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Tässä  tutkielmassa  selvitetään,  miten  suomalaiset  yritykset  teettävät  opinnäytteitä  (pro  gradu  ja 
diplomityö)  sekä  miten  opinnäytteitä  hyödynnetään  yrityksissä.  Lisäksi  tutkitaan  millaisia  vaiheita 
opinnäytteen  teettäminen  sisältää  yrityksen  näkökulmasta  käytännössä. Vaiheiden  selvittämisen 
jälkeen  on  mahdollista  tunnistaa  haasteita  ja  kehityskohteita  yritysten  opinnäyteprosessissa. Tiedon 
johtamisen  ja  tietopääoma  teorioihin  pohjautuen,  tavoite  on  rakentaa  prosessimalli  toimeksianto-
opinnäytteiden  teettämisestä.  Tutkielmassa  siis  vastataan  kysymykseen: Miten  yritysten  tulisi  johtaa 
opinnäyteprosessia, jotta tietopääomaa muodostuisi tavalla, joka kasvattaisi innovointikykyä? 
 
Tutkimus  suoritettiin  laadullisena  tapaustutkimuksena  ja  empiirinen  aineisto  kerättiin 
teemahaastatteluin.  Haastatteluita  tehtiin  yhteensä  viisitoista  yhdeksässä  eri  yrityksessä. 
Haastateltaviksi  valittiin  sekä  liiketoimintayksiköiden  että  henkilöstöosastojen  asiantuntijoita. 
Teemoittelu  valittiin  aineiston  analyysimenetelmäksi,  koska  sen  avulla  on mahdollista  havaita 
toistuvia  teemoja  ja  yhteisiä  ominaisuuksia  aineistosta.  Saadaksemme  selville  ja  ymmärtääksemme 
miten  useita  kymmeniä  opinnäytteitä  vuodessa  teettävät  yritykset  organisoivat  opinnäytteiden 
teettämisen, rajasimme tutkimuksen suuriin suomalaisiin yrityksiin.   
 
Tutkimuksessa  havaittiin,  että  yritykset  hyödyntävät  opinnäytteitä  sekä  rekrytoinnissa  että 
dokumentoinnissa.  Aineistoanalyysin  pohjalta  voidaan  todeta  onnistuneen  opinnäyteprojektin 
muodostuvan  yhdeksästä  eri  vaiheesta.  Tutkimuksessamme  saimme  selville,  että  proaktiivisella 
tietotarpeiden tunnistamisella ja systemaattisella teettämisellä sekä tiedon jakamisella ja varastoinnilla 
voidaan  viedä  nykyinen  opinnäytteiden  teettäminen,  joka  toimii  yksilö- ja  ryhmätasolla  suhteellisen 
hyvin,  organisatoriselle  tasolle.  Edellä  mainittujen  tulosten  pohjalta  oli  mahdollista  muodostaa 
opinnäytteiden  teettämisen  prosessimalli,  joka  auttaa  yrityksiä  rakentamaan  ja  kehittämään 
opinnäyteprosessin,  joka  tukee  niin  tiedon  johtamista  organisaation  laajuisesti  kuin  strategisia 
henkilöstöprosesseja. 
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1. JOHDANTO 

 

Elämme tietoyhteiskunnassa, tietotaloudessa ja tietotyön aikakaudella.      

Innovointikyky on elinehto yrityksille,jotkapyrkivätrakentamaankestävää        

kilpailuetua.Innovointiaohjaaorganisaationyksilöissäpiilevätieto(knowledge).        

Innovointionkykyähavainnoidajahyödyntääuusiamahdollisuuksiauusien         

tuotteiden,palveluidentaikäytäntöjenmuodossa.NonakanjaTakeuchin(1995)         

mukaan innovaatio on uuden ja ainutlaatuisen tiedon jatkuvaa tavoittelua.  

 

Tiedon johtaminen (knowledge management)viittaalähestymistapaan,jossa       

aktiivisestipyritäänhyödyntäämahdollisimmanhyvinyksittäistenhenkilöidentieto        

jaasiantuntijuusorganisaationsisällä.Lukuisattutkimukset(Chen&Huang2009;          

Gloet&Terziovski2004;Perez&dePablos2003)ovattodenneettiedonjohtamisen             

positiivisetvaikutuksetorganisaatioidenkyvykkyyteeninnovoida.Näitävaikutuksia       

voidaanmitataliikevaihdon,pääomantuoton,kannattavuuden,tuotteen&palvelun         

laadunjaasiakastyytyväisyydenkasvuna(Subramaniam&Youndt2005;Youndt&          

Snell 2004).  

 

Tutkimuksetovatmyösosoittaneet,ettätyöntekijät,joillaonpysyviäammatillisia          

suhteita eri alojen henkilöihin oman organisaationsa ulkopuolella, ovat        

todennäköisempiäkehittämäänradikaalejaideoita.Bearin(2007)mukaannämä        

suhdeverkostotmahdollistavatmonipuolisentiedonjanäkemystenvaihdannan.       

TämännäkemyksenvahvistavatRomijnjaAlbaladejon(2002)tutkimuksetkorkean         

teknologian yrityksissä:merkittävä tekijä innovaatiokyvyn edistämisessäon       

yhteistyö tieteellisten tutkimuslaitosten kanssa. 

 

Tämäntutkielmantarkoitusonselvittää,millaisiavaiheitayritystentoimeksiantona         

teettämä opinnäyte,kuten pro gradu taidiplomityö,sisältääsekäkuinka          

opinnäytteidenteettämistätulisijohtaa,jottatietopääomamuodostuisitavalla,joka         

lisää yritysten innovointikykyä.  
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1.1 Opinnäytteet Suomen yliopistoissa 

 

Opetus-jakulttuuriministeriö(2015)hallinnoiSuomen14yliopistoa.Elokuussa         

2005 yliopistojen tutkintorakenne uudistettiin kaksiportaiseksi, alemmaksi      

(kandidaatti)jaylemmäksi(maisteri)korkeakoulututkinnoksi.Vuonna2014Suomen        

yliopistoissaopintonsaaloittinoin20800uuttaopiskelijaa.Yhteensäopiskelijoita          

vuonna2014oli138600,joista49300suorittiylempääkorkeakoulututkintoa.           

Samanavuonnaalempiakorkeakoulututkintojasuoritti13500opiskelijaajaylempiä          

korkeakoulututkintoja 14 800. (Vipunen 2016) 

 

TutkintojärjestelmäonEuroopassamitoitettuopintopisteilläniin,ettäyhdenvuoden         

kokopäiväinenopiskeluvastaa60opintopistettä.Opiskelijatsuorittavaensin        

alemmankorkeakoulututkinnon,jonkalaajuuson180opintopistettä.Tavoiteaikaon         

kolme vuotta. Tämän jälkeen opiskelijat jatkavatsuorittamaan ylempää        

korkeakoulututkintoa,jonkalaajuuson120opintopistettäjatavoiteaikaonkaksi          

vuotta.  (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016) 

 

Leinonen (2008) kuvailee opinnäytteitä yliopiston näkökulmasta,      

korkeakoulututkintoontähtäävänkoulutusprosessinosaprosessina,jonkatuloksena      

opiskelijasaatehtyäopinnäytteensä.Ylemmänkorkeakoulututkinnonopinnäyte       

katsotaanolevanajankohtainenopiskelijalle,jollaon240opintopistettä.Tällöin         

voidaanperustellustikatsoaopiskelijallaolevanrealistinenmahdollisuussaada        

tutkintonsa valmiiksi vuoden sisällä.  

 

Diplomityö ja pro gradu -tutkielma ovatylempien korkeakoulututkintojen        

opinnäytteitä. Opinnäyte on luonteeltaan itsenäinen tutkielma jonka       

yliopisto-opiskelijatekeepääaineeseenliittyvästäaiheesta.Opinnäytteelläopiskelija       

osoittaa,hallitsevansatieteellisentutkimuksenperusmenetelmätjakykenevänsä       

tuomaanesiinomanalansaasiantuntemusta.Lappeenrannanteknillinenyliopisto        

(2015) kuvailee diplomityötä seuraavasti: 
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”Diplomityöondiplomi-insinöörintutkinnonopinnäyte,jollaopiskelija       
osoittaa perehtyneensä johonkin ammatillisen tehtäväalueen kannalta      
tieteellisestija yhteiskunnallisestimerkitykselliseen aiheeseen.Työ on       
tutkimustehtävänluonteinen,noinkuudenkuukaudentyöpanoksenvaativa       
syventäväopintojakso,jonkalaajuustutkinnossaon30opintopistettä.Aiheen         
käsittelyssäopiskelijanonosoitettavakypsyyttätehdädiplomityöitsenäisesti        
ja tehtyjen suunnitelmien mukaan.”  

 

Opinnäyteonopintosuorituksistalaajin.Sevaatiiaiempaalaajempaaitsenäistä         

työskentelyä.Lisäksisesijoittuuhaastavaanelämänvaiheeseen,jolloinopiskelijat        

päättävätopintojaan,siirtyvättyöelämäänjauseinperustavatperheitä.(Svinhufvud         

2013)Opinnäytetehdäänomanyliopistonlaitokselle,omastataitoimeksiantajan         

(esim. yrityksen) aiheesta.  

 

Opinnäyteonyleisnimi,jokakattaaniinammattikorkeakoulunopinnäytetyöt(B.Sc.)         

kuin yliopistojen kandidaatintutkielmat(B.Sc.)sekäpro gradut(M.Sc.)ja         

diplomityöt(M.Sc.).Lisensiaattityösekätohtorintutkintoavartenkirjoitettava        

väitöskirja(D.Sc.)luokitellaanmyösopinnäytteeksi.Tämätutkielmatarkasteleevain         

ylemmänkorkeakoulututkinnonopinnäytteitäelidiplomitöitäjaprograduja.Muiden         

opinnäytteiden tarkastelu on rajattu tämän tutkielman ulkopuolelle.Tässä        

tutkielmassaotetaanyliopistojenjaopiskelijoidenroolihuomioon,muttatarkemman         

tarkastelun osalta ne on myös rajattu pois. 

 

1.2 Toimeksianto-opinnäytteet tutkielman kontekstina 

 

Tämäntutkielmakohteenaonyrityksiintoimeksiantoinatehtävienopinnäytteiden        

tarkastelu,joistakäytetääntermiätoimeksianto-opinnäyte.Opinnäytteentilaajaeli        

toimeksiantajaontyypillisestiyritys,organisaatio,järjestö,kuntataikaupunki         

(Rissanen2003).Toimeksianto-opinnäytetehdääntilaajantarpeisiinpalkkaatai        

stipendiä vastaan. Rissasen (2003) mukaan toimeksianto-opinnäyte antaa       

opiskelijallekokemuksentutkimuksentekemisestäsekätyökokemustayrityksessä       

sen todellisessa kontekstissa. 
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Työnantajannäkökulmastakatsottunaopinnäytteidenteettäminentuottaauuttatietoa        

ja antaa mahdollisuuden tutustua potentiaalisiin uusiin työntekijöihin.       

Toimeksianto-opinnäytteitävoidaanyrityksissäsoveltaahyvinlaajasti.Yritykset       

voivat teettää toimeksiantoina erilaisia selvitys-, analysointi- ja       

tuotekehitystutkimuksia.  

 

Rissanen(2003)siteeraaväitöskirjassaanCandyjaGrebertiä(1991),jotkatoteavat,          

ettätasavertaisempiyhteistyösuhdekoulutuksenjaelinkeinoelämänvälillämerkitsee        

myössitä,ettäopetustasekätutkimus-jakehitystyötäkehitetäänyhteistyössä.Tämä           

vaatiivuorovaikutusta,jokaonhaasteniinyrityksillekuinkorkeakouluille.Yksi          

lähentymisen keino jotaCandyjaGrebertehdottavatontyöelämälähtöinen         

projektioppiminen, joka on ongelmanratkaisuun perustuvaa oppimista ja       

asiantuntijatiedonkäyttöäoppimisprosesseissa.Työelämälähtöinentoimeksiantona     

teetettäväopinnäytevoidaankäsittääikäänkuinkolmikantailmiönä,jossaopiskelija,         

yritysjayliopistotekevätyhteistyötä(Rissanen2003).Tämänyhteistyöntuloksena          

sekätuotetaanettäsiirretäänuuttatietoa,kokemuksia,asiantuntijuuttajaosaamista          

toimijoidenkesken.Opinnäytekolmikantailmiönäkuvaatoimeksianto-opinnäytteen      

osapuolet: opiskelijan, valvojan ja ohjaajan. 

 

    

 

Kuvio 1. Opinnäyte kolmikantailmiönä. (Mukaillen Rissanen 2003) 
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Tässä tutkielmassa opinnäyte kolmikantailmiönä kuvataan termillä      

opinnäyteprojekti, eli toimeksiantoina tehtäviä opinnäytteitä tarkastellaan      

eräänlaisina tutkimusprojekteina.Opinnäyteprojektilla tarkoitetaan yksittäistä     

työelämälähtöistätoimeksianto-opinnäytettä,jollaonprojektinomaisestiselkeäalku,       

päämääräjapäätöspiste.Toisinsanoenopinnäyteprojektionsuunniteltuhanke         

opinnäytteentekemiseksi,jonkaopiskelijatekee,yritysohjaajayliopistovalvoo.          

Opinnäyteprojektionpäämäärätietoinen,väliaikainenjaainutkertainen.Silleon        

määritelty resurssit, tavoitteet ja aikataulu toteutusta varten. Termeinä        

opinnäyteprojekti ja toimeksianto-opinnäyte ovat lähes synonyymejä.      

Opinnäyteprojektiontermi,jokapainottaayrityksennäkökulmaaopinnäytteeseen,        

kun taas toimeksianto-opinnäyte kuvastaa enemmän yliopiston näkökulmaa.  

 

Helleym.(2006)pohtivatpedagogisestanäkökulmasta,mitenprojektiopiskelu        

yhdistääteorianjakäytännönoppimiseen.Projektipohjainenoppiminenpoikkeaa        

ongelmalähtöisestäopiskelusta(problem-basedlearning)autenttisuutensapuolesta.      

Ensinnäkinongelmatovatlähtöisinelävästäelämästä,eivätkäoleetukäteen         

huolellisestivalmisteltuja.Toiseksitavoiteontyypillisestikonkreettisempi,jokin        

tuotoskutenselvitys,suunnitelmataimalli.Kolmanneksiopiskelijaltavaaditaan         

enemmän vastuunkantamista, pitkäkestoisuutta ja organisointikykyä.     

Projektipohjaisenopiskelunvoidaannähdäkehittävänsekäongelmanratkaisutaitoja       

että subjektiosaamista. Käytännön tekeminen ja teorian yhdistely luovat        

oppimistuloksia. (Helle ym. 2006) 

 

Tässä tutkielmassa useiden opinnäyteprojektien teettämistä yritysten ja       

organisaatioiden näkökulmasta kuvataan termillä opinnäyteprosessi.     

Opinnäyteprosessilla tarkoitetaan laajempaa organisatorista prosessia ja      

toimintamallia,jonkapuitteissayritystaiorganisaatio teettääjahyödyntää         

opinnäyteprojektejatoistuvasti.Opinnäyteprosessikuvaasiistapahtumaketjua,jossa       

tuotetaanesimerkiksivuodenaikanauseidenopinnäyteprojektinavullauuttatietoa.         

Erilaisiaopinnäyteprojektejavoikäynnistyä,ollakäynnissäjatullapäätökseen         

yrityksensisälläuseillaeriosastoillajaliiketoiminta-alueillasamanaikaisesti.        
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Organisaatiorajat ylittävä opinnäyteprosessi on tyypillisesti yrityksissä      

henkilöstöosaston vastuualueella.  

 

Tässätutkimuksessasyvennytäänyritystenopinnäytteidenteettämisennykytilaan       

sekäetsitäänkeinojasenkehittämiseksi.Tämäprogradu-tutkielmakeskittyy          

tutkimaansuuriensuomalaistenyritystenopinnäyteprosesseja.Tavoitteenaon       

perehtyäyrityksiinjoissaopinnäytteidenteettämisessäjahyödyntämisessäonjo         

olemassakäytänteitä,eliopinnäyteprosessi.Tiedonjatiedonjohtamisenmerkityksen         

kasvaessaorganisaatioissaovattoimeksianto-opinnäytteetmielenkiintoinenaihe      

tarkemmalle tutkimukselle. 

 

1.3 Tutkielman tutkimuskysymykset ja tavoitteet 

 

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää miten yrityksen tulisijohtaa         

opinnäyteprosessia.Tutkielmassa tarkastellaan suurten suomalaisten yritysten      

opinnäytteidenteettämisenprosesseja.Toisinsanoenselvitetäänmiksijamiten         

opinnäytteitäteetetäänsekämitähaasteitaopinnäytteidenteettämiseenliittyy.        

Tutkimuksen tavoitteeseen päästään tarkastelemallayritysten toimeksiantoina      

teettämienopinnäyteprojektienvaiheitajaanalysoimallaniitätietopääoman,tiedon        

johtamisensekähenkilöstöjohtamisenteorioidenavulla.Merkittäväosatutkimuksen        

sisältöä on opinnäytteiden ymmärtäminen yritysten näkökulmasta. Kun       

opinnäyteprojektinvaiheetjaniihinvaikuttavattekijätovatselvillä,onmahdollista          

ryhtyä toimenpiteisiin opinnäyteprosessin kehittämiseksi.Edellä esitettyjen      

tavoitteiden pohjalta voidaan muodostaa tutkielman tutkimuskysymykset: 

 

1.Mikä on opinnäytteiden teettämisen nykytila? 
 
2.Millaisia vaiheita yrityksen toimeksiantona teettämä opinnäyteprojekti 
sisältää? 
 

3.Miten yritysten tulisi johtaa opinnäyteprosessia, jotta tietopääomaa 
muodostuisi tavalla, joka kasvattaisi innovointikykyä? 
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Ensimmäisentutkimuskysymyksenjohdattelemanatutkielmassa,selvitetäänmiksija       

mitenyrityksetteettävätopinnäytteitä.Kiinnostavateemaonselvittäämihin         

opinnäytteitä hyödynnetään yrityksissä. Lisäksi kiinnitetään huomiota      

opinnäyteprosessinhaasteisiinjasiihenmitenopinnäytteidenteettämistäyrityksissä        

johdetaan.  

 

Toiseen tutkimuskysymykseen vastataan kuvaamalla millaisista vaiheista ja       

käytänteistäopinnäyteprojektimuodostuu.Elimitkäovatyrityksentoimeksiantona        

teettämänonnistuneenopinnäyteprojektinolennaisetvaiheet.Tutkimuskysymyksiin      

yksijakaksivastataanhaastattelemallayhdeksääeriyritystäjaidentifioimalla          

haastatteluaineistosta toistuvia ja merkityksellisiä teemoja.  

 

Kolmas tutkimuskysymys selvittää sitä, miten yritysten tulisi johtaa        

opinnäyteprosessia,jottatietopääomamuodostuisitavalla,jokalisääyritysten        

innovointikykyä.Muodostamallasynteesiteorianjaempiirisenaineistonpohjalta,        

tavoitteena on luoda opinnäytteiden teettämisen prosessimalli.  

 

1.4 Aikaisempi tutkimus 

 

Opinnäytteitäontutkittuaiemminkin.Merkittävinosatutkimuksestaonkuitenkin         

toteutettukasvatustieteellisissätiedekunnissa.Vuodentutkijaksivuonna2014valittu        

KimmoSvinhufvudinväitöskirja(2013)käsitteleekahtagradunteonkeskeistä        

vuorovaikutustilannetta:graduseminaariasekägraduntekijänjagraduohjaajanvälistä       

ohjaustapaamista.Svinhufvudtarkasteleemyösgradunkirjoittamistaseuraavista       

näkökulmista:opponenttien palaute,seminaarikeskustelutsekätekstien rooli       

ohjauskeskustelussa.  

 

Ammattikorkeakoulujenopinnäytetöitäonmyöstutkittuviimevuosina.Tämän        

tutkielmankannaltaopinnäytetyötutkimuksetovatmielenkiintoinentutkimuskohde      

kahdestasyystä.Ensiksiopinnäytetöidenhistoriaonsuhteellisennuori.Niitäon          

tehtySuomessavastavuodesta1992lähtien.Toiseksi,työelämäntarpeisiin         
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suunnattujaopinnäytetöitätehtiinammattikorkeakouluissavuonna2001noin70%         

kaikista opinnäytetöistä (Frilander-Paavilainen 2005).  

 

Frilander-Paavilaisen (2005)väitöskirja tutkiiopinnäytetöitäasiantuntijuuden      

kehittäjänäammattikorkeakoulussa.Tutkimustarkasteleeasiantuntijuutta,jota      

tavoitellaanammattikorkeakoulujenopinnäytetöissäsekätämänasiantuntijuuden      

ohjaamista.Rissanen(2003)ontutkinuttyöelämälähtöisiäopinnäytetöitäoppimisen        

kontekstinaelisitä,mitäopinnäytetyössäopitaanjamillaistaosaamistaopinnäytetyö          

kehittää. Hän korostaa,ettäasiantuntijaosaamisen kehittäminen tulisiolla        

työelämälähtöisen opinnäytetyön tulosja uusille työelämäälähelläoleville        

tutkimuksellisille ratkaisuille ja toimintamalleille on olemassa sosiaalinen tilaus.  

 

Opinnäytteistäonkirjoitettuaikaisemminkinmuunmuassaoppivanorganisaation        

(Kortelainen2014)jatiedekunnanopinnäyteprosessinkehittämisen(Leinonen2008)        

näkökulmasta.HallintotieteidenprogradussaKortelainen(2014)tutkii,miten        

poliisiorganisaatiooppiitutkimustiedostaPoliisiammattikorkeakoulunopiskelijoiden     

soveltavistaopinnäytetöistä.Leinosen(2008)diplomityöntaustallaonhavainto        

Oulunyliopistonteknillisessätiedekunnassa,jossadiplomityötovatmuodostuneet        

koulutusprosessin pullonkaulaksi.  

 

Verrattunaedeltäviintutkimuksiin,tässätutkielmassaopinnäytteitätarkastellaan       

yritysten näkökulmasta.Tiedon merkityksen kasvaessa liiketoiminnassa on       

merkityksellistä tunnistaa,miten opinnäytteiden tuottamaan tietoa voidaan       

mahdollisimman tehokkaastiyrityksissä hyödyntää.Opinnäyte mahdollistaa      

opintojenloppupuolellaolevanopiskelijantutustuttamisenyritykseenjasekäantaa         

opiskelijalle mahdollisuuden näyttää potentiaalinsa    

projektityöskentely-ympäristössä.  

 

TämäntutkielmanovatkirjoittaneetErikOjaniemijaJoonasKoskinen,jotka          

muodostivatniinkutsutuntaistelijaparin,jossatätäprogradu-tutkielmaatyöstettiin          

yhteistyössä kesästä 2014 kevääseen 2016. 
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1.5 Tutkimustyön rakenne 

 

Tässäjohdantoluvussaonesitettytämänprogradu-tutkielmantaustatekijät,         

tutkimuksen kontekstisekä tutkimuskysymykset.Seuraava luku muodostaa       

kirjallisuuskatsauksenpohjaltatutkielmanteoreettisenviitekehyksen.Ensiksiosiossa       

2.1tarkastellaanmitätietoon,mitensitäluodaanjamitentietoajohdetaan.Osiossa             

2.2esitetäänhenkilöstöjahenkilöstöjohtaminenyrityksenresursseina.Tämän        

jälkeenosiossa2.3tarkastellaanmitäontietopääomasekämitensevaikuttaa           

innovaatiokykyyn.Luvussa kolme esitellään tämän laadullisen tutkimuksen       

metodologia elitutkimusasetelmajavalitutmenetelmät.Lisäksiarvioidaan        

tutkimuksen luotettavuutta.  

 

Luvussaneljäonesiteltytutkielmanempiirinenaineisto.Ensiksiosiossa4.1,          

esitellään toimeksianto-opinnäytteitä ohjanneiden työntekijöiden    

haastatteluaineistoa,jonka jälkeen osiossa 4.2 esitellään henkilöstöosaston       

asiantuntijoidenhaastatteluaineisto.Lukuviisisisältäätutkielmanjohtopäätökset,       

jossa vastataan edellä esitettyihin tutkimuskysymyksiin,sekä tarkastellaan       

tutkimuksen rajoituksia ja jatkotutkimusta. 

 

2.0 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

Tässäluvussaesitellääntämäntutkielmanteoreettinenviitekehys.Osio2.1esittelee          

mitätietosekätiedonjohtaminenon.Toisessaosiossa2.2kuvaillaanhenkilöstöäja            

henkilöstöjohtamistaresurssina.Lopuksiosiossa2.3esitellääntietopääomanja        

innovaatiokyvyn välistä yhteyttä. 

 

Tässätutkielmassahyödynnetäänresurssipohjaistaajattelua(resource-basedview)       

yrityksiin ja organisaatioihin.Tämä näkökulma tarkastelee tapoja,joilla        

organisaatioiden resurssejasovelletaan jayhdistetään saavuttamaan kestävää       

kilpailukykyä,sekänäidenresurssientuottavuutta(Wernerfelt1984;Barney1991;         

Amit& Schoemaker1993).Tämänteorianmukaanorganisaatioonkertymä          

uniikkejaresursseja,jotkaovatluonteeltaanerilaisia(Wernerfelt1984).Amitja          



15 

Schoemaker(1993)määrittelevätresurssityhtenävarastonakäytettävissäolevista        

tekijöistä,jotka organisaatio omistaajahallitsee.Nämävarastotsisältävät         

vaihdettavissaolevaatieto-taitoa(esim.patenttejajalisenssejä),taloudellistaja         

aineellistaomaisuutta(esim.kiinteistöt,tehtaatjalaitteet)sekähenkilöstöpääomaa         

(Grant1991).Barney(1991)laajentaaresurssitulottumaankaikkiinvaroihin,         

kykyihin,ominaisuuksiin,informaatioonjatietoon,joitayrityshallitseejajotka          

mahdollistavathahmottamaan ja toteuttamaan strategioita,jotka parantavat       

tehokkuutta ja vaikuttavuutta.  

 

Edistääkseenkestävääkilpailukykyä,organisaationresurssienonoltavaharvinaisia,        

arvokkaita,korvaamattomiajavaikeastijäljitettävissä(Barney1991).Nämäresurssit         

voidaannähdänippuinaaineellisiajaaineettomiahyödykkeitä,kutenyrityksen         

johdon osaaminen, prosessit ja rutiinit sekä informaatio ja tieto, jota se hallitsee.  

 

2.1 Tieto ja tiedon johtaminen 

 

Tämäosio kuvaamiten tiedon johtaminen(knowledgemanagement)tukee         

tietopääomankasvattamista.LimjaKlobasin(2000)mukaantiedonjohtaminenon          

yhdistelmäprosessejajarakenteita,jotkaedistävättiedonluomistajajakamista,sekä           

kykyätoimiatiedonpohjalta.Tietopääoma(intellectualcapital)taasonkaikki          

yrityksessäolevantiedonsumma(Youndt&Snell2004).Jottavoidaanymmärtää,           

mitentiedonjohtaminentukeetietopääomankasvattamista,tuleeensiksiymmärtää,         

mitä tieto on sekä miten tietoa luodaan organisaatioissa.  

 

2.1.1 Data, informaatio ja tieto 

 

Kunpuhutaantiedosta,ontärkeäerotelladata,informaatiojatieto.Skyrme(1999)            

lähestyytietoahierarkisestijajakaatiedonneljäänluokkaan:data,informaatio,tieto           

javiisaus.Dataaovatfaktatjanumerot.Kundatalaitetaankontekstiin,syntyy            

informaatiota,jamerkityksellineninformaatioontietoa.Hierarkianylimpänäon         

viisaus, joka on näkemyksellistä tietoa.  
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Kuvio 2. Tiedon hierarkiamalli (Skyrme 1999) 

 

Dataonitsessäänhyödytöntä,jaseontiedonyksinkertaisinmuoto.Gloetja            

Terziovskin(2004)mukaaninformaatioondataa,jollaontiettymerkitysjatarkoitus            

käyttäjälle,kuntaastietoviittaainformaatioon,jokaonsulautunutyhteenhenkilön           

kokemusten,tilannetajun,tulkinnanjapäätelmienkanssa.StåhlejaGrönroos(1999)          

ovatkorvanneetosaamisellaylimmäntasonviisauden.Heidänmukaansaosaaminen         

onsitä,kunhenkilökykeneesoveltamaantietoatehtävänsuorittamiseentai          

ongelman ratkaisemiseen.  

 

Organisaatioissakatsotaanolevankolmentyyppisiävarastoja,joihintietovoi         

tallentua.Useattutkijat(esim.Edvison& Malone1997;Bontis1998)ovat           

analysoineetorganisaatioidentietovarastojajaovattunnistaneettietoavarastoja       

seuraavilta kolmelta organisaatiotasolta: 

 

1.yksilötasolla (individual level) 

2.ryhmätasolla (group level) 

3.organisaatiotasolla (firm level). 

 

Yksilötasollatietovarastotedustavattietoa,jokaonsitoutunutyksilöihinkuten         

tietotaito ja kokemukset(Bontis1998).Ryhmätasolla tieto on sulautunut         
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organisaationsuhteissaomiintyöntekijöihin,nykyisiinjatuleviinasiakkaisiin,        

alihankkijoihinjaomistajiin.Organisaatiotasollaontieto,jokaonjosiirtynytyksilö-           

tai ryhmätasolta organisatoriseksi tiedoksi kuten kulttuuri, rutiinit ja käytänteet. 

 

2.1.2 Tiedon luominen ja siirtäminen 

 

McInerneyn(2002)mukaantiedonjohtaminenperustuutiedonluomisenjatiedon          

siirtämisenymmärtämiseen.Polanyin(1966)mukaantietoonsidottuyksilöihin.         

Tietoaonkuitenkinorganisaatiossauseallaeritasolla(Ipe2003).DeLongjaFaheyn             

(2000)mukaantietoaonsekäyksilö-,ryhmä-ettäorganisaatiotasolla.Yksilötaso          

muodostaakuitenkinkriittisentason,koskatiedonjakaminensekäyksilötasontieto          

on edellytys sen esiintymiselle muilla tasoilla (Ipe 2003).  

 

Polanyin (1966)mukaantietoonjokoimplisiittistäelihiljaista(tacit)tai           

eksplisiittistä eli täsmällistä (explicit). Hiljaisella tiedolla tarkoitetaan       

henkilökohtaistajakokemusperäistädokumentoimatontatietoa,jotaonvaikeajakaa         

sekäkommunikoidatoistenkanssa.Hiljainentietoonsetieto,mikäonyksilönpään             

sisällä.Vastaavastitäsmällistätietoavoidaandokumentoidasanoinjanumeroin         

sekäjakaajahyödyntääorganisaationsisällä.Täsmällistätietoaovatesimerkiksi          

raportit, ohjekirjat ja manuaalit. (Polanyi 1966) 

 

Tiedon,hiljaisentaitäsmällisen,luominenonmonimutkainenprosessi.Tiedon         

luomisentunnetuinprosessimallionNonakajaTakeuchin(1995)SECI-malli.         

Heidänmukaansayksilötjakavatjayhdistävättietoatoistensakanssauudeksi          

tiedoksi.Toisinsanoenhiljaisenjatäsmällisentiedonjatkuvastavuorovaikutuksesta         

syntyyuuttatietoa.Tämänlisäksivuorovaikutustatapahtuumyösyksilönja          

organisaation välillä.SECI-mallissa tieto laajentuu sekä laadullisestiettä        

määrällisesti.NonakajaTakeuchi(1995)esittävätneljäeritiedonsiirtymisen          

vaihetta:  

 

1.tiedon sosialisaatio (socialization)  

2.tiedon ulkoistaminen (externalization) 
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3.tiedon yhdistäminen (combination)  

4.tiedon sisäistäminen (internalization). 

 

Tiedonsosialisaatiotarkoittaahiljaisentiedonsiirtymistäuudeksihiljaiseksitiedoksi         

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden yksilöiden kanssa.Sosialisaatio on       

prosessi,jossaluodaanuuttatietoajakamallahenkilökohtaisiakokemuksia.Tiedon         

sosialisaatiota voi tapahtua epävirallisissa kohtaamisissa kuten lounaalla,       

kahvitauolla tai vaikka työajan ulkopuolella. (Nonaka & Takeuchi 1995) 

 

Toinenvaihe,tiedonulkoistaminen,kuvaahiljaisentiedonartikulointiatäsmälliseksi         

tiedoksiesimerkiksikäsitteidenjamallienavulla.Ulkoistaminenonsosialisaatiossa         

esiinnousseidenasioidenjatkojalostamista.Tiedonulkoistamisenvaiheedesauttaa        

tiedontallentamistajasenkatsotaanolevanyksitärkeimmistätekijöistätiedon          

luomisenprosessissa.Hiljainentietomuunnetaantäsmälliseksitiedoksi,jottasitäon          

helpompi jakaa organisaation sisällä. (Nonaka & Takeuchi 1995) 

 

TiedonyhdistämiseneliSECI-mallinkolmannessavaiheessauuttatäsmällistätietoa         

yhdistetäänjoolemassaolevaantäsmälliseentietoon.Tämätarkoittaasitä,että          

täsmällistätietoakerätäänisommiksikokonaisuuksiksi,joitasittenyhdistetään,        

muokataanjasystemoidaanuudeksitiedoksi.Uuttatäsmällistätietoajaetaan         

organisaation sisällä esimerkiksidokumenttien,koulutuksen,palaverien ja       

informaatiojärjestelmien avulla. (Nonaka & Takeuchi 1995)  

 

SECI-mallinneljäsvaihe,sisäistäminen,kuvaatäsmällisentiedonsiirtymistä        

hiljaiseksitiedoksi.Tämätapahtuu,kunorganisaationsisälläjaettuuusitäsmällinen          

tietoomaksutaanyksilölliseksihiljaiseksitiedoksi.Tätäprosessinneljättävaihetta         

leimaa tekemällä oppiminen,kun yksilöthyödyntävätesimerkiksijaettuja        

dokumentteja tai ohjekirjoja.  (Nonaka & Takeuchi 1995)  
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Kuvio 3. Tiedon luomisen prosessimalli (Nonaka & Takeuchi 1995) 

 

Kunhiljainentietoonsosialisaation,ulkoistamisenjayhdistämisenkauttasisäistetty,          

voijälleenuusitiedonluonninkierroskäynnistyäsosialisaatiolla.Organisaatiooppii         

sitätehokkaammin,mitäparemminsehallitseeedellämainittujenneljänvaiheen          

kauttaeteneväntiedonluomistasystemaattisesti(Takeuchi&Nonaka2000).Jotta          

toistuvajakehämäinenoppiminenolisijatkuvaa,NonakajaTakeuchiovatmyös           

tunnistaneet viisi tekijää, jotka tukevat tiedon luomista:  

 

1.tarkoituksenmukaisuus (intention)  

2.itsenäisyys (autonomy)  

3.vaihtelevuus ja luova kaaos (fluctuation and creative chaos)  

4.päällekkäisyys (redundancy)  

5.moninaisuus (requisite variety).  

 

Ensimmäinentekijä,tarkoituksenmukaisuus,viittaasiihen,ettätiedonluomisen        

tarvetuleeollatodellinenjayrityksenstrategianmukainen.Toiseksiyksilöllätulee           

olla riittävä vapausaste,itsenäisyys,kaikilla organisaation tasoilla havaita        

odottamattomiamahdollisuuksia.Kolmastekijäonluovakaaos,jonkapuitteissa         

nykyisiätoimintamallejatulisikyseenalaistaasekäetsiäuusia.Neljästiedonluontia          

edistävätekijäonpäällekkäisyys.Organisaationtuleetukeasellaistatietoa,milläei           

olevaikutustajokapäiväiseentyöhön,muttajokavoiauttaayksilöäymmärtämään          

laajempiakokonaisuuksia.Viimeinentekijäonmoninaisuus,jokamahdollistaa        

organisaation kyvyn sopeutua ympäristön muutoksiin. (Takeuchi & Nonaka 2000) 
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2.1.3 Tiedon johtaminen 

 

1900-luvulla olemme nähneet muutokset materiapohjaisesta taloudesta      

tietopohjaiseen talouteen,missäsuurin osayrityksenarvostaonsulautunut         

tietopääomaan.Tällaisessataloudessatiedontehokasjohtaminenvoidaankatsoa        

olevan kilpailuedun tärkein lähde (Grant 1996).  

 

Tiedon johtaminen on pohjimmiltaansitä,mitenorganisaatioissadatastaja         

informaatiostaluodaan tietoasekämitensitähyödynnetäänongelmanratkaisussa.        

Tiedon johtaminen on käsite,jotakäytetään tässätutkielmassavastineena         

englanninkieliselle termille “knowledge management”. Suomenkielisessä     

keskustelussakuitenkinesiintyymyöskäsitteettietojohtaminen,tietämyksenhallinta       

jaosaamisenjohtaminen.GloetjaTerviovskin(2004)mukaantiedonjohtaminenon           

joukkotoisistaanriippuvaisiatoimintojakutentiedonluominen(creation),tiedon         

jakaminen(sharing),tiedonkartoittaminenjaluettelointi(mappingandcataloging),         

tiedon siirtäminen (transport),tiedon varastointi(storage)jatiedonjakelu         

(distribution).  

 

Tiedon johtamisellaon pohjimmiltaan strateginenpäämääräorganisaatioiden       

pyrkiessäparantamaankompetensseja,kyvykkyyksiäjaprosessejakilpailuedun       

saavuttamiseksi.Onmyöshyvähuomioida,ettätietonähdäänyhtenäharvoista          

tekijöistä,joillavoidaansaavuttaanimenomaanpitkäkestoistakilpailuetua(Nonaka        

&Takeuchi1995).Tiedonjohtamisellavoidaankatsoaolevankaksitavoitetta(Zack           

1999).Ensimmäinentavoiteonsaadaorganisaationhiljainentietotunnistettuaja          

jaettuainnovatiivistentuotteidenjapalveluidensynnyttämiseksi.Toinentavoiteon         

hallita eksplisiittistä eli täsmällistä tietoa esimerkiksi tietojärjestelmien avulla.  

 

Nielsen (2005)on artikkelissaan vertaillutstrategisen johtamisen jatiedon         

johtamisenakateemistakirjallisuuttaneljältävuosikymmeneltä.Senpohjaltahän        

esittää,ettänykyinentiedonjohtamisentutkimusnoudatteleestrategisenjohtamisen         

paradigmoja.  
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Ensimmäinenkoulukuntastrategisenjohtamisenkirjallisuudessaonnimeltään       

’sisältö’.Chandler(1962)toteaasuoraviivaisestiklassikoksimuodostuneessa       

kirjassaan,ettärakenneseuraastrategiaa.Toisinsanoenhänenmukaansastrategiset          

päätökset johtavatpitkällä aikavälillä pääoman ja rakenteiden uudelleen        

järjestäytymiseen,jokatuottaaylivoimaistakilpailukykyä.Strategiatnähdään       

erillisinäfunktioina,jotkaovattarkoituksenmukaisiajaiteratiivisia.Andrews(1971)         

lisää,ettäorganisaatioidentulisikeskittyäsisäisiinvoimavaroihinjaheikkouksiin         

ottaenhuomioonulkoisetmahdollisuudetjauhat(tunnetumminSWOT-analyysi).        

Toinenkoulukuntaonnimeltään’prosessi’,jokakeskittyylähinnäprosessiin,jolla          

muutostahallitaan.Tämäkoulukuntanäkeeyritystenvälisenkilpailunulkoisesta         

näkökulmasta.Strategiatimplementoidaanyrityksensisältäkäsinsarjanatoimintoja,        

jotkayhdessämuodostavatprosessin,jollahaluttulopputulossaavutetaan(Pavitt         

1990).  

 

MyösNielsenin(2005)mukaantiedonjohtamistavoidaantarkastellakahdesta         

näkökulmasta.Sisältönäkökulmakeskittyytiedonerityyppien,esimerkiksihiljainen        

jatäsmällinentieto,luokittelemiseenkategorioidensekäsiirrettävyydenmukaan.        

Sisältönäkökulmatarkasteleeetenkintäsmällisentiedonsiirtämistäyrityksensisällä        

tietojärjestelmienavulla.Näitäjärjestelmiäovatesimerkiksiintranet,ohjelmistotja         

sähköposti.Sisältönäkökulmaeikuitenkaankorostatiedonkahtiajakoisuutta.Se        

ennemminkinpyrkiitarkastelemaantietoajatkumonatäsmällisestätiedosta,jokaon         

sulautunutyrityksentuotteisiinjapalveluihin,hiljaiseentietoonjokailmeneeyksilön          

taitoinajarutiineissa(Inkpen&Dinur1998).Sisältönäkökulmassatarkastellaan         

myösorganisaationrakenteitakutenosaamisyhteisöjä(communities-of-practice)      

sekä tiedon koontia ja siirtämistä. 

 

Nielseninkäsittelemäprosessinäkökulmakäsittäätiedonjahenkilöstönstrategisena        

pääomanasekäkeskittyyniidenprosessienkehittämiseen,jotkatukevattiedon         

hankintaajasisäistämistä.Prosessinäkökulmatarkasteleemyösorganisaation       

vastaanottokykyä painottaen uuden ulkopuolisen tiedon hankintaajatiedon        

omaksumisentärkeyttä(Cohen&Levinthal1990).Nielsennostaaesillemyös          

Blackerin (1995) tiedon luokittelun, jonka mukaan ymmärrys on        
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merkityksellisempääkuinlajiteltutieto.Hänenmukaantietoesiintyyviidessä         

muodossa:ilmentymänä(embodied),sulautuneena(embedded),käsitteellisenä      

(embrained), jaettuna ymmärryksenä (encultured) ja dokumentoituna (encoded).  

 

ArtikkelissaanNielsen(2005)pohtiitiedonjohtamisentulevaisuutta,jossasisältö-ja          

prosessinäkökulmaovatsulautumassaikäänkuinyhteen.Yksittäistenyritysten        

tarkastelunsijaan,tutkimuksensuuntaonmuuttumassakohtiyritystenvälisen         

yhteistyönymmärtämistä.Integroimalla‘sisältö’ja‘prosessi’-teoriatsekäottamalla         

huomioonulkoistenverkostojenvaikutus,vainsillointiedostavoimuodostua         

dynaaminen ja jatkuvasti muuttuva pääoma.  

 

2.1.4 Tiedon soveltaminen 

 

KazmijaAhmad(2001)ovattunnistaneetkolmetekijääjoistatiedonjohtamisen           

kapasiteettikoostuu:tiedonhankinta(knowledgeacquisition),tiedonjakaminen        

(knowledgesharing)jatiedonsoveltaminen(knowledgeapplication).Tiedon        

hankintakuvaa,mitentyöntekijätvaihtavattietoaorganisaationsisäistenjaulkoisten          

verkostojenkanssa.Tämänontodettuvähentävänepävarmuuttasekämahdollistavan         

organisaationnykyisentiedonvuorovaikutuksenuudentiedonkanssa(Yli-Renko        

ym.2001).Tämäntyyppinentiedonhankintakerryttääorganisaationtieto-,taito-ja           

kokemuspohjaista osaamista (Bontis 1998). 

 

Tiedonjakaminenonkäyttäytymisenrutiineja,joissatietoajaetaanyksilö-ja          

ryhmätasolla.Tämämahdollistaakollektiivistaoppimistasekäaiemminsirpaleisen        

tiedon yhdistämistä uudeksi tiedoksi  (Chen & Huang 2009).  

 

Viimeiseksitiedonsoveltaminenviittaakäyttäytymisenrutiineihin,jossakäytetään        

jasovelletaansekäyksilöettäryhmätasontietoa(Yli-Renkoym.2001).Tiedon           

soveltaminenmyösparantaaorganisaatiossakäytettävienprosessiteknologioitaja       

hallintojärjestelmiä.Tiedon soveltamista pidetään yhtenä tiedon johtamisen       

keskeisenätekijänä,koskasemahdollistaahiljaisentiedonsiirtymisentäsmälliseksi         
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tiedoksi.Tämäjohtaatiedontallentumiseen(capturing)organisaationtietokantoihin,        

ohjelmistoihin, strategioihin ja rutiineihin (Grant 1996). 

 

Kun tiedosta muodostuu kilpailukyvyn resurssi, organisaatiot joutuvat       

ymmärtämään,ettäjatkuvaoppiminenonvälttämättömyyspysyäkseenmukana        

teknologisessakehityksessäsekänopeastimuuttuvissaliiketoimintaolosuhteissa.      

Oppiminenonratkaisevatekijäorganisaatiollesaadakseenmonipuolistauuttatietoa         

rikastuttamaanasiakkaankokemaaarvoa.Organisaatiossavoidaankatsoatapahtuvan        

kahdentyyppistäoppimista,tutkivaa(exploratory)jahyödyntävää(exploitative).        

(Rosdi & Kok-Wai 2010) 

 

Hyödyntäväoppiminenmääritelläänoppimiseksi,jokaliittyyolemassaolevantiedon         

jalostamiseenjasyventämiseenjajossatietoaetsitään,hankintaanjayhdistellään.          

Hyödyntäväoppiminen onrutiininomaistajavaatiiuseintuekseentutkivaa         

oppimista.Tutkivaoppiminenviittaauudentiedonetsimiseen,jotaeioleolemassa           

organisaationsisällä,jajokavoimuuttaanykyisentiedonmerkityksettömäksi.         

(Rosdi & Kok-Wai 2010) 

 

Yksilönoppimistatarvitaan,jottaorganisaatiovoioppia.Organisatorinenoppiminen         

onkuitenkinenemmänkuinyksilöidenoppimisensumma.Tämäonmahdollista          

siksi,ettäorganisatoristaprosessiavoidaankehittääjakäyttäätukemaanyksilöllisen          

tiedonsiirtymistäorganisatoriseksi.Tämävaatii,ettätietoontehokkaastivarastoitu          

ja muiden käytettävissä. (Heraty 2004) 

 

Yrityksenhenkilöstöönliittyvätasiatvaikuttavatratkaisevastitiedonjohtamisen        

lopputulokseen.Menestyksekästiedonjohtaminenonriippuvainensiitä,että        

yritykselläonmotivoituneitatyöntekijöitä,jotkaottavatprosessissaaktiivisenroolin.         

(Robertson & O’Malley Hammersleyn 2000) 
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2.2 Henkilöstö ja henkilöstöjohtaminen resurssina 

 

Globaalissa kilpailussa, monet yritykset painottavat pätevän henkilöstön       

rekrytoinnin,säilyttämisenjakehittämisenmerkitystä.Henkilöstöresurssitvoivat       

muodostaayrityksenkilpailuedunlähteen(Barney1991).BeckerjaHuselidin(2006)          

mukaanhenkilöstöhallinto,-johtaminenja-prosessitvoivatmyösollakilpailuetua         

luova resurssi.  

 

Henkilöstönähdääntänäpäivänäenemmänkinmenestystekijänäkuinkulueränä.        

Samallaonkuitenkinhuomioitava,ettätietointensiivisessäyrityksessähenkilöstöon         

kalleinsekämerkittävintuotannontekijä.Vaikkamonettutkijatpitävätteknologiaa         

tiedonjohtamisenavaintekijänä,osatutkijoistapainottaa,ettätiedonjohtamisessaon          

kyseihmisistäeikäteknologiasta.Onyleisestitodettu,ettähenkilöstöjohtaminen         

vaatiitaitojatyöskennelläsekätäsmällisenettähiljaisentiedonkanssa.(Soliman&           

Spooner 2000) 

 

2.2.1 Asiantuntijaorganisaatio kontekstina 

 

Asiantuntijaorganisaatiotmuodostavatnykyisessätietoyhteiskunnassamerkittävän     

osan elinkeinoelämää. Asiantuntijaorganisaatiot esimerkiksi ohjelmisto- ja      

tietotekniikka-alan yritykset, konepaja- ja metsäteollisuus ja      

konsultointipalveluorganisaatiot tuottavat palveluita ja tuotteita.  

 

Kun puhutaanasiantuntijaorganisaatioista,nousevatesiinkäsiteettietotyöja        

asiantuntijatyö.Beruvides & Koelling (2001) ovatmääritelleettietotyön        

(knowledge-work)luonteenseuraavasti:“jokohenkistätaifyysistä,jokavaatiipaljon          

harkintakykyä,epävarmojapäätöksiäsekästrategistaajattelua,muttayleensätyön         

tulosonaineetonta”.VastaavastiasiantuntijatyöonStumpfin(2007)mukaantyötä,          

jossaasiantuntijatvälittävätasiantuntemuksensaliitettynätiettyyntehtäväänluoden        

arvoajokoorganisaatiolleitselleentaiasiakkaille.Työasiantuntijaorganisaatiossa        

vaatiiuusiaominaisuuksiatyöntekijöiltäkutentunneälyä,itsensäjohtamista,        
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systeemiajattelua,oppimaanoppimista,intuitiivistapäätöksentekoasekäkykyä       

toimia muutoksen keskellä (Thite 2004). 

 

Asiantuntijatyöjatietotyökuvaavatsiistyötähiemantoisistaanpoikkeavista         

näkökulmista.Tässätutkielmassakäytetäänkumpaakintermiä.Asiantuntijuus       

korostaayksilönkoulutusta,kokemusta,persoonallisuuttajaosaamista,kuntaas         

tietotyöllä kuvataan työtehtävien luonnetta eli tiedon hyödyntämistä       

ongelmanratkaisussa. Toisin sanoen asiantuntijat tekevät tietotyötä.  

 

Kognitiivisenlähestymistavanmukaanasiantuntijallaonei-asiantunijoihinnähden       

erilainenlähestymistapaasioihin,mikämahdollistaamonimutkaistenasioidenja        

ilmiöidenymmärtämisen(Treem2012).Asiantuntijatehtäviinvalikoituukorkeasti       

koulutettuja, tyypillisesti teknisen, kaupallisen tai oikeustieteellisen alan       

ammattilaisia.Rahallisenkorvauksenlisäksi,asiantuntijatvaativatorganisaatiolta       

autonomiaa,johtamisenläpinäkyvyyttä,avointakulttuuria,vaativiatyötehtäviä,       

sosiaalisiaverkostoja,nopeaajatoistuvaapalautettasekäjoustaviatyöolosuhteita         

(Thite 2004). 

 

Asiantuntijaorganisaatioissa tarvitaan asiantuntijoita,jotkapystyvättekemään      

tietotyötä projektiluontoisestiyhteisössätairyhmässä.Asiantuntijuussyntyy       

yksilöiden välisestävuorovaikutuksesta.Toisaaltavoidaanmyösnähdä,että        

asiantuntijuustiivistyykunyksilötikäänkuinliittävätasiantuntijuuttatoisiinsa.Jotta          

asiantuntijatvoivattehdätyönsämahdollisimmanhyvin,tarvitaanorganisaation        

rajojaylittävääjohtamistakutentiedonjohtaminenjaverkostojohtaminen.(Treem         

2012).  

 

Jokaisessaasiantuntijatyössänykyäänhyödynnetäändataa,informaatiotajatietoa.        

Yhden määritelmän mukaan tietotyön perustehtävä on ongelmanratkaisu.       

Ongelmanratkaisussatietotyöntekijätluovatratkaisunedellyttämäätietoadatanja        

informaationpohjalta.Wright(2005)esitteleepsykologiJeanPiagetinnäkemyksen         

siitä,ettäongelmiaonkahdentyyppisiä,rutiininomaisiaelijokäsiteltyjäongelmia           

sekäuusiaongelmia.Hänerotteleekolmentyyppisiärutiininomaisiaongelmia.         
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Ensimmäinenryhmäovatyksinkertaisetjatututtilanteet.Toinenryhmäovat          

rutiiniongelmatuudessataierikontekstissa.Kolmasryhmäovatongelmat,jotkaovat           

rutiiniongelmienmonimutkikaisiamuunnelmia.Wright(2005)painottaaerityisesti       

uusien ongelmien ratkaisemisen olevan arvokasta tietotyössä.  

 

2.2.2 Henkilöstöjohtaminen 

 

Henkilöstöjohtamisen (human resource management) konsepti kehittyi      

Yhdysvalloissa1960ja1970-luvuilla,jaonsiitäeteenpäinotettukäyttöönhyvin            

laajasti ympäri maailmaa. Henkilöstöjohtamisesta käytetään myös termiä       

henkilöstövoimavarojen jahenkilöstöresurssien johtaminen.Kauhanen (2009)      

tiivistäähenkilöstöjohtamisensarjanatoimintoja,jonkatuloksenaorganisaatio       

pystyy houkuttelemaan haluamansa henkilötsekä pitämään,motivoimaan,       

kannustamaanjapalkitsemaanheidätpalveluksessaan.Hänjatkaa,ettäonluotava          

edellytyksetmenestyksellesekäylläpidettävätyökykyä.TämäonmyösJonesym.          

(2000)näkemyshenkilöstöjohtamisesta.Heidänmukaansa,joshenkilöstöjohtaminen       

pystyytähän,voisetuottaamerkittävääkilpailuetuaorganisaatiolle.Onilmeistä,että           

tämäasettaahenkilöstöjohtamisentietotalouden(knowledgeeconomy)eturintamaan       

(Soliman & Spooner 2000). 

 

Kirjallisuudessahenkilöstöjohtaminenonkaukanavakiintuneestamäärittelystä.      

Monionyrittänytluokitellaeriaihealueet,joitahenkilöstöjohtaminenkattaa.         

Esimerkiksi yksi klassinen henkilöstöjohtamisen määritelmä on jakaa       

henkilöstöjohtaminenneljäänosaan:henkilöstönvaikuttavuus,henkilöstövirrat      

(sisään,sisälläjaulosorganisaatiosta),palkkioratkaisutjatyömenetelmät(Beerym.          

1985).  

 

Barneyn(1991)mukaanhenkilöstöjohtaminenonresurssinaarvokasta,koskaseon          

sosiaalisesti monimutkaista ja tästä syystä vaikeasti siirrettävissä.       

Henkilöstöjohtamisensuurinhyötysaavutetaan,kunperinteistenhenkilöstöhallinnon       

käytäntöjen,kutentyöntekijöidenrekrytoimisenjakouluttamisensijaankeskitytään        
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organisaatiorajat ylittävien yhtenäisten käytäntöjen ja järjestelmien luomiseen.  

 

Anthony(1965)luokittelijohtamisenkolmeentasoon:strategiseen(strategic),        

liikkeenjohdolliseen(managerial)jaoperatiiviseentasoon(operational),joissa       

käsitelläänerityyppisiäpäätöksiä.Tichyym.(1981)tarkastelivatedellämainittuja          

johtamisentasoja,henkilöstöjohtamisennäkökulmasta.Esimerkiksihenkilöstön      

valintoihin liittyvissä toimissa operatiiviisen tason tehtäviin kuuluu       

henkilöstöhankinnatjarekrytointi.Liikkeenjohdollinentasohuolehtiipidemmän       

aikavälinrekrytointisuunnitelmienlaatimisesta.Liikkeenjohdollisentasontehtäviin      

kuuluisiesimerkiksiselvittääkahdeneripuolellemaataperustettavantehtaan         

henkilöstötarpeitasekäkuinkaheidättavoitetaan.Strategisentasontoimintojaon         

katsoapidemmälletulevaisuuteen.Strategisentasonhenkilöillevoidaanesittää        

kysymys: “Minkälaisia ihmisiä tarvitsemme johtamaan ja pyörittämään       

organisaatiotatulevaisuudessa?”Pitkänaikavälinvaikutuksetpyritääntoteuttamaan       

nykyisellä henkilöstövalinnoilla, työkierroilla ja koulutuksilla. 

 

Henkilöstöjohtaminenonviimeaikoihinastinähtyhenkilöstönvalintaa,koulutusta         

jaylläpitämistätukevanatoimintona,muttanytjohtamisenroolionsiirtymässä          

yrityksissäenemmänstrategiseensuuntaan.Resurssipohjaisenajattelunkoulukunta       

ontuonutajatuksensiitä,ettästrategisenjohtamiseneinähtyenääsaavuttavan           

kilpailuetuaulkoisistatekijöistäjohtuen,vaansisäisestäympäristöstäjohtueneli         

resursseista, pääasiassa ihmisistä. (Barney 1991; Wernerfelt 1984) 

 

BarlettjaGhoshalin(2002)mukaanyritystenjohtajatymmärtävätnestrategiset          

vaikutukset,mitäuusitietoonperustuvajapalvelupohjainenliiketoimintaympäristö        

edellyttää.Menestyminenvaatiiyrityksiltänopeutta,joustavuuttajajatkuvaa        

uusiutumista.Heidänmukaansatämäntyyppinenmuutosstrategisenjohtamisen        

ajattelussaonnostanuthenkilöstöresurssityrityksenstrategiseksiresurssiksi,koska        

resurssit,kyvytjapätevyydet,ovatriippuvaisiaihmisistä.Erityisestikyvytja          

pätevyydet,jotkaovatihmistenpäässä,voidaannähdäorganisaationkannalta         

arvokkaana ellei jopa strategisesti tärkeimpänä resurssina.  

 



28 

2.2.3 Strateginen henkilöstöjohtaminen 

 

Yhdenmääritelmänmukaanstrateginenhenkilöstöjohtaminen(strategichuman       

resourcemanagement)viittaaorganisaatioissasekäniidenliiketoimintayksiköissä       

henkilöstön suhteen tapahtuviin strategisiin valintoihin,joilla on vaikutus        

organisaationtoiminta-ja suorituskykyyn(Boxali& Purcell2000).Beckerja          

Huselidin (2006) mukaan strateginen henkilöstöjohtaminen on syntynyt       

välimieheksi,henkilöstö-jastrategisen johtamisenvälimaastoon.Strateginen       

henkilöstöjohtamineneikeskityniinkäänyksilöön,vaanennemminkinhuomioon         

henkilöstöjohtamisen järjestelmissä ja organisaation suorituskyvyssä.  

 

Resurssipohjainenajatteluonstrategisenhenkilöstöjohtamisentutkijoidenkäytetyin       

teoria(Lengnick-Hallym.2009).Seontuonuttärkeitäavauksianopeastikasvavan           

strategisen henkilöstöjohtamisen keskuudessa. Tästä näkökulmasta     

henkilöstöjohtamisenarvokoostuusentuottamastastrategisestakyvystäluoda        

organisaatioita,jotkaovatpitkälläaikavälilläkilpailijoitaälykkäämpiäsekä        

joustavampia (Grant 1991).  

 

Henkilöstöjohtaminen ja strateginen henkilöstöjohtaminen nähdään joidenkin      

kirjoittajienmielestäidenttisinäjatermejäkäytetäänkinlähessynonyymeinä.        

EsimerkiksiMathis& Jackson (1985:3-4)määrittelevätseuraavastieron         

henkilöstöhallinnonjahenkilöstöjohtamisenvälille:henkilöstöhallintoonpääasiassa       

hallinnollisiatöitäkutenrekrytointia,henkilöstönvalintaajatyöntekijöidenmuiden         

ongelmien ratkomista,kun taas henkilöstöjohtaminen nähdään strategisena       

toimintona, joka keskittyy henkilöstöresurssien suunnitteluun tai      

palkkausmenettelyjen ja -strategian suunnitteluun. Edellä mainittu      

henkilöstöjohtamisenmääritelmäonsama,mitenBeerym.(1984:13)määrittelevät          

strategisen henkilöstöjohtamisen. Heidän omin sanoin “me katsomme       

henkilöstöjohtamista strategisesta näkökulmasta”. 

 

Alvessonin(2004:141)mukaanasiantuntijaorganisaatiottasapainoilevatkolmen       

henkilöstöstrategianvälillä:pätevimmätyksilöt,vahvatjärjestelmätjavahva        
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kulttuuri.Keskittyminen pätevien osaajien rekrytoimiseen,kehittämiseen ja       

palkitsemiseen vie merkittävästiresursseja.Toisaaltavahvojen järjestelmien       

korostaminenvaatiiniihinsopeutuvienosaajienrekrytoimista,kunkehittämisen        

kohteenaovattoimintaatukevattietojärjestelmät.Jostaasorganisaatiohaluaa         

panostaavahvaankulttuuriin,tuleerekrytoinnissahuomiojakaapotentiaalisten        

työntekijöiden asiaosaamisen ja persoonallisuuden kesken.  

 

Siitähuolimatta,ettäorganisaatioillaonyhäselvempikäsitystiedonjohtamisen          

merkityksestä,kokevatnehaasteitamääritelläjakäyttöönottaasitäomantoimialansa          

kontekstissa.Artikkelissaan“Henkilöstöjohtamisenstrateginenasemointi”Thite      

(2004) esittää kirjallisuuskatsauksen pohjalta neljä strategiaa henkilöstöosastoille: 

 

1.luottamus (trusting HR philosophy), 

2.oppimaan oppiminen (institutionalising learning to learn), 

3.henkilöstöjohtamisen järjestelmät (creating knowledge-oriented systems) 

4.globaali johtaminen (cross-cultural validity of management). 

 

Onitsestäänselvää,ettämenestyksekässtrateginenhenkilöstöjohtaminenvaatii        

osapuolten välistä luottamusta. Luottamus ja oikeudenmukaisuus ovatkin       

keskeisessäosassatiedonjohtamista.Ilmansitäyksilöteivätolehalukkaita          

jakamaanhiljaistatietoaan.Siitäsyystä,ettätietoonsidottuyksilöihin,tulee           

organisaatioidenluodahenkilöstöjohtamisenfilosofia,jossapalautetaantyöntekijät       

organisaation keskiöön. (Thite 2004) 

 

Zuboff(1988:395)oppimaanoppiminenontyönuusimuoto.Oppimaanoppiminen           

vaatiiitseohjautuvuutta,ryhmätyötäjatiedonjakamista.Ajatteluntuleeolla         

globaalia,rohkeaa,epäsovinnaistajakyseenalaistavaa.Henkilöstöjohtamisenon       

vaikeamäärittääsitä,mitäopitaan,muttasevoiluodaolosuhteet,jotkarohkaisevat            

oppimaan(Horibe1999).Toisinsanoentärkeämpääonsemitenopitaankuinsemitä             

opitaan.  
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Kolmasstrategiapainottaahenkilöstöjohtamisentietojärjestelmien(humanresource       

informationsystem)asettamistatukemaantiedonjohtamistajakannustamaan        

oppimaanoppimiseen.Tietojärjestelmienavullatuleevarmistaa,ettäorganisaatiossa        

onprofiililtaanoikeattyöntekijät.Tämänlisäksirekrytointivaiheessaonhuomioitu         

työntekijöidensitouttamiseksise,ettäorganisaationjahenkilöstöntavoitteetovat         

yhtenevät. Kattavalla ja vahvalla suorituksien johtamisen järjestelmällä       

(performance managementsystems),henkilöstöosasto voiluodastrategisesti       

merkittävää ja vaikeastikopioitavissa olevaa kilpailuetua.Tämä tarkoittaa        

järjestelmää, jossa selvästi määritellään, mitataan ja palkitaan haluttua        

käyttäytymistä. Eli tiedon tulee olla päätöksenteon pohjalla myös        

henkilöstöosastoilla. (Thite 2004) 

 

Liiketoiminnankansainvälistymisestäpuhutaanpaljon,muttaonmyöshyvämuistaa,         

ettäjohtamisentuleeollakansainvälistä.Edellämainitutstrategiatovatvahvasti          

länsimaalaisia(Yhdysvalloistalähtöisin)jaeivätkäainaolesuoraansovellettavissa         

kaikillamantereilla.Kansallinenkulttuurivaikuttaatyöntekijöidenmotivaatioon,       

sitoutumiseen,uskollisuuteen,asenteisiin,mielikuviinjakäyttäytymiseen.Jos       

henkilöstöjohtamisenstrategioitayleistetään,onsyytäkäyttääharkintaajapaikallista         

asiantuntijuutta. (Thite 2004) 

 

2.2.4 Henkilöstöstrategia 

 

Lepak ja Snellin (2001)mukaan,yhden organisaation sisällä on useita          

työntekijäryhmiä,jotkaedellyttäväterilaisiahenkilöstöstrategioita.Heidänesittävät       

neljätyöntekijäryhmää,jotkaovateroteltusenpohjalta,mitätietoahetarjoavat           

organisaatiolle: 

 

1.ydinasiantuntijat (core knowledge workers) 

2.ulkopuoliset työntekijät (external or alliance partners) 

3.perinteiset työntekijät (traditional employees) ja 

4.sopimustyöntekijät (contract workers). 
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Ensimmäinentyöntekijöidenryhmäon ydinasiantuntijat,jotkapitäväthallussaan        

tietoa,jokaonyrityskohtaistajaliittyyvahvastiyrityksenydinosaamiseen.Tähän          

ryhmään sovelletaan ‘make’-strategiaa,koska organisaatio sitoutuu heihin        

kouluttamallajakehittämälläheidänosaamistaan.Toiseksiulkoiset-työntekijäton        

ryhmä,jonkakanssaorganisaatiototeuttaastrategistayhteistyötäpäästäkseenkäsiksi         

erityiseen asiantuntijuuteen tai tietoon. Heidän kohdallaan sovelletaan       

‘collaboration’-strategiaa.Kolmastyöntekijöidenryhmäonperinteisettyöntekijät,        

jotkaomistavatarvokasta,muttaeiyritys-spesifiätietoa.Tämänryhmänkohdalla          

käytetään‘buy’-strategiaa,jolloinyrityksetsaavattiedonvälittömästikäyttöönsä         

rekrytoidessaanperinteisentyöntekijän.Viimeinenryhmäonsopimustyöntekijät,       

joidenhallussaonavustavaatietoa,jostaeiolesuoraahyötyäasiakkaallearvoa            

luotaessa.Tämäryhmäon tyypillisestivähiten koulutetuin.Hallintokulujen        

minimoiseksiyrityksetyleensäulkoistavatheidäntyötehtävänsä.Heihinsovelletaan        

‘contracting’-strategiaa,jonkamukaanulkoistetuthyvinspesifisettehtävät,        

arvioidaan ja palkitaan. (Lepak & Snell 1999; Perez & de Pablos 2003).  

 

Strategisen henkilöstöjohtamisen tulee hallita kaikkia edellä mainittuja       

työntekijäryhmiäymmärtääkseenniidenholistisenvaikutuksenyhtiöntoimintaan       

(Lepak& Snell2002).Useinhuomioonkuitenkinvainyhdessätaikahdessa            

ryhmässä,tyypillisestivainydinasiantuntijoissajohtuenheidänhallussaanolevasta        

ainutlaatuisestatiedostajasiitä,ettäuseininnovaatiotsyntyvättämänryhmän          

toimesta. (Peres & de Pablos 2003).  

 

Organisaationkontekstissaoppiminentapahtuuyksilö-(individual),ryhmä-(group)        

jaorganisaatiotasolla(organisational).Henkilöstöjohtamisenkeinoinonmahdollista       

helpottaa oppimista kaikilla näillä tasoilla. (Rus-Eft ym. 1997 ) 

 

Yksilötasollahenkilöstöosastontehtävänäjavastuullaonniidenasiantuntijoiden        

rekrytoiminen ja säilyttäminen, joista voidaan kehittää esiin oikeanlaisia        

kyvykkyyksiäsekäteknillisestäettäkäyttäytymisennäkökulmasta.Heitätulee        

motivoidaerilaisten suoritus-japalkitsemisjärjestelmien avullasekäpyrkiä        

muuntamaan heidän asiantuntijuutensa (mental models) täsmälliseksi tiedoksi. 
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Ryhmätasollahenkilöstöosastontuleeluodayksilöillemahdollisuustyöskennellä       

autonomisissaryhmissäsekäorganisaation sisälläettäulkopuolellasamalla        

yhdistäen asiantuntijuutta (mental models). Vastaavasti organisaatiotasolla      

henkilöstöosastonstrategian,systeemienjahenkilöstöntuleetyöskennelläyhdessä        

luodakseen tietopohjaisen oppimisympäristön.  

 

Tavoitellessaaninnovaatiovetoistaorganisaatiotatuleekulttuurinollasellainen,       

josssatietovirtaavapaasti.(Chen&Huang2009).Organisaatioidentuleemyös           

varmistaatiedonjatkuvauusiutuminenimplementoimallahenkilöstöjohtamisen      

käytänteitä,jotkakasvattavattyöntekijöidenmahdollisuuksiapäästäkäsiksimuiden        

toistentyöntekijöidentietoihin.Tämätapahtuuvuorovaikutuksessasekäsisäisten        

että ulkoisten sidosryhmien kanssa (Perez & de Pablos 2003).  

 

Tiedonjohtaminenedesauttaainnovointialuomallauuttatietoajakyvykkyyksiä         

(Nonaka& Takeuchi1995).Organisaatiotlähestyvättiedon johtamistaeri         

näkökulmista,jasenvaikutusilmeneeerityyppisenjatasoisentietopääoman          

muodostumisessa. 

 

2.3 Tietopääoma ja innovaatiokyky 

 

Tietopääoma(intellectualcapital)onkäsitteenäabstraktipitäensisälläänkaikki         

aineettomatresurssit,jotkavoivattuottaatulevaisuudessahyötyä(Mention2012).         

Aineettomatresurssittuottavatsuurellatodennäköisyydelläyrityksellekilpailukykyä       

johtuenniidensosiaalisestimonimutkikkaastaluonteesta.Tämätekeeniistävaikeasti         

jäljiteltäviä(Barney1991).StåhlejaGrönroos(1999)tarkentavattietopääoman         

määritelmänkattamaanmyösorganisaationjatkuvankyvykkyydenkäyttäätietoaja         

osaamistainnovaatioiksi.Toisinsanoentietopääomakattaasekäorganisatorisen        

tiedon että yksilöiden tietotaidon.  
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2.3.1 Tietopääoma aineettomana resurssina 

 

Aineettomatresurssitjakyvyt,jotkatunnetaanmyöstietopääomana,ovatlaajalti          

tunnistettukaikkeintärkeimmäksiarvonluonninjakilpailukyvynlähteeksi(Grant         

1996).Akateeminenkirjallisuusonlaajaltikorostanuttietopääomanvaikutustajasen          

johtamisentärkeyttä,jottayrityssaavuttaatuottavuustavoitteetjavoisiylläpitää         

korkeaa kilpailukykyä. 

 

Tietopääomanmääritelmiäonrunsaasti.Tämämääritelmienylenpalttisuustuoesiin         

eriperspektiivejä,joistaneovatnousseet.Näitälähtökohtiaovatesimerkiksitiedon           

johtaminen,henkisenomaisuudenoikeuksienhallinta,raportointijakirjanpidolliset        

kysymykset, talouden mittarit, hallinto sekä innovaatiojohtaminen. 

 

StåhlejaGrönroosin(1999)mukaanyrityksenaineetonpääomasyntyydatasta,          

informaatiosta,tiedostajaosaamisesta.Tällöinpääomallatarkoitetaanrahanarvoista        

omaisuuttajatietopääomallayrityksenkilpailukyvynkannaltamerkityksellistätietoa        

jasenhallintaa.Tietopääomanhejakavatkolmeenosaan:mekaaninentietopääoma,          

orgaaninen tietopääoma ja dynaaminen tietopääoma. 

 

Laajastatutkijajoukostajaerilaisistanäkökulmistahuolimattakonsensuslöytyysiitä,         

ettätietopääomaonmonitahoinenkonsepti(Mention2012).Sesisältääyhdistelmän          

inhimillistä pääomaa, rakennepääomaa ja suhdepääomaa.Tässä suhteessa       

tietopääoma on enemmän kuin osiensa summa. 

 

Tietopääomaavoidaan lähestyäjoko staattisestitaidynaamisesti.Staattisen        

lähestymisenmukaanorganisaationsisäisetjaulkoisetresurssitotetaankäyttöön         

tietylläajanhetkellä(Bontis1998).Kuntaasdynaaminenlähestyminenkattaamyös          

toimet,joillayritysvoihyödyntääresurssivarastojaan,luodalisäarvoajasuojella          

uuttatietoaan.Tämänkaltaisiintoimintoihinkuuluumm.henkilöstönkouluttaminen,         

tiedonjohtaminenjatuotekehityksentoiminnot.Näidenoletetaanvahvistavan        

olemassa olevaa tietopääomaa tai luovan uutta tietopääomaa. (Kianto 2007) 
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2.3.2 Tietopääoman komponentit 

 

Mention(2012)esittäätietopääomankokonaisvaltaiseksimääritelmäksi:tietopääoma       

onjoukkosisäisiäjaulkoisiaresursseja,joitaorganisaatiothyödyntävätyhdessä          

toisten resurssien kanssa(esim.rahallinenjaaineellinen)luodakseenuusia         

resursseja,jotkavoivatollaaineellisia,aineettomiataitaloudellisialuonteeltaan,         

pyrkimyksissäänsaavuttaakilpailuetua.Hänenmukaansatietopääomamuodostuu       

kolmesta eri komponentista:  

 

1.inhimillinen pääoma (human capital resource) 

2.suhdepääoma (relational capital resource) 

3.rakennepääoma (structural capital resource).  

 

Inhimillinenpääomakoostuuyksilöidentiedoista,taidoista,kokemuksistaja        

sitoutumisestaorganisaatioon.Inhimillinenpääoma(Becker1964)ontunnistettu        

tietopääomankeskeiseksikomponentiksi.Inhimillinenpääomaonerottamaton       

kantajastaan ja on täten helposti siirrettävissä eri yritysten välillä.  

 

Suhdepääomaviittaatietoonjokaonupotettunayrityksensisäisiinsuhteisiin,         

nykyisiinjapotentiaalisiinasiakkaisiin,osakkeenomistajiin,toimittajiin,teollisuuden       

alanjärjestöihinjamuihinulkoisiintoimijoihinulkoisessatoimintaympäristössä.        

Koskasuhteitaonsekäsisäisiäettäulkoisia,tulisiottaahuomioonettäonmyös             

sisäistäjaulkoistasuhdepääomaa.(DaudandYusoff2009;dePablos2004)           

Suhdepääomaviittaasiisorganisaationkykyynvuorovaikuttaasisäistenjaulkoisten         

sidosryhmienkanssa.Alunperintämäpääomanmuotoonollutosarakenteellista          

pääomaa(Edvinsson& Malone1997).Kuitenkinseonosoittautunutselkeästi          

erottuvaksipääomanmuodoksi,etupäässäkeskittyenasiakassuhteisiinjaleimautuen        

asiakaspääomaksi.Myöhemminkonseptionlaajennettukattamaanyrityksenkaikki        

eri ulkoiset yhteydet ja nimetty suhdepääomaksi.  

 

Rakennepääomaonseorganisaatiorakenne,jokamahdollistaainhimillisenpääoman        

hyödyntämisen.Se on infrastruktuuri,joka rohkaisee yksilöä luomaan ja         
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hyödyntämääntietoa.Vertauskuvallisestirakenteellinenpääomavoidaannähdä       

organisaationselkärankanapitäensisälläänorganisaationstrategiat,prosessitja        

menettelytavat. Informaatioteknologiat ja -systeemit, kuten ohjelmistotja       

datakeskukset,ovatrakenteellisenpääomankomponenttejasisältäenyrityksiin       

kerääntynyttätietoa.Toisinkuininhimillinenpääomarakenteellinenpääomaon         

yrityksenomistamaa,jasitävoidaannäinollenmyydätaivaihtaa.Kirjallisuusmyös            

kuvaarakenteellistapääomaatiedoksi,jokajäätaloontyöpäivänpäätyttyä.         

(Edvinsson & Malone 1997). 

 

2.3.3 Tietopääoman muodostuminen 

 

Martin(2010)esittäätietopääomanmuodostumisenprosessinanimeltätietosuppilo        

(TheKnowledgeFunnel).Määrätietoisellajohtamisellaorganisaatiotvoivatkehittää        

vaadittavattaidot,rakenteetjaprosessit,joillaluodaanarvoa,syöttämälläarvokkaita          

oivalluksia ja näkemyksiä tietosuppilon kolmen vaiheen läpi: 

 

 

 

Kuvio 4. Tietosuppilo (Martin 2010) 

 

Ensimmäinenvaihekäsittäämysteerin(mystery)eliratkaistavanaolevanongelman         

taitutkittavanilmiöönperehtymisenjasentutkimisen(exploration).Mysteerin         

käynnistää yksilön aavistus tai tunne.  
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Seuraavavaiheonheuristiikka(heuristic),jossamuodostuuikäänkuinilmiön          

nyrkkisääntö,jokaauttaakaventamaanmysteeriähallittavaksikokonaisuudeksi.       

Tässävaiheessailmeneevapaatatiedonvaihtoa,verkostoitumistajaratkaisun        

hakemista.Kunmysteerinmuotoalkaahahmottuajakiteytyäyksinkertaisemmaksi,         

heuristiseksi näkemykseksi, voidaan tutkimusresurssit kohdentaa paremmin.  

 

Kolmannessaelialgoritmi(algorithm)vaiheessaorganisaatiotlaittavatheuristiset        

näkemyksetkäytäntöön.Geneerinenjavielämonimutkainenheuristinentieto        

muunnetaankiinteäksijayksinkertaiseksikaavaksi.Toisinsanoenmuotoon         

löytynytjamysteerieliongelmaonratkaistavissa.Tietosuppiloontällöintuottanut           

käyttökelpoista tietopääomaa. 

 

Klassinenesimerkkimysteeristäonyksilönhavaintoomenasta,jokairtoaapuustaja           

tippuukohtimaanpintaa.Ymmärryksenkehittyessäyksilötjaryhmätvoivatpäätyä          

heuristiseennäkemykseen,ettäonoltavaolemassamekanismi,jossanämäkaksi          

kappaletta,maapallojaomena,ovatvuorovaikutuksessakeskenään.Ilmiötävoidaan         

tutkia esimerkiksi yrityksen ja erehdyksen kautta. Algoritmivaiheessa,       

epäjärjestyksessäolevaanheuristiseentietoonsovelletaansystemaattistaajatteluaja        

ongelmanratkaisua.NäinNewtonaikoinaanpäätyiluomaangravitaatioteorian,joka        

on kaikkien käytettävissä ja hyödynnettävissä.  

 

Martinin(2010)mukaan,kuntietomatkaamysteeristäalgoritmiksi,ylimääräinen         

tieto karsiutuu pois.Täten on mahdollista hallitamonimutkaistamaailma         

yksinkertaistamisenkautta.Tietosuppilonarvokorostuu,kunvalitaantodellisesta        

maailmasta merkittäviä havaintoja, joiden ympärille rakennetaan kausaalinen selitys.  

 

2.3.4 Innovaatio ja innovaatiokyky 

 

Innovaatioviittaasuunniteltuunjamerkittäväänmuutokseenorganisaatiossa,sen        

tuotteissataiprosesseissapyrkimyksenätuottaakilpailuetuakilpailijoihinnähden.        

Innovaatioissaonpohjimmiltaankysymysmahdollisuuksientunnistamisestaja       
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tämänpohjaltauusientuotteiden,palveluidentaityötapojenluomisesta.Tämätekee          

innovaatioistatärkeänmenestymisenmahdollistajanmonimutkaisessajanopeasti       

muuttuvassaympäristössä.Innovatiivisimmatyrityksetonnistuvatvastaamaan      

ympäristönmuutoksiinkilpailijoitaanherkemminjaluomaanuusiavalmiuksia.        

(Subramaniam & Youndt 2005) 

 

Yritykseninnovaatiokykyviittaayrityksenkykyynhyödyntäätietoajataitoja         

omaksua,hallitajaparantaaolemassaolevaateknologiaasekäluodauutta          

teknologiaa(Lall1992).Enitenkäytettyluokitteluyritykseninnovaatioilleonjako          

inkrementaaliin jaradikaaliininnovaatioon(Subramaniam & Youndt2005).        

Inkrementaalineninnovaatiokykyviittaayrityksenkykyynluodainnovaatioita,jotka        

parantavatolemassaoleviatuotteitajapalveluja.Radikaaliinnovaatiokykyviittaa         

yrityksenkykyynluodasuuriamuodonmuutoksiauusiintuotteisiin,palveluihintai         

teknologioihintehdenolemassaolevistateknologioistavanhentuneita(Chandy&        

Tellis 2000). 

 

Keskusteluinkrementaalisestajaradikaalistainnovaatiostaeioleuutta.Yksi         

näkökulmaontarkastellainnovaatioihinjohtaneidenideoideneroista.Ideatvoivat         

vaihdella inkrementaali-radikaalijatkumon välillä. Radikaalit ideat johtavat      

mullistaviinmuutoksiinyrityksentuotteissa,prosesseissajamenettelytavoissa,kun        

taasinkrementaalisetideattuovatsuhteellisenpieniämuutoksiayritykseeneivätkä         

tarvitse paljoa uutta tietoa, jotta olisivat implementoitavissa. (Baer 2007) 

 

Termiinnovaatiokorostaajonkinasianuudenlaistaluonnetta,jasitävoidaankäyttää           

hyvinlaajasti:uusituote(tuotetaipalvelu),uusituotantotapa,uusimarkkina,uusi            

hankintakanavataiorganisaationuusistruktuuri.Innovaatioitaesiintyyerilaisissa        

muodoissa, joista eniten esiintyviä kategorioita on tuoteinnovaatio,       

prosessi-innovaatiotaiorganisatorineninnovaatio.Tuoteinnovaatioviittaauusien       

tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.Prosessi-innovaatio sisältää uusia       

teknologioitatuotannossataipalveluissa.Organisatorineninnovaatioviittaauusien        

organisatoristenstruktuurientaijohtamiskäytänteidenkehittämiseen.(Boer&       

During 2001) 
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Innovaatiossa on kaksiulottuvuutta:innovaatio prosessina ja innovaatio        

lopputulemana.Innovaatio prosessina keskittyy “miten” -kysymykseen,ja       

innovaatiolopputulemanakeskittyy“mitä”-perspektiiviin.Innovaatioprosessina       

seuraasitä,missäinnovaatioprosessitapahtuu(yrityksensisällätaiverkostoissa),         

mitkäovatinnovaationsisäisetjaulkoisetajurit(esim.tiedonjaresurssien           

saatavuus,markkinamahdollisuudet,soveltuvuusuuteenstandardiin)jamitkäovat        

innovaationlähteet(sisäinenjaulkoinen).Innovaatiolopputulemanakeskittyy        

innovaatiotyyppeihin(tuote,prosessi,organisatorinen,markkinointi)jainnovaation       

merkitykseen(radikaalitaiinkrementaali).Vaikkainnovaatioprosessinaedeltää        

innovaationlopputulemaa,tämäperspektiivionsaanutpaljonvähemmänhuomiota         

kuin jälkimmäinen. (Crossan & Apaydin 2010)  

 

Innovaatioprosessinluonnejasenkonseptointionmuuttunutdramaattisestiajan         

saatossa.PerusteellisessahistoriallisessaperspektiivissäRothwell(1992)tunnistaa       

viisi innovaatiomallien sukupolvea: lineaarisesta monimutkaisiin ja      

vuorovaikutteisiininnovaatiomalleihin.Ensimmäinensukupolvionlineaarinen.Se       

luottaatieteeseenjakorostaatuotekehityksenroolia.Muotoilu,insinööritaito,        

valmistusjamarkkinointiprosessiovatkuvattuyhtenävirtana.Toisenasukupolvena         

on markkinavetoisuus,jokakorostaaasiakkaantarpeita.Tässäsukupolvessa        

innovaatio on läheisesti linkitetty markkinointistrategioihin. Kolmantena      

sukupolvena esiteltiin 1980-luvulla “kytkentämalli”, joka tunnistaa      

vuorovaikutuksenosastojenvälilläjaehdottaapalautekierrostaeriosastojenvälille.         

Pääasiallinentausta-ajatusonlinkittäätuotekehitysjamarkkinointi,jolloinsekä         

teknologiantyöntövoimajamarkkinoidenvetovoimaotetaanhuomioon.Neljäs        

sukupolvikeskittyyyhdenmukaistamaantoimintaaniinulkoistentoimittajienkanssa        

kuin aktiivisten asiakkaidenkin kanssa.Tämämallihuolehtiisidoksistaja         

yhteyksistäjaonmyöstunnetturinnakkaismallina.Viimeisenä,viidessukupolvi         

näkeeinnovaationmonitahoisenaprosessina,vaatiensuurenmääränyhdenmukaista        

toimintaaniinyrityksensisäisestikuinulkoisestikin.Informaatioteknologiallaon        

suuri rooli tässä yhtenäistämisessä.  
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Viimevuosinaonnoussutuusitrendi“avoininnovaatio”.Chesbrough(2006)          

määritteleeavoimeninnovaation:tarkoituksenmukainentiedonvirtaaminensisään       

sekä ulos kiihdyttämään sisäistä innovaatiota ja vastaavastilaajentamaan        

markkinoitainnovaationulkoisenkäytönkautta.Avoininnovaatioolettaa,että         

yritystentulisikäyttääulkoisiajasisäisiäideoita,ulkoisiajasisäisiäkanavia           

markkinoille päästäkseen samalla kehittäen omaa teknologiaansa. 

 

Innovaatiotyypeilleonolemassaerilaisiamääritelmiäkirjallisuudessa,muttane        

jakavatyhteisenteeman,jokakeskittyysiihenmitentietoakäytetäänasiakkaiden          

tarpeidentäyttämiseenjaluomaankilpailuetua(Gloet&Terziovski2004).Koska          

innovaatioonperiaatteessamahdollisuuksiintarttumistauusiatuotteita,palveluitaja         

työtapoja luotaessa, innovaatioprosessi on yleisesti rinnastettu jatkuvaksi       

pyrkimykseksi uuden ja ainutlaatuisen tiedon luomiseen (Nonaka & Takeuchi 1995).  

 

Kirjallisuudessaonhyvinvakiintunutkäsityssiitä,ettäasiakkaantarpeiden         

toteuttamisessajakilpailuedunluomisessatietoonratkaisevassaroolissa.Yksilöiden         

ainutlaatuinenjahiljainentietoonperustavanlaatuineninnovaationlähde,jokatekee          

ihmisistä pääasiallisen liiketoimintaympäristön muutostekijän. Näin ollen,      

tutkittaessaprosessejajotkahelpottavatinnovointia,oninnovointierottamattomasti        

yhdistettytiedonjohtamiseensekäihmistenjohtamiseen,koskaihmisetovattiedon          

tärkeimpiä varastoja. (Gloet & Terziovski 2004)  

 

Tietopääoman komponentitinhimillinen pääoma,rakenne-ja suhdepääoma       

vaikuttavatyhdessäjaerikseenyritykseninnovointikykyyn(Subramaniam &        

Youndt2005).Inhimillisenpääomansuhteenyksilöiden,joidenpersoonallisuuson         

avoimempiuusillekokemuksillejariskeille,on osoitettu myötävaikuttavan        

radikaalienideoidensyntymiseen(Bear2007).Henkilöstönkoulutustaustanja        

tietotaidon sekä johtajien ammatillisen taustan on myöstodettu edistävän         

innovaatiokyvynkasvua(Romijn&Albaladejo2002).Suhdepääomanpositiivinen        

vaikutusinnovaatiokykyynonhavaittuesimerkiksiyksilöillä,jotkaylläpitävät        

verkostojaomanalansaulkopuolelle.Nämäsosiaalisetverkostotmahdollistavat        

monipuolisen tiedon ja perspektiivien saamisen (Bear 2007).  
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3. TUTKIMUKSEN METODOLOGIA 

 

Tässäluvussaperustellaanempiirisentutkielmansuorittamisenkannaltanekeskeiset         

ratkaisutjamenetelmät,jotkaonvalittutoimeksiantoinatehtävienopinnäytteiden         

tutkimiseen. Aluksi esitellään tutkimuksen tieteellinen lähtökohta ja       

tutkimusmenetelmä.Tämänjälkeenkuvataantutkimuksenaineistonhankinnankeinot       

sekäkerrotaanhaastatteluidenetenemisestäjakuvataansaatuaaineistoa.Lopuksi         

pohditaan tutkimuksen luotettavuutta.  

 

3.1 Tieteellinen lähtökohta 

 

Tämäntutkielmantieteellinenlähtökohtaonabduktiivinen.ErikssonjaKovalaisen         

(2008)mukaantieteellistätutkimustavoitehdäjokodeduktiivisesti,induktiivisesti         

taiabduktiivisesti.Deduktiivisessatutkimuksessateorianperusteellaluodaan       

hypoteesi,jota empiirisestitestataan.Induktiivisessa tutkimuksessa edetään       

päinvastoin.Siinäempiirisentutkimuksenpohjaltamuodostetaanuusiteoria.Yleisin         

lähestymistapa laadulliseen tutkimukseen on abduktio,joka on yhdistelmä        

induktiivistajadeduktiivistatutkimuslogiikkaa.Abduktiivistalähestymistapaa      

voidaankuvaillateoriasidonnaiseksitutkimukseksi,jossateoriaselittääjatäydentää         

empiirisestä aineistosta tehtyjä löydöksiä ja havaintoja (Tuomi ja Sarajärvi 2006). 

 

Grönforsin (1982)mukaan abduktiivisessatutkimuksessauusien tieteellisten       

löydöstentekemineneiolemahdollistailmantutkijanajatustajahuomiota          

johdattelevaajohtolankaaelijohtoajatusta.Johtoajatusonuseinepämääräinenja         

intuitiivinenennakkokäsitystutkittavastaaiheesta,jokaohjaileeaineistontarkastelua        

jahavaintojentekemistä.Toisinsanoenjohtoajatusonennakkokäsitys,joka         

kohdistaaaineistossahuomiontiettyihintärkeäksikoettuihinseikkoihin.Tämän        

tutkielmanjohtoajatuksenaonollutkaksiosainenennakkokäsitys.Pienilläja        

keskisuurillayrityksilläeioleperinteitäopinnäytteidenteettämisestä.Opinnäytteiden        

potentiaalieiolehyödynnettyparhaallamahdollisellatavalla.Johtoajatusmuodostui         

lukuisissatapaamisissaerialojenammattilaistenkanssa,jotkaonlueteltuliitteessä          
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numero viisi.Näissä keskusteluissa puhuttiin hyvin laajastiopinnäytteiden        

toimeksiantoina teettämisen nykytilasta sekä sen kehittämisestä. 

 

3.2 Laadullinen tapaustutkimus 

 

Tämäntutkielmaempiirinenosuussuoritettiinkvalitatiivisenaelilaadullisena.Tämä         

päätöstehtiintutkimuskysymystenpohjalta,sillätavoiteonymmärtääilmiötäja          

tilannettatoimijoidennäkökulmasta.Tärkeäseikkaolimyösse,ettäkvalitatiivinen          

tutkimusantaamahdollisuudentuodaesilletutkimuskohteenhavainnotjasen         

menneisyyteen sekäkehitykseen liittyvättekijät.Kvalitatiivisen tutkimuksen       

tarkoitus voiolla ilmiön kartoittaminen,ymmärtäminen taikuvaileminen.        

(Hirsjärvenym.2007)Koskatämäntutkielmantavoiteonkuvaillayritysten          

toimeksiantoinateettämien opinnäyteprojektin vaiheitajaopinnäyteprosessien      

nykytilaa,ymmärtääsiihenjohtaneettekijätjaesittääkehitysehdotuksia,on         

laadullinen tutkimus luonnollinen valinta.  

 

Laadullinentutkimusoteonperusteltuasilloin,kunkiinnostuksenkohteenaovat         

yksilöidenmerkitysrakenteetsekätiettyjentapaustensyy-seuraussuhteet.Laadullisen       

tutkimuksenvoidaanajatellajokoymmärtäväntaiselittäväntutkimuksenkohteena         

olevaailmiötä.(Metsämuuronen201)Laadullisessatutkimuksessahyväksytäänse,        

ettäjokaisellayksilölläonomakäsitystodellisuudesta.Tämänlisäksitodellisuuden          

jaarvojenvälillävallitseeero,eikäseerooleainaselkeä.Tästäsyystälaadullinen              

tutkimusnähdään ainaosittainsubjektiivisena.Sensijaanettätutkijaolisi          

tutkimuksenkohteestariippumaton,ajatellaanheidänolevanvuorovaikutuksessa       

toistensa kanssa. (Hirsjärvi ym. 2007) 

 

Laadullistatutkimustapaatapaustutkimusta(casestudyresearch)onsovellettutässä         

tutkimuksessa.Tapaustutkimuksessaollaankiinnostuneitanykyisistätapahtumista,      

yksilöntoiminnastatietyssäkontekstissasekäsiitä,mitkäovatyhteisiätaiuniikkeja           

tekijöitä (Metsämuuronen 2011). Tiedonhankinnan strategiaksisuositellaan      

tapaustutkimusta:1)josaiheestaeioletehtypaljoaempiiristätutkimustaja2)jos             

tutkimuskohdeonolemassaolevajahavaittavailmiö(Erikssonin&Koistisen2005).           
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Edellämainitutvaatimuksettäyttyvättässätutkielmassa,sillätavoiteontutkiamiten           

yrityksetteettävätopinnäytteitätoimeksiantoina.Opinnäytteidenteettämistäon       

tutkittuempiirisestihyvinvähän,vaikkayrityksetympäriSuomenteettävät         

toimeksianto-opinnäytteitä kuitenkin aktiivisesti. Tapaustutkimus on     

käytännönläheisyytensävuoksitodettutoimivaksitavaksitoteuttaaliiketoimintaa       

tukevaajakehittäväätutkimusta(Eriksson&Kovalainen2008).Tapaustutkimuson          

edellä mainitusta syystä perusteltua, koska tällä tutkielmalla on hyvin         

käytännönläheinen tavoite - antaa ehdotuksia yritysten opinnäyteprosessin       

kehittämiseksi. 

 

Tapaustutkimuksessa pyritään lisäämään ymmärrystä tiettyyn ilmiöön sekä       

vastaamaankysymyksiinkutenmitä,millainenjamiten.Tapaustutkimuksessa        

tutkittavia‘tapauksia’(case)voiollayksitaiuseampi.(Eriksson&Kovalainen           

2008)Tässätutkimuksessapyritäänkuvaamaanopinnäytteitäyritystennäkökulmasta        

vastaamallakysymyksiinkutenmiksijamitenniitäteetetään,mitäniistähyödytään           

sekämitenyritystenopinnäyteprosessejavoisikehittää.Tässätutkielmassaon         

yhteensä yhdeksän eri yrityksen opinnäyteprosessia tutkimuksen kohteena. 

 

Tämätutkielmaonekstensiivinentapaustutkimus,jolleontyypillistäse,että          

tarkasteltavattapauksetovatikäänkuinvälineitätietynilmiöntutkimisessa.Huomio         

ontapaustenedustamanilmiönymmärtämisessäeikäitsetapauksissa.Vaihtoehto         

ekstensiivisentapaustutkimukselleolisiollutintensiivinentapaustutkimus,jossa       

huomio kiinnitetään vastaavastitapauksiin eikä itseilmiöön.(Eriksson &         

Kovalainen 2008) 

 

Tämätutkielmaedustaamyöspoikittaistutkimusta,jossatutkittavaailmiötä        

tarkastellaanpoikkileikkauksenomaisesti,eliainoastaantiettynäajanhetkenä.       

Poikittaistutkimuksenvastakohtaonpitkittäistutkimus,jossaseurataanilmiöntai        

asian kehittymistä ajan kuluessa. (Saunders ym. 2007) 
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3.3 Teemahaastattelu aineistonkeruumenetelmänä 

 

Tämäntutkielmankeskeinenaineistonkeruumuotoolihaastattelut.Metsämuurosen         

(2011) mukaan haastattelut voidaan suorittaa joko yksilö-, ryhmä- tai         

lomakehaastatteluna,kasvotustentaipuhelimitse.Haastattelussakorostuvatihmisten       

tulkinnatasioistasekäheidänantamatmerkitykseteriasioille.Haastattelujenavulla          

saadaanselkosiitä,mitentietytmerkityksetovatsyntyneet(Tuomi&Sarajärvi           

2006).Haastatteluoliluontevamenetelmävalintakuntarkoituksenaoliselvittää         

nimenomaan yritysten työntekijöiden omia kokemuksia ja näkemyksiä       

opinnäytteiden teettämisestä toimeksiantoina. 

 

Tämäntutkielmanhaastattelutolivatpuolistrukturoitujaeliteemahaastatteluja,jotka        

ovattaloustieteissäkäytetyinaineistonkeruumenetelmä(Koskinenym.2005).       

Haastattelumenetelmiävoidaanjaotellasenmukaan,mitenisotutkijanroolion          

haastattelutilanteessa.HirsjärvijaHurme(2001)kuvaavathaastattelutyyppejä       

jatkumona,jonkatoisessapäädyssäovatstrukturoiduthaastattelut,esimerkiksi        

lomakehaastattelut,jotkaovathyvinvahvastitutkijankontrollissa.Toisessapäässä         

taasovatstrukturoimattomathaastattelut,esimerkiksiavoinhaastattelu,jossatutkija         

antaahaastattelunkehittyäniinsanotustiomallapainollaan.Näidenkahdenääripään          

puoliväliin sijoittuvat teemahaastattelut eli puolistrukturoidut haastattelut.  

 

HirsjärvijaHurmeen(2001)mukaanteemahaastatteluissatutkijantuleevalita         

etukäteen teoreettisesta viitekehyksestä teemoja,joiden pohjalta haastattelut       

suoritetaan.Tämän lisäksihe suosittelevatvalmistautumaan haastatteluihin       

kokoamallamuistilistojakeskustelun tueksi.Jottatutkijavoikeskittyäitse         

haastatteluun, he myös kehottavattutkijoita dokumentoimaan haastattelut       

nauhoittamalla.Keskustelunollessavapaamuotoistatuleetutkijanhuolehtiasiitä,        

ettäkukinteemakäsitellään,vaikkahaastattelukysymykseteivätolisisamoja         

kaikille.Haastattelutilanteessatutkijanonmahdollistatoistaakysymys,selventää        

kysymyksiä,tarkentaa sanamuotoja ja käydä kysymysten pohjalta vapaata        

keskustelua(Tuomi& Sarajärvi2009).HirsjärvijaHurme(2001)näkevät          

teemahaastattelujenhuonoinapuolinaniidenkalleuden:niihinkuluupaljonaikaa,         
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kertyypaljonepärelevanttiamateriaaliasekäaineistonkäsittelyjaanalysoiminenon          

työlästä.  

 

Kutenedellämainittiin,tämäntutkimuksenaineistokerättiinteemahaastatteluilla,        

jotkasuoritettiin6.8-13.11.2014.Haastateltavatjakautuivatkahteenryhmään:         

opinnäytteidenohjaajiinjayritystenhenkilöstöasiantuntijoihin.Opinnäytteiden      

ohjaajat,eliyrityksen edustajatohjaavatkäytännössä työn.Opinnäytteitä        

ohjanneidenkanssakeskusteltiinopinnäytteisiinliittyvistäkolmestateemasta.       

Ensimmäinen teema liittyisiihen,miksiopinnäytteitä teetetään,ja miten         

opinnäytteidentutkimusaiheetmuodostuvat.Toiseksikeskusteltiinopinnäytteiden      

tekemiseenliittyvistävaiheista,käytänteistäjahaasteista.Kolmasteemasisälsi         

keskusteluasiitä,kuinkaopinnäytteidentuottamaatietoahyödynnetäänjajaetaan         

yrityksen sisällä.  

 

Mahdollisimman kokonaisvaltaisen ymmärryksen saamiseksi    

liiketoimintayksiköidenopinnäyteprosessinkäytänteistäjanykytilastahaastateltiin      

yhteensäkahdeksaatyöntekijä,jotkaolivatohjanneettoimeksianto-opinnäytteitä.       

Haastateltavatvalikoituivatyrityksensähenkilöstöosastonavulla,joihinoltiinensiksi        

yhteydessä.Haastateltaviensuhteenhenkilöstöosastolleesitettiinsähköpostitsetoive:       

‘Joslöytyyvanhojakonkareitajatuoreempiaohjaajia,kuulisimmemielellään         

molempia’.Haastateltavatedustivatkahta eriteknologiateollisuuden suurta       

vientivetoistayritystä.KummankinyrityksenSuomenliikevaihtovuonna2014oli         

hiemanylikaksimiljardiaeuroa,jatyöntekijöitäheilläoliSuomessamuutamia           

tuhansia.  

 

Toinenhaastatteluryhmäolihenkilöstöosastot.Henkilöstöosastoltahaastateltiin      

opinnäyteprosessin vastuuhenkilöä,useimmitenhenkilöstöjohtajaa.Haastattelut     

henkilöstöasiantuntijoiden kanssajakaantuivatkahteenteemaan.Ensimmäinen      

teemaolihenkilöstöosastonroolielitehtävätjavastuualueetopinnäyteprosessin         

suhteen. Toinen teema koski opinnäytteiden roolia organisaatiotasolla.       

Haastatteluissakerättiintietoamyösopinnäyteprosessinkehityskohteistasekäsiihen        

liittyvistä haasteista ja tarpeista.Mahdollisimman laajan kuvan saamiseksi        
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henkilöstöosastojen suhteesta opinnäyteprosessiin haastateltiin seitsemän eri      

yrityksenhenkilöstöasiantuntijaa.Toisenhaastatteluryhmänyrityksetedustivatmm.       

metsä-, panimo-, konepaja- ja telakkateollisuutta.  

 

Edelläkuvattujenteemojenpohjaltalaadittiinkeskusteluaohjaaviajatarkentavia         

kysymyksiä.Teemahaastattelurungotlöytyvättutkielmanliitteistä.Liite1:ssäon        

henkilöstöosastojen haastattelurunko jaliite2:ssaohjaajienhaastattelurunko.       

Haastateltavatsaivatteematetukäteensähköpostilla,muttakysymyksetesitettiinitse         

haastattelutilanteessa.  

 

Taulukko 1. Haastatteluiden eteneminen. 

Ryhmä Yritys Järjestys Nimike Koodi Haastattelu 

Ohj. A 1 General Manager A1 Puhelimitse 

Ohj. A 2 Senior engineer A2 Puhelimitse 

Ohj. A 3 RD Manager A3 Puhelimitse 

Ohj. A 4 RD Manager A4 Puhelimitse 

Ohj. A 5 Chief of Operational Excellence A5 Kasvotusten 

Ohj. B 6 HR Manager B6 Kasvotusten 

HR C 7 HR Coordinator C7 Kasvotusten 

HR D 8 HR Manager D8 Kasvotusten 

Ohj. E 9 Senior Engineer E9 Puhelimitse 

HR F 10 EMEA HR Manager F10 Kasvotusten 

HR G 11 HR Specialist, resourcing G11 Kasvotusten 

HR H 12 HR Manager H12 Kasvotusten 

HR I 13 HR Manager I13 Kasvotusten 

Ohj. E 14 Development Manager E14 Kasvotusten 

Ohj. E 15 Senior Engineer E15 Kasvotusten 

 
Ohj. = Ohjaaja, HR = Henkilöstöosaston asiantuntija 

 

Kaikkihaastattelutolisovittuetukäteen.Niihinolivarattutuntiaikaajane            

suoritettiinhaastateltavientyöaikana.Haastatteluidenjärjestysolisattumanvarainen,       
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janiitäpidettiinsitämukaan,kunniitäsovittiinjaaikataulutantoivatmyöten.            

Haastatteluitatoteutettiinpääkaupunkiseudulla(6),Turussa(1),Tampereella(2)ja         

Vaasassa (1).Viisiohjaajien haastatteluistasuoritettiin puhelinhaastatteluina       

aikataulujenjavälimatkanvuoksi.Haastatteluttoteutettiinyhtiöidentoimitiloissa        

jokoneuvotteluhuoneessataihaastateltavantyöhuoneessa.Haastattelutilatolivat       

häiriöttömiäjarauhallisia.Haastatteluitakertyiyhteensä15,jotkadokumentoitiin         

nauhoittamalla ja myöhemmin litteroimalla nauhoitettu teksti. 

 

3.4 Aineiston analyysi 

 

Tämän tutkielmaan aineistoanalyysimetodion teemoittelu.Teemoittelemalla      

aineistosta voidaan löytää toistuvia teemoja ja yhteisiä ominaisuuksia.        

Teemoittelussaonoleellistaerotellatekstimassastanimenomaantutkimusongelman       

kannalta olennaiset aiheet. (Eskola ja Suoranta 2008) 

 

Aluksikaikkihaastattelutlitteroitiin sanatarkastiomiksitekstitiedostoiksi.       

Litteroituahaastatteluaineistoatuliyhteensähiemanyli103sivua.Jokainen         

tekstitiedostonimettiintaulukko1:nmukaisestikirjain-numerotunnisteella,jossa       

kirjainedustaayritystäjanumerohenkilöä.Toisinsanoen,ensimmäinenlitteroitu          

haastatteluyrityksestäAjahenkilöstä1merkittiinkoodillaA1.Tapauksissajoissa           

samanyrityksensisältäolihaastateltuuseampaahenkilöä,numeroitiinjuoksevasti         

A1,A2janiinedelleen.Näinollenlukijanonhelpompitutkielmanempiirisessä            

osiossaseurata,mitkäsitaatitovatsamanyrityksensisältäjamitkäeivät.Tästä            

eteenpäin haastatteluihin viitataan taulukko 1. mukaisilla kirjain-numerotunnisteilla.  

 

Ensimmäinenvaiheaineistonanalysoimisessaolilitteroidunaineistonryhmittely        

kysymyksittäinomiksitiedostoiksi.Aineistoajaotellessakiinnitettiinhuomiota       

siihen,ettäkirjain-numerotunnisteetkulkivatvastaustenmukana.Ohjaaja-ja        

henkilöstöosasto- haastattelut jaoteltiin kummallekin ryhmälle esitettyjen      

kysymysten mukaan.Näin ollen saatiin 28 erillistätekstitiedostoa.Koska         

tutkimuksenkohteenaonprosessi,onperusteltuapyrkiäjärjestämäänaineisto         

kronologiseenjärjestykseen.Tästäsyystäaineistojaettiinseuraavannimisiin        
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tiedostoihin:ennenopinnäyteprojektia,opinnäyteprojektijaopinnäyteprojektin      

jälkeen.Kummankinryhmänhaastatteluaineistotsiisyhdistettiinkolmeeneri        

tekstitiedostoon.Tällaisessäkäsittelyssaaineisto puretaan osiksijakootaan        

uudelleenmerkityksellisellätavalla.Grönforsin(1985)mukaantutkimusaineisto       

tuleejärjestääsiten,ettäjohtopäätöksetovatmahdollistatehdäjaettänevoidaan            

siirtääyleisellekäsitteleellisellejateoreettiselletasolle,alkuperäisistätapauksista        

irralleen.Jokaistahaastatteluajakumpaakinryhmää,käsiteltiinyhtätärkeänäosana          

aineistoa. 

 

TuomijaSarajärven(2006)mukaantärkeinvaiheanalyysissäonaineistonerottelu           

tutkimuskysymysten kannalta merkityksellisellä tavalla.Teemoittelun avulla      

pyrittiinhavaitsemaanesiinnouseviatoistuviajayhtenäisiäasioita.Aineistoaluettiin          

jaanalysoitiinuseaanotteeseen.Alitajunnalleannettiinmyösriittävästiaikaa         

pureksiaaineistoa.Tässävaiheessaolisuuriarvosillä,ettätutkielmaakirjoittaa           

kaksihenkilöä.Keskustelutaineistontulkinnastaolivattutkimuksenkannalta        

antoisia.Kunhaastatteluistaalkoierottuayhteisiäteemojataierottaviatekijöitä,          

korostettiinniitäerottamallaneomiksikappaleiksi,jamerkitsemälläniidenperään          

mahdollisimmankuvaavakoodi,kuten#dokumentointi,#kesätyö,#sitouttaminenja        

#rajaaminen.Koodejasyntyiyhteensä104,jotkakoottiinomaksitiedostoksi.Tämä          

helpotti aineiston isojen teemojen ryhmittelyä. 

 

Kunanalysointiajatkettiin,tekstimassastaalkoilöytyäyhteneväisiäjatoistuvia         

teemoja.Alkuperäistäkolmeatekstitiedostoapilkottiinpienempiinteemoihin:       

yleinen,aiheenluominen,rekrytointi,opinnäyteprojekti,tiedonhyödyntäminenja        

haasteet/tarpeet.Tämän jälkeen aineisto järjestettiin uusiin merkityksellisiin       

teemoihinaikajärjestykseen.Teemoittelunedetessäopinnäyteprosessinosakäsitteet      

(teemat)muodostuivatseuraavasti:tietotarpeentunnistaminen,resursointi,aiheen       

luominen, tekijän löytäminen, tutkimuksen aloittaminen, tutkimukseen      

syventyminen, tiedon dokumentointi, tiedon soveltaminen ja rekrytointipäätös. 
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3.5 Oikeellisuuden ja luotettavuuden arviointi 

 

Hirsjärven ym. (2007) mukaan tieteellisen tutkimuksen oikeellisuutta ja        

luotettavuuttavoidaanarvioidareliabiliteetinjavaliditeetinkautta.Reliabiliteetti        

tarkoittaatulostentoistettavuuttajaristiriidattomuutta.Validiteettipuolestaan       

tarkoittaa tutkimuksen kykyä mitata juuri sitä, mitä sen on tarkoituskin mitata.  

 

TuomijaSarajärvi(2006)nostavatesillenäkemyksen,jonkamukaanlaadullisessa          

tutkimuksessareliabiliteetinjavaliditeetinkäsitteetnähdäänosittainongelmallisina.        

Osatutkijoistapitääreliabiliteetinjavaliditeetinkäsitteitärelevantteinavain         

kvantitatiivisentutkimuksenyhteydessä.Lukijoilleonpyrittäväantamaanuskottava        

selitystutkimuksentekemisestä,minkätarkoitusonlisätätutkimustulostenselkeyttä         

ja ymmärrettävyyttä. 

 

Laadullisessatutkimuksessa,siismyöstässätutkielmassa,onlähtöoletuksenaajatus         

siitä,ettätutkijaontutkimusasetelmanluojajatulkitsija,vaikkapyrkimyson           

ymmärtäätutkittavaakohdettaitseään(Tuomi&Sarajärvi2006).Toisinsanoen          

tutkijoilla,siismeillä,onvaltamääritellämitäasioitanostetaanesille.Lisäksi,on            

huomattava tutkijan vaikutushaastatteluiden muodostumiseen,eritutkijoilla       

saataisiinosittainerivastauksia.Kasvokkaintapahtuvissahaastatteluissa,joissa        

läsnä olimolemmattutkijat,olietukäteen sovittu kumman vastuulla on          

haastattelurungonläpikäyminenjakummantehtävänäonnauhoittaahaastattelusekä         

ottaa muistiinpanoja.Arviomme mukaan kahden tutkijan läsnäolo vaikutti        

haastatteluihin ainoastaan positiivisesti. Kunkin haastattelun purkaminen,      

litteroiminenjakeskusteluttaminenseuraavienpäivienaikanatuoreestamuistista        

kahden kesken oli tutkielmaa rikastuttava tekijä.  

 

Tutkimuksenluotettavuudestaonpyrittyhuolehtimaankaikillamahdollisillatavoilla        

tutkimuksenerivaiheissa.Tutkimuksentekemiseenonollutenemmänkuin         

riittävästiaikaa.Haastatteluissaonkäytettyennakkoonvalmisteltujayhteisiä        

teemojajakysymysrunkoja,jotkaontoistettuhaastattelustatoiseen.Haastateltavien         

ennakkovalintaedesauttaatämäntutkielmanvaliditeettia.Haastateltavaksivalikoitui       
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henkilöitäjoillatiedettiinolevankokemustaopinnäytteidenteettämisestäsekä        

kiinnostustatutkielmanaihepiiriäkohtaan.Puolistrukturoiduthaastattelurungotoli       

laadittuhyvissäajoinennenensimmäisiähaastatteluita,tutkielmanjohtoajatuksen        

pohjalta(kts.3.1).Haastattelurungotolivatkaikillesamat,vaintarkentavat         

lisäkysymyksetvaihtelivat.Nauhoitustenäänenlaatuolimoitteetonjaneolivat         

helppolitteroidasanatarkasti.Kaikkihaastattelutlitteroitiintekstimuotoon,jotta        

analyysivaihe voitiin suorittaa huolellisesti. Myöskään haastateltavien      

anonymiteetista ei ole tingitty.  

 

Tutkielmantavoitteenaonollutkartoittaayrityksissäopinnäytteisiinliittyviä        

yleisestiesiintyviäteemoja.Vaikkatuotettuaineistoonlaajajaotantana15           

haastatteluaonjokattava,siitäilmenneitätuloksiavoidaankuitenkinolettaaantavan           

vainviitteitämuidenyritystenjaorganisaatioidenkäytänteistä.Toisinsanoen         

tutkielmantuloksiaeivoidasuoraanyleistääkoskemaankaikkiasuomalaisia         

yrityksiä.Niitäon tutkittavalisää,jottavoidaansaadaluotettavampikuva          

opinnäytteiden teettämisestä yritysten näkökulmasta.  

 

Opinnäytteidenteettämistätoimeksiantoinayritystennäkökulmastaeiolejuurikaan        

Suomessatutkittu,jokatekeetästätutkielmastarelevantinjaajankohtaisen.         

Haastateltavienomatkokemuksetjakertomuksettuovatuuttatietoajaymmärrystä          

opinnäytteiden teettämisen kulttuuristaSuomessa.Uskomme,ettätutkielman       

tuloksistatulevathyötymään niinhaastatteluihinosallistuneetyrityksetkuin        

laajemminkinyrityksetjaorganisaatiotaSuomessa,jotkahaluavathyödyntää        

opinnäytteiden potentiaalia.  

 

4. EMPIRIA 

 

Tässäluvussaesitellääntärkeimpiähavaintojaempiirisestäaineistosta,jokaon         

kerätty kvalitatiivisin menetelmin, puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla.     

Empiirinenaineistoesitelläänkahdessaosassa.Ensiksiosiossa4.1esitellään         

opinnäyteohjaajien haastatteluaineisto.Jonka jälkeen osiossa 4.2 esitellään       

henkilöstöosastojen haastatteluaineistot.  
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Tutkielmaavartenhaastateltiinyhteensä15henkilöäyhdeksästäeriyrityksestä.         

Haastatellutohjaajatjahenkilöstöosastotedustavateriyrityksiä.Tässäluvussa         

käytetäänrunsaastisitaatteja,tarkoituksenaantaalukijallemahdollisimmaneläväja         

todenmukainen kuva haastatteluaineistosta.  

 

4.1 Ohjaajahaastattelut 

 

Tässäosiossaesitelläänaineistoajotakerättiinhaastattelemallatoimihenkilöitä        

kahdesta eri yrityksestä, jotka ovat ohjanneet toimeksianto-opinnäytteitä.       

Ohjaajahaastatteluidenaineistoesitelläänhaastatteluidenkolmenteemanmukaisesti       

4.1.1opinnäyteprojektinvalmistelu,4.1.2opinnäyteprojektinläpivieminensekä       

4.1.3 tiedon hyödyntäminen.  

 

Tavoite oliselvittää mitä vaiheita,käytänteitä ja haasteita yrityksilläon          

opinnäytteisiinliittyen.Yhteensähaastateltiinkahdeksaaohjaajaa,kahdestaeri        

teknologiateollisuuden yrityksestä, jotka edustivat seitsemää eri osastoa.       

Haastateltujenohjauskokemusvaihtelimuutamastaohjatustaopinnäytteestäaina       

reiluunkolmeenkymmeneen.Haastatteluidenpohjanakäytettykysymysrunkoon       

tutkielman liitteenä (liite 2). 

 

Haastatteluidenaluksikeskusteltiinopinnäyteaiheidenluomisesta,siitäkuinka       

liiketoimintayksiköissätunnistetaantietotarpeitajaongelmiasekäsiitä,kuinkane         

muokkautuvatopinnäyteaiheeksi.Kävimmemyösläpimitenyrityksettoteuttavat        

opinnäyteprojektin,mistävaiheistasekoostuujamitäkäytänteitäheillänäihin          

vaiheisiin liittyy.Haastatteluiden lopuksikeskusteltiin siitä,miten ohjaajat        

hyödyntävät opinnäytteillä saatua tietoa työssään.  

 

Ennenvarsinaistenhaastattelunaloittamistaesitettiinhaastateltavilletaustoittavia       

kysymyksiä.Kaikiltahaastateltaviltatiedusteltiin,minkäopinnäytteenheovatitse         

kirjoittaneetsekäkuinkamontadiplomityötä,prograduajaopinnäytetyötäheovat           

ohjanneet.Lisäksikaikiltapyydettiinarvioyhdenopinnäyteprojektinohjaamiseen        
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kuluvattunnitsekäkuinkamontatapaamistakeskimäärinopiskelijanettäprofessorin          

kanssa järjestetään per opinnäyte. 

 

Haastateltavistakuusiolivatitsekirjoittaneetdiplomityönjakaksiopinnäytetyön.         

Yksihaastateltavistaolikirjoittanutmyösväitöskirjan.Keskimäärinhaastateltavat        

olivatohjanneet7diplomityötätyöuransaaikanajavainyksioliohjannutkaksipro             

gradua.Opinnäytetöitä he olivatyhteensä ohjanneet18 kappaletta ja 4          

kandidaatintyötä.  

 

Haastateltavistaneljäarvioitapaavansaprofessorinkerran,kolmekaksikertaaja          

yksikolmekertaa.Virallisiapalavereitaopiskelijankanssapidettiinkeskimäärin16          

kappalettaperopinnäyte.Lisäksiohjaajatarvioivat,ettäheidäntyöpanosyhtä          

opinnäytettä kohden on keskimäärin 80 tuntia. 

 

4.1.1 Opinnäyteprojektin valmistelu 

 

Osio4.1.1pyrkiikuvaamaantärkeimpiäopinnäyteprojektejakäynnistäviätekijöitä,        

jotkatapahtuvatennenopiskelijanrekrytointiasekävarsinaisenopinnäyteprojektin        

alkamista.Ensiksiesitelläänaineistoasiitä,miksiopinnäytteitäteetetään,toiseksi         

kuinkatutkimustarpeitatunnistetaanjalopuksimitentutkimustarpeistaluodaan        

opinnäyteprojekteja. 

 

Haastatteluaineistonperusteellaopinnäytteitähyödynnetäänhyvinlaaja-alaisesti      

yrityksen toimintojen kehittämiseen.Näitäovatmm.tuotekehitys,tuote-ja         

projektihallintaa,logistiikkajamateriaalivirratsekäkustannusseuranta.Aineiston       

perusteella, tyypillisesti opinnäyteprojektit käynnistyvät osana yrityksen      

toimintatapojen, tuotteiden tai palveluiden kehittämistä: 

 

”Useinlähteesiitäjosmetiedämme,ettähalutaanparantaajotainnykyisissä           
taitulevissamoottoreissa,luommeprojektinjavaraammeresurssinjaosa          
siitä diplomitöiksi.” (A3) 
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Opinnäytteelläsaadaanhenkilökeskittymäänkuudestakahdeksaankuukauttayhteen        

asiaanjahaastateltava(A2)jatkaa”Yksiparhaimpiakeinoja,aitolisäresurssi”.          

Useathaastateltavatkorostivatopinnäytteitähyvänälisäresurssina,jotavoidaan        

tarpeen tullen hyödyntää projektien yhteyksissä.  

 

“Hyvinpaljontuleesisäisentoiminnankehittämisjuttuja.Josonjokuaihemitä           
pitäisianalysoidajatutkiajokaonuusi,jaeioleitselläresursseja.Tapasiis              
saadaresursoitua,joskusotetaanstrategiseenprosessiintuomaananalyyttistä        
ja tarkempaa tutkimusta.” (A5) 

 

Lisäresurssin ohella haastateltavatnostivatesille tuotteiden,palveluiden ja        

toimintojen jatkuvan parantamisen sekä uusien näkökulmien saamisen. 

 

”Idea tuleeainahan yrityksetjaryhmätpyrkiieteenpäinjakehittää          
toimintaan.Kaikillaonmissio,visiojastrategiajajokaryhmälläomaaction            
plan.Actionplaniintulimieleenaiheitajoitavoidaanmyössittentehdä           
lopputyönä jos ei itse ehdi.” (A4) 

 
”Semikäheilläonuusianäkemyksiä,neeiolekasvatettuvieläajattelemaan            
tietyllätavalla.Tuleehyvinraikkaitaehdotuksia,eiainakäyttökelpoisiamutta          
välillä erittäin hyviä.” (A3) 

 

Opinnäytteenkoetaantuovansyvempäätietoakuinmitä“ominavuin”ehtisi          

perehtyä käsillä olevaan aiheeseen tai ilmiöön.  

 

”Elikkämontakertaatekeminenonsillatenettiietäänaikapaljonmikäonse             
juttumitähalutaantehdämuttaitselläeioleminkäännäköistäresurssiaeikä            
ajankäyttömahdollisuuttaettäjokuvoisisentehdä.jasittenkunsiihenlöytyy           
ikään kuinvapaakandidaattisitsiihenvoidaanympätäjotainhieman         
enemmänkuinmitäsiinäperustöittenohessatapahtuvassatutkimuksessa         
tulisitehtyäkoskaseonvarmaan,jositsetekissenniinseoispintaraapaisu              
jottasaaäkkiähalutunlopputuloksenjasitpäästääneteenpäin.Muttanytkun            
sentekeejokusillaijärjestelmällisestiniinsiinäsaadapikkasenekstratietoa           
kun osataan oikein muotoilla.” (E15) 

 

Aineistosta voidaan havaita,että opinnäytteetovatmerkityksellisiä sekä        

dokumentointi-ettärekrytointinäkökulmasta.Dokumentoinnillatarkoitetaantässä      

yhteydessäsitä,ettäopinnäytteellätallennetaantodellinenongelma,ilmiötai         

tapahtumayksityiskohtaisestijakirjallisesti.Dokumentointiaonesimerkiksitarve        
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saadakapealtaalueeltasyvemmintietoa.Rekrytoinnillatarkoitetaannäkökulmaa,        

jossaopinnäytetoimiimyösväylänätutustuauuteenpotentiaaliseentyöntekijään.         

Tällöinitseopinnäyteonikäänkuinkoeaika,jokamahdollistaatutustumisenpuolin           

jatoisinjaantaaopiskelijallemahdollisuudennäyttääkyvykkyytensä.Valtaosa         

vastaajistapitidokumentointiatärkeimpänäsyynäteettääopinnäytetoimeksiantona.        

Aito tarve opinnäytteelle nähtiin tärkeänä projektin onnistumisen kannalta. 

 

”Yksiisoongelmaexperttiorganisaatiossa,onjosjokuvaihtaatyöpaikkaa,          
niinhiljainentietokatoaa.Häviääpaljontietoa...sentakiaonhyväpitäätieto            
dokumentoituna.” (A4) 

 
”Meilläontarvetutkiaonkokehittämispotentiaaliatietyssäkeksinnössä.         
Jonkunaiheenympärillähalutaankapealtaalueeltasyvemmintietoa,silloin         
palkkaamme opinnäytetyöntekijöitä.” (A3) 

 

Haastatteluiden pohjalta voidaan todeta,että opinnäytteetkoettiin hyvänä        

rekrytointiväylänä.Positiivisenapiirteenänähtiinopinnäytteentuomaperehdytys       

talontapoihin,verkostoituminenyrityksensisälläsekätutustuminentoimialaan.        

Haastateltavatkorostivatettädokumentointijarekrytointieivätoletoisiaan         

poissulkevia:  

 
”Onhyväettäopinnäytetyöntekijäpääseenäyttämäänmitähänosaa.Meidän          
kannalta tärkeintä on kuitenkin se tieto.” (E9) 

 
”Molempia,dokumentointionmonestisyynä.Harvemminkukaankerkee        
pitkäjänteisestiperehtymäänyhteenasiaan.Tietoalaitetaanyksiinkansiin-         
sen suuntaista hommaa. Niinkuin sanottu, rekrytointi takaa ajatuksena.” (A1) 

 

Opinnäyteprojekteiksisopiviatutkimusaiheitahavaitaanuseinyksilöidentoimesta.       

Useinohjaajallaonjokintyötehtäväänsäliittyvätarvetutkiajoltainyrityksen          

osa-aluetta.Aiheenluominenkoettiinhelpoksi,kuntarveontodellinen:“Aiheen          

luominen tarpeesta helppoa,einiitä väkisin luoda ikinä” (A5).Eräs          

teknologiateollisuudenhaastateltavakuvasi,kuinkatutkimustarvevoidaantunnistaa       

jokotuotekehityksen,tuotehallinantaituotannonnäkökulmasta.Esimerkkinähän        

kertoi,että jos tuotteeseen halutaan lisätä uusiliitäntämahdollisuus,sen         

mahdollistamia uusia sovelluksia voisi opinnäytteessä tutkia: 
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“Meillätehdäänopinnäytteitäsekätuotekehitykseen,tuotehallintaanettä       
tehtaalle.Onvaikkajokuuusiliitäntämitäpitäisitutkiaenemmän.Siitävoi            
tehdäopinnäytetyön.Tuleeihantarpeesta,huomataanettätätäasiaapitää          
tutkia.” (E9) 

 

Aihesyntyyuseinaidostatarpeestasaadalisäätietoa.Haastateltaviapyydettiin          

kuvailemaan miten tarpeita tunnistetaan. He kertoivat muun muassa seuraavaa:  

 

”Kehitellääntuotteitanisieluseintuleetietystiratkaistaviaasioitavastaanja           
sitniitäkinonkriittisiäjasitvähänsemmosiatavallaan‘hyvätutkia’asioita            
tulevaisuuttavarten.Semmosiasopiviapaketteja,niistäneaiheetsyntyy.Siis          
kun kaikkea ei voida ratkaista kerrallaan.” (E14) 

 
”Ihantästäarkipäiväntyöstä,tarvitaanlaskentatyökalu,algoritmi,tai        
halutaanverratajotainasioita.Ihanarkipäivänongelmianeon.Sittenon           
tämmösiä,ettäoiskivatietäämitenjokuasiakäyttäytyyjossain,muttaeivain             
ole resursseja niin siitä sitten muotoillaan se työ.” (E15) 
 
”Meseurataanesim.claimeja(reklamaatioita)jajosontrenditietystäasiasta           
nihaetaansilleratkaisua.Niinsiitävoitehdäaiheen....juurisyyhaetaanja            
keksii sille ratkaisun.” (A4) 

 
”Meilläonyleensä-brainstormingsessiomahdollisiajamahdottomiaaiheita          
ensiksi,budjetoinninyhteydessä...jospalkataanensivuodeksiharjoittelijoita        
tiedän vuoden loppuun menessä aiheet.” (A3) 

 
”Yritettääntunnistaaaihealueitajatkuvasti… jokubisnessprojektitaitarve        
taustalla.” (A5) 

 

Yksihaastateltavista(E14)kertoitutkimustarpeidentunnistamisestamyös,että        

”Edellisistädiplomitöistäsyntyyuusiaaiheita”sekä“...nokylläniitävälillä          

keksimälläkinkeksitään”.Ohjaajatkokivataiheenhyödyllisyydenolevantärkeää        

opinnäytteenonnistumisenkannalta.Hemyöskokivat,ettäaiheidentunnistamisessa         

pitäisi panostaa enemmän konkreettisiin tarpeisiin.  

 

”Pitäisenemmänpanostaasiihen,ettädiplomityöntarpeetovatoikeita.Jaettä           
oisjokustrategiasiinähommassa,onmielekkäämpääohjaatodellisesta         
ongelmasta” (A1) 
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Yksihaastateltavakertoikeräävänsätunnistamiaantarpeitaylössitämukaan,kun          

aiheita ilmaantuu. 

 

”Tavallaankokoajankerätäänniitäaiheitajonkunnäkösiinepämääräisiin        
paikkoihin.Esimerkiksimäjohdantiettyäosastoa,nimänäänsielläjotain           
aiheitaettä‘tossaontommonentekninenropleema’tohonvois...semmonen         
sopivankokoinenropleemalopputyössäselvitettäväksi.Nineaiheetkertyy         
enempi niin.” (E14) 

 

Haastattelijatarkensivieläkysymystä,kerääköhänaiheitahenkilökohtaiseen        

tekstitiedostoon?  

 
”No joo mulla on oma semmonen,varmaan usealla on semmosia          
epävirallisia...eimeilmitäänsemmostvirallista.Eimeilläolemitäänvirallista          
paikkaa, ehkä pitäisi olla jokin virallinen paikka mihin niitä laitetaan. ” (E14) 

 
Kuten edellä kuvattu, opinnäyteaiheiden luominen alkaa tietotarpeen       

tunnistamisesta.Kuntietotarveontunnistettu,täytyyseuraavaksitoimeksiantona        

teetettävälle opinnäytteelle resursoida ohjaajan aikaa ja budjetoida rahaa.        

Tyypillisestiopinnäytteenohjaatarpeentunnistanuttyöntekijä.Muussatapauksessa        

työnohjaayleensäkollegasamastaprojektistataiosastolta.Yksiohjaajista(A1)           

kertoi,ettähänenohjaamansaopinnäytteetovatpääsääntöisestiolleetmuiden         

aloittamiahankkeitajaettähäneton”Pyydettyohjaajaksi”.Tyypillistäoli,että           

ohjaajaksi valikoituu usein työntekijä, joka on aiemminkin ohjannut opinnäytteitä. 

 
”Yleensäneonvalikoitunutjotkaonaikaisemminohjanneet.Täämikänyton            
kesken,mäoonittepienessäroolissa.Työnpääasiallinenohjaajaonmun           
projektiryhmäläinen.Elikkäsiinämäsainhänetkannustettuaettärupee         
kokeileevaansitäohjaamista,ettäeiseoomitäänavaruustiedettä.Eise            
vaikeetaoo.Siinänimenomaankuonseohjaajamotivaatiotutkittavaaaluetta           
kohtaa ni silloin se tapahtuu luontevasti eikä tartte pistää paljoa aikaa.” (E15) 

 

Tätä vastausta tarkennettiin jatkokysymyksellä mitä huolia hänellä oli? 
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”Nimenomaanseolioikeastaansemmonenettäeioikeentiennymiten          
diplomityötäohjataan.Mäsittensanoineisiinä,enminäkäänkunensimmäistä           
ohjasintiennytmitäänmutselähtisiitälutviintumaanjasittenmäsanoinettä             
eisiinäoikeastaanmitäänoo,seonsemmostaperusteknistätutkimustakun            
tekniset ihmiset ohjaa teknistä diplomityötä.” (E15) 

 

Opinnäytteenonnistumisenkannaltaohjaajatpainottivat,ettäohjaajantuleekokea         

aihemielenkiintoiseksijaitselleenhyödylliseksi.Tällöinohjaajateivätkoe,että          

heidänaikansameneehukkaantaiettäohjaaminenonrasite.Useathaastateltavat           

painottivatsamaakuin(E15)ettäparastaon”omalehmäojassameininki”.Hän            

jatkaa: 

 

”Isoongelmajosohjaajallaeiolemielenkiintoasitäaihettakohtaan,nisiitä            
ohjaamisesta ei tuu paskan vertaan tai yhtään mitään.” (E15) 

 

Kunohjaajaonvalikoitunut,budjetoihänopinnäyteprojektillesenvaatimatresurssit.          

Resursointia eikoettu yrityksissä merkittävänä haasteena,budjetointioli        

rutiininomaisia. 

 
”Rahansaaminenmeneebudjetinkautta.Siitäeipääseeroon,senkanssa           
pitää elää. Jos löytyy hyvä henkilö niin nään sen puoli ilmaisena. ” (A4) 
 

Yksihaastateltavista,30henkilöntuotekehitystiiminesimies,kuvaamitenhänen         

roolinsaurakehityksenmyötäonmuuttunutopinnäytteidenohjaajastaikäänkuin         

opinnäytteiden rahoittajaksi. 

 

”Nojooseonenempisemmonenrahottaja.Muttaehkävähänsemmonen          
esimiesperspektiivi,etkattooylipäätänsäetseaihesopiiosastontekemiseen           
isommassa skaalassa. Kattoo että se aihe, et on lähtökohdat tuoda lisäarvoa.” 

 

Tarkentavallakysymyksellätiedusteltiin,onkoheillävarattuerillinenbudjetti        

opinnäytteisiin?  
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”Eimeilooerillistäbudjettia,selähteemeidänihankokonaisbudjetissa,mut            
eiseookoskaanolluniinisoetsitäoisjoutunumiettiin.eiainakaanvielä               
tähänmennessäootarvinnumiettiäjosonhyväaihejahyvätekijäettä             
pystytäänkö tekemään. Ollu onnekas tilanne.” (E14) 

 

Kunohjaajajarahoitusopinnäytteelleonjärjestetty,alustavantutkimusaiheen         

pohjaltavoidaanaloittaaopiskelijanrekrytoiminen.Ohjaajillaolikaksiselkeää         

vaihtoehtoa opiskelijan löytämiseksi, joko sisäinen tai ulkoinen rekrytointi.  

 
“Kakstapaa:meilläonjokukesätöissäjolletarvesaadajatkoajahalutaan            
sitouttaalopputyönkautta.Toinenonseettämeilläontarvejahaetaan            
avoimesti.” (A5) 

 

Ensisijaisestihaastateltavatsuosivatsisäistärekrytointia,eliopinnäytteentekijäksi       

valikoituuohjaajalletaiyritykselletuttuosa-aikainentaikesätyöntekijä.“Meollaan          

niinisoyritysettäkesurienjoukostalöytyyopparityöntekijöitä.”kuvailee(A4).          

Toinen vaihtoehto on rekrytoida opiskelija avoimella haulla, joko        

työpaikkailmoituksen kautta tai suoraan yliopistoon ja professoreihin       

kontaktoimalla. Yksi haastateltavista kuvailee hänelle tyypillistä tilanteita:  

 

”Voiollaettämeilläonvalmiinaehdokas,jolleetsitäänsopivaaihe.Tai            
kysytään yliopistolta kuku voisi olla tähän hyvä.” (maarit) 

 

Josohjaajallaeiolemielessäsopivaaopiskelijaa,tällöinhenkilöstöosastotukee          

ohjaajaarekrytoinninkanssa.Kuten(A4)haastateltavakertoo”Kunhuomattiin,että          

tarvittiin tekijä,otettiin HR:ään yhteyttä”.Ulkoinen rekrytoiminen koettiin        

rutiininomaiseksi joka eteni kuten muutkin rekrytoinnit: 

 

“Samanlainenprosessikuinmuutkinrekrytoinnit.Valitaan11-12hakijasta        
2-3-4henkilöäketähaastatellaan.Taustaratkaisee...semikävoikompensoida         
josonpilkesilmäkulmassa...ahkeruutta.Jopahelpompiakuinnormaali        
rekrytointi.” (A4) 

 

Haastateltava(A4)jatkaa,että“kouluunyhteydenottaminenolisihaastavampaa”.        

Useathaastateltavatmainitsivatkokeneensa haasteita rekrytoimisessa.Yksi       

haastateltavista(A5)kuvasi,että“vaikeintaonsaadahyväaihemäärättyäjoka           
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mätsäätekijään”.Toinen(A3),taaskokihaastavaksirekrytoimisenlaajemminkin         

“Sitten ongelma on löydetäänkö sopivia opiskelijoita, riippuu tekniikan haarasta”. 

 

Yksihaastateltavistatiivistäähyvänopinnäyteprojektinedellytyksetkolmeen       

tekijään.Ensimmäintekijäonaitotarvetutkimukselle,toiseksitarvitaanohjaajajoka           

kokee aiheen itselleen mielekkääksi ja kolmas tekijä on  opiskelijan löytäminen. 

 

”Nimenomaanjottaseonnistuuhyvin,pitääollapolttavatarvejollekkin          
selvitystyölle.Jottasiitätuleeoikeestihyvä…ohjaajakokeesenitsellee         
mielekkääksi.Senjälkeen,tokisenkandidaatinmetsästysettäontekijä.Kun           
nääontiedossaalkaajälkiprosessointimimmoinenolisijärkeväkokonaisuus.         
Sesittentäsmentyykuntekijänjaproffanistutaanalasekankerran,että            
tämmöinen suo ois tarvottavana, mitä tehdään.” (E15) 

Varsinainen opinnäyteaihe muodostuu opinnäyteprojektin alkuvaiheessa,kun      

ohjaaja,opiskelijajavalvoja(professori)pitävätensimmäisenpalaverin.Ohjaajat         

eivätyleensämääritteleopinnäyteaihettaliianpitkälletaijokaistayksityiskohtaa         

myöten.Aiheikäänkuinkypsyyjalisäksi kuten(A3)mainitsee”Joudutaan           

muokkaamaankyseisenhenkilönkanssaaihesopivaksi.”(A3)Aineistonperusteella,         

opinnäyteprojektivoidaankatsoaalkavan,kunopiskelijaonensimmäistäpäivää         

töissä. 

4.1.2 Opinnäyteprojekti  

 

Tämäosiokäsitteleemitenhaastatellutohjaajatkäytännössäorganisoivat,toteuttavat         

ja ohjaavat opinnäytteitä. Haastatteluaineistoa esitellään aikajärjestyksessä      

opinnäyteprojektin aloittamisesta,päättyen tutkielman kirjallisen dokumentin      

valmistumiseen. Eräs haastateltavista,jakoiopinnäyteprojektin viiteen eri       

vaiheeseen.Ensimmäinenvaiheonaiheenluominenjaaikatauluttaminen.Tämän         

jälkeentehdäänkirjallisuuskatsaus,tutkimusmateriaalinkerääminenjalopuksi       

tutkimustuloksien yhteenveto. 
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”Nääneljä(5)asiaa,aiheenkokonaisuudenpalastelujamiettiminen,sitten          
kirjallisuusselvitysjateoreettinentarkastelu,sittensevarsinainentyöja         
verifiointi päälle.” (E15) 

 

Haastateltavilta kysyttiin,mitä selkeitä askeliaon,joitaopinnäyteprojektin        

aloittaminensisältää.Aineistonperusteellaerästärkeimpiäasioitaonkokonaisuuden         

hahmottaminen.Opiskelijatuleetietää,mitkäovattilaajantavoitteet,tutkittava         

ongelmataiilmiösekäsenliiketoiminnallinennäkökulma.Lisäksiohjaajatkäyvät          

opiskelijankanssaläpi,josasianeteenonjotehtyyrityksessätaisenulkopuolella             

selvitystyötä. 

 

”Ensimmäinenaskelonbriiffausmistäonkyse,mitäyritetäänratkaistaja           
mitäpitäisitehdä,onkomahdollisestijotehtytyötäasianeteenmeillätai            
muualla, tässä yhteydessä käyn keskusteluja professorin kanssa. ” (A3) 

 

Kunopinnäyteprojektikäynnistetään,käydäänluonnollisestimyöskeskustelujatyön        

valvojankanssa.Kaikkienkolmenosapuolenonoltavayhtämieltätoimeksiannon         

tutkimusaiheesta ja tavoitteista. Ohjaaja (A3) kahdenkymmenen ohjatun       

opinnäytteen kokemuksella jatkaa: 

 

“Seuraavaksionseettäkirjallisuuskatsausmitäminävaadin,miltämaailma          
näyttäätälläalalla...määritetääntyönlaajuusalustavasti,sittenkuntyöetenee          
lyödään professorin ja opiskelijan kanssa lukkoon työn laajuus.” (A3) 

 

Aineistonperusteellavoidaantodeta,ettäopinnäyteprojektinensimmäinenpalaveri        

professorin, opiskelijan ja ohjaajan kesken jää usein myös ainoaksi. 

 

”Alkuonainakriittisinkohtaettäollaanyhtämieltäaiheesta.Siitäettäseon              
tarpeeksisuppea.Useinkäyniinettäaiheonliianlaaja.Aiheenrajaaminen            
sovitaanmyösprofessorinkanssa.Sittenmetehdääntyötäjalopuksi          
professori arvostelee meidän työn.” (E9) 

 

Virallinenaihemuodostetaanohjaajanjaopiskelijanyhteistyönä,jonkaprofessori         

hyväksyy.Kuten(A4)kuvailee“hyväksytetäänkoulullasittenkickoff”.Tämän          

jälkeenvarsinainentutkimustyöalkaa.Haastateltava(A4)jatkaa“Palaveritekalle         

2kksovitaanjaaikataululyödäänlukkoon”.Erästoinenhaastatelluistaohjaajista          
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kuvasiopinnäyteprojektinensimmäisetaskeleetsekä,kuinka‘kickoff:n’jälkeen         

opinnäyteprojekti on suunnitelmassa pysymistä: 

 
”Alustalähtientavoitteenonoltavahyvinselkeä.Ensimmäisenäonkäydäalue           
läpi,rajataaluejaaikatauluttaa...senjälkeenkunnämäonselvillä,niinloppu            
on siinä pysymistä.” (A1)  

 
Useathaastateltavistapainottivatopiskelijanmotivaationtärkeyttä.Hekorostivat,        

ettämotivaatiotuleeluodaalustaasti.Yksimotivoivatekijäonse,ettäopiskelija             

kokeeaiheenitselleenmahdollisimmanmielekkääksi.Muistapoiketen,yhdellä        

osastollaolihaastatteluidenperusteellapanostettusiihen,ettäalustavistaaiheista         

valitaan tapauskohtaisesti kullekin opiskelijalle sopiva aihe: 

 
”Meilläonuseampiaihejaopiskelijasaaittevaikuttaaaiheenvalintaaja            
katsoamitkäsopiiomiinopintoihinjamitkäkiinnostaa.Aiheenhanpitää          
kiinnostaa muuten se on aika tuskasen pitkä aika.” (E14) 

 
Yksihaastateltavista(E9)tiivistiopinnäyteprojektinaluntavoitteet”Mitätällätyöllä          

tehdäänjamitähalutaanulos.Sitaikatauluttaase”.Ennenopinnäyteprojektin          

alkuatunnistetuttutkimustarpeetsaattavatollahyvinlaajoja.Haastateltavatolivat         

tietoisiaopinnäytteenrajallisuudesta,kuten(E14)kuvailirajaamisentarkoitusta        

”Siiskunkaikkeaeivoiratkaista”.Osahaastateltavistakokitutkismusaiheen          

rajaamisen haastavaksi: 

 
“Semikäonvaikeahahmottaakuinkapaljonaikaameilläon.Tiedettiin           
lokakuusta-maaliskuuhunmuttakunyrittäähahmottaaaihetta,seonniin           
laaja,merajoitettiinalussajo,jajätettiinettätarvittaessavoidaanrajatalisää            
joulukuussa.Stepbysteprajaus.Vaikeasaadakäsityspaljonkohenkilökerkee           
tehdä, riippuu ahkeruudesta. Ja paljonko hän tekee vapaa-ajalla” (A4) 

 
Useampi ohjaaja korosti aiheen rajaamisen merkitystä opinnäyteprojektin       

aloittamisessa.Hyvärajaaminenalussakoettiinedesauttavanaikataulussapysymistä.        

Yksi haastateltavista kuvasi, että alku tarkoittaa rajaamista: 

 
”Alkusinänsätärkein,elityönrajaaminen.Ensimmäiset2kkkaikentärkein.           
Kokonaisuudenhahmottaminenkaikentärkein,jostässämennäänpieleen,        
vaikea kuroa kiinni. Sen jälkeen menee omalla painollaan.” (A2) 
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Ensimmäistenviikkojentärkeysnostettiinesiinuseanohjaajantoimesta.Muutamat         

ohjaajat korostivat myös ohjaajan läsnäolon merkitystä. 

 
“Alussapitääpanostaaskouppiin,jaettäbusinesstarveontodellinen.Rajaa           
riittävästija oleläsnätyöntekijälleriittävästä...viikkopalaveriseuranta       
riittää.” (A5)  

 
Läsnäoloakorostimyösyksihaastatteluidenkokeneimmistaohjaajista.Hännosti         

esille ohjaajan ja opiskelijan välisen suhteen merkityksen,joka luodaan         

ensimmäisten viikkojen aikana. 

 
”Satsaanpaljonaikaaopiskelijaanalkuvaiheessa,tutustunkunnolla.Etteioo         
semmostamitäänesteitä.Enäänsuhdeeiolevarsinainenesimies-alainen,         
kavereitaollaan.Seonminustatärkee.Antaahetiopiskelijallesemmosen          
turvallisenolon.Kaikkieisitätarvitse,muttaosaonherkimpiä.Ensimmäiset3            
viikkoa istumme tiiviisti.Käydään lounaalla yhdessä,muutakin kuin        
työskentelyä...tärkeäoppimaantuntemaan.Helpottaa,kunbarrieritonpoissa,        
voipuhuasuoraanniinkuinasiatovat.Jottaluotammetoisiimme,pitääolla           
aikaa yhdessä.” (A3) 

 
Ohjaajienkanssakeskustellessaopinnäyteprojektinalkuvaiheista,aikatauluttaminen      

korostui.Aikatauluttamistapainotettiinvoimakkaastikuten(E9)esimerkiksi:“Pitää        

oikeastiistuakalenterinkanssaalas”.Aineistonperusteella,opinnäyteprojekteja        

aikataulutetaanhyvinvaihtelevasti.Jokaiselleohjaajalleonvuosiensaatossa        

muodostunut omat hyväksi havaitut rutiinit ja käytänteet.  

 
”Yritänkohtalaisentarkastimäärittäätargetit.Ehdottomastikannattaapistää        
noinpuolentoistakk:nvälietapit.Yksikäändippaeisaaylivuottakestää.           
Prioriteettinumeroyksionseettäseonopinnäyte,yrityksenhyödyt           
prioriteetille kaksi.” (A4) 

 
”Esimerkiksinytollaanaikataulutettujohdantotähänmennessä,nämä        
mallinnuksettehdääntälläaikataululla.Annetaanpäivämääräettätämäteksti         
pitääollakirjoitettunatähänmennessä.Sittenjätetäänloppuunpikkasen         
liukumavaraa.Mäoonhuomannuettäseontoimivatapa.Käydäänjoka           
tapaamisella aikataulu läpi.” (E15) 

 
Toisaallaosaohjaajistakoki,ettäaikatauluttaminenonopiskelijanvastuulla.Hyvänä          

puolenanähtiinsentuomaitsensäjohtamisenharjoittelu,tulevaatyöelämääsilmällä          

pitäen. 
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”Hyvinepätarkasti.Sejääenemmänopiskelijanvastuulle...mitäpitääollaja           
missävaiheessa.Projektisuunnitelmanlaatiminenonopiskelijalla,seonhyvää         
harjoitusta työelämää varten.” (A3) 

 
Haastateltavatpainottivat,heidänomanaktiivisuudentärkeyttäopinnäyteprojektin       

alussa.Tällävarmistetaanse,ettäopinnäytelähteeetenemäänja ettäsuuntaon            

oikea. 

 
”Hyväpitääpaljonpalavereitaalussa...koskanäkeeettäkaveripääsee         
kärryille ja lähtee hommat alulle.” (A4) 

 
Opinnäyteprojektinaloittamisenjälkeen,kunopiskelijaonpäässytkärryille,ohjaajan         

roolimuuttuujatyötaakkavähenee.Kun(E9)kysyttiinmikätyöllistääeniten,           

vastausoli“lähinnäalkujaloppu”.Monethaastatellutohjaajatpitivättärkeänä           

rajoittaaomaaosallisuuttaopinnäyteprojektikeskivaiheilla.Ohjaajattunnistivat,että        

heidäneipidäeivätkähevoikirjoittaaopinnäytettäopiskelijanpuolesta.Yksi           

haastateltavista kuvasi ohjaamista opinnäyteprojektin keskivaiheilla seuraavasti: 

 

“Seonhyväettäjokaviikkotsekkipäivä.Sitjosoliselkeestisemmonenettänyt              
ontäysintiedossaolevaatekemistäniviikkopalaverijätettiinväliijaannettii           
työrauha.” (E15) 

 
Kuntutkimusetenee,opiskelijantyöskentelyonkokoajanitsenäisempää.Eräs          

haastateltavistakorostiohjaajanvastuutatuloksista,pitäävarmistaaopinnäytteen        

hyöty tilaajalle.  

 
“Ohjatasiihensuuntaamitäfirmanahalutaan.Kaikenaikaamuistuttaa         
tavoitteista ja aikatauluista, näin päädytään lopulliseen teokseen.” (A1) 

 
Tutkimuksenedetessä,vastuutekemisestäjajohtopäätöksistäonopiskelijalla.        

Ohjaajan tehtävä on tällöin, no ohjata: 

 
”Setekemisenrajanveto.Etteirupeetekeesitätyötätoisenpuolesta.Pitää            
osaaohjatajaneuvoamuteitehdä.sillairakentavassahengessä.Etteiota            
semmostarooliaettäsanoo.Kaikessamitätekeekoittaamuotoillasitenettäse            
toinen oppii.” (E15) 
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Ohjaajatolivatyhtämieltä,ettäopinnäytetyöonensisijaisestiopiskelijanopinnäyte.          

Opiskelijaltaodotettiinproaktiivisuutta,oma-aloitteellisuuttajakykyäpyytääapua,        

jos sitä tarvitsee. 

 
”Olensitämieltäettädiplomityöonitsenäinenopinnäyte,valvojajaohjaaja           
onenemmänavustavakuinettämeilläviimekädessävastuusiitäettätyötulee             
tehtyä.Kylläseonoltavaopiskelijalladraivi,ettäoma-aloitteisestitekeeja           
kysyy.” (E14) 

 
Ylläesitettiinaineistoajossakorostettiinopiskelijanvastuuta.Aineistonperusteella         

ohjaajanvastuuonseuratajavarmistaaettäaikataulussapysytään.Ohjaajat          

kuvasivat omaa rooliaan seuraavasti:  

 
”Muntäytyyseuratamitähäntekeeettämätiedänettähänonoikealla             
polulla.Voinkomäjärjestääekspertlausuntojataimuuta.Mälähdensiitäettä            
hän on minun, että se minusta kiinni jos homma kusee.” (A3) 

 
“Ohjaajantehtäväonseuratajavalvoaopiskelijaa...missämennääjne.Ei           
pidä luottaa että kyllä se tekee työnsä. Pitää pysyä mukana.” (E9) 

 
Sana‘seurata’toistuiuseanhaastateltavanvastauksista.Kuten(A1)kuvailee         

rooliansaohjaajana“Ollamukanaprosessissa,ohjatajaennenkaikkeaolla          

kriittinen”.Hänmuistuttimyös,ettäohjaajantuleevaatiatuloksiaja“ollakriittinen            

niistä tuloksista”. 

 

Tutkimuksenetenemistäseurataankokoajanjavarmistetaan,ettäyrityksenkannalta          

oleellisetnäkökulmattulevathuomioiduksi.Ohjaajatjärjestävättasaisestipalavereita        

opinnäytteen edetessä.Niissä käydään läpiopinnäyteprojektin edistyminen,       

aikataulujavarmistetaan,ettäopiskelijallaonkaikkitarvittavatresurssittutkimuksen          

tekemiseen.Haastateltavatkertoivat,ettäetenkindiplomitöidenkanssavoieteen         

tulla hankaluuksia, esimerkiksi osien, prototyyppien tai laboratoriomittausten kanssa.  

 
”Ainaeitiedämitenonlabratkäytettävissäjajoudutaankotilataosia.Jos            
jotainmeneerikkinimitäsittentapahtuu.Etse,kokoajankarkee            
näppituntuma.Seonoleellista,ettäkokonaisuuspitääsuurinpiirtein,sen         
sisällä saa tapahtua heittoa sitten.” (E15) 
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Opinnäyteprojektinkeskivaiheilla,ohjaajatantoivatopiskelijallaluoviavapauksia,       

muttakeskeisimmättavoitteetpitivät.Teknillisentutkimuksenhaasteitakuvailtiin        

myös seuraavasti:  

 
”Meillävarmastisuurinhaasteonseetmeyritetäänviedätyöntulokset            
käytäntöön.Elitodentamaanmittauksilla,käytännönlaitteissaettäseidea         
toimii.Jasitseettäkäytännönmittausjärjestelyiden,kuntäällätehdään          
tuotekehitystä ninelaitteistoton muualla käytös,nisenaikataulun          
sovittaminen työn aikatauluun on suuri haaste.” (E14) 

 
“Joskusmittalaitettaeisaada,sitävoidaanodottaa2-6kkja6kkpitiollajo               
valmista. Täynnä yllätyksiä.” (E9) 

 
Opiskelijan syventyessä opinnäyteprojektiin,pyritään saamaan palautetta ja       

kommentteja eri alueiden asiantuntijoilta yrityksen sisältä. 

 
”Eksperttienavullavarmistetaanettätehdäänoikeitaasioita,mihinpitää         
syventyä.” (A3) 

 
Yksihaastateltavista(A5)kuvasiaiheensyventymistä“aikavähänaiheetmuuttuu,          

tarkentuukokoajana”.Tutkimuksensyventyessäpainotuksetaiheensisällävoivat        

muuttua, mutta itse aiheet eivät yleensä muuttuneet. 

 
”Kylläniinkinvoikäydä...painotusvoimuuttua,aiheeimuutu.Elimitälähtee            
tutkimaantarkemmin.Voiollaettäalkuperäinenaiheoliliianlaaja,pysytään           
saman aiheen sisällä mutta keskitytään muutamaan yksityiskohtaan.” (E9) 

 
“Aiheeiyleensämuutu,riippuenoppilaasta,aihevoisyventyärajustikin.          
kuinkaahkeratyyppijne.mitenopiskelijapystyysoveltamaanoppimaansa.         
Perehtyminen näkyy. Elämänkokemus näkyy, onko kiinnostunut      
jostakin..motivaatio äärimmäisen tärkeä.” (A4) 

 
Ohjaajat kuvailivat professorien roolia pieneksi mutta merkitykselliseksi.       

Haastateltavatkokivat,ettävalvojanroolikorostuuopiskelijankanssa,einiinkään          

ohjaajankanssa.Hyvääjaaktiivistaopiskelijanjaprofessorinvälistäyhteistyötä          

arvostettiin: 

 
”Loppuvaiheessahuomaakukaonkäynyuseammankerran(professorin        
luona) ja kuka ei. Et tavallaan se aktiivisuus on opiskelijalle hyväksi.” (E14) 
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Myös(A5)korostiopiskelijanroolia“tosivähänollutyhteistyötä..opiskelija         

hoitanut”.Haastattelujenperusteella,ohjaajanjaprofessorinvälinenyhteistyöon         

melko vähäistä, professorit saivat myös osakseen kritiikkiä sekä ymmärrystä. 

 
”Semitäoonolluthuomaavani,ettäheilläeiolepaljoaaikaaperoppilas.             
Hyvin...liianvähänmunmielestä.Semmonenkuvamullaon.Vaikeasaada          
tapaaminenaikaiseksi.Näyttääsiltäettäprofessorintärkeintehtäväon         
hankkia rahoitusta yliopistolle.” (A3) 

 
”Ehkähivenenaktiivisempaarooliatoivoisin,tietystikaksipiippuinenjuttu.        
Eiväthänhehirveestisiihentekemiseenvoiosallistua.Muttaenemmänvois          
tarvitaapualähtötietojenantamiseen,heosallistuuvastaloppupuolella.        
Enimmäkseen ei kysymättä mitään saa.” (A1) 

 
Yhteistyötäkuvattiin hyvänäjajoustavana.Ohjaajanjaprofessorinyhteistyötä         

loistavaksikuvasi(E14)tarkentaen“ottaahienostivastuuntyönrakenteesta”.         

Toinen(E15)kehuiyhteistyötähiemanmaltillisemmin“hyvin,eipäolepaljoaollut           

yhteistyötä”. Myös alla oleva sitaatti luonnehtii yhteistyö positiiviseksi: 

 
“Professorienkanssaeiollaerimieltäoltu.Yhteistyöonsujunuthyvin.           
Proffankanssavoidaantehdämyöspidempiaikaisiasuunnitelmia,mitkäasiat         
meitä kiinnostaa.” (A2) 

 
Kunkysyttiin,mitenohjaajanjavalvojanyhteistyötävoisikehittää,vastauksiatuli           

vähän.  

 
“Ehkäsiinä,mäsanoisinprofessorionmukanaalussajalopussa.Lopussase            
lukeesenjaantaaarvosanan.Ehkäsiinävälissävoisollakeskusteluettä            
vastaakotyötavoitteita.Välikommentointivoisiollapaikallaan.Muttavoisi         
sitä itsekkin olla aloitteen tekijä.” (E9) 

 
Kun ohjaajien kanssakeskusteltiinopinnäyteprojektinsaattamisestaloppuun,       

aikataulutnousivatpuheenaiheeksi.Tyypillistä oli,että opinnäyteprojektit       

myöhästyivätalkuperäisestä aikataulusta. Pienimyöhästyminen eikoettu       

vaarallisena, vaan ennemminkin odotettavissa olevana.  

 
“Kyllävoisanoa,ettäjokakertavenyy.Kunmeillätyöttehdään,tehdään            
fyysisestimittauksia,kokeitajnejapitäisianalysoidanetulokset....ihaneri          
lähtökohta kuin tehdä kirjallisuustutkimus.” (E9) 
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Yliopiston suositus opinnäytteen tekemiselle on kuusikuukautta.Myös        

toimeksiantajattavoittelevattätä:“6kkon tavoitteena” (E14).Käytännössä        

kuitenkin,ihan siinä ajassa eisaada valmista.Haastateltava (E14)arvio          

opinnäyteprojektinkeskiarvoa“veikkaisin7-8onkeskiarvo”,elikuukaudentai         

kahdenylitystätavoiteajasta.Kunohjaajiltakysyttiinesimerkkejähaastavista        

opinnäytteistä,eräsohjaajakertoihänohjauksessaanolevastakeskeneräisestä        

diplomityöstä: 

 
“Laajuudenhallintanähtävästiaikakinkkinen,aikatauluvenyypitkäksi.Seoli          
tiedossaettäonlaaja,näpäyttänyttaasitseään....tavoiteoli8kkmuttanyt11             
lasissa ja vielä menee.” (A1) 

 
Kunopinnäyteaikatauluvenyyeikävalmistameinaatulla,ohjaajatsaattavatjoutua           

tekemään ‘peliliikkeitä’ jotta opinnäyte saadaan mahtumaan yksiin kansiin.  

 
“Mutkylsennäkeeetjosjokaaluelähteevenyy.Pitääjotainpeliliikkeitä             
tehdä että saadaan työ kasaan.“ (E15) 

 
Ohjaajiltatiedusteltiin,mikäopinnäytteitäviivyttää.Osassatapauksistaopiskelijalle        

kerääntyimuita opinnäyteaihetta lähellä olevia työtehtäviä,mikä koettiin        

valitettavana.Useampihaastateltavanostiesillemyös,ettätuloksienanalysointivie          

arvioituaenemmänaikaa.Toinenhaastateltavistakuvasikuinkatuloksiapähkäillään:         

“meyritetäänlöytääkäytännönpähkinää...yhteystehtaaseenjalabraan.”(A4).         

Opinnäyteprojektinloppuakohdenohjaajientyötaakkataaskasvaa.Yksi(A1)         

ohjaajistaalleviivaaettä“viimeinenneljännesontyöläin”.Viimeisenneljänneksen         

aikanaohjaajaatyöllistäätuloksienjatekstinläpikäyminen.Ohjaajiltakysyttiin,          

mikäonhaastavintaohjaamisessa.Useissavastauksissatoistuivatkirjoittaminen,        

tekstin tuottaminen ja oikolukeminen. 

 
”Hankaluusonseettä,ihmisetoneritasoisiakunnekirjoittaatekstiä.Toisilta            
tuleesuoraanpainokelpoistakuntoisentekstiäpitääoikolukeamonesti.Seon           
kyllä,kirjoittamisentasoerotovathurjia.Haastavintaonsekunkorjaajakäy            
tekstiäläpiettäseeioleomatuotos.Pitäähyväksyäettäseonjonkunmuun               
kirjoittama eikä oo just semmoinen kuin itse kirjoittaisi.” (E9) 

 
Kirjoitusvirheidenkorjaaminenjakirjoitustyylinhiomisenlisäksi,ohjaajienhuomio        

oliennen kaikkea tekstin sisällössä.Ohjaajatkokivatvastuuta tuloksien         
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oikeellisuudesta.Ennenkuinopinnäytelähetetäänpainoonpitäätarkistaa,ettäse          

mitä on kirjoitettu pitää paikkansa: 

 
”No,kylsevarmaanontyönoikeellisuudentarkastaminenonhaastavinta.Se           
että mitä on kirjoitettu pitää paikkansa.” (A1) 

 
Muttapäivänpäätteeksi,semitätoimeksiantajatodottavatvalmiiltaopinnäytteeltä         

on tietoa,näkemyksiä,vastauksiajakehitysehdotuksia.Yksihaastatelluista        

tuotekehityksen esimiehistä kiteytti, että opinnäytteet eivät ole kaunokirjallisuutta.  

 
“Korostanetmeilonuseinteknisiitöitänijolloinsekielelläkikkailueikorvaa              
sitäteknistäsisältöä.Nääeiookaunokirjallisuutta...paljonkaavaa,taulukoita         
ja kuvia. Ehkä se kieli ei oo niin suuressa roolissa ees.” (E14) 

 

Ohjaajiltakysyttiin,onko heidän saatavillaopastusta,koulutustataimuuta         

materiaaliaopinnäytteenohjaamiseenliittyen.Kummassakaanyrityksessä,joita       

haastateltavatedustivat,eiheidänmukaansaolluttarjollaohjeistustaopinnäytteen         

tekemiseen.  

 

”Jaa-a,seonhyväkysymys....olikohanmeillämitään?Itseasiassakuntehtiin          
oppariviimevuonna,niinmullaolihyväkuva,kunolintehnytoman            
opinnäytetyö.Joson,niinhenkilöstöosastotietää.Voisitvinkata,ettäniitävois           
mainostaa.” (A4) 

 

”Itse en nähnyt suoraa hyötyä, mutta hiljaisen tiedon keruu         
opinnäyteohjauksesta,eihän se olisihuonoa saada semmoista tietoa.        
Esimerkiksikunteinscopinaloitintyhjästäworddokumentista,muttasiellä          
voisiollavalmiinotsikoitajaesimerkkejä(mitäsepitääsisällään)mikäei            
sisälly,mihinvedetäänlinjat,yhteyshenkilöt,aikataulut...kuntehdäänscouppi        
niinminäoonsisältänytreferenssitkaikilledokumenteillemistäoishyötyäja           
yhteyshenkilöt,opparintekijäsaihaastatellapaljontyöntekijöitä,kukatietää         
mistäkin....toiset kehitystä ja toiset huoltopuolta..” (A5) 

 

”Eiole,eiainakaanoletullutvastaan.Enoleetsinyttietoasensuhteen.Oma              
diplomityö sen verran hyvin muistissa.” (A1) 

 

”Varmaanoisvoinuollaalkuaikoina,mäoonniinvanhakoiraettävaikea            
opettaaistumaantoisellatavalla.Alkuaikoinaoisolluhyväettämikäon            
ohjaajan roolija vastuu.Mä oon lukenutpikkasen näistä asioista,          
kirjallisuutta löytyy. Mutta ei meillä ole ohjaajille opastusta.” (A3) 
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Yksihaastateltavistapalasivielähaastattelunlopussapohtimaanopinnäytteiden        

ohjeistusta: 

 

”Seonihanmielenkiintoinen,kunsäkysyitonkoohjaajalleopastusta,ehkä           
siitäjonkulainenrunkovoisjopaolla.Semmonenchecklist‘ajattelitkonämä’-           
meilläkylläaikahyvintietoliikkuu,mutkylvarmaanekallakertaatekee            
turhiaasioita.Riittävänkevytetsenvoiskatsoaläpi,ethommasuurinpiirtein             
meneenäin.etmitätavallaanmitäopiskelijaltavoivaatia,mitäkoulutavoi            
vaatia ja mitä asoita on hyvä ajatella itse.” (E14) 

 

4.1.3 Tiedon hyödyntäminen  

 

Tämäosiokuvaileetiedonhyödyntämistäopinnäyteprojektinpäättymisenjälkeen.        

Ensiksiesitellään ohjaajien haastatteluihin perustuen aineisto siitä,miten        

haastatteluissayrityksissäjaetaanopinnäytteilläluotuauuttatietoa.Senjälkeen         

esitellään miten uutta tietoa hyödynnetään. 

 

Kunopinnäyteprojektionpäättynytjaprofessorionhyväksynytopinnäyteen,         

opiskelijatesittelivätopinnäytteentuloksetseminaari-tyyppisestityöyhteisölle.       

Tämäoliyksiyleinentapahyödyntääjajakaatietoayrityksensisällä.Kutsuja            

levitettiintapauskohtaisestiaiheestakiinnostuneille,omalleosastollesekäaiheen        

parissa töitä tekeville. Yksi haastateltavista kuvasi tilannetta seuraavasti:  

 

”Semmonentapaetkuntyösaadaanvalmiiksiniseesitellääntäältilois.Niin             
semmosiakutsujatuleejonkunverranjanekutsutleviisenaiheenparissatöitä             
tekeville.Nisitäkauttakuuleeaikakivasti.Sitvoimennäkatsomaan           
lisätietoja.” (E14) 

 
Näiden seminaarien osallistujamäärät vaihtelevat tapauskohtaisesti. Osassa      

tapauksista,ihmisiäkutsutaankoollehyvinkinlaajastiorganisaationsisältä.Kuntaas          

välillä tiedon leviämistä jopa hieman pelättiin, kuten esimerkiksi alla: 
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”Järjestämmeainakundiplomityöonvalmis,niinpienenseminaarinmissä          
käymmetuloksetläpijadiplomityöntekijäesittäätyönsä.Siihenkutsutaan         
edustajiaeribisnesyksiköistä.Seonkuitenkinniin,ettämeitäon18,000nion              
hyvinvaikeasaadasanomaaläpi.Riippuenaiheesta,emmehaluaettäleviää           
ennenkuintekniikkaonvalmis.Pelätäänmitäenemmänonkuulijoita,leviää           
tietosemmosilletahoillejoilleemmehalua.Kutsutaanhenkilöitäjotkaei          
lähetä infoo eteenpäin.” (A3) 

 

Seminaarienlisäksi,toisessayrityksessäjoissaohjaajiahaastateltiin,olisähköinen         

tietokantajohonvalmiitopinnäytteetvoidaantallentaa.Tietokannoistavoitehdä         

arkistohakujamuunmuassaopiskelijannimen,aiheentaiyliopistonnimellä.         

Sähköisessä muodossa ovat niin diplomityöt, pro gradut  kuin väitöskirjatkin. 

 

”Kirjallisettyötkootaansähköiseentietokantaan.Sieltävoihakeaihmisen         
nimellätaioppilaitoksennimellä… PDF:nnälöytyyväikkäreitämyöten.”        
(E15) 

 
”Meilonsemmonendiplomityökanta,mistälöytääkaikkitäällätehdyt         
diplomityötjasielläonhyväthakukriteeritjanäin.Seonmunmielestätodella             
hyväasiatääkanta,sitnelöytyypaperiversioinakintuolta.Kaikkiainatekee            
yhden printin meidän kirjastoon.” (E14) 

 

Kaikki kolme kyseisen yrityksen haastateltavaa kokivat sähköiset       

opinnäytetietokannattarpeellisiksi.Tapana olimyös,säilyttää paperiversiot       

teetetyistäopinnäytteistä.Yhdelläosastolla,tiedonleviämistäjakäytettävyyttäoli         

vietymuitapidemmälle.Opiskelijantehtäväolilaatiaopinnäytteenkeskeisimmistä         

tuloksista lyhyt raportti, joka myös tallennetaan tietokantaan.  

 

”Meilläonkirjastomihintyölaitetaansenlisäksitärkeistätuloksistatehdään           
omaraporttijonkamyöslopputyöntekijätekeesivussa.Osanatyötään.Ihan          
vaan mihin tulee lopputuloksetmutta eitarviiselittää miten siihen          
päästiin....sieltäkuntarviitietoa,voihakusanoillahakea.Senlisäksijoson           
jotainmitäotetaankäyttöönheti,istutaanalasjapyydetäänporukka          
kuulemaanesitysjalopputulokset...nehenkilötpaikallekeitäsekoskee.         
Informaatiota saadaan monesta eri paikasta raportti, lopputyö + esitys.” (E9) 

 

Yksihaastateltavanostiesillemyöskehityskohteita.Hänarvioi,ettävalmiita          

opinnäytteitäeikovinmonilue.Hänehdottaa,ettätiedonleviäminenparanisijos,            
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tieto olisi helpommin lähestyttävissä muodossa.  

 

”Ehkä ykssemmonen mikä on vähän parantunut...kun onkirjallinen         
dokumentaatio...muttaolisihyväollaesitysaiheestaikäänkuin30minesitys         
firmansisälle..seonuseinvähänoudompijoillekkintekijöille.Vähänmiten          
aihettavoimyydäfirmansisällä...auttaisitiedonlevittämiseen.Meilläon         
sisäinen kirjasto mutta niitä ei kovin moni lue.” (A5) 

 

Haastateltaviltakysyttiin,mitkäovatheidänmielestäänonnistuneenopinnäytteen        

tunnusmerkit.Yksihaastateltavista(E15)tiivistiasian:“uuttatietoa,suurempana         

plussanauuttatietoajotavoidaanhyödyntäätuotteessa.”korostaenettä“ehdoton          

kirsikkaonse,ettäseuusosaajasaadaankoulutettuatyöntekijäksi”.Ohjaajatpitivät            

opinnäytteitäonnistuneenakuntietoonkäytettävyydeltäänjaselkeydeltäänhelposti         

saatavilla. 

 

”Saadaansetietoulossiinämuodossaettämeidänonhelppohyödyntääsitä            
myöhemmin.Nojosvaikkatehdäänmateriaalinjännitekestomittauksia,ja        
työssäeiolemainittumateriaalinpaksuutta,niinsiitäeiolehyötyämeille.            
Yksityiskohdatpitääollaannettunaettäseonhyödynnettävissämyöhemmin.         
Eisaaollaaukkojatuloksissa.Taijopelkästäänse,ettäjosonhaettutietoja,              
nepitääollataulukoita‘tässäonnämädatat’eikäniinettäpitäälukeakoko              
työ...tieto pitää olla helppo poimia.” (E9) 

 

”Joskusollaanjopasaatusellaistavoidaansuoraanjatkaajase2vjaseon              
kiinnimoottorissa,neovattietenkinparhaita.Useimmitenkäykuitenkinniin          
ettäopinnäytteentuloksiaeivoidasuoraanhyödyntää.Toimivattukenakun          
töitäjatketaan...jokakolmasdiplomityöonsemmoinenettäjatketaansuoraan.         
Joko niin että di tulee vakituiseksi tai joku muu jatkaa siitä lähteestä.” (A3) 

 

Myöstiedonjanonherääminennähtiinonnistuneenopinnäytteentunnusmerkkinä.       

Yksihaastateltavista,(A2)kuvaileekuinkaprojektissa“Huomataanettätähänon          

satsattava lisää”ja“On mentäväeteenpäin,lisääinformaatiota”.Ohjaajat         

painottivatmyös,ettäonnistuneessaopinnäytteessätuloksetovatkonkreettisiaja         

hyödynnettäviä.Kutenesimerkiksiuusityöskentelytapataityökalu.Tämänlisäksi         

ohjaajatarvostivatimplementointisuunnitelmaa,elimyöstuloksienkäyttöönottotuli        

olla mietittynä:  
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“Siinäonjokukonkreettinenlopputulosyrityksenkannalta.Onkehitettyjoku          
uustapataityökalu.Implementointisuunnitelmajahyödytolemassa.Yks         
tunnusmerkkiontyöllistyminenmeille,puolinjatoisinonnähtyhyöty.7/10           
työllistynyt.” (A5) 

 

Implementointikoettiinhaastavaksi,jostulokseteivätoletavoitteidenmukaisiaeli          

‘skoupissa’.Useatohjaajatpitivätonnistuneenopinnäytteentunnusmerkkinäsitä,        

ettäopiskelijatuleerekrytoiduksi.Kaikkahaastateltavatarvioivat,ettäylipuolet          

opinnäytteentekijöijöistä palkataan yritykseen.Tähän liittyikuitenkin myös       

haasteita,kuten opiskelijan päätyminen eriosastolle töihin ja tuloksien         

implementointijää kesken.Yksihaastateltavista kertoitapauksista,joissa        

opinnäytteenvalmistuttuaopiskelijoilleontarjottutyöpaikkaa,muttaheeivätole          

ottaneet niitä vastaan: 

 

”Sittenyksmikäeiliitydiplomityöntekemiseen,josaatellaankorkeakoulujaja           
puhutaanOulustataiTampereestataiLappeenrannasta,nisiinäontää          
maantieteellinenaspekti.Opinnäytetyönvoivieläjokutullatekemäänkuseon           
pakkonatutkintoon.Siinämeneemukavastipuolivuottaviivavuosijossain         
muualla.Vaikkasaataishyvätyöjaonhyvätyyppimuttasittensefirman             
lopullinenkliimaksiettäsaataisseosaajatöihinonsittenongelma.Hyvin           
harvoinmuttavalitettavastiontullutnäitätilanteita,ettäeisaadahyvää           
tyyppiäkuneisuostumuuttaa.Seonsemmonenmitäonruvettumiettii.            
Tarjoomisvaiheessaruveetaankattoomistäseopiskelijaonkotoisin….kuinka         
hyvä todennäköisyys on saada osaaja ittelle. Kun se on se lähtökohta.” (E15) 

 

Ylläolevan sitaatin jälkeen keskustelussa,(E15)totesisopivanopiskelijan         

löytämisen olevan jokseenkin haastavaa. Esimerkkiä pyydettäessä, hän kertoi: 

 

”EtjosVaasanyliopistostatulisihyvätyyppitekemäändiplomityötä….ni         
meilläonsiinäaikaisoriskikouluttaatekijäjateettäähyvädiplomityöjaehkä              
kentieskertoatalontavoista.Jasitkaverimeneekilpailijalletöihin.Elitääon             
se valitettava geopolitiikka, mikä pitää ottaa huomioon.” (E15) 

 

Haastateltaviltakysyttiinmyös,mitäparannettavaayliopistoilla,opiskelijoillaja        

professoreilla olisi sujuvamman opinnäyteprosessin kehittämiseksi. Useat      

haastatelluttoivatesilleprofessorinroolin,kuten(A1)esitti“Aktiivisempirooli          

valvojalla” tarkentaen “Nimenomaan siinä tiedon jakamisessa”. Myös       

liiketoimintayksikönjohtoryhmänjäsen(A5),kommentoitiedonjakamista“Voisi        
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tuodaenemmänbestpracticesmuistaopinnäytteistätaitutkimuksista”.Osa         

haastateltavista korosti kirjoittamiseen puutteita: 

 
“Kielellinenilmaisutaito.Hyvätyövoimennähukkaanjosseonkirjoitettu           
tökerösti.Huonostadiplomityöstävoihyvälläkielelläsaadaparemman.        
Kirjallinen esitystaito kangertelee.” (A2) 

 
“Heidän pitäisi kehittää kursseja. Onhan heillä tällaisia kursseja        
opinnäytetyönkirjoittamisesta....muttaennäkisipahana,ettäkiinnitettäisiin       
enemmän huomiota siihen mikä on asiatekstiä.” (E9) 

 
Haastateltaviltapyydettiinesimerkkejäheidänohjaamiensaopinnäyteprojektien      

hyödyistä.Läheskaikkipainottivatsamaakuin(A2),sitäettä“firmasaasyventävää            

tietoa”.Pyydettäessäesimerkkejä,yksihaastateltavistakorostisisäisenkehittämisen        

tuloksia:  

 

“Prosessia paranettu.Toimintatehostunut.Tuottavuusparantunut....uus      
mittaristoseuraamaanomaaliiketoimintaa.Joissakinontaasluotuuusi         
työkalu kommunikaatiossa taibusineksessä.Mulla eioo tuotekehitys        
vetoista....jotka ois liittynyt patentteihin tai tuotteisiin.  (A5) 

 
Useathaastateltavatnostivattässäyhteydessäesiinopinnäytteenhyötyjenmolemmat         

näkökulmat, dokumentoinnin ja rekrytoinnin: 

 
“Firmankannaltasiitäonsehyöty,ettäkunopiskelijatekeeopparin,nähdään            
minkälainenhenkilöon...saadaankuvakyvyistä.Mevoidaansaadahyviä         
työntekijöitä.Tämäonisojatärkeäasia.Senlisäksitehdään,kunmaksetaan            
palkkiota...ulkoistetaantyöjonkajonkuntarvistehdä...eliwin-win.Saadaan          
tietoa ja opiskelija saa työ+palkkio.” (E9) 
 

Opinnäytteidenhyödyteivätainanäyvälittömästi.Kunopinnäytteitähyödynnetään         

uusienteknologioidentutkimisessa,voikuluapaljonaikaaennenkuinpanostukset          

konkretisoituvat.Etenkintuotekehityksessä,haastateltavatkorostivatopinnäytteiden      

roolia kilpailuetua etsittäessä osana pitkäjänteistä työtä: 
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“Meilläonsuhteellisenpitkäprosessi,ennenkuinjokuideaonominaisuutena,           
siihenvoimennä10vuotta.Metyöskentelemmesillätavallaettäkehitämme           
teknologioitajoitaemmeotahetikäyttöön,tuommepöytäänvastakuntuo           
kilpailuetua.Esimerkiksi2-vaiheinturboahtausantaapienempiäpäästöjä,jo        
vuonna2003oliekasoveltuvuustutkimus....janytvastatoimitetaan.Muttajos           
ei oltais lähdetty 2000-luvun alussa, kilpailijoilla olisi etumatkaa.” (A3) 

 

Kunyksiopinnäyteonsaatuvalmiiksi,alkavatsenmyötätunnistetutuudet           

tietotarpeet muokkaantua uusiksi opinnäyteprojekteiksi: 

 

“Kuntyöntuloksetovattiskissä,sesäästääjosinänsäaikaamonessa           
mielessä.Aikauseinkuvitellaan,ettäkundiplomityöonkansissaniinprojekti           
onohi.Useinniinupeitatuloksia,ettäprojektiintuleeuusivaihe.Jokouudella             
diplomityöllä tms. Noin 70% tapauksissa edellä mainitusti.” (A2) 

 

4.2 Henkilöstöosastohaastattelut 

 

Tässäosiossaesitelläänaineistoa,jokakerättiinhaastattelemallaseitsemäneri         

yrityksenhenkilöstöosastonasiantuntijaa.Henkilöstöosastoltahaastateltiinhenkilöä      

kenen vastuulla opinnäyteprosessi oli, tyypillisesti henkilöstöjohtajaa.      

Henkilöstöosastoakoskevaaineisto esitellään haastatteluiden kahden teeman       

mukaisesti.Osiossa4.2.1eritellääntärkeimpiähavaintojakoskienhenkilöstöosaston        

rooliaopinnäyteprosessissa.Tämänjälkeen,osiossa4.2.2esitelläänaineistoa        

koskien opinnäytteiden roolia ja merkitystä organisaation tasolla. 

 

Henkilöstöosastojen haastattelemisen tavoite oli laajentaa kuvaa      

opinnäyteprosessista,mitensitäyrityksissähallinnoidaanjakehitetään.(Tuoda        

näkemystä organisaatiotasolta.) Mahdollisimman laajan kuvan saamiseksi      

henkilöstöosastojen (HR -human resources)suhteesta opinnäyteprosessiin       

haastateltiin kahdeksan eri yrityksen henkilöstöjohtajaa.  

 

Haastatteluissa henkilöstöosaston kanssa keskusteltiin kolmesta teemasta.      

Ensimmäinenteemaolihenkilöstöosastonroolijavastuuopinnäyteprosessissa.        

Toinen teemaoliopinnäytteidenmerkitysyrityksessä.Lopuksikeskusteltiin        
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opinnäyteprosessinkehittämisentavoitteistajahaasteista.Haastatteluidenpohjana       

käytetty kysymysrunko on tutkielman liitteenä (liite 3). 

4.2.1 Henkilöstöosaston rooli opinnäyteprosessissa 

 

Ensimmäinen kysymys,joka esitettiin henkilöstöosastoille olimitkä ovat        

henkilöstöosaston tehtävät ja vastuualueet opinnäytteisiin liittyen.Kaikki       

haastateltavat olivat sitä mieltä, että opinnäyteprosessin omistajuus on        

henkilöstöosastolla. He kokivat, että heidän tehtävänsä on mahdollistaa        

liiketoimintayksiköille opinnäytteiden teettäminen ja ohjaaminen. 

 

”Notota,meilonsillätavallaetmeilonopinnäytetyöt,sevastuuprosessista             
on HR:ssä eli konsernin HR:ssä…eli käytännössä minulla. (G11) 

 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä,että henkilöstöosasto pyrkiitarjoamaan        

mahdollisimmanhyväätukeasekätyökalutjapalvelutliiketoimintayksiköille.Yksi         

haastateltava (I13) mainitsi, että henkilöstöosasto hallinnoimyös tiedon        

tallentamista:  

 
”Me laaditaan ohjeistuksetesimiehille opinnäytteiden tekemisistä ja       
hallinnoidaan niitä.Elinää opinnäytetyöttullaan taltioimaan HR:n        
hallinnoimiinkanaviin.Mepyritäänluomaanesimiehillemahdollisimman       
hyvättyökalutja palvelutethepystyyopinnäytetöitäteettämäänja          
ohjaamaan.” 

 

Henkilöstöosastonroolijavastuuopinnäyteprosessinosaltaeiollutkaikissa         

yrityksissätarkkaanmääritelty.Yksihaastateltava(D8)kertoi,ettähereagoivatja           

avustavat opinnäytteisiin liittyen, kun liiketoimintayksiköistä pyydetään tukea: 

 

“Opinnäytteisiinliittyen.Nosenvoisinsanoa,ettämeilläeiolehirveän           
suunnitelmallistaseelikäytännössäeiolemitäänsemmoistasuunnitelmaa,         
ettänoopinnäytteissähaluttaistätäjatätäaikaiseksijaettuohenkilövastaa             
siitäjasiitä.Mäsanoisin...ettävastuutjatehtävätonse,ettäriippuenkun              
meihin ollaan yhteydessä.” 

 

Vastauksissa korostui myös perinteiset henkilöstöosaston tehtävät, kuten       

työpaikkahakemusten vastaanottaminen ja työsopimuksien laatiminen.Myös      
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avoimetyhteydenototjahakemuksetkulkivatkaikissahaastatelluissayrityksissä        

henkilöstöosaston kautta.  

 
”Ensimmäinenvastuualueonseettämeilletuleeneyhteydenotot.Tokiniitä           
tuleesuoraanorganisaatioonmuttaniinkusuurinosatuleeHR:n.Niin          
sanoisin,ettämeidänvastuualueellaonkannustaaorganisaatioitatarttua        
heille relevantteihin aiheisiin.” (B6) 

 
“Tokisittenmyösniinkumahdollistaja,elijosaihetuleejaeiootekijää             
tiedossa,nimonestihronsittensiinämukana,ihanrekrytoidaantää           
opinnäytetyöntekijä.Kanaviaonmonia,jameillekinhyvinluonnollinenpolku         
opinnäytetyöntekijän tekemiseen on se, että on ollut kesätöissä.” (I13) 

 
”Lahjakirjatkulkeemunkautta,jostehdäänlahjakirjalla.Jostehdään         
työsopimuksellanisamajuttukylnesopimuksetmunkauttakäy.Muttakyllä            
senvarsinaisenkeskusteluntänhenkilönkanssakäyesimiespääsääntöisesti,         
esimies, joka on se ohjaaja.” (H12) 

 

Haastateltavatarvioivat,ettähenkilöstöosastolletulevienavoimienhakemusten      

lisäksi, opiskelijat ovat paljon yhteydessä suoraan liiketoimintayksiköihin.  

 
”Ongelmaonsiinäjosmävarovastiarvioinmeilletuleeallepuoletniistä            
opinnäytekysymyksistä.Jollonkitulee paremmin siihen ethr vastaa        
ennemminkinohjeistuksistajapalkkioratkaisuistajatäntyyppisistäenemmän        
adminpuolenratkaisuistakuinoikeastikäytännössäkuinkaseohjautuu.Seon           
meille haaste suoraan sanottuna. Se ei ole kunnolla gripissä.” (F10) 

 

”Meilläonjärjestelmäjohonnetuleeverkonkautta...tuleesinne,kylniit           
tulee...tuleeniitsuoraansähköpostiinkin.Mut,aikaharvoinnejohtaasiihen,          
etjosnetuleemullesähköpostiinjamävähäntiedänmistsehakijaon,mä               
ohjaansenjollekkinmeidänosastopäällikölle.Mutmelkeinsanoisinetsiitä          
määrästämitämeilletuleepyyntöjä,aikapienimääräpäätyysiihenettyötä            
tehdään.” (H12) 

 
Myöstoinenhaastateltavista,EMEA-alueenhenkilöstöjohtaja,kuvasimitenheidän        

Suomen yksikössä on toteutettu avoimien hakemusten ohjautuminen eri        

liiketoimintayksiköihin: 
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”Notäällä,josajatellaanSuomea,tilanneonsemmonenetmeilläonniin            
sanottujalokaalispesialistejajotkaonHR-managereidenkädenjatkeita,jahe          
onrajapinnassa.Käytännössänämähenkilötovatolleetorganisatorisestisiinä         
vastuuasemassa,ettäheidänkauttapyritäännytottamaanjonkinlaista        
tartuntapintaa siihen, miten nää sisääntulevat kysymykset ‘onko       
opinnäytetyöpaikkaa’kanavoituu.Koskaheonmyöskinsielläyksiköiden        
päässä,tunteesenkäytännössäbusinesspäänesimiesverkostonnikäytännössä         
kanavoi niitä meille tulevia kysymyksiä.” (F10) 

 

Myösmuillaolisamantyyppisiäratkaisuja,kutenyksi(G11)haastateltavista          

kuvaileehenkilöstöosastonyhteyshenkilöitä“Sitmeilonvähäneriliiketoiminnoilla         

omiahenkilöitä”eripuolillaorganisaatioita.Haastateltaviltakysyttiin,onkoheidän         

edustamassayrityksessäohjaukseenliittyväätukimateriaaliataikoulutusta.Vain        

kahdella seitsemästä oli jonkin tyyppistä materiaalia. 

 

”Onjonkunnäköistä,onsemmonenkarkeeohje.Totaohjaukselle,tai          
esimiehille.Siinonmääriteltynepalkkiotjavähänkriteereitä.Etkuinka           
kauansekestää...vielävoitastukeaenemmänmitäsetarkoittaaoikeasti,mikä           
sun rooli on ja velvollisuudet. Sitä on mut sitä pitää olla enemmän.” (I13) 

 

Materiaali,mitäkaksihenkilöstöosastoatarjosi,oliyrityksensisäisiäkäytänteitäja          

toimintatapoja.Kutenyksihaastatelluistahenkilöstöjohtajista(H12)korosti”Ei,ei         

voisanoaetolis.Onvaanihantämmönenperusohjeistusetmitenhoidetaanjamiten              

paperitpelitettään.”Tyypillistäoli,ettäohjaamisessaluotettiinesimiestenomiin         

kokemuksiin. 

 
”Ei,etkylläneonsittevalikoitunutohjaajiksisemmosetjotkaonitse,nojoko              
senalanasiantuntijoitataikiinnostuneitajasitsitäohjataanvähänsiitä           
omasta näkökulmasta ja osaamisesta käsin.” (D8) 

 
Useat haastateltavatolettivatohjausmateriaalin tulevan korkeakouluilta ja       

yliopistoilta.Eräshenkilöstöosastontyöntekijä(C7)vastasi:”Eioleohjaajille         

materiaalia.Eiksneaikapitkältikuitenkintulekoulunpuolelta?”Samoillalinjoilla           

oli toinenkin haastateltavista:  
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”Eipätaidaolla.HRbusinesspartnerinpuolionnimenomaansparrata,se           
sparraustuleesenkautta...varsinkinkunerioppilaitoksissaonhyvinerilaisia          
käytänteitä.Jokaiseltaoppilaitokseltatuleeohjeitamitäohjaajaltavaaditaan.        
Me sit sparrataan sitä asennetta, miten siinä voi niinku hyötyä.” (B6) 

 

Haastateltavilta kysyttiin opinnäytteen roolia heidän yrityksessään. Yksi       

haastateltavistayrityksistäerottuimuista,helähestyivätopinnäytteitämuita        

enemmänennakoiden.Ensiksi,haastateltavakorosti,ettäopinnäytteitätehdään        

aidoista liiketoimintaa tukevista aiheista: 

 
”Ainaopinnäytetyötätehdäänjostaintarpeesta.Sellaistaeisaaolla,ettäet           
aihevaankeksimälläkeksitään.Vaanonainajokutarve,jasiihenpitäälöytyä             
tekijä.” (I13) 

 
Toiseksi,proaktiivisuuttakorostipyrkimyssiihen,ettäalustavataiheetonmietitty          

lähes vuodeksi eteenpäin.  

 

“Mutakuuttiintarpeeseenneeituu.Vuosittainainamääritelläänetaina           
yksiköittäinetonkotarvettaopinnäytetöillejasittensepitäätukeasitä           
toimintaa.” (I13) 

 

Hän jatkoi tarkentaen sitä, miten opinnäytteiden tarpeet kartoitetaan: 

 

”Vuosittainalkusyksystäbudjetoinninyhteydessätehtaittainkartoitetaan,että       
onkotarvetta.Nimenomaankuseeiooakuuttiintarpeeseenetnytoisaiheja              
tarvitaanhetisiihenjokutekijä.Vaanniinetseonpitemmänjänteentyöetsen               
vuoden aikana, ja sit vaan aikataulutetaan ja resurssoidaan siihen.” (I13) 

 

Erästoinenhaastateltavaerottuimuistasillä,mitenorganisoidaanopinnäytteiden         

tekeminen.Allahän(G11)kuvaa,mitenheilläkaikkiopinnäytteentekijäton          

keskitetty yhteen yksikköön: 

 
Eli meil on esim.niin,että kehitysyksikkö kerää tarpeetnäistä          
opinnäytetyöntekijöistäjaheonkaikkikeskitettysinnekehitysyksikköön,        
vaikka he sitten tekis sitä työtä jollekkin toiselle osastolle.” (G11) 

 
Myöshenkilöstöosastojen haastatteluissakorostuiopinnäytteen kaksipuolta.       

Toisaaltaopinnäytteettehdääntarpeestajatoisaaltaneovatmerkittävätapa          

rekrytoida. Kuten yksi henkilöstöjohtaja (H12) kertoi: 
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”Tietenkinpyrkimysonainase,ettänetyötmitätehdäänonnimenomaan            
meidäntarpeesta,etteivaanväkisinkeksitäjotainaihetta.Toinenonseettä            
kylseonmerkittävätaparekrytoidaihmisiä.Etkylmäluulenniistä,jotka             
meille työnsä tekevät ni voi sanoa et 8/10 tulee meille töihin.” 

 
Yksihaastateltavahuomautti,ettäonmyösopinnäytteitä,jotkaovathyvinselvästi           

projektiluonteisia, joissa tavoitteena on vain saada tieto: 

 
”Mutsitonmyössemmosialopputöitäetmeilonjokuprojekti,setehdään             
täysinsilleprojektillejametiedetään,jamyöskingraduntekijätietää,ettää             
on tämmönen kertaluonteinen tehtävä tämä” (G11) 

 
Opinnäytteidenjahenkilöstöosastoidenroolittulevatesiinallaolevassasitaatissa.         

Liiketoimintayksiköissähavaitaankehitysidea,jonkaratkaisemiseksipohditaan      

sisäistätaiulkoistaresursointia.Opinnäytenähdääntässäkuvatussatilanteessa         

ulkoisenalisäresurssina,jotavoidaanhyödyntääharkitusti.Juuritämäoliusean          

henkilöstöosastontoivejatavoite.Tätänäkökulmaahesisäisestimarkkinoivateli          

opinnäytettä yhtenä vaihtoehtona kehitysideoiden toteuttamiseksi. 

 

”Etjokukehitysideatuleejamietitääntehdääksseomanväenvoimintaisit             
hei,voiskotästäpienillämuutoksillatehdäopinnäytetyönjasitaletaanmiettii,           
kukasentekeejamilläaikajänteellä.Niinkutiedostettaisse,etopinnäyteois            
siinä sivussa se vaihtoehto koko ajan.” (I13) 

 

Haastatteluidenpohjaltavoidaanhavaitakolmeyleisintäpolkuaopinnäytteen        

tekijän.Tyypillisintapaonvalikoituakesätyöntekijöidenjoukosta.Toiseksi,        

yrityksien ja yliopistojen välisten henkilökohtaisten kontaktien pohjalta ja        

kolmanneksijulkisenhaunkautta.Haastateltava(G11) henkilöstöasiantuntija       

kuvailee seuraavasti:  

 

”Meilläonvarmaankolmetapaa,elisuurintapaonseethenkilöonollutsen               
yhdentaikakskesääjahäntunteejosenyksikön,hänelläonhyvätvalmiudet.              
Toinen vaihtoehto on se,ettämeilläontodellahyväyhteistyöalan           
professoreidenkanssa,elikaikkiinähinkorkeekouluihi,elijosmetiedetäänet           
mehalutaanjohonkinspesifiinasiaanjokuhenkilötekemään,saatetaanottaa          
professoriinyhteyttäjapyydetäänethänsuosittelisimeillekandidaatteja         
joistamesittenvalittasnäähenkilöt.Sitaikaajointuleepaikkojamuutenkin            
auki. Et oikeastaan kolme eri väylää.” 
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4.2.2 Opinnäytteiden merkitys 

 

Tämäosio kuvaileemiten henkilöstöosasto arvioiopinnäytteiden roolinja         

merkityksenorganisaatiotasolla.Henkilöstöjohtaja(F10)kuvailiopinnäytteiden      

vakiinnuttaneenasemansavuosikymmentenvarrella.Opinnäytteidenroolionheillä        

hyvinhyödynnettytiedonjanäkemystenlähde.Häntarkensi,ettäopinnäytteiden          

roolionaktiivinen‘Mutse,onkoseniinkusystemaattista-niei”.Hänkorosti,että                

erityisesti tuotekehitys hakee koko ajan uutta rajapintaan.  

 

”Täähänonkuitenkininsinööritalo,nikyllähänopinnäytetöilläon’well         
established’roolijamerkityssiinämielessä,etnekirjastot,mitämeilläon            
tuollayksiköissä,neonaikahyvinkäytössä.Elikkäjossilleenajatellaan           
tietopääomanlähde,benchmarkdatanensimmäisenälähteenkylsitä,mä         
uskontietyllätavallasitäkäytetäänsemmosena,etseeioopelkkää           
nice-to-knowasiaa,vaankylläsilläontämmönenihansiisniinkuaktiivinen           
rooli.” (F10) 

 
Aineistonperusteellaopinnäytteidenmerkityshenkilöstöosastonnäkökulmastaon       

yksivaihetaiaskeltyöntekijöidenuralla.Useathaastatelluthenkilöstöasiantuntijat         

korostivat,ettäheidäntoimialan,yrityskulttuurinjatutkimusongelmantuntevaa        

henkilöä eikannata hukata.Tutkimusongelmallaviitataan tässäyhteydessä        

esimerkiksi tuotekehitysosaston ratkottaviin ongelmiin ja haasteisiin. 

 
”Meeiluvatakenellekäänlopputyöntekijällepaikkameillä,muttietystime          
yritetääntarjotasitä,josseonvaanmahdollista.Onturhahukatasemmosta            
hyvääresurssia,jokatunteejotavatjaonpäässyjofokusoimaantiettyyn            
tutkimusongelmaan meillä.” (G11) 

 
Opinnäyte on siis askelopiskelijan urapolulla kohtiasiantuntijatehtäviä.        

Opinnäytteellä,eliprogradulla,diplomityöllätaiopinnäytetyöllä,myössitoutetaan         

opiskelijoita yritykseen: 

 
”Koskasetuntuishölmöltä,ettähenkilötuleemeilletöihinjaonmeillätöissä,             
mutmeneejohonkintoiseenfirmaantekemäängraduntailopputyönsä.Niinei           
se kuulosta ihan hyvältä.” (C7) 

 
Toisinsanoenhenkilöstöstöosastoltakatsottunavoidaanopinnäytteistäkäyttää       

termiä”rekrytointiväylä”,(I13)jatkaa:“Niinkukaikkiharjoittelutkinon.Kylläse          
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on,joshyväopinnäytetyömahdollistaaurapolkuapidemmälle”.Opinnäyteonsiis          

osarekrytointiväylää,jossakesätyöntekijöistäjaharjoittelijoistaseulotaanyrityksen        

kannaltamielenkiintoisinpotentiaali.Kuten(G11)allakertoo,ettäontyypillistä          

opinnäyteen jälkeen tarjota vastavalmistuneelle nuorelle asiantuntijalle      

mahdollisuutta jatkaa uraa yrityksen palveluksessa: 

 
”Notota,seontietystimeilläväyläetjosmemietitäänetmeillekesätyöntekijä              
jotkasituseinjäälopputyöntekijöiks,nitavallaanheononmeillese            
kohderyhmä...merekrytoidaanjaetsitäänsieltäparhaitapotentiaalejajasitä         
kauttatarjotaansitämahdollisuuttajatkaauraameillä.Kunneontosihyvin            
perehtyneitäsiihenasiaan,niuseinkäyniinetsiihenavautuuväylä           
määräaikaiseksijasittenvakinaistetaanjossainvaiheessa.Etselkeestisiinäon          
tämmönen rooli.” (G11) 

 
Edellisessäsitaatissa(G11)korostiopinnäytteenrooliaosanaasiantuntijaksi        

kasvamista,myös(B6)olisamoillalinjoilla.(B6)toiesillenäkökulman,siitämiten            

‘entrylevel’-töihineiheilläjuurikaanpalkatatyöntekijöitä,joillaeioleaikaisempaa            

työkokemusta. 

 

”Isonayrityksenämeilläeiolemitäänmassiivisiarekrytointivaikeuksiajaja           
meilletuleeopiskelijoitakesätöihinjatuntitöihinjaheonniinkuhyvä           
rekrytointipipeline.Jasittoisaaltajosajatellaan,nimihinmeidänyritys           
focusoirekrytoinneissa...nimeidänpääfokusonjoreilustityökokemusta        
omaavissa,ettämeillä...siinävälillämeeisuoraanvastavalmistuneitapalkata          
kovinkaan paljoa.” (B6) 

 

Edellä kuvatun opinnäytteen roolin ”painoarvoa" selvitettiin kysymällä       

haastateltavilta,kuinkapaljonopinnäytteitäyrityksetteettävät.Jossainmäärin        

yllättävääolise,ettähenkilöstöosastoeiolluttietoinen,paljonkoopinnäytteitä          

heidänyrityksessäänteetetään.Kaikkihaastatellutpystyivätkuitenkinarvioimaan        

suuntaa antavia lukuja. 

 

”Varmaankuitenkin10ja20välillävuosittain,todellahatustavedettyarvio.           
Niitäeikirjatamihinkäänylös.Josniistätuleekirjallisuutta,nisejääyleensä             
sit sinne organisaation missä se on tehty se työ.” (B6) 
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”Mäsanoisinsemmoset30-50vuosittain.Joinakinvuosinaenemmän          
joinakinsitvähänvähemmän.Opinnäytetöitäjonkunverran,enemmän        
graduja ja vielä enemmän dippoja.” (G11) 

 

Haastateltaviapyydettiinmyösarvioimaan,mikäosuusopinnäytepaikoistatehdään        

kesätöidenjatkoksi,eliosanaedelläkuvattua‘pipeline:a’tai‘rekrytointiväylää’.         

Haastatteluiden perusteella hyvin merkittävä osa: 

 

”Mäsanoisinnoin30vuosittain.Siinäsepyörii.Sanoisin70%teknillisiä           
suurinpiirtein.Jossanotaan30,nitalonulkootuleeenintään2.Etkylläneon               
niinkuainakinjoskusneonollukesätöissä,etonkoihansuorajatkumonisitä              
en osaa sanoa mutta täysin vihreitä kavereita ei kyl juurikaan.” (I13) 

 

”Varmaanyli10diplomityötätehdäänvuosittain.Kylseaikamonessa          
tapauksessaonniin,ettäsehenkilöonhakeutunutmeillekesäharjoittelijaksija           
meidänomanalanopiskelijoitaonpyrittysijoittamaan,vaikeistaajoista         
huolimatta,muttakylläseonuseinniin,ettätuleesediplomityöntekemisen            
vaihe.” (H12) 

 

Juuritämäyllämainittu’diplomityöntekemisenvaihe’-tyyppinennäkökulma,         

korostuihenkilöstöasiantuntijoidenvastauksissa.Yksihaastateltavistaarvioi,että20        

prosenttiakesätyöntekijöistäonopiskeluidensuhteensiinävaiheessa,ettäopinnäyte         

on ajankohtainen: 

 

”Josajatellaanetmeilonn.350harjoittelijaavuodessa,siiskesätyöpaikka,           
mitämetarjotaan.Nisen350osuudestani,jossiitätyylii20%onsiinä              
pisteessäopiskeluja,jokasitpäättyysitopinnäytetyöhön.Niseontoinentapa            
arvioidaminkälaisistamääristäpuhutaan.Sillähyvinisoosakanavoituu         
näittentotajotaloonkesäharjoitteluunpäätyneidenkautta.Uskaltaisin        
väittää,että80%,seonesimiehilletuttukaverijapäässyjokäytännössä            
businesscaseihinkiinnijasielläonjonkinlainenintressisyntynytsenkautta           
tutkia jotain ilmiötä tai prosessia, eikö niin.” (F10) 

 

Eliheitä,joillaopinnäyteonajankohtainen,onyrityksissämerkittävämäärä.Edellä           

mainitusta 350 kesätyöntekijästä 20 prosenttia on 70 opiskelijaa vailla         

opinnäytetyöpaikkaa. 
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Kuten haastateltavien vastauksista on jo korostunut, merkittävin osa        

opinnäytepaikoistasyntyykesätöidenjatkumona.Onsiltimyössyytäkiinnittää         

huomiotasiihen pienempään osuuteen,jossaopinnäytteetsyntyvätulkoisen        

rekrytoinninkautta.Jokoniin,ettäyrityshakeeopinnäyteaiheellejulkisella         

rekrytointi-ilmoituksellaopiskelijaa,kontaktilöytyyprofessorinkauttataisitten        

opiskelijatovatitseyhteydessäyritykseenavoimellahakemuksella.Puhutaan        

esimerkiksi tilanteista, joita yksi haastateltava kuvasi seuraavasti: 

 

”Sitonmyösadhoctyyppisiätarpeita.Eliyhtäkkiäkeksitäänaihejasiihe            
koitetaansitrepästähenkilöjostakin.Neonsitnevastuut,seonse             
liiketoiminnan ohjaava esimies.” (G11) 

 

Kunopinnäytteelleetsitääntekijääulkoisellahaulla,korostuvathenkilöstöosastonja         

liiketoiminnanyhteistyö.Haastateltaviltakysyttiin,paljonkoopiskelijoiltatulee       

avoimia hakemuksia ja yhteydenottoja: 

 

”Joo,nomeilonkahdenliiketoimintayksikönosaltatämmönenavoin          
hakukanta,sinnetuleenoi25hakemustakuukaudessa.Elisanoisinetkoko           
organisaatiolletuleenoinarviolta60hakemustakuukaudessaopinnäytetöistä.        
Pääasiassanetinkautta…avoimethakemukset,taihaut,onkokoajanpäällä.”         
(I13) 
 

Ylläolevaavastaustatarkennettiinlisäkysymyksellä,mitenheovatkokeneet         

avoimienhakemuksien laadun:  

 
”Vaihtelee,tosipaljon.Osatietääjusttasantarkkaamitähaluaajaosaasen             
perustellaniinitelleenkumeille.Etjoskusonsemmosia,etonniinhyvähakija              
jahänoisvarmastisiitäaiheestakiinnostunutjosvaansiitäoismeilleaihetta,             
välillä lähdetään isomminkin selvittää et oisko tässä järkee.” (I13) 

 
Toinen haastateltava nosti myös esille avoimien hakemusten laadun: 

 
”Nosevaihteleetietty,aikapaljon.Joillakinnäkeevälittömästiethänon            
tehnysemmosenhakemuksenns.japistänysen10-15firmaanjaonsiltaval             
generinen.Jasittaasjoku,jokaonselkeestiajatellu,mitätäämeidän            
tekeminenonjamitätästekemisesvoisollasellastamikäsaattaissaada            
meidän kiinnostumaan et hän tulis tekemään sen työn.” (H12) 
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Kun haastateltavilta tiedusteltiin opinnäyteprosessin kehityskohteita,korostui      

vastauksissasamateemakuinyllähakemustenlaatuakommentoineet(I13)ja(H12)           

ovattodenneet.Neljäseitsemästähaastateltavastamainitsitoivovansaparannusta        

siihen,mitenopiskelijatlähestyvätyrityksiä.Etenkinhetoivoivat,ettäopiskelijat          

olisivat tehneet ajatustyötä enemmän, ennen kuin lähestyvät yritystä: 

 

”Sitten,mitäehkätoivoisinhakijoiltaniinheiltäehkävähänliianuseintulee            
sesemmoinen,ettämävointullaihanmistävaantekeetaiettälähestytään             
ihan liian leväperäisesti.Mä toivoisin niinku se lähestyminen ois         
jäsennellympääjamietitympää,kunotetaanyritykseenyhteyttä,ettäolis         
enemmänse,ettämähaluuntutkiatätäjatätä,tällaistaaihettajamäoon              
ajatellutämmösiäasioita,ettäoliskoteilläkiinnostustalähteämukaaneikä          
niin,ettähaetaanvähänniinkuehkäsitäjalkaaovensinneväliinniinku            
työpaikan toivossa, mutta ei olla mietitty yhtään mitään.” (D8) 

 

”Ehdottomastimitäoonsanonuuseampaankertaan,pitääollavalmisteltuja          
ajateltujaotettuselväätoimialasta,jostullaanehdottomaan.Meilletuleeniin           
paljonyhteydenottojajavaankysytäänvoinkotehdäjotakinnisekyljää            
valitettavastisinne,siihenvaiheeseen.Ehkäsenkorostaminen.Välillätuntuu         
etollaaaikakevyilläeväilläliikenteessä.Näyttääetotetaanmahdollisimman          
moneen yritykseen vaan yhteyttä.” (B6)  

 

Yksihaastateltavanostiesiinnäkökulman,jossahänpohtimääränsuhdetta          

hakemusten laatuun: 

 
”Kyllä meillä on semmonen runsauden harhakuva.Joka pitää auki         
selittäää...mutsiisnumeroteikorvaalaatua,valitettavasti.Metullaantaas          
siihenetkyllämeillänumeroitaliikkuupaljon,meollaankiinnostavayritysja            
Suomessatunnettukuitenkin,mesaadaanhakijoita,mutseetsaadaankome           
oikeanlaisia hakijoita, on sit ihan toinen tarina.” (F10) 

 

Useassayrityksessätunnistettiinsystemaattisuudenpuutejakoettiin,ettäseon          

nimenomaanhenkilöstöosastonvastuulla.Eräshenkilöstöjohtajakuvailiheidän       

tilannetta,jossa sekä opinnäyteaiheetettä tehdytopinnäytteetjääväteri         

liiketoimintayksiköihin.  
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”Niitäeikirjatamihinkäänylös.Josniistätuleekirjallisuuttanisejääyleensä             
sitsinneorganisaation,missäseontehtysetyö.Meilläeikerätäniitä             
systemaattisesti. Tää on yks semmonen asia, mistä me ollaan         
hr-organisaatiossapuhuttu,etpitäiskösiihentehdäjotainsystemaattisempaa        
lähestymistapaa, niinku meidän puolelta.” (B6) 

 

Arvioidessa,mikähidastaaopinnäytteidenteettämistä,useissavastauksissanousi        

esilleajanpuute.Kutenyksihaastateltava(D8)kuvaili,ettäliiketoimintayksiköillä          

”Eiyksinkertaisestioleaikaakeskittyä”.Toinen(C7)kuvaili,kuinkaopinnäytteen          

koetaan”Työllistävänäelementtinä”.Ajanriittämättömyyttäkommentoimyös       

kolmaskin haastateltavista: 

 

”Aikaresurssionsetärkein.Enolekoskaanhavainnusemmostaasennetta,et           
josjollainonhyväopinnäytetyöehdotusjasejoudutaanhylkäämään,nisiin            
on sit ajoitus huono tai ihan vaan resurssit esteenä.” (B6)  

 

Hän tarkensi kuitenkin myös: 

 

”Tokiseniinkuensisijaisestikatsotaansemmoisena,mikätuolisätyötäja          
hektisessätyöilmapiirissäeioleainaniinpositiivistasuhtautumista.Siihenni,          
meidäntehtäväonerityisestikannustaameidänesimiehiäjaliiketoimintaa         
tarttumaan niihin tilaisuuksiin.” (B6) 

 

Yksi haastateltavista pohti samassa yhteydessä ratkaisua ajan puutteeseen: 

 

”Oikeestise,mikäonoikeaongelmaonse,ettäesimiesten,sevaadesiitä             
esimiestenajankäytöstäsiihenohjaamiseentietyllätavalla,etsiinäonoikeasti          
järkeenisilloinhansenavaintietyllätavalla,senyhtälönavainonsiinäetse              
on oikeasti liiketoimintaa ja tiimiä hyödyntävä case.” (F10) 

 

Yksi haastateltavista nosti esille kaksi hidastavaa tekijää. Ensiksi        

liiketoimintayksiköissäeitunnistetamahdollisuuttaopinnäytteidenteettämiseenja       

toiseksi aiheita ei kartoiteta koordinoidusti.  
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”Tietosuus, ei tiedetä...ei tunnisteta sitä opinnäytteen teettämisen       
mahdollisuutta.Ensanoistekijöidenlöytäminen.Kyljosaiheonnikylsiihen            
tekijälöydetään.Etvaikkamentäiskinulkoseenrekryyn.Onniinhyvät          
kontaktitoppilaitoksiinetkylsielttekijälöytyy.Muttaehkäsemmonen          
koordinoitu aiheiden kartoittaminen, sitä voitas kehittää.” (I13) 

 

Opinnäyteaiheidentunnistamisenpuuteennakoivastikorostuiuseissayrityksissä.       

Kutenallaolevassasitaatissakuvataan,ontoimintayrityksissäennemminkin         

reagoivaa: 

 

”Meilläpitäisainaollaseongelmajakohtuullisentarkkaanmietittyse           
ongelma,etmihinmehalutaansevastaus.Jajasitämeilläeihirveestitehdä.              
Ettäjosmeilläoikeestioisse,että”heitotapitäisselvittää”niinseoistosi               
hyvä,mutsellasiaeihirveestiole,etsitkunsegraduntekijätaastuleeniin              
ekanamietitään,että”heimikämeillänytolisseongelma”mikävieaikaa.”             
(C7) 

 

Haastateltaviltakysyttäessäolisikohaluateettääenemmänopinnäytteitä,kääntyi        

keskustelu kaikkien kanssa opinnäyteprosessin kehittämiseen. Alla eräs       

henkilöstöjohtajakommentoi,ettäkyseeioleniinkäänmäärästävaanlaadusta.Hän           

korostaa,ettäpotentiaalisiaopiskelijoitajamielenkiintoisiaopinnäyteaiheitamenee        

yritykseltä sivu suun, kun henkilöstöosasto ei ole systematisoinut        

opinnäyteprosessia: 

 
”Mäoonsitämieltä,ettämeemmehyödynnäsitäpotentiaalioikeallatavalla.            
Elikkämeilläonongelmasiinä,etmeillämeneeosaajiavarmaanohiscreenin,            
koskameeiollasystematisoitusitätapaajollamekäsitelläänniitä.Mä            
vastaankyllä,mutseeioomääräkysymyspelkästään,vaansiis...jossäkysyt             
enemmän, ni joo laadullisesti erityisesti. Me haluttais kiinnittää huomiota   
siihenkohdentuvuusasiaanjasiihenprosessiinenemmänmitenseohjautuu.”          
(F10) 

 
Haastateltava (F10)painottivastauksessaan hyvin paljon opinnäyteprosessin       

alkupään kehittämistä, etenkin yrityksen ulkopuolelta tulevien avoimien       

yhteydenottojenhallintaa:vastaanottamista,käsittelyä,eteenpäinohjaamistaja       

kohdentuvuutta.Tämänvaiheenkehittäminenedesauttaisi(F10)mukaansiinä,että         

opinnäyteaiheet vastataisivat paremmin yrityksen tarpeisiin, ja vähentäisi       

tarpeettomien opinnäytteiden teettämistä: 
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“Nisitäkauttaosalopputulemaanonse,etmeilsaattaaehkävähänkasvaa             
volyymit,muttaoikeastikasvaase,ettälöytyyjärkeviäjamielekkäitäbusinestä           
hyödyntäviäcaseja,jotkakasvattaaopiskelijaakinpaljonenemmänkuinse,et          
tehdäännäitädummytöitä…tekemisenvuoksi,kunonpakkosaadaopiskelut          
pulkkaan.” (F10) 

 

Yksikäänhaastatelluistahenkilöstöasiantuntijoistaeinähnyterityistätarvettapyrkiä        

kasvattamaanmäärällisestiopinnäytteidenmäärä.Sensijaan,selkeämpääolihalu         

panostaalaatuun.Vastauksissakorostuikinprosessinkehittäminensekäsanat,kuten         

järkevöittää, systemaattisemmaksi ja suunnitelmallisemmin. 

 
”Sanotaannäin,etmevoitashyödyntää,ehkämäärällisestiollaanihan          
hyvässä mallissa tokiniitäkin lisää mahtuu,mutta ehkä semmonen         
hyödyntäminenjasitehkätota,semmonenorganisaationsitoutuminenon,         
missämevoitastehdävielälisäätöitä.Annettaisenemmänkinmahdollisuutta          
ulkopuolisille näkemyksille, se vois olla ihan tervetullutta.” (B6) 

 

”Jatota,senpitäisollasystemaattisempaa,niinettäniitäonkerätty,mietitty            
joetukäteenniin,ettäsiinävaiheessakunsekysymystuleeniinmeilläolisjo              
haarukkaaetheinäin.Mutsekinonsittaasomaresurssikysymys,ettäkuinka             
sitäpystyyjärkevöittämäänjarakentamaansystemaattisemmaksi.Jajasiinä         
mielessävoinitsekinpeiliinkatsoa,ettäsiiheneivaanooyksinkertaisestiollu            
sitä resursseja laittaa, että sitä ois miettiny.” (C7) 

 

”Niin,joo,nomäsanoisin,etteiehkäniinkuniin,ettämeainakintällähetkellä              
etpuhuttaishienostiprosessista,muttamääoonnytaloittanutkahdenite           
opinnäytetyönohjauksen…niinsevoiollaettäkunmääsaannevietyäläpiniin             
sittenehkähavaitsenjotainpitäiskömeidäntehdäsitäsuunnitelmallisemmin.”         
(D8) 

 

Haastatteluidenloppupuolella,pyydettiinhaastateltaviaarvioimaan,mikähidastaa       

taivähentääopinnäytteidenteettämistäheidänyrityksessään.Eräshaastateltavista        

nostiesille kolme keskeistä haastetta.Ensiksihän korostiprosessin ja          

systemaattisuuden puutetta:  

 

”Siiskylmänytjospitäisyksasianostaaniseontietystisisäistäheikkouttaet                
meeiollasaatusitäprosessiakasaanmutseonniinku,seonvaintekemistä               
vaillaolevaasia,seontunnistettu.Siihenpitäävaansystematiikkaa          
rakentaa.” (F10) 
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Toiseksihänkorostitulostenhyödyntämisenhaasteita,mm.sähköisentietokannan         

puutetta. Puute, joka heikentää tiedon leviämistä ja vähentää tiedon hyödyntämistä: 

  

“Eimeilläolekeskitettyäsähköistäjärjestelmää,jossakaikkiolisisamassa          
paikassa.Sitämeilläeiole.Vaanparemminkinkysymysonsiitä,etmeilon             
perinteisetmanuaalisiakirjastojajotkalöytyyosastoiltajaneonkoottune           
nidotut.Jokaontietenkinnimenomaahakujenkannaltavähänniinkuaatamin          
aikaista touhua. Mut näin se oikeasti on, valitettavasti.” (F10) 

 

Kolmantenahaasteenahännostiesilleopinnäyteaiheidenkohdentuvuudenja        

systemaattisen aiheiden keräämisen.  

 

”Nimeidänpitäissaadajotenkinseyhtälöaukeamaanparemmin,se          
kohdentuvuus.Onsesittenteemojentaipoolien,näitäerimallejaon           
keskusteltumutsiisseongelmaonnimenomaansiinä,ettänekuntulee            
tämmöisinäkysymyksenä,nineosuukohdalle,josnesattuuosumaankohdalle.           
Janeosuuparemmin,josneonolluttalonsisällä.Sentakiasemekanismihan              
onhistoriassamuotoutunutnäin.Mut,josnytajatellaanetsitäpitäismuuttaa            
tästäjollaintavallanisilloinhanmeidänpitäisnimenomaanosaatunnistase           
tarve paremmin.” (F10) 

 

Yllä oleva sitaattitiivistää osuvastisen miten nykyinen opinnäytteiden         

hyödyntämisenkulttuurionvuosikymmentensaatossamuodostunut.Selityson        

luonnollinen,organisaation sisältä käsin opiskelijan on helpompitunnistaa        

opinnäyteaiheeksisopivatietotarve.Vastaavastiopiskelijan,jokaonorganisaation        

ulkopuolella,onhaastavaalähestyäkonkreettisenjatarpeellisenopinnäyteaiheen        

kanssa.  

 

5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän tutkielman tavoitteena on ollutvastata tutkimuskysymyksiin,joista        

ensimmäinen on: Mikä on opinnäytteiden teettämisen nykytila? Toisena        

tutkimuskysymyksenäon:Millaisiavaiheitayrityksentoimeksiantonateettämä       

opinnäyteprojektisisältää?Kunopinnäyteprojektinvaiheetontunnistettu,on        

mahdollistavastatakolmanteentutkimuskysymykseen:Mitenyritystentulisijohtaa        

opinnäyteprosessia,jotta tietopääomaa muodostuisitavalla,joka kasvattaisi       
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innovointikykyä? Tutkimuskysymyksiin vastataksemme olemme tutustuneet     

opinnäytteiden teettämiseen ilmiönä tiedon johtamisen, strategisen      

henkilöstöjohtamisen,tietopääomanjainnovaatiokyvynaikaisemmantutkimuksen      

pohjaltasekäempiirisenaineistonavulla.Tutkielmaavartenhaastateltiinviittätoista         

henkilöä yhdeksästä eri yrityksestä.  

 

Osiossa5.1vastaammeensimmäiseentutkimuskysymykseen,kunkäsittelemme       

opinnäytteidenteettämisennykytilaa.Osiossa5.2esittelemmeopinnäyteprojektin       

vaiheet,vastaten toiseen tutkimuskysymykseen.Tämän jälkeen osiossa5.3        

tarkastellaantietopääomanmuodostumistaopinnäytteillä,jonkajälkeenesittään       

opinnäytteiden teettämisen prosessimalli, joka vastaa kolmanteen      

tutkimuskysymykseen.Lopuksiannammeliikkeenjohdollisiasuosituksiasekä      

tarkastelemme tutkimuksen rajoituksia ja jatkotutkimusaiheita. 

 

5.1 Opinnäytteiden teettämisen nykytila 

 

Opinnäytteitä on tutkittu hyvin rajallisesti,enimmäkseen kasvatustieteiden       

näkökulmasta.Johtoajatuksen(kts.3.1)pohjaltatiesimmemuunmuassasen,että          

pientenjakeskisuurtenyritystenkykyteettääopinnäytteitäeioleparasmahdollinen.           

Tästäsyystärajasimmetutkimuksensuuriinsuomalaisiinyrityksiinsaadaksemme        

selvillejaymmärtääksemme,mitenuseitakymmeniäopinnäytteitävuodessa        

teettävät yritykset organisoivat opinnäytteiden teettämisen. Haastattelujen      

kohderyhmiäolikaksi,opinnäytteitäohjanneethenkilötsekähenkilöstöosaston        

työntekijät,joidentyönkuvaanopinnäytteetkuuluivat.Tavoitteemmeolialuksi        

ymmärtääilmiötäparemmin:miksiopinnäytteitäteetetään?mitenopinnäytteiden        

teettämistäjohdetaan?mitenorganisaatiohyötyyopinnäytteistä?mitähaasteita        

teettämiseen liittyy? 

 

Tutkimusaineiston perusteellaopinnäytteitähyödynnetäänhyvinlaaja-alaisesti      

suurtenyritystentoimintojenkehittämiseen.Näitätoimintojaovatmuunmuassa         

tuotekehitys, tuote- ja projektinhallinta, logistiikka, materiaalivirrat ja       

kustannusseuranta.Pääasiallinen syy toimeksianto-opinnäytteiden teettämiselle     
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haastatelluissayrityksissäoliyleensäsisäisentoiminnan,tuotteidenjapalveluiden         

kehittäminen.ChandyjaTellis(2000)esittelevätinkrementaaliseninnovaatiokyvyn,        

jossainnovaatiotparantavatolemassaoleviatuotteitajapalveluita.Edelläkuvattu          

opinnäytteillä tapahtuva kehitystyö yrityksissä voidaan nähdä lisäävän       

inkrementaalista innovointikykyä. Erilaisissa projekteissa eteen tulevia      

opinnäytteeksisopiviatutkimuskokonaisuuksiaonmonenhaastatellunohjaajan       

mielestärunsaasti.Ohjaajatkokivatkinpääsääntöisestihyötyvänsähenkilökohtaisesti       

opinnäytteentuomastauudestatiedosta.Hesaavatopiskelijanselvittämäänja         

tutkimaanrajattuaongelmaataiilmiötänoinpuoleksivuodeksi.Tämäkoettiin          

aidostihyödyllisenätapanahankkiaomaantyöhönlisäresursseja.Henkilöstöosastot        

pitivätmyösopinnäytteitätärkeänätapanaoppiauuttasekäkehittääyrityksen          

toimintaa.Dokumentoinninlisäksitoimeksiantonateetettävääopinnäytettäpidettiin       

erityisestihyvänä keinona tutustua potentiaaliseen työntekijään sekäluoda        

positiivista työnantajamielikuvaa opiskelijoiden suuntaan. Opintojensa     

loppuvaiheessa olevan pätevän kesätyöntekijän sitouttaminen yritykseen      

opinnäytteen kautta oli myös yleistä. 

 

Havaitsimme,että uuden tiedon luomisen kannaltaohjaajan jaopiskelijan         

vuorovaikutuselihiljaisenjatäsmällisentiedonvaihtaminenonopinnäyteprojektin         

keskiössä.Skyrme(1999)erottelitiedonhierarkiamallissadatan,informaation,        

tiedonjaviisauden.TämäntutkielmantuloksetpuoltavatSkyrmen(1999)tiedon          

hierarkiamallia,silläempirianpohjaltaopinnäyteprojektivoidaannähdäetenevän        

näidentasojenmukaisesti.Ensinnäkinopinnäytteissätyöskennelläändataneli        

faktojenjanumeroidenkanssa.Opinnäytteissäkerätäänjokomäärällistätai         

laadullista aineistoa eli dataa. Lisäksi opinnäytteissä tarkastellaan dataa        

tutkimusongelmankontekstissa,jolloinsiitämuodostuuinformaatiota.Tutkimuksen       

edetessäinformaatiostamuovautuumerkityksellistäjatarkoituksenmukaistaeli       

tietoa,jokavoidaanilmaistatarkastijakirjallisesti.Toisinsanoenvalmisopinnäyte,           

painettuna tai sähköisessä muodossa, on eksplisiittistä eli täsmällistä tietoa. 

 

Viimeinenhierarkiatasoonviisaus,jokaonkykyäsoveltaatietoatehtävän          

suorittamiseentaiongelmanratkaisemiseen.Tämäntutkielmankontekstissaviisautta        
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voisimyöskutsuaasiantuntijuudeksi.Opinnäyteprojektikehittääetenkinopiskelijan        

mutta myösohjaajan asiantuntijuuttajakykyäratkaistaongelmia.Tällöin         

opinnäytteenluomaosaamisenjaasiantuntijuudenvoidaannähdäkerryttävänmyös         

implisiittistäelihiljaistatietoa.Opinnäyteprojektionpohjimmiltaantekemällä        

oppimistaaidossaliiketoimintakontekstissa,jossaammattitaidonlisäksikarttuu       

myöstyökokemusta.Empiriastaesillenousseetopinnäyteprojektienoppimistulokset       

ovatyhteneväisiäHelleym.(2006)näkemystenkanssaprojektipohjaisenopiskelun         

kyvystä kehittää ongelmanratkaisutaitoja ja subjektiosaamista. 

 

Keskimääräinen opinnäyteprojektisisältää haastatteluaineiston perusteella 16      

palaveriaopiskelijanjaohjaajanvälillä.Ohjaajatkertoivatkäyttävänsäkeskimäärin         

80tuntiatyöaikaansayhdenopinnäytteenohjaamiseen.Nämäluvutkoskevatsitä          

osaaopinnäyteprojektista,jossaopiskelijaonjoyrityksessäläsnä.Voidaanolettaa,          

ettätyötuntejakuluumyösopinnäyteprojektinvalmisteluun,kutenesimerkiksi        

budjetointiin ja mahdollisesti opiskelijan rekrytointiin.  

 

Määritelläksemmeopinnäytteprojektinkokonaiskustannustaylläesitettyjentulosten      

pohjalta,arvioimmeensiksiohjaajanpalkaksi4000euroakuukaudessa.Tuntihinnan         

määrittämiseksionkuukausipalkkajaettava157,5:llä,jokaonkeskimääräisen        

kuukaudentyötunnit(21*7,5h).Tällöinohjaajantuntipalkkaon25,4euroa.Tämän          

lisäksituntipalkassaonhyvähuomioidamuuttyönantajankulut.Käytämmetässä          

esimerkissähenkilöstökulukertoimena1,57.Tällöinsaammeohjaajantuntipalkaksi        

39,9 euroa (25,4 € * 1,57).Tämän perusteella voimmearvioidayhden           

opinnäyteprojektinohjauksenolevan3192euronkustannus(39,9€*80h).           

Opinnäyteprojektin kokonaiskustannuksen arvioimiseksi lisäämme ohjaajan     

kustannukseentyypillisen14000euronstipendin,jokamaksetaanopiskelijalle.         

Tällöin voimmearvioidayhden opinnäyteprojektin hinnaksi17192euroa.         

Opinnäyteprojektin onnistuessaluomaanarvoayrityksellevoidaansitäpitää        

edullisenalisäresurssina.Toisaaltajosopinnäyteprojektiaikatauluvenyy,tietoeiole          

hyödyllistä tai implementointi jää kesken, on tuhansia euroja mennyt hukkaan.  
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Kunopinnäyteprojektinhintaonarvioitu,voimmesiirtyäarvioimaanyritysten         

opinnäyteprosessiinkäyttämiäsummia.Henkilöstöosastojenasiantuntijatarvioivat      

teettävänsäopinnäyteittänoin 20kpl(B6)ja50kpl(G11)vuodessa.Tällöin            

saamme(B6)opinnäyteprosessinarvoksinoin343000euroa(17192€*20kpl.)ja              

(G11)noin859000euroa(17192€*50kpl.).Näinorganisaatiotasollaarvioitunaei              

siisolekysepienistäsummista,joitayrityksetkäyttävätvuosittainopinnäytteiden          

teettämiseen.Tätävastenonhelppoymmärtää,ettäopinnäytteidenhyödyllisyys         

tilaajalle on ensisijaisen tärkeää niin dokumentoinnin kuin rekrytoinnin osalta.  

 

Vaikkaopinnäyteprojektittyypillisestikoetaanhyödyllisiksi,haastattelujenmukaan       

suhteellisensuurityömääräestääteettämästäniitäenemmän.Tarpeenonoltavaaito,           

jottatyömääränkäyttäminenohjaamiseenjaopiskelijanperehdyttämiseenon        

järkevääjamielekästä.Haastatteluissayrityksetolivatenimmäkseentyytyväisiä        

opinnäyteprojektien määrään, mutta laadullisesti parannettavaa heidän mukaansa oli. 

 

Aineistonmukaanhenkilöstöosastoihinottaayhteyttäkuukausittainuseitakymmeniä        

opiskelijoita.Tutkimuksessahaastatelluthenkilöstöosastojenedustajatraportoivat      

opiskelijoidenyhteydenotoissaolevanparannettavaa.Opiskelijatuseinlähettävät       

hyvingeneerisenhakemuksen,jostavoinähdäsamanhakemuksenlähteneen         

monelletyönantajalletaiyhteydenotonsisältöon“vointehdämistäaiheestavaan”.           

Henkilöstöosasto on rajapintana suurimmassa osassa näistä opiskelijoiden       

kontakteista.Henkilöstöosastolleonhaastavaapalvellaedellämainitunkaltaista        

opiskelijaa. Ensinnäkin pitäisi löytää oikea esimies, joka voisi tarjota         

opinnäyteaiheentämänalanopiskelijalle.Toiseksi,oikeanesimiehenlöydyttyä        

kyseiselläesimiehellätulisiollatarve“takataskussa”javalmiussitoutuaohjaamaan          

opinnäytteentekijäämoneksikuukaudeksi.Harvinaisempivaihtoehtoolise,että         

opiskelijaltatuleeniinhyvinmietittyjaosuvaehdotus,ettätällehalutaanraivataheti             

aikaakalenteristajakeskustellalisääopiskelijankanssa.Edellämainitunkaltaisen          

tilannekiteytyyhaastatteluidenperusteella“osuukohdalleen,jososuu”-tyyppiseksi.         

Yleisestivoidaantodeta,ettäerittäinharvaopiskelijarekrytoidaanavoimella         

hakemuksella tai että opinnäyteprojekti käynnistyisi opiskelijan aihe-ehdotuksesta.  
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Opiskelijankannaltanykytilanneonparadoksaalinen,silläyrityksenulkopuolelta        

kontaktoivalta opiskelijalta odotetaan juuri sillä hetkellä tarpeellista       

tutkimusehdotusta,muttamitäänvinkkejäyritykselletarpeellisistatutkimuskohteista       

eiannetayrityksestäopiskelijalle.Niinhenkilöstöosastojenkuinohjaajienmielestä         

juuritästäsyystäonmuotoutunuthistorianaikanatapateettääjoyrityksessä           

aiemmintyöskennelleilläopinnäytteitä.Tällöinvoidaanollavarmempiahenkilön        

omaavanriittävänpaljontietotaitoayrityksenkäytänteistäjaliiketoiminnastasekä         

soveltuvuudesta kyseiseen tutkimustyöhön.  

 

Yrityksenulkopuoleltatulevienopinnäytteentekijöidenkoettiinolevanhyvätapa         

haravoidauusiaosaajiataloon.Koskaulkopuoleltatulevienrekrytoinnissaonedellä          

mainittujahaasteita,koettiinmyös,ettähyviäosaajiapääseeohi“screenin”juuri           

tehottomanrekrytointiprosessinjaerinäistensattumanvaraistentekijöidenjohdosta.       

Sekähenkilöstöosastotettäopinnäytteitäohjaavatesimiehetolivatlähesyksimielisiä         

siitä, että opinnäytetyöntekijöiden rekrytoiminen ei ole systemaattista.  

 

Kunhaastattelujalähdettiintekemään,tavoitteenaolisaadalisäätietoamitä          

haasteita,tarpeitataikäytäntöjäyrityksilläon.Haastattelujenpohjaltavoimme         

todeta, että suuret suomalaiset yritykset hyödyntävät opinnäytteitä sekä        

tutkimuksellisena lisäresurssina että rekrytointiväylänä.Systematiikan puute      

aiheuttaahaasteitaosastojenjahenkilöstöosastonväliseenyhteistyöhönniinennen         

opinnäyteprojektinalkuakuinopinnäyteprojektinjälkeen.Systemaattisestatai       

prosessinomaisestateettämisestäeivoidapuhua,vaanopinnäyteprojektejateetetään        

liiketoimintayksiköissäitsenäisesti.Systemaattisuudenpuuteoliosassayrityksiä       

tunnistettu,jaesimerkiksihenkilöstöasiantuntija(I13)ilmaisiasiannäin:"mutta         

ehkäsemmonenkoordinoituaiheidenkartoittaminen,sitävoitaskehittää"jahän          

jatkoiperustellen"etteiruutiaaletakeksimääneriyksiköissäuudestaanja          

uudestaan”.Myösosaohjaajistaolitunnistanutopinnäyteprosessinkehittämisen        

tarpeen: 
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“Työnantajanpitäisenemmänpanostaasiihen,ettädiplomityöntarpeetovat         
oikeita.Jaettäsiinäonjokustrategiasiinähommassa.Onmielekkäämpää           
ohjata todellisesta ongelmasta.” (A1) 

 

Tulkintammemukaansystematiikanjastrategianpuuteheijastuumyössiihen,että          

oppimistaorganisaatiotasollaeitoteudu.Rus-Eftym.(1997)mukaanoppimista         

organisaatioissavoitapahtuayksilö-,ryhmä-jaorganisaatiotasolla.Opinnäytteiden        

teettämisenosaltatutkielmammeaineistostavoidaanhavaitakaikkikolmetasoa.         

Yksilö-jaryhmätasollaopinnäyteprojektienteettämiseenonhyvätmahdollisuudet        

autonomisissa ryhmissä, joissa tieto ja asiantuntijuus virtaa vapaasti.        

Organisaatiotasollakaikillasidosryhmilläeiolepääsyäluotuuntietoon,eikäsellaisia          

yhtenäisiästrategioita,käytänteitätaisysteemejäoleluotu,jotkatäysintukisivat          

tietopohjaisenoppimisympäristönmuodostumistaopinnäytteidenympärille.Tämän      

lisäksiyhteistyötähenkilöstöosastonjaliiketoimintayksiköidenvälillävoidaan       

tutkimuksemmeperusteellakuvaillaorganisaatiotasonoppimisennäkökulmasta      

heikoksi.  

 

Yleistäen voidaan siistodeta,ettätietopääoman muodostumistayksilö-ja         

ryhmätasollatapahtuu, javuosikymmententeettämisenkokemusonlähinnä        

ohjaajienhiljaistatietoa.Organisaatiotasontietopääomanmuodostumisenhaasteena       

onhiljaisentiedonsaattaminentäsmälliseenelikirjalliseenmuotoonniinennenkuin           

jälkeenopinnäyteprojektin.Tutkimustentulostenjakamistaeitapahdukaikissa        

yrityksissä,vaanvalmisopinnäytejääuseinpainettunaversionatietynosaston          

seinien sisälle joko käytänteiden tai sähköisen tietovaraston puutteesta johtuen.  

 

5.2 Opinnäyteprojektin vaiheet 

 

Toinentutkimuskysymysoli:Millaisiavaiheitayrityksentoimeksiantonateettämä        

opinnäyteprojektisisältää?Tässäosiossaesitelläänaineistoanalyysin(kts.3.4)        

avullaesiinnousseitaopinnäyteprojektinteettämisenvaiheita.Teemoittelemalla       

aineistostavoidaanhavaitatoistuviateemojajayhteisiäominaisuuksia(Eskola&          

Suoranta2008).Tutkimustuloksenaesitettäväsynteesionyhdistelmäohjaajienja         



94 

henkilöstöosastonnykyisistäkäytänteistäjatoimintamalleista,jossaonlisäksion         

huomioitu heidän korostamiaan haasteita ja tarpeita.  

 

Tunnistettujenvaiheidenvoidaankatsoaolevaneräänlainenbestpractices-synteesi         

eriyritystentavoistasekätavoitteistateettääopinnäytteitä.Vaiheetesitetään         

prosessimaisestiaikajärjestyksessä.On hyvä kuitenkin todeta,että vaikka        

mallintamammeprosessipyrkiituomaanjärjestyksenvaiheidenvälille,kyseessä        

olevajärjestyseivastaaainatodellisestajärjestystä,jossaopinnäyteprojekteja         

teetetään.Toisinsanoenkyseessäonyrityksensekäohjaajienettähenkilöstöosaston          

näkökulmasta optimaalinen prosessimalli.Opinnäyteprojektivoidaan todeta      

koostuvan yhdeksästä eri vaiheesta, jotka on esitelty alla kuviossa 5: 

 

 

 

Kuvio 5.Onnistuneen opinnäyteprojektin teettämisen vaiheetyrityksen       

näkökulmasta 

 

Ensimmäinen vaiheopinnäyteprojektissaontietotarpeentunnistaminen,joka       

aineiston perusteella koettiin yhdeksi merkityksellisimmistä tekijöistä      
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opinnäyteprojektinonnistumisenkannalta.Yrityksethaluavatteettääopinnäytteitä       

ennenkaikkeaaidoistatarpeista.Tämänkoettiinvaikuttavanmerkittävästiniin         

opiskelijankuinohjaajankinmotivaatioon.Henkilöstöosastotnostivattarpeiden       

tunnistamisentärkeäksiosaksirekrytointiprosessiinvalmistauduttaessa.Huolellisella      

tietotarpeentunnistamisellaonmahdollistasaadaparannettuayrityksentarpeenja         

tekijän kohdentuvuutta. Tarpeita tunnistettiin suunnittelupalavereissa sekä      

käytäväkeskusteluissa,muttaaiheetovatuseintoimihenkilöidentaiprojektiryhmien        

hiljaistatietoa,jolloinopiskelijoidenehdotuksetosuvatkohdalleen"jososuvat".         

Selkeääsystematiikkaatarpeidentunnistamiseeneihaastatelluissayrityksissä       

juurikaan ollut.  

 

Toinenvaiheonresursointi,jossatunnistetulletietotarpeellemääritelläänbudjetti,         

ohjaajasekäalustavaaikataulu.Tyypillisestiohjaajaksivalikoituitietotarpeen        

tunnistanuthenkilö.Pääasiaonkuitenkinlöytääohjaaja,jotaopinnäyteprojektin         

tuloksettulisivathyödyntämään.Ohjaajallaonmyösoltavatilaakalenterissaan.         

Etenkinopinnäyteprojektinaloittaminenonaikaavievää,kunopinnäytteentekijäon         

perehdytettäväsekäyritykseenettätutkimusongelmaan.Resursointivaiheessatulee       

myöshuomioidaopinnäyteprojektin kustannukset,jotkaaineistonperusteella       

menevätyleensäosastonomastabudjetista.Toisaaltamyösopinnäyteprojektiin        

päätyminenonjoitsessäänresursointiakutenohjaaja(A5)kuvaili:“Josonjokuuusi             

aihemitäpitäisianalysoidajatutkiajaeioleresursseja...seontapasaada             

resursoitua”.Vaihtoehtoopinnäyteprojektilleolisise,ettäjokoyrityksentyöntekijä         

tekisi selvitystyön tai se ostettaisiin yrityksen ulkopuolelta esimerkiksi        

konsultointipalveluna.  

 

Kolmas vaihe on tekijän löytäminen.Tänä päivänä suurin osa yritysten          

opinnäyteprojekteista teetetään opiskelijoilla, jotka omaavat työkokemusta      

yrityksestä.Tyypillisestivalittuopiskelijaonollutyrityksessäkesätöissä.Aineiston         

perusteellaohjaajatantavatpaljonpainoarvoasille,ettähetuntevatopiskelijanjo           

entuudestaansekäsille,ettäopiskelijatunteejonkinverranyrityksentoimialaa,          

tuotteitajakulttuuria.Tämämadaltaakynnystäteettääopinnäyte,kunhenkilöriskit          

ovatpienetjaperehdyttämiseenkuluvaaaikasäästyy.Henkilöstöosastotaas         
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tarkasteleeopinnäyteprojektiaenemmänosanaurapolkua:“Siinäsaadaankaverista        

hyväkuva,kuonparikolmekesäätääljatekeepäättötyöntänne”(H12).             

Opinnäytteentekijävoidaanmyösrekrytoidajokojulkisentyöpaikkailmoituksentai        

yritystäavoimillaopinnäytehakemuksillalähestyneidenjoukosta.Yritykset,joillaei        

olluthenkilökohtaisia suhteita yliopistoon,kokivatyliopiston etäisenä ja        

kontaktoimisen kynnys oli korkea.  

 

Aiheenluominenalkaa,kunopiskelijaonrekrytoitu.Tutkimusaihemuodostuu         

opinnäyteprojektin kolmen osapuolen eliopiskelijan,ohjaajan ja valvojan        

yhteistyönä.Tässävaiheessatavoiteonsekäopinnäyteprojektintutkimusongelman        

hahmottaminensekäsenmahdollisimmanselkeärajaus.Pyrkimysonlöytää         

näkökulma,jossaaihejasenlaajuussoveltuuopiskelijantieteenalanjatutkinnon           

vaatimuksiinsamallakuitenkinottaenhuomioonyrityksentarpeetjatavoitteet.         

Haastatteluissaohjaajatmainitsivataiheenluomisenjarajaamisentärkeydenuseaan         

kertaan,sillänemäärittelevätyleensäopinnäyteprojektinsujuvanaloittamisenja         

aikataulussa pysymisen. Aiheen luomisen yhteydessä usein pidetään       

opinnäyteprojektinainoatapaaminen,jossakaikkikolmeosapuoltaovatläsnä.         

Aiheenluomistakuvaileeohjaaja(E15):“sesittentäsmentyykuntekijänjaproffan            

kanssaistutaanalasekankerran,ettätämmöinensuooistarvottavana,mitä           

tehdään”.Aiheen luominen voidaan nähdä Nonaka ja Takeuchin (1995)         

SECI-mallinmukaisenatiedonulkoistamisenvaiheena,jokaedesauttaatiedon        

tallentamista,jasenkatsotaanolevanyksitärkeimmistätekijöistätiedonluomisen          

prosessissa.Ohjaaja,opiskelijajaprofessorivaihtavathiljaistatietoajaluovat          

täsmällistä tietoa esimerkiksi kirjaamalla opinnäyteprojektin tavoitteet aihepaperiksi.  

 

Opinnäyteprojektinviidesvaiheontutkimuksenaloittaminen.Opiskelijallaon        

tutkimuksen aloitusvaiheessa paljon opittavaa niin henkilöstökäytänteistä ja       

tutkimuksentekemisestä.Opiskelijanonmyösperehdyttäväniintiedeyhteisönkuin         

yrityksenaikaisempaantutkimukseen.Ohjaajillaonuseinantaataustoittavaa        

materiaaliataitietoa,joillaopiskelijapääseeliikkeelle.Yrityksenkannaltaon          

arvokasta,josopiskelijavoitutustuaaiemminteetettyihinopinnäytteisiin,kutenyksi          

ohjaajista(E9)taustoittaa:“Väittäisinettäjokainentännediplomityöntehnyton          
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lukenutvähintää5aiempaadippaa”.Valvojatantavatmyösmateriaalejaja          

lähdekirjallisuutta,jotkavoivatliittyäniintutkimuksentekemiseenkuintutkittavaan         

ilmiöön.Tyypillisestitässävaiheessaopiskelijajaohjaajalaativatalustavan         

sisällysluettelon ja kirjallisuuskatsauksen pohjalta projektisuunnitelman.     

Tutkimuksen aloittamista kuvaili eräs ohjaaja (E15) seuraavasti: 

 

“Niise,ettäsiinäonselkeästäkirjallisuusjasemmonennykytilanskannaus,           
ettämissämennään.Seonseensimmäinenvaihe.Sitjuuriettäjosonjotain              
uuden kehittämistä, ni sen teoreettinen tarkastelu ilmiönä.“ 

 

Seuraavavaiheontutkimukseensyventyminen,jokaonopiskelijanitsenäisen         

työskentelynaikaa.Tässävaiheessaalkuperäinentutkimusaiheeienäänmuutu,         

muttatyypillisestisesyventyyjatarkentuu.Tässävaiheessaopiskelijasuorittaa          

tutkimuksen empiirisen osion,elikerääaineistonlaadullisintaimäärällisin         

menetelmin.Tätävaihettakuvaaohjaaja(E15):“Sittensenvarsinaisenasian          

tekemisenonsesittenlaskentaalgoritmintaisimulointimallin...nisentekeminen”.         

Haastatteluidenperusteellatyypillistäoli,ettäopiskelijakeskusteleejalaajentaa         

näkemyksiäänyrityksenuseideneriasiantuntijoidenkanssa.Tätävaihetta,jossa         

opiskelijayhdistääempiiristädataajateoreettistatietoa,voidaanverrataSECI-mallin          

kolmanteenvaiheeseeneliyhdistämiseen.Tämätarkoittaavaihetta,jossatäsmällistä         

tietoakerätäänisommiksikokonaisuuksiksi,jotkasittenyhdistetään,muokataanja         

systemoidaanuudeksitiedoksi(Nonaka& Takeuchi1995).Työnsyventyessä         

opiskelijasoveltaaoppimaansapyrkiessääntutkimuksentavoitteisiin.Tutkimuksen       

syventymisen vaihetta luonnehtii osuvasti alla oleva ohjaajan (E14) sitaatti: 

 

“Meuseinpyritääntekemäänainutlaatuistajauutta,useinmyösohjaaja          
joutuuhaastamaanitseäänsiinä,ihanteknisellätasolla.Ajattelemaanasiaa         
jostainnäkökulmastamistäeiooasiaaennenajatellutkaan.Seonajankäyttöä           
positiivisessa mielessä.” 

 

Opinnäyteprojektinseitsemäsvaiheontiedondokumentointi,jossatietoasaatetaan         

eksplisiittiseen elitäsmälliseen muotoon.Koko opinnäyteprojektisaatetaan       

kirjalliseenmuotooneliniinsanotustiyksiinkansiin.Tämänvaiheenpäätteeksi          

opinnäyteprojektinvalvojanatoiminutprofessorihyväksyyopinnäytteenlopullisesti       
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jaantaaarvosanan.Tiedondokumentointiontietotarpeentunnistamisenohella         

yrityksen kannaltayksimerkityksellisimmistävaiheista.Tätäväitettätukee        

esimerkiksieräänhenkilöstöjohtajan(G11)näkemys:“Painottuunimenomaasiihen        

dokumentaatioonjasiihenlopputulemaan”.Tiedondokumentoinninyhteydessä       

kirjataanesillenousseetjatkotutkimuskysymykset.Useinnämätunnistetutuudet        

tietotarpeetsynnyttävätuusiaopinnäytteitäkuteneräsohjaaja(A2)kuvailee“Usein          

niinmahtaviatuloksia,ettäprojektiintuleeuusivaihe.Jokouudelladiplomityöllä           

tms.Noin70% edellämainitusti”.Opinnäytteidenohjaajatkertoivatuusien         

kysymystenjajatkotutkimuskohteidenselkiytymisenolevanyksionnistumisen       

merkki,ohjaaja(A2)sanoin:“Huomataanettätähänonsatsattavalisää.On           

mentäväeteenpäin,lisääinformaatiota”.Organisaatiooppiisitätehokkaammin,        

mitäparemminjatkuvakehämäinenjatoistuvaoppiminenetenee(Takeuchi&          

Nonaka2000).Aineisto tukeetätänäkemystä,sillähaastateltavatkertoivat         

opinnäytteiden synnyttävän uusiaaiheitasekäedellisiäopinnäytteitäluetaan        

tutkimusta aloitettaessa.  

 

Kahdeksasvaiheontiedonsoveltaminenelitiedonhyödyntäminenjajakaminen.          

Opinnäyteprojektinlähestyessäloppuauuttatietoaonsiinämuodossa,jottasitä          

voidaanhyödyntääjajakaayrityksensisällä.TiedonsoveltaminenonYli-Renkoym.           

(2001)mukaanrutiineja,joissakäytetäänjasovelletaansekäyksilöettäryhmätason           

tietoa.Toisinsanoentässävaiheessaopinnäytteelläluotuauuttatietoaotetaan          

yrityksessäkäyttöön.Tiedonhyödyntäminenvoiollahyvinkonkreettista.Uusitieto          

voiollasovellettavissahyvinnopeastituotteeseenkutenohjaaja(E14)kuvailee:          

“Esimerkkinänytvaikkajotkutsoftapuolenjutut.Tehdäänjokusoftanpätkäja            

todennetaanetsetoimii,nituodaansetuotteeseen.”Haastatteluidenperusteella          

tietoajaettiinyleensäkyseisenosastonsisälläseminaarissa,joissaopinnäyteprojektin         

havainnotjatuloksetesitellään.Tiedonhyödyntämisenjajakamisenvaihettavoidaan          

verrata SECI-mallin (Nonaka & Takeuchi1995) neljänteen vaiheeseen,        

sisäistämiseen,jossatäsmällinentietosiirtyyhiljaiseksitiedoksi.Organisaation        

sisälläjaettuuusitäsmällinentietoomaksutaanyksilölliseksihiljaiseksitiedoksi,kun          

yksilöthyödyntävätjaettuja opinnäytteitä (dokumentti)taisen tiivistelmiä.        

Prosessimaisenteettämisenkannaltasuuripuuteolimonissayrityksissäuudentiedon          
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jakaminenomanyksikönulkopuolelle.Esimerkiksisähköisiätietojärjestelmiä       

opinnäyteprojektin kirjallisen dokumentin jakamiselle olivain muutamissa       

yrityksissä.Tapauskohtaisestitässävaiheessapyritäänmyösimplementoimaan       

opinnäyteprojektin tuloksia vielä, kun opiskelija on yrityksessä läsnä.  

 

Opinnäyteprojektinviimeinenvaiheyrityksennäkökulmastaonrekrytointipäätös.       

Valmistumassaoleva,talontavatjaliiketoimintaaymmärtäväuusiasiantuntijaon          

yleensämahdollistarekrytoidayritykseen.Opinnäytteenrekrytointinäkökulma      

koettiin tärkeäksi,yksiohjaajista (E9)kommentoiseuraavasti:“Nähdään        

minkälainen henkilö on,saadaan kuva kyvyistä.Mevoidaansaadahyviä          

työntekijöitä.Tämäonisojatärkeäasia”.Haastatteluidenperusteellaetenkin          

ohjaajatkokivatkeskimäärin,ettäosaajiameneehukkaan,joshenkilöstöosastoei          

myönnärekrytointilupaa.Tokiohjaajatymmärsivät,ettäainaeivainolemahdollista           

palkatauuttatyöntekijää.Heilleseolikuitenkinuseinlähtökohta,kutenohjaaja(A3)            

kuvaili:“Yritetäänainajärjestäävakituinentyöpaikka,josonosoittautunuthyväksi          

tyypiksi”. Suhtautuminen rekrytointipäätökseen vaihtelikuitenkin yrityksen      

sisälläkin,kutenvoidaanhavaita(A4)kommentista:“Nämäjokatekeemeille          

opinnäytteitä,eime haeta rekrytointilupia.Meillä se on lisäresurssi”.          

Rekrytointipäätökseenvaikuttaamerkittävästimyöskolmannessavaiheessaluotu       

aihekutenohjaaja(E14)kuvaili:“Onperehdytettyihminenjohonkinaiheeseenmitä           

ontarvittu.Voidaansitäkauttarekrytoidaperehdytettyosaaja”.Toisinsanoen          

opinnäytteilläonmahdollistakasvattaaopinnäytteentekijänasiantuntijuuttatulevaan       

työtehtäväännähden,etenkinjostutkimusaihejanäkökulmaonhyvinmietitty          

etukäteen. 

 

5.3 Tietopääoman muodostuminen opinnäytteillä 

 

Kolmastutkimuskysymysoli:Mitenyritystentulisijohtaaopinnäyteprosessia,jotta         

tietopääomaamuodostuisitavalla,jokakasvattaisiinnovointikykyä?Vastataksemme       

edellä esitettyyn tutkimuskysymykseen analysoimme aluksi osiossa 5.3.1       

opinnäyteprojektinerivaiheitasuhteessatietopääomankomponentteihin.Tämän       

jälkeen osiossa 5.3.2 tarkastelemme, miten opinnäyteprojekti muodostaa       
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tietopääomaa. Lopuksiosiossa 5.3.3 esitämme opinnäytteiden teettämisen       

prosessimallin, jonka pohjalta yritysten on mahdollista rakentaa opinnäyteprosessi. 

 

5.3.1 Opinnäyteprojekti suhteessa tietopääoman komponentteihin 

 

Tietopääomakäsittääyrityksenkaikkiaineettomatresurssit,jotkavoivattuottaa         

tulevaisuudessahyötyä.Tietopääomakattaasekäorganisatorisentiedonettä        

yksilöiden tietotaidon. Tietopääoma on yhdistelmä inhimillistä pääomaa,       

suhdepääomaajarakennepääomaa,jotkavaikuttavatyhdessäjaerikseenyrityksen         

innovaatiokykyyn.(Mention 2012;Ståhle & Grönroos1999)Seuraavaksi        

tarkastelemmeedellisessäosiossaesiteltyjäopinnäyteprojektinvaiheita(kuvio5.)        

suhteessa  näihin kolmeen komponenttiin.  

 

Inhimillinenpääomaontunnistettutietopääomankeskeiseksikomponentiksi,joka        

koostuu yksilöiden tiedoista, taidoista, kokemuksista ja sitoutumisesta       

organisaatioon (Becker 1964). Toimeksiantona teetettävän opinnäytteen      

kontekstissatoimivatopiskelija,ohjaaja,valvojasekähenkilöstöosastonedustaja.        

Heidäntietotaidotjakokemuksetmuodostavatopinnäyteprojektieninhimillisen       

pääoman.  

 

Suhdepääomaviittaaorganisaationkykyynvuorovaikuttaasisäistenjaulkoisten        

sidosryhmienkanssaasiakkaisiin,toimittajiinjatuotekehityskumppaneihin(Daud       

andYusoff2009;dePablos2004).Opinnäyteprojektienkontekstissayrityksen         

ulkoisiksisuhteiksivoidaan nähdäsuhteetyliopistoihin,professoreihinsekä        

opiskelijoihin.Opinnäyteprojekteissavoidaantutkiamyösasiakasrajapinnanasioita       

esimerkiksiseuraamallavalituksiajaetsimällätrendejä,joihinlähdetäänetsimään         

ratkaisua.Opinnäyteprojektissavoiesimerkiksibenchmarkatajotainrinnastettavissa       

olevanliiketoiminnankanssa,jolloinsuhteitavoimuodostuaniinasiakkaisiin,         

toimittajiinkuinmuihinkinulkoisiinyhteistyökumppaneihin.Vastaavastisisäiset       

suhteetmuodostuuopinnäyteprojektinsidosryhmienvälilläerilaisissatapaamisissa       

ja keskusteluissa yrityksen eri asiantuntijoiden kanssa. 
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Rakennepääomaonseorganisaatiorakenne,jokamahdollistaainhimillisenpääoman        

hyödyntämisensekärohkaiseeyksilöäluomaanjahyödyntämääntietoa.Yrityksiin         

kertynyttietoonrakennepääomankomponenteissakuteninformaatiosysteemit,       

ohjelmistot ja datakeskukset. (Edvinsson & Malone 1997) Yritysten        

opinnäyteprojektienteettämisenrakenteellistainfrastruktuuriaeliopinnäyteprosessia      

hallinnoivat haastatteluiden perusteella henkilöstöosastot. Henkilöstöosaston     

vastuullekuuluuesimerkiksitiedontallentamisenjajakamisentietojärjestelmät.Osa         

yrityksistätoimijonäin,kutenesimerkiksihenkilöstöosastonasiantunija(I13)         

kertoi:”Opinnäytetyöttullaan taltioimaan HR:n hallinnoimaan kanaviin”.       

Opiskelijoiden kontaktoidessa yrityksiä opinnäyteprojekteihin liittyen     

henkilöstöosastottoimivatyrityksenkosketuspintana.Haastatteluidenperusteella      

henkilöstöosastotkannustavatliiketoimintayksiköitäteettämäänopinnäytteitäsekä      

tukevatrekrytoinnissa.Henkilöstöosastonäinollennäkeekinroolinsaerityisesti        

opinnäyteprojektien‘sisäisenämarkkinoijana’.Haastatelluissayrityksissäeihavaittu       

olevan opinnäyteprojektien teettämiseen liittyvää selkeää systematiikkaa tai       

havainnollistavaaprosessimallia.Ohjaajienhaastatteluistailmeni,ettäohjaamiseen       

ei ollut yhtenäisiä menettelytapoja eikä yleistä ohjaamiseen opastavaa materiaalia. 

 

Tietopääomavarastoituuyrityksissäyksilö-,ryhmä- jaorganisaatiotasolla(vrt.         

Bontis1998;Edvison& Malone1997).Havaintommetukevataikaisempaa         

tutkimusta,silläopinnäytteidenteettämisenkontekstissavoidaantunnistaakaikki        

kolme tasoa.Kun tarkastellaan opinnäyteprojektin teettämisen erivaiheita        

tietopääomankomponentteihin,voidaanhavaita,ettäjokainenvaiheonyhteydessä         

yhteentaikahteentietopääomankomponenteista.Tietopääomankomponenttienja        

opinnäyteprojektin vaiheiden (kuvio 5.) väliset yhteydet on esitelty alla kuviossa 6.  
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Kuvio 6. Opinnäyteprojektin vaiheiden ja tietopääoman komponenttien välinen yhteys. 

 

Havaintojemmemukaan suurin osaonnistuneen opinnäyteprojektinvaiheista       

vaikuttaavahvastiinhimilliseenpääomaan.TätähavaintoatukeeBeckerin(1964)         

näkemysinhimillisen pääoman olevan tietopääoman keskeisin komponentti.       

Kuviosta6.voidaanmyöspäätellä,ettäopinnäytteidenteettäminenkasvattaa         

erityisestiinhimillistäpääomaaeliyksilön tietoa,taitoajaasiantuntijuutta.         

Yksilötasollatietositoutuuyksilöihinesimerkiksitietotaitonajakokemuksina.        

Opinnäyteprojektin myötätietoavarastoituu yksilötasollaetenkinopiskelijan       

ymmärryksen,näkemystenjaasiantuntijuudenkasvuna.Opinnäyteprojektitusein       

koskettavatuseitahenkilöitätietynosastontaiyksikönsisältä.Ohjaajajamuut           

asiantuntijatoppivatopinnäyteprojektin aikana niin akateemisen maailman       

uusimmastatiedostakuintutkimuksensyventyessäuusienasioidenjaasiayhteyksien         

noustessaesille.Toisinsanoenyksilötasollasyntynyttietopääomaoninhimillistä         

pääomaa. 

 

Suhdepääomanmuodostumiseenvaikuttaaopinnäytteentekijänvalinta,aiheen       

luominensekätutkimuksenaloittaminenjasiihensyventyminen.Opinnäytteiden        
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teettäminenmuodostaasuhdepääomaaulkopuolisiintutkimuslaitoksiinelitässä       

tapauksessa yliopistoihin.Ryhmätasolla suhdepääoman positiivinen vaikutus      

innovaatiokykyynonhavaittuyksilöilläjoillaonverkostojayrityksenulkopuolelle         

(Bear2007).Myösopinnäyteprojektinaikanavoidaanaineistonperusteellanähdä         

yrityksen sisäisen suhdepääoman muodostumista esimerkiksi ohjaaja- ja       

ryhmäohjaustapaamississa,‘expert’-asiantuntijoidenlausuntojenkuulemisissasekä      

opinnäyteseminaareissa.Ryhmätasollatietosulautuuorganisaationsuhteisessaomiin       

työntekijöihin,asiakkaisiin,alihankkijoihinjaomistajiinmuodostaensuhdepääomaa.       

Eiolemyöskäänharvinaista,ettäopinnäyteprojektiavartenkerätäänaineistoatai          

näkemyksiäyliorganisaatiorajojen,kutenasiakkailta,alihankkijoilta,johdoltatai        

omistajilta.Tulkintammemukaanopinnäytteidenteettäminenvahvistaayritysten       

sisäisiä ja ulkoisia suhteita.  

 

Kirjallisuuskuvaarakenteellistapääomaatiedoksi,jokajäätaloontyöpäivän         

päätyttyä (Edvinsson & Malone1997).Tietopääomaorganisaatiotasollaon        

rakennepääomaa,jossatietoilmeneeosanayrityksenkulttuuria,rutiinejaja         

käytänteitä.Toisinsanoenyksilö-jaryhmätasontietoonsiirtynytorganisatoriseksi.          

Tunnistetuistavaiheistarakenteelliseenpääomaanvoidaannähdäsisältyvänitse        

opinnäyte(dokumentti)sekämahdollisettietojärjestelmät,joissaopinnäytteet       

voidaantallentaajajakaa.Tulkintammemukaanrakenteelliseenpääomaanvoidaan         

katsoasisältyvänmyöshyödyt,jotkayrityssaavuttaauudellatietopääomallasekä          

henkilöstöosastonrooliopinnäytteidenteettämiseenkannustavanatahona.Myös       

opinnäytteidenteettämisenyhtenäisetkäytänteettaiprosessitovatosarakenteellista         

pääomaa.Havaintojemmemukaanopinnäytteidenteettämisenkulttuurimuodostuu       

ajankanssa,muttasenmahdollistavainfrastruktuurinrakentaminenjakehittäminen         

on yrityksen strateginen valinta. 

 

Kunhaastatteluistaesiintulleitahaasteitajaaineistoanalyysintuloksiapeilataan         

tietopääomankomponentteihin,voidaantodeta,ettämerkittävinosahaasteistaliittyi         

puutteelliseenrakennepääomaan.Tämäilmeneeesimerkiksitarpeidentunnistamisen,       

tiedonjakamisensekäjoillakinosastoillaopinnäytteidenteettämisenkulttuurin        

puutteena.Tämäonmerkittävähavainto,koskaEdvissonjaMalonen(1997)mukaan           
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rakennepääomaonseorganisaatiorakenne,jokamahdollistaainhimillisenpääoman        

hyödyntämisen rohkaisemalla yksilöitä luomaan ja hyödyntämään tietoa.       

Aikaisemmintodettiinopinnäytteidenteettämisenvaikuttavanerityisestiinhimillisen       

pääomanmuodostumiseen.Aineistostahavaittuyritystenheikkorakennepääoma       

heikentääyritystenkykyäluodajahyödyntäätietoa.Heraty(2004)mukaanyksilön           

oppimistatarvitaan,jottaorganisaatiovoioppia.Organisatorinenoppiminenon         

kuitenkinenemmänkuinyksilöidenoppimisensumma.Voidaankintodetaettä,         

rakennepääomaonkeskeisessäosassa,jottatietopääomaaolisienemmänkuin         

osiensa summa.  

 

5.3.2 Tietopääoman muodostuminen opinnäyteprojekteilla 

 

Tietopääomanmuodostumisentarkasteluunkäytämmetietosuppiloa(Martin2010),       

jokakoostuukolmestavaiheesta:mysteeri,heuristiikkajaalgoritmi.Seuraavaksi         

käsittelemme kaikki kolme vaihetta opinnäytteiden teettämisen näkökulmasta. 

 

Tietopääomanmuodostumisenkannaltaensimmäinenvaihekäsittäämysteerineli        

ratkaistavanaolevanongelmantaitutkittavaanilmiöönperehtymisenjasen         

tutkimisen(Martin2010).Tämäkuvastaamyösopinnäyteprojektientavoitteita,        

joissatutkitaanongelmaataiilmiötä.Mysteerinkäynnistääyksilönaavistus,         

havainto taitunne.Myös opinnäyteprojektissa tietotarpeen ja sitä kautta         

opinnäyteaiheentunnistamisessayksilöilläonsuurivaikutus.Kutenhaastatteluissa        

tuliuseassayhteydessäilmi,aiheetsyntyvätliiketoimintayksiköissäohjaajanoman         

toimenkuvankannaltaolennaisestatarpeestasaadauuttatietoa.Mysteeri-vaiheessa         

opinnäyteprojektieteneesiihen,ettätiedetäänsuurinpiirteinminkäalanopiskelija          

soveltuisi tutkimaan tunnistettua tietotarvetta. Keskusteluja käydään      

kesätyöntekijöidenkanssa,voidaanollayhteydessätietynalanprofessoriintai         

yliopiston yhteyshenkilöihin tai tehdä avoin rekrytointi-ilmoitus yhdessä       

henkilöstöosaston kanssa. 

 

Seuraavavaiheonheuristiikka,jossamuodostuuikäänkuinilmiönreunaehdot,joka           

auttaa kaventamaan mysteeriä hallittavaksikokonaisuudeksi(Martin 2010).       
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Opinnäyteprojekteissatämävaihevoisitarkoittaaymmärtämystäsiitä,miksijamitä          

ollaantutkimassa.Tässävaiheessailmeneevapaatatiedonvaihtoa,verkostoitumista        

jaratkaisunhakemista.Yhteinennäkemysopinnäytteenaloittamiseksivoidaan        

muodostaa,kunohjaaja,opiskelijajavalvojaovatyhtämieltäopinnäyteprojektin          

aiheesta,rajauksestajatoteutuksesta.Toisinsanoen,kunmysteerinmuotoalkaa          

hahmottuajakiteytyäyksinkertaisemmaksi,voidaantutkimusresurssitkohdentaa       

paremminelitutkimukseenvoidaansyventyätarkemmin.Kuntutkimukseenollaan         

syvennytty tarkemmin, tutkimusongelmasta muodostuu heuristinen näkemys.  

 

Kolmannessaelialgoritmi-vaiheessageneerinenjavielämonimutkainenheuristinen         

tieto muunnetaan kiinteäksi ja yksinkertaiseksikaavaksi(Martin 2010).        

Opinnäyteprojektissatämävaihetarkoittaa,ettäuusitietotyöstetäänymmärrettävään         

jalevitettäväänmuotoon.Toisinsanoenjuurisyyonlöytynyt,jamysteerieli           

ongelmaonratkaistavissa.Kunopinnäyteprojektinongelmanratkaisutaiilmiön        

kuvaus dokumentoidaan, on tietosuppilo tuottanut käyttökelpoista tietopääomaa.  

 

Edelläkuvattiintietopääomanmuodostumistaopinnäyteprojektinaikana.Senkolme        

vaihettamysteeri,heuristiikkajaalgoritmivoidaanliittääinhimilliseenpääomaan         

suurimmalta osin. Kun tarkastellaan tietopääoman muodostumista      

organisaatiotasolla,yksittäisenopinnäyteprojektinsijaanhuomiotuleekiinnittään       

joukkoonyksittäisiäopinnäyteprojekteja.Kunopinnäytteidenteettämistäajatellaan       

yrityksen laajuisena prosessina, tehtäviä ja vaiheita on yksittäisten        

opinnäyteprojektien lisäksi niin ennen kuin jälkeen opinnäyteprojektien.       

Aineistoanalyysinjatulkintammemukaanyritystentietopääomanmuodostumisen       

kannalta on opinnäytteiden teettämisessä kolme merkityksellistä vaihetta:       

tietotarpeidenkartoittaminen,opinnäyteprojektienteettäminenjatietopääoman      

soveltaminen.  
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Kuvio 7. Opinnäytesuppilo (mukaillen Martin 2010) 

 

Merkityksellistäjatarkoituksenmukaistatietopääomaamuodostuusyöttämällä      

todellisestamaailmastamerkittäviäoivalluksiajanäkemyksiäopinnäytesuppilon       

(Kuvio7.)kolmenvaiheenläpi.Tulkintammemukaantällöin muodostunut         

tietopääomaa edesauttaa yritysten sekä inkrementaalista että radikaalia       

innovaatiokykyä.Kolmenvaiheenmyötäylimääräinentietokarsiutuupoisja         

monimutkaista maailmaa on mahdollista hallita yksinkertaistamalla (Martin 2010). 

 

5.3.3 Opinnäytteiden teettämisen prosessimalli 

 

Edellisessäosiossatarkasteltiin Martinin (2010)tietosuppilon avulla,miten        

tietopääoman muodostuu opinnäytteillä.Myösmeidän opinnäyteprojektimme      

voidaan havaitanoudattavan tietosuppilon kolmeavaihetta.Tutkimuksemme       

ensimmäinenvaihe(elimysteeri)totesiyritystenopinnäytteidenteettämisenolevan         

vaillaselkeääsystematiikkaaeliprosessia.Toisinsanoenopinnäytteitäteetetään         

satunnaisenajoukkonayksittäisiäopinnäyteprojekteja,joillateetetäänsuurissa       

yrityksissäerilaisiaselvitys-jamittaustöitä.Systematiikanpuuttumisenvuoksi        

selvitimmetutkimuksentoisessavaiheessa(eliheuristiikka),mitävaiheitayrityksen         

teettämäopinnäyteprojektisisältääsekämitähaasteitaprosessimaisenteettämisen        

tielläon.Aineistostavoidaanhavaita,ettäsystematiikanpuuteaiheuttaahaasteita          

erityisestiliiketoimintayksiköidensekähenkilöstöosastonväliseenyhteistyöhön,      
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muttamyöstulostenjakaminenolimonessayrityksessävielähenkilöstöjohtaja(F10)          

sanoin “Aatamin aikaisella tasolla”.Yleistäen voidaan todeta,ettämikäli         

opinnäyteprojektionsaatuhyvinaluilleen,seeteneeuseinhyvinaikataulussa          

loppuunasti.Toisinsanoeninhimillisenpääomanluominenniinopiskelijalle,         

ohjaajalle,asiantuntijoille kuin opinnäytettäteettävälleryhmällekin näyttäisi       

toimivan.Tarkasteltaessa opinnäytteiden teettämistä,haasteita tietopääoman      

muodostumisessa ilmeneekin organisaatiotasolla. Tutkimuksen viimeisessä     

vaiheessa(elialgoritmi)soveltamallateoriaajaaineistoanalyysintuloksiaesitetään         

opinnäytteiden teettämisen prosessimalli, joka vastaa kolmanteen      

tutkimuskysymykseen:Miten yritysten tulisijohtaaopinnäyteprosessia,jotta       

tietopääomaa muodostuisi tavalla, joka kasvattaisi innovointikykyä? 

 

Tarkasteltuammeonnistuneenopinnäyteprojektinteettämisenvaiheita(kuvio5.)       

suhteessaedelläesitettyynopinnäytesuppiloon(kuvio7.)havaitsimme,ettäon         

mahdollistamuodostaaopinnäytteidenteettämisenprosessimalli.Tavoitteenamme      

oliluodamalli,jokatukeeuudentiedonluomistajajakamistasekämuodostaa            

tietopääomaayliorganisaatiorajojen.Kuviossa8.onesiteltyopinnäytteiden        

teettämisenprosessimalli,jokavastaakolmanteentutkimuskysymykseentiivistäen       

tutkimuksemmekeskeisimmättulokset.Malliasoveltamallayrityksetvoivatluoda        

opinnäyteprosessin, jossa tietopääoma muodostuu tavalla, joka kasvattaa       

innovointikykyä: 
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Kuvio 8. Opinnäytteiden teettämisen prosessimalli 

 

Opinnäytteidenteettämisenprosessimalli(Kuvio8.)onsekähenkilöstöjohtamista        

ettätiedonjohtamista,silläseonyhdistelmäprosessejajarakenteita,jotkaedistävät            

tiedonluomistajajakamista,sekäkykyätoimiatiedonpohjalta(vrt.Lim&Klobasin             

2000).Opinnäytteidenteettämisenprosessimallikoostuukolmestapäävaiheesta:       

projektien määrittely, opinnäyteprojektien teettäminen ja tietopääoman      

soveltaminen.Opinnäytteidenteettämisenprosessimallionsiisyleismalli,jonka        

pohjalta on mahdollista rakentaa,räätälöidäjaimplementoidayritysten ja         

organisaatioidenstrategiaatukevaopinnäyteprosessi.Toisinsanoenopinnäytteiden       

teettämisenprosessimallinkäyttöönottosynnyttääyritykseentaiorganisaatioon       

opinnäyteprosessin.Tämä mahdollistaa organisatorisen oppimisen sekä luo       

prosessin,jotavoidaanseurata,mitatajakehittää.Senympärilleonmuodostettava           

käytänteet,tietojärjestelmätjastrategiatukemaanyksilö-jaryhmätasontiedon         

luomistasekämahdollistamaantiedonvarastoimisenjasiirtämisenorganisatoriseksi.        

Opinnäyteprosessinluomiseksionsilläoltavaylimmänjohdontukisekäesimerkiksi          

henkilöstöosastolta nimetty prosessivastaava.  

 

Projektien määrittely vaihe koostuu kolmesta osavaiheesta:tietotarpeiden       

tunnistamisesta,resursoinnistajatekijänlöytymisestä.Tietotarpeidentunnistaminen       
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tapahtuu liiketoimintayksiköissä yleensä toimihenkilöiden, esimiesten,     

opiskelijoiden(kesätyöntekijöiden)taiyrityksenjohdontoimesta.Vastaavasti       

henkilöstöosastontehtävätässävaiheessaontukealiiketoimintaamahdollisessa        

ulkoisessarekrytoinnissa.Tietotarpeidenkartoittamisenvaihettavoidaankuvailla       

projektinmäärittelyvaiheena,jossaselvitetääntietotarpeenperusteltavuussekä       

ratkaistaan,mitäprojektejaviedääneteenpäin.Onmyösmahdollista,ettäyksi          

opinnäyteprojektivoikattaauseammantietotarpeen.Tässävaiheessaselvitetään        

miksiprojektiatarvitaanjamitkäovatprojektintavoitteet,sidosryhmät,päämääräja           

ongelmanratkaisuvaihtoehdot.Lisäksion arvioitavatukeekoopinnäyteprojekti      

yrityksen strategiaa ja mitkä ovattulosten hyödyntämismahdollisuudetja        

laatuvaatimukset.Projektienmäärittely-vaiheessaselvitetäänminkälaisiaresursseja       

opinnäyteprojekti toteutus vaatii sekä kuinka ne järjestetään.  

 

Toinenpäävaiheonopinnäyteprojektienteettäminen,jossauuttatietoaluodaan         

neljässävaiheessa.Liiketoiminnantehtäväonvarmistaatyöolosuhteet,joissa        

opiskelija voitehokkaastikeskittyä opinnäytteen tekemiseen.Aikaisemmat       

tutkimuksetsekämahdollisetasiantuntijalausunnotonoltavaopiskelijansaatavilla.        

Henkilöstöosastontuleehuolehtiaohjeistuksesta,sopimuksistajapalkitsemisesta       

sekäsiitä,ettäyritykselläonjärjestelmät,joihinjatkotutkimusaiheetvoidaankirjata.          

Kuntietoondokumentoitu,keskitytäänprojektinkokonaisarviointiin,tulosten        

arviointiin sekä jatkotoimenpiteistä sopimiseen.  

 

Kolmaspäävaiheontietopääomansoveltaminen,jossaopinnäytteilläluotuatietoa         

hyödynnetäänjajaetaan.Lisäksitässävaiheessatehdäänopiskelijansuhteen         

rekrytointipäätös.Opinnäyteprojektinjatkotoimenpiteetelitulostenkäyttöönottoja       

niidenedelleenkehittäminensiirtyyopinnäyteprojektiryhmältäorganisaatiolle.      

Opinnäyteprosessinnäkökulmastahenkilöstöosastonvastuullaonvarmistaa,että       

yritykselläontietojärjestelmät,joissaopinnäytteilläluotutietovoidaantallentaaja          

jakaa.Yritysvoitätäkauttalevittäätäsmällistätietoaorganisaatiorakenteiden         

ulkopuolelle,jollointietomuuttujälleenhiljaiseksitiedoksi.Zack(1999)on          

tunnistanuttiedonjohtamisenkaksitavoitetta,joistaensimmäinentavoiteonsaada          

organisaationhiljainentietotunnistettuajajaettuainnovatiivistentuotteidenja         
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palveluidensynnyttämiseksi.Ensimmäinentavoiteopinnäyteprosessissatäyttyy,kun       

organisaatiossatunnistetaanhiljaistatietoorganisaationtietotarpeista,jokavoidaan        

muokatatäsmälliseenmuotoon.Toinentavoiteonhallitaeksplisiittistäelitäsmällistä          

tietoaesimerkiksitietojärjestelmienavulla(Zack1999).Opinnäytteidenteettämisen        

kontekstissa täsmällisen tiedon hallinta voidaan liittää tutkimustarpeiden       

kommunikointiinjaopinnäytteilläluodunuudentiedonjakamiseen.Rosdija         

Kok-Wain(2010)mukaanorganisaatiossavoidaankatsoatapahtuvankahden        

tyyppistä oppimista, tutkivaa (exploratory) ja hyödyntävää (exploitative).       

Opinnäytteidenteettämisenprosessimallia(Kuvio8.)mukailevaopinnäyteprosessi       

voidaanrakentaatukemaantutkivaasekähyödyntäväätutkimusta.Toisinsanoen,         

tulkintammemukaanopinnäyteprosessivoiedistääsekäinkrementaalistaettä        

radikaalia innovointia. 

 

Opinnäytteidenteettämisenprosessimallinavullaonvaikeamäärittääsitämitä         

opitaan,muttasevoiluodarakenteet,mitenopitaan,jokaedesauttaaorganisaation           

laajuistaoppimista.Opinnäyteprosessinsuurinhyötysaavutetaan,kunkeskitytään        

organisaatiorajatylittävienyhtenäistenkäytäntöjenjajärjestelmienluomiseen.Seon         

yrityksenstrateginenvalinta,koskasilläonvaikutusliiketoimintayksiköiden        

toiminta- ja suorituskykyyn. (vrt. Horibe 1999; Barney 1991; Boxali & Purcell 2000) 

 

Opinnäyteprosessimäärääpohjimmiltaansenmitenyrityksissäopinnäytteillä       

luodaantietoasekämitenluotuatietoahyödynnetäänongelmanratkaisussaja         

päätöksenteon tukena.Tutkimuksessa saimme selville,että proaktiivisella       

tietotarpeiden tunnistamisella ja systemaattisella teettämisellä sekä tiedon       

jakamisellajavarastoinnillavoidaanviedänykyinenopinnäytteidenteettäminen,        

jokatoimiiyksilö-jaryhmätasollasuhteellisenhyvin,organisatoriselletasolle.         

Opinnäyteprosessinimplementoinninytimessäonhenkilöstöjohtamisenjatiedon       

johtamisenkäytänteidenyhtenäistäminenniin,ettänämäkaksiselkeästierillistä         

toimintamalliamukailevattoisiaan vaiheistetusti.Onnistuessaan sevahvistaa       

merkittävästiyrityksenkeskeisiäkilpailukykytekijöitä:lahjakkaidentyöntekijöiden      

rekrytointia sekä innovatiivisen tiedon soveltamista. 
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5.4 Liikkeenjohdolliset suositukset 

 

Johtamisennäkökulmastatutkielmassakäytetytteoriateivätoleuusia,muttasen          

sijaan niiden tuominen opinnäytteidenteettämisenkontekstiintarjoaauuden        

näkökulman.Tutkielmatarjoaakinpaljonuuttaliityenopinnäytteidenteettämisen        

syvällisempään ymmärtämiseen yrityksen näkökulmasta. Uskomme että      

opinnäytteidenteettämisenprosessimalli(Kuvio8.)toimiihyvänälähtökohtana        

kehitettäessäyrityksenhenkilöstö-,tiedon-jastrategisenjohtamisenkäytänteitä        

parantamaan yrityksen innovaatiokykyä.  

 

Tulkintammemukaanhenkilöstöosastoonkäytänteitäyhdistävänäjakaikkia        

liiketoiminnanosa-alueitapalvelevanatekijänäoikeatahoviemäänmuutosta        

eteenpäin. Uskomme, että henkilöstöhallinnollisten vastuiden lisäksi      

henkilöstöosasto kykenee ottamaan opinnäyteprosessin avulla entistä      

strategisemman aseman sekä henkilöstöjohtamiseen että tiedon johtamiseen       

organisaatiossa.Vaikkateknologiaapidetääntiedonjohtamisenavaintekijän,on        

tiedonjohtamisessapohjimmiltaankyseihmisistäeikäteknologiasta.Onyleisesti         

todettu,ettähenkilöstöjohtaminenvaatiitaitojatyöskennelläsekätäsmällisenettä         

hiljaisentiedonkanssa.Opinnäyteprosessinjohtamisenytimessäonhiljaisenja         

täsmällisen tiedon vuoropuhelu ja sen organisaation laajuinen  orkesterointi. 

 

Kunonnistuneentoimeksianto-opinnäytteenteettämisenvaiheetjaprosessimalli       

tunnetaan,voidaanliiketoimintayksiköitäpalvellaparemmin.Keskittymälläetenkin       

opinnäytteidenteettämisenprosessimallinvaiheidenyksijakolmekehittämiseen,        

saataisiin nopeasti merkittäviä tuloksia. Implementoimalla opinnäytteiden      

teettämisenprosessimalliinpohjautuvaopinnäyteprosessi,voidaanopinnäytteiden      

laatuaparantaa.Mikäliopinnäytteidenlaatuajateettämisensujuvuuttapystytään         

parantamaan,tällävoiollateettämisenkulttuurinjakonkreettistenhyötyjenkautta          

toimeksiantojenmääräälisäävävaikutus.Tällöinliiketoimintayksiköidenresurssit       

kohdistuvat oikeisiin asioihin, eli tutkimukselliseen sisältöön, eikä       

organisoitumiseen.Kunuuttatietoasaadaankerättyätehokkaastitalteenjajaettua          

yrityksen sisällä, syntyy sekä ajallista että taloudellista säästöä.  
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Organisaatiotasollatarkasteltaessahenkilöstöosastovastaaopinnäyteprosessissa     

kysymykseen“miten”,kuntaasliiketoimintayksikötvastaavatkysymykseen“mitä”.        

Tietopääomaa muodostettaessa toimihenkilöiden inhimillinen pääoma on      

korvaamaton komponentti.Opinnäyteprosessin rakenteiden implementoinnissa     

tuleekinottaaliiketoimintayksiköidentarpeetjahaasteethuomioon,mahdollisimman        

sujuvanprosessinluomiseksi.Opinnäytteidenteettämisenprosessimalliamukaileva       

opinnäyteprosessi kannattaa implementoida vaiheittain yhteistyössä     

liiketoimintayksiköiden kanssa esimerkiksi SCRUM -menetelmällä.  

 

Tutkielmatarjoaajoukonnäkökulmiaopinnäyteprojektinvaiheidenjavaikutusten        

parempaatuntemukseen,opinnäyteprosessinsyvällisempääymmärtämiseensekä      

opinnäyteprosessinrakentamisentueksiopinnäytteidenteettämisenprosessimallin.      

Suosittelemme kaikille haastatelluille yhdeksälle yrityksille opinnäytteiden      

teettämisen prosessi mallin (kuvio 8.) pohjalta kehittämään parempia        

opinnäyteprosesseja.  

 

5.5 Tutkimuksen rajoitteet ja jatkotutkimusmahdollisuudet 

 

Tässätutkielmassakeskityttiintutkimaansuuriayrityksiä,joillaolikokemuksia         

opinnäytteidenteettämisestätoimeksiantoina.Mielenkiintoisianäkökulmiavoisi      

tarjotapientenjakeskisuurtenyritystentutkiminen,jotkaovatteettäneethyvinvähän           

taieivätollenkaanopinnäytteitä.Oletettavastiheidänlähtökohtansapoikkeaisivat        

huomattavastinyttutkitustajoukosta.Lisäksivieläsuuremmanyritysjoukon        

haastattelujahavainnointivoisituodalisäätietoajatarkentaviahavaintoja          

opinnäyteprojektien vaiheista sekä hyvistä käytänteistä.Tähän tutkielmaan       

valikoituneetyrityksetteettivätpääasiassadiplomitöitä,jotenolisikiinnostavaa        

tutkia muiden kuin teknillisen alan,kuten kauppa-ja humanistitieteiden,         

opinnäytteiden teettämistä.  

 

Tässä tutkielmassa opinnäytteiden toimeksiantona teettämisen tutkimusta      

syvennettiinottamallaerityistarkasteluunyritystennäkökulmajatavoitteet.Olisi        
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mielenkiintoistatutkiamyösopinnäyteprojektinkolmikannanmuidenosapuolteneli        

opiskelijanjaprofessorinkokemuksiaopinnäytteidenteettämisestätoimeksiantona.       

Tämävoisitarjotaperusteellisemmankuvanopinnäytteidenteettämisestäilmiönä        

sekä auttaisi löytämään lisäkeinoja sujuvamman korkeakouluyhteistyön      

rakentamiseksi.  

 

Erästutkimusnäkökulmaolisilaajentaatutkimuskoskemaanopinnäytetöitä(AMK),        

kandidaatintutkielmiasekäväitöskirjatutkimuksia.Olisimielenkiintoistaselvittää      

onkoerikoulutusasteidenopinnäytteidenteettämisessäeroaprograduihinja         

diplomitöihin verrattuna. 

 

Merkittäväjatkotutkimuksenaiheontässätutkielmassaesitetynopinnäytteiden        

teettämisen prosessimallin (kuvio 8.)testaaminen ja kehittäminen aidossa        

liiketoimintaympäristöissä.Mielestämmeensimmäinenaskelolisiyhteistyössä      

muutamanyrityksentailiiketoimintayksikönkanssakokeiluhengessäimplementoida       

kuviota8.mukailevaopinnäyteprosessi.Tutkimuksenvoisitoteuttaakolmessa        

vaiheessa: tietotarpeiden tunnistaminen, opinnäyteprojektien teettäminen ja      

tietopääoman soveltaminen. Tutkimukseen voitaisiin saada lisää syvyyttä       

seuraamalla yksittäisten opinnäyteprojektien läpiviemistä yrityksissä sekä      

tarkastelemallaopinnäytteidenteettämistäpidemmälläaikavälilläjokositenettä        

tutkijaviettääyrityksessäpidemmänaikaayhtäjaksoisestitaivieraileetutkimuksen         

kohteena olevassa yrityksessä useampia kertoja.  

 

Tutkimusosoitti,ettäyrityksilläonhalukehittääopinnäytteidenteettämiseen         

liittyviäkäytänteitäjarakenteita.Jääkintulevantutkimuksentehtäväksiosoittaa,         

kuinkamittaviatuloksiaopinnäytteidenteettämisenprosessimallin(kuvio8.)        

käyttöönotto voi yrityksissä saada aikaan.  
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TEEMAHAASTATTELURUNKO: Ohjaaja     Liite 1. 

 

1.Mitä selkeitä askelia on, joita opinnäyteprojektin aloittaminen sisältää? 
 
2.Miten opinnäyteaiheet useimmin havaitaan?  

- Onko sinulla useita aiheita ”varastossa"? 
 
3.Yleisin tarve / syy opinnäytteen teettämiseen? 

 
4.Onko yrityksessänne käytössä koulutusta, materiaalia tai opastusta 
ohjaamiseen? 
- Olisko tai onko niistä ollut hyötyä? 

 
5.Mitä selkeitä askelia on opinnäyteprojektin läpiviemiseen? 

 
6.Miten yhteistyö professorien kanssa on sujunut?  

- Mitä hyvää ja mitä kehitettävää? 
 
7.Miten ja millä tarkkuudella opinnäyteprojekti aikataulutetaan?  

- Muuttuuko aiheet usein opinnäytteen edetessä? 
 
8.Esimerkkejä haastavista opinnäyteprojekteista? 

 
9.Mitkä tekijät tai/ja vaiheet työllistävät sinua ohjaajana eniten?  

- Mitä asioita kehittämällä sinun työaikaa voitaisiin säästää? 
- Mikä on haastavinta opinnäytteen ohjaamisessa? 

 
10.Missä asioissa opinnäytteiden tekijöissä on eniten eroja? 

 
11.Onnistuneen opinnäyteprojektin tunnusmerkit? 

 
12.Esimerkkejä ohjaamiesi opinnäyteprojektien hyödyistä? 

 
13.Mitä vinkkejä antaisit ensimmäistä opinnäytettään ohjaavalle? 

 
14.Mitäparannettavaayliopistoilla,opiskelijoillajaprofillaolisisujuvamman        
opinnäyteprosessin kehittämiseksi? 

 
15.Ideoita, kehityskohteita ja ajatuksia opinnäyteprosessin kehittämiseksi? 
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TEEMAHAASTATTELURUNKO: Henkilöstöosasto     Liite 2. 

 

1) HR osaston tehtävät ja vastuualueet opinnäytteisiin liittyen? 
 
2) Paljonko teetetään diplomitöitä ja pro graduja vuodessa?  
- Entä opinnäytetöitä? 
- Moniko jatkuu kesätöiden perään? 
- Moniko haetaan julkisella haulla? 

 
3) Opinnäytteen rooli yrityksessänne? 
 
4) Millaista oppilaitosyhteistyötä teette?  
- Millaisia kokemuksia siitä? 

 
5) Miten opinnäytteen tekijät tavoitetaan ja/tai rekrytoidaan? 
 
6) Paljonko hakemuksia/yhteydenottoja tulee? Liikaa vai liian vähän? 
 
7) Mitä tutkitaan tai millaista tutkimusta teetetään opinnäytteiden avulla? 
 
9) Mikä hidastaa/vähentää toimeksiantojen teettämistä? 
- Olisiko halua teettää enemmän? 

 
10) Onko yrityksessänne ohjausmateriaaleja/koulutusta? 
 
11) Mitä parannettavaa yliopistoilla olisisujuvamman opinnäyteprosessin       
kehittämiseksi? 
 
12) Ollaanko opinnäyteprosessia kehittämässä?  
- Onko tulossa jotain uutta/muutoksia lähiaikoina? 
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