvin mutta itse projektin toteutukseen ei sitouduta kunnolla ja se unohtuu ajan 

kuluessa. Kehityshankkeessa voi olla suuremman läpimurron ainekset mutta monet 

laadun kehittämishankkeet voivat kaatua suuresta teknologiapanostuksesta huolimatta 

henkilökunnan tahdon tai taidon puutteeseen. Yrityksen kehitysprojektin taustalta 

saattaa löytyä esimerkiksi henkilöstön työllistäminen tai yrityksen profiilin nosto. 

(Rissanen 2005: 214–218.) 

 

3.6.1 Palveluketju 

 

Palveluketju-käsitteellä tarkoitetaan sitä, että yrityksen tuottama palvelu koostuu 

yleensä useista toisiaan seuraavista palveluketjun osista. Asiakas on mukana kaikissa 

ketjun osissa. Palveluketju-käsitteen perusteella voidaan todeta, että kaikki 

palveluyrityksen toiminta on markkinointia, sillä asiakas arvioi jokaista palveluketjun 

osaa ja muodostaa käsityksensä heikoimman osan mukaan. Työntekijöiden tehtäväksi ja 

vastuuksi jää antaa omalla toiminnallaan mahdollisimman hyvä kuva yrityksestä ja sen 

tarjoamista palveluista kaikissa palveluketjun osissa. (Haverila ym. 2005: 328.) 

 

Metropolian haasteena on, miten palveluketju saadaan mahdollisimman hyväksi. 

Lähtökohtana täytyy olla asiakkaan eli opiskelijoiden tyytyväisyys 

koulutusjärjestelmään. Ei riitä että pelkästään joku palveluketjun osa-alueista olisi 

kunnossa esimerkiksi teknologia, koulupalvelut ja opettajat. Opettajilla on suuri haaste, 

miten omalla toiminnallaan saavat opiskelijat viihtymään koulussa. Palveluketjua 
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voidaan pitää onnistuneena siinä vaiheessa, kun suurin osa asiakkaista eli opiskelijoista 

on tyytyväisiä koulutuksen kokonaisjärjestelyihin. 

 

3.6.2 Palvelu- ja tavaraohjautuvan tuotannon eroavaisuudet 

 

Palveluiden merkitys on viime vuosina kasvanut monissa yrityksissä. Yritykset voivat 

erottautua kilpailijoista parempien palveluiden avulla. Monen suomalaisenkin yrityksen 

ydinliiketoiminta on siirtynyt tavaran toimituksesta palveluiden tarjontaan, muun 

muassa erilaiset huolto- ja lisäpalvelut. Esimerkiksi hissejä valmistava Kone Oyj saa 

huomattavasti suuremman osan liikevaihdostaan huolto- ja lisäpalveluita tuottamalla, 

kuin itse hissien myymisestä. 

 

Palvelu- ja tavaraohjautuvassa tuotannossa on eroja liiketoiminnan kannalta. Näitä eroja 

ovat muun muassa seuraavat: 

– Palveluista palaute saadaan usein heti tehdyn työn jälkeen. Vastaavasti 

tavaroista palaute saadaan usein esimerkiksi laatuvirheistä johtuen 

reklamaatioiden kautta jälkikäteen. 

– Palvelutuotannossa asiakas usein osallistuu myös itse palvelun tuottamiseen. 

Vastaavasti tavaratuotannossa asiakkaalla on rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa 

itse tavaran laatuun ja sisältöön. 

– Palvelus on aina aineetonta ja näkymätöntä lukuun ottamatta palveluun 

oleellisesti liittyviä tuotteita esimerkiksi ravintolan ateria. Palvelun laatua on 

vaikeampi mitata, koska tavara on aina jokin konkreettinen esine. 

– Muut asiakkaat voivat vaikuttavaa palvelun laatuun ja kokemukseen. 

– Jokaiselle asiakkaalle annetaan yksilöllinen palvelus. Palveluita ei voida 

varastoida. Palvelusten kuluttaminen ja tuottaminen on käytännössä 

samanaikaista. 

(Haverila ym. 2005: 327.) 

 

Metropolia on selkeästi palvelua tuottava laitos. Metropoliassa asiakkaat eli opiskelijat 

ja opettajat vaikuttavat oppituntien laatuun. Täten myös opiskelijat ovat osa 

Metropolian palvelukokonaisuutta ja vaikuttavat koulun yleiseen viihtyvyyteen muun 
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palveluympäristön lisäksi. Metropoliassa myös palveluiden tuottaminen ja kuluttaminen 

on samanaikaista. Oppitunteja voidaan varastoida muun muassa videoiden ja podcastien 

muodossa mutta se on harvinainen toimintatapa. Yleisesti oppitunnit käsitetään 

yksilöllisinä vuorovaikutustapahtumina. Metropolian muita osapalveluita opetuksen 

lisäksi voidaan katsoa olevan esimerkiksi kirjastopalvelut, opintotoimiston palvelut ja 

liikuntapalvelut. 
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4 Strategia 

 

Strategiaksi voidaan määritellä organisaation tahtotila, päämäärät ja keskeiset 

toimintaan liittyvät valinnat. Usein strategia määritellään nimenomaan keinoiksi, joilla 

tahtotila ja päämäärät saavutetaan. Kuva 12 esittää viitekehystä, jossa strategian 

perustan muodostavat toimintaympäristön muutosvoimat, avainsidosryhmien odotukset 

sekä organisaation missiosta ja arvoista koostuva ydinideologia. (Hannus 2004: 9.) 

 

 

Kuva 12. Strategia ja sen perustat (Hannus 2004: 10). 

 

4.1 Strateginen ohjaaminen 

 

Strateginen ajattelutapa on sekä laskelmoiva että luova tapa johtaa yritystä. Strategia-

ajattelu voidaan jakaa neljään käsitteeseen: strategiseen suunnitteluun, strategiseen 

johtamiseen, strategiseen analyysiin ja strategia-ajatteluun.  
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Kyseisiä käsitteitä Haverila ym. (2005: 50) ovat havainnollistaneet seuraavasti: 

– Strateginen suunnittelu kertoo, mitä pitäisi tehdä. 

– Strateginen johtaminen kertoo, miten pitäisi tehdä. 

– Strateginen analyysi kertoo, mitä on tehty. 

– Strategia-ajattelu kertoo, mikä on oleellista. 

 

Strategisessa johtamisessa päämäärien ja tavoitteiden asettaminen on tärkeää, koska ne 

antavat organisaatiolle suunnan ja niiden perusteella yritys muodostaa oman yritys- ja 

kilpailustrategiansa. Yksi yrityksen organisoinnin perustoista on strategisten 

businessalueiden määritteleminen. Haverila ym. (2005: 50) ovat määritelleet strategisen 

businessalue -käsitteen seuraavasti: Strateginen businessalue on yksikkö, jolla on oma 

strategiaprosessi, toiminta-ajatus, johto ja omat kilpailijat, ja se on organisoitu erilleen 

muista yksiköistä. Nykyään yritykset pyrkivät ja ajautuvat yhä enemmän operatiivisesta 

toiminnasta strategiseen toimintamalliin. Strategisessa johtamisessa yritys keskittyy 

nykypäivän lisäksi tulevaisuuteen, ja tavoitteena on voittoa tekevä yritys pitkällä 

aikavälillä. Operatiivisessa johtamisessa yrityksen keskittymisen kohde on puolestaan 

nykypäivässä ja sen tuomissa operatiivisissa ongelmissa. 

 

4.2 Strategisia työkaluja 

 

Strategisessa johtamisessa ja toimintatavassa on tärkeätä ymmärtää kilpailijoita, 

asiakkaita ja ympäristöä, jossa yritys toimii. Ymmärtämisen helpottamiseksi on 

olemassa lukuisia työkaluja, joiden avulla voidaan analysoida ympäristöä, kilpailijoita, 

asiakkaita ja ylipäätänsä yrityksen strategiaa. Työkalut ovat usein yksinkertaisia mutta 

tehokkaita. Seuraavaksi työssä kuvataan tunnetuimpia strategisia työkaluja, joista voisi 

olla hyötyä esimerkiksi Metropolian toiminnan analysoinnissa.  
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Tällaisia työkaluja ovat muun muassa 

– SWOT-analyysi 

– Porterin kilpailustrategiat 

– Boston Consulting Groupin portfolianalyysi 

– Kuiluanalyysi 

– PEST-analyysi 

– Startegiakartta. 

 

SWOT-analyysi 

 

SWOT-analyysin nimi tulee englannin kielen sanoista Strengths, Weaknesses, 

Opportunities ja Threaths. SWOT-analyysi on yksinkertainen työkalu, jota käytetään 

strategian laatimisessa ja ongelmien tunnistamisessa ja kehittämisessä. Työkalulla 

voidaan esimerkiksi analysoida oman tai kilpailevan yrityksen toimintamahdollisuuksia 

ja kilpailukykyä. SWOT-analyysissa kirjataan kaksiulotteiseen nelikenttään 

analysoitavan asian sisäiset vahvuudet ja heikkoudet sekä ulkoiset mahdollisuudet ja 

uhat (kuva 13). Yleisimpiä käyttökohteita, joihin SWOT-analyysia hyödynnetään, ovat 

muun muassa toimialan, tuotteen tai henkilön analysointi. (Haverila ym. 2005: 47; 

SWOT-analyysi 2009.) 
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Kuva 13. Esimerkki SWOT-analyysista. 

 

Porterin kilpailustrategiat 

 

Kuvassa 14 on kuvattu yrityksen kolme perusstrategiaa. Yrityksen tulisi määritellä oma 

perusstrategiansa eli toimintamalli ennen lopullisen strategian määrittelemistä, koska 

perusstrategia antaa yritykselle tarkoituksen. Menestyäkseen markkinoilla yrityksen on 

hyödyntämällä omia ydinosaamisalueitaan saavutettava kilpailuetu ja kyettävä 

tarjoamaan asiakkailleen ylivoimaista arvoa. Tämä on lähtökohta kuvan 14 strategioille. 

Kaikki kolme strategiaa eroavat toisistaan.  

 

Kustannusjohtajuudessa ja differoinnissa asiakassegmentti on molemmissa laaja mutta 

differoitujat yrittävät saavuttaa kilpailuedun tarjoamalla asiakkailleen halpojen hintojen 

sijaan jotain erityislaatuista, mikä voi perustua esimerkiksi itse tuotteeseen, 

jakelujärjestelmään tai markkinointiin. Kustannusjohtajuuden yleisimpinä riskeinä 

pidetään tekniikan muuttumista, kustannusjohtajuuden perusteiden murenemista sekä 

sitä, että kilpailijat voivat alkaa jäljitellä toiminta- ja tuotantoperiaatteita. 

Differointipainotteiset yritykset voivat päästä halvempiin hintoihin kuin 

kustannusjohtavuuspainotteiset yritykset tietyillä osa-alueilla. Differoitujien suurimpana 
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riskinä pidetään sitä, että asiakkaalle tuotettavat erikoistumisen perusteet muuttuvat. 

(Haverila ym. 2005: 67–69; Porter Generic Strategies 2009.) 

 

Kolmas strategia on keskittyminen ja tämä eroaa kustannusjohtajuudesta ja 

differoinnista, koska siinä toimialalla on kapea kilpailukenttä ja se palvelee vain ja 

ainoastaan tiettyä asiakassegmenttiä. Hyvän esimerkin voi ottaa autoteollisuudesta, 

jossa on yrityksiä, jotka valmistavat ja myyvät autoja mahdollisimman halvalla mutta 

kyseisiin autoihin on vaikea saada varaosia, kun taas kilpailevan yrityksen autot 

maksavat enemmän mutta varaosia saa helposti ja varmasti. Kolmas esimerkkiyritys 

valmistaa luksusautoja vain tilauksesta, ja hinnoittelupolitiikka on sen mukainen. 

Riskinä keskittymisstrategialla on kysynnän lakkaaminen, jolloin valmistettava tuote ei 

ole enää houkutteleva, ja koko segmentti, johon yritys on keskittynyt, murenee ja 

laajemman alueen valinneet kilpailijat valtaavat sen. Yritys, joka yrittää noudattaa 

kaikkia perusstrategioita samanaikaisesti, on väliinputoaja, eikä saavuta kilpailuetua 

millään alueella. Tämän takia väliinputoajayritykset menestyvät useimmiten 

keskimääräistä heikommin markkinoilla. (Haverila ym. 2005: 67–69; Porter Generic 

Strategies 2009.) 

 

 

Kuva 14. Yrityksen kolme perusstrategiaa Porterin mukaan. 
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Boston Consulting Groupin portfolioanalyysi 

 

Boston Consulting Groupin portfolioanalyysi on 1970-luvulla kehitetty matriisimalli, 

jossa yrityksen liiketoimintayksikköjä tarkastellaan kahden ulottuvuuden avulla. Toinen 

matriisiin ulottuvuuksista on liiketoiminnan kasvu ja toinen liiketoimintayksikön 

suhteellinen markkinaosuus suhteessa suurimpaan kilpailijaan (kuva 15). (Lehtonen 

2004: 215–216.) 

 

 

Kuva 15. Boston Consulting Groupin portfoliomalli monialayrityksen yksiköiden 

analyysiin. (Soveltaen Lehtonen 2004: 216.) 
 

Boston Consulting Groupin mallissa (kuva 15) strategiset businessalueet on sijoitettu 

portfoliomatriisiin. Kuvassa 15 pystyakselilla on markkinoiden kasvunopeus, joka on 

määritelty 10 prosentin keskirajan mukaan suureen ja pieneen. Vaaka-akselilla kuvataan 

yrityksen strategisten businessalueiden suhteellista markkinaosuutta verrattuna 

suurimman kilpailijan markkinaosuuteen. Tätä suhteellista markkinaosuutta vastaa 

kerroin, jonka arvon ollessa esimerkiksi 2,0 yritys on markkinajohtaja, jolla on kaksi 

kertaa suurempi markkinaosuus kuin seuraavaksi suurimmalla kilpailijalla. (Haverila 

ym. 2005: 60–61; Lehtonen 2004: 215–216.) 
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Matriisiin sijoitetut symbolit kuvaavat tietyn tyyppistä kassavirtatilannetta 

monialayrityksen eri yksiköissä. Tähdet ovat suuren markkinaosuuden omaavia ja 

voimakkaasti kasvavia yksiköitä. Lypsylehmät kuvaavat vastaavasti suuren 

markkinaosuuden ja alhaisen kasvunopeuden omaavia yksiköitä, jotka synnyttävät 

runsaasti positiivista kassavirtaa. Lypsylehmillä rahoitetaan muiden strategisten 

businessalueiden yksiköiden kasvua ja kehitystä. Kysymysmerkit kuvaavat yksiköitä, 

joilla on alhainen markkinaosuus mutta korkea kasvunopeus. Kysymysmerkkistatuksen 

omaavat yksiköt tarvitsevat paljon kassavirtaa kasvaakseen, ja jos yritys päättää olla 

rahoittamatta niitä tarpeeksi, niin on niistä ja niiden kehittämisestä kannattavampaa 

luopua kokonaan. Neljäs symboli matriisissa on koira, joka kuvastaa alhaisen 

markkinaosuuden ja alhaisen kasvunopeuden omaavia yksiköitä. Koirastatuksen 

omaavat yksiköt säilyvät juuri ja juuri hengissä, eivätkä tee juurikaan voittoa. Mikäli 

kassavirta muuttuu negatiiviseksi, kannattaa yksiköistä luopua kokonaan. (Haverila ym. 

2005: 61–62; Lehtonen 2004: 215–216.) 

 

Portfolioanalyysi on työkalu, jonka pohjalta yritys voi alkaa suunnitella strategiaansa 

markkinaympäristössä, josta on tullut yhä monimutkaisempi ajan saatossa. Työkalu 

helpottaa ja auttaa päätöksien teossa silloin, kun halutaan tietää, millä markkina-alueilla 

yrityksen tulisi pysyä, mihin olisi hyvä panostaa ja miltä markkina-alueilta tulisi 

mahdollisesti vetäytyä. (Haverila ym. 2005: 60–61.) 

 

Kuiluanalyysi (Gap-analyysi) 

 

Kuiluanalyysi on työkalu, jolla pyritään selvittämään nykyisen ja toivotun tilanteen 

välistä kuilua ja määrittämään, mitä toimenpiteitä tulisi tehdä, jotta kuilu saataisiin 

kurottua umpeen tai sitä ei olisi ollenkaan. Kuiluanalyysin avulla yritys voi verrata sen 

nykyistä suorituskykyä ja potentiaalista suorituskykyä. Kuiluanalyysin ydin muodostuu 

kahdesta kysymyksestä: ”Missä me olemme tällä hetkellä?” ja ”Missä me haluamme 

olla?”. Kuiluanalyysin käyttökohteena ja tarkoituksena voi olla muun muassa keinojen 

etsiminen nykytilanteen ja vision välisen kuilun poistamiseksi asiakastyytyväisyyden tai 

esimerkiksi myynnin näkökulmasta. (Gap Analysis 2009a; Gap Analysis 2009b; Karlöf 

ym. 2004: 96–97.) 
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Kuiluanalyysiin voi tehdä strategisesta tai taktisesta näkökulmasta. Strategisella 

lähestymistavalla tarkoitetaan esimerkiksi markkinoiden kehityksen, tuotekehityksen tai 

differoitumisen tarkastelua. Taktinen lähestymistapa on esimerkiksi markkinointimixin 

tarkastelu, joka sisältää muun muassa tuotteen, hinnan, saatavuuden ja viestinnän 

määrittelyä. (Gap Analysis 2009a; Gap Analysis 2009b; Karlöf ym. 2004: 96–97.)  

 

Riippumatta lähestymistavasta, joka valitaan, Karlöf ym. (2004: 97) mukaan 

kuiluanalyysin toteuttaminen koostuu kuudesta eri vaiheesta: 

1. Määritellään analyysin kohdealue. 

2. Analysoidaan nykytilanne. 

3. Kuvaillaan toivottu tilanne ja asetetaan tavoitteet. 

4. Analysoidaan, miten toivottu tilanne poikkeaa nykytilanteesta. 

5. Päätetään, millä toimenpiteillä kuilu voidaan kuroa umpeen. 

6. Seurataan toteutusta ja tehdään tarvittavat korjaustoimenpiteet. 

 

PEST-analyysi 

 

PEST-analyysissä (kuva 16) kuvataan analyysin kohdetta poliittisessa ja 

lainsäädännöllisessä, taloudellisessa, sosiaalisessa ja kulttuurisessa sekä teknologisessa 

ympäristössä. Puhutaan myös PESTEL-analyysistä, jossa poliittiset ja juridiset tekijät 

ovat erotettu keskenään ja ympäristöasiat ovat saaneet oman lyhenteen. Näitä tekijöitä 

kutsutaan yrityksen makroympäristöksi. Analyysillä halutaan selvittää 

toimintaympäristön vaikutusta yritykseen ja hahmottaa tulevaisuutta paremmin. 

(Amadeus Assosiation 2004; Molari 2004; PEST Analysis 2009.) 
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Kuva 16. Esimerkki PEST -analyysista. (Soveltaen Amadeus Assosiation ym. 2004; 

Molari 2004; PEST Analysis 2009.) 

 

Poliittisiin tekijöihin liittyy oleellisesti se, miten hallitus puuttuu talouteen. Poliittisiin 

tekijöihin kuuluvat muun muassa veropolitiikka, työvoimalait, ympäristölait, 

kaupparajoitukset, tariffit ja poliittinen vakaus. Poliittisiin tekijöihin voi kuulua myös 

tavarat ja palvelut, joita hallitus haluaa tarjota yhteiskunnalle. Hallituksella on suuri 

vaikutus kansan terveyteen, koulutukseen ja infrastruktuuriin. (Amadeus Assosiation 

ym. 2004; Molari 2004; PEST Analysis 2009.) 

 

Taloudellisiin tekijöihin kuuluvat talouden kasvu, korkotaso, valuuttakurssien 

heilahtelut ja inflaatio. Näillä tekijöillä on huomattavia vaikutuksia, miten yritykset 

toimivat ja tekevät päätöksiä. Korot vaikuttavat esimerkiksi yrityksen 

pääomakustannuksiin, mikä taas vaikuttaa yrityksen kasvamiseen ja laajenemishaluihin. 

Valuuttaheilahtelut vaikuttavat taas tuonti- ja vientituotteisiin eri tavalla. (Amadeus 

Assosiation ym. 2004; Molari 2004; PEST Analysis 2009.) 

 

Sosiaalisiin tekijöihin kuuluvat kulttuuriset näkökulmat ja terveysasiat, väestön kasvu, 

ikäjakauma, urasuunnitelmat ja turvallisuus. Sosiaaliset suuntaukset vaikuttavat 
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yrityksen tuotteiden kysyntään ja miten yritys toimii. (Amadeus Assosiation 2004; 

Molari 2004; PEST Analysis 2009.) 

 

Teknologisiin tekijöihin kuuluvat ekologiaan ja ympäristöön liittyvät näkökulmat, kuten 

T&K-toiminnan aktiivisuus, teknologian kannustimet ja teknologiamuutokset. 

Teknologiamuutoksilla voidaan vaikuttaa yrityksen kustannuksiin, laatuun ja 

innovatiivisiin ratkaisuihin. Ympäristötekijöihin kuuluvat muun muassa sää, ilmasto ja 

ilmastonmuutos, joka vaikuttaa eniten sellaisilla aloilla, kuin matkailu, maatalous ja 

vakuutusala. (Amadeus Assosiation 2004; Molari 2004; PEST Analysis 2009.) 

 

Strategiakartta 

 

Strategiakartta kuvaa, kuinka organisaatio tuottaa arvoa asiakkaille ja omistajille, ja se 

esittää visuaalisesti organisaation strategian. Strategiakartan idea on, että sen perusteella 

voidaan luoda mittaristo, joka kuvaa strategian ja vision toteutumista. Se on 

organisaation strategian eri osa-alueiden syy- ja seuraussuhteita kuvaava visuaalinen 

esitys. Strategiakartta kehitettiin Balanced Scorecard -mittariston neljän näkökulman 

mallista. Kuten kuvasta 17 voi nähdä, niin nämä neljä näkökulmaa ovat 

– oppimisen ja kasvun näkökulma 

– organisaation sisäinen näkökulma 

– asiakasnäkökulma 

– taloudellinen näkökulma. 

 

Strategiakartta on pääosin liikkeenjohdolle kehitetty työkalu, joka pyrkii kuvaamaan 

polkua ei-taloudellisista menestystekijöistä aineellisiin tuloksiin havainnollistamalla 

yrityksen kriittiset menestystekijät ja syyseuraussuhteet menestystekijöiden välillä. 

Strategiakartta auttaa johtoa varmistamaan myös sen, että kaikki strategian osa-alueet ja 

niiden keskinäiset suhteet on otettu huomioon (Tuloskortin rakentaminen 2009). 

Strategiakartan rakentaminen tulisi aloittaa tavoitteiden asettamisesta, jonka jälkeen 

määritellään keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. (Kaplan ym. 2004: 31–36; Antola 

2004.) 
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Strategiakartta laaditaan käyttäen erilaisia lähestymistapoja, mutta riippumatta 

lähestymistavasta se tarjoaa yhtenäisen ja aukottoman kuvaustavan, jonka avulla on 

mahdollista määrittää tavoitteet ja mittarit ja hallita niitä. Kuva 17 on esimerkki arvoa 

tuottavan organisaation strategiakartasta. Taloudelliset näkemykset ja 

asiakasnäkökulmat kuvaavat pääosin niitä tuloksia, joihin organisaatio pyrkii. Sisäiset 

näkökulmat ja oppimisen ja kasvun prosessit puolestaan tukevat strategiaa ja kuvaavat, 

kuinka organisaatio aikoo toteuttaa strategiaansa. (Kaplan ym. 2004: 32–34). 

 

 

Kuva 17. Strategiakartta: kuinka organisaatiossa tuotetaan arvoa (Kaplan ym. 2004: 

33). 
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5 Metropolian strategia 

 

5.1 Metropolian strategian lähtökohdat 

 

Metropolian toiminta on strategia- ja prosessilähtöistä. Toiminnan johtamisella 

Metropolia pyrkii ohjaamaan omia ydin- ja tukiprosessejaan ja luomaan omalle 

toiminnalleen vision, strategiset päämäärät ja näitä tukevat tavoitteet. Kuva 18 jäsentää 

Metropolian prosessien kokonaisuuden ja antaa yleiskuvan toiminnasta ja sitä tukevista 

prosesseista. Metropolian määrittelemät ydinprosessit ovat oppimistoiminta sekä 

tutkimus- ja kehitystoiminta (T&K) ja työelämäpalvelut. Ydinprosesseja tukevat 

tukiprosessit ovat henkilöstöhallinto, kirjasto- ja tietopalvelut, taloushallinto, 

tietohallinto, toimitilat, viestintä ja yleishallinto. (Toiminnan johtaminen 2009.) 

 

 

Kuva 18. Metropolian prosessikartta.(Toiminnan johtaminen 2009.) 

 

Oppimistoiminnan prosessi aukaistuna muodostaa kuvan 19 mukaisen prosessikaavion, 

josta näkee kaikki ne aliprosessit, jotka oppimistoiminnan ydinprosessi pitää sisällään. 
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Koko oppimistoiminnan prosessi lähtee liikkeelle rekrytointi- ja hakuprosessista. Mikäli 

rekrytointi onnistuu ja hakeva opiskelija hyväksytään oppilaitokseen, tulee hänen tehdä 

poissa- tai läsnäoloilmoitus tulevalle lukuvuodelle. Opiskelupaikan vastaanottamisen 

jälkeen opiskelijalla on oikeus Kelan opintotukeen. Seuraavana aliprosessina 

Metropolialla ja opiskelijalla on opetuksen ja opintojen suunnittelu, jonka jälkeen 

seuraa opetuksen ja opintojen suunnitelmien mukainen prosessien toteutus. Opintojen 

suorittamisprosessiin kuuluu mahdollisuus osallistua opiskelijavaihtoon, mikäli 

opiskelija niin haluaa. Oppimistoiminnan aliprosessien suorittaminen johtaa 

optimitilanteessa lopulta valmistumiseen koulutusohjelman mukaisessa määräajassa. 

 

 

Kuva 19. Metropolian oppimistoiminnan prosessikaavio (Oppimistoiminnan 

prosessikaavio 2009). 

 

5.2 Strategian kuvaus 

 

Strategiakseen ja tehtäväkseen Metropolia on määritellyt kansainvälisesti pätevien ja 

ammattitaitoisten, luovien, sekä innovatiivisien osaajien kouluttamisen ja tuottamisen 

tekniikan, sosiaali- ja terveysalan, liiketalouden ja kulttuurialan koulutusaloilta. 

Metropolia pyrkii olemaan globaali monialainen ammattikorkeakoulu, joka omalta 

osaltaan vahvistaa pääkaupunkiseudun kilpailukykyä ja innovaatio-osaamista. 

Metropolian toiminnan tulee olla tehokasta, nopeasti reagoivaa ja joustavaa. Toiminnan 

toteuttamisen keskeiset kohdat ovat asiakaslähtöisyys, prosessien sujuvuus, oman 
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toiminnan jatkuva arviointi ja osaamisen kehittäminen (Hankesuunnitelma 2009). 

Metropolia toteuttaa tehtäväänsä asiakas- ja käytännönläheisesti sekä eri koulutusalojen 

että ammattikorkeakoulun ja alueen muiden toimijoiden välisillä rajapinnoilla. 

Strategiansa tueksi Metropolia on määritellyt toiminta-ajatuksensa ja visionsa 

seuraavanlaisesti: 

– Toiminta-ajatus: Oppimisyhteisönä Metropolia edistää jäsentensä osaamista, 

luovuutta ja hyvinvointia. Ammattikorkeakouluna se vahvistaa erityisesti 

pääkaupunkiseudun työelämää, kulttuuria ja yhteiskunnan positiivista kehitystä 

tarjoamalla kansainvälisesti arvostettua koulutusta ja tuottamalla 

käytäntöläheisiä innovaatioita. 

– Visio 2012: Metropolia on arvioidun laadun perusteella Suomen tuloksellisin ja 

kilpailukykyisin ammattikorkeakoulu. Työelämäosaamista ja korkeakoulutusta 

yhdistävänä oppimisyhteisönä Metropolia kouluttaa yhteiskunnan arvostamia 

asiantuntijoita ja vastaa pääkaupunkiseudun haasteisiin tutkivalla ja tekevällä 

otteella - rohkeasti ja luotettavasti. 

(Toiminnan johtaminen 2009.) 

 

Kuva 20 on yksinkertaistettu esimerkki Metropolian strategiakartasta, jossa on 

esitettynä vision toteutumisen kannalta oleelliset tekijät. 
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Kuva 20. Esimerkki Metropolian strategisesta kartasta. 

 

Metropolialla on seuraavat strategiset päämäärät: 

– Koulutus sekä tutkimus- ja kehitystyö ovat kansainvälisesti korkeatasoisia, ja ne 

toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa. 

– Yhteisen oppimisen ja tutkimus- ja kehitystyön tuloksena syntyy 

pääkaupunkiseutua, työelämää ja korkeakoulutusta palvelevia innovaatioita, 

osaamista sekä toiminnallisia ratkaisuja. 

– Metropolialla on näkyvä ja vaikuttava rooli yhteiskunnan, talouden ja 

kulttuurielämän kehityksessä. 

– Metropolia on kehittyvä opiskelupaikka, haluttu yhteistyökumppani ja luotettava 

työnantaja. 

– Metropolia on asiakaslähtöinen sekä taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokas. 

(Toiminnan johtaminen 2009.) 

 

Metropolian organisaatio muodostuu strategiatasoista. Näitä strategiatasoja ovat 

konsernitaso, klusteri- ja tukipalvelutaso, koulutusohjelmat ja tukipalveluiden 

toiminnot. Kuvassa 21 on esitettynä Metropolian organisaatiokaavio, josta käyvät ilmi 

eri klusterit ja Metropolian toimintaa tukevat tukipalvelut. 



 

 

60

 

Kuva 21. Metropolian organisaatiokaavio. (Klusterit 2009.) 

 

Eri strategiatasojen suunnitelmat ja toiminnot perustuvat Metropolian laatimaan 

strategiaa. Jokaisen klusterin tehtävänä on vastata toiminnallisesti Metropolian 

koulutus-, T&K- ja aluekehitystehtävästä sekä toimia rajapintana asiakkaiden, 

opiskelijaksi hakevien ja sidosryhmien välillä omalla sektorillaan (Klusterit 2009). 

Tukipalvelut toimivat omilla vastuualueillaan ja vastaavat tukipalveluiden 

koordinoinnista, kehittämisestä, suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. 

(Tukipalvelut 2009). Kaikki strategiatasot kommunikoivat keskenään, ja tiedon tulee 

olla avointa. 
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6 Web-kysely 

 

Insinöörityötä varten tuotettiin lukujärjestykseen liittyvä tyytyväisyyskysely 

opiskelijoille. Kyselyllä haluttiin saada mukaan myös asiakkaiden näkökulma ennen ja 

jälkeen koulujen yhdistymisen. Lisäksi kyselyllä mitataan sitä, haluavatko asiakkaat itse 

vaikuttaa lukujärjestyksen laadintaprosessiin. Kyselyssä viitataan EVTEKiin ja 

Stadiaan, joita ei ole enää olemassa. EVTEKillä tarkoitetaan Metropolian Espoon 

Leppävaaran tekniikan toimipistettä ja Stadialla vastaavasti Helsingin tekniikan 

toimipistettä. 

 

Web-kyselyn lähtökohta 

 

Tutkimuksemme yhtenä osa-alueena teimme kyselyn EVTEKin ja Stadian tekniikan 

opiskelijoille. Kysely mittaa prosessin onnistuneisuutta asiakkaan näkökulmasta. 

Kohderyhmä rajattiin 2.–5. vuosikurssien tekniikan opiskelijoihin. Ensimmäisen 

vuosikurssin opiskelijat jätettiin kyselyn kohderyhmästä pois, koska heillä ei ole 

kokemusta lukujärjestyksestä ennen koulujen yhdistymistä. 

 

Kyselyn tavoite 

 

Web-kyselyn tavoitteena oli mitata opiskelijoiden eli asiakkaiden tyytyväisyyttä 

lukujärjestykseen ennen ja jälkeen koulujen yhdistymistä. Opiskelijoille tuotettu kysely 

antoi opiskelijoille mahdollisuuden kertoa tyytyväisyytensä lisäksi mielipiteensä 

kehitysideoista ja mahdollisista ongelmista. 

 

Kyselyn toteutus 

 

Tutkimusta varten teimme Metropolian tekniikan opiskelijoille web-pohjaisen kyselyn 

Internetiin. Opiskelijat pystyivät vastaamaan kyselyyn Metropolian Tuubi-portaalissa, ja 

vastausmahdollisuus kyselyyn oli pelkästään kohderyhmän opiskelijoilla. Kyselyllä 
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mitattiin asiakkaiden eli opiskelijoiden yleistä mielipidettä ja tyytyväisyyttä liittyen 

lukujärjestykseen. Kyseessä oli siis satunnaisotanta, joka perustui vapaaehtoisuuteen.  

Kysely ja kysymykset pyrittiin pitämään mahdollisimman yksinkertaisina ja 

standardoituina, jotta kysely olisi kevyt ja siihen olisi helppo vastata. Tällä tavoin 

pyrittiin saamaan mahdollisimman suuri otosjoukko. Kyselyyn saatiin vastauksia 

yhteensä 104 kappaletta, joka oli riittävän suuri määrä antamaan kuvan vastauksien 

jakautumisesta. 

 

Kyselyn tulokset 

 

Web-kysely muodostui seitsemästä kysymyksestä, joista kolme mittasi mielipidettä 

asteikolla 1–4, joista 1 tarkoittaa tyytymätöntä suhtautumista kysymyksessä 

käsiteltävään asiaan ja 4 tarkoittaa puolestaan tyytyväistä suhtautumista kysymyksessä 

käsiteltävään asiaan. Toiset kolme kysymystä olivat vaihtoehtokysymyksiä, ja seitsemäs 

oli avoin kysymys. Kahdessa näistä vaihtoehtokysymyksistä oli myös mahdollisuus 

vastata avoimesti omin sanoin. Kysymykset koskivat ajanjaksoa sekä ennen että jälkeen 

koulujen yhdistymisen. Internetissä olleet kyselylomakkeet ovat liitteinä 2 ja 3. Kyselyn 

kysymyslista muodostui seuraavanlaisista kysymyksistä 

– 1. kysymys: Vuosikurssi? 

– 2. kysymys: Miten koet viikoittaisten tuntimäärien jakautumisen/pvä? (Esim. 

maanantaina 10 h, tiistaina 2 h jne.) 

– 3. kysymys: Minkälaisesta viikoittaisesta tuntiohjelmasta pidät? 

– 4. kysymys: Onko uuden jakson lukujärjestys saatavilla tarpeeksi ajoissa? 

– 5. kysymys: Haluaisitko itse vaikuttaa lukujärjestyksen suunnitteluun enemmän? 

– 6. kysymys: Yleinen tyytyväisyys lukujärjestykseen? 

– 7. kysymys: Avoin kysymys? 
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Kuva 22. Kyselyyn vastanneiden jakutuminen vuosikursseittain. 

 

Kyselyyn vastanneet jakautuivat eri vuosikurssien kesken kuvan 22 mukaisesti. 

Kyseinen jakautuminen oli odotettavissa, sillä viidennen vuosikurssin opiskelijoita on 

vähän, muut vuosikurssit ovat vastanneet kysymykseen tasaisesti. 

 

Kuvasta 23 selviää EVTEKin oppilaitoksen opiskelijoiden tyytyväisyys viikoittaisten 

tuntimäärien jakamiseen päivää kohden. 

 

 



 

 

64

 

Kuva 23. 2. kysymys. Miten koet viikoittaisten tuntimäärien jakamisen/pvä? EVTEKin 

oppilaitos. 

 

Kuva 24 kertoo puolestaan Stadian oppilaitoksen opiskelijoiden tyytyväisyyden 

viikoittaisten tuntimäärien jakamiseen päivää kohden. Kuvista 23 ja 24 huomataan, että 

koulujen yhdistymisen myötä molemmissa oppilaitoksissa on tullut ongelmia ja 

opiskelijat ovat olleet tyytymättömämpiä lukujärjestyksen viikoittaisten tuntimäärien 

päiväkohtaiseen kuormitukseen. 
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Kuva 24. 2. kysymys. Miten koet viikoittaisten tuntimäärien jakamisen/pvä? Stadian 

oppilaitos. 

 

Kuva 25 havainnollistaa, minkälaista viikko-ohjelmaa opiskelijat pitävät optimaalisena. 

Mielipiteet jakautuivat pääasiassa kahteen eri kategoriaan: viikko-ohjelmaan, jossa 

tunnit ovat jaettu viikonpäiville tasaisesti ilman hyppytunteja, sekä viikko-ohjelmaan, 

jossa on vapaapäivä tai -päiviä. Vapaapäivät aiheuttavat sen, että viikolle tulee 

mahdollisesti pitkiä koulupäiviä mutta vapaapäivät antavat mahdollisuuden työssä 

käymiselle, jota monet vastanneista painottivat.  
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Kuva 25. 3. kysymys. Minkälaisesta viikoittaisesta tuntiohjelmasta pidät? 

 

 

Kuva 26. 4. kysymys. Onko uuden jakson lukujärjestys saatavilla tarpeeksi ajoissa? 
EVTEKin oppilaitos. 

 

Ennen yhdistymistä enemmistö opiskelijoista olivat lukujärjestyksen saatavuuteen 

tyytyväisiä. Kuvista 26 ja 27 kuitenkin huomaa, että koulujen yhdistymisen myötä on 

tullut ongelmia lukujärjestyksen laatimisprosessiin. Uuden jakson lukujärjestys tulee 

vastausten perusteella opiskelijoille saatavaksi liian myöhään. Varsinkin EVTEKin 

oppilaitoksessa opiskelijoiden mielestä lukujärjestys ei tule saataville tarpeeksi ajoissa. 
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Tämän ilmiön voi osittain selittää sillä, että EVTEKiin tuli koulujen yhdistymisen 

myötä uusi työkalu lukujärjestyksen suunnitteluun, Stadiassa kyseinen työkalu on ollut 

käytössä jo vuosia. Tästä johtuen Stadian oppilaitoksessa ei ole yhtä suurta 

tyytymättömyyttä kuin EVTEKin oppilaitoksessa. Koulujen yhdistymisen myötä myös 

kurssitarjonta lisääntyi, mikä osittain vaikeuttaa työjärjestyksien suunnittelua. 

 

 

Kuva 27. 4. kysymys. Onko uuden jakson lukujärjestys saatavilla tarpeeksi ajoissa? 
Stadian oppilaitos. 

 

 

Kuva 28. 5. kysymys. Haluaisitko itse vaikuttaa lukujärjestyksen suunnitteluun 

enemmän? 
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Kuva 29. 6. kysymys. Yleinen tyytyväisyys lukujärjestykseen? EVTEKin oppilaitos. 

 

Kuvat 29 ja 30 mittaavat opiskelijoiden yleistä tyytyväisyyttä Metropolian 

lukujärjestykseen. Tuloksista on huomattavissa keskimääräisen tyytyväisyyden 

aleneminen oppilaitosten yhdistymisen jälkeen. Selkeämmin muutos on havaittavissa 

EVTEKin oppilaitoksen vastauksissa. 

 

 

Kuva 30. 6. kysymys. Yleinen tyytyväisyys lukujärjestykseen? Stadian oppilaitos. 
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Yhteenveto 

 

Kyselyn tulosten perusteella opiskelijat ovat koulujen yhdistymisen jälkeen keskimäärin 

tyytymättömämpiä lukujärjestykseen sen jokaisella osa-alueella. Tästä riippumatta 

enemmistö, noin 70 prosenttia, ei kuitenkaan halua itse vaikuttaa lukujärjestyksen 

suunnitteluun (kuva 28). Noin 30 prosenttia vastanneista haluaisi itse vaikuttaa 

lukujärjestyksen suunnitteluun. Esille nousi muun muassa ehdotus, että opiskelijoille 

näytettäisiin alustava lukujärjestys ja he saisivat kommentoida sitä ja antaa ehdotuksia. 

Käytännössä tämä olisi vaikeaa toteuttaa, sillä opiskelijoita on paljon ja kaikilla heillä 

on erilaiset toiveet ja aikataulut. Kaikkien toiveiden huomioiminen ja informaation 

kerääminen tuottaisi paljon lisätyötä ja kaikkia opiskelijoita olisi mahdotonta tyydyttää.  

Käytännöllisin ratkaisu tähän ongelmaan olisi se, että lukujärjestys saataisiin 

opiskelijoille tarpeeksi ajoissa, jolloin heillä olisi aikaa ja mahdollisuus järjestää oma 

aikataulu suhteessa lukujärjestykseen. Avoimet vastaukset kysymyksiin 3, 5 ja 7 ovat 

liitteinä 4, 5 ja 6.  

 

Suurimmat ongelmat yhdistymisen jälkeen koettiin EVTEKin yksiköissä, koska 

lukujärjestyksen laatimisprosessi muuttui ja suunnitteluun tuli kokonaan uusi työkalu. 

Lisäksi lisääntynyt kurssitarjonta toi lisää variaatioita ja muuttujia ajatellen 

lukujärjestyksen suunnitteluprosessia. Tulevaisuudessa voi olla mahdollista, että samat 

tuotantolinjat yhdistetään, jolloin Stadiassa ja EVTEKissä ei olisi erillisiä 

koulutusohjelmia ja -suunnitelmia esimerkiksi tuotantotaloudessa, vaan ne olisivat yksi 

ja sama koulutusohjelma. 
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7 Lukujärjestyksen laadintaprosessi 

 

7.1 Johdanto 

 

Työssä tarkastellaan lukujärjestyksen laadintaprosessia Metropolian tekniikan 

koulutusohjelmien näkökulmasta ja tarkemmin Leppävaaran toimipisteen kannalta, 

koska siellä ilmenivät suurimmat ongelmat. Tällä hetkellä Metropolian eri yksiköissä on 

monta erillistä lukujärjestyksen laatimisprosessia, jotka toistaiseksi eroavat toisistaan. 

 

7.2 Haastattelut 

 

Selvittääksemme lukujärjestyksen läpivientiprosessia tarkemmin haastattelimme 

työtämme varten lukujärjestyksen suunnittelijoita EVTEKin ja Stadian oppilaitoksista. 

Rajasimme tutkimuksemme tekniikan sektorille, jotta tutkimuksesta ei tulisi liian laaja. 

Kirjattavan tiedon määrä olisi muuten ollut todella suuri, koska esimerkiksi sosiaali- ja 

terveysalan lukujärjestyksiä laatii monta eri henkilöä ja eri koulutusohjelmia on yli 60. 

 

Haastatteluiden tavoite 

 

Haastatteluiden tavoitteena oli selvittää lukujärjestysprosessia tarkemmin prosessina, 

selvittää siihen liittyviä ongelmia ja löytää kehityskohtia lukujärjestyksien 

suunnittelussa, laatimisessa ja toteutuksessa. 

 

Haastatteluiden toteutus 

 

Henkilökunnan haastattelut toteutettiin avoimina haastatteluina kasvokkain, jolloin 

saatiin tarkemmat ja laajemmat vastaukset sekä mielipiteet. Kohdehenkilöiden 

otantatapa ei ollut sattumanvarainen vaan tiesimme etukäteen, keitä henkilöitä 

tulisimme haastattelemaan tutkimustamme varten. Haastateltavia henkilöitä oli neljä, ja 
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haastattelut suoritettiin vuoden 2009 kevään ja kesän aikana. Haastateltavat henkilöt 

olivat tekniikan alalta sekä Leppävaaran että Bulevardin yksiköstä ja liittyivät 

tutkittavaan prosessiin olennaisesti. Vastaukset tallennettiin ääninauhurille tai kirjattiin 

ylös, minkä jälkeen niistä tehtiin yhteenveto ja analyysit. 

 

7.3 Prosessin kuvaus 

 

Koko lukujärjestyksen suunnitteluprosessin voi ajatella kuvan 31 mukaisena 

tuotannonohjausprosessina. Suunnitteluprosessi lähtee liikkeelle vasta, kun tarvittava 

informaatio on tiedossa. Suunnitteluprosessin oleellinen informaatio koostuu 

Metropolian omista ennusteista ja tiedoista 

– nykyisten, tulevien ja valmistuvien opiskelijoiden lukumäärästä 

– opettajien ja henkilökunnan lukumäärästä 

– Metropolian budjetista 

– käytettävissä olevista resursseista, esimerkiksi luokkatiloista, tietokoneista, 

ohjelmistoista yms. 

 

 

Kuva 31. Lukujärjestyksen suunnitteluprosessi. 

 

Tarvittavan informaation perusteella aletaan tehdä kokonaissuunnitelmaa. 

Kokonaissuunnitelma käsittää esimerkiksi jonkin koulutusohjelman opintosuunnitelman 

noin neljäksi vuodeksi eteenpäin. Kokonaissuunnitelman perusteella koulutusohjelman 

johtaja tekee noin vuodeksi eteenpäin karkeasuunnitelman, josta ilmenevät tarkemmin 

jaksoittain järjestettävät kurssit ja niihin liittyvät resurssit. 
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Karkeasuunnitelman perusteella aletaan tehdä hienosuunnitelmaa, jonka mukaan 

laaditaan lopullinen jaksokohtainen lukujärjestys. Lukujärjestyksen 

suunnitteluprosessissa tapahtuu paljon muutoksia, uudelleen suunnittelua ja 

koordinointia. Tämän vuoksi prosessissa voidaan joutua palamaan aikaisempaan 

suunnitteluvaiheeseen ja korjaamaan muutokset. On yleistä, että valmiiseen tuotteeseen 

joudutaan tekemään muutoksia, yleisimpiä muutoksia jo valmiiseen lukujärjestykseen 

ovat muun muassa luokkatilojen vaihtuminen ja opetustuntien paikan vaihtuminen. 

 

7.3.1 Kokonaissuunnittelu 

 

Kokonaissuunnitelma on yksi osa Metropolian toiminnanohjausta strategisella tasolla, ja 

sen aikajänne on noin neljä vuotta. Karkeasuunnitelma ja hienosuunnitelma pohjautuvat 

kokonaissuunnitelmaan, minkä vuoksi kokonaissuunnitelma on myös oleellinen osa 

lukujärjestyksen laadintaprosessia. Kokonaissuunnitelman voidaan kuvitella koostuvan 

yleisellä tasolla kuvan 32 mukaisista suunnitelmista, ennusteista ja tehtävistä. 

Kokonaissuunnitelmaan liittyvät suunnitelmat perustuvat ennustuksiin ja aikaisempiin 

kokemuksiin. Siksi on tärkeätä panostaa kokonaissuunnitteluun, jotta myöhemmässä 

vaiheessa ei tarvitse tehdä ylimääräisiä suunnitelmia ja korjaustoimenpiteitä. 

 

 

Kuva 32. Kokonaissuunnittelu. 
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Metropolia on luonut omalle toiminnalleen vision, strategiset tavoitteet ja päämäärät, 

joiden mukaan Metropolia pyrkii ohjaamaan omia ydin- ja tukiprosesseja. 

Kokonaissuunnittelu on iso osa Metropolian toiminnanohjausta ja siksi on tärkeätä, että 

kokonaissuunnitelma tehdään parhaalla mahdollisella tavalla siten, että siitä ilmenevät 

Metropolian itselleen asettamat strategiset tavoitteet ja päämäärät. Kyseiset Metropolian 

strategiset päämäärät mainittiin insinöörityön sivulla 59 

 

Budjetti vaikuttaa kokonaissuunnittelussa kaikkiin osa-alueisiin, ja se rajoittaa 

esimerkiksi resurssien suunnittelua. Resurssien suunnittelu tarkoittaa muun muassa 

työtilojen, opettajien, työvälineiden, ohjelmistojen ja muiden tarvittavien asioiden 

suunnittelua, joita koululaitos tarvitsee toimiakseen. Opiskelijamäärien suunnittelu 

perustuu pitkälti kokemuksiin edellisiltä vuosilta ja ennustuksiin. 

Kokonaissuunnittelussa pyritään ottamaan huomioon tulevat opiskelijat, nykyiset 

opiskelijat ja valmistuvat opiskelijat. Kokonaissuunnittelun pääpaino lukujärjestyksen 

laadintaprosessin kannalta on lähtötietojen antaminen karkeasuunnitteluvaiheeseen, 

josta myöhemmässä vaiheessa koulutusohjelman johtaja tekee tarkemman 

vuosisuunnitelman. Kokonaissuunnitelman yhtenä tehtävänä on antaa lähtökohtatiedot 

opintojen suunnitteluun. Opintojen suunnittelussa ilmenee tulevien opiskelijoiden koko 

opiskeluajan läpivientiprosessi. Läpivientiprosessi suunnitellaan erikseen jokaiselle 

koulutusohjelmalle, koska opintojaksot eroavat eri koulutusohjelmien kesken. Opintojen 

suunnittelussa ilmenee alustavasti, minä vuonna pidetään mikäkin kurssi. Tämän avulla 

pyritään alustavasti suunnittelemaan tarvittavat resurssit, jotta läpivientiprosessi 

onnistuisi budjetin sallimissa rajoissa.   

 

Vuosikello 

 

Yksi Metropolian käyttämä työkalu vuosittaisessa suunnittelussa on vuosikello. Se on 

eräänlainen kalenteri, joka on linkitetty Metropolian strategiaan, ja siitä näkee 

Metropolian ydintoiminnan kannalta keskeiset Metropolia-tason tapahtumat. Vuosikello 

on sijoitettu Metropolian käyttämään Tuubi-portaaliin, jota pääsee käyttämään 

henkilökunta, opiskelijat ja kaikki Tuubi-portaalin käyttöoikeuden omaavat henkilöt. 
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Metropolian ydintoiminnan kannalta keskeisiä tapahtumia, jotka merkitään 

vuosikelloon, ovat muun muassa: 

– tavoite- ja kehityskeskustelut 

– sopimukset ja suunnittelupäivämäärät 

– aikuisten ja nuorten yhteishaut 

– ilmoittautumiset lukuvuodelle 

– osavuosiraportit 

– opetussuunnitelmien tekeminen 

– muut Metropolian toiminnanohjauksen ja strategian kannalta oleelliset 

tapahtumat. 

 

Kuvassa 33 on kuvattuna Metropolian vuosikellon vuoden 2009 vuosinäkymä syyskuun 

osalta. Vuosikelloa on mahdollisuus käyttää myös kalenterinäkymällä, jolloin näkee 

kuukausittaiset tapahtumat tarkemmin. 
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Kuva 33. Esimerkki Metropolian vuosikellosta (Vuosikello 2009). 

 

Vuosikello suunnitellaan kokonaissuunnitteluvaiheessa ja siihen kirjataan kaikki 

oleelliset tapahtumat toiminnanohjauksen ja strategian kannalta Metropolia-tasolla. 

Vuosikelloa voidaan hyödyntää esimerkiksi karkeasuunnitteluvaiheessa, jossa 

suunnitellaan aikatauluja tarkemmin. 
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7.3.2 Karkeasuunnittelu 

 

Kokonaissuunnittelussa saatavia tietoja käytetään hyväksi karkeasuunnittelun 

lähtökohtana. Kokonaissuunnittelun tiedoista ilmenevät muun muassa, minä vuonna 

tarvittavat kurssit järjestetään sekä työtilojen, opettajien, työvälineiden, ohjelmistojen ja 

muiden tarvittavien asioiden alustavat resurssit. Karkeasuunnitelma lähtee liikkeelle 

vuosisuunnitelman tekemisellä. Vuosisuunnitelmasta käy ilmi muun muassa 

jaksokohtaiset kurssit, työtilat, opettajat ja muut tarvittavat resurssit. Karkeasuunnittelu 

vaiheessa pyritään alustavasti laskemaan opettajien työtunnit, jotta hienosuunnittelu 

vaiheessa ei tarvitsisi turvautua ulkopuoliseen apuun. Tämän jälkeen laaditaan kuvan 34 

mukainen kausisuunnitelma yhdessä jaksossa järjestettävistä kursseista. Suunnitelmasta 

käy ilmi, kurssi, kurssin opettaja, kurssin kesto, luokkatila, sekä opetettava ryhmä. 

Kausisuunnitelma on karkeasuunnittelun viimeisin vaihe, ennen kuin siirrytään 

lukujärjestyksen hienosuunnitteluun. Karkeasuunnitelmalla tarkoitetaan kouluvuoden 

ajoituksen suunnittelua jaksotasolla. Karkeasuunnitteluvaihe käsittää yhden 

opiskeluvuoden ja sen neljä eri jaksoa. Vuositasolla suunniteltavia parametreja 

karkeasuunnittelussa ovat muun muassa 

– nuoriso- ja aikuisopetus 

– erikoistumisopinnot 

– tenttiviikot ja uusinta tentit 

– projektiviikot 

– koulutustilaisuudet 

– kypsyysnäytteet. 

 

Karkeasuunnitteluvaiheessa suunnitellaan nuoriso- ja aikuisopetukselle järjestettävät 

kurssit, opettajat, kurssien kestot, luokkatilat, sekä opetettavat ryhmät ja se, missä 

jaksoissa kurssit toteutetaan. Moduulit eli eri koulutusohjelmissa järjestettävät 

erikoistumisopinnot suunnitellaan karkeasuunnitteluvaiheessa tarkemmin. Lisäksi 

päätetään, mitä kursseja moduulissa tarjotaan ja miten ne sijoitetaan eri jaksoille. Muita 

parametreja, joiden ajoitus pitää ottaa huomioon karkeasuunnitteluvaiheessa, ovat 

tenttiviikot, uusintatenttien päivämäärät, kypsyysnäytteet, projektiviikot ja mahdollisesti 

järjestettävät koulutustilaisuudet. 
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Kuva 34. Esimerkki kausisuunnitelmasta. 

 

7.3.3 Hienosuunnittelu 

 

Lukujärjestysprosessin suunnittelussa hienosuunnittelulla tarkoitetaan jaksokohtaista 

lopullisen lukujärjestyksen suunnittelemista. Hienosuunnitteluvaihe eroaa EVTEKin ja 

Stadian välillä siten, että EVTEKin oppilaitoksessa suunnitellaan jakson kaikki viikot 

erikseen liitteen 8 mukaisesti, kun taas Stadian oppilaitoksessa lukujärjestystä ei 

suunnitella viikkokohtaisesti vaan tehdään yksi koko jakson kattava lukujärjestys 

liitteen 9 mukaisesti. 

 

Hienosuunnitelma aletaan rakentaa karkeasuunnitelman perusteella. Kausisuunnitelma 

(kuva 34) on hienosuunnitelman lähtökohta, ja lukujärjestys suunnitellaan asiakkaiden 

eli opiskelijoiden näkökulmasta. Hienosuunnitelmasta tehdään kausisuunnitelman 

tietojen perusteella alustava lukujärjestys, joka esitetään muille asiaan kuuluville 

osapuolille. Tämän jälkeen hienosuunnitelman ensimmäiseen versioon tehdään 

tarvittavat muutokset, ennen kuin lopullinen lukujärjestys saadaan tehtyä valmiiksi. 

 

Hienosuunnitteluvaiheessa pyritään sekä taloudellisuuteen että inhimillisyyteen. 

Ryhmäkoot pyritään pitämään sopivan kokoisina. On kallista kouluttaa useita pieniä 

ryhmiä, mutta ryhmäkoot eivät voi olla liian suuriakaan. Tarvittaessa eri 

koulutusohjelmien samoja kursseja voidaan yhdistää yhdeksi suuremmaksi 

opetettavaksi ryhmäksi, mutta tätä pyritään välttämään. 
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Taloudellisuuteen Metropoliassa pyritään tarjoamalla pääasiassa päiväopetusta koulun 

omilla luennoitsijoilla ja välttämällä iltaopetusta iltalisien vuoksi. Koulun ulkopuoliset 

luennoitsijat ovat huomattavasti kalliimpia kuin koulun omat luennoitsijat, ja lisäksi 

heidän opetusajat sijoittuvat pääasiallisesti iltoihin. Kustannustehokkuuteen pyrkiminen 

näkyy esimerkiksi kohdistamalla kalliiden tietokoneohjelmien lisenssit taloudellisesti 

luokkatiloja suunniteltaessa. Muuttujia, jotka vaikuttavat hienosuunnitteluvaiheen 

tekemiseen, ovat 

– luokkatilat ja työvälineet 

– oppilasryhmät 

– opettajat 

– ajoitus. 

 

Lukujärjestyksen hienosuunnittelu lähtee lukujärjestyksen suunnittelijan kokemuksen 

kautta. Suunnittelu aloitetaan kokemuksen perusteella vaikeimmiksi todetuista kohdista 

ja sitä kautta aletaan hahmottaa kokonaisuutta. Ensimmäisen jakson suunnittelu on 

vaikeinta, koska siinä on enemmän muuttujia verrattuna muihin jaksoihin. Näitä 

muuttujia, jotka tekevät ensimmäisen jakson suunnittelusta vaikeampaa, ovat muun 

muassa 

– alustavan suunnitelman vaikeudet 

– tietojen tuominen järjestelmään 

– opiskelijoiden vaihtuvuus 

– päivämäärien pitämättömyys. 

 

Opiskelijoiden vaihtuvuus on suurimmillaan ensimmäisen jakson alussa, koska vielä 

tässä vaiheessa ei tiedetä tarkasti, kuinka moni opiskelija on lopettanut koulun, pitää 

välivuoden tai mennyt puolustusvoimien palvelukseen. Ensimmäistä jaksoa 

suunniteltaessa ongelmakohtana on myös aikataulun pitämättömyys. Uusien tietojen 

tuominen järjestelmään vie aikaa. Karkeasuunnitelma ja siihen tarvittavat muut 

suunnitelmat pitää saada valmiiksi ennen kuin voidaan alkaa tehdä hienosuunniteltua 

lukujärjestystä. Tämän vuoksi ensimmäisen jakson suunnitteluun on vähemmän aikaa, 

varsinkin jos karkeasuunnitelmat ja muut hienosuunnittelun kannalta oleelliset asiat 

tulevat myöhässä.  
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Hienosuunnitteluvaiheessa ei suunnitella yhden luokan lukujärjestystä kerralla 

kokonaan loppuun, vaan suunnittelu tapahtuu vaiheittain. Luokkatiloja valitessa pitää 

suunnitteluvaiheessa ottaa huomioon kurssin sisältö, ja tietyt kurssit tulee opettaa 

tietyissä luokissa. Jos kurssin opetus vaatii esimerkiksi erityistä tietokone-ohjelmaa, niin 

luokkia, joista kyseinen ohjelma löytyy, ei välttämättä ole montaa ja päällekkäisyyksiä 

muiden koulutusohjelmien kurssien kesken voi ilmaantua, mikäli suunnittelussa on 

epäonnistuttu jossain vaiheessa.  

 

Oppilasryhmien kokoa suunniteltaessa pitää ottaa huomioon luokkatilan koko. Usein 

luokka joudutaan hajottamaan kahteen ryhmään, koska opetettavan kurssin luokkatila ei 

ole tarpeeksi suuri tai kurssi vaatii oppilasläheisempää opetusta. Ryhmiä myös 

yhdistellään sitä mukaa kuin tarve vaatii.  

 

Hienosuunnitelmaa tehtäessä pitää myös ottaa huomioon opettajien aikataulut. Opettajat 

voivat opettaa kursseja Metropolian eri yksiköissä. Opettajat eivät ole välttämättä 

päätoimisia opettajia, vaan voivat tehdä jotain muuta työtä opetuksen ohella. On 

tärkeätä selvittää, mitkä ajankohdat sopivat kullekin opettajalle, jotta heidän 

opetustuntinsa sijoitetaan oikeisiin aikoihin.  

 

Lopulliseen hienosuunniteltuun lukujärjestykseen voi tulla myöhemmässä vaiheessa 

muutoksia, koska muuttujia on paljon ja kaikkiin asioihin ei voida vaikuttaa. Asioita, 

joihin ei pystytä vaikuttamaan omalla toiminnalla, ovat muun muassa opettajien 

sairastumiset ja tietotekniset ongelmat. Mahdollisia ongelmia varten tulisi varautua, 

jotta ongelmien ilmaantuessa pystyttäisiin reagoimaan ja toimimaan joustavasti. Mitä 

enemmän vaatimuksia ja ohjattavia tekijöitä asetetaan, sitä vaikeammaksi suunnittelu 

menee. 

 

7.4 Suurimmat ongelmat laadintaprosessissa 

 

Lukujärjestyksen laadintaprosessi on kokonaisuudessaan monimutkainen prosessi 

ohjata ja siihen liittyy monta eri muuttujaa, ongelmaa ja kehityskohtaa. Koulujen 
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yhdistymisen myötä ongelmat pääasiassa lisääntyivät. Konkreettisia ongelmia 

suunnitteluprosessiin liittyen ovat muun muassa seuraavat asiat: 

– Muutoksia tuli yhdistymisen myötä liikaa ja liian nopeasti. 

– Samojen koulutusohjelmien opintosuunnitelmat ovat edelleen erilaisia 

koululaitosten välillä ja käytännöt eroavat toisistaan. 

– Tietokantoja ei ole integroitu keskenään eri yksiköiden välillä, eivätkä ne 

kommunikoi keskenään. 

– Tiedonsiirto ei toimi tarpeeksi hyvin. 

– Suunnittelussa on käytössä paljon eri järjestelmiä ja niiden tasoja. 

– Suunnitteluun käytettäviä ohjelmistoja ei ole testattu ja suunniteltu riittävän 

hyvin. 

– Opettajien ja lukujärjestyksen suunnittelijan välillä on kommunikaatio-

ongelmia.  

– Opettajat eivät opeta pelkästään omassa toimipisteessään. 

– Virheiden havaitseminen ja tarkistaminen on vaikeaa ja korjaaminen hidasta. 

 

On muistettava, että jokaiseen kehityshankkeeseen liittyy vastoinkäymisiä tai 

jonkinlaisia kriisivaiheita. Ne voivat olla sisäisiä ongelmia, kuten sosiaalisia, 

oikeudellisia tai talousprosessiin liittyviä. Ongelmat voivat kuitenkin liittyä myös 

kehitysprojektin tehtävään ja tavoitteisiin. Esimerkiksi EVTEKin ja Stadian 

yhdistymisen myötä ICT-projektit myöhästyivät aikataulustaan ja ohjelmissa oli 

virheitä. Laatuongelmat vaivaavat kaikkia projekteja varsinkin projektin alkuvaiheessa. 

Avoimella ja ajallaan tapahtuvalla tiedottamisella projekti saa luottamusta sen eri 

jäsenten kesken. Mutta jos toiminnan vastoinkäymiset salataan, se murentaa 

mahdollisuudet luottamukseen. (Rissanen 2005: 227.) 

 

7.5 Ongelmien kartoitusta 

 

Kaikkien Metropolian koulutusohjelmien lukujärjestysten laadintaprosessien 

integroiminen on käytännössä vaikeaa alkaa toteuttaa, koska yhdistyminen on vasta 

tapahtunut ja edelleen käynnissä. Prosessi ei ehtinyt reagoida tarpeeksi nopeasti kovalla 

vauhdilla toteutettuun koulujen yhdistymiseen. EVTEKin ja Stadian yksiköillä on ollut 
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omat prosessinsa lukujärjestyksen laatimiseen. Tästä johtuen prosessien integroiminen 

vie aikaa.  

 

Yksi syy hitaaseen reagointiin oli varsinkin EVTEKin oppilaitoksessa uusien 

suunnittelutyökalujen käyttöönotto. EVTEKillä oli oma prosessikaavio (liite 7) 

opetuksen toteuttamiseen. Nykyään Metropolialla ei ole yhtenäistä opetussuunnitelman 

toteutuksen suunnitelmaa, mutta koulutusohjelmien ja niiden opintosuunnitelmien 

yhdistyminen Stadian ja EVTEKin välillä on suunnitteilla. Opintosuunnitelmien 

yhdistyminen olisi tärkeää sekä koko Metropolian toiminnanohjauksen kannalta että 

lukujärjestyksen laadintaprosessin kannalta, mikäli Metropoliaan halutaan saada 

yhtenäinen lukujärjestyksen suunnitteluprosessi. Tällä hetkellä Metropoliassa on monta 

eri toiminnanohjausprosessia päällekkäin, mikä vaikeuttaa suunnitteluprosesseja ja 

aiheuttaa virheitä ja teknisiä ongelmia. Päällekkäiset prosessit kuormittavat 

henkilökuntaa tarpeettoman paljon, koska monet eri henkilöt voivat joutua tekemään 

samaa prosessia moneen kertaan. Mikäli koulujen yhdistyminen opintosuunnitelmien ja 

koulutusohjelmien osalta onnistuu tulevaisuudessa, päällekkäiset prosessit häviävät ja 

näin ollen työmäärä pienenee. 

 

EVTEKin oppilaitoksen ongelmien suurempi määrä voi myös johtua siitä, että prosessi 

oli hieman pidemmälle johdettu ja pienimpiinkin ongelmiin ja muutoksiin tartuttiin. 

Stadian oppilaitoksessa puolestaan vastuuta muutos- ja ongelmatilanteissa jätettiin myös 

opettajille ja oppilaille enemmän suhteessa EVTEKiin. Tällöin suunnittelijan työmäärä 

pienenee ja prosessi saadaan aikaisemmin valmiiksi, kun muut osapuolet niin sanotusti 

hienosuunnittelevat omat lukujärjestyksensä keskenään jossain määrin. 

 

Lukujärjestyksen suunnitteluun käytettävä informaation on Metropolian yksiköissä eri 

tietokannoissa Bulevardilla, Leppävaarassa ja Myyrmäessä. Tämä aiheuttaa 

hienosuunnittelussa muun muassa sen ongelman, että lukujärjestysten suunnittelijoiden 

täytyy itse selvittää opettajien aikataulu, mikäli opettaja antaa opetusta eri yksiköiden 

välillä. Selvittäminen tapahtuu esimerkiksi sähköpostitse tai puhelimella, mikä hidastaa 

ja vaikeuttaa suunnitteluprosessin sujuvuutta. Edellä mainittuun ongelmaan 

yksinkertaisin ratkaisu olisi se, että opettajat ilmoittaisivat huomattavasti aikaisemmin 
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ja tarkemmin omat työskentelymahdollisuutensa, jotta suunnittelija tietää, mihin 

ajankohtaan opettajien opettamat kurssit ja tunnit sijoitetaan.  

 

Suunnitteluprosessia hidastaa myös se, että suunnittelija joutuu etsimään Tuubi-

portaalista muun muassa opettajia koskevia ilmoituksia, koska suunnittelijat eivät kuulu 

mihinkään opettajien klusteriin vaan ovat opintotoimiston alaisia työntekijöitä. Jos 

tietokannat eri yksiköiden välillä kommunikoisivat keskenään tai olisivat osa yhtenäistä 

tietokantaa, lukujärjestyksien suunnitteluun tarvittavan informaation käsittely nopeutuisi 

ja helpottuisi. Tietokantojen yhdistäminen on kuitenkin vaikeaa, koska 

opintosuunnitelmat eroavat koulutusohjelmien välillä.  

 

Kausisuunnitelmat joudutaan syöttämään tietokantaan manuaalisesti, ja kyseinen 

työvaihe on aikaa vievää. Mikäli kausisuunnitelmat saataisiin sähköiseen muotoon ja 

yhteensopivaksi lukujärjestyksen suunnittelussa käytettävien työkalujen kanssa, 

käytännössä yksi työvaihe poistuisi kokonaan. Suunnittelussa joudutaan käyttämään 

montaa eri ohjelmistoa ja tasoa, eivätkä eri ohjelmat kommunikoi keskenään, mikä 

aiheuttaa tarpeetonta työtä. Optimitilanne olisi, jos suunnittelussa olisi käytössä yksi 

ohjelma, joka pystyy tekemään kaikki tarvittavat toiminnot, ja tietojen syöttö 

järjestelmään toimisi sähköisesti kaikkien osapuolten ja toimintojen välillä. 

 

Taulukko 2 kuvaa lukujärjestyksen laadintaprosessin kannalta esille nousseita ongelmia 

oppilaiden, opettajien ja prosessia ohjaavien toimijoiden näkökulmasta. Taulukossa on 

nostettu esille konkreettisimmat ongelmat, jotka nousivat tutkimuksen ja haastatteluiden 

myötä esille. Lisäksi taulukossa pyritään analysoimaan ja esittämään ratkaisua kyseisiin 

ongelmiin.
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Taulukko 2. Yhteenvetotaulukko lukujärjestyksen laadintaprosessin ongelmista. 
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8 Yhteenveto 

 

Lähtökohtana tälle insinöörityölle oli tarkastella lukujärjestyksen laadintaprosessia, 

tutkia prosessin nykytilaa ja selvittää, miten kyseistä prosessia voitaisiin parantaa 

toiminnanohjauksen perustyökaluilla. Tällä hetkellä Metropolian eri yksiköissä on 

monta erillistä lukujärjestyksen laatimisprosessia, jotka toistaiseksi eroavat toisistaan. 

Insinöörityön tarkoituksena oli selvittää Metropolia Ammattikorkeakoulun 

toiminnanohjauksessa ja tarkemmin lukujärjestyksen laadintaprosessissa ilmeneviä 

ongelmia ja kehityskohteita. Lisäksi tarkoituksena oli tarkastella yleisesti 

toiminnanohjaus-käsitettä ja siihen liittyviä prosesseja ja käsitteitä teoreettisella tasolla. 

Insinöörityön tavoitteena oli löytää koululaitosten yhdistymisen myötä tulleita uusia ja 

vanhoja ongelmia, lukujärjestyksen laadintaprosessin kehityskohteita, sekä kartoittaa 

ilmenneitä ongelmia. Tutkimuksen ja haastatteluiden myötä saatiin paljon tietoa 

tutkittavasta prosessista ja löydettiin suurimmat kehityskohteet. Teollisuudessa 

toiminnanohjaus on ollut kauan keskeinen strateginen työkalu, mutta Metropoliassa 

siihen ei olla kiinnitetty sen vaatimaa huomiota.  

 

Suurimmat ongelmat lukujärjestyksen laadintaprosessissa ilmenivät oppilaitosten 

yhdistymisen jälkeen EVTEKin oppilaitoksessa. Tarkasteltavana olevan prosessin 

hitaus ja myöhästyminen aikataulusta olivat keskeiset syyt koko tutkimuksen 

aloittamiselle. Alkuvaiheen ongelmat johtuivat pitkälti siitä, että EVTEKiin tulivat 

uudet lukujärjestyksen suunnittelutyökalut, jotka puolestaan olivat olleet Stadiassa 

käytössä jo vuosia. Tällä hetkellä suunnittelussa käytettävät ohjelmat ja järjestelmät 

eivät kaikki kommunikoi keskenään parhaalla mahdollisella tavalla ja käytössä on 

monta eri ohjelmaa, järjestelmää ja niiden eri tasoa. Prosessissa on paljon manuaalista 

itseänsä toistavaa työtä, joka kuormittaa suunnittelijaa turhaan, ja itse 

suunnitteluvaiheelle jää vähemmän aikaa. Lisäksi esimerkiksi Leppävaaran toimipisteen 

suunnittelijalla ei ole pääsyä toisen toimipisteen tietokantaan, minkä takia suunnittelija 

joutuu ottamaan itse yhteyttä mahdollisissa ristiriitatilanteissa puhelimitse tai 

sähköpostilla toiseen toimipisteeseen. Tämä on käytännössä ylimääräistä ja hidasta 

työtä, joka voitaisiin karsia pois. 
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Yksi tutkimuksen osa-alue oli opiskelijoille tuotettu web-pohjainen kysely, joka mittasi 

asiakkaiden eli opiskelijoiden tyytyväisyyttä lukujärjestykseen ennen ja jälkeen 

koulujen yhdistymisen. Kyselyn tulosten perusteella opiskelijat ovat koulujen 

yhdistymisen jälkeen keskimäärin tyytymättömämpiä lukujärjestykseen, sen jokaisella 

osa-alueella varsinkin EVTEKin oppilaitoksessa. Tästä riippumatta enemmistö ei 

kuitenkaan halua itse vaikuttaa lukujärjestyksen suunnitteluun.  

 

Metropolian toiminnanohjauksessa on vielä paljon kehitettävää. Lukujärjestyksen 

laadintaprosessi on strateginen ja keskeinen prosessi Metropolian 

toiminnanohjauksessa, ja se on oleellinen osa kaikkien viiteryhmien arkipäivää. Tämä 

on yksi syy, miksi Metropoliassa tulisi kiinnittää enemmän huomiota 

toiminnanohjaukseen ja sen kehittämiseen. Seuraava askel tutkimuksesta olisi käytössä 

olevien tietojärjestelmien kehittäminen siihen pisteeseen, että Metropolian kaikkien 

oppilaitosten sähköinen data ja informaatio olisivat samassa tietokannassa tai vähintään 

yhteydessä toisiinsa. Optimitilanteessa suunnittelussa olisi käytössä yksi ohjelma, joka 

pystyy tekemään kaikki tarvittavat toiminnot, ja tietojen syöttö järjestelmään toimisi 

sähköisesti kaikkien osapuolten ja toimintojen välillä. Tuotantolinjojen yhdistäminen 

selkeyttäisi koko Metropolian toiminnanohjausprosessia ja samalla lukujärjestyksen 

laadintaprosessia. Koko Metropolian yhdistäminen olisi vaikeata, koska 

koulutusohjelmien välillä on niin paljon eri käytäntöjä ja eroja, mutta esimerkiksi 

pelkän tekniikan yhdistäminen olisi käytännössä mahdollista toteuttaa, ja se on 

vähintään suunnitteluvaiheessa.
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Liite 1: Metropolian koulutustarjonta 

 
Kulttuuriala: 

- Elokuva ja televisio  
- Esittävä taide  
- Konservointi 
- Konservointi, YAMK 
- Kulttuurituotanto 
- Kulttuurituotanto, YAMK 
- Mediatuottaminen, YAMK  
- Muotoilu 

o sisustus-, tekstiili- ja vaatetus-  
suunnittelu, teollinen muotoilu 

- Musiikki  
- Musiikki, YAMK  
- Pop/jazzmusiikki  
- Vaatetusala  
- Viestintä 

o graafinen suunnittelu, 3D  
ja digitaalinen viestintä  

 
Sosiaali- ja terveysala: 

- Apuvälinetekniikka 
- Bioanalytiikka 
- Ensihoito 
- Fysioterapia 
- Hammastekniikka 
- Hoitotyö 

o sairaanhoito, terveydenhoito ja kätilötyö  
- Jalkaterapia 
- Kuntoutus, YAMK 
- Nursing 
- Optometria 
- Osteopatia 
- Radiografia ja sädehoito 
- Social Services 
- Sosiaaliala 
- Sosiaaliala YAMK 
- Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK 
- Suun terveydenhuolto 
- Terveyden edistäminen, YAMK 
- Toimintaterapia 
- Vanhustyö 
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Liiketalouden ala: 
- European Business Administration 
- European Management 
- International Business and Logistics 
- Liiketalous 
- Hankintatoimi, YAMK 
- Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen, YAMK 

 
Tekniikan ja liikenteen ala: 

- Auto- ja kuljetustekniikka 
- Automaatiotekniikka 
- Automaatioteknologia, YAMK 
- Bio- ja elintarviketekniikka 
- Elektroniikka 
- Environmental Engineering 
- Hankintatoimi, YAMK 
- Hyvinvointiteknologia 
- Industrial Management, MEng 
- Information Technology 
- Information Technology, MEng 
- Kemiantekniikka 
- Kone- ja tuotantotekniikka 
- Laboratorioala 
- Maanmittaustekniikka 
- Materiaali- ja pintakäsittelytekniikka 
- Media Engineering 
- Mediatekniikka 
- Rakennusalan työnjohto 
- Rakennustekniikka 
- Rakentaminen, YAMK 
- Sähkötekniikka 
- Talotekniikka 
- Tietotekniikka 
- Tuotantotalous 
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Liite 2: Kyselylomake EVTEK 
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Liite 3: Kyselylomake Stadia 
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Liite 4: Web-kyselyn avoimet vastaukset (kysymys numero 3) 

 
Minkälaisesta viikottaisesta tuntiohjelmasta pidät? 
 

- Tunnit keskitetty aamuun, viikossa 1 vapaa päivä. 
- Tunnit jaettu tasaisesti, mutta ainakin yksi vapaapäivä. 
- 4 pvää koulua, esim. perj. vapaa töille. 
- Viikon sisällä lyhyitä päiviä ja vapaapäiviä. 
- Kohtuullisen tasaisesti jaettu, ei välttämättä orjallisesti. 
- Tavalliset päivät, vapaata 1-2pv. 
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Liite 5: Web-kyselyn avoimet vastaukset (kysymys numero 5) 

 
Haluasitko itse vaikuttaa lukujärjestyksen suunnitteluun enemmän? 
 

- Mahdollisuus antaa ehdotuksia jonnekin. 
- Joka jakso voisi olla omat kokeensa eli kurssi loppuu. 
- Pitkien "hyppytuntien" välttäminen. 
- Valinnaisten kurssien valintaan. 
- Siten että kurssit eivät menisi päällekäin. 
- Vapaastivalittavat kurssit olisi hyvä tietää hyvissä ajoin (mitä tarjotaan ja missä) 

ja niille tulisi olla enemmän tilaa lukujärjestyksessä. 
- Kursseja valitsemalla ajankohdan mukaan. 
- Yhdessä linjajohtajan kanssa valita niin että turhat projektiviikot lähtevät pois. 
- Jaksojen pituuteen. 
- Periodien tuntimäärissä on liian suuria eroja. 
- Kertomalla toiveita tuntien järjestymisajankohdasta. 
- Että miten ne oikeasti integroitaisiin paremmin esim. tuubiin tai 

henkilökohtaiseksi lukkariksi ja että koko talon suunnitelmiin olisi helppo 
osallistua tai valita noita kursseja sieltä... 

- En tiedä. 
- - 
- Vähentää hyppytunteja. 
- Opiskelijoilta voisi kysyä mielipiteitä esim. päivien pituudesta ja tuntien 

sijoittelusta. 
- Olisi kiva jos lukkareiden tekijä tekisi ns. alustavan lukkarin, josta voisi sitten 

antaa palautetta. 
- Siten, että saman opettajan tunteja ei olisi liikaa samana päivä. 
- Alustavia lukujärjestyksiä voitaisiin tulla ehdottamaan oppilaille. Sitten 

parannusehdotuksia ottaa vastaan. 
- Minä päivinä koulua ja monelta alkaa ma. 
- Saisi valita ottaisiko iltapäivä vai aamupäivä tunteja. 
- Poistamalla lukujärjestyksestä joka jaksoon sijoitetun päivän, jolloin on koulua 

11-13 ja töihin ehtiminen muuttuu kovinkovin vaikeaksi. 
- Päällekkäisten tuntien poisto. 
- Opiskelijoiden mielipiteitä pitäisi kuunnella enemmän. 
- Saamalla päättää, miten tunnit sijoittuvat. 
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Liite 6: Web-kyselyn avoimet vastaukset (kysymys numero 7) 

 
Avoin kysymys: 
 

- Mahdollisimman aikaisin vaikka alustava versio esille. 
- Borjensta jätkät. tää oli sopivan pitunen kysely, ei menny koko iltaa. p.s. tuleeks 

tää radioon? 
- Ainoa vika nykyisissä lukujärjestyksissä on se, että samaa ainetta saattaa olla 

jopa 4-8 tuntia putkeen, joka on aivan liikaa. Maksimissaan kahden tunnin ajan 
jaksaa jossain määrin keskittyä. Tällaiset maratonit pitäisi kyllä ehdottomasti 
hajauttaa useammalle päivälle. Näin oli tosin jo ennen Metropolian aikaa, joten 
tässä suhteessa ei olla menty kyllä yhtään eteenpäin. 

- osavan lyhyt kysely mutta tiedä häntä tuliko oleellista vastailtua... Oliko mikä 
lopputyönne aihe tai lähestymistapana mikä kun hieman meni ohitse... 

- Isännille terveisiä... hyvin menee pojat! 
- Lukujärjestykset tulevat aivan liian myöhään. Moni opiskelija työskentelee 

koulun ohella, koska muuten elämiseen eivät rahat riitä, ja työaikojen sopiminen 
on mahdotonta, jos tiedät lukujärjestyksen muutama päivä ennen jakson alkua. 
Kysely on melko kantaaottavaksi tehty: "(Esim. maanantaina 10h, tiistaina 2h 
jne.)" , "Viikon sisällä vapaapäiviä, sekä maratooneja" (Ei tainnut kyselyn tekijät 
pitää tällaisista päivistä). Mun mielestä opinnäytetyötä tehdessä kannattais 
koittaa tehdä kyselyistä mahdollisimman neutraaleja. 

- Päiväopiskelijoiden pääsääntöinen työaika on 8-16, ei 16-21! Miksi koululla on 
ilta-ja päivälinjat, jos opislelijoiden pitää olla valmiita opiskelemaan päivän 
varoitusajalla klo. 8-21 välillä. Töiden, harrastustan ja lastenhoidon suunnittelu 
on mahdotonta. 

- hhgh 
- nyt ainakin unohtui periaate moduulin, että moduulikurssit eivät olisi 

päällekkäin perusopetuksen kanssa (LAP06S, 4. periodi) 
- Yhdistymisen jälkeen kevätlukukaudesta on tullut liian pitkä ja tämä aiheuttaa 

ongelmia, esim. kesätyöt alkavat jo toukokuussa. 
- Kolme päivää viikossa luentoja, kaksi vapaata. Valinnaisia alaan liittyviä 

kursseja ainoastaan päiville joina on jo koulua eli päivä venyisi n. 
kaksitoistatuntiseksi! Jo toista jaksoa näin. Lukujärjestykset ilmesyvät TOSI 
myöhään. Jotta voisi suunnitella työpäiviä näille vapaille päiville (jotta niistä 
olisi jotain hyötyä) tulisi aikataulu tietää aikasemmin! Kursseja venytetään 
muutenkin turhaan kahden jakson pituisiksi, esim. tuotantotalouden englanti, 
jossa ei kertakaikkiaan riitä matskua niin pitkään. 

- Vähemmän projektityöviikkoja ja 2 periodin loppu edelliselle vuodelle 
- Voitasiin miettiä kurssien sijoitusta lukuvuoteen paremmin 
- Kerrankin todella hyvä ja ytimekäs kysely! 
- Aivan liian myöhään yhdistymisen jälkeen, ennenkin myöhään mutta kuitenkin 

pari viikkoa aiemmin kuin nyt 
- - 
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- Lukujärjestykset tulevat aivan liian myöhään muun elämän (työt, harrastukset) 
suunnittelun kannalta. Päiväopiskelijoilla ei kuuluisi olla iltaopetusta. Omassa 
koulutusohjelmassani 3. ja 4. vuoden päiväopiskelijoilla pääasiassa iltaopetusta, 
koska ilta- ja päiväryhmät on yhdistetty pienen koon vuoksi. Jos on valinnut 
päiväopiskelun, ei voida mielestäni vaatia säännöllisesti iltatunneille 
osallistumista. Jos ei muuta vaihtoehtoa ole, pitää miettiä, onko viiden hengen 
aikuisopiskelijaryhmien perustaminen välttämätöntä.  

- Lukujärjestykset tulisi ehdottomasti saada reilusti ennen jakson alkkua, eikä 
vasta edellisenä iltana. Suurin osa opiskelijoista on kuitenkin töissä opiskelujen 
ohella, eivätkä pysty suunnittelemaan työvuorojaan jos eivät tiedä lukkaria. 
Muutenkin olisi kiva pystyä suunnittelemaan elämäänsä hieman pidemmälle. 

- -- 
- Tuntuu olevan aina periodin aluksi paljon säätöä kun lukkari sisältää 

kaikenlaisia epäselvyyksiä ja outoja tuntivalintoja. 
- - 
- Ei aamuluentoja 8-10, ei kolmen tunnin hyppytunteja. 
- Ylempien vuosikurssien kurssit ovat lähes aina päällekkäin omien kanssa. 

Haluaisin paremman mahdollisuuden käydä myös muiden ryhmien luennoilla. 
- - 
- Eniten kismittää, ettei lukujärjestykset ainakaan minun muistin mukaan ole 

koskaan tulleet erityisen ajoissa! EVTEK:n aikana alustavat lukujärjestykset 
tulivat välillä suht ajoissa, mutta muuttuivat juuri ennen jakson alkua ja jopa sen 
aikan niin paljon, ettei niillä alustavilla lukujärjestyksillä loppujen lopuksi ollut 
mitään merkitystä. Metropolian aikana ei lukujärjestykset ole koskaan tulleet 
miellyttävän aikaisin! Omalla kohdalla ei ole ollut ongelmaa järjestää töitä 
lukujärjestykseen sopivaksi, mutta voisin veikata että kaupanalalla 
työskentelevät joutuvat sitoutumaan työvuoroihin jopa kuukautta aikaisemmin, 
eikä siinä vaiheessa ole vielä mitään tietoa koulun lukujärjestyksestä. 
Olemmekin koulukavereiden kanssa jo pidempään pohtineet, että miksi näitä 
lukujärjestyksiä ei voida suunnitella kesällä koko vuodeksi eteenpäin ja 
hyödyntää näitä tietoja seuraavana vuonna. Kurssit on kuitenkin kaikilla 
(koulutusohjelmien sisällä) kutakuinkin samat (lukuunottamatta -08 aloittaneita 
insinööriopiskelijoita), samoin opettajat. Luokkatiloja nyt tuskin tulee yllättäen 
lisää tai vähentyy. Joten miten voi olla niin, ettei näitä tietoja saada kesän aikana 
kasaan? Monissa muissakin kouluissa näin on pystytty tekemään! 

- . 
- Lukkarit tulevat liian myöhään yleiseen tietoon. ne voidaan kuitenkin 

suunnitella kuukausia etukäteen joten en tajua, miksi lukkareita ei saada 
annettua meille opiskelijoille aikaisemmin. on vaikeata suunnitella esim. 
työvuoroja kun lukkari tulee viikkoa ennen jakson alkua. olisi myös kiva jos 
otettaisi huomioon ne opiskelijat jotka uusivat jotakin kurssia, ettei tulisi 
hirveästi päällekkäisyyksiä. 

- Laboratoriokurssien tunnit tulisi sijoittaa viikon alkuun, jotta mahdollisten 
tulosten lukeminen ja jatkotöiden tekeminen olisi helpompaa. Lisäksi saman 
kurssin tunteja ei saisi olla liian montaa peräkkäin vaan ne voisi jakaa 
tasaisemmin viikoille. 

- - 
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- Lukujärjestyksissä tuntuu aina olevan vähintään jotakin huomauttamista. 

Nykyjärjestelmä on pidemmän päälle mahdoton ja lukujärjestyksen tekoon 
tarvitaan parempaa otetta. Lukuaineiden nimet on usein kirjoitettu väärin ja niitä 
on ripoteltu aivan miten sattuu. Omalle koulutusohjelmalle on usein suunniteltu 
13 tunnin mittaisia päiviä, jolloin kärsitään jo jaksamisenkin kannalta koulussa. 

- Muuten ihan hyvä systeemi, mutta etenkin jaksojen vaihtuessa systeemi mättää 
hieman. 

- Lukujärjestykset pitäisi tulostaa pdf:fille vaakatasoon, eikä A4 pystytasoon; 
mahtuisi näytölle paremmin. Tuntien tiedot voisi olla myös isommalla fontilla, 
tuntiruudukoissa riittää kyllä tilaa. Lukujärjestykset selkeämmin portaaliin, 
ainakin maanmittareilta löytyy jokaiselle vuosikurssille 2 lukkaria 
dokumenteista, vaikka vaan toinen on voimassa oleva. 

- Yhdistymisen jälkeen suurimmat ongelmat siinä että uudet lukujärjestykset 
julkaistaan aivan liian myöhään. 

- Lukujärjestykset on asia, joka kusee koulussa kaikista eniten - sekä ennen 
yhdistymistä että sen jälkeen. Ne tulevat aivan liian myöhään ja niissä on paljon 
virheitä. Lukujärjestysten pitäisi olla täysin valmiina kaksi viikkoa ennen jakson 
alkua. Niinpä ensimmäisen version pitäisi tulla kuukautta ennen jakson alkua, 
jotta on myös aikaa muutoksiin. Ennen koulujen yhdistymistä periaatteena oli, 
että nuorisopuolella ei ole tunteja viiden jälkeen, jotta voi osallistua 
vapaavalintaisille kielten kursseille. Nyt tämäkin homma kusee. Nuorisopuolen 
opiskelijat ovat PÄIVÄopiskelijoita. 

- Ei varsinainen haitta, mutta ihmetyttää kuinka lukujärjestyksiä kirjoittaa jokin 
kirjoitustaidoton hutilo. Reilusti yli puolet kursseista on kirjoitettu jotenkin 
väärin (lukujärjestyksestä toiseen, virheet vaihtelevat samojenkin kurssien 
kohdalla) ja muutenkin lukujärjestykset on täynnä kirjoitusvirheitä. Ei tuollainen 
sählääminen työpaikalle kuulu, "oikeassa" firmasssa olisi tullut sanomista jo 
moneen kertaan. 

- Oojii go go! 
- Tämä ilmeisesti Stadiasta tullut lukujärjestyssysteemi, että keskellä vuotta on 

prjoektiviikkoja on todella huono. Metropolian rehtorin mukaan yhteys 
työelämään on parempi kuin ennen, mutta kesäloma lyheni 3 viikolla. Sen ajan 
olisi voinut olla alan töissä ja kerätä kokemusta. Ja ansaita rahaa.. Tosin se ei ole 
lukujärjestysten ylläpitäjän syy. 

- Olisi hyvä, jos tunteja ei olisi enää klo 16 jälkeen, ainakaan joka päivä. Koulusta 
tulevia tehtäviä ei ennätä tekemään pitkien päivien jälkeen ja jos koulu loppuu 
myöhään on hyvin väsynyt koko illan, eikä jaksa tehdä enää mitään. Ärsyttävää, 
jos koulu alkaa puolen päivän jälkeen ja vielä klo 18 olet koulussa. 
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- Koska samat kurssit jatkuvat vuodesta toiseen ja jaksotuskin on selvillä, missä 
mikin kurssi on. En voi käsittä, miksi ei lukujärjestyksiä tehdä ajoissa. 
Hakeuduin tarkoituksella päiväopisekelijaksi ja haluaisin myös olla, mutta osa 
kursseista on iltaisin, jolloin harrastukset ja työssäkäynti on mahdotonta! 
Tuntuu, että olemme heiteltäviä räsynukkeja, joilla ei ole väliä, koska lukkarit 
tulee. Toiminta on ollut ihan järjetöntä! Miten voi sopia viikottaisia harrastuksia 
tai työvuoroja, kun lukkarit tulee niin myöhään... Itse olen joutunut luopumaan 
harrastuksistani ja työssäkäynti on hankalaa. Jos on kaupan kassalla töissä ja 
tekee pari vuoroa viikossa, työtoiveita ei voi kertoa  etukäteen, niin eiköhän 
juuri iltatunnit mene päällekkäin työvuorojen kanssa... 

- Lukujärjestykset ajoissa näkyville. Viime syksynä seuraavan pàivàn 
lukujàrjestys saattoi ilmestyà nàkyville tai heittàà hàràn hanuria edellisenà iltana 
yhdeksàltà tai vastaavaa. Jos opiskelijoilta (ainakin puheiden tasolla) vaaditaan 
jonkinmoista ammattimaista otetta opintoihinsa, sopisi sità lòytyvàn 
instituutioltakin jossain mààrin. Usein lukujàrjestyksessà on pàivià, jolloin on 
yhden aineen kursseja keskellà pàivàà, esin 12-14, mikà on varsin onnetonta, jos 
aikoo tehdà jotain muutakin pàivàn aikana, kuten kàvàistà tòissà... Valinnaisia 
aineita harkitessa ei useinkaan voi tietàà, miten ne, tai muut omassa lukkarissa 
olevat kurssit tulevat sijoittumaan SEURAAVAN periodin aikatauluissa, eikà 
siis tiedà ehtiikò luennoille, vai menevàtkò ne pààllekkàin jonkun muun aineen 
opintojen kanssa. Koulutusohjelmallani on huomattava mààrà ulkopuolisia 
luennoitsijoita, joista hyvin harvalla on edes pintapuolista kàsitystà lukuvuoden 
ajoituksesta, eli siis "projekti"- ja tenttiviikoista, ja niiden vaikutuksesta 
opintorytmiin. Sitten arvotaan olikohan niità luentoja jollain viikolla vai ei ja 
kukaan ei tiedà mitààn, niin kuin valitettavan usein tàssà laitoksessa. 

-  - 
- Lukujärjestykset aiemmen valmiiksi, että osaisi suunnitella muuta elämää. 

Tunnit jaettava viikon sisällä niin ettei tule päällekkäisiä tunteja 
koulutusohjelman sisällä. Päiväpuolen opiskelijoilla tunnit järjestettävä 
aamulla/päivällä, eikä illalla, kuten jossain koulutsohjelmissa. 

- Se jonka idea nämä itseopiskeluviikot oli pitäisi ruoskia. Kesällä ehtii hädin 
tuskin suorittaa meille pakollisen 10 viikon harjoittelun. Ja kuulin, että ensi 
vuonna itseopiskeluviikot lopetetaan kokonaan ja tunnit jaetaan tasaisesti koko 
periodille. Tämä taas tarkoittaa sitä, että yhä enemmän tulee sellaisia päiviä, että 
on vain kaksi tuntia koulua tai keskellä päivää on viiden tunnin "hyppytynti". 
Itse kun tulen pitkän matkan päästä niin ajatus siitä, että käytän edestakaiseen 
matkaan kolme tuntia ollakseni koulussa vain kaksi ei innosta kouluun 
lähtemistä. Kaikki sujuisi hyvin, jos lukujärjestyksen tekijä onnistuisi tiivistää 
tunnit niin, että tulisi sitten vaikka vapaapäiviä. Mutta eipä se ole tähänkään 
mennessä kovin hyvin onnistunut. 

- vapaavalintaisetkin pitäisi olla sijoitettu niin että näkyy kaikilla => mahtuu 
lukkariin. nyt kun sompailet vapaavalintaisia niiltä koulutusohjelmilta joille 
pakollinen, ei saumaa saada joka tuntia niin ettei mene päällekkäin ja 
pahimmassa tapauksessa ei löydy kuin opettajan lukkarista eli hippasen 
hankalaa. . . 

- Koulujen yhdistymisen jälkeen lukujärjestyksissä tapahtui selvä muutos 
huonimpaan suuntaan. Suurin haitta on, että jakson jälkeen uudet 
lukujärjestykset tulevat aivan liian myöhään saataville. 
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- Kursseja voisi jakaa tasaisemmin jaksoihin. Viime jaksossa oli kaksi 
vapaapäivää ja tässä jaksossa on 46 opetustuntia. 

- päivittyvät hitaasti, muutokset eivät näy missään. Lukkarien ohi sovitaan 
luokissa "villisti" paikallaolijoiden toiveiden mukaisesti. 
Paikallaolovelvollisuutta ei kuitenkaan ole. Oppilasturva on tosi heikko!! 

- hypätkää kaivoon 
 
- Näistä kysymyksistä ei käy ilmi se, että 2. vuosikurssi oli/on ainakin 

Leppävaaran tietotekniikan opiskelijoille aivan erilainen (huomattavasti 
raskaampi) kuin nykyinen 3. vuosikurssi. Tuohon ei välttämättä suoraan vaikuta 
organisaatiomuutos. 

- Tämän lukuvuoden syksyllä lukujärjestykset tulivat järkyttävän myöhään. 
Keväällä parannus on ollut huomattava. Yleinen tyytyväisyys .. kaikkia on 
vaikea miellyttää ja omia lukujärjestyksiä laatii (hyvistä syistä) mielellään. 
Metropolia ei mielestäni ole mikään nero ylitse rakkaan EVTEKin, kun 
nerokkaita järjestyksiä laaditaan. 

- Hypäreitä oli tungettu liikaa joka väliin. Tilanne onneksi jo parantunut. 
Mukavan lisän toivat vapaapäivät. 

- Ainakin tekniikan puolella (teli/helsinki) homma on mun mielestä toiminu aika 
jees 

- Itse pidän maratoonipäivistä ja niiden seurauksena tulevista vapaapäivistä, 
kerkee käydä viikolla töissäkin ja täten viikonloppuisin ei välttämättä tarvitse. 
Kuitenkin pitäisi pitää huolta että perioodien välillä on melko tasaisesti kursseja, 
ei niinkään väliä, miten ne tunnit on viikolle jaettu. 

- Päivät voisivat alkaa jo klo 8 eikä klo 12 !!! 
- xxc 
- - 
- Voisi tulla lukujärjestykset kyllä hieman aikaisemmin kuin nykyään, eli paria 

viikkoa ennen koulun alkua kesä- ja talviloman jälkeen. 
- Nykyisellään toukokuussa on kaikki kokeet kasassa samoilla parilla viikolla ja 

sitä edeltäneet 20 viikkoa eivät sisällä yhtään koetta. Joka jaksoon tulisi lopettaa 
kursseja. Tällöin olisi opiskelu intensiivisempää ja toukokuussa ei olisi sumaa ja 
tietoista uusintoihin menemistä myöhemmin. 

- Lukujärjestyksessä olevia kursseja ei aina toteutetakaan. Tällaisesta toiminnasta 
ei edes informoida etukäteen vaan oppilaat odottavat muutaman tapaamiskerran 
alussa opettajaa, joka ei koko kurssille ilmestykään. 

- Turhaa vapaata esimerkiksi uuden vuoden jälkeen. Projekti- ja koeviikot ihan 
turhia vapaita, jotka menee hukkaan ellei ole mahdollista mennä töihin. 
Tiiviimpi lukujärjestys, jotta kesälle saadaan mahdollisimman pitkä 
mahdollisuus olla töissä. Tuilla ei vaan pärjää. 

- Lukkarit voisivat jatkossa tulla aikaisemmin. 
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- Paskaa! Ei voi olla niin että tentit venyvät touko -ja kesäkuulle. Töitten aloitus 
myöhäsyy, josta työnantajat eivät tykkää. Projektityöviikot vittuun vähä 
vauhdilla! Muut korkeakoulut nauravat meille, kun kuulevat että meillä on asiat 
näin. Jotkut jopa eivät pääse pääsykokeisiin koska tenti ovat niin myöhään. ja se 
vielä että projektityöviikoilla opettajat pitävät tuntejaan joka ei ole mitenkään 
järkeenkäypää!!! Sekin on uskomatonta että kursseja perutaan ja uudistetaan 
viime hetkillä, jolloin kurssite menevät päällekkäin! Korkeakoulu, in my ass! 
Koko johtoporras vaihtoon! 

- Hyvä aihe opinnäytetyölle! :D 
- moimoi 
- Vapaapäivät lukujärjestyksissä ovat ihan positiivinen asia, mutta jos ne 

kompensoidaan 10h koulupäivillä niin mieluummin valitsen tasaisemmat päivät 
koko viikolle. Vapaasti valittavien kurssien ottaminen lukujärjestykseen on 
hankalaa, kun kursseista ilmoitetaan järjettömän myöhään, eikä niitä juuri 
mainosteta (muita kuin kieliä) missään ja kun kiva kurssi löytyy niin se ei 
mahdu lukujärjestykseen. Ne vapaasti valittavat kurssit, jotka on laitettu 
valmiiksi lukujärjestykseen ovat tällöin todellisuudessa pakollisia. Vapaasti 
valittava kurssi on siis todellisuudessa "pakollinen", mikä on lievästi sanottuna 
ärsyttävää. 

- ... 
- Lukujärjistyksissä olisi hyvä olla mitkä kurssit ovat pakollisia ja mitkä 

vapaavalintaisia. Näin olisi helppo nähdä mille kursseille myös ilmottautuu. 
Vaikka on mukavaa kun viikolla on myös esim. yksi vapaapäivä, on hyvin 
raskasta jos monta päivää on todella pitkiä. 

- Ennen joulua oli n. 40h viikossa ja nyt joulun jälkeen ei ole koulua to ja pe 
ollenkaan... nyt on ihan kivaa, mutta meinas ennen joulua tulla tentteihin 
lukiessa paskat housuun. Keep up the good work!!! 

- Lukkarit aikasemmin opiskelijoiden tietoon. Eikö olisi hyvä kehittää jokin pohja 
kullikin viikonpäivälle ja tietystä kellonajastatoiseen (kuten joskus lukiossa 
oli)...? 

- parin tunnin takia ei viitsisi koululle asti vaivautus, kaikki kun eivät asu 
kivenheiton päässä siitä... toisaalta reilusti yli 6 tunnin (siis oikean tunnin, ei 
oppitunnin) päivät alkavat olemaan turhan raskaita, varsinkin jos on hyvin 
samantapaisia aineita/samaa asiapitoista ainetta 4, joskus ylikin, tuntia putkeen. 

- - 
- - 
- päivän tunnit pitää alkaa aamulla, eikä lounaan jälkeen 
- Koulun pitäisi alkaa aikaisintaan kello 11 aamulla, varsinkin alkuviikosta. 
- Ruokatunneille ei ole jätetty aikaa: tämä on sinällään hyvä, ei siihen 60 min 

tarvita, mutta 15 min ei tunnu riittävän. Joutuu edellisen ja seuraavan tunnin 
opettajien kanssa sumplimaan, että tunti alotettaisiin aikaisemmin tai 
myöhemmin, jotta ihmiset ehtivät syömään. Tunnit voisi myös jakaa 
tasaisemmin päivien suhteen. 8-18.30 -päivät eivät ole mukavia, keskittyminen 
on lähes mahdotonta viimeisillä tunneilla. Seuraavan päivän 12-14 on 
motivaation suhteen hankala, harvat jaksoivat kouluun asti saapua kahden tunnin 
takia. 

- Projektiviikot pois samantien! 
- ok lukkarit mut muuten kaikki kusee 
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- Olen ollut erityisen tyytyväinen siihen, että lukujärjestykset ovat olleet verkossa 
saatavilla ja niiden käyttöliittymä siellä on suhteellisen toimiva. 

- Tällä hetkellä lukujärjestys kusee, koska se vaihtuu viikoittain. Tunteja tulee 
lisää ja niitä perutaan, koulupäivät venyvät pitkälle iltaan, eivätkä opettajat pidä 
aikatauluista kiinni!!!! 

- Viimeisenä vuotena lukujärjestys oli erittäin iltapainotteinen mikä ei mielyttänyt 
ollenkaan. En tiedä johtuuko tämä Metropoliasta vai olisiko sama meno ollut 
myös vanhassa koulussa. Myös tämä uusi aikataulutus ei toimi näin 
valmistuvalle luokalle. Viimeinen lukukausi on tiivistetty ja näin ollen päivät 
tulevat pitkiksi ja töitä on liikaa kun samalla pitäisi saada tehtyä inssityökin. 
Tästä suuri miinus. 

- ... 
- - 
- kun vaan vielä pitäisivät paikkansakin, niin olisi kiva opettajatkaan eivät aina 

tunnu tietävän missä, milloin ja kuinka kauan mikäkin kurssi kestää ja 
järjestetäänkö niitä edes 

- koulun pitäisi loppua keväisin vappuun 
- Miten voi olla että ammattikorkeakoulussa lukuvuosi kestää kesäkuun toiselle 

viikolle asti? Tämä on aivan käsittämätöntä sillä tämä hankaloittaa merkittävästi 
oppilaiden kesätyön saatia, varsinkin omalta alalta. 

-  - 
- Periodien tuntimäärät ovat todella epätasaisia. Varsinkin kun nyt 

keväälle/kesälle on lyöty kaikkein suurimmat tuntimäärät, on opiskeluinto 
hieman kateissa. 

- Miksi ihmeessä (ainakin raksalla) toisella vuosikurssilla on perjantait vapaana? 
Mielestäni silloinkin olisi hyvä olla tunteja, jotta viimeisenä vuonna pystyisi 
paremmin keskittymään inssityöhön, eikä tarvitsisi rampata koululla 
suorittamassa kursseja. Olisi myös hyvä jos lukujärjestykset suunniteltaisiin 
niin, että pystyy valitsemaan seuraavan vuosikurssin opintoja helposti. 
Esimerkiksi siirto-oppilaita tämä helpottaisi paljon. 

- ----------- 
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Liite 7: Opetuksen toteuttamisen prosessikaavio - EVTEK 

 



 

 

106



 

 

107



 

 

108

Liite 8: Viikkokohtainen lukujärjestys tuotantotalous - EVTEK 
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Liite 9: Jaksokohtainen lukujärjestys tuotantotalous - Stadia 

 

 


