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Vaikuttavuutta tiedolla johtamisella

Tiedolla johtaminen edellyttää kerätyn tiedon hyödyntämistä johtamisratkaisuissa. Systeemiseen muutokseen 

tarvitaan kestävää hyvinvointia edistävää toimintakulttuuria, mikä edellyttää aitoa kohtaamista sekä välittävää 

ja kunnioittavaa vuorovaikutusta sekä opiskelijoiden yksilölliset tarpeet huomioivan työotteen vahvistamista

Tiedolla johtamisesta on kolmentasoista hyötyä:

1. varmistaa, että opiskelijan haasteisiin reagoidaan varhaisessa vaiheessa ja hän saa tarvitsemaansa tukea. 

Tämä parantaa opiskelijoiden hyvinvointia ja vaikuttaa opintojen etenemiseen myönteisesti.

2. parantaa oppilaitoksen sisäistä kustannusvaikuttavuutta ohjaamalla interventioiden kohdennuksia niistä 

hyötyville sekä tekemällä sellaisia toimenpiteitä, joista voidaan mitata olevan hyötyä. Lisäksi onnistuneet 

lisätoimenpiteet auttavat opiskelijoita suorittamaan tutkintonsa loppuun, josta oppilaitos hyötyy 

taloudellisesti. 

3. tiedolla johtamisen hyödyt vaikuttavat yhteiskunnallisella tasolla. Sen tavoitteena on väestön 

koulutustason nostaminen ja tätä myöten nuorten työllisyysasteen nostaminen.
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Vaihtoehtokustannukset – 2. asteen koulutuksen 
suorittaminen (kohortti 87 –aineisto)

Syrjäytymisen hinta – case investoinnin kannattavuuslaskemasta 2017

PETRI HILLI & TIMO STÅHL & MARKO MERIKUKKA & TIINA RISTIKARI
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Case kunta X

• Rekisteritiedot sisälsivät 100 

peruskouajan sote-muuttujaa ja niiden

yhdistelmää, jotka ennustivat 2. asteen

keskeyttämistä

→ Ennaltaehkäisy:

a) Lapsiperheiden tukeminen

b) Lapsiperheköyhyyden vähentäminen

c) 2. asteen opiskeluvalmiudet

d) Lasten ahdistus- ja 

masennusoireiden vähentäminen
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Tiedolla johtamisen elementit

Vaikuttavien interventioiden rakentaminen perustuu tiedolla 

johtamiseen

Tässä yhteydessä tiedolla johtamisella tarkoitetaan 

toimintatapaa, jossa data ja analysoitu tieto tuodaan osaksi 

oppilaitoksen päätöksentekoa ja toimenpiteitä. 

Pudokkuuden ehkäisyssä piskelijoista saatavaa taustadataa 

hyödynnetään systemaattisesti ja opiskeluaikana nousseisiin 

herätteisiin reagoidaan nopeasti. 

Oppilaitoksella tulee olla tähän määriteltynä omat 

seurantamittarit. Näin pudokkuusriskissä olevat opiskelijat 

kyetään tunnistamaan mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa. Toimenpiteitä voidaan tietoperusteisesti 

kohdentaa opiskelijoihin, jotka tarvitsevat lisätukea opintojen 

läpäisemiseksi. 
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Opintojen alkuvaiheessa kerätään tietoa (taustadata) 

opiskelijan opintoja edeltäneistä vaiheista. 

Opiskelijan kanssa käytävän HOKS-keskustelun 

huomioiden ja arkipäivän havaintojen perusteella voi 

myös ilmetä riskitekijöitä. 

Herätteet perustuvat opintojen aikaisiin tapahtumiin ja 

opiskelijan hyvinvointimuutoksiin. Näistä voidaan saada 

tietoa oppilaitoksen opiskelijatietojärjestelmästä ja 

opiskelijan kanssa käydyistä luottamuksellisista 

keskusteluista. 

Herätteet kertovat lisätuentarpeesta ja niihin tulee 

reagoida mahdollisimman nopeasti. Oppilaitoksen 

selkeät toimintaohjeet auttavat puuttumaan taustalla 

oleviin syihin. 

Tiedon hyödyntäminen toiminnan 
perustana Tiedolla johtaminen



2. Seuraa opintojen läpäisyyn liittyviä        

herätteitä:

a) opiskelijatiedoista 

b) arjen havainnoista

• poissaolot 

• Työelämässä oppiminen-jaksolle 

meneminen/suorittaminen/näyttö 

• opintojen eteneminen tavoiteajassa 

• YTO-aineiden suoritukset 

• Väliaikaiset keskeytykset (syy -/+) (heräte 

→ tilanteen arviointi → toimenpide) 

• 3X10D – hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 

seuranta pudokkuusriski lomien aikana → 

tuki-interventio

3. Mittarit:

a) opiskelijatieto 

b) arjen havainnot ja yksilölliset keskustelut

• 3x10d– hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 

seuranta suoritusten kertyminen suhteessa 

opiskelijan omaan opintosuunnitelmaan 

• poissaolojen vähentyminen 

• valmistuminen/osatutkinnon suorittaminen 

(datan seuranta ratkaistava 

oppilaitoskohtaisesti) 

• ohjautuminen jatko-opintoihin/työhön 

(datan seuranta ratkaistava 

oppilaitoskohtaisesti

Tiedon keräämisen ohjeistus

1. Kerää taustatekijät alussa:

a) opiskelijatiedoista

b) Havainnoista

• hakutoivejärjestys 

(yhteishaku)peruskoulun 

päättötodistusarvosanat

• aikaisemmat 2. asteen 

koulutuksen keskeytykset



Intervention 
kustannusvaikutukset?

Lähde: Nordic Health Care Group, Vamos 2. aste 

kustannusvaikutusten analyysimallin taustadokumentit, 2020

Oppilaitosten talouden tunnusluvut

• Kokonaiskustannukset / opiskelija

• Opetus € / opiskelija

• Kustannukset / valmistuneet

• Kustannukset / keskeyttäneet

• Oppilaitosten muut tunnusluvut

• Opiskelijoita / opettaja

• Opiskelijoita / ryhmä

• Lähiopetuksen tunnit / opiskelija

• Etäopiskelun tunnit / opiskelija

Intervention tunnusluvuttunnusluvut

• Kokonaiskustannukset / osallistunut oppilas

• Opiskelijat / oppilaitos

• Interventiotunnit / opiskelija

• Tapaamiskerrat / opiskelija ja ryhmä

• Intervention keskytykset / oppilaitos

• Interventiot tunneittain (yksilö / ryhmä) / opiskelija 

Julkiseen talouteen kohdistuvat kustannusvaikutukset

• Intervention kustannukset / asukas

• Interventioiden kustannukset / kunnan asukas

• Opinnot keskeyttäneet / syrjäytymiskustannukset -

mallinnus

Opiskelijoiden ja opettajien raportoimat tunnusluvut 

• Tuen tarpeen muutos

• Opintomenestys



Interventioiden vaikutusketjut
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2. Työssä 

oppimisen 

jakso

Osaamisalan

valinta +

opinnot

Valmistuminen

Ennen 

opiskelu-

paikan 

saantia

Opiskelupaikan

haku

Haastattelu   

(ei kaikille)

Opiskelupaikan 

vastaanotto

Matti aloittaa 

opinnot

Elämäntaito

kurssi (3op)

HOKS

Opettajan 

tapaaminen

Amispalaute

Mukana 

pilottiryhmän 

haastatteluissa*

Opettajan 

työparina 

toimiminen 

pilotissa (3pv)* 

HOKS-tiedot (-)

Erityisen tuen

tarve (-)

3x10D (-)

Taustalomake (-)

Haastattelijan arvio 

(-)

S2-testi (-)

Lukiseula (-) 

Matikkakartoitus (-)

Kiinnittyminen ryhmään (-)

Työelämä valmiuksien 

kartoittaminen (-)

Matti osallistuu 

1.TOP:n

tai 

Työharjoitteluun 

riippuen työelämä 

valmiuksista

Näyttökoe tai arvio 

työharjoittelusta
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TUNNISTAMINEN
KONTAK-

TOINTI VAMOS-INTERVENTIOIDEN OSALLISTUMINEN
ASIAKKUUDEN 

PÄÄTTÄMINEN

VAMOS TOIMINTAAN OHJAUTUMINEN MYÖHEMMIN OPINTOJEN AIKANA

(TAI työharjoittelu)

Matti käy koulua

Uraohjauksen 

käynnistyminen →

Tarvittaessa 

tarkennettuja 

keskusteluita →

(+) = Käytössä oleva mittari, (-) = Toive käyttöön otettavasta mittarista,  * Toteutus pilotoinnin aikana

Opiskelijaan otetaan 

yhteyttä ja tarjotaan 

2.asteen Vamos-

toimintaa

2.asteen VAMOS toimintaan osallistumisen määrä (aktivisuusaste)

Motivaation arviointi (-)

Työharjoitteluun 

osallistuvien työssäolo-

valmiuksien arviointi (-)

Poissaolot (+) / Läsnäolot (-)

Opiskelujen edistyminen (+)

Läpäisy (+)

Kiinnittyminen 

työelämään (+)
Negatiivinen / Positiivinen keskeytys (+)

Motivaation arviointi (-)

Jatko-opinnot 

(+)

3X10D (-)3X10D (-)

HOKS tarkistukset

Näyttökeskustelut

Opiskelijahuollon kyselyt, keskustelut ja tarkastukset(+) (ei kaikkien hyödynnettävissä ilman opiskelijan lupaa)

Tutkintojen 

suorittamisaika 

suhteessa 

mediaaniin(-)

Työpajassa listattuja 2.asteen Vamoksen toimintamalleja

• Oppimisvalmennukset

• Rästipajat

• Ryhmänohjaajan tuokiot

• 3-kanta tapaamiset

• Messut, tapahtumat

• Ammattitarinat

Fiilismittari(+) Fiilismittari(+)

Opiskelija

Matin 

opintopolku

Seuranta-

mittarit

(yksilön 

opiskeluhyvin-

vointiin liittyvä 

tiedon keruu)

2. Asteen

VAMOS

(toiminta-

malli)

THL:n kouluterveyskysely(+)

Opintomenestys

/ aikaisemmat 

opinnot (+)

Hakukaavakkeen 

pisteytys (-) 

Yhteishaun data (-)

Todistuksen 

arvosanat (-)

Ei kaikille 

toteutettavia 

pisteytyksiä:

Haastattelun

Arviointi (-)

Soveltuvuus-

testit (-)

Pääsykoe-

tulokset (-)

Valmius 

ammatillisiin 

opintoihin (-)

Olemassa olevien sote-kontaktien kartoitus (-)

Työssä oppimisen jakson suorittaminen Työssä oppimisen jakson suorittaminen

Prosessi ja edellytykset (Case SDO)



Kiitos!

facebook.fi/diakonissalaitos@HDLsaatio

Vesa Sarmia

vesa.sarmia@hdl.fi

+358 50 413 0718

@vesasarmia

www.hdl.fi


