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”Musta tuntuu 
-ajattelusta tuli 
arvokkaampaa kuin 
faktoista ja 
asiantuntemuksesta.”

Esa‐Pekka Salonen, kapellimestari 
HS 10.8.2017
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JAMK ja tunnusluvut

• JAMKissa oli 2000‐luvun loppupuolella aikaansa edellä ollut johdon 
tietojärjestelmähanke JAMKOTA, jonka kustannukset osoittautuivat 
kuitenkin liian suuriksi saatuun hyötyyn nähden.

• Sen jälkeen on ollut mahdollista (toistaiseksi) menestyä ilman mittavia 
tietojärjestelmäinvestointeja.

• Raportoinnissa on hyödynnetty olemassa olevia järjestelmiä 
(mm. taloushallinto, TKI, henkilöstöhallinto) ja muihin tarkoituksiin 
(OKM, Tilastokeskus) kerättyjä tietoja sekä niistä manuaalisesti koottuja raportteja.

• Tärkeimmät tunnusluvut liittyvät strategian toteutukseen ja rahoitusmallin tuloksiin.
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JAMK hyödyntää tunnuslukuja

• Tunnuslukuja käytetään mm. hallitustyöskentelyssä, 
jossa painottuu strategia ja talous. 

• Lisäksi niitä käytetään säännöllisesti ammattikorkeakoulun 
johtoryhmätyöskentelyssä, jossa painopiste on niin ikään 
strategiassa ja taloudessa, mutta yksityiskohtaisemmalla 
tasolla. 

• Myös yksiköiden johtoryhmissä käsitellään koko JAMKin ja 
kyseisen yksikön tunnuslukuja, pääpaino taloudessa ja 
toiminnan tunnusluvuissa.

• Edellisten ohella tunnuslukuja tarvitaan erilaisissa yksittäisissä tarkasteluissa. Näissä tarkastellaan joko 
pelkästään omaa toimintaa tai toimintaa myös suhteessa muihin ammattikorkeakouluihin. Myös eri 
toiminnan sektoreita tarkastellaan, esimerkkeinä TKI‐toiminta, avoimen ammattikorkeakoulun opetus, 
tilojen käyttö jne.
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Millaisia tunnuslukuja tarvitaan?

• Tunnusluvut, aina kun niitä on käytettävissä, 
ovat tarpeellisia päätöksenteon laadun parantamiseksi.

• Tunnuslukujen täytyy olla tuoreita, mutta toisaalta 
ne eivät saa olla ”hetkellisiä”. Tunnuslukujen 
trendejäkin tarvitaan.

• Millaisista tunnuslukuraporteista on oikeasti hyötyä? 
Yleensä katsotaan taaksepäin historiatietoja. 
Ennakointi on hyvin haasteellista. Siksi kannattaa 
kiinnittää huomio myös prosessimittareihin, jotka 
ennakoivat saavutettavaa tulosta.
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Tunnusluvut eivät yksin riitä

• Tunnuslukujen ohella johtamisessa tarvitaan muutakin, 
esim. henkilöstöjohtamisen osaamista, juridista osaamista jne.

• Laatujärjestelmämielessä tunnusluvuista saatavan tiedon merkitys 
on varsin rajallinen. Tunnusluvut kertovat lähinnä siitä, mitä tällä hetkellä on. 
Lisäksi tarvitaan palautteita ja arviointeja. Niiden avulla päästään paremmin 
kiinni siihen, mitä tulevaisuudessa pitäisi olla.

• Luvuilla voidaan johtaa myös harhaan – tietoisesti tai tiedostamatta. 
Ihmiselle on tyypillistä, että luvut tulkitaan tosiasioiksi, vaikka niihin 
voi liittyä suuria epävarmuustekijöitä. Myös tilastografiikan pohjalta 
tehtävät johtopäätökset voivat muuttua esimerkiksi sen mukaan, 
mikä on valittu datan leikkauskohdaksi tai akselin mittakaavaksi.
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Mitä tunnusluvilta odotetaan?

• Jotta tunnuslukujen analysoinnista saadaan todellista hyötyä, tarvitaan

• tietojen yhdistämistä useista eri lähteistä

• tietojen vertailua tavoitteisiin, aiempiin tuloksiin tai verrokkeihin

• oikeita kysymyksiä ja porautumista, joiden avulla päästään kiinni juurisyihin.

• Monesti tähän ei päästä, vaan tunnuslukujen tarkastelun jälkeen ilmaan jää kysymys: 

• Parhaimmillaan tunnuslukujen analysointi avaa uusia näkökulmia 
toiminnan kehittämiseen ja vapauttaa vääristä luuloista. 
Tämä mahdollistaa tosiasioihin perustuvan johtamisen ja paremmat päätökset.
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Kehitys etenee nyt nopeasti

• Ei ole kovin montaa vuotta siitä, kun OKM:n tunnuslukutavoitteet olivat tärkeimmät tunnusluvut 
johtamisessa, strategiamittareiden ohella. Tunnuslukutavoitteiden raportointi tapahtui jälkikäteen 
hyvin harvakseltaan.

• Tuloskortti on ollut JAMKissa käytössä 2000‐luvun alkuvuosista lähtien. Se on osoittautunut varsin 
toimivaksi käytännössä. Nykyisin se perustuu pitkälti rahoitusmittareihin. Tuloksia käsitellään JAMKin
johtoryhmässä kolme kertaa vuodessa.

• Vipunen kehittyy koko ajan. Sitä ei ole vielä osattu hyödyntää riittävästi.

• Tulevaisuudessa pyrkimys on kohti joustavia ja kustannustehokkaita raportointimalleja, joissa 
hyödynnetään mahdollisimman paljon visuaalisuutta: ”only one click away”.

• Tiedonkeruussa ja tunnusluvuissa tulisi keskittyä oleelliseen.
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