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Tarpeet ennen Wihiä
• Tarve arviointilausunnon sähköistämiseen ja luopua painetun aineiston 

arkistoinnista. 

• Tarve saada talteen 100 % opinnäytetöitä ja vähentää kuvailutietojen 

virheitä. 

• Tarve loppuvaiheen prosessien ja toimintatapojen 

yhdenmukaistamiseen ja tasapuolistamiseen kaikille opiskelijoille

Miksi Wihi
• Wihi mahdollisti sekä koko opinnäytetyöprosessin sähköisen hallinnan 

että sähköisen arkistoinnin Xamkin Yksa-arkistoon (Disec Oy)



Prosessi

• Opinnäytetyöprosessin sähköistyminen pääosin (mm. arviointilausunto)

• Opinnäytetyöprosessin dokumentointi prosessin eri vaiheissa esim. viestittelyn dokumentoituminen Wihiin auttaa 
varautumaan mm. henkilövaihdoksiin

• Prosessin yhdenmukaisuus ja tasavertaisuus pääosiltaan kaikille opiskelijoille (ydinprosessit kaikille samat)

• Opintojen etenemisen kirjautuminen automaattisesti opiskelijahallintajärjestelmään (Peppi) osio kerrallaan ja 
lopullinen arvosana automaattisesti, kun arvioitu ja arkistoitu. 

– opinnäytetyö 1/3: ideointi ja suunnittelu

– opinnäytetyö 2/3: toteutus

– opinnäytetyö 3/3: raportointi, arviointi ja esittely + opinnäytetyön arvosanan vienti rekisteriin (julkistaminen ja 
arkistointi)

• Työkalut edistymisen seurantaan

• Opiskelijapalveluissa työmäärän väheneminen

Tietojen oikeellisuus

• Ohjaajalla vastuu arkistoitavan opinnäytetyön valinnasta

• Kuvailutietojen (metatietojen) oikeellisuus, kun tiedot tulevat suoraan opiskelijahallintajärjestelmästä ja Wihistä. 
Muutettavissa olevien metatietojen osalta mahdollisuus tarkastaa tiedot sekä vastuu ohjaajalla ja opiskelijalla.

• Kirjastossa tehtävän kuvailutietojen tarkastustyön poistuminen Yksan osalta

Arkistointi

• 100 % opinnäytetöitä automaattisesti sähköiseen arkistoon Yksaan

• 100 % arviointilausuntoja automaattisesti sähköiseen arkistoon Yksaan

• Kirjastossa tehtävän arkistointityön poistuminen Yksan osalta

• Pääpaino tietopyyntöihin, ongelmatapauksiin ja kehittämistyöhön

Hyödyt



Xamkin Wihin käyttöönottoprojektin kulku



• Keskusteleva projektiryhmä, jossa edustuksena opetus (amk, yamk), kirjasto/arkisto, opiskelijapalvelut, tietohallinto 
ja päätösvaltainen opetuksen hallintojohtaja

• Projektiryhmä linjasi prosessissa tehtävät muutokset ja loi ydinprosessin

• Arkistointi-integraatioryhmä lisäksi

• Yksi yhteyshenkilö Eduixiin

• Testiryhmiin sekä opiskelijoiden että henkilökunnan edustus

• Palautteen antamisen mahdollistaminen prosessin eri vaiheissa

• Koulutukset koordinaattoreille 

• Koordinaattoreilla mahdollisuus yksiköissään soveltaa toimintatapoja ydinprosessia noudattaen

• Koordinaattorit yhteistyössä opiskelijapalvelujen kanssa kouluttivat opinnäytetöiden ohjaajat

Projektin organisointi ja vastuualueet



• Opetuksen johtoryhmään tilannekatsaukset

• Avoin Teams-kanava tiedotukselle 

• Projektiryhmän Teams-kanava 

• Viestintäyksikkö osallistui tiedottamiseen

• Tiedotusta ja ohjeita opiskelijoiden ja henkilökunnan intrassa

Viestintä



Toiveet

•Prosessi

•Ulkopuolisen sidosryhmäläisen ja kielentarkastajien 
mahdollisuus lisätä liite viestiin

•Koordinaattorin näkymä ja sen 
muokkausmahdollisuudet

•Arvosanat kokonaislukuina

•Tietojen oikeellisuus

•Opinnäytetyön nimeke sama kuvailutiedoissa kuin itse 
opinnäytetyössä

•Arkistointi

•Tarve useamman arviointilausuntopohjan käytölle (eri 
kriteeristöt)

•Opinnäytetyö PDF/A:na automaattisesti arkistoon 

•Tarve yksilöidä tulevaisuudessa Wihin sisältämät 
asiakirjatyypit mahdollista siirtoa/arkistointia varten esim. 
sopimus opinnäytetyöstä, aineistonhallintasuunnitelma

Toteuma

•Prosessi

•Tulossa: Liitteiden lähettäminen sidosryhmän 
lausunnoista Wihiin

•Tulossa: Koordinaattorille koulutuksen monivalinta

•Arvosanoihin ei ole tiedossa tulossa olevaa muutosta

•Useampaa arviointilausuntopohjaan ei tiedossa tulossa 
olevaa muutosta

•Räätälöity oma arviointilomakepohja

•Tulossa: Arkistoidun työn avaaminen uudelleen arviointiin

•Tietojen oikeellisuus

•Ohjeistus ohjaajille ja opiskelijoille. Ei tiedossa olevaa 
muutosta.

•Arkistointi

•Yksi arviointilausuntopohja, jossa tieto mitä 
arviointikriteeristöä käytetään. Kaikki arviointikriteeristöt
yhtenä tiedostona, joka linkitetään arkistossa 
arviointilausuntoihin ja joka opiskelijoilla saatavissa 
intrasta.

•Ohjeistettu opiskelijoille pdf/A-tiedoston luonti

•Osa halutuista opinnäytetyön metatiedoista ei siirry 
arkistoon



Kokemukset

• Kokonaisuutta (sis. opetus, päätökset, viestintä, arkistointi, 
järjestelmätoimittaja) koordinoiva ja prosessin kehitystä seuraava ja 
tarkistava henkilö välttämätön

• Ydinprosessin määrittely antoi mahdollisuuden alakohtaisesti luoda 
omiin käytäntöihin sopivat ohjeistukset

• Edelleen väärää ohjeistusta koulutusalojen omissa kanavissa

• Muutostarpeita paljon. Muutosten vienti käytäntöön hidasta 
(versiopäivitykset) ja vaati aktiivista otetta. 

Jatkokehitys
• Opinnäytetöiden palautus Wihiin ja sieltä suoraan automaattisesti 

Theseukseen?




