
Vihi™ -tutkintoanalyysi

Tulossa syksyllä 2019

Kattava laadun ja 
benchmarkkauksen  
apuväline tutkinnoille
Viivain Oy:n keräämä tietokanta avaa mahdolli-
suuksia aivan uudenlaiseen tutkintoja koskevaan 
analyysiin ja vertailuun. Suurimmassa osassa 
tutkintoja koulutusta järjestetään useassa am-
mattikorkeakoulussa, joidenkin tutkintojen koh-
dalla lähes kaikissa. Eri ammattikorkeakouluilla 
korostuvat vahvuudet toiminnan eri osa-alueilla. 
Hyvien käytäntöjen tunnistaminen ja levittämi-
nen hyödyttää kaikkia parantaen koulutuksen 
laatua ja tarjoten työelämälle entistäkin valmiim-
pia työntekijöitä. Vihi™-tutkintoanalyysi koos-
taa monipuolisen ja kattavan tietopaketin, joka 
asemoi tutkinnon suhteessa menneisiin vuosiin, 
oman ammattikorkeakoulun muihin tutkintoihin 
sekä muiden ammattikorkeakoulujen vastaaviin 
tutkintoihin. Se antaa tutkinnolle selkeän kuvan 
omista vahvuuksista ja haasteista sekä apuväli-
neitä laadun kehittämiseen.

Analyysissa käytetään luovasti 
uusia tietolähteitä
Vipusessa ja muissa julkisissa lähteissä on koko 
ajan enemmän ammattikorkeakoulujen toimin-
nassa hyödynnettävää tietoa. Tämä on avan-
nut mahdollisuuksia myös tutkintokohtaisten 
analyysien tekemiseen. Vihi™-tutkintoanalyysi 
hyödyntää mm. AVOP-opiskelijapalautteen, 
hakutilastojen, työllistymistilastojen sekä val-
mistumiseen ja opintojen edistymiseen liittyviä 
tietoja. Näistä saatavaa tietoa on kerätty Viivain 
Oy:n ylläpitämään tietokantaan muodossa, jos-
sa niistä tehtävä raportointi onnistuu eri tietoja 
luovasti yhdistellen. Tämä uusien tietolähteiden 

luova käyttö mahdollistaa aivan uudenlaisten 
tutkintokohtaisten analyysien tuottamisen.

Vihi™-tutkintoanalyysin raportti 
esittää olennaisen selkeästi
Vihin™ raportointi toteutetaan PowerPoint-
pohjaisella analyysilla, joka on jaettu teemoittain. 
Analyysi esittää selkeästi ja ymmärrettävästi 
päälöydöksensä ja porautuu tästä niihin liittyviin 
yksityiskohtiin. Kaikki tulokset pyritään esit-
tämään mahdollisimman konkreettisesti ja ha-
vainnollisesti. Näin ollen analyysissa käytetään 
paljon karttojen, kuvaajien ja symbolien kaltaisia 
visuaalisia apuvälineitä. Vihi™-tutkintoanalyysi 
on sellaisenaan esitettävissä ja käsiteltävissä 
esimerkiksi tutkinnon opettajien tai tutkintovas-
taavien kokouksessa tai palaverissa. Rohkeim-
mat voivat käydä sitä läpi myös opiskelijoiden 
kanssa. Viivain Oy tarjoaa edulliseen lisähintaan 
myös raportin esittelyn.

Vihi™-analyysia tarjotaan 
jatkossa myös muille 
asiakasryhmille
Ammattikorkeakoulujen tutkintojen tarpei-
siin laadittu Vihi™-tutkintoanalyysi pyritään 
saamaan markkinoille syksyllä 2019. Tämän 
jälkeen Viivain Oy aloittaa Vihi™-analyysin ra-
kentamisen myös muille asiakasryhmille. Yhden 
tutkinnon koko Suomen yhtä tutkintoa koskeva 
analyysi on suunnattu ennen kaikkea työmark-
kinajärjestöille ja yrityksille, yhden maakunnan 
ja kunnan ammattikorkeakoulujen toimintaa 
ja tuloksia koskeva analyysi näiden kuntien 
hallinnolle ja eturyhmille. Myös muita asiakas-
ryhmiä pyritään tunnistamaan ja valmistamaan 
Vihistä™ näiden tiedonintressiä palveleva ana-
lyysikokonaisuus.
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Syyni™ -organisaatioanalyysi

Tulossa keväällä 2020

Syväluotaus 
ammattikorkeakouluun  
tilastojen kautta
Syyni™ tarjoaa ammattikorkeakouluille laajan 
ja monipuolisen analysointipatteriston tätä kos-
kevista tilastotiedoista. Tarkoituksena on käydä 
järjestelmällisesti läpi mahdollisimman paljon 
potentiaalisesti merkittävää tietoa tavoitteena 
löytää mielenkiintoisia, uusia ja mahdollisesti 
hyvinkin käyttökelpoisia havaintoja ammattikor-
keakouluun liittyen. Syväluotauksessa käytetään 
hyväksi Viivain Oy:n laajaa tietokantaa ja sen 
mahdollistamaa tietojen yhdistämistä ja segmen-
tointia. Ammattikorkeakoulua koskevia tilastoja 
käydään läpi sadoissa eri ilmiöissä, mitkä on ryh-
mitelty suurempiin tarkastelukokonaisuuksiin. 
Viivain Oy tekee syväluotauksesta laajan rapor-
tin ja poimii sieltä pitkän asiantuntemuksensa 
perusteella huomionarvoisia löydöksiä.

Arvokkaan tietoaineiston määrä 
on kasvanut voimakkaasti
Julkiset tietokannat – varsinkin Vipunen – on 
viime vuosina laajentunut niin merkittävästi, että 
pelkkä omaan ammattikorkeakouluun liittyvän 
tiedon jalostaminen hyötykäyttöön on erittäin 
laaja urakka. Käytännössä tietoa ja sen yhdistä-
mis- ja analysointimahdollisuuksia on loputto-
masti. Haasteeksi nousee a) tiedon analysoinnin 
vaatima työmäärä, b) tiedon analysoinnin vaa-
tima tekninen osaaminen ja c) tiedon tulkinnan 
vaatima asiantuntemus. Viivaimelta löytyvä 
asiantuntemus on hyödyksi heti prosessin alussa 
päätettäessä, mitä tietokannoista haetaan ja miten 
sitä analysoidaan. Prosessin lopuksi tällä asian-
tuntemuksella pystytään nostamaan löydöksistä 

asiakkaalle tärkeimmät. Tekninen osaaminen ja 
Viivaimen tietokanta ovat suureksi hyödyksi itse 
tiedon jalostusvaiheessa.

Organisaation itsetuntemus 
vahvistaa tuloksentekokykyä
Syyni™ tarjoaa ammattikorkeakoululle peilin, 
josta tämä näkee erittäin yksityiskohtaisen ja 
kattavan kuvan itsestään. Mahdollisimman suuri 
osa analyysin tarjoamasta tiedosta asetetaan 
kontekstiin, eli verrataan analysoitavaa mui-
hin ammattikorkeakouluihin. Näin asiakas saa 
monipuolisen kuvan omista vahvuuksistaan, 
heikkouksistaan ja erityispiirteistään. Näin am-
mattikorkeakoulun itsetuntemus tarkentuu ja 
mahdollisesti jopa identiteetti vahvistuu. Itse-
tuntemuksen parantuessa ammattikorkeakoulu 
kykenee keskittymään paremmin osa-alueisiin, 
jotka ovat itselle haastavia. Samalla se pystyy 
ohjaamaan laadunhallinnan resursseja entistä 
vaikuttavammin. Syyni™ paljastaa jokaiselle 
ammattikorkeakoululle myös monia – sekä po-
sitiivisesti että negatiivisesti – yllättäviä seikkoja 
itsestään.
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