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Ammatillisessa koulutuksessa on viime vuosina tapahtunut paljon muutoksia. Nämä  

muutokset ovat koskeneet ammatillisia oppilaitoksia, opetusta ja opetussuunnitelmia. Tässä  

tutkielmassa kohteeksi otettiin yksi oppilaitos ja organisaatiossa tapahtuneet muutokset  

viime vuosina.  

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia, miten muutosjohtamisella on vaikutettu 

oppilaitoksessa muutoksiin, lähinnä muutosviestinnän, muutosten suunnittelun ja  

toteutuksen osalta sekä esiintyikö muutosvastarintaa. Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin  

toimenpiteitä opetuksen laadulliseen parantamiseen.   

 

Tutkimus toteutettiin kyselyinä, jotka suunnattiin oppilaitoksen yhden koulutusalan  

opettajille sekä aikuisopiskelijoille.  

 

Tutkimus lisää ymmärrystä muutosjohtamisen ja varsinkin muutosviestinnän haasteisiin.  

Johtopäätöksissä tehtiin myös parannusehdotuksia opetuksen laadulliseen kehittämiseen. 
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Vocational education has undergone many changes in recent years. These changes have  

affected vocational education institutions, teaching and curriculum. This study focused on  

one vocational institution and changes in the organization in recent years. 

 

The purpose of this study was to investigate how change management has influenced  

change in the institution, mainly in terms of change communication, change planning and  

implementation, and whether there was resistance to change. In addition, the study  

identified measures to improve the quality of teaching. 

 

The survey was conducted in the form of questionnaires addressed to teachers of one field  

of vocational education and adult students. 

The study will increase our understanding of the challenges of change management and, in  

particular, change communication. The conclusions also included suggestions for  

improvement in the quality of teaching. 
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1. Johdanto 

 

Lähivuosina on ammatillinen koulutus kohdannut useita muutosten tuulia. Ammatillinen 

koulutus on edelleen suorin ja suosituin väylä työelämään ja muutosten mukana koulutus 

on suuntautunut enemmän ammattiopistoista työpaikolle. Ammattiopistojen koulutuksen 

tulisi vastata työnantajien haasteisiin ja tuottaa laadukkaita ammattilaisia työelämään. 

Opetuksen määriä on supistettu, vaatimukset laadusta ovat samalla kasvaneet ja 

koulutustoiminnan tulisi olla kannattavaa ja tuloksellista.  

Asetetut haasteet ja tavoitteet ovat haasteellisia ja sitä kautta myös ammattiopistojen 

esimiestyö ja johtaminen ovat muutostilanteessa. Muutosten ja tavoitteiden jalkauttaminen 

haastaa vanhat toimintatavat sekä opetuksen. Opiskelijan yksilölliset opintopolut 

korostuvat ja ammattiopistojen tulisi vastata näihin haasteisiin. Opetuksen ja toiminnan 

tulisi olla laadukasta ja vastata työyhteisöjen toiveisiin.  

Perustutkintoon tähtäävä koulutus ja opetussuunnitelmat ovat samanmuotoisia sekä 

aikuisille että nuorisolle.  Tällä tutkimuksella on pyritty selvittämään, miten muutoksiin on 

johdettu organisaatiossa sekä olisiko jollain prosesseilla mahdollista parantaa koko 

koulutusalan opetuksen laatua sekä tehdä opetusta kustannustehokkaasti.  

 

1.1 Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Luksia  

 

Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä toimii Uudenmaan alueella. 

Koulutuskuntayhtymän muodostava Luksia toimii 8 kunnan alueella ja opiskelijat ovat 

pääsääntöisesti näiltä alueilta. Koulutuskuntayhtymän jäseniä ovat Hanko, Inkoo, Karkkila, 

Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Toimipisteitä on Lohjalla, Vihdissä, 

Karjaalla, Kirkkonummella ja Espoossa yhteensä kymmenen. Tutkintoja ja koulutuksia on 

sekä aikuisille että nuorisolle. Koulutuksia järjestetään ammatillista osaamista täydentävinä 

lyhytkoulutuksina, perustutkintoon tai erikoisammattitutkintoon tähtääviä sekä 

valmentavia koulutuksia.   Perustutkintoja voi suorittaa sekä nuoret että aikuiset opiskelijat 

ja joillakin koulutusaloilla on myös mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto, lukio 
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ammatillisen perustutkinnon ohella. Opetusta on saatavilla lähinnä nuorisolle 

päiväopetuksena sekä aikuisille monimuoto-opetuksena.  

Tähän tutkielmaan liittyvä kuljetuspalveluiden osaamisala, lähemmin logistiikan 

koulutusala, toimii Vihdin Nummelan kampuksella. Perustutkintoon tähtäävän koulutuksen 

lisäksi järjestetään lyhytkoulutuksia, lähinnä ammattipätevyyden jatkokoulutuksia jo 

ammatissa toimiville. Logistiikan perustutkintoon tähtääviä ovat varastonhoitajan, 

autonkuljettajan ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajan koulutukset. Opiskelijoita syyskuussa 

2019 on lähes 160 henkilöä. Näistä päiväopetuksessa olevia perustutkinnon 

(autonkuljettaja tai yhdistelmäajoneuvonkuljettaja) opiskelijoita on 115, lähinnä suoraan 

peruskoulusta tulleita.  

Aikuisista opiskelijoista kuljettaja- tai varastonhoitajan perustutkintoon opiskelee 42 

opiskelijaa. Näistä 5 opiskelee päiväopetuksessa ja loput monimuotokoulutuksessa. 

Varastonhoitajan perustutkintoa heistä opiskelee 12 opiskelijaa ja loput auton- tai  

yhdistelmäajoneuvonkuljettajan perustutkintoa. Lisäksi osa rakennusalan perustutkinnon 

opiskelijoista valmistuu maarakennuskoneenkuljettajiksi. Heidän ajo-oikeuksiin ja 

kuljetusalan ammattipätevyyksiin liittyvä sekä maanrakennuksen ammatillinen ohjaus 

annetaan kuljetuspalveluiden osaamisalalla. Kahdessa ryhmässä opiskelee yhteensä 18 

opiskelijaa.    

 

Yhteensä koulutusalalla on 17 eri ryhmää sekä osittain rakennuspuolen 2 

maanrakennusryhmää, joille annetaan opetusta. Uuden lain mukaisen opetussuunnitelman 

(käyttöön 1.1.2018) mukaan näistä opiskelee n. 120 opiskelijaa.  

 

 

 

1.2 Tutkimuksen tausta 

 

Ammatillisen koulutuksessa on kohdattu viime vuosina useita eri haasteita muutoksien 

muodossa. Toimin Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Luksian kuljetuspalveluiden 
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osaamisalalla, logistiikan tuntiopettajana, liikenneopettajana ja erityisopettajana. 

Lukuvuoden 2018-2019 toimin myös koulutusalan tutkinnonohjaajana. Muutosten tuulet ja 

erilaiset haasteet tulivat tutkinnonohjaajana tutuiksi.  

Luksian aikuiskoulutus ja ammattiopisto yhdistyivät lukuvuodelle 2017-2018. Logistiikan 

lyhyemmät koulutukset ja perinteinen ammattiopisto kohtasivat ja opetus siirtyi kokonaan 

nuorisopuolen opettajille. Samalla myös opettajille siirtyi uutena varastonhoitajien opetus. 

Luksian koulutuspalveluiden alalla toimii koulutuspäällikön lisäksi 9 ammatillista 

opettajaa, joista 5 ovat myös liikenneopettajia. Lisäksi koulutusalalla toimii 

maanrakennuksen ammatillinen ohjaaja ja 2 erikoisammattimiestä, jotka vastaavat varaston 

alueesta, kuljetustilauksista sekä ajokaluston ja työkoneiden kunnossapidosta.  

Viime vuosien ammatillisen koulutuksen muutokset ovat valtakunnallisia. Kuitenkin 

oppilaitosten tasolla näihin muutoksiin voidaan vaikuttaa yksilöllisesti ja hyödyntää 

muutosta kaikkien osapuolien hyväksi. Muutosten johtaminen omassa oppilaitoksessani 

herätti mielenkiintoni, sekä toimenpiteet joilla muutoksia toteutettiin omassa 

työyhteisössäni.  

Tässä tutkielmassa keskityttiin viime vuosien muutoksista lähinnä aikuisten ja nuorison 

oppilaitosten yhdistymiseen opetuksen osalta, amisreformin toteuttamiseen liittyviin 

muutoksiin kuten uusi opetussuunnitelma ja vuosityöaikaan siirtyminen. 

Muutosjohtamisen osalta tutkielmassa keskityttiin viestintään, mahdolliseen 

muutosvastarintaan sekä toimenpiteisiin, joilla muutoksia toteutettiin koulutusalalla. 

Näihin liittyvästä muutosjohtamisesta ei aikaisempaa tutkimustietoa ollut saatavilla, 

kohdistuen nimenomaan oppilaitosmaailmaan. Muutosjohtamisesta tehtiin kirjallisuus 

analyysi ja haettiin niiden kautta tutkimuskysymykset.  

Kyselytutkimukseen rajattiin osallistujiksi logistiikan koulutusalan opettajat sekä muutama 

ryhmä aikuisopiskelijoita, joilla opiskelut ovat alkaneet vuoden 2018 aikana. Aikuisille 

opiskelijoille omat haasteensa perustutkinnon suorittamiseksi tuovat työelämän, perheen ja 

opiskelujen yhteen sovittaminen. Osalla on myöskin aikaisempia opiskeluja ja tarvitaan 

henkilökohtaisia opintopolkuja opinnoista suoriutuakseen. Heidän ohjauksensa 

perustutkinnon suorittamisen tiellä, on huomattavasti henkilökohtaisempaa kuin nuorison, 

jotka kulkevat ryhmänä suorittaen opintojaksoja tietyssä järjestyksessä.  
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Kyselytutkimuksen yhtenä tavoitteena oli myös saada tietoa, miten laadullisesti voitaisiin 

opetusta parantaa hyödyntämällä olemassa olevia resursseja, oppimisympäristöjä ja 

ohjausta. Työnantajat arvostavat opiskelijan taitoja solmiessaan koulutussopimuksia ja 

palkatessaan tutkinnon suorittaneita. Opetuksen laatu, oppimisympäristöjen moninaisuus ja 

pätevät, motivoituneet opettajat ovat kilpailuvaltteja aikuisopiskelijoiden valitessa 

oppilaitosta. 

 

1.3 Tutkimuksen rakenne  

 

Tutkimus koostuu johdannon lisäksi muutosjohtamisen teoriaosuudesta, tutkimuksen toteutuksesta, 

tutkimustuloksista sekä johtopäätöksistä.   

Ensimmäisessä luvussa esitellään johdanto tutkimusaiheeseen, tutkimuskysymykset sekä 

tutkimuksen rakenteellinen eteneminen.  

Toisessa luvussa käsitellään muutosjohtamista. Luvussa tehdään kirjallisuuskatsaus 

muutosjohtamiseen, muutosjohtamisen viestintään, muutosvastarintaan ja esimieheen muutoksessa. 

Kolmannessa luvussa esitellään ammatillisen koulutuksen viime vuosien muutokset ja 

organisaatiossa tapahtuneet muutokset.  

Neljännessä luvussa käsitellään tutkimusta ja tutkimustuloksia.  

Viidennessä luvussa käsitellään tutkimuksen yhteenveto ja johtopäätökset tutkielman tuloksista.  
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2. MUUTOSJOHTAMINEN 

” Panta rhei kai ouden menei. 

Kaikki virtaa, mikään ei pysy paikallaan”  

Heraklios 

Usein muutokset ovat väistämättömiä ja välttämättömiä jotta organisaatiot ja toiminnot 

kehittyvät sekä uudistuvat vastaamaan yhteiskunnan haasteita. Muutokset sisältävät tiettyjä 

prosesseja ja muutokset yleensä aiheuttavat työyhteisöissä epävarmuutta ja 

muutosvastarintaa. Muutokset edellyttävät johtamista ja hyvällä johtamisella säilytetään 

organisaation työmotivaatio sekä helpotetaan uusien käytänteiden ja prosessien 

käyttöönotto. Johdettaessa muutosta, tavoitteena on saada muutokset onnistuneesti 

käyttöön sekä uudet toimintatavat sekä prosessit mahdollisimman hyvin osaksi 

organisaation arkipäivää.  

 

2.1 Muutos ja muutosjohtaminen käsitteenä 

 

Muutoksen määritelmänä voisi pitää tietyn asiantilan muutosta. Muutoksista on kuitenkin 

tullut pysyviä ja organisaation menetys riippuu niiden kyvystä sopeuttaa toimintaansa 

muutosten vaatimien edellyttämien vaatimusten mukaisiksi. Muutokset ovat elintärkeitä 

organisaatioille jotta niiden toiminta ei pysähdy. Muutokset ovat prosesseja, ei yksittäisiä 

tapahtumia. Muutokset ovat myös organisaatiossa normaali ja jatkuva olotila. 

Organisaation ulkopuolisiin tapahtumiin muutokset ovat luonnollinen reaktio. Muutokset 

ovat sarja pieniä muutoksia tai suurempi ja radikaalimpi muutos. Muutosta voidaan johtaa 

ylhäältä alaspäin tai yhdessä työntekijöiden kanssa. Muutoksen vaikutuksia ei voida 

ennustaa täydellisesti etukäteen. Muutos on kaiken kaikkiaan monivaiheinen prosessi. 

(Kvist-Kilpiä, 2006, 15-16) 
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Erämetsän mukaan muutoksen voi myös jakaa neljään eri tasoon. Ensimmäisellä tasolla on 

yksilön muutos. Yksilön muutos voi olla ”self management” – tyyppistä asioiden 

muuttumista jolloin muutetaan tietoista rationaalista tekemistä tai jotakin taitoa. 

Vaikeampia yksilöön liittyviä muutoksia ovat muutokset siihen millaisia olemme kuten 

persoonaan, arvoihin tai luontaiset reaktiot. Yksilöiden muutokset ovat myös 

organisaatioiden muutoksen ytimessä; ilman yksilöiden muutosta ei tapahdu yhteisöllistä 

muutosta. 

Toisella tasolla muutokset ovat työhön liittyviä tai taktisia muutoksia jotka eivät yllä koko 

organisaatioon. Nämä muutokset eivät kajoa organisaation kulttuuriin tai strategisia. Nämä 

muutokset liittyvät yksilön muutokseen lisäksi myös organisaatioon, kuten uuden uuden 

järjestelmän käyttöönotto.  

Kolmannella tasolla muutokset ovat strategisia, jolloin edellytetään organisaatiossa 

kehitystä tai suoranaista muutosta. Nämä voivat olla organisaation uusia linjauksia tai 

strategisia muutoksia. Näihin muutoksiin ja linjauksiin täytyy sitoutua, niiden tulee olla 

realistisia ja linkitettyinä saatavilla olevaan kompetenssiin ja resursseihin. Uudet linjaukset 

ja strategiat tulee myös siirtää uudelle tasolle kokonaisuudessaan, ettei jäädä toimimaan 

vanhojen toimintatapojen mukaan vaikka viestitään uudistumista.  

Neljännellä tasolla korostuu kulttuurin muuttamisen hitaus ja vaikeus. Tämän kulttuurin 

tulisi kehittyä jatkuvasti, pala palalta ja askel askeleelta. Näin varmistettaisiin 

organisaation jatkuva kehittyminen ja kyky muuttua tarvittaessa. Organisaation tulisi kyetä 

hyödyntämään palautekulttuuria jossa annetaan rakentavaa palautetta sekä kehitetään 

toimintaa näiden palautteiden avulla. Organisaation kehittyminen ja kasvaminen on osa 

tason muutosta. Muutokset voivat olla oppimista, parantamista ja kehittämistä. Uudistukset 

voivat olla osana työtapojen laadullista parantamista. (Erämetsä, 2003, 23-26) 

Muutoksia on isompia ja pienempiä, yhteistä kuitenkin niille on useimmiten 

välttämättömyys. Organisaation muutoskyvykkyyteen vaikuttaa se, että muutoksen 

johtaminen ymmärretään kokonaisvaltaisena ja osana organisaation arkista toimintaa. 

Muutoksen käynnistäviä tekijöitä on yleensä useampia ja Aaarnikoivun kirjassa esitellään 

muutoksien juuria jotka ovat Johnson & Luecken (2005) mukaan : 
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1) organisaation menestyminen tai heikko menestyminen 

2) toimintaympäristöön liittyvät tekijät esim. teknologiaan ja lainsäädäntöön liittyvät 

tekijät 

3) liiketoiminnan trendit kuten esim. globalisaatio 

4) sidosryhmien odotukset kuten esim. osakkeenomistajat tai asiakkaat 

5) demografiset muutokset kuten esim. ikääntyminen ja työntekijöiden 

kansainvälistyminen 

6) taloudelliset, sosiaaliset ja polittiset muutokset kuten esim. turvallisuusuhat 

(Aarnikoivu, 2008, 163- 176)  

Muutokset liittyvät olennaisesti yritysten ja organisaatioiden jokapäiväistä elämää. 

Uudistetaan toimintaa, ostetaan ja myydään, tehdään yritysjärjestelyjä ja muutetaan 

organisaatiorakenteita. Muutokset herättävät aina tunteita ja koskettavat usein työyhteisöä 

negatiivisella muutos kokemuksella vaikka olisi koettu myös positiivisia ja onnistuneita 

muutoksia. Muutosta perustellaan järjellä mutta koetaan enemmän tunteella. Muutoksiin 

liittyy ristiriitaisia tunteita, vanhasta luopumista, oppimista ja sopeutumista uuteen.  

(Pirinen, 2014, 13-14) 

Muutosta kuvataan kahdella laatusanalla, absoluuttinen ja suhteellinen. Absoluuttisuudella 

tarkoitetaan sitä, ettei muutosta voi estää. Organisaatioissa ja työyhteisöissä tapahtuu 

jatkuvasti muutoksia. Muutokset myös voidaan nähdä suhteellisesti eri lailla organisaation 

sisällä. Toiselle muutos on suuri ja toiselle niin pieni, ettei sitä havaita.  

(Juuti & Virtanen,  2009, 12-14) 

 

Muutosjohtaminen kuvastaa muutosprosessin hallintaa, suunnittelua ja toteuttamista. 

Johtajien ja esimiesten ammattitaitoa on muutosjohtamisen taito. Jotta muutos onnistuisi, 

on sen kannalta tärkeää valmistella prosessia etukäteen ja määritellä mikä on muutos, joka 

halutaan toteuttaa. Muutoksen tärkeitä osatekijöitä ovat henkilöstön kehittäminen, 

valtuuttaminen, riittävän tuen antaminen sekä tehokas viestintä. Lopputulokseen 

vaikuttavat johdon sitoutuminen, henkilöstön kuuntelu ja motivaation, toteutuksen 

systemaattisuus sekä riittävät resurssit. Muutosprosessissa ohjataan siirtyminen 

nykytilanteesta haluttuun muutokseen.  (Kvist-Kilpiä, 2006, 16-17) 
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Muutosjohtamisesta puhutaan ”change managementina” kun paremmin muutosjohtamista 

kuvaisi ihmisten johtamista ”change leadership”. Muutokset kuitenkin tapahtuvat ihmisten 

tekeminä tai heidän myötävaikutuksellaan. (Erämetsä, 2003, 152) 

 

Aarnikoivun mukaan muutosjohtamista on myös yksinkertaistettu, jakamalla se neljään 

vaiheeseen jotka ovat: 

1) valmistelu 

2) suunnittelu 

3) toteuttaminen 

4) vakiinnuttaminen  

Valmisteluvaiheessa määritellään tarvittava muutos ja luodaan kokonaiskuvaa aiotusta 

muutoksesta sekä sen vaikutuksista. Pohditaan organisaation lähtötilannetta ja siihen 

liittyviä riskejä. Tiivistetään muutoksen visio sekä asetetaan muutokselle tavoitteet.   

Valmisteluvaiheessa keskiset kysymykset ovat miksi, miten ja mitä?    

 

Kuva 1 Muutoksen valmistelu (Aarnikoivu 2008, 165) 

 

Suunnitteluvaiheessa suunnitellaan muutoksen keinoja ja läpiviemistä sekä toteutusta. 

Työyhteisön osallistumisella on keskeinen rooli suunnittelussa koska samalla kasvatetaan 

sitoutumista muutokseen.  

M
ik

si
?

Motivointi, 
sitouttaminen 

NYKYTILA

M
it

en
/m

it
ä?

 

Toimenpiteet

SIIRTYMÄVAIHE

M
ih

in
?

Visio, suunta
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Toteutusvaiheessa annetaan muutokselle mahdollisuus ja palkitaan hyvä perusta 

muutoksen luomiselle. 

Vakiinnuttamisvaiheessa organisaatio on silloin kun muutoshankkeen hyödyt realisoituvat. 

(Aarnikoivu, 2008, 163- 176) 

 

Tainion ja Valpolan kirjassa otetaan esiin Kosonen, joka kirjoittaa jatkuvasta muutoksesta 

joka muodostuu muutosketjuista, muutosvoimista ja muutoskyvystä. Muutosketjut 

linkittävät eri muutosten kytkennät toisiinsa jatkuvaksi muutokseksi. Muutosvoimat 

määrittelevät tarpeet muutokselle sekä muutoksen suunnan. Liiketoiminnassa esimerkiksi 

kohdennetaanko muutos keskittymällä johonkin tiettyyn tuotteeseen vai monialaisuuteen, 

paikalliseen vai globaaliin toimintaan.  Muutoskyvyllä vauhditetaan muutosta ja 

pysyvyyden aikaansaamista. Muutoskyky sisältää strategista joustavuutta, rakenteellista 

muuntuvuutta, kulttuurista pysyvyyttä ja operatiivista oppivuutta.  

(Tainio & Valpola, 1996, 161-177) 

 

2.2 Muutokset ja mallit  

 

Muutoksen vaikeusasteisiin vaikuttavat useat tekijät. Näitä tai niiden yhdistelmiä ovat 

esimerkiksi yksilötason, taktinen, strateginen tai kulttuuritason muutos.  Miten suuria 

suunnanmuutoksia muutokseen liittyy ja millainen on organisaation kulttuuri.   

Muutosjohtamisesta on tehty erilaisia malleja. Näistä ehkä kuuluisin ja menestyksekkäin 

on Kotterin ”Muutoksen portaat”. Muutokset eivät tapahdu itsestään ja muutokseen 

vaikuttavat useat asiat. Taktisen muutoksen läpivieminen on usein helpompaa kuin 
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strategisen muutoksen. Kotterin ”Muutoksen portaat” (1996)

 

Kuva 2 Kotterin muutoksen portaat (Kotter 1996, 19)   

 

Kotterin ensimmäisellä portaalla luodaan muutosvalmius organisaatiossa, muutoksesta 

tehdään tärkeä ja välttämätön, tutkimalla markkinoita ja kilpailutilanteita. Keskustellaan 

kriiseistä, potentiaalisista tai tunnistetaan suuria mahdollisuuksia.  

Toisella portaalla luodaan riittävän vahva ryhmä, joka pystyy ohjaamaan muutosta sekä 

hankkimaan kriittisen muutosmassan taakseen sekä toimimaan tiiminä. 

Kolmannella portaalla muotoillaan selkeä visio ja strategia, mihin halutaan mennä ja millä 

keinoilla tavoitteeseen päästään. 

Neljännen portaan tavoitteena on viestimällä saada aikaiseksi muutokseen liittyvien 

visioiden ja uusien toimintatapojen myyntiprosessi.  

Viidennellä portaalla tavoitellaan henkilöstön laajapohjaista toimintaa, irtaudutaan esteistä 

jotka heikentävät muutosvisiota, kannustetaan aktiivisesti uudenlaisiin ideoihin ja 

toiminnan edistämiseen.  

Kuudennella portaalla pienillä, saavutettavilla voitoilla luodaan uskoa muutoksen 

onnistumiseen Palkitaan ihmisiä, jotka tekivät voitot mahdollisiksi 
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Seitsemännellä portaalla vakiinnutetaan voittoja ja tuotetaan enemmän muutosta. 

Elvytetään prosessia uusilla projekteilla, teemoilla ja muutos agenteilla. Kulttuurin 

Kahdeksannella portaalla juurrutetaan uusi tapoja toimia yrityskulttuuriin. Koska 

muutokset ovat hitaita, tapahtuu nämä vasta prosessin loppupäässä, jolloin muutos on osa 

kulttuuria.  (Kotter, 1996, 21) 

 

Timo Erämetsän muutosprosessin pääelementit ovat pitkälti samanlaiset kuin Kotterin 

”Muutoksen portaat”. Erämetsän ”Läpiviemisen portaissa” pääpaino on muutoksen 

läpiviemisen suunnittelussa, muutoksen myynnissä ja konkreettisessa työssä muutoksen 

onnistumiseksi. Timo Erämetsän ”Läpiviemisen portaat”: 

 

Kuva 3 Muutoksen läpivienti (Erämetsä 2003, 156 ) 

 

Ensimmäisellä portaalla ollaan rohkeita kohtaamaan asioita, tilanteita ja niiden 

kehittymistä sellaisenaan kuin ne ovat, ei sellaisina kuin ne halutaan olevan. Tästä asioiden 

peiliin katsomisesta on kyse selvillä olemisesta. Organisaatio kerää tietoa markkinoista, 

asiakkaista, kilpailijoista, työntekijöistä, työyhteisön hengestä ja tyytymättömyyden 

aiheista. Näistä taustatiedoista muodostuu asenne, jolla kehitetään organisaatiota.  
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Toisella portaalla analysoidaan kerättyjä tietoja, keskustellaan, pohditaan ja järjestetään 

aivoriihiä. Mietitään vaihtoehtoja ja mitä kannattaisi tehdä. Näistä syntyvät päätökset 

muutostarpeeseen.  

Kolmannella portaalla ollaan selvillä organisaation tarvitsemasta muutoksesta pysyäkseen 

kilpailukykyisenä ja ryhdytään määrittelemään tavoitteita. Näistä tärkein ja päätavoite on 

visio. Vision pohjalta laaditaan strategia muutokselle sekä tavoitteet ja onnistumiset 

mittarit. Lähdetään nykytilanteesta ja osaamisesta ja asetetaan tavoite mihin ollaan 

menossa. Tavoitteiden tulee olla realistisia, rehellisiä, selkeitä ja kirkkaita sekä työyhteisöä 

innostavia sekä aidosti muutokseen suuntaa antavia. Mittaamalla selkiytetään muutoksen 

hahmottamista ja palautteilla korjataan toimintaa oikeaan suuntaan. Erämetsä esittää 

selkiyttävän kuvan muutostarpeesta syntyvistä mittareista muutoksen pyörässä:  

 

 

Kuva 4 Muutostarve (Erämetsä 2003, 161) 

 

Neljännellä portaalla suunnitellaan muutoksen läpiviemistä, sopeuttaen sitä organisaation 

kulttuuriin. Organisaation kulttuurin tekijät otetaan huomioon sekä tunnistetaan miten 

kulttuuri vaikuttaa muutoksen läpiviemiseen. Päätetään ketkä henkilöstöstä ja millaiset 
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persoonat ovat mukana muutoksen läpiviemisessä. Erilaiset ihmistyypit vaikuttavat 

muutoksen läpiviemiseen, ovatko näitä läpimurtajat vaikuttajia, työyhteisön luotetut 

henkilöitä vai organisaation ankkurit.  

Viidennellä portaalla myydään muutos ja vaikuttaminen. Muutos on johtamista, 

johtaminen vaikuttamista ja vaikuttaminen myymistä. Autetaan työyhteisöä ymmärtämään 

mitä hyvää muutoksesta on organisaatiolle, työyhteisölle ja tiimeille sekä asiakkaille. 

Muutos täytyy myös myydä sitä vastustaville. Rakentavalla muutosvastarinnalla saadaan 

myös hyvää palautetta muutoksesta. Kun muutos on ymmärretty, syntyy usko muutokseen 

sekä yhteinen tahto muutokseen.  

Kuudennella portaalla luovutaan ja poistetaan esteet muutoksen tieltä. Luovutaan vanhoista 

asenteista ja toimintatavoista, jos ne ovat ristiriidassa uuden toiminnan kanssa. Etsitään ja 

poistetaan muutosta estävät esteet.  

Seitsemännellä portaalla kehitetään osaamista ja taitoja. Osaamisen kehittäminen muuttuu 

oppimiseksi vasta kun riittävän voimakas tahto oppia. Osaamisen kehittämisen tulisi olla 

organisaation tärkeimpiä arvoja ja strategiaa. Osaamisen kehittäminen hyödyttää 

työyhteisöä ja koko organisaatiota.  

Kahdeksannella portaalla pysytään muutoksessa sekä pidetään yllä muutosta. Annetaan 

muutokselle mahdollisuus ja muistutetaan muutoksen tuomista uusista hyvistä 

toimintatavoista verrattuna aikaisempaan. Uudet toimintatavat muuttuvat osaksi 

organisaation toimintakulttuuria.   (Erämetsä, 2003, 154- 218) 

 

2.3 Muutoksen viestintä  

 

Kotterin ”Muutoksen portaiden” neljäs porras koskee viestimistä muutosvisiosta. 

Muutoksen aikana viestinnän tulisi olla suoraa, sujuvaa ja myös vastavuoroista. Tärkeää  

on luoda sellainen ilmapiiri, jossa jokainen organisaatiossa kokee voivansa vaikuttaa 

muutokseen. Hyvässä muutosviestinnässä jätetään tilaa myös oivalluksille sekä 

rakennetaan tilanteita, joissa koko organisaation on mahdollista oppia uutta. Jokaisen tulisi 

pystyä vaikuttamaan muutokseen, jotta olisi olennainen osa muutosta. Kommunikoinnin ja 

viestinnän tulisi olla vastavuoroista ja näillä vaikuttamismahdollisuuksilla saadaan yhdessä 



18 
 

pysyvää muutosta. Tiedottamisen oikea-aikaisuus ja yksinkertaisuus ovat olennainen osa 

muutosviestintää. Visioviestinnän avaintoiminnot Kotterin mukaan: 

 yksinkertaisuus 

 käytetään vertauksia ja esimerkkejä  

 viestitään usealla foorumilla 

 toistetaan sanomaa 

 johdetaan esimerkkien avulla 

 selvitetään ristiriidat 

 ajatustenvaihto 

Viestinnässä kaiken pitäisi olla suoraa ja yksinkertaista sekä tulisi välttää ammattisanastoa.  

Sanalliset vertaukset kertovat enemmän kuin tuhat sanaa. Viestittäminen usealla tavalla ja 

eri kanavia käyttäen, ovat tehokkaita keinoja viedä asioita eteenpäin. Kun tietoa tulee 

useampaa kanavaa pitkin, on se helpompi sisäistää.  Asiat juurtuvat mieleen kun niitä 

toistetaan riittävästi. Avainhenkilöt ovat esimerkkeinä ja toimivat vision mukaisesti, jolloin 

he samalla viestivät uudesta suunnasta. Koko organisaation on sitoutuu muutokseen jolloin 

ei synny ristiriitaa vision toteuttamisesta. Selvitetään ristiriidat ja selvennetään tavoitteita, 

joita koko organisaatio toteuttaa. Kaksisuuntainen viestintä on tehokkaampaa kuin 

yhdensuuntainen. (Kotter, 1996, 85-100) 

 

Viestintä on tärkeä osa onnistunutta johtamista ja viestinnän rooli sekä merkitys korostuvat 

johtamisen tärkeänä työkaluna. Muutokset eivät toteudu ilman hyvin toteutettua viestintää. 

Viestinnän ajoittamisella myös varmistetaan viestinnän oikea ajankohta sekä katkaistaan 

käytäväkeskustelujen huhuilta siivet. Innostavalla viestinnällä luodaan tuki muutokselle 

sekä viestinnän tulee olla jatkuvaa.  

 

Onnistuneen viestinnän elementit ovat: 

 tavoitettavuus 

 ymmärrettävyys 

 vetovoimaisuus 

 erilaisuus 
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 uskottavuus ja luotettavuus 

 tunnettuus 

 värit 

 toimintaympäristö 

 käyttäytyminen      (Kulmala, 2014, 183-191)   

 

Johtaminen on jatkuvaa kommunikointia ja muutoksessa sen rooli on ratkaiseva. Palautteet 

ovat työyhteisöjen kehittymisen ja kasvun tärkeä osatekijä. Positiivinen palaute vahvistaa 

että muutoksessa tehdään oikeita asioita ja rakentava palaute on virheiden korjaamista. 

Muutokseen yksi olennainen osatekijä on toisto. Asiat kerrotaan moneen kertaan ja niitä 

avataan. Kuuntelutaidolla otamme vastaan palautteita sekä ymmärrämme muutoksien 

tarpeellisuuden. Kuuntelutaitoon liittyy myös kysymisen taito, kysymällä selvennämme 

meille epäselvät asiat.  Viestin sisällöllä ja sen ymmärtämisellä on olennainen osa  

muutosprosessissa. Muutosviestinnän muistilista: 

 muutoksen ja muutoksesta viestimisen tulee olla jatkuvaa koska tieto on tärkeää 

 viestinnän yhteneväisyys, jolloin kaikki viestijät pysyvät samalla viestinnän linjalla 

 viestitä merkitykselliset teot ja toimenpiteet joita on viety muutoksen suuntaan 

 toisto, tarvitaan sekä viestimisessä, kertomisessa että kuuntelussa 

 jatkuvuus, viestitetään muutoksen loppuun saakka 

 mittaaminen, uusien toimintatapojen mittaaminen on osa kommunikointia  

(Erämetsä, 2003, 235-252)  

 

Viestintä on yleisin kriittisen palautteen kohde muutoksessa. Henkilöstö usein kokee, ettei 

viestintä ole ollut riittävää tai riittävän avointa. Useimmat myös kokevat ettei heille ole 

annettu riittävästi tietoa. Vuorovaikutuksella ja viestinnällä edesautetaan kokemusten 

jakamista, ymmärtämistä ja yhteenkuuluvuutta. Yhteistyö lisääntyy, kun yhteisiä 

kokemuksia ja onnistumisia koetaan muutoksien tiellä.  

Parhaimmillaan muutosviestintä luo tiimiin luottamusta, turvallisuutta, yhteenkuuluvuutta, 

selkeyttä, tehokkuutta, motivaatiota, innostusta, tahtoa, uskoa ja ylpeyttä muutosta 

kohtaan.  
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Muutoksen kokonaiskuva on selkeämpi kun ylin johto kertoo muutoksen syyt, mitä muutos 

tarkoittaa ja muutoksen tarkoituksen. Tärkeää viestintään liittyvää on myös kertoa mikä 

muuttuu kuin myös mitkä asiat eivät muutu ja miksi. Lähiesimiehen vastuulle jää 

vuorovaikuttaminen, kuunteleminen ja palautteiden vastaanottaminen sekä jäsentää tietoa, 

mikä hänen tiimilleen on tarpeellista. Esimies viestii omalle tiimilleen muutoksista ja 

uskoo että he samalla sisäistävät asiat sekä soveltavat niitä käytäntöön, toimiakseen uuden 

toimintatavan mukaan. Esimiehen tulisi kohdata jokainen työntekijä, avata tieto sekä 

tulkita yksittäisen työntekijän näkökulmasta sekä soveltaa käytännön tasolle työntekijän 

kanssa yhdessä.  

Muutostilanteissa tapahtuu paljon ja yhtä aikaa, jolloin osa tärkeästä informaatiosta voi 

hukkua tiedontulvaan. Viestinnän tuli olla jatkuvaa koko muutoksen ajan. Viestintää voi 

tulla useiden kanavien kautta, jolloin on vaikeaa hahmottaa, mikä osa on tärkeää tietoa. 

Työntekijän voi olla myös vaikea löytää viestitulvasta itselleen tärkeää ja tarpeellista 

tietoa. Eniten työntekijä kaipaa tietoa omiin työtehtäviinsä liittyvistä muutoksista.  

Parhaimmillaan viestintä kulkee organisaatiossa kaikkiin suuntiin, ylhäältä alas, alhaalta 

ylös ja sivuittain. Ylin johto keskittyy muutoksen isoihin suuntaviivoihin, vision, strategian 

ja tahtotilan luomiseen. Esimies saattaa luulla, että ylimmän johdon viestintä on riittävää, 

se ei kiinnosta esimiestä tai hänellä ei ole siihen tarvittavaa osaamista. Parhaimmillaan 

viestit ja palautteet kulkevat myös alhaalta ylös, työntekijöiltä ylimmälle johdolle sekä 

sivuttain, jolloin tieto jaetaan työntekijöiden kesken. Jos tarvittavaa tietoa ei ole riittävästi, 

sitä saatetaan keksiä itse, selittää asioita omasta näkökulmastaan tai muutosviestinnästä 

tehdään omia tulkintoja.  

Muutosviestinnän sudenkuoppia: 

 viestintää on liikaa 

 viestintää on harvakseltaan 

 viestintä on yhdensuuntaista 

 viestintä on lyhytjänteistä 

 viestikanavia on liian vähän 

 viestintäkieli on vaikeasti ymmärrettävää 

 viestintä ei ole luovaa 

 pääviestit ovat epäselviä 
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 yhteinen ymmärrys on puutteellinen   

 kohderyhmien erilaisuutta ei huomioida 

 vuoropuhelua ja keskustelua ei ole riittävästi  

Muutosviestintää voi olla paljon tai se on epäselvää, jolloin työntekijän voi olla vaikea 

löytää tarpeellista tietoa tai niitä muutoksia jotka koskevat häntä tai hänen työtehtäviään. 

Työntekijä voi myös kuulla vain niitä asioita jotka ovat hänelle itselleen tarpeellisia ja 

tulkitsee niitä omista lähtökohdistaan käsin.  

Kun tietoa vain jaetaan, se ei välttämättä luo ymmärrystä eikä silloin ole arvokasta ja 

konkretisoituu vasta käytäntöön sovellettuna. Pelkkä tieto ei myöskään saa toimintaa 

aikaan. Esimiehen tulisi avata tätä tietoa, tulkita se yksittäisen työntekijän näkökulmasta ja 

soveltaa käytäntöön yhdessä työntekijän kanssa.  (Pirinen, 2014 116- 149) 

 

Monimuotoinen ja avoin viestintä on menestymisen ja uudistumisen kulmakivistä. 

Viestinnän merkitys on myös muutostilanteissa niin suuri, ettei sitä voi korostaa liikaa. 

Organisaatiomuutokset voivat myös hidastua tai nopeutua, riippuen työyhteisöviestinnästä. 

Työyhteisöviestintä voi olla loitontavaa tai lähentävää, riippuen siitä onko viestintä yksi-

vai kaksisuuntaista. Loitontavaa viestintää on ylhäältä alas suuntautuva tiedon jakaminen 

kun lähentävää viestintää on ylhäältä alas, alhaalta ylös ja sivusuunnassa tapahtuva 

viestintä.  

 Yksisuuntainen 

muutostiedotuskulttuuri 

Kaksisuuntainen 

muutosviestintäkulttuuri 

Viestinnän ajoitus 

ja sisältö 

Tiedon välittäminen on 

reaktiivista, ylhäältä alas 

suuntautuvaa. Tiedon 

välittäminen on ajallisesti 

pistemäistä 

Tiedon välittäminen on 

proaktiivisuuteen perustuvaa. 

Tiedon sisältö ovat yhteisen 

pohdinnan ja ymmärryksen 

tulosta. Viestintä on ajallisesti 

jatkuvaa.  

Viestinnän keinot Viestintä yksisuuntaista, 

lähinnä kirjoitetun tiedon 

välittämistä 

Viestintä on kaksisuuntaista, 

yhteisten foorumien kautta 

välitettyä. 
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Viestintätoimijat Rajattu ydinjoukko jakaa 

tietoa massalle 

Kaikki organisaation jäsenet 

toimivat viestin välittäjinä ja 

samalla organisaation imagon 

rakentajina.  

Organisaatio- 

ymmärrys 

Byrokraattinen hierarkia Verkosto 

Kuva 5 Organisaatiomuutoksen kaksi viestintäkulttuuria (mukaillen Juuti & Virtanen 2009, 106)  

 

Yksisuuntaisessa muutostiedotuskulttuurissa tiedotetaan vain sen verran kuin on pakko ja 

oletetaan että tieto valuu ylhäältä alas itsestään. Tiedotusta jakaa ylin johto sekä muutosta 

läpivievä ydinjoukko.  

Kaksisuuntaisessa muutosviestinnässä tietoa välitetään ylhäältä alas, alhaalta ylös sekä 

sivuttain työyhteisön keskuudessa.  Viestintä on jatkuvaa ja kaikkea tiedossa olevaa tietoa 

välitetään verkostoitumalla. (Juuti & Virtanen (2009) 103- 108)  

 

Katariina Ponteva tuo ”Muutoksessa” kirjassaan esiin 5 esimerkki tapausta 

organisaatioiden muutoksista. Yksi näistä esimerkeistä on kahden koulutusalan 

organisaation yhdistyminen, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu (PIRAMK) ja Tampereen 

ammattikorkeakoulu (TAMK) yhdistyivät vuoden 2010 alussa. Muutoksen viestintään 

satsattiin erityisesti. Visuaalisen suunnittelun opiskelija sai tehtäväkseen toteuttaa 

tiedotuslehtiseen yhdistymisestä sarjakuvaa. Sarjakuvassa seurattiin nuoren parin, 

sähköinsinööriksi opiskelevan Tarun ja kätilöksi erikoistuvan sairaanhoidon opiskelija 

Pietun muuttamista yhteen.   

Sarjakuva puhutteli opiskelijoita ja henkilöstöä ja siihen oltiin tyytyväisiä. Viestijät kokivat 

sarjakuvan olleen onnistunut muun muutosviestinnän lisänä.  (Ponteva, (2012) 53-58)  

 

TAMKin viestintäpäällikkö, Leena Stenman avaa organisaatiofuusion viestintää 

tiedotekoosteessa: ”Muuutosviestintää sarjakuvan keinoin”.  Kahden organisaation 

fuusiossa piirretään yleensä kuvaa paremmasta tulevaisuudesta. Yhdistyminen ei 

välttämättä ole huono asia mutta aiheuttaa jonkinlaista kriisiä molemmissa työyhteisöissä. 
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Muutosta eletään yhdessä, mutta suhtautuminen muutokseen on jokaisen ratkaistava itse. 

Toiset innostuvat muutoksesta, toiset tarkkailevat muutoksen kehittymistä ja mukautuvat 

siihen ajan myötä, osa ei mukaudu muutokseen koskaan. Muutos on työyhteisöille 

yhteinen mutta muutoksen peruskysymykset ovat henkilökohtaisia: 

 Miten minun käy? 

 Miksi tämä muutos tehdään? 

 Mihin olemme menossa? 

 Miten tähän pitäisi asennoitua? 

 

Yksilön muutosnopeus ja halukkuus muutokseen vaihtelevat ja muutosvastarintaa esiintyy.  

Molemmat työyhteisöt joutuvat pistämään peliin lisäenergiaa, kun päivittäisten töiden 

ohella pitäisi valmistautua tulevaan. Muutostilanne on hämmentävä, mutta samalla 

saavutetaan jotain uutta. 

Muutostilanteessa viestinnän painopiste on yhteisöjen sisällä. Näin oli myös Pirkanmaan ja 

Tampereen ammattikorkeakoulujen yhdistymisessä. Muutosviestinnän tehtävä oli kuvata 

että toteuttaa muutosta. Viestinnältä vaadittiin reflektointia, reagointia ja sopeutumista. 

Organisaatioiden yhdistäminen tiedettiin herättävän tunteita ja vaikeita kysymyksiä 

ratkottavaksi. Siksi viestinnässä haettiin keinoja, joilla päästiin lähelle ihmisiä. 

Tavanomaisesta poikkeavat keinot, kuten sarjakuva,  koettiin vaikuttavimmiksi ja ovat  

jääneet ihmisten mieleen. 
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Kuva 6 Muutosviestintää PIRAK/TAMK 

http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/B/47-Entas-ny-muuutosviestintaa-sarjakuvan-

keinoin-PIRAMK-ja-TAMK-2009-2010.pdf 

 

2.4 Muutosvastarinta 

 

Muutosvastarintaa pidetään usein syyllisenä muutoksen epäonnistumiseen. 

Muutosvastarintaa on helppo syyllistää, sillä organisaatiossa se on tavalla tai toisella 

mukana muutoksissa. Muutosvastarintaan usein yhdistetään negatiivisia ajatuksia. 

Muutosvastarinta voi kuitenkin sisältää myös mahdollisuuksia.  
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Ylimmän johdon on myös helppo syyttää muutoksen hitaudesta ruohonjuuritasoa ja sen 

muutos vastaisuutta.  Usein tulppa saattaa olla ylimmän johdon ja ruohonjuuritason välillä. 

Työntekijöiden muutosvastarinnan selittää myös se, että se on vähiten mukana muutoksen 

suunnittelussa ja valmistelussa. Tieto ja osallistuminen vähentävät muutoksiin liittyviä 

ennakkoluuloja.  

Henkilökohtainen muutosvastarinta voi johtua yksilön persoonallisuudesta, 

tyytymättömyydestä, erimielisyydestä toimintatapojen suhteen tai informaation puutteesta. 

Viestintä on muutoksessa avainasemassa kun muutos koetaan uhaksi. Huhut ovat 

vaarallisia, sillä niiden kumoaminen tai oikaiseminen, on usein haastavaa.  

Muutosvastarinnan ilmenemismuotoja ovat muutoksesta irtaantuminen, pettyminen, 

samaistumattomuus ja epävarmuus muutoksen suunnasta. Irtaantuneet tekevät työnsä kuten 

ennenkin tai vain pakollisen, ulkoistavat itsensä muutoksesta (”ei koske minua”), 

vähättelevät muutosta välttämällä siitä puhumista tai ovat passiivisia ja vetäytyviä, pitäen 

matalaa profiilia.  

Pettyneiden käyttäytymisessä näkyvät kielteisyys ja suuttumus. Heidän käyttäytymistään 

kuvaavat kireys, itsesääli, sabotoiminen, kieltäytyminen (”se ei tule koskaan toimimaan”) 

ja pettymyksen viljeleminen työyhteisöön.  

Työntekijät jotka eivät samaistu muutokseen, muistelevat menneitä, tekevät asiat niin kuin 

ennenkin, murjottavat, turvautuvat vanhaan (”ennen sentään tehtiin kunnolla”) ja 

vastustavat uusia asioita. 

Työntekijät jotka eivät ole varmoja muutoksen suunnasta, ovat hämmentyneitä, keskittyvät 

vääriin asioihin, eivät kykene priorisoimaan ja kyselevät jatkuvasti (”mitä minä nyt 

teen?”). 

Muutosvastarinta saadaan käännettyä palvelemaan muutosta jatkuvalla muutosviestinnällä, 

avoimesti ja rehellisesti. Muutos kuvataan ja sitä seurataan ajantasaisesti sekä tiedotetaan. 

(Aarnikoivu (2008) 165-170)  

 

Muutoksen vastustaminen on inhimillistä ja mahdollisesti tarpeellinen suojamekanismi kun 

muutokset ovat nykyään jatkuvia ja yllättäviä. Osa muutosvastarinnasta on tiedostettavaa 
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ja osa tiedostamatonta. Enemmistö vastustaa aina muutoksia ja pienetkin muutokset 

koetaan häiriötekijöiksi. Kuitenkin usein syynä on tuntemattoman pelko.  

Suomalaiseen kulttuuriin kuuluu myös viestintävastaisuus. Viestintä ja mainonta 

samaistetaan itsensä kehumiseen. Kulttuuriin kuuluu myös vastustaminen mutta itsensä 

korostaminen ei. (Koskinen (2003) 18-25) 

 

Muutosvastarinta on muutoksen tai sen suunnittelun vastustusta ja kritisointia. 

Yksilötasolla se voi esiintyä välinpitämättömyytenä, korostuneena itsesuojeluna tai 

informaation torjumisena. Muutosvastarinta on luonnollinen osuus muutosta. Työyhteisö 

tai yksilöt eivät sinänsä vastusta itse muutosta vaan sen vaikutusta yksilöiden asemaan tai 

yhteisöön.  

Kaksisuuntainen viestintä yleensä rauhoittaa vastarintaa ja vastustajilta voidaan saada 

myös hyviä kehitysehdotuksia muutoksen toteutuksessa.  

Organisaatiossa tapahtuvat muutokset koetaan eri tavoin työyhteisön sisällä. Johdolle 

organisaation muutoksiin liittyvä muutos on suurempi kuin työntekijälle. Työntekijöille 

toimintatapojen muutos voi olla merkityksellinen muutos. Toisen työntekijän on helppo 

omaksua uudet toimintatavat tai uudistukset ja näkevät ne uudistuksina. Kolmas työntekijä 

ei selviydy muutoksista ilman tukea,  kun taas neljäs työntekijä suhtautuu niihin 

välinpitämättömästi ja haluaa vain tehdä työnsä. Toisille työntekijöille organisaatiossa 

tapahtuva muutos voi olla elämän käännekohta ja he näkevät muutoksen hyvät puolet sekä 

entisen, huonosti toimivan organisaation. Osalle organisaatiomuutokset muodostuvat ylitse 

pääsemättömiksi sekä heikentävät heidän ylenemismahdollisuuksiaan.  

Muutosta edeltää usein vaihe, jossa työyhteisön levottomuus lisääntyy ja huhut valtaavat 

työyhteisön. Muutos koetaan uhkana ja sitä seuraa vastustus. Vanhoja toimintatapoja 

kaivataan ja vastustetaan muutoksia. Muutos on aina myös luopumista ja uuden 

hyväksyminen vaatii aikaa. Kun lopulta hyväksytään muutokset, avautuvat edellytykset 
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uuden omaksumiselle. 

 

Kuva 7 Muutoksen vaiheet (Ponteva 2012,18)   

 

Muutoksen vaihe  

1. Muutosta edeltävä vaihe 

o toimintaympäristöm 

huomioiminen 

o ennakointi 

o muutostarve   

  valmistelu ja 

suunnittelu 

2. Uhan kokemisen vaihe  

o epävarmuus 

o uhka 

o lamaantuminen  

 toteutus  

3. Vastustuksen vaihe 

o tunteiden käsittely 

o surutyö 

o muutosvastarinta 

 vakiinnuttaminen 

4. Hyväksyminen 

o haasteisiin tarttuminen 

o ammattiroolin 

jäsentyminen 

o samaistuminen  

 Sitoutuminen  

 

Muutosta edeltävä vaihe on usein yksilölle raskas kun levottumuuden ja huhujen 

lisääntyessä työyhteisön avoimuus ja yhteistyöhalu vähenevät. Uhan kokemisen vaiheessa 

•avoin 
keskustelu

1. Päätös

• tuki

• tiedotus

2. Merkitys 
selviää 

• tiedotus ja 
muutosvies-
tintä

•osallistuminen  

3. 
Poisoppiminen

• tuki ja koulutus 

• jatkon hallinta 

4. Uusi 
toimintatapa ja 

identiteetti
•sitoutuminen 
muutokseen 

Sitoutuminen 
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voi yksilöön liittyä menetyksen tunne. Yksilö ei pääse muutoksessa eteenpäin jos uhan 

kokemus jatkuu mutta uhka voi myös muuttua mahdollisuudeksi. 

Kun uhka väistyy, voi tilalle tulla kaipauksen tai vihan tunteita vanhasta luovuttaessa. 

Tämä saattaa aiheuttaa muutosvastarintaa muutosta kohtaan.  Ajan myötä yksilö pystyy 

kiinnittymään uuteen. Kun yksilö kokee muutoksen riittävän luotettavaksi, hän hyväksyy 

muutokset ja ottaa uudet haasteet vastaan. (Ponteva (2012) 15-22) 

 

Johnsonin ”Kuka vei juustoni” on kertomus muutoksesta ja sen vastustamisesta. 

Kertomuksen päähenkilöt ovat hiiret Sniff, Scurry sekä pikkuihmiset Hem ja Haw.       

Sniff käyttäytyy kuin kukin meistä ja vaistoaa muutokset varhain. Scurrylla on kiire ryhtyä 

toimiin. Hem kieltää muutokset ja vastustaa niitä koska ne voivat johtaa huonompaan 

suuntaan. Haw sopeutuu muutokseen koska se johtaa johonkin parempaan. Nämä hahmot 

elävät sokkelossa ja eräänä päivänä heidän ”vanha  juustonsa” katoaa. Jokainen hahmoista 

suhtautuu muutokseen eri tavoin. Nämä neljä hahmoa alkavat etsiä  ”Juustoa”. Tämä  

”Juusto” on vertauskuvana sille mitä me itse elämässämme haluamme. Se haluamamme 

voi olla työ, ihmissuhde, raha, oma talo, vapaus, terveys, arvostus, sisäinen rauha tai 

harrastus. Juustotarina kertoo kuinka eri tavoin muutokseen voi suhtautua. Tarina 

muistuttaa, että ~muutoksessa on kyse on omasta asenteesta muutokseen. Tarinassa 

korostetaan myös mielikuvien voimaa, jotka auttavat toteuttamaan muutosta mutta vaatii 

luopumaan vanhoista uskomuksista. Kirja on maailman suosituimpia ja sisältää 

oivalluksia: 

 Mitä tärkeämpää Juusto on sinulle, sitä enemmän haluat pitää siitä kiinni 

 Jollet muutu saatat tuhoutua 

 Mitä tekisit, jos et pelkäisi? 

 Haistele Juustoa 

 Siirtyminen uuteen suuntaan auttaa löytämään uuden Juuston 

 Kun selätät pelkosi, tunnet itsesi vapaaksi 

 Mielikuva uudesta Juustosta, johdattaa sen luokse 

 Mitä nopeammin luovut vanhasta Juustosta, sen nopeammin löydät uuden 

Juuston 

 On parempi etsiä sokkelosta kuin jäädä ilman Juustoa 



29 
 

 Vanhat uskomukset eivät johdata sinua uuden Juuston luo 

 Kun ymmärrät että voit löytää uuden Juuston ja nauttia siitä, muutat suuntaasi 

 Pienet muutokset auttavat sopeutumaan tuleviin suuriin muutoksiin 

 Mene minne Juustokin ja nauti siitä  

 

Kuva 8 Seinäkirjoituksia (Johnson 1998, 74) 

 

 

 

2.5 Esimies muutoksessa 

 

Muutososaava esimies tiedostaa muutoksen edistymiseen ja läpimenoon liittyvät 

perusasiat. Omistautumalla ja omalla esimerkillään esimies auttaa työntekijöitä löytämään 

työhön liittyvät roolit sekä vastuun muutoksissa. Esimies tekee yhteistyötä tiimin kanssa, 

seuraa, palkitsee ja antaa palautetta muutoksessa ja uuden oppimisessa. Kannustaa tiimin 

jäseniä yksilötyöstä yhteistyöhön. Esimies tunnistaa tiimin aktiiviset kehittyjät ja 

mielipidevaikuttajat sekä hyödyntää heitä muutoksen vetureina. Muutoksen läpiviemisessä 

esimieheltä vaaditaan läsnäoloa, kärsivällisyyttä, voimavaroja sekä systemaattista 

toimintaa. (Aarnikoivu, 2008, 170- 176) 
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Organisaatiossa päätettävät muutokset on esimiehen helpoin ymmärtää, kun hän ensin 

selvittää mitä muutokset merkitsevät itselle, alaisille ja tiimille sekä koko organisaatiolle. 

Myönteisyys, inhimillisyys, reiluus, innostus ja innostavuus, peräänantamattomuus, 

kannustavuus sekä yllätyksellisyys auttavat esimiestä muutoksen onnistumisessa.  

(Ponteva, 2010, 111)  

 

Muutoksen johtamisessa tarvitaan vahvaa johtamista ja perusteita miksi muutos on 

tarpeellinen. Toimintaympäristön muutokset asettavat organisaatiolle paineita muuttua ja 

uudistua. Organisaatiomuutoksissa tavoitellaan työyhteisön käyttäytymisen, asenteiden ja 

toimintatapojen muuttamista, jolloin merkittävät muutokset vaativat pitkäjänteistä ja 

johdonmukaista johtamista. Esimiehellä on myös tärkeä rooli muutoksessa. Esimies 

selventää muutoksen keskeiset tavoitteet ja vähentää työyhteisön epävarmuutta 

muutoksessa. Kun työtehtävät muuttuvat, esimies auttaa työyhteisöä ymmärtämään 

työtehtävien muutoksia, mitä muutos tarkoittaa työtehtäviin ja menetelmiin sekä miten 

näihin muutoksiin valmistaudutaan. Esimies luo työyhteisöön ennakoitavuutta, varmuutta 

ja turvallisuuden tunnetta muutosjohtamisellaan. Organisaation ylin johto viestii 

muutoksesta ja tavoitteista sekä luo strategiat ja aikataulut muutoksille. Samalla ylin johto 

viestii sitoutumistaan, motivaatiotaan ja tahtotilaansa muutosprosessiin.                          

Kun lähiesimies käy yhdessä tiimin kanssa läpi nämä muutoksen odotukset, syntyy 

yhteinen ymmärrys miksi muutos tehdään, mihin muutosprosessilla pyritään, miten muutos 

vaikuttaa tiimin toimintaan ja mitä hyötyä muutoksesta saadaan.                                   

Henkilöstön osallistaminen muutosprosesseihin ja niiden suunnitteluun vähentävät 

muutosvastarintaa. Mahdollisuus vaikuttaa oman työn suunnitteluun on usein työyhteisölle 

motivaatio muutokseen. Vuorovaikutuksen tulisi olla interaktiivista ja esimiehen tulisi olla 

kannustava aktiiviseen suunnitteluun ja oma-aloitteisiin muutoksiin.  

Esimiehen muutosjohtamista voidaan lähestyä neljästä eri näkökulmasta jotka esimiehen 

tulisi huomioida ja hallita.  
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Kuva 9 Muutoksen johtamisen neljä näkökulmaa (Pirinen, 2014, 22) 

 

Toiminnan johtamisen ja organisaation muutostarpeet tulevat usein ulkoisesta 

ympäristöstä. Organisaation ja toimintatapojen on muututtava, jotta ne vastaavat 

yhteiskunnan vaatimuksia ja lisäävät kilpailukykyä. Esimies kartoittaa tarvittavaa 

osaamista joilla palvelut tuotetaan. Tiimin osaamista päivitetään tai hankitaan lisää 

osaamista kouluttamalla tai rekrytoimalla. Keskeisiä toiminnan johtamisen kysymyksiä 

ovat:  

 miten kaikki saadaan mukaan muutokseen? 

 mikä on tehtävien tärkeysjärjestys? 

 miten asiakkaat huomioidaan muutoksessa?  

 mitkä asiat mahdollistavat muutoksen yhteishengen? 

Tiimin avulla esimies saa eniten muutoksissa tulosta aikaan. Vuorovaikutus- ja 

yhteistyötaidot ovat tiimille tärkeitä työilmapiirin ja suoriutumisen kannalta. Hyvä 

tiimihenki lisää motivaatiota muutokseen. Esimies myös huomioi tiimiläisten erilaiset 

vahvuudet ja käyttää niitä hyväkseen muutoksen onnistumisessa. Hyvässä tiimissä on 

erilaisia osaajia ja persoonallisuuksia, joiden vahvuudet tulisi hyödyntää työtehtävissä ja 

Muutoksen 
johtaminen 

Toiminnan 
johtaminen 

Tiimin 
johtaminen 

Työntekijän 
johtaminen 

Itsensä 
johtaminen 
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organisaatiossa.  Tiimin jäseniä kuuntelemalla, esimies luo turvallisuuden ilmapiirin ja 

motivoi tiimiä ryhmäytymään ja pärjäämään muutoksessa. Tiiminjohtamisen keskeisiä 

kysymyksiä ovat: 

 miten saamme hyvän työilmapiirin aikaan? 

 miten edistetään yhteistyötä ja toisilta oppimista muutoksessa? 

 miten tiimi kannustaa toinen toistaan?  

 miten kaikkien osaaminen pääsee parhaiten esille? 

 

Tiimit koostuvat yksilöistä ja jokaisen yksilön tulisi löytää muutoksesta itselleen hyvät 

asiat, hyödyt ja edut ennen kuin muutos on valmis hyväksyttäväksi. Esimiehen kyky 

kuunnella ja tuntea empatiaa ovat keskeisiä taitoja muutoksessa. Esimies myös kykenee 

asettumaan työntekijän asemaan ja näkee asiat hänen näkökulmastaan. Muutoksessa 

esimiehen johdonmukainen johtaminen rakentaa työntekijälle turvallisuuden tunteen. 

Esimies hyödyntää muutoksesta motivoituneita työntekijöiden energiaa muutokseen, 

jolloin muutosvastarinnan sijaan keskitytään enemmän muutoksen läpiviemiseen.  

Työntekijän muutosjohtamisen keskeisiä kysymyksiä: 

 mitä mahdollisuuksia muutos antaa? 

 mikä muutoksessa energisoi ja innostaa? 

 millä keinoin epävarmuutta vähennetään? 

 miten mahdollistetaan uuden oppiminen? 

Esimiehen itsensä johtaminen ja jaksaminen vaikuttavat olennaisesti myös työntekijöihin 

ja tiimiin. Uupunut ja stressaantunut esimies ei jaksa johtaa muutosta joka vaatii energiaa. 

Energinen esimies, joka johtaa itseään, luo tiimiin positiivisuutta sekä antaa energiaa 

muutosten läpiviemiseen. Tärkeää on myös esimiehen oma suhtautuminen muutokseen. 

Niin esimies kuin tiimi tarvitsee ohjausta uusien toimintatapojen ja asioiden oppimiseen. 

Hyvä itseluottamus myös auttaa esimiestä myöntämään,  jos ei jotain asiaa osaa tai tiedä 

muutokseen liittyviä asioita. Melkein kaiken voi oppia jos on riittävästi motivaatiota ja 

tahtoa. (Erämetsä (2003), 235-272)  
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 Muutosta voi myös erilaisilla johtamistyyleillä. Tietoisena omasta johtamistavasta 

edesauttaa esimiestä kehittämään omia johtamistaitojaan seuraavalle tasolle. Johtamistyyli 

on tilanne- ja yksilökohtaista.  

Visionäärisessä johtamistyylissä korostetaan muutoksen visiota ja tulevaisuutta. Visionääri 

on taitava motivoimaan ja luomaan houkuttelevan tulevaisuuden, innostaa ja vie muutosta 

eteenpäin sekä keskittyy muutoksen tavoitteiden ja tahtotilojen saavuttamiseen. Visionääri   

näkee muutoksen mahdollisuutena ja pystyy visioimaan muutoksen yli.  

Roolimallin johtamistyylissä esimies johtaa muutosta omalla roolimallillaan ja 

esimerkillään. Esimies antaa omalla esikuvallaan, käyttäytymisellään ja asenteellaan 

suunnan ja olettaa muiden tulevan perässä.  

Valmentaja esimies on tavoite suuntautunut ja ratkaisukeskeinen. Hän etsii ratkaisut 

ongelmiin yhdessä tiimin kanssa ja oivaltamaan miten päästään muutoksen tavoitteisiin ja 

päämääriin.  

Demokraattisessa johtamistyylissä esimies johtaa osallistamalla kaikki työyhteisössä 

keskusteluun muutoksesta. Vaihtoehdot käydään yhdessä läpi sekä päätetään tavoitteet ja 

toimintatavat. Esimies aktivoi tiimiään etsimään erilaisia ratkaisuja sekä näkökulmia.  

Hierarkinen esimies johtaa muutosta antamalla tiimilleen selkeät ohjeet ja tavat toimia 

jolloin hänen oma näkemys ja toimintatavat ovat keskiössä. Esimies myös tekee päätökset 

ja kertoo niistä tiimille.  

Kaverillinen johtamistyylissä esimies tuntee tiiminsä vahvuudet ja heikkoudet. Esimies on 

helposti lähestyttävä ja hänen tekee päätökset yhdessä tiimin kanssa. Yhteistä tekemistä 

korostetaan,  jolloin lisätään tiimin yhteenkuuluvuuden tunnetta.  

Osallistavassa johtamistyylissä esimies on läsnä työntekijän muutosarjessa, valtuuttaa 

tiimin jäseniä ottamaan vastuuta ja käyttää aikaa jäsenten sitouttamiseen muutokseen. 

Esimies keskustelee tiiminsä kanssa, selventää ja kyseenalaistaa sekä kertoo tavoitteet ja 

yksinkertaistaa muutoksen sanomaa. Osallistava johtaminen vie paljon esimiehen työaikaa 

mutta lopputuloksena on onnistunut muutos jossa tiimin jäsenet ovat sitoutuneita, 

motivoituneita ja innostuneita muutoksesta.  
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Kuva 10 Osallistava johtamistyyli (Pirinen 2014, 91) 

 

 

Muutokset tarvitsevat vahvoja liidereitä, ei pomoja. Muutosjohtaminen on tekoja ja 

esimiehen tulee luoda luottamuksellinen ja turvallinen ilmapiiri jossa työyhteisö muuttavat 

itseään, toimintatapoja ja uudistuvat. (Pirinen, 2014, 14-37) 
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3. MUUTOKSET AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA 

 

Muutaman viime vuoden aikana on ammatillisessa koulutuksessa puhaltaneet muutosten 

tuulet. Edellisen, Juha Sipilän hallituksen (2015-2019) yksi kärkihankkeista oli 

ammatillisen koulutuksen reformi. Hankkeen tavoitteena oli uudistaa tutkintojärjestelmää, 

toimintaprosesseja, ohjausta ja rahoitusta. Ammatillisen koulutuksen uudistamien koettiin 

välttämättömäksi vastaamaan tulevaisuuden työelämässä tarvittavaa ammattitaitoa ja 

osaamista. Koulutukseen suunnattua rahan vähentyminen edellyttää myöskin uudistumista 

ja koulutuksen suuntautumista enemmän työpaikoilla järjestettäväksi.  

Aikaisemmat olemassa olleet lait ammatillisesta peruskoulutuksesta (Laki ammatillisesta 

peruskoulutuksesta 630/1998) ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (Laki ammatillisesta 

aikuiskoulutuksesta 631/1998) yhdistettiin uudeksi laiksi (Laki ammatillisesta 

koulutuksesta 531/2017). Laissa säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan 

kuuluvista ammatillisista tutkinnoista, ammatillisen osaamisen hankkimiseksi tarvittavasta 

koulutuksesta sekä ammatillisen osaamisen osoittamisesta ja todentamisesta. 

Valtioneuvoston asetuksella ( Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta 

673/2017) säädetään ammatillisen perustutkinnon koulutusten muodostuminen, 

henkilökohtaistaminen, osaamisen arvioinnista ja työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta.  

 

Muita muutoksia ovat olleet Luksian omassa organisaatiossa 1.1.2017 tapahtunut muutos, 

jolloin siirryttiin kampuskohtaisista rehtoreista uuteen organisaatiomalliin, jossa kullekin 

toimialalle valittiin rehtorit, koulutuspäälliköt ja palvelupäälliköt.  Ammatillisten 

koulutuksen kaikki opettajat siirtyvät asteittain vuosityöaikajärjestelmään ja Luksiassa 

tämä uudistus toteutettiin 1.1.2019. Vuosityöaikajärjestelmä mahdollistaa työnantajalle 

työn teettämisen kesällä ja ottaa paremmin huomioon erilaiset opettajien työnjaot.  

 

3.1 Ammatillisen koulutuksen reformi 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on ollut ammatillisen koulutuksen reformin ajan tietosivut 

internetissä, hakusanalla ”amisreformi”. Täältä niin opiskelijat, opettajat kuin muutkin 
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ovat voineet tarkastaa aikataulut sekä niistä aiheutuvat päivitykset koulutuksen tueksi sekä 

tulevat muutokset. Näitä sivuja mukaillen kerrataan tässä reformin olennaisimmat 

muutokset oppilaitosten ja aikuisopiskelijan kannalta.  

Oppilaitoksille ja koulutuskeskuksille olennaisimpia muutoksia olivat tutkintouudistus, 

jolloin opetus tutkinnoissa muuttui laaja-alaisemmaksi ja tutkintonimikkeitä yhdistettiin 

sekä tutkintojen määrää vähennettiin. Uudet ja uudistuvat tutkinnot on ollut tarkoitus 

saattaa käyttöön 1.1.2019 mennessä. Lisäksi on käynnistetty kehittämisohjelma, jolla 

koulutuksen toimintaprosesseja muutetaan osaamisperusteisiksi ja asiakaslähtöiseksi, 

kevennetään hallintoa ja vahvistetaan opetushenkilöstön osaamista.  

Ammatillisen peruskoulutuksen rahoitusmalli uudistui myös, jolloin oppilaitosten rahoitus 

koostuu neljästä peruselementistä: perusrahoitus (opiskelijavuodet), suoritusrahoitus 

(suoritetut tutkinnot ja tutkinnon osat), vaikuttavuusrahoitus (jatko-opinnot ja 

työllistyminen) sekä strategiarahoitus (kehittämishankkeet, fuusiot). Rahoitusmallin 

muutos myös vähensi yhden opintosuorituspisteen (osp) opetustuntimääräksi 16 tuntia.     

Opiskelijalle näkyviä muutoksia ovat hakeutuminen ammatillisiin koulutuksiin joustavasti 

ympäri vuoden. Vuosittain keväällä järjestetään valtakunnallinen yhteishaku, joka on 

lähinnä tarkoitettu peruskoulunsa päättäville ja vailla ammatillista tutkintoa oleville.  

Tutkinnon rakenne on iästä riippumatta kaikille samanlainen. Kaikki ammatillista 

perustutkintoa suorittavat 180 osaamispisteen laajuisen tutkinnon, johon sisältyy 

ammatillisten tutkinnon osien lisäksi yhteiset tutkinnon osat ja vapaasti valittavia tutkinnon 

osia. Työelämän järjestöjen toiveesta opetukseen on sisällytetty esim. yhteiskunnassa ja 

työelämässä tarvittava osaaminen, monien aikuisten työllistymisen tai työuralla etenemisen 

esteenä olevien puutteellisten perustaitojen takia.  

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan opintopolku on yksilöllinen ja opiskelijan 

opinnot etenevät joustavasti, jolloin valmistuminen ei ole enää sidottu kolmeen vuoteen 

vaan 180 ospin suorittamiseen. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen 

osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnustetaan opiskelijan mahdollinen 

aiempi osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija vielä tarvitsee sekä miten 

osaaminen hankitaan. HOKS sisältää myös ohjauksen sekä mahdolliset yksilölliset 

tukitoimet.  
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Rahoitusmallin muuttumisen myötä opiskelijan oppiminen voi tapahtua virtuaalisissa 

ympäristöissä ja entistä enemmän työpaikoilla. Työssä järjestettävä koulutus (TJK) on 

opiskelua joustavasti työpaikalla ja osaamisen laajentamista autenttisessa ympäristössä. 

Oppimisen tapahtuessa enemmän työpaikoilla, laskee myös työllistymisen kynnys. 

Työpaikoilla tapahtuva koulutuksen, opiskelija suorittaa joko oppisopimuksella tai 

koulutussopimuksella. Oppisopimus on määräaikainen työsuhde. Oppisopimuksella voi 

hankkia kaiken tutkinnon suorittamiseen tarvittavan osaamisen ja oppisopimus voidaan 

sopia kerralla koko tutkintoon tai yhtä tutkinnon osaa varten. Koulutussopimuksella 

opiskeltaessa, ei olla työsuhteessa  ja koulutussopimuksessa sovitaan aina tutkinnon osa 

kerrallaan. Koulutussopimuksia ja oppisopimuksia voidaan yhdistää joustavasti 

opiskelujen aikana. 

 

Tutkinnon osa suoritetaan näytöllä, jolloin hankittu ammattitaito osoitetaan käytännön 

työtehtävissä pääosin työpaikoilla. Samalla ammatillisen osaamisen arvioinnissa työelämä 

vahvasti mukana ja arvioinnin tekevät opettaja ja työelämän edustaja yhdessä.  

(https://minedu.fi/amisreformi) 

 

3.1.1 Ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osat 

 

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä ja muodostuu ammatillisista 

tutkinnon osista (135 osp), yhteisistä tutkinnon osista (35 osp ) ja vapaasti valittavista 

tutkinnonosista (10 osp). Opiskelija voi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintoonsa 

enemmän tutkinnon osia, työelämän alakohtaisten ammattitaitovaatimusten tai 

ammattitaidon syventämisen kannalta.  

 

Logistiikan perustutkinto (OPH-2764-2017) käsittää autokuljetuksen ja varastoinnin sekä 

lentoaseman logistisia palveluja. Logistiikan perustutkinnon, kuljetus- ja 

varastopalveluiden osaamisala, muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145osp) ja 

yhteisistä tutkinnon osista. 

 

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp) ovat kaikille logistiikan perustutkintoa opiskeleville 

samat. Näistä pakollisia tutkinnon osia ovat: 

https://minedu.fi/amisreformi
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 Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen (ViVu) 9 osp 

- viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä (4 osp)  

- viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi (1osp) 

- viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä (3 osp)  

- toiminta digitaalisessa ympäristössä (2 osp) 

- taide ja luova ilmaisu (1 osp)  

 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (MaLu) 6 osp 

- matematiikka ja matematiikan soveltaminen (4 osp) 

- fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen (2 osp)  

 Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen  9 osp 

-      yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen (2 osp) 

-      työelämässä toimiminen (2 osp) 

-      opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet (1osp) 

-      yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta (1osp) 

-      työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen (2 osp)  

-      kestävän kehityksen edistäminen (1 osp)  

 

Lisäksi opiskelijat em. yhteisten tutkinnon osien lisäksi opiskelee valinnaisia yhteisten 

tutkinnon osien yhteensä 9 osp. Näihin valinnaisiin voidaan sisällyttää myös opiskelijan 

aiemmin hankkimaa osaamista, jotka tukevat tutkinnon osaa tai sen osa-alueita. Lisäksi 

opiskelija voi opiskella isompia kokonaisuuksia yhteisten tutkintojen osiin kuuluvista 

valinnaisista opintojaksoista kuten toinen vieras kieli, fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja 

niiden soveltaminen, yritystoiminnan suunnittelu. Myös jonkun muun koulutusalan 

ammatillinen opintojakso tai korkeakouluopintoja on mahdollista suorittaa.   

 

Kuljetuspalvelujen osaamisala sisältää autonkuljettajan, (kuorma-autokuljetukset), linja-

autonkuljettajan (linja-autokuljetukset) ja yhdistelmäajoneuvonkuljettaja 

(yhdistelmäajoneuvokuljetukset) suuntautumisvaihtoehdot. Näistä koulutuksista Luksiassa 

toteutetaan autonkuljettajan (C ajo-oikeus) ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajan (CE ajo-

oikeus) koulutukset. Lisäksi toteutetaan varastopalvelujen osaamisalan (varastonhoitaja) 

koulutuksia.  
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Logistiikan perustutkinto, autonkuljettaja pakolliset tutkinnon osat (90 osp): 

 Kuljetusalan perustason ammattipätevyys (10 osp) 

 Kuorma-autokuljetukset (40 osp) 

 Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta (40 osp) 

 

Logistiikan perustutkinto, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja,  pakolliset tutkinnon osat (90 

osp): 

 Kuljetusalan perustason ammattipätevyys (10 osp) 

 Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta (40 osp) 

 Yhdistelmäajoneuvokuljetukset (40 osp) 

 

Loput ammatillisista tutkinnosta muodostuu valinnaisista tutkinnon osista. Valinnaiset 

tutkinnon osat (55 osp) ovat molemmille kuljettajien suuntautumisaloille:   

- Työkoneiden käyttö ja huolto (15 osp) 

- Elintarvikekuljetukset (30 osp) 

- Massatavarakuljetukset (30 osp) 

- Ulkomaanliikenteen kuljetukset (15 osp) 

- Ympäristönhuollonkuljetukset (30 osp) 

- Kuljetusalan perustason ammattipätevyyden laajennus (15 osp) 

- Taksikuljetukset (15 osp) 

- Yritystoiminnan suunnittelu (15 osp) 

- Yrityksessä toimiminen (15 osp) 

- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (5 osp) 

- Huippuosaajana toimiminen (15 osp) 

 

Logistiikan perustutkinto, varastonhoitajan pakolliset tutkinnon osat (90 osp): 

 Tavaran vastaanotto ja säilytys (30 osp) 

 Tavaran keräily ja lähetys (30 osp) 

 Inventointi ja saldonhallinta (15 osp) 

 Trukinkuljettajan tehtävät (15 osp) 
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Loput ammatillisista tutkinnosta muodostuu valinnaisista tutkinnon osista. Valinnaiset 

tutkinnon osat (55 osp) ovat varastonhoitajille: 

- Työkoneiden käyttö ja huolto (15 osp) 

- Tavaran kuljettaminen (15 osp) 

- Osto- ja myyntitoiminnot varastoissa (15 osp) 

- Vaarallisten aineiden käsittely (5 osp) 

- Varaston tietojärjestelmät (10 osp) 

- Yritystoiminnan suunnittelu (15 osp) 

- Yrityksessä toimiminen (15 osp) 

- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (5 osp) 

- Huippuosaajana toimiminen (15 osp) 

(Tutkinnon osat, osaamistavoitteet ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi)  

 

3.1.2 Ajokorttilain muutokset 1.7.2018 

 

Laki ajokorttilain muuttamisesta 387/2018 (muutokset Ajokorttilakiin 386/2011) astui 

voimaan 1.7.2018. Uudistus kevensi opetustuntien määrää ja uudisti teoria- ja ajo-opetusta. 

Lisäksi tavoitteena oli saada ajokortin hankinta edullisemmaksi, jolloin myös opetusluvan 

saamiseen tuli huomattavia kevennyksiä. Teoria- ja ajokokeita vaikeutettiin ja ajokokeen 

osalta myös suoritusaikaa pidennettiin. Ammattioppilaitosten kannalta olennaiset 

muutokset liittyivät T- ja B-ajokortin hankintaan sekä opetukseen, C- ja CE-opetuksen 

pysyessä samanlaisina myös vaatimuksien osalta. Ammattiopistoissa yleisesti suoritetaan 

myös traktorin ajo-oikeus, osana opetusta ja liittyen valinnaiseen ”Työkoneiden käyttö ja 

huolto”-opintojaksoon. Ammattiopistojen osalta ajokorttilain muutokset koskivat myös 

opiskelijan ajo-oikeuden saamista aikaisemmin, jo 17 – vuotiaana, tietyin edellytyksin.  

Teoriatuntien määrä väheni 19 tunnista 8 teoriatuntiin. Näistä 4 teoriatuntia, ensimmäisen 

ajokortin suorittajan koulutus (EAS-teoriatunnit), ovat kaikille pakollisia, jotka hakevat 

mitä tahansa ajokorttia ensimmäistä kertaa eikä niitä tarvitse ajo-oikeutta korotettaessa 

enää uudelleen suorittaa. Opetus sisältää vain 4 tuntia teoriakoulutusta liikenteen 

perusteista. Näiden teoriatuntien tulisi antaa ensimmäistä ajokorttiaan  suorittavalle 

perustiedot liikennejärjestelmästä, liikenteen vuorovaikutteisuudesta ja riskeistä, eri 

https://eperusteet.opintopolku.fi/
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tienkäyttäjäryhmien turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä, moottorikäyttöisen ajoneuvon 

kuljettamiseen liittyvistä vastuista ja velvollisuuksista sekä muista turvallisen ja 

ympäristön huomioon ottavan ajotavan vaatimuksista. 

Henkilöauton, B-ajokortin suorittajalle sen lisäksi pakollinen riskientunnistamiskoulutus 

(RTK). Riskientunnistamiskoulutus sisältää 4 teoriatuntia ja 4 ajotuntia tieliikenteen 

riskien tunnistamisesta ja hallinnasta. Uusi laki mahdollistaa myös ajo-opetuksen 

antamisen simulaattorilla. Tavoitteena on lisätä valmiuksia vaikeissa olosuhteissa 

ajamiseen ja liikennesääntöjä noudattavan vastuullisen ja turvallisen ajotavan 

omaksumista. Riskientunnistamiskoulutuksen pitäisi vahvistaa oppilaan valmiuksia 

tunnistaa ja välttää liikenteen vaaratilanteita sekä niitä tekijöitä, jotka voivat heikentää 

kuljettajan ajokykyä ja näin lisätä onnettomuusriskiä. 

Ajo-opetuksen pakollinen määrä henkilöauton B-ajokorttia varten väheni uudistuksessa 10 

ajo-tuntiin.  Sen lisäksi pakollisia ajotunteja ovat RTK:n vaatimat 4 tuntia, jotka voidaan 

suorittaa myös simulaattorissa. Traktorin (T-ajo-oikeus) ajokorttia varten ei vaadita 

pakollista ajo-opetusta tai ajokoetta.  

 

Ammatillista opetusta on hiukan hidastanut opiskelijoiden ikä. He ovat peruskoulun 

jälkeen tulleet ammattiopistoon opiskelemaan 15-16 –vuotiaina logistiikkaa. Iän puolesta 

he ovat ensimmäisenä vuonna päässeet vasta suorittamaan T-ajokortin (vähintään 15-

vuotias)  ja yleensä kolmannen vuoden opiskelut ovat saattaneet venyä, riippuen mihin 

aikaan vuodesta opiskelija on syntynyt. Tämä on johtunut siitä, että B-ajokortin ajokokeen 

on voinut suorittaa vasta samana päivänä kuin on 18 –vuotissyntymäpäivä. Vasta B-

ajokortin suorittamisen jälkeen on käytännössä aloitettu ensin C-ajo-opetus ja sen jälkeen 

CE-ajo-opetus. Ajokorttilain muutoksilla tuotiin hiukan helpotusta ammattiopistojen B-

opetukseen ja käytännössä nyt C-ajokokeeseen on voinut osallistua 18-

vuotissyntymäpäivänä, jos B-ajo-oikeus on hankittu ikäpoikkeusluvalla.  

Ikäpoikkeuslupia on kahdenlaisia. Ammatillisen koulutuksen ikäpoikkeuslupa sekä 

laajempi, maksullinen ikäpoikkeuslupa. Ammatilliseen koulutukseen liittyvän B- ajokortin 

voi jo saada 17-vuotiaana jos opiskelee ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa. 

Ammatilliseen perustutkintoon täytyy silloin sisältyä kuorma- tai linja-auton ajo-oikeuden 

suorittaminen. Kyseessä on Opetushallituksen valvonnassa tapahtuva ammatillinen 
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koulutus, jolloin suoritetaan myös ammattipätevyysvaatimusten mukainen perustason 

ammattipätevyys. Tämä 17-vuotiaana saatu ajokortti oikeuttaa ajamaan vain sellaisia ajoja 

jotka liittyvät ammatillisen kuljettajakoulutuksen opiskeluun, työharjoitteluun tai 

työpaikalla järjestettävään koulutukseen. Sisältää myös työmatka-ajot kotoa työpaikalle ja 

sieltä takaisin ilman poikkeamia. Ajo-oikeus mahdollistaa työssäoppimisen esimerkiksi 

pakettiauton kuljettajana. Ajokorttilupahakemuksen liitteeksi riittää huoltajan suostumus 

ajokortin suorittamiseen.  

 

Laajennettu, maksullinen ikäpoikkeuslupahakemus tehdään kirjallisesti Traficomille ja 

vaatii hakemuksen liitteeksi todistuksia ja selvityksiä.  B-ajo-oikeuden voi saada 17-

vuotiaana ja ajoja voi  tehdä hieman laajemmin kuin ammatilliseen koulutukseen 

liittyvässä ajo-oikeudessa. Myöntämisperusteina voivat olla koulumatkojen pituus tai 

puuttuvat joukkoliikenneyhteydet, opintoihin liittyvät työharjoittelu tai työpaikalla 

tapahtuva oppiminen tai työ- tai työharjoittelupaikka jonne kulkeminen on hankalaa tai 

puuttuvat joukkoliikenneyhteydet, harrastustoiminta tai terveydelliset syyt. 

Ajokorttilain liitteeksi ei myöskään lainuudistuksen myötä tarvitse lääkärintodistusta 1-

ryhmän ajokortteihin (T-, AM-, A- ja B-luokat). Ajokorttilupahakemukseen riittää hakijan 

oma arvio ajokykyyn vaikuttavasta terveydentilastaan. 2-ryhmän (C-, CE-, D-, ja DE) ajo-

oikeuteen vaaditaan edelleen lääkärinlausunto ajokyvystä.  

(Traficom Ajokortti-info)  

  

3.1.3 Kuljettajan ammattipätevyys 

 

Ammattimaisessa liikenteessä toimiva kuorma- ja linja-auton kuljettaja tarvitsee Euroopan 

Unionin alueella ammattipätevyyden. Kyseessä on Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2003/59/EY koskien maanteiden tavara- ja henkilöliikenteessä käytettävien 

ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyyttä ja jatkokoulutusta. Tarkoitus on 

taata yhtenäiset säännöt sekä kilpailumahdollisuudet koko EU:n alueelle. Kansalliset 

säädökset ovat laissa ja asetuksessa (aikaisemmin Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien 

ammattipätevyydestä 273/2007 ja Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton 
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kuljettajien ammattipätevyydestä 434/2018) koskien kuorma- ja linja-auton kuljettajien 

ammattipätevyyttä. Liikennepalvelulaki (Laki liikenteen palveluista 320/2017) on tuonut 

myös näihin muutoksia ja kumonnut aikaisemman lain ammattipätevyydestä. 

Ammattipätevyys on vaadittu henkilöliikenteessä 10.9.2008 ja tavaraliikenteessä 10.9.2009 

alkaen. 

 

Ammattiopistoissa annettava perustason ammattipätevyyskoulutus sisältää opetusta 

kuljetusten ja kuljettajien vaatimuksista, liikenneturvallisuudesta, turvallisuuteen 

vaikuttavista seikoista sekä asiakaspalvelusta ajoneuvoa kuljetettaessa ja muissa kuljettajan 

tehtävissä. Perustason ammattipätevyyden saavuttamiseksi vaaditaan 280 tunnin 

perustason ammattipätevyyskoulutus (alle 21-vuotias). Koulutus voidaan antaa myös 

nopeutettuna, jolloin koulutuksen kesto on 140 tuntia (yli 21 vuotiaat). 

 

Toimiakseen kuljettajana ammattimaisesti, täytyy suorittaa 35h jatkokoulutukset 5 vuoden 

aikana ammattipätevyyden säilyttämiseksi. Jatkokoulutus voidaan antaa useampana 

päivänä mutta opetus on annettava vähintään 7 tunnin jaksoissa. Näistä jatkokoulutuksen 

jaksoista, vähintään yhden jakson tulee olla opetusta turvalliseen, taloudelliseen ja 

ympäristöystävälliseen ajotapaan.  

(Traficom Kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyys) 

 

Ammattipätevyysasetukseen on tulossa muutos, jonka säädösvalmistelusta on tiedotettu 

Valtioneuvoston hankkeissa. Muutokset johtuvat Liikennepalvelulain (Laki liikenteen 

palveluista 320/2017) voimaan tulosta 1.7.2018. Asetukseen tulevia muutoksia ovat 

lähinnä tarkemmat säännökset liittyen perustason ammattipätevyyskokeesta ja sen 

toteutuksesta sekä siihen ilmoittautumisesta, kokeista, niiden toteutuksesta ja kokeiden 

järjestämisestä sekä arvioijien ja kokeesta vastaavan johtajan tehtävistä ja 

pätevyysvaatimuksista , kuorma- ja linja-autonkuljettajan koulutusta koskevien asiakirjojen 

säilyttämisestä, valvonnan järjestämisestä ja kokeiden järjestämistä koskevista 

ilmoituksista (Valtioneuvosto Säädösvalmistelu LVM028:00/2019) 
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Luksiassa  perustason ammattipätevyyskoulutuksen pituus riippuu opiskelijan iästä. 

Aikuiset (yli 21 vuotiaat) opiskelevat ammattipätevyyttä 140h  ja nuoret (alle 21 vuotiaat) 

280h. Ammattipätevyystunteja, määriä ja opetuksen sisältöä on muokattu lukuvuodelle 

2017-2018. Tällöin ensimmäisten aikuisopiskelijoiden ryhmälle tehtiin tuntitoteutuksiin 

(140h) hiukan isommat kokonaisuudet. Samalla päivitettiin 280h-opetuksen sisältöjä, 

tarkastettiin osa-alueiden tuntimääriä ja muokattiin opetustunteja. Tämän hetkisistä 

opiskelijoista vielä kolmannen vuosikurssin opiskelijat noudattavat vanhaa, aikaisempaa 

opetussuunnitelmaa.  

 

3.2 Organisaatiossa tapahtuneet muutokset  

 

1.1.2017 Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän astui voimaan uudistettu organisaatio. 

Kuntayhtymää kokonaisuutena sekä koulutusta toimialana (johtava rehtori) johtaa 

kuntayhtymän johtaja. Koulutuksen tukipalveluja johtaa talous- ja hallintojohtaja.  

Koulutuskuntayhtymässä ovat neljä tulosaluetta: 

 Koulutus: hyvinvointi, palvelut ja teknologia sekä laskennallinen tulosalue 

koulutuksen tukipalvelut 

 Tukipalvelut 

Uusi organisaatio pohjautuu toimialajakoon yhdistäen kaikki koulutusmuodot yhden 

hallinnon alle. Muutoksen tarkoituksena on vastata ammatillisen koulutuksen 

toimintalainsäädännön muutoksiin sekä tehostaa Luksian perustehtävää. 

Luksian tulosalueet: 

 Koulutus, Hyvinvointi 

- Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 

- Hiusalan perustutkinto 

- Humanistinen ja kasvatusala 

- Valma  

- Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus 
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 Koulutus, Palvelut 

- Kulttuuriala 

- Luonnontieteiden ala 

- Tieto- ja viestintätekniikka 

- Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 

- Tekniikan- ja liikenteen ala (esimerkiksi logistiikka)  

- Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 

 Koulutus, Teknologia 

- Kulttuuriala 

- Tekniikan ja liikenteen ala (esimerkiksi talonrakentaja, autonasentaja) 

 Tukipalvelut 

- tietohallinto-, talous- ja henkilöstö-, kiinteistö- ja ravitsemispalvelut muille 

tulosalueille ja hallintoelimille  

 

Aikaisemmin koulutustoimintaa johtivat kampuksille sijoitetut rehtorit (Lohja, Vihti ja 

Aikuisopisto), sekä heidän alaisuudessaan koulutuspäälliköt. Lisäksi uuteen organisaation 

tulosalueille valittiin palvelupäälliköt. Luksian kolmella toimialarehtorilla, on jokaisella  

vastuualueellaan useampia opintoaloja sekä kampuskohtainen vastuu. Toimialarehtorit 

vastaavat järjestyssäännöistä, opetussuunnitelmista ja alueen työelämäyhteistyöstä sekä 

tekevät opiskelijoita koskevia päätöksiä.  

Koulutuspäälliköt toimivat koulutusalan opettajien esimiehenä ja heidän vastuullaan ovat 

esimerkiksi koulutusalojen työjärjestykset.  

Palvelupäälliköt vastaavat kuntayhtymän ravitsemispalveluista, alaisinaan kolme 

ruokapalveluesimiestä, joista kukin vastaa oman toimipaikkansa suurkeittiön 

ruokatuotannosta.  

 Tietohallinnon sekä talous- ja henkilöstöhallinnon palveluista sekä muista koulutuksen 

tukipalveluista vastaavat palvelupäälliköt. 

Opiskelijan tukena opinnoissa ovat opintotoimistot, opinto-ohjaajat, terveydenhoitaja, 

kuraattori ja psykologi. Lisäksi kampuskohtaisesti on erityisopetuksesta vastaava opettaja 

(ERVA) laatii erityisen tuen suunnitelmat HOKSiin yhdessä opiskelijan ja koulutusalalla 
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toimivan ERVAn kanssa. Opiskelijoilla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän tarvitsee tukea 

opintoihinsa oppimisvaikeuksien, sairauksien, vamman tai jonkin muun syyn takia.  

   

Kuva 11 Luksian organisaatiokaavio (Luksia Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 -2019, Luksia.fi) 

 

Rahoitusmallin, supistusten ja organisaatiouudistuksen myötä lomautus- ja 

irtisanomismenettelyn mukaiset YT-neuvottelut käytiin koko Luksiassa syksyllä 2016.  

Näiden neuvottelujen myötä Luksian henkilöstöä vähennettiin ja logistiikan koulutusalalta 

irtisanottiin 2 ammatillista opettajaa.  

Jokaisella kampuksella on ollut opinto-ohjaajat, jotka ovat ohjanneet ja avustaneet 

opintopolkujen tekemisissä, alan vaihdoissa sekä mahdollisissa osaamisten tunnustamisissa 

ja tunnistamisissa. Jokaisella opiskelijaryhmällä on lisäksi ollut oma ryhmänohjaaja, joka 

on seurannut opintojen etenemistä, poissaoloja sekä ohjannut koulutusala kohtaisesti 

opinnoissa.  
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Organisaatiouudistukseen liittyen, syksyllä 2018 ryhmänohjaajat korvattiin koulutusala 

kohtaisilla tutkinnonohjaajilla. Opinto-ohjaaja osallistuu opiskelijan 

henkilökohtaistamiseen, aiemmin hankitun osaamisten tunnustamisella. Yleensä näitä ovat 

aikaisemmat perustutkinnot tai lukion opiskelut.  Opinto-ohjaaja ohjaa alanvaihdoissa sekä 

opastaa urasuunnittelussa. Lisäksi he kertovat lukio-opinnoista kaksoistutkintoa 

suorittaville sekä mahdollisista ammattikorkeakoulun väyläopinnoista osana opiskelijan 

ammatillisia opintoja.  

       
Kuva 12 Opintojen eteneminen Luksia.fi 

 

Tutkinnonohjaajat ovat koulutusaloilla vastuussa opiskelijan opintojen etenemisestä. 

Opinto-ohjaajan osaamisen tunnustamisen jälkeen tutkinnonohjaaja tunnistaa tai tunnustaa 

muuta ammatillista osaamista.  Henkilökohtaistamisella jokaiselle tutkintoa suorittavalle 

opiskelijalle rakennetaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) ja 

suunnitelmaan vaikuttavat asetettavat tavoitteet. HOKSin tekemisestä opiskelijan kanssa 

vastaa tutkinnonohjaaja ja sitä päivitetään opiskelujen edetessä.   HOKSiin kirjataan 

oppimisen tavat ja ympäristöt, joissa osaamisen kartuttaminen parhaiten onnistuu. Lisäksi 

määritellään myös ammattitaidon osoittaminen eli tarvittavat näytöt, missä ja miten 

osaamisen voi näyttää. 

Opettajat osallistuvat opiskelijoiden ohjaukseen ja opetukseen oppimisympäristöissä. 

Koulutusaloittain he antavat ammatillista ohjausta ja arvioivat opintojen edistymistä. 

Opettaja kertoo opiskelijoille opintojakson tavoitteet, sisällöt ja arviointiperusteet. Opettaja 

on yhteydessä opiskelijaan ja huoltajaan, esimerkiksi poissaolojen osalta. Opettajat voivat 

tunnustaa osaamista hänen opettamansa tutkinnon osan osalta. 

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen (TJK) ohjaaja toimii koulutusalan yhteyshenkilönä 

yrityksiin päin. Hän tekee opiskelijoiden TJK-sopimukset, ohjaa ja neuvoo opiskelijaa 

jakson aikana sekä osallistuu arviointiin. Logistiikan koulutusalalla hän myös ottaa vastaan 
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ammatilliset ja opintojaksoihin liittyvät näytöt. Aikaisemmin nämä 

työssäoppimispaikkojen sopimukset ja ohjaustehtävät liittyivät, lähinnä toisen ja 

kolmannen vuosikurssin ryhmänohjaajien tehtäviin. 

(Luksia – Opiskelijalle)  

 

3.2.1 Vuosityöaika  

 

Ammatillisten koulutuksen kaikki opettajat siirtyvät asteittain vuosityöaikajärjestelmään. 

Oppilaitosten siirtyminen on rajattu tapahtuvaksi ajalla 1.8.2018-1.8.2020. Luksiassa 

vuosityöaikaan siirtyminen toteutettiin 1.1.2019.  

Ammatillisten oppilaitosten yhtenäinen vuosityöaikajärjestelmä mahdollistaa amisreformin 

mukaisen ammatillisen koulutuksen järjestämisen ja samalla korjataan ammatillisten 

opettajien työnsuhteen ehdoissa olleita epäkohtia. Amisreformin myötä lainsäädäntö on 

muuttunut ja oppituntia ei tunneta käsitteenä tai opettajan palkanmaksun perusteena. 

Samalla OVTES:n (Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus) 

koulutusalakohtaiset liitteet ja aikuiskoulutuskeskusten määräykset korvautuvat opettajien 

yhtenäisellä työaikajärjestelmällä. Amisreformi muutti opettajien työnkuvaa opetuksen 

monipuolistuessa sekä koulutuksen siirtyessä enemmän oppilaitosten ulkopuolelle 

työpaikoille. Vuosityöaikajärjestelmän mukaisesti opetusta voidaan myös antaa kesällä. 

Ammatillisten opettajien vuosityöaika perustuu opettajan tekemiin työtunteihin, jolloin 

kaikki työtehtävät tehdään työajalla. Opettajan vuosityöaikaa on 1 500 tuntia vuodessa. 

Vuosityöaikaan lasketaan oppitunnit, oppituntien valmistelu- jälkityöt, koulutukset, 

kokoukset, palaverit, tapaamiset ja kaikki opettajalle määrättävät muut työtehtävät. Näitä 

muita työtehtäviä voivat olla esimerkiksi opiskelijan työssäoppimisen tai tutkinnon 

ohjaaminen, näyttöjen järjestelyt sekä tutkinnon vastaanottamis- ja arviointityöt. 

  

Opettajien työtehtävät ja niihin varatut työajat kirjataan työaikasuunnitelmaan. 

Suunnitelmat vahvistetaan ennen luku- tai työvuoden alkua. OVTES:n mukaan opettajan 

laskennallisia työpäiviä on lukuvuodessa 195 työpäivää. Työpäiviä vähentävät 

itsenäisyyspäivä, loppiainen tai vapunpäivä jos ne ovat kalenterissa muina arkipäivinä kuin 
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lauantaina. Työpäivistä vähintään viisi ovat koulutus- ja/tai suunnittelutyöpäiviä. 

Vapaajaksoviikkoja eli lomaviikkoja on vuodessa 12 jolloin työviikkoja vuodessa on n. 40 

viikkoa.  

Työviikkojen vuosityöaika, 1 500h on jaettu sidottuun, sitomattomaan ja sääntelemät-

tömään työaikaan. Sidottua työaikaa ovat kaikki ne työtunnit (vuosityö ajasta 75 % eli 1 

125h), jossa työ täytyy tehdä tiettyyn aikaan tai tietyssä paikassa. Sidottua työaikaa ovat 

opetuksen lisäksi ohjaus, palaverit, yhteissuunnittelu ja muut vastaavanlaiset työtehtävät.  

Opettajan työtehtävät ratkaisevat, käytetäänkö sidottua vai sitomatonta työaikaa.  

Sitomatonta työaikaa ovat ne työtehtävät joissa opettaja itse päättää ajan ja paikan. 

Sitomatonta työaikaa ovat loput, eli 25% vuosityöajasta, eli 375 tuntia. Paikkaan ja aikaan 

sitomaton työaika on tarkoitettu lähinnä opetuksen ja ohjauksen suunnitteluun sekä 

jälkitöihin. Monimuoto-opetuksessa ja verkko-opetuksessa esimerkiksi sitomatonta 

työaikaa on opettajan vastauksien kommentointi. Tämä voi tapahtua opettajan valitsemana 

ajankohtana ja haluamassaan paikassa.  

Työnantajalla on mahdollista sijoittaa työaikaa kaikille työpäiville mutta nollapäivinä, 

jolloin työjärjestykseen ei ole merkitty sidottua työaikaa, opettajan ei tarvitse päivystää 

vaan hän voi itse päättää tekeekö esimerkiksi suunnittelua sitomattomalla työajalla.  

Sääntelemätöntä työaikaa käytetään sellaisiin työtehtäviin kuten vastuu- ja erillistehtävät 

(Luksiassa esimerkiksi autokoulunjohtaja, tuotevastaava), esimiestehtävät, koulutukset, 

työelämäyhteistyö ja oman osaamisen kehittäminen.  

 

Oppituntien pituus on 45min ja vuosityöaikajärjestelmässä lyhyet, esimerkiksi 15 minuutin 

tauot sidottujen työtehtävien välissä, sisältyvät sidottuun työaikaan. Puolen tunnin 

ruokatauko mahdollistaa opettajan poistumisen työpaikalta ja on opettajan omaa aikaa. 

Tällöin hänellä ei ole työtehtäviä tai vastuuta opiskelijoista. Jos ruokatauolla on 

työtehtäviä, kuten lounaspalaveri tai vastuu opiskelijoista, on työaikaa. 

(Kuntatyönantajat Ammatillisen koulutuksen vuosityöaikamalli ja OVTES Kunnallinen 

opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2018-2019)  
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4. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS  

 

Tutkimusstrategioista löytyy kolme traditionaalista strategiaa; kokeellinen, kvantitatiivinen 

ja kvalitatiivinen tutkimusstrategia.  

Kokeellisessa eli eksperimentaalisessa tutkimuksessa mitataan käsiteltävän yhden tai 

kahden muuttujan vaikutusta toiseen muuttujaan ja analysoidaan syy-seuraussuhteita. 

Olosuhteita muunnellaan ja suunnitellaan, miten muutos saadaan aikaan yhdessä tai 

useammassa muuttujassa.  

Kvantitatiivinen, eli määrällistä tutkimusta kutsutaan myös ”survey” –tutkimukseksi. 

Tutkimus on kysely- tai haastattelumenetelmällä toteutettu ei-kokeellinen tutkimus, jossa  

kerätään tietoa standardoidussa muodossa satunnaiselta ihmisjoukolta. Kerätyn aineiston 

avulla pyritään vertailemaan, kuvailemaan ja selittämään ilmiöitä.  

Kvalitatiivista eli tapaustutkimusta kutsutaan myös ”case study”-tutkimukseksi mutta 

parhaiten sitä kuvannee sanat laadullinen tutkimus. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään 

ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä tutkimalla yksityiskohtaista tietoa yksittäisistä 

tapauksista tai pienestä joukosta tapauksia jotka ovat suhteessa toisiinsa.  

Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen eli määrällisen ja laadullisen tutkimuksen erot eivät ole 

kovin selkeät ja parhaimmillaan ne täydentävät toisiaan. Nämä tutkimukset ovat 

lähestymistapoja tutkittavaan aiheeseen ja niitä on useinkin vaikeaa erottaa toisistaan. 

Niiden nimitykset kvantitaviisena ja kvalitatiivisena tutkimuksessa myös saattavat asettaa 

termeinä vastakohdiksi. Tutkimustavat täydentävät toisiaan ja niitä usein käytetäänkin 

rinnakkain. Kvantitaativinen tutkimus antaa enemmän tietoa numeroina,  kun taas 

kvalitatiivinen selittää enemmän asioiden merkityksiä. (Hirsijärvi & al. (1997) 125-128) 

 

Tilastokeskus on suomalainen viranomainen, joka tuottaa valtaosan Suomen virallisista 

tilastoista. Keskuksella on määritelmät näille tutkimusmenetelmille. Tilastokeskus kerää 

tietoa, yhdistää nämä tietoaineistot sekä asiantuntemuksen tilastoiksi ja tietopalveluiksi. 

Tilastokeskuksella on myös selkeät määritelmät tilastojen käsitteille, määritelmille ja 

tutkimusmetodeille, kuten kvantitatiiviselle ja kvalitatiiviselle tutkimukselle.  
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Kvantitatiivinen tutkimus tulkitsee ja kuvailee ilmiöitä tieteen yleisen logiikan mukaan,  

kehittämällä mahdollisimman tarkkoja mittausmenetelmiä ja keräämällä tutkimusaineistot 

mahdollisimman edustavien väestöotosten perusteella sekä soveltaa tilastotieteen 

menetelmiä aineistoihin jotta tehtäisiin oikeita johtopäätöksiä. (Tilastokeskus –Tietoa 

tilastoista) 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa etukäteen laadittujen kysymysten sijaan tutkimushenkilöt 

saavat vapaamuotoisemmin kertoa aihealueeseen liittyviä kokemuksia ja mielipiteitä 

haastatteluissa tai ryhmähaastattelutilanteessa. Kvalitatiivinen menetelmä on ns. 

ymmärtävä menetelmä joka antaa mahdollisuuden kartoittaa ilmiöitä niiden rikkaudessaan. 

Tutkimusta käytetään joko itsenäisenä tutkimusmenetelmänä tai yhdessä kvantitatiivisen 

tutkimuksen kanssa. 

 

4.1 Tutkimuksen eteneminen 

 

Tutkimusprosesseista on olemassa kaksi johtavaa näkemystä, toinen Jenkinsin (1985) 

kahdeksan portainen malli ja vanhempi Wallacen (1969) sykleihin perustuva 

tutkimusprosessimalli. Tämä tutkimuksen eteneminen kuvastaa erittäin hyvin Jenkinsin 

tutkimusprosessin vaiheita:  
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Kuva 13 Jenkinsin tutkimusprosessin malli (Järvinen & Järvinen 2011, 3) 

 

Idea käynnistää tutkimuksen ja on yleensä asiantila tai kysymys, johon haluamme 

vastauksen. Seuraavaksi tutkija lähtee selvittämään, onko kyseisestä asiasta jo tehty tuore 

kirjallisuuskatsaus vai tekeekö hän itse kirjallisuuskatsauksen. Tutkimusaiheen 

löytymisessä tunnistetaan kolme osaa, alkuperäiset kysymykset joihin halutaan vastauksia, 

tutkimuksen perustelut miksi niihin halutaan vastauksia ja täsmentävät kysymykset, joilla 

tuotetaan vastauksia alkuperäisiin kysymyksiin. Tämän jälkeen valitaan tutkimusstrategia 

riippuen ideasta, tutkimuskohteesta ja ongelmasta.  Sen jälkeen siirrytään 

koesuunnitteluun, jolloin valitaan tarvittava tutkimustapa, jolla kysely esimerkiksi 

toteutetaan.  Tutkimustavan valinnan jälkeen toteutetaan tietojen keruu ja nämä tulokset 

analysoidaan ja tehdään johtopäätökset. Kun analysointi ja johtopäätökset on tehty, 

julkaistaan tulokset tutkimuksena. (Järvinen & Järvinen (2011) 3-6) 

  

Tutkimusmetodiksi valittiin kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa voidaan käyttää suppeampaa otantaa ja kohdistaa se tiettyyn ryhmään 

vastaajia. Tutkimus on myös perusteellisempaa ja tärkeintä on aineiston laatu. Aineistolla 

on merkitystä, jotta se olisi kattava suhteessa siihen, miten analyysia ja tulkintaa siitä 

voidaan tehdä. Kvalitatiivisille analyysille on tyypillistä induktiivinen päättely, jossa 

1. idea 

2. kirjalli-
suuskar-
toitus 

3. 
tutkimus
aihe

4. 
tutkimus 
strategia

5. koe 
suunnit 
telu

6. 
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keruu

7. 
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8. 
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minen
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pyritään tekemään päätelmiä sekä lähinnä yleistyksiä aineiston materiaalin perusteella.  

Aineistoa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin sekä monitahoisemmin eikä pyritä 

tilastolliseen yleistämiseen. Johtopäätöksiin voidaan myös johtaa keskustelua ja analyysiä 

kirjallisen viestinnän kautta. 

 

4.2 Tutkimuksen toteutus  

 

Tutkimuksen tavoitteena oli vastata keskeisiin tutkimuskysymyksiin muutosjohtamisesta 

ammatillisessa koulutuksessa tapahtuneiden muutosten valossa. Näistä keskeisimmät 

muutokset koskivat aikuisten ja nuorison opetuksen yhdistymistä samaan oppilaitokseen, 

uutta opetussuunnitelmaa ja siihen liittyviä opintojaksouudistuksia sekä toteutettua 

vuosityöaikaa. Muita viime vuosina tapahtuneita muutoksia ovat olleet ajokorttilain 

muutoksen tuomat haasteet sekä itse organisaatiossa tapahtuneet organisaatiomuutokset. 

Lisäksi mielenkiinnon kohteena oli itse opetus, sen kehittäminen ja mahdollisten uusien 

ideoiden kerääminen opetukseen, oppimisympäristöihin ja toteutukseen.  

 

Tutkimus toteutettiin käytännössä kyselylomakkeella. Kysely toteutettiin Webropol- 

kyselytyökalulla. Kyselyn linkki lähetettiin sähköpostilla, kahdelle eri ryhmälle. Toinen 

ryhmä koostui logistiikan koulutusalan opettajista ja toinen ryhmä logistiikan 

aikuisopiskelijoista. Kyselyn aikaan logistiikan koulutusalalla toimi 8 opettajaa, joista 4 oli 

liikenneopettajia ja 4 oli logistiikan opettajia. Aikuisopiskelijoiden talossa opiskelevista 

ryhmistä valittiin syksyllä tai vuoden 2018 aikana aloittaneita opiskelijoiden ryhmät, jotka 

olivat aloittaneet uuden opetussuunnitelman mukaisen opiskelun. Nämä ryhmät olivat   

varsinaisesti myös ensimmäiset opiskeluryhmät jotka olivat aloittaneet opiskelut suoraan 

ns. nuorisopuolen opettajien kanssa. Näistä opiskelijoista 11 oli kuljettajapuolen 

opiskelijoita ja 1 varastopuolen opiskelija. Opiskelijat ovat pääosin monimuoto-

opiskelijoita jotka suorittavat logistiikan perustutkintoa töiden ohessa.  

Sähköpostin saateviestissä painotettiin kyselyn olevan luottamuksellinen eikä kyselyn 

vastaajan tiedot näkyneet tutkimuksen tekijälle. Ainoat taustatiedot kartoitettiin 
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opiskelijaryhmältä, kysymällä opiskelujen aloitus ajankohtaa sekä mahdollisten 

aikaisempien tutkintojen hyväksi luentaa logistiikan opiskeluja aloitettaessa.   

Opettajille kohdennetun kyselylomakkeen pakollisesti vastattavat kysymykset oli tehty 

Likert-asteikolla. Asteikossa käytettiin asenneväittämiä, jotka ilmaisivat sekä kielteistä että 

myönteistä asennetta kyseiseen kysymykseen. Vastaajat arvioivat kysymystä 

viisiportaisella asteikolla, jossa vastausvaihtoehdot olivat täysin samaa mieltä, jokseenkin 

samaa mieltä, jokseenkin eri mieltä, täysin eri mieltä ja EOS-ei osaa sanoa. Näitä 

kysymyksiä oli kyselylomakkeella 29 kysymystä. Lisäksi opettajilla oli mahdollisuus 

anonyymisti palautetta muutoksista, muutosvastarinnasta, liikenneopetuksesta sekä näihin 

liittyen kehittämisideoita 11 kysymyksen verran.  

Aikuisopiskelijoiden kysymyksissä kahden taustakysymyksen lisäksi kysyttiin opintojen 

etenemisestä ja siihen liittyvän informaation saamisesta sekä toteutumista. Näillä 

kysymyksillä taustoitettiin myös opetuksen laatua sekä miten aikuisopiston integroimisessa 

nuorisopuolelle oli onnistuttu. Osa kysymyksistä liittyi myös opiskelujen ja muun elämän 

yhteensovittamiseen sekä monimuoto-opiskelijoiden työjärjestyksiin. Näitä pakollisesti 

vastattavia kysymyksiä oli yhteensä 28 kappaletta ja ne toteutettiin yksinkertaisina kyllä/ei 

– vastausmahdollisuuksilla. Yhdessä kysymyksessä kartoitettiin opiskelupäivien toteutusta 

kuukausitasolla. Sen lisäksi opiskelijoilla oli mahdollisuus antaa palautetta, kommentteina 

tai kehittämisideoina, koskien opetuksen järjestelyitä ja työjärjestyksiä vastaamalla 

vapaaehtoisesti viiteen kysymykseen.  

Kysymykset kokonaisuudessaan ovat tämän tutkielman liitteenä.  

 

4.3 Keskeiset tutkimustulokset  

 

Sähköposti kyselystä saatteineen ja siihen sisältyvä linkki kyselylomakkeisiin lähetettiin 

yhtä aikaa sekä opettajille että opiskelijoille. Muistutus kyselyyn osallistumisesta 

lähetettiin kaksi kertaa parin seuraavan viikon aikana. Opettajien kysely lähetettiin 

kahdeksalle opettajalle ja vastauksia saatiin viideltä opettajalta, jolloin vastaus prosentti 

kyselyyn oli 56%. Näistä vastaajista myös neljä jätti kirjallista palautetta ja 

kehittämisehdotuksia vapaasti vastattaviin kysymyksiin.   
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Opiskelijoiden kysely lähetettiin kahdelletoista opiskelijalle ja vastauksia saatiin 

seitsemältä opiskelijalta, jolloin vastausprosentti oli 58%. Näistä opiskelijoista kolme jätti 

kirjallista palautetta ja kehittämisehdotuksia vapaasti vastattaviin kysymyksiin.  

Keskeiset tutkimustulokset edustavat vain hiukan yli puolta kyselyyn vastanneista ja 

kyselyyn valituista ryhmistä. Sanalliset kehittämisehdotukset ja palautteet edustavat vain 

sen vastaajaa.  

 

4.3.1 Muutosjohtaminen –kyselyn tuloksia 

 

Opettajille suunnatussa kyselyssä kysyttiin muutoksista koskien ammattiopiston ja 

aikuisopiston yhdistymistä, uutta opetussuunnitelmasta ja vuosityöajasta. Kyselyn 

pääpaino oli muutosten tiedotus ja viestintä, tavoitteiden asettelu ja ohjaus sekä muutoksiin 

liittyvät haasteet ja muutosvastarinta yleisesti. Lisäksi kysyttiin, miten nämä muutokset oli 

valmisteltu, suunniteltu ja toteutettu koulutusalalla. Lisäksi opettajilla oli mahdollisuus 

kirjalliseen palautteeseen, kehitysideoita ja ajatuksia liittyen edellisten aiheiden lisäksi 

myös työjärjestyksiin ja opetukseen.  

Tutkimuskysymyksistä peilattiin organisaation viestintää muutoksista, muutosten 

mahdollisia haasteita ja muutosvastarintaa sekä esimiesten toimintaa koulutusalalla 

muutoksia suunniteltaessa ja toteutettaessa.   

Muutoksen viestintää kysyttiin kyselylomakkeella opistojen yhdistymisen, 

opetussuunnitelman ja vuosityöajan osalta. Kysyttäessä tiedon ja ohjauksen välittymistä 

opistojen yhdistymisen osalta, yksi vastaaja oli sitä mieltä että sitä oli ollut saatavilla kun 

loput (4 vastaajaa) olivat sitä mieltä, ettei tietoa ja ohjausta ollut ollenkaan tai hyvin vähän. 

Opetussuunnitelmien osalta 2 vastaajista oli sitä mieltä, että tietoa ja ohjausta uudesta 

opetussuunnitelmasta ja sen sisällöstä oli saatavilla ja loput (3 vastaajaa) olivat sitä mieltä, 

ettei tietoa ja ohjausta ollut riittävästi. Vuosityöaikaan siirtymisestä oli erittäin riittävästi 

tietoa ja ohjausta yhden vastaajan mielestä, kahden vastaajan mielestä tietoa ja ohjausta oli 

saatavilla hyvin ja loppujen (kahden vastaajan) mielestä tietoa ja ohjausta ei ollut saatavilla 

riittävästi.  
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Vastaajien mielestä yhdistymisen sisäinen tiedotus ei ollut riittävää, kaikki vastaajat 

(5vastaajaa) olivat sitä mieltä, ettei tiedotusta ollut riittävästi. Uusien opetussuunnitelmien 

tiedottamisesta yksi vastaaja vastasi tiedotusta olleen lähes riittävästi, kun loput (4 

vastaajaa) olivat sitä mieltä, ettei tiedotusta ollut riittävästi. Vuosityöajasta tehty sisäinen 

tiedottaminen oli onnistuneempaa, yhtä vastaajaa lukuun ottamatta, muut olivat sitä mieltä,  

että tiedottamista oli suhteellisen hyvin.  

Vaikka näihin muutoksiin ei pystytty kovin paljon organisaatiotasolla puuttumaan, oman 

oppilaitoksen muutostavoitteissa nähtiin vastaajien mielestä myös haasteita. Muutoksen 

tavoitteiden näkyvyys ei opistojen yhdistymisen kohdalla ollut riittävästi esillä kaikkien (5 

vastaajaa) mielestä. Opetussuunnitelma muutoksen osalta yhden vastaajan mielestä 

muutoksen tavoitteet olivat jokseenkin näkyvillä ja muiden (4 vastaajaa) mielestä ne 

olisivat voineet olla nähtävillä paremmin. Vuosityöaikaan siirtymisestä aiheutuvista 

muutoksista sen sijaan, tavoitteet olivat selkeämmin nähtävillä kolmen vastaajan mielestä 

ja loput vastaajat olivat sitä mieltä, että tavoitteet eivät olleet riittävästi näkyvillä.   

Muutosten valmistelua, suunnittelua, toteutusta koulutusalan sisällä sekä vaikutusta omiin 

työtehtäviin kysyttiin samoin oppilaitosten yhdistymisen, uuden opetussuunnitelman ja 

vuosityöaikaan siirtymisen osalta. Kysyttäessä valmisteltiinko ja suunniteltiinko 

aikuisopiston yhdistymistä nuorisopuolelle koulutusalan sisällä, kaikkien vastausten 

perusteella ei lainkaan tai ei ainakaan riittävästi. Suunnittelusta, mitä muutoksia 

yhdistyminen tuo tullessaan, yhden vastaajan mielestä oli jonkin verran suunniteltu, miten 

muutos vaikuttaa opetukseen. Loppujen vastaajien mielestä suunnittelua ei ollut 

tapahtunut. Muutosten toteutuksen onnistumisesta olivat vastaajat lähes samaa mieltä, ettei 

toteutus ollut onnistunut koulutusalan sisällä. Kysymys jolla kartoitettiin ohjausta uusiin 

työtehtäviin, jakoi vastaajien mielipiteitä. Yhden mielestä oli saatu jotain ohjausta ja 

loppujen vastaajien mielestä ohjausta työtehtävien muutoksiin ei ollut ollenkaan tai 

ainakaan riittävästi.  

Uutta opetussuunnitelmaa ei myöskään valmisteltu ja suunniteltu riittävästi koulutusalan 

sisällä vastaajien mielestä. Yhden vastaajan mielestä suunnittelua oli ollut mutta loput (4 

vastaajaa) oli sitä mieltä, ettei suunnittelua ja ohjausta ollut riittävästi tai lainkaan. Täysin 

samanlaiset vastaukset saatiin myös kysymykseen, pohdittiinko uuden opetussuunnitelman 

mukanaan tuomia muutoksia logistiikan opetuksessa koulutusalan sisällä ja saivatko 

vastaajat riittävästi tietoa ja ohjausta, miten uusi opetussuunnitelma vaikutti omiin 
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työtehtäviin. Lisäkysymyksillä kohdennettiin vielä muutoksia aikuisopiskelijoiden 

opiskeluun ja tiesivätkö opettajat että myös uuden opetussuunnitelman koskevan 

aikuisopiskelijoita. Vastaajista yli puolet (3 vastaajaa) tiesi, että lukuvuoden 2018-2019 

alussa, myös aikuisopiskelijoiden perustutkinto opiskellaan kokonaisuudessaan eli 180 osp. 

Kaksi vastaajaa ei tästä muutoksesta ollut tietoinen. Sen sijaan, siitä mitkä ammatillisten 

valinnaiset opintojaksot on valittu oppilaitoksen logistiikan opetussuunnitelmaan, tiesi vain 

2 vastaajaa. Kaikki (5) vastaajat vastasivat myös, etteivät ole osanneet opastaa 

opetussuunnitelmamuutoksen jälkeen aikuisopiskelijoita heitä heidän henkilökohtaiselle 

opinpolulleen koskien yhteisten opintojaksojen suorittamista. Sen sijaan 

aikuisopiskelijoiden opastamisessa ammatillisten opintojaksojen henkilökohtaiselle 

opintopoluille, oli osannut opastaa 2 vastaajaa. Kolmelle vastaajalle opastus oli ollut 

haasteellista.      

Vuosityöaikaan siirtymistä koulutusalan sisällä ei ollut valmisteltu riittävästi kaikkien 

vastaajien mielestä. Logistiikan koulutusalalla yhdessä tehtyä suunnittelua koskien 

vuosityöaikaan siirtymistä ja siitä aiheutuvia muutoksia, ei vastaajien mukaan myöskään 

suunniteltu riittävästi (3 vastaajaa) tai ei ollenkaan (2 vastaajaa). Saatiinko riittävästi tietoa 

ja ohjausta omien työtehtävien muutoksiin, vastaukset hajosivat niin että yhden vastaajan 

mielestä suunnittelua ja ohjausta oli ollut, kahden vastaajan mielestä ei ollut riittävästi, 

yhden vastaajan mielestä ei ollenkaan ja viides vastaaja ei osannut sanoa. Muutoksen 

toteutus oli yhden vastaajan mielestä jokseenkin onnistunut ja loppujen vastaajien mielestä 

ei kovin tai ei ollenkaan onnistunut koulutusalalla.  Lisäksi vuosityöaikaan ja sen mukana 

tulleisiin muutoksiin haettiin suuntaa muutamalla kysymyksellä.   Vuosityöaikaan on 

määritelty sisältyväksi jokaiselle opettajalle 5 koulutus- tai suunnittelupäivää. Tämä määrä 

oli yhden vastaajan mukaan riittävä mutta neljä vastaajaa oli sitä mieltä, että määrä ei ole 

riittävä. Koulutusalan suunnittelupäiviä kartoitettiin ja yhden vastaajan mielestä 1-2 

suunnittelupäivää on riittävä määrä mutta neljän vastaajan mielestä päiviä ei ole ollut 

riittävästi. Kaikki vastaajat myös kokivat, etteivät nämä logistiikan suunnittelupäivät ole 

olleet hyödyllisiä. Samoin kaikki vastaajat vastasivat, ettei päivien aikana tehtyjä, 

esimerkiksi opetuksen suunnittelua koskevia suunnitelmia ollut lainkaan jalkautettu 

logistiikan työjärjestyksiin. Kysyttäessä, onko vastaajan omia tai ryhmätyönä tehtyjä 

suunnitelmia tai kehittämisehdotuksia toteutettu, vain yhden vastaajan mielestä näin oli 



58 
 

tapahtunut. Lisäksi palautteissa nämä neljä vastaajaa vastasivat, ettei yhtään heidän 

ryhmiensä tai itsensä ehdottamaa suunnitelmaa tai kehittämisehdotusta ollut toteutettu.  

Vapaissa kirjallisissa palautteissa haettiin vastauksia muutosvastarintaan sekä muutoksien 

tuomiin haasteisiin. Aikuisopiston yhdistymisen nuorisopuolelle, koettiin haasteiksi se, 

ettei aikuisopiskelijoilla ole kenttäopettajaa, joka olisi vastuussa heidän harjoituksistaan. 

Huolestuneita oltiin myös siitä, että aikuiset harjoittelevat itsenäisesti, ilman ohjausta. 

Samoin koettiin parissa vastauksessa haasteeksi, se ettei työjärjestyksiä ole, jolloin 

kenelläkään ei ole opetusvastuuta. Samoin ryhmät joissa on sekaisin sekä nuoria että 

aikuisia tuo sekavuutta opetukseen. Yhdessä vastauksessa otettiin kantaa siihen, että 

opiskelijoita saapuu opiskelemaan lähes viikoittain, eikä heille järjestetä perehdytystä 

opetussuunnitelmaan, järjestyssääntöihin tai työturvallisuuteen. Kysymys, pitäisikö 

aikuiset ja nuoret yhdistää useammin samoille tunneille, jakoi vastaajat. Kahden mielestä 

heidän opetuksensa pitäisi pitää erillään ja kahden vastaajan mukaan ajokortti- ja 

ammattipätevyysteorioihin nämä opiskelijaryhmät voitaisiin yhdistää.  

Työjärjestykset, niiden sekavuus tai puute, toi runsaasti palautetta. Työjärjestyksissä ei ole 

riittävästi huomioitu opiskelijoiden ryhmäkohtaista opetusta tai tunteja ei ole 

korvamerkitty. Kun tunteja ei ole riittävästi korvamerkitty, opettajat tai opiskelijat eivät 

tiedä mitä opettavat tai opiskelevat. Lisäksi HOKSien (henkilökohtainen opiskelujen 

kehittämissuunnitelma) laatiminen on vaikeaa eivätkä yhteisesti opetettavien opinnot 

edisty. Ammattipätevyystunteja pidetään myös turhaan ja päällekkäin, vaikka näitä tunteja 

voisi yhdistää 140h toteutuksesta 280h toteutuksiin.  

Vaikka muutokset ovat tuoneet mukanaan haasteita, varsinaista oppilaitosten 

yhdistymisestä johtuvaa muutosvastarintaa ei koulutusalalla ollut havaittavissa. Lähinnä 

muutos on aiheuttanut edelleen sekavuutta, siitä ettei kukaan ota vastuuta opetuksesta, 

opintojaksoista tai työjärjestyksistä. Myöskään uusi opetussuunnitelma ei ole tuonut 

mukanaan muutosvastarintaa koulutusalalle. Sen sijaan uusi opetussuunnitelma on 

aiheuttanut hämmennystä siitä, että opettajat joutuvat kiertämään ryhmästä toiseen. 

Opetuksen ja opetusaiheiden vanhaa pysyvyyttä ei enää ole joka vastaavasti vähentää 

vastuuta opetuksesta. Lisäksi tuotiin esille opiskelijoiden ohjaamisen tason heikkeneminen 

ja useassa palautteessa toivottiin ryhmänohjaajien palauttamista. Sekavuutta aiheuttaa 

myös uusien opiskelijoiden aloittaminen kesken jaksojen.  Myöskään vuosityöaikaan 

siirtyminen ei ole tuonut esille varsinaista muutosvastarintaa mutta haasteita kuten 
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työtunteja on viikkotasolla enemmän kuin aikaisemmin mutta opiskelijoiden päivät ovat 

lyhyempiä. Vuosityöaika on koettu joustamattomammaksi eikä selkeitä työjärjestyksiä tai 

suunnitelmallisuutta ole työjärjestyksien laadinnassa. Opetus ja työnteko koettiin myös 

kaaosmaiseksi. Vuosityöajasta ei myöskään ole kuultu mitään positiivista, koulutusalaan ei 

ole kohdistunut sisäistä ohjausta ja on syntynyt epätietoisuutta tuntien merkitsemisestä.  

Muihin kyselylomakkeilla oleviin kysymyksiin ja niihin saatuja palautteita ja vastauksia on 

hyödynnetty johtopäätös osiossa ja kehittämisehdotuksiin.   

 

4.3.2 Opiskeluhaasteita muutoksen myrskyissä – kyselyn tuloksia 

 

Taustatiedoista kysyttiin opiskelujen aloittamisajankohtaa, joka oli yhtä opiskelijaa lukuun 

ottamatta, aloitettu syksyllä 2018. Yksi opiskelija oli aloittanut opiskelut jo keväällä 2018, 

kuitenkin uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Vastaajista 71% (5 vastaajaa) oli myös 

saanut edellisistä opiskeluista ja perustutkinnoista hyväksi luettuja opintojaksoja ja 

kahdelle (29%) opiskelijalle opiskeltavaa kertyi 180 osp, koko perustutkinnon 

opetusmäärä. Kyselyyn valituista opiskelijoista vain kaksi tiesi opinnot aloittaessaan, 

opiskelevansa koko perustutkinnon 180 osp. Aikaisemmin aikuisopistossa opiskeltiin vain 

ammatillisia opintojaksoja perustutkinnon suorittamiseksi.   

Yhteisten opintojaksojen (YTOt) suorittamiseksi oli syksyllä 2018 muutamana päivänä 

monimuoto-opiskelijoiden mahdollisuus kartoittaa osaamistaan sekä suorittaa 

opintojaksoja ”Osaamoissa”. Kyselyssä kysyttiin, oliko näitä ”Osaamoja” hyödynnetty ja 

olisiko niitä pitänyt olla myös myöhemmin esimerkiksi keväällä. Vajaa puolet vastaajista 

(43%) oli saanut syksyn ”Osaamojen”  kautta puuttuvia tai pakollisia opintojaksoja 

suoritettua ja lähes kaikki (85%) olisivat toivoneet ”Osaamojen” jatkuvan myös keväällä.  

Kyselyn vastaajista lähes kaikilla (86%) oli vielä kyselyä tehdessään, YTTOja 

suorittamatta. Heistä 72% tiesi, miten loput, pakolliset YTOt saa suoritettua. Kirjallisissa 

palautteissa toivottiin, että verkkokurssit tehtävineen olisivat tasaisempia, nyt osaan 

tehtävistä meni useampia päiviä ja osaan vain muutama tunti. Kirjallisia opintopolkuja 

suoritettavine opintojaksoineen toivottiin sekä yhteistä osoitetta josta saisi YTTojen 

suorittamiseen neuvoja ja suoritettavia verkkokursseja tai tehtäviä.  
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Logistiikan ammatillisten opintojaksoja koskevia kysymyksiä oli viisi sekä mahdollisuus 

kirjalliseen palautteeseen. Näistä ammatillisista kysyttiin opintojaksoista, aiheista ja 

tavoitteista. Vain kahden vastaajan (29%) mielestä ammatillisten opintojaksojen aluksi oli 

selkeästi kerrottu opintojakson aiheet ja tavoitteet sekä annettu riittävästi tietoa 

ammatillisten opintojaksojen sisällöstä. Valinnaisista ammatillisista opintojaksoista oli 

saanut valita suuntautumisvaihtoehdon yli puolet (57%) vastaajista. Ammatillisten osien 

edellyttävää osaamista tehdään työssä oppimassa ja ammattitaito sekä osaaminen 

osoitetaan tekemällä työtehtäviä eli näyttöjä. Kysyttäessä mitä kulloiseenkin opintojaksoon 

liittyvien näyttöjen osaamistavoitteet ovat, opiskelijoista puolet (57%, 4 vastaajaa) tiesivät 

osaamistavoitteet ja vajaa puolet (43%, 3 vastaajaa) ei näitä tavoitteita tiennyt. 

Opintojaksoihin liittyvistä näytöistä ja niihin liittyvistä harjoitteluista oli vastaajista yli 

puolet (57%) oli sitä mieltä, ettei ollut saanut riittävästi tietoa osaamistavoitteista. Näistä 

vastaajista kuitenkin lähes kaikki (71%) olivat jo tehneet jaksojen päätteeksi näyttöjä 

opintojakson suorittamiseksi. Kirjallisissa palautteissa toivottiin selkeää työjärjestystä, ettei 

monimuoto-opiskelijan tarvitsisi olla joka päivä koululla, jos jotain opetusta sattuisi 

olemaan tarjolla. Toivottiin myös selkeyttä ammatillisiin opintojaksoihin liittyviin 

opintoihin ja ajankohtiin, ettei tarvitsisi itse selvittää milloin opetusta olisi saatavilla. 

Opiskelijoiden mielipiteitä työjärjestyksistä kartoitettiin viidellä kysymyksellä sekä 

palautemahdollisuudella. Opiskelijoilta kysyttiin, oliko työjärjestykset selkeitä ja olivatko 

ne heti saatavilla opiskelujen alkaessa. Kaikki vastaajat (100%)  ilmoittivat, ettei selkeitä 

työjärjestyksiä ollut saatavilla opiskelujen alkaessa. Työjärjestykset julkaistaan Wilma- 

verkkopalvelussa ja se ohjaa myös opettajien työjärjestyksiä. Vastaajista 71% oli sitä 

mieltä, ettei työjärjestyksistä Wilmassa ollut helppo seurata ammatillisten opintojaksojen  

lähipäivien toteutumista. Vastaajien mielestä 57% mukaan työjärjestyksistä ei näkynyt 

selkeästi käytännön harjoitteluun varatut päivät ja saman verran vastaajista oli sitä mieltä, 

ettei työjärjestyksistä käynyt selkeästi ilmi, mikä ammatillinen jakso oli kulloinkin 

menossa. Kyselyssä kartoitettiin myös, mikä vastaajien mielestä olisi sopiva määrä 

lähipäiviä, jotta opiskelut, työt ja perhe olisivat tasapainossa. 29% vastaajista (2 vastaajaa) 

oli sitä mieltä että 2 lähipäivää ja 14% (1 vastaaja) sitä mieltä että 6 lähipäivää olisi riittävä 

määrä lähipäiville. Valtaosa vastaajista (4 vastajaa, 57%) oli sitä mieltä että 4 lähipäivää 

kuukaudessa riittäisi ammatillisten opintojaksojen opiskeluun. Kirjallisissa palautteissa 

toivottiin, että ammatilliset opinnot olisi suoritettu ennen työssäoppimista koska päivän 
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varoitusajalla saapuminen lähipäivään koettiin haastavaksi. Vastauksissa toivottiin selkeitä 

työjärjestyksiä, jolloin tiedettäisiin kuka opettaa, mitä ja milloin. Opintojen loogista 

järjestystä toivottiin myös, jolloin opiskelijoiden lisääntyessä ryhmään, ei kaikkien 

tarvitsisi opiskella jo opetettuja asioita uudelleen.   

Loput kyselyn kysymyksistä liittyivät opiskelijoiden mielipiteisiin ajo-opetuksesta ja sen 

toteutuksesta sekä opintojaksoihin liittyvistä kursseista ja ammattipätevyystunneista. Nämä 

kysymykset olivat vapaaehtoisesti vastattavissa ja liitettiin kyselyyn, jotta saataisiin myös 

aikuisten opiskelijoiden mielipiteitä näkyviin ja tietoa siitä, miten he kokevat opetuksen 

koulutusalalla.  

Työjärjestyksien osalta opiskelijat vastasivat ajokortteihin liittyvien teoriatuntien (67% ja 4 

vastaajaa) ja kurssien (57% ja 4 vastaajaa) kuten työturva ja tieturva olleen hyvin näkyvillä 

työjärjestyksissä. Pakollisten ammattipätevyystuntien näkyminen työjärjestyksissä oli 

selkeästi merkitty vain 37% (2 vastaajaa) mukaan. Pakollisten ammattipätevyystuntien 

korvaaminen, esimerkiksi poissaolojen takia, oli vain kahden vastaajan (33%) mukaan 

helposti saanut tietoa, miten tunnit voi korvata. Vapaista kommenteista vastaajien mukaan 

korvattavat tunnit tulee itse selvittää ja niitä ei kukaan tarjoa, jos ei itse kysy.  

Ajo-opetusta opiskelijat olivat saaneet heille sopivina ajankohtina (100%)  ja samoin 

kaikki (100%) opiskelijat olivat sitä mieltä, että suorittaisivat ajo-opetuksen yhden 

opettajan kanssa, jolloin opetus noudattaisi tiettyä järjestystä ja oppimistavoitteita kohti 

ajokortin suorittamista. Tarjottaessa mahdollisuutta opetukseen useamman opettajan 

kanssa, vain 33% (2 vastaajaa) oli sitä mieltä, että sitä kautta saisi erilaisia näkökohtia 

liikenteeseen ja opetukseen. Vapaissa kommenteissa eräs vastaaja totesi ”Itselle sopivan 

ajo-opettajan löytyminen ja pitäminen on tärkeää!”  

Opiskelijat voivat hankkia osaamista oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuen 

työelämässä. Aikuisopiskelijoille työelämässä oppiminen ja työssäoppimispaikan 

hankkiminen on logistiikan koulutusalalla helpompaa kuin nuorisolle. Heillä on yleensä 

riittävästi ikää ja valmiiksi jo ajokortti sekä ajokokemusta, voidakseen oppia työelämässä. 

Vastaajista 86% (6 vastaajaa) olivat löytäneet helposti työssäoppimispaikkoja. Saman 

verran vastaajista (86%) myös koki omaksuvansa oppimista helpommin käytännön 

tehtävien kautta. Vapaaehtoisessa palautteessa kirjoitettiin, että työnantajat uskovat 

saavansa jo valmiita ammattilaisia ilmaiseksi töihin, vaikka opiskelijat olivat tulossa vasta 
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opiskelemaan ammattiin käytännön kautta. Vastausten mukaan perehdyttäminen 

työpaikoilla jää kuitenkin vaillinaiseksi. Työnantajilla ei ole antaa opiskelijoille ohjaajaa 

tai riittävää ohjausta työtehtäviin ja samalla kuitenkin haluavat hyödyntää opiskelijoita 

halpana työvoimana.    
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET  
 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli saada vastauksia muutosjohtamisen onnistumisesta viestinnän, 

koulutusalan sisäisen suunnittelun sekä mahdollisen muutosvastarinnan esiintymisestä 

ammatillisten muutosten keskellä. Näistä lukuisista muutoksista otettiin tarkastelun alle 

lähemmin aikuisten ja nuorison oppilaitosten yhdistyminen, uusi opetussuunnitelma sekä 

tutkittavan organisaation vuosityöaikaan siirtyminen   Tutkimuksessa myös keskityttiin 

opiskelijoiden osalta lähinnä muutoksiin aikuisopiskelijan näkökulmasta.  

Kyselyihin tulleet vastaukset olivat varsin suppeita, johtuen vastaajamääristä, niiden 

tulokset ovat myös tulkinnanvaraisia, suuntaa antavia ja edustavat vain kyselyyn 

vastanneen mielipiteitä.  

Oppilaitosten yhdistyminen on tapahtunut jo aikaisemmin jolloin opiskelijoilla ei ollut 

verrata nykyistä siihen, miten aikaisemmin toimittiin. Samoin koulutusalan opettajat ovat 

olleet nuorisopuolen opettajia ja aikuisopiskelijat ovat olleet mukana vasta pari vuotta. 

Opetussuunnitelmaa on varsinaisesti toteutettu vain yhden lukukauden ajan ja 

oppilaitoksessa ollaan yhdessä ollut hiukan hämmentyneitä muutoksista ja uusista 

opintojaksoista. Vuosityöaikaa on toteutettu vasta puolikkaan lukuvuoden ajan ja enemmän 

mielipiteitä ja suuntaa muutoksen onnistumisesta, olisi saatu täyden lukuvuoden 

toteutuksesta.  

 

Tutkittaessa amisreformin aiheuttamia muutoksia aikuis- ja nuorisopuolen yhdistymisenä, 

uuden opetussuunnitelman ja vuosityöaikaan siirtymisen osalta, kyselyvastausten 

perusteella muutosviestintä ei ihan osunut kaikilta osin maaliin. Koska varsinaisesti 

päiväkirjoja viestinnästä ei ole tullut säilytetyksi, on mieleen jäänyt, että viestintä oli 

yksipuolista tiedottamista johdon taholta erilaisissa puheenvuoroissa joulujuhlien ja 

suunnittelupäivien yhteydessä. Varsinaisesti tavoitteita ei asetettu nähtäville ja muutoksiin 

perehdyttäminen, kuten opetussuunnitelman osalta, tapahtui lähinnä ryhmänohjaajille 

kertoen mitä valtakunnan tasolla on tapahtumassa ammatillisen koulutuksen osalta. 

Opistojen yhdistymisen muutos havaittiin koulutusalalla lähinnä ammatillisten 

opintojaksojen ja ammattipätevyystuntien ja opettajien siirtyessä opettamaan ryhmiä nk. 
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aikuisopiston tiloihin ja aikuisopiston opettajien siirtyessä muihin työpaikkoihin ja 

tehtäviin. Sen sijaan viestintä vuosityöaikaan siirryttäessä oli onnistuneempaa. 

Oppilaitoksen luottamushenkilöt lähettivät säännöllisesti sähköpostia neuvotteluista ja sen 

hetkisistä tuloksista sekä tuntiresurssien jakautumisesta. Muutosten ohjaus koulutusalalla 

jäi kuitenkin pelkän yleisen viestinnän varaan ja koko oppilaitoksen tasolla.  

Viestinnässä ei ollut havaittavissa ajatusten vaihtoa ja toistoa, jolloin muutokset olisivat 

olleet paremmin miellettävissä ja niiden tavoitteet selkeästi asetettu oppilaitoksen tasolle. 

Viestinnän, muutosten tavoitteiden esittelystä ja ohjauksen vähäisyydestä johtuen myös 

muutokset, mutkistivat opetusta: Lukuvuoden 2018-2019 alussa kukaan ei oikein tuntunut 

tietävän miten monimuoto-opiskelijat saavat opintojaksoja suoritettua, heille järjestettyjä 

ohjaamoja oli liian vähän. Keväällä opintojaksojen suorituksista ei tuntunut kukaan  

tietävän tai miten niiden suorittaminen oli tarkoitus edetä monimuoto-opiskelijoiden osalta.  

Tämä epätietoisuus rasitti selkeästi kaikkia opettajia, kun yhden selkeän osoitteen sijaan, 

jokainen opiskelija vuorollaan kyseli opettajilta opintojaksojen suorittamisesta ja niihin 

liittyvistä tehtävistä tai verkkokursseista. 

 

Muutosten jalkauttamisesta koulutusaloille vastasivat koulutuspäälliköt esimiehen roolissa. 

Vaikka muutokset olivat valtakunnallisia, organisaation sisällä koulutusalat poikkeavat 

toisistaan. Jokaisella koulutusalalla on omat tehtävänsä sekä toimintatapansa, joten kovin 

koulutusalakohtaista muutosten yleistä suunnittelua organisaation sisällä ei ole ollut. 

Tiedon jakaminen, ohjaus ja suunnittelu muutoksien vastaanottamisesta ovat olleet 

koulutusala kohtaisia. Kyselyssä ja sen palautteissa tuli selkeästi esille, ettei muutoksista 

ollut saatu riittävästi tietoa ja ohjausta. Muutoksille ei asetettu selkeitä ja konkreettisia 

tavoitteita, paitsi aikataulujen suhteen. Myös muutosten valmistelu ja suunnittelu 

koulutusalan sisällä oli vähäistä tai jopa olematonta. Vastausten perusteella ei riittävästi 

suunniteltu, mitä muutoksia tulee olemaan ja miten ne muuttavat koulutusalan opetusta tai 

yksilötasolla vaikutuksia työtehtäviin.  Toisaalta ei myöskään ole tiedossa, miten 

organisaation ylin johto ja toimialarehtorit ovat ohjeistaneet koulutusalojen lähiesimiehet, 

koulutus- ja palvelupäälliköt jalkauttamaan muutoksia koulutusaloille.  

Logistiikan koulutusalalla olisi ollut hyvä käydä yksityiskohtaisemmin läpi muutokset, 

niiden tavoitteet sekä suunnitella miten muutokset vaikuttavat opetukseen ja työtehtäviin 
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sekä miten muutosta voitaisiin hyödyntää vielä paremmin. Mahdollisuus vaikuttaa oman 

työn ja koulutusalan suunnitteluun olisi varmasti ollut myös yhteisölle motivaatio 

muutokseen. Kaikki koulutusalla olisi pitänyt osallistaa muutosten suunnitteluun. Samalla 

olisi pitänyt käydä yhdessä läpi tulevat muutokset sekä niihin liittyvät tavoitteet ja 

suunnitella toimintatavat yhdessä. Näin koulutusalalla oltaisiin olut valmiimpi muutoksiin, 

niiden vastaanottamiseen. Samalla olisi saatu aikaan toimivampi muutos ja mahdollisuus 

ohjata opiskelijoita paremmin. Kyselyssä kysyttiin koulutusalan suunnittelupäivistä ja 

vastaajien mielestä niistä ei ollut mitään hyötyä. Vaikka nämä suunnittelut olisivat 

liittyneetkin muutoksiin, toimintatapoihin ja työjärjestyksiin, ei yksittäisten opettajien tai 

heidän muodostamien ryhmien kehittämisehdotuksia ole saatettu toimintaan. Kaikkia 

osapuolia turhauttaa, jos suunnitellaan vain suunnittelun takia, eikä näitä 

kehittämisehdotuksia tai toimintatapoja kuitenkaan toteuteta. Turhauttavinta suunnittelu tai 

sen puute, näyttää olevan työjärjestysten suunnittelussa. Kyselyn palautteissa esiintyi 

eniten tyytymättömyyttä opiskelijoiden ja opettajien työjärjestyksiin. 

 

Muutoksiin liittyvää vastarintaa ei kyselyn mukaan ollut havaittavissa. Toisaalta kyselyssä 

ei myöskään kysytty muutosvastarinnan ilmentymistä henkilökohtaisella tasolla. 

Organisaatiossa ja muita tässä tutkimuksessa mainittuja muutoksia, on ollut myös vaikea 

välttää. Nämä muutokset ovat olleet enemmänkin lakeihin liittyviä ja valtakunnallisia 

muutoksia, joihin vain täytyy sopeutua. Yksilötason muutosvastarintaa varmasti esiintyy 

passiivisena ja tiedostamatta sitä muutosvastarinnaksi. Suoriudutaan vain niistä 

työtehtävistä jotka määritelty tai kirjattu työjärjestyksiin, ottamatta kantaa muihin 

mahdollisiin opetustehtäviin tai kehitystehtäviin. Lisäksi muutosvastarintaa esiintyy 

erimielisyytenä toimintatavoista. Tutkimuksen ja kyselyiden mukaan tämä mielestäni 

tulikin hyvin esille juuri pettymyksenä työjärjestysten osalta. Vuosityöaikaan siirryttäessä, 

opettajien työjärjestykset lähinnä kertoivat sidotusta työajasta, ilman korvamerkittyjä 

opetustunteja. Muutosvastarintaa on myös epävarmuus muutoksen suunnasta ja mielestäni 

tämä löytyi myös palautteiden rivien välistä. Koska selkeitä suuntia ei ole annettu, koetaan 

tämä myös eräällä tavalla ”irtautumiseksi” työtehtävistä, olemalla passiivisia.  

Aikuisopiskelijat aloittavat opintonsa eri aikoihin lukuvuoden aikana ja opiskelijoita 

saattaa aloittaa logistiikan opiskeluita jopa viikoittain. Tämä on myös koulutusalalla 

haastavaa, jolloin opiskelijoiden perehdyttäminen esimerkiksi kampusalueeseen, 
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koulutusalaan ja sen käytänteisiin, opettajiin, opetussuunnitelmaan, ammatillisiin 

opintojaksoihin, järjestyssääntöihin ja työturvallisuuteen jäävät puutteellisiksi. Yhteisesti 

on sovittu hakupalveluiden kanssa, että opiskelijoita otettaisiin opiskelemaan lukuvuoden 

kolmen ensimmäisen jakson aikana, tiettynä aloituspäivänä. Näinä päivinä opiskeluihin 

olisi perehdyttämässä tutkinnonohjaajan lisäksi myös liikenne- ja logistiikanopettajia.  

Opiskelijat kokivat kyselyn mukaan, etteivät saa riittävästi tukea opintoihinsa eikä heitä 

ollut perehdytetty riittävästi opiskeluihin koulutusalalla. Opetussuunnitelmien 

toteuttamiseen perehdyttäminen oli vaillinaista. Opiskelija hyötyisivät myös omasta ja 

kirjallisesti laaditusta opintopolusta, josta voisi myös tarkistaa opeintojen eteneminen.  

Opettajien mielestä opetusta pystyttäisiin aikuisopiskelijoiden osalta parantamaan 

laadullisesti sekä pitämään sitä riittävän mielenkiintoisia ja nopeuttamaan 

valmistustumista, jos esimerkiksi YTToja integroitaisiin suoraan koulutusalalle ja 

toteutettaisiin verkko-opintoina. Kuten opiskelijatkin, opettajat toivoivat selkeitä 

työjärjestyksiä ryhmille jo etukäteen sekä kaikille opiskelijaryhmille omat vetäjät.  

”Jaetaan opintoalan sisällä työtehtävät yhdessä ja noudatetaan tätä jakoa” 

Opettajat kokivat myös vastauksissaan, ettei työjärjestyksillä ole onnistuttu huomioimaan 

aikuisten monimuoto-opiskelijoiden töiden, opiskeluiden ja perheen yhteensovittamista.  

”Heikosti kun ei enää ole selkeitä aikatauluja/opintopolkuja” 

”Ei mitenkään, kun selkeitä työjärjestyksiä ei ole. Opettaja saattaa aamulla päättää, mitä 

opettaa ja opiskelijoita hälytetään edellisinä päivinä työssäoppimasta opiskelemaan” 

 

Monimuoto-opiskelijat hyötyisivät myös yhteiseesti opiskeltavien opintojaksojen 

”Osaamojen” jatkumisesta. Niiden toteuttamista lukuvuoden kolmen ensimmäisen jakson 

aikana, esimerkiksi viikon ajan, hyödyttäisi myös aloittavien opiskelijoiden integroitumista 

opintoihin ja nopeuttaisi opiskelujen etenemistä.  Näin vähennettäisiin myös YTTO-

opettajien taakkaa ja yksittäisten opiskelijoiden yhteydenotot vähentyisivät. ”Osaamoissa” 

kartoitettaisiin osaamista ja sitä kautta opintojaksojen suorittamista verkko-opintojen tai 

erillisten tehtävien kautta. YTTO-opettajat pystyisivät samalla myös ohjaamaan opiskelijat 

suorittamaan opintojaksoa jonkun tietyn ryhmän mukana, jolloin myös helpotettaisiin 

tutkinnonohjaajien työtä. Henkilökohtaisia opintopolkuja rakennettaessa opiskelijoille, 
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tutkinnonohjaajaa hyödyttäisi ja vähentäisi huomattavasti työmäärää, jos olisi selkeä 

osoite, mihin opiskelijan voisi ohjata suorittamaan puuttuvat YTOt. Opiskelijat voisivat 

itse ohjautuvasti suorittaa YTOja kun ajankohdat olisivat selkeästi saatavilla. Näin heitä 

tarvitsi ohjeistaa ottamaan yhteyttä erikseen jokaiseen YTTO-opettajaan, saadakseen 

puuttuvat opintojaksot suoritettua. 

 

Logistiikan ammatillisia opintojaksot ovat olleet nähtävillä vaihtelevasti työjärjestyksissä 

ja nämä puutteet työjärjestyksissä tulee myös hyvin selkeästi esille sekä opettajien että 

opiskelijoiden vastauksissa.  Opiskelijat kokivat, ettei heille ole riittävästi kerrottu 

ammatillisten opintojaksojen sisällöistä, tavoitteista ja niihin liittyvistä näytöistä. Kyselyn 

perusteella myös opettajat kokivat työjärjestykset opetuksen osalta sekavaksi ja jopa 

kaaosmaiseksi.  Osana opintojaksoihin ja näyttöihin perehdyttämistä voisi ratkaisuna olla 

opintojaksoista vastaavat logistiikan opettajat jotka jakson aluksi perehdyttäisivät kunkin 

ammatillisen opintojakson sisältöön, osaamistavoitteisiin sekä näyttöjen suorittamiseen. 

Pakollisia ammatillisia opintojaksoja on kuljettajien opetussuunnitelmassa vain kolme ja 

valinnaisia 2-3 opintojaksoa valinnoista riippuen. Opiskelijoita hyödyttäisi ja opiskelujen 

etenemistä nopeuttaisi, jos jokaisella opintojaksolla olisi oma vastaava opettaja. Näin heillä 

olisi vastuuopettaja, jolta voisi kysyä opintojaksoihin ja näyttöihin liittyviä kysymyksiä. 

Sama opettaja opettaisi opintojaksoon liittyvät teoriatunnit ja opettaja mahdollisesti myös 

ohjaisi opintojaksoon liittyviä harjoituksia.   

Työjärjestykset tulisi olla myös aikuisille monimuoto-opiskelijoille selkeät, jolloin he 

tietäisivät, mikä opintojakso on kulloinkin menossa sekä milloin ammatillisten 

opintojaksojen lähipäivät ovat. Tämä ilmeisemmin on myös se kohta, missä nuorisopuolen 

opetus eroaa eniten aikuisten opetuksessa. Koulutusalan opettajat ja koulutuspäällikkö ovat 

opettaneet sekä ohjanneet nuorisoa opiskeluissa ja opiskelijoiden oletetaan olevan koululla 

joka päivä opiskelemassa. Päivittäiset opiskelut ovat joko yhteisesti suoritettavia tai 

ammatillisia opintojaksoja työjärjestyksen ja selkeän vuosikohtaisen jaksosuunnittelun 

mukaan. Nuorisopuolen opiskelijoilla ei myöskään yleensä ole opiskeluja aloittaessaan 

hyväksi luettavia opintojaksoja, jolloin he kulkevat ryhmän mukana opinnoista toiseen 

työjärjestyksen mukaan. Aikuisopiskelijat ovat kuitenkin monimuoto- opiskelijoita jotka 

suorittavat pääsääntöisesti ammatilliset opintojaksot lähiopetuksena koululla, työn ohessa 

sekä työssä oppien. Koska opiskelut suoritetaan lisääntyvässä määrin työpaikoilla, heille 
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tulisi olla helpompaa myös työnantajan tai työssä oppimispaikan kanssa sopia 

lähiopetukseen tarvittavat opiskelupäivät jo etukäteen. Heille tulisikin tehdä selkeä 

työjärjestys, jolloin koulussa oltaisiin lähipäivillä esimerkiksi 4 päivää kuukaudessa. 

Soveltaen opintojaksoihin liittyviä teoria opetusta ja harjoittelua lomittain lähipäivien 

aikana. Mahdolliset poissaolot tai muut rästiopinnot voitaisiin korvata nuorison vastaavilla 

teoriatunneilla, varsinkin ajokortteihin ja ammattipätevyyksiin liittyvien teoriatuntien 

osalta. Harjoittelupäivät voisivat olla esimerkiksi jaksojen päätteeksi, jolloin aikuiset 

voisivat itse sopia työpaikoillaan, minä päivinä olisivat suorittamassa opiskeluihin ja 

näyttöihin valmentavaa harjoittelua. 

 

Ajokortteihin liittyvän opetuksen osalta, olisi opiskelijakyselyn mukaan paras tapa edetä 

yhden opettajan opastuksella kohti ajokortin suorittamista ja ajokoetta. Varsinkin 

alemmissa ajokorttiluokissa, kuten B-opetus, tästä olisikin opiskelijoille hyötyä, jolloin 

perusasiat tulisivat käytyä tietyssä järjestyksessä ja riittävästi läpi, opetussuunnitelman 

mukaisesti. Liikenneopettaja myös muistaisi tulevilla ajokerroilla jo käydyt opetuskohteet, 

eikä niitä tarvitsisi opiskelijalta tentata ajotuntien aluksi. Samalla liikenneopettaja siirtäisi 

havaittuja kehittämiskohteita seuraaville ajotunneille kerrattavaksi.  

Nuorisopuolella ajokorttiopetusta sekä sekoittaa että myös nopeuttaa mahdollisuudet 

nuorten opiskelijoiden ikäpoikkeuslupaan. Opettajien vastausten mukaan näihinkin 

voitaisiin soveltaa tiettyä järjestystä, jolloin nuorisopuolella ei opiskelut olisi niin 

korttipainotteisia ja myös ammatillisia opintojaksoja tulisi suoritettua ennen ajo-opetusta. 

Lisäksi enemmistö liikenneopettaja vastaajista oli sitä mieltä, että laadullisen opetuksen 

säilymisen kannalta tulisi koulutusalan ulkopuolella EAS-teoriat suorittaneille järjestää ”B-

infokurssi”. Tällä kurssilla kerrattaisiin oleellisimmat asiat ajovuoroista, ajojärjestyksistä, 

liikenteenohjauksesta, liikennemerkeistä yms.  

” Vähintään yksi ammatillinen näyttö ja B-teoriakoe suoritettuna    

 ennen ajo-opetuksen aloittamista” 

”Teoriakoe ennen ajotuntien aloittamista tehtyinä ja B-ajokorttiin vähintään 

työkoneiden käytön ja huollon näyttö tehtynä” 
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Opiskelijoista myös moni on erityisopiskelija jolloin saman opettajan johdolla ajettu 

ajokortti saattaisi helpottaa liikenteen ja sääntöjen hahmottamista. Yhden liikenneopettajan 

malli varmasti myös lisäisi ajamisen varmuutta, kuin jos joka ajotunnilla olisi eri opettaja.  

Seuraavissa ajokorttiluokissa (C- ja CE-luokat) ja ammattipätevyysajoissa, 

liikenneopettajia voisi olla useampia, jolloin opiskelijat saisivat myös enemmän hyötyä 

erilaisten opettajien opetustavoista, erilaisia näkemyksiä liikenneympäristöön, 

toimintatapoihin ja ajo-opetukseen. Opiskelijalla tulisi olla myös mahdollisuus vaihtaa 

liikenneopettajaa ajo-opetuksessa, jos joku muu opettajista tuntuisi sopivammalta 

opettajalta omiin oppimishaasteisiin.  

Opettajien palautteet hajaantuivat yhden ajo-opettajan mallista sekä mahdollisista 

opetustavoitteiden asettamisesta osana laadukasta opetusta. Yhden opettajan järjestelmää ei 

välttämättä pystyttäisi toteuttamaan ajokorttiluokissa ja isommalla kalustolla (1+8 

pikkubussilla) pystyttäisiin tehdä hyvin erilaisia ajo-opetuskeikkoja.  

Opettajilta kysyttiin myös oppimisympäristöistä ja simulaattoreista. Ajokorttilain muutos 

antaa mahdollisuuden ajattaa enemmän simulaattoreilla kuin autenttisessa ympäristössä 

liikenteessä. Opiskelija palautteen mukaan simulaattori opetusta ei tulisi lisätä ja taas 

opettajien mielestä sitä voitaisiin lisätä, mutta kuitenkin vain lisäopetuksena. Samalla 

toivottiin myös vastuuopettajaa simulaattori opetukseen, jolloin simulaattorit tulisivat 

paremmin hyötykäyttöön.  

”Simulaattorit pelkästään lisäopetukseen” 

”Pakollisten ajotuntien lisäksi lisäopetuksena” 

 

Johtopäätöksinä saaduista palautteista ja kyselyistä, joitakin asioita voitaisiin parantaa ja 

kehittää opetuksen osalta. Opetusta ja nykyisten työjärjestysten sekavuutta voitaisiin 

korjata, siirtämällä opettajille ammatillisten opetusten vastuualueita. Näin opettajat voisivat 

itse suunnitella sekä elävöittää omien vastuualueidensa opetusta, toteuttaa opetusta 

erilaisissa oppimisympäristöissä sekä kehittyä itse samalla oman osa-alueensa 

asiantuntijaksi. Samalla opettajilla olisi selkeä kuva siitä, keneltä tiettyjä teoriatunteja tai 

näyttöjä puuttuu, jolloin voisivat myös muistuttaa opiskelijoita henkilökohtaisesti tulevista 

tunneista. Opettajien opetusajasta menee suuri osa opetustunneista opiskelijoiden 
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ohjaukseen, keneltä kysyä minkäkin opintojakson tai teoriatuntien seuraavaa ajankohtaa. 

Opiskelijoille nämä vastuualueet näkyisivät esimerkiksi tauluina, jolloin he osaisivat 

itseohjautuvasti kysyä, milloin tunnit järjestetään. Samoin ajokorttiluokkiin liittyvät 

erilaiset toimistotyöt, kuten ajokorttilupahakemukset, teoria- ja ajokokeiden sekä 

ratavuorojen varaaminen ja todistukset suoritetuista tunneista, jaettaisiin vastuu opettajille 

teoriatuntivastuiden mukaisesti. Näin vähennettäisiin pelkästään yhdelle opettajalle osuvaa 

kuormitusta esimerkiksi ajokorttilupahakemusten ja todistusten osalta. 

Ajokorttilupahakemukset ja suoritustodistukset olisivat opiskelijoiden saatavilla aina 

kyseisten teoriatuntien suorittamisen jälkeen. Vastuu opettaja myös opettaisi kyseisen 

ajokorttiluokan oppilaita, jolloin hänellä olisi ajankohtainen tieto, missä vaiheessa 

opiskelijan ajotunnit menevät ja miten teoriatunnit ovat suoritettu, milloin teoriakoe on 

suoritettu ja koska ajokoe on ajankohtainen. Vastuu opettaja myös varaisi teoria- ja 

ajokokeisiin ajat. Vastuuopettaja varmistaisi ajotuntien varaamisen opiskelijalle sekä 

tarvittaessa varmistaa, oppilaan ajo-opetustunnit muille ajokorttiluokan opettajille. 

 

 

Kuva 14 Esimerkki ajokortti opetuksen vastuutaulusta 

 

Vastaavasti ammattipätevyysteoriat olisivat jaettu vastuuopettajille, jolloin kiertävän 

työjärjestyksen mukaisesti opettajat tietäisivät jo lukuvuoden alussa, milloin heillä on 

seuraavat opetustunnit kyseisestä vastuualueestaan. Opettajilla olisi mahdollisuus 
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suunnitella ja kehittää oman vastuualueensa aiheiden opetusta ja opetustuntien sisältöä. 

Tämä myös mahdollistaisi tuntien laadullisen parantumisen kun opettajalla olisi 

motivaatiota kehittää opetustuntien sisältöä ja hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä. 

Samalla opettaja kehittää itseään ja osaamistaan kyseessä olevan osa-alueen asiantuntijana.  

Kiertävällä ammattipätevyystuntien työjärjestyksellä myös opiskelijat, varsinkin 

monimuoto-opiskelijat,  voisivat itseohjautuvasti suorittaa teoriatunteja omaan tahtiinsa. 

Itseohjautuvuus antaisi opiskelijalle enemmän mahdollisuuksia, jouduttaisi opiskelijoiden 

valmistumista sekä motivoisi heitä samalla ammatillisiin  opiskeluihin. 

Oheisessa kuvassa on vain osa ammattipätevyystunneista merkitty ja numeroinnit 

viittaavaat ammattipätevyystuntien tavoitelausekkeisiin. Nämä teoriatunnit voidaan myös 

pilkkoa pienempiin osiin. Esimerkiksi 2. tavoitelausekkeen tieliikenteen sosiaalinen 

ympäristö (kuvassa 2.1.1) ja sen 7h teoriatuntia (aikuisopiskelijoiden 140h) voidaan jakaa 

parille opettajalle. Näin opettajilla olisi omat osaamisalueet ja toinen opettaja opettaisi  

tieliikenteen sosiaalista  ympäristöä ja enimmäistyöaikoja (4h) ja toisen opettaja 

perehdyttäisi ajopiirturien käyttöön (3h).  

 

Kuva 15 Esimerkki ammattipätevyysteoriatuntien vastuuopettajista 
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Jaksoittain kiertävät ammatillisten aineiden opiskelupäivät rytmittäisivät opettajien 

työpäiviä ja opiskelijoiden opiskeluja. Teoriat pystyttäisiin jakamaan tiettyihin 

viikonpäiviin ja jaksoilla kiertävään järjestykseen. Näin opettajilla ja opiskelijoilla olisi 

selkeä tieto, mitä minäkin viikonpäivänä on mahdollista opiskella. Samalla opiskelijoilla 

olisi mahdollisuus valita koska esimerkiksi suorittaa rästituntinsa tai haluaa kerrata asioita. 

Nuoriso opiskelijoilla on tiettyjä jaksoja jotka koostuvat pelkästään tai lähes pelkästään 

yhteisesti opiskeltavien, YTTojen tunneista. Näihin päiviin mahdollisesti liittyviä 

hyppytunteja, voisi hyödyntää ammatillisten aineiden opiskeluun. Aikuisopiskelijat 

pystyisivät hyödyntämään kiertävää työjärjestystä, valitsemalla omat henkilökohtaiset 

polkunsa sekä nopeuttamaan valmistumistaan.  

 

Säännöllinen viikkotyöjärjestys kiertäisi lukuvuoden kolmen ensimmäisen jakson ajan. 

Viimeisillä kahdella jaksolla keskityttäisiin opintojen tukemiseen, oppimispajoihin, 

käytännön harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä näyttöjen suorittamiseen. Näin kesken 

lukuvuotta aloittavat aikuisopiskelijat voisivat myös valita omat polkunsa, jäämättä 

kuitenkaan paitsi opetuksista tai tietystä toteutumisjärjestyksestä. He voisivat ohjatusti 

valita tarvittavat kurssit ja teoriatunnit, itselleen sopivina aikoina tai erikseen työantajan 

kanssa sovittavina opiskelupäivinä. Ammatillisiin opintojaksoihin liittyvät 

käytännönharjoitukset, ajo-opetus ja tarvittavat jaksopajat sekä oppimispajat kulkisivat 

rinnakkain teoriatuntien ohella. Liikenneopettajilla olisi teoria- ja ammattipätevyystuntien 

ohella ajo-opetusta päivittäin ja logistiikan opettajat täydentävät teoriatuntien opetusta 

käytännön harjoituksilla.  

Oheisessa taulukossa on esitetty esimerkkinä, kuinka opiskelut ja teoriatunnit kulkisivat 

kiertävänä työjärjestyksenä. Maanantaisin opiskelijat tietäisivät olevan tarjolla 

ajokortteihin liittyviä teoriatunteja. Tiistaisin ja keskiviikkoisin keskityttäisiin 

ammattipätevyysteorioihin, vuoroin 140h ja 280h opetussuunnitelman mukaisesti. Nämä 

tunnit jaettaisiin opettajille tietyn järjestyksen mukaan. Loppuviikosta olisi tarjolla 

edellisiin teoria aiheisiin liittyviä käytännön harjoituksia, opintojaksojen näyttöjä sekä ajo-

opetusta.   
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Viikko/ 

päivä 

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai 

1.viikko Aloittavat opiskelijat 140h AMPE 140h AMPE Käytännön Ajo- 

2. viikko Traktoriteoriat 280h AMPE  280h AMPE harjoituspäiviä/ opetusta/ 

3. viikko EAS-teoriat 140h AMPE 140h AMPE Ajo- Käytännön  

4. viikko RTK-teoriat 280h AMPE 280h AMPE opetusta harjoituspäiviä 

5. viikko B-infokurssi 140h AMPE 140h AMPE Käytännön           Ajo- 

6. viikko C-teoriat 280h AMPE 280h AMPE harjoituspäiviä/ opetusta/ 

7. viikko C-teoriat 140h AMPE 140h AMPE Ajo- Jakso- 

8. viikko C/CE-teoriat Ensiapukurssi                  Ensiapukurssi opetusta pajat  

9. viikko CE-teoriat  Työturvakurssi Tieturvakurssi Jakso-  Ajo- 

10. viikko CE-teoriat Trukkikurssi  Trukkikurssi pajat  opetusta 

Taulukko 1 Jaksojen kiertävä kurssi/opetusjärjestys 

 

Tutkinnonohjaajan työtä helpotettaisiin myös ammatillisten opintojaksojen osalta. 

Opiskelijat voisivat itse ohjautuvasti ottaa yhteyttä teoriatuntien tai opintojaksojen 

vastuulliseen opettajaan, mikäli olisi kyseessä rästiopinnot tai esimerkiksi poissaoloista 

johtuvien puutteiden korvaaminen.  Tutkinnonohjaajalle jäisi enemmän aikaa 

opintopolkujen rakentamiseen etsivän työn sijaan. Opettajille olisi mahdollista kehittää 

opetustaan, rakentaa ja kehittää teoriatunteja opetuksen ja tehtävien osalta sekä tehdä 

erilaisia käytännön harjoitteita erilaisiin opetusympäristöihin. Samalla opettajien 

laadullinen opetus varmasti paranisi, työmotivaatio lisääntyisi sekä oma asiantuntijuus 

kehittyisi ja laadullisesti paranisi.  Vuosityöajan resurssit käytettäisiin hyödyllisemmin 

sidottuina työtunteina ja parantaisi tuntien käytettävyyttä kustannustehokkaasti. 

Amisreformin yhtenä kehittämisohjelman osana oli tehostaa ja joustavoittaa koulutuksen 

järjestäjien toimintaa sekä vahvistaa opetushenkilöstön osaamista. Useimmat opettajista 

antoivat palautteessaan toiveita siitä, että opintojaksojen tunnit olisivat korvamerkittyjä, 

jolloin hyödynnettäisiin parhaiten opettajien omaa osaamista sekä kehittymistä tietyn osa-

alueen asiantuntijaksi. Voidaan myös puhua asiantuntijan ydinosaamisesta, jolloin 

ydinosaamisen lähtökohtana on opettajan tietotaito jostain tietystä logistiikan osa-alueesta.  

Osaamisen hallintaan voidaan yhdistää inhimillinen pääoma, organisaatiosuunnittelu, 

organisaation tuloksellisuus sekä strateginen menestyminen. Kyseessä on 

osaamisvoimavara, joka koostuu henkilöstöstä sekä heidän osaamisestaan ja niiden 
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organisoinnista. Näihin voimavaroihin kuuluvat myös henkilöstön inhimillinen pääoma ja 

tietämys. Osaamisen hallinnan tarkoituksena on myös parantaa ihmisten osaamiseen, 

osaamisen organisointiin ja vuorovaikutukseen liittyviä päätöksiä. (Boudreau – Ramstad, 

2008, 38-40) 

Opetuksen laadullisen kehittämisen mittaamiseksi voitaisiin tutkia mahdollisuuksia 

kehittää koko ammatillista koulutusta palveleva laadullinen järjestelmä. Tässä 

laatujärjestelmässä otettaisiin huomioon tarvittavan osaamisen tavoitteet opiskelijoiden 

osalta sekä opettajien osaamispääoman kehittymistä.   
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Muutosjohtaminen ja sen haasteet (Logistiikan opettajien kyselylomake)  

 

AMISREFORMI – AIKOn ja AMOn yhdistyminen 

1. Saitko riittävästi tietoa ja ohjausta Luksian AIKOn ja AMOn yhdistymisestä? * 

2. Olivatko muutoksen tavoitteet selkeästi nähtävillä? * 

3. Oliko Luksian sisäinen tiedotus yhdistymisestä riittävää? * 

4. Valmisteltiinko ja suunniteltiinko yhdistymistä riittävästi yhdessä logistiikan koulutusalan sisällä? * 

5.  Suunniteltiinko logistiikan koulutusalalla, mitä yhdistymisestä aiheutuvia muutoksia tulee 

sisältymään tai miten se muuttaa opetusta? * 

6. Onko muutoksen toteutus mielestäsi onnistunut logistiikan koulutusalalla? * 

7. Saitko riittävästi tietoa ja ohjausta kuinka yhdistyminen vaikuttaa omiin työtehtäviisi? * 

 

AMISREFORMI – Uusi opetussuunnitelma – kaikille sama OPS (180 osp) 1.1.2018 alkaen 

8. Saitko riittävästi tietoa ja ohjausta uudesta opetussuunnitelmasta ja sen sisällöstä? * 

9. Olivatko muutoksen tavoitteet selkeästi nähtävillä? * 

10. Oliko Luksian sisäinen tiedotus uusista opetussuunnitelmista riittävää? * 

11. Valmisteltiinko ja suunniteltiinko opetussuunnitelman jalkauttamista logistiikan koulutusalalle 

riittävästi? * 

12. Pohdittiinko koulutusalalla yhdessä mitä muutoksia uusi OPS aiheuttaa logistiikan 

opetuksessa? * 

13. Saitko riittävästi tietoa ja ohjausta kuinka uusi OPS vaikuttaa omiin työtehtäviisi? * 

14. Tiesitkö ennen syyslukukauden 2018 alkua, että myös kaikki aikuisopiskelijat opiskelevat 180 

osp? * 

15. Olitko tietoinen, mitkä ammatillisten opintojen valinnaisista opintojaksoista oli valittu 

logistiikan koulutusalalle opiskelijoiden valittaviksi/opetettavaksi? * 

16. Oletko kyennyt opastamaan varsinkin aikuisopiskelijoita omalle henkilökohtaiselle 

opintopolulle Yhteisten opintojaksojen (YTOt) osalta? * 

17. Oletko kyennyt opastamaan varsinkin aikuisopiskelijoita omalle henkilökohtaiselle 

opintopolulle ammatillisten opintojaksojen osalta? * 

AMISREFORMI – Vuosityöaikaan siirtyminen 1.1. 2019 

18. Saitko riittävästi tietoa ja ohjausta Luksian vuosityöaikaan siirtymisestä? * 

19. Olivatko muutoksen tavoitteet selkeästi nähtävillä? * 

20. Oliko Luksian sisäinen tiedotus vuosityöaikaan siirtymisestä riittävää? * 

21. Valmisteltiinko vuosityöaikaan siirtymistä riittävästi yhteisesti ja yhdessä logistiikan koulutusalan 

sisällä?* 

22. Suunniteltiinko vuosityöaikaan siirtymisestä aiheutuvia muutoksia opetuksessa riittävästi 

yhdessä logistiikan koulutusalalla? * 

23. Onko muutoksen toteutus mielestäsi onnistunut logistiikan koulutusalalla? * 

24. Saitko riittävästi tietoa ja ohjausta kuinka vuosityöaikaan siirtyminen vaikuttaa omiin 

työtehtäviisi? * 

25. Vuosityöaikaan sisällytetään vähintään 5 päivää koulutusta ja/tai suunnittelua. Onko tämä riittävä 

määrä?* 

26. Logistiin koulutusalalla on ollut suunnittelupäiviä 1-2 päivää/vuodessa viimeisen parin 

vuoden aikana. Onko tämä on ollut riittävä määrä? * 

27. Ovatko logistiikan suunnittelupäivät olleet hyödyllisiä? * 

28. Onko logistiikan suunnittelupäivien anti (esim. opetuksen suunnittelu) jalkautettu 

työjärjestyksiin? * 

29. Onko omia tai ryhmäsi tekemiä suunnitelmia tai kehittämisehdotuksia toteutettu? * 
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AMISREFORMI – AIKOn ja AMOn yhdistyminen 

30. Mitä haasteita AIKOn ja AMOn yhdistyminen ovat mielestäsi tuoneet mukanaan? 

31. Mitkä asiat ovat mielestäsi yhdistymisestä johtuen olennaisesti muuttuneet? 

32. Tulisiko monimuoto-opiskelijoiden ja lähinnä nuorisopuolen päiväopiskelijoiden ryhmien 

teoria/luokka opetusta yhdistää useammin? 

33. Millä keinoilla voisimme parantaa opetusta laadullisesti sekä tehdä siitä riittävän 

mielenkiintoista, että saisimme aikuisopiskelijat pidettyä motivoituneina opiskeluihin ja 

valmistumaan (esim. työjärjestykset, jaksot, resurssit, tuki, ohjaus) ilman keskeytyksiä? 

34. Oletko kokenut että yhdistyminen olisi aiheuttanut muutosvastarintaa työyhteisössä? 

Millaista muutosvastarintaa tai miten sitä on esiintynyt? 

 

AMISREFORMI – Uusi opetussuunnitelma – kaikille sama OPS (180 osp) 1.1.2018 alkaen 

35. Millä koulutusalan sisäisillä keinoilla voisimme nopeuttaa aikuisopiskelijoiden valmistumista (esim. 

työjärjestykset, jaksot, opintojaksot, resurssit) ammatillisten opintojaksojen osalta? 

36. Miten mielestäsi työjärjestyksissä on onnistuttu huomioimaan aikuisten monimuoto- 

opiskelijoiden töiden, perheen ja opiskeluiden yhteensovittaminen? 

37. Oletko kokenut että uusi OPS olisi aiheuttanut muutosvastarintaa työyhteisössä? Millaista 

muutosvastarintaa tai miten sitä on esiintynyt? 

AJOKORTTILAIN muutokset 1.7.2018 - Kysymyksiä lähinnä liikenneopettajille 

38. Ajokorttilain muutos mahdollisti ikäpoikkeukset ammatilliseen opetukseen. Lain muutoksiin 

ja vähimmäisvaatimuksiin emme pysty vaikuttamaan mutta olisiko joitakin kehittämisajatuksia 

opetukseen ja sen laadullisiin vaatimuksiin? 

39. Mahdollisuus ikäpoikkeuslupaan asettaa osittain opiskelijat eri arvoiseen asemaan 

teoriatuntien ja ajo-opetuksen aloittamisen suhteen. Olisiko joku ikäjärjestys tai opintojaksojen 

suorittaminen tavoitteena ennen ajo-opetuksen aloittamista? 

40. Pitäisikö ”muualla” (esim. suoritettu pelkkä traktoriteoriakoe tai AM-, A1 hankittu 

opetusluvalla) EAS-tunnit opiskelleille järjestää ”B-infokurssi” (esim. 4h teoriaa ja/tai käytäntöä 

oppimisympäristössä) jossa jo liikenteessä olleille kerrattaisiin oleellisimmat asiat ajovuoroista, 

ajojärjestyksistä, liikenteenohjauksesta, liikennemerkeistä yms. asioista ennen RTK-tunteja ja 

ajo-opetusta osana laadukasta ajo-opetusta? 

41. Pitäisikö opiskelijoille antaa mahdollisuus mahdollisimman laajasti tutustua eri 

liikenneopettajien opetukseen vai olisiko parempi ratkaisu, että opiskelijat suorittaisivat 

ajo-opetuksen yhden opettajan opastuksella jolloin myös ajokorttiluokan opetussuunnitelmat 

tulisi käytyä systemaattisesti läpi? Pitäisikö ajo-opetukseen lisätä laadulliset tavoitteet jolloin 

olisi yhteiset tavoitteet opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa? 

42. Pitäisikö opetustavoitteet ajokorttiluokittain määritellä tarkemmin osana laadukasta 

opetusta? 

43. Ikäpoikkeusluvat aikaistavat joitakin viikkoja/kuukausia C- ja CE-opetuksen aloittamista ja 

saattavat myös nopeuttaa valmistumista. Osalla valmistumista hidastaa syntymäaika mutta millä 

toimenpiteillä voisimme auttaa ikänsä puolesta aikaisemmin valmistuvia valmistumaan nopeammin, 

esim. 2,5 vuodessa? 

44. Oletko kokenut että muutokset ajokorttilakiin olisivat aiheuttanut muutosvastarintaa omassa 

työyhteisössä? Millaista muutosvastarintaa tai miten sitä on esiintynyt? 

 

AMISREFORMI – Vuosityöaikaan siirtyminen 1.1. 2019 

45. Mitä haasteita vuosityöaikaan siirtyminen on mielestäsi tuonut ja miten se näkyy opetuksessa 

tai työjärjestyksissä? 

46. Organisaatiomuutoksessa opiskelijoiden ohjaus siirtyi tutkinnonohjaajille (TO). Logistiikan 

koulutusala on opiskelijamäärältään suuri ja tutkinnonohjaajalla on paljon työtä ja vastuuta 

varmistaa opiskelijoiden opintojen eteneminen. Pitäisikö mielestäsi ryhmille palauttaa oma 
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vastuullinen opettaja (ryhmänohjaaja) joka seuraisi opiskelijoiden poissaoloja (varmistaisi 

soittamalla syyn ja pidemmissä poissaoloissa ohjaisi eteenpäin TO:lle), muistuttaisi 

opintojaksoista ja kursseista sekä vastaanottaisi poissaoloilmoitukset (sekä kirjaisi ne Wilmaan)? 

Jokin muu vaihtoehto tai kehittämisajatus? 

47. Koulutusalalla on ollut omia suunnittelu/kehittämispäiviä. Mitä omia tai ryhmäsi tekemiä 

suunnitelmia tai kehittämisehdotuksia näistä suunnittelupäivien anneista on toteutettu? 

48. Oletko kokenut että siirtyminen vuosityöaikaan tai sen mukanaan tuomat 

organisaatiomuutokset (TO, tuotevastaava, palvelupäälliköt) olisi aiheuttanut muutosvastarintaa 

omassa työyhteisössä? Millaista muutosvastarintaa tai miten sitä on esiintynyt? 

 

OPPIMISYMPÄRISTÖT ja niiden hyödyntäminen 

49. Miten olemassa olevia oppimisympäristöjä (luokkatilat, varasto, rata, simulaattorit) voisi 

hyödyntää paremmin? Ideoita uusiin oppimisympäristöihin tai vanhojen hyödyntämiseen? 

50. Pitäisikö simulaattoriopetusta tehostaa osana ajo-opetusta? Pitäisikö opetuksen olla osana 

ajokorttilain suomia mahdollisuuksia ja opettaa enemmän simulaattorilla kuin liikenteessä tai 

ajoharjoitteluradalla tapahtuvan opetuksen sijaan? Vai mahdollisena lisäopetuksena varsinaisen 

liikenteessä tapahtuvan opetuksen lisäksi? Ajatuksia? Kehittämisideoita? 

 

TYÖJÄRJESTYKSET ja opetus 

51. Opettajien työjärjestykset sisältävät sidottua työaikaa lähinnä nimikkeillä ”Ohjaustyö sidottu 

(ajo-opetus liikenneopettajilla)”, ”Kuljetusalan ammattipätevyys” ja joillain ammatillisia 

opintojaksoja liittyen lähinnä näyttöihin. Pitäisikö nämä opetustunnit olla paremmin 

korvamerkittyjä jolloin opiskelijoita voitaisiin ohjata esim. rästitunteja opiskelemaan tiettyyn 

luokkaan, paikkaan ja tietyille opettajille? 

52. Onko tämän hetkinen työjärjestys opetusaiheineen mielestäsi riittävä jolloin opettaja voi itse 

päättää ja soveltaa mitä opettaa ryhmän mukaan? 

53. Pitäisikö opettajien sidotun työajan opetustunnit olla paremmin ”korvamerkittyjä” jolloin 

Wilman työjärjestyksistä olisi selkeästi nähtävillä mitä opetustunteja on meneillään? 

54. Pitäisikö jokaisen opettajan henkilökohtaista osaamista hyödyntää enemmän? Opettajilla olisi 

omat ”korvamerkityt” opetusaiheet joista olisi vastuussa? Hyötyisikö opettaja ja opiskelijat siitä, 

että laadullisesti voitaisiin opetusta parantaa ja opettajat voisivat laaja-alaisemmin hyödyntää 

erilaisia oppimisympäristöjä, tehdä omaa materiaalia oppitunneille sekä kehittää omaa 

asiantuntijuutta opettajana?  

55. Monimuoto-opiskelijoilla on ollut haasteita olla sovittuina aikoina opetustunneilla ja 

kursseilla. Opiskelijoita aloittaa myös eri aikoina lukuvuotta eri ryhmissä. Pitäisikö heillä jo 

aloittaessa olla jonkinlainen esim. kiertävä työjärjestys, jolloin osaisivat paremmin yhdistää 

opiskelut, perheen ja työelämän? Millainen ratkaisu olisi mielestäsi järkevin tarjota ammatillisten 

opintojaksojen osalta (jaksottain, opintojakso merkittynä suoraan Wilmaan tms.)? Ajatuksia ja 

kehittämisideoita?  
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Opiskeluhaasteita muutoksen myrskyissä – kyselylomake aikuisopiskelijoille 

1. Logistiikan opiskelut aloitettu * 

2. Aikaisemmat perustutkinnot, tunnustettiinko osaamista esimerkiksi yhteisten tutkinnon 

osista? * 

Uusi opetussuunnitelma 1.1.2018 

3. Uuden opetussuunnitelman (OPS) mukaan ammatilliseen perustutkintoon sisältyy yhteisiä 

tutkinnon osia (YTOt) 35 osaamispistettä (osp) ja ammatillisia tutkinnon osia145 (osp). Tiesitkö 

opiskelujen alkaessa opetussuunnitelmien muuttuneen ja myös aikuisten opiskelevan 180 osp? * 

4. ”Osaamot” olivat heti syyskuun alussa, jolloin useimpien opiskelut oli juuri aloitettu. 

Hyödynsitkö "Osaamon" palveluita saadaksesi pakolliset tai puuttuvat YTOt suoritettua? * 

5. Olisiko ”Osaamoja” pitänyt olla aikuisopiskelijoille myös myöhemmin (esim. keväällä)? * 

6. Saitko lukuvuoden aikana opettajilta hyvin verkko/etätehtäviä joilla sait YTOt suoritettua? 

7. Onko sinulla vielä jotain pakollisia YTToja suorittamatta? * 

8. Tiedätkö missä tai miten saat loput YTot suoritettua? * 

9. Kommentteja, ajatuksia, kehittämisideoita koskien YTTOjen suorittamista tai niitä koskevia 

opiskeluja?  

Ammatilliset opintojaksot 

10. Onko ammatillisten opintojaksojen aluksi kerrottu selkeästi opintojakson aiheet ja tavoitteet?* 

11. Oletko saanut riittävästi tietoa ammatillisista valinnaisista ja niiden sisällöstä? * 

12. Oletko saanut mahdollisuuden valita mitä ammatillisia valinnaisia opintojaksoja sisällytät 

opintoihisi? * 

13. Näytöt ja harjoittelu, onko osaamistavoitteet selkeästi selvennetty? * 

14. Oletko tehnyt ammatillisten opintojaksojen päätteeksi näyttöjä jo? * 

15. Kommentteja, ajatuksia, kehittämisideoita koskien ammatillisten opintojaksojen suorittamista 

tai niitä koskevia opiskeluja? 

 

Työjärjestykset ja ammatillinen opetus 

16.  Saitteko selkeät työjärjestykset heti alusta lähtien? * 

17. Onko työjärjestyksistä Wilmasta helppoa seurata, milloin ovat ammatillisten opintojaksojen 

lähipäivät? * 

18. Onko työjärjestyksiin merkitty selkeästi ammatillisista opintojaksoista ohjatut 

harjoittelupäivät ? * 

19. Onko työjärjestyksissä käynyt selkeästi ilmi, mikä ammatillinen opintojakso on kulloinkin 

menossa? * 

20. Sovittaaksesi perheen, työt ja opiskelut, mikä olisi sopiva määrä ammatillisten opintojaksojen 

lähipäiville kuukausitasolla?* 

21. Kommentteja, ajatuksia, kehittämisideoita koskien työjärjestyksiä tai opetuksen järjestelyitä? 

 

Ajo-opetus, teoria-opetus, kurssit ja oppimisympäristöt 

 

 

22.  Oliko B-, C- ja/tai CE-teoriatunnit merkitty selkeästi työjärjestyksiin heti opintojen alkaessa? 

23. Oliko ammattipätevyysteoriatunnit selkeästi merkitty työjärjestyksiin heti opintojen alkaessa? 

24. Mikäli olet ollut pois pakollisilta ammattipätevyystunneilta, oletko helposti saanut tiedon, 

koska tunnit voi korvata? 
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25. Oliko kurssit (esim. työturva,tieturva,trukki) merkitty selkeästi työjärjestyksiin heti opintojen 

alkaessa? * 

26. Onko ajo-opetusta ollut saatavilla sellaisina aikoina kuin sinulle opetuksen ja töiden ohella on 

ollut mahdollista? 

27. Suorittaisitko ajo-opetuksen yhden liikenneopettajan kanssa, jolloin opetus noudattelisi jotain 

tiettyä järjestystä ja tiettyjä oppimistavoitteita kohti? 

28. Suorittaisitko ajo-opetuksen usean liikenneopettajan kanssa, jolloin saisit erilaisia näkökohtia 

liikenteeseen ja opetukseen? 

29. Pitäisikö simulaattorilla tapahtuvaa opetusta (työkoneet, B-ajot, C- ja CE-ajot) lisätä? * 

30. Kommentteja, ajatuksia, kehittämisideoita koskien ajokorttien ja kurssien suorittamista tai niitä 

koskevia opiskeluja? Onko korvaavista tunneista tai muutoksista kerrottu riittävän ajoissa? 

TJK- jaksot – työssä järjestettävä koulutus 

31. Ammatillisiin tutkintoihin kuuluu ammatillisia opintoja ja osaamisen kehittämistä käytännön 

työtehtävissä. Oletko löytänyt helposti työssäoppimispaikkoja? * 

32. Tutkinnon ammatillisten osien edellyttämä ammattitaito ja osaaminen osoitetaan tekemällä 

käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa (näyttö). Tiedätkö mitkä ovat 

kulloisenkin opintojakson osaamistavoitteet? * 

33. Onko työpaikalla tapahtuva koulutus, käytännön tehtävissä ollut helpommin omaksuttavaa 

opetusta? * 

34. Kommentteja, ajatuksia, kehittämisideoita koskien työpaikoilla tapahtuvaa koulutusta ja 

ammatillisia näyttöjä?  

 

 

 

 


