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Tutkimuksessa kehitettiin ammatillisen oppilaitoksen toimintaa, kohdistuen rakennusalan 
koulutukseen. Ensisijaisena triggerinä toimi ammatillisen koulutuksen reformi, joka oli 
historiallisen iso muutos lähes muuttumattomaan toimintaympäristöön. Rakennusalan 
lähtökohtainen kompleksisuus sekä nopea kehittyminen robotisaation ja automaation myötä, 
olisivat tuoneet kehittämistarpeen ilman kyseistä poliittista päätöstäkin. 
 
Tutkimuskysymys oli: onko löydettävissä toimintamalli, joka vastaa ammatillisen koulutuksen 
nykyisiin ja tulevaisuuden haasteisiin? Pääkysymyksestä ja tutkimustuloksen onnistumisesta 
aiheutui kausaalinen apukysymys: millä tavalla siirtymävaihe toteutetaan? Tutkimusstrategiana 
oli tulkitseva kvalitatiivinen tutkimus, jossa käytettiin abduktiivista päättelyä ja 
tutkimusmenetelmänä triangulaatiota. Hankesuuntautunut toimintatutkimus ja kriittinen 
tiedonintressi, leimasivat implementointivaihetta. Tutkimusta tehtiin lukuisilla haastatteluilla, 
kehittämispäivillä, -pajoilla ja -palavereilla, joihin osallistui oppilaitoksen henkilökuntaa, 
oppilaita sekä työelämän edustajia. Tavoitteena oli rationalisoida toimintoja, tarkastelemalla 
yksikön erilaisia prosesseja, poistaa turhia toimintoja ja virtaviivaistaa jääviä. Ydinprosessien 
tunnistaminen, määrittely ja niiden kehittäminen oli myös merkittävä kokonaisuus.  
 
Luotu toimintamalli mahdollistaa yksilölliset opetustarpeet ja organisaation suorituskyvyn 
parantamisen vastaamalla uuden rahoitusjärjestelmän mittaristoihin. Tuottavuutta nostaa 
opetusresurssien ja kiinteistöjen tehokas käyttö. Malli nopeuttaa opiskeluaikaa, selkeyttää 
opintoja kaikille osapuolille, nostaa opetuksen laatua, vakiinnuttaa menetelmät ja mahdollistaa 
nopeat kokeilut. Yhdessä mietityt toimintatavat sitouttavat, vähentävät muutosvastarintaa. 
Samalla se muuttaa opetustyön kokonaisvaltaisesti sekä osittain ohjauksen ja päätäntäketjun. 
 
Työn lähtöasetelmaa voisi kuvata, että se tehtiin maturiteettitasoltaan korkeassa 
asiantuntijaorganisaatiossa, jota kohtaa radikaali muutostarve. Siten lähes väistämätöntä oli 
tutkia myös, miten itse kehittämis- ja muutosprosessi on syytä hoitaa tämänlaisessa tilanteessa. 
Esitetyt teoriat organisaation muutoksissa ja prosessissa käytetyt menetelmät osoittautuivat 
toimiviksi. On jokseenkin selvää, että työssä esitetty toimintamalli nostaisi alakohtaisilla 
määrittelyillä muidenkin alojen suorituskykyä. 
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This study aimed to make development to the operating model of a vocational school, focusing 
on education for the vocational qualification in construction. The primary trigger was a 
historically large-scale and profound reform of the vocational education, driven by the Finnish 
government, to environment which has been decades almost perfect status quo. The complexity 
of the construction industry operations, as well as its rapid development with robotization and 
automation, would have brought a need for this study also. 
 
The research question was: Can you find an operating model which can meet the current and 
the future challenges? Preceding question and the result of this study, raised a causal question: 
How can you manage the transition phase? The research strategy was interpretive qualitative 
research using abductive reasoning, and triangulation as a research method. Project-oriented 
action research and critical reflection characterized the implementation phase. The research was 
conducted through numerous interviews, development seminars, workshops and meetings, 
which were attended by the staff and the students at the vocational school, and representatives 
of the construction industry. The objective was to streamline operations, eliminate unnecessary 
operations and develop which still remain in use. The identification, definition and development 
of key business processes was also a considerable task. 
 
The operating model enables individual learning and the improvement of the organization's 
performance by responding to new performance meters in funding. Productivity is increased by 
the efficient use of resources and facilities. The model speeds up study time, clarifies studies 
for stakeholders, raises the quality of teaching, consolidates methods and enables rapid 
experimentations. Planning practices in collaboration engages and reduces resistance to change. 
This operating model makes profound changes to teachers work, and some changes also to 
operative management and decision-making.  
 
The origin and environment to the study could be described as that it was done in a high-
maturity expert organization facing a radical change. Thus, it was almost inevitable examine 
also how a process itself should be handled in this case. Theories presented and the methods 
used in organizational change were found very useful. It is somewhat clear that present 
operating model with sectoral definitions would increase other vocational education fields 
performance also. 
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1. JOHDANTO 

 

Suomessa toteutettu ammatillisen koulutuksen reformi, myöhemmin lyhennettynä 

myös reformi, on historiallisen laaja uudistus. Toteutetut muutokset ovat 

perustavanlaatuisia Suomen toisen asteen koulutusjärjestelmässä ja aiheuttavat 

oppilaitoksille suuren, ulkopuolisen muutoksen tarpeen. Reformi muuttaa kaikki 

ammatillisen koulutuksen osa-alueet: rahoitus-, ohjaus-, säätely- ja järjestäjärakenteen 

sekä tutkintojen määrän, niiden sisällön, että koulutuksen toteuttamismuotoja. Kaksi 

erillistä lakia poistettiin ja tilalle julkistettiin laki ammatillisesta koulutuksesta, joka 

yhdistää aikuiskoulutuksen ja nuorisoasteen opetuksen. Koulutusta tulee jatkossa 

järjestää yksilöidysti työelämän muuttuviin tarpeisiin ja huomattavasti 

kustannustehokkaammin. Samalla rahoitusta leikattiin, kustannusvaikutus 

kohdeorganisaatiossa on arvioitu olevan noin 30 % negatiivinen. Rahoituksen rakenne 

sekä tuloutuksen perusteet uudistettiin, mittaristot kytkevät oppilaitokselle 

maksettavan korvauksen opetuksen tuloksiin ja laatuun.  

 

Reformi sai osakseen ankaraa vastustusta, varsinkin opettajakunnan puolelta. 

Julkisuudessa on esiintynyt kommentteja koulutuksen laatutason laskemisesta, 

jyrkimmät niistä ovat kertoneet ammatillisen koulutuksen alasajosta. Rakenteelliset 

muutokset ovat kuitenkin neutraalilla tarkastelulla tervetulleita ja järkeviä. Nämä 

muutokset tuskin jäävät uudistuksista pois, vaikka nykyinen hallitus onkin Sanna 

Marin ja Antti Rinteen hallitusohjelmissa luvannut lisätä rahoitusta ja opettajien 

määrää ammatilliseen koulutukseen. Nykyisessä ohjelmassa todetaan muun muassa 

työssäoppimisen lisäämisen tavoitteet sinänsä oikeaksi. (Valtioneuvosto 2019, 5, 163, 

166, 169–170.) 

 

Ammatilliset oppilaitokset ovat saaneet toimia rauhallisessa toimintaympäristössä, 

jossa ei ole esiintynyt kilpailua, ainakaan tarkastellessa asiaa tuotantotalouden ja 

yksityisen sektorin kannalta. Taloudellinen kamppailu oppilaitosten välillä on ollut 
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tähän asti lähes harmitonta. Niin sanottua kilpailua on esiintynyt lähinnä opetuksen 

laadun keskinäisessä vertailussa ja silloinkin oppilaitosten johtotason foorumeilla tai 

kaukana arjesta tapahtuvissa taitokilpailuissa. Reformi herätti oppilaitokset 

valtakunnallisesti tilanteeseen, jossa tuottavuuden tulisi kehittyä myös julkisella 

sektorilla.  

 

Työn lopputuloksena syntynyt toimintamalli tulee muuttamaan kyseisen oppilaitoksen 

yksikön nykyisiä toimintoja radikaalisti. Tätä kirjoittaessa on miellyttävää todeta, että 

kokonaisvaltaisen muutosprosessin haastavuudesta huolimatta, toimintamallin 

implementointi toteutuu. Kiinnostavuutta voinee lisätä myös se, että alakohtaisilla 

määrittelyillä kyseistä toimintamallia voi käyttää laajemminkin. 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Reformi aiheuttaa ristiriitaisen tilanteen, jossa oppilaitoksen tulot oppilasta kohden 

pienenevät ja vaatimukset puolestaan kasvavat. Vaatimukset voivat tuntua 

kohtuuttomilta, toisiaan pois sulkevilta ja mahdottomilta. Jokin muutos tulisi tapahtua, 

muutoin oppilaiden saaman opetuksen taso laskee tai opettajien työkuorma kasvaa. 

Todennäköistä on, että ilman merkittäviä toimenpiteitä voisi tapahtua molemmat. 

Ainoastaan nykyisiä toimintoja tehostamalla ei voida saavuttaa hyvää lopputulosta. 

Opettajat kokevat toimivansa jo nyt äärirajoilla ja oppilaat kokevat saavansa liian 

vähän yksilöllistä opetusta.  

 

Yksilöllisen opetuksen tarve on ollut ammatillisen koulutuksen kehittämisen agendalla 

jo kauan, mutta vasta reformin vaatimukset tekivät tästä todellisen. Vaikka poliittisen 

ohjauksen valtasuhteet jatkossakin vaihtuisivat, niin tarve ei tule muuttumaan. 

Rakennusalalla tilannetta korostaa se, että yksilöllisille opintopoluille on tarvetta ilman 

poliittista painettakin. Jo nykytilanteessakin rakennusalan tuotanto lukuisine 

yhteistyökumppaneineen, rakennuttamis- ja rakentamistapoineen, sekä rakennusosa ja 

-materiaali valintoineen on hämmästyttävän monimutkaista. Teollisuuden 
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muutosvauhti on ollut nopeata robotisaation ja automaation myötä, ja tulee 

todennäköisesti vain kiihtymään laitteistojen kehittyessä. On hyvin ilmeistä, että 

ensimmäisenä kehitetään tekniikkaa raskaisiin ja rutiininomaisiin työtehtäviin, aivan 

kuten tähänkin asti. Rakennusalalla tällaisia työtehtäviä riittää. Tämän vuoksi on 

helppoa ennustaa, että alalle on jo lähitulevaisuudessa tulossa täysin uusia 

osaamisalueita. Sekin on hyvin ilmeistä, että tutkinnonperusteisiin näitä osaamisia ei 

voida ennakoida eikä määritellä kovin tarkasti.  

 

Rahoitusuudistus kannustaa oppilaitoksia kehittämään toimintojaan siten, että oppilaat 

saavat laadukasta opetusta ja valmistuvat nopeammin. Tämä johtanee 

kilpailutilanteeseen, kun ensimmäiset oppilaitokset saavat tehostettua toimintaansa 

vastaamaan työelämän ja yksilöllisten opintopolkujen tarpeisiin. Kilpailutilanteen 

käynnistää ne hetket, jolloin tästä kantautuu hyvä palaute yleisempään tietoon. 

Oppilaitoksen jatkuvaa kehittämistä pitää puolestaan yllä edellä kuvatut tulevaisuuden 

muutokset, rakennusalalla tämä tarkoittaa suhteellisen lähellä siintävää tulevaisuutta. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet 

 

Tutkimuksen tavoite on luoda oppilaitoksen tuotannon eri elementeille toimintamalli, 

joka mahdollistaa yksilölliset opetustarpeet ja organisaation suorituskyvyn 

parantamisen rakennusalan ammatillisessa koulutuksessa. Tutkimuksessa kuvataan 

ammatillisen koulutuksen toimintamalleja, toimintaympäristön pitkän aikavälin 

muutoksia, sekä miten itse kehittämisprosessi on syytä hoitaa kyseisessä 

organisaatiossa ja mitä tuloksia sellaisen prosessin läpi viemisestä on saatavissa.  

 

Tutkimuksen pääkysymys on: onko löydettävissä toimintamalli, joka vastaa 

ammatillisen koulutuksen nykyisiin ja tulevaisuuden haasteisiin? Pääkysymyksestä 

aiheutuu kausaalinen apukysymys: millä tavalla uuden toimintamallin siirtymävaihe 

toteutetaan? Tutkimuksen apukysymyksiä ovat seuraavat. Minkälaisia muutoksia 

reformi tulee aiheuttamaan? Miten itse kehittämisprosessi on syytä hoitaa? Mitä ovat 
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nykyisen toiminnan haasteet ja ongelmat? Onko niihin löydettävissä kehitysideoita? 

Miten toiminnan tuottavuutta voidaan parantaa, jotta se olisi kannattavaa?  

 

Lopputuloksena esitetyn toimintamallin ensisijaisena tavoitteena on rationalisoida 

toimintoja, tarkastelemalla yksikön erilaisia prosesseja, poistaa turhia toimintoja ja 

virtaviivaistaa jääviä. Lyhyesti määriteltynä, pyrkimyksenä on nostaa tuottavuutta. 

Tässä tutkitaan kuitenkin julkisen sektorin oppilaitosta. Tällöin on mielekästä käsitellä 

laajempaa kokonaisuutta, kuten opetustyön vaikuttavuutta, laatua ja sen mielekkyyttä. 

Näin ollen voidaan puhua organisaation suorituskyvyn parantamisesta, edeltä 

mainituin osin.  

 

Suorituskyvyn käsitettä on kehitelty Päijät-Hämeen tuottavuusohjelman yhteydessä, 

jossa tarkastellaan organisaatioiden erilaisia toimintoja prosessijohtamisen kautta. 

Ohjelman tavoitteena on parantaa muun muassa kokonaistuottavuutta, toiminnan 

tehokkuutta, laatua ja vaikuttavuutta. Sekä sisäisiä asioita, kuten työn mielekkyyttä, 

kehittämistyötä ja innovointikyvykkyyttä. Suorituskyky käsitteenä on kattava kuvaus 

yrityksen tai yritysryppään tilasta. Sen tarkempi arviointi vaatii mittaristojen laatimista 

toimiala ja yksikkökohtaisesti. (Pekkola, Linna, Melkas, Rantanen, Ukko ja Annala 

2008, 28.) Sillä ei siis ole, eikä tarvitsekaan olla, normatiivista muotoa. 

Tarkennettakoon että työssä ei laadita kyseisiä mittaristoja, rahoitusuudistus määrittää 

ensisijaiset tavoitteet. Suorituskyky käsitteenä antaa kuitenkin huomattavan paljon 

pohdittavaa julkisen sektorin organisaation tarkasteluun, kuten tässä tapauksessa.  

 

1.3 Tutkimuksen rajaus 

 

Tutkimus rajataan koskemaan rakennusalan ammatillista koulutusta, 

tutkintonimikkeenään rakennusalan perustutkinto, talonrakentajan osaamisala. 

Tutkimuksessa tarkastellaan oppilaitoksen erilaisia toimintoja tuotantotalouden 

kannalta tarkasteltuna.  

 



5 

 

 

Opetusalan työnkuvaan läheisesti liittyvät pedagogiset menetelmät rajataan 

tutkimuksen ulkopuolelle. Ainoastaan esitettävän toimintamallin sivutuotteena tulevia 

pedagogisia hyötyjä sivutaan ohuesti.  

 

Eräs merkittävä asia rakennusalan koulutuksessa on rajattava pois asian luonteen 

vuoksi. Jotta talonrakentajan koulutuksesta saataisiin muodostettua Suomen 

hallituksen toivoma lopputulos, tulisi tiettyjä asioita muuttaa Salpauksen ulkopuolella. 

Todellinen opintojen valinnaisuuden toteutuminen vaatisi muutoksia talonrakentajan 

perustutkinnon perusteisiin. Tutkinnon perusteiden käsittely rajataan kuitenkin 

tutkimuksen ulkopuolelle. Tästä tarkemmin luvussa 4.3. Tätä kirjoittaessa voi 

kuitenkin todeta, että kentältä tulleita viestejä on ilmeisesti kuultu? Varovaisen 

positiivisella mielellä voinee odottaa tilanteen korjaantuvan jollain aikavälillä, kun 

tutkinnon perusteita ollaan muuttamassa, tässäkin työssä esitettyyn suuntaan.  

 

1.4 Tutkimuksen toteutus 

 

Tämä tutkimustyö suoritetaan osittain Opetus- ja kulttuuriministeriön Koulutuskeskus 

Salpaus kuntayhtymälle, myöhemmin lyhennettynä myös Koulutuskeskus Salpaus tai 

Salpaus, myönnetyn strategiarahoituksen turvin, jolla kehitetään oppilaitoksen 

työelämäyhteistyötä. Työssä esitetyn toimintamallin implementointivaihe koettiin 

tärkeäksi sekä kiireelliseksi. Tämän vuoksi toimintojen edelleen kehittämistä ja 

sisältöjen luomista toteutetaan tällä hetkellä suoraan rakennusosaston oman budjetin 

puitteissa. Alustavaa kehittämistyötä on tehty myös osana Teppo-hanketta ja työssä on 

käytetty hyväksi myös viisi vuotta aiemmin toteutetun Mestari-hankkeen tuloksia. 

Molemmat olivat niin ikään valtakunnallisia ja Opetushallituksen rahoittamia 

hankkeita, joiden tuella kirjoittaja sai tehdä kehittämistyötä. 

 

Reformilla tavoitellaan nuoriso- ja aikuiskoulutuksen yhdistämistä, tähän pyritään jo 

nimityksien vaihdoillakin. Tästä huolimatta koulutuksen muodot vaihtelevat edelleen. 

Syyksi näyttää pohjimmiltaan paljastuvan yksinkertaisesti perinteet. Tässä yhteydessä 
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perinteillä tarkoitetaan alkuperäisiä organisaatio- ja rahoitusrakenteita, henkilöstön 

työnkuvia sekä eri toiminnoille varattuja fasiliteetteja, opetukseen liittyvissä asioissa.  

 

Toisaalta tämä antaa tutkimustyölle oivallisen tilanteen verrata kahden toimintamallin 

eroja nykyhetkessä ja lähimenneisyydessä. Eroavaisuuksien tarkastelu on myös eräitä 

harvoja aiheita, mistä on tehty muutakin tutkimusta kuin ennakointia koulutusmäärien 

tarpeista. Työssä tarkastellaan oppilaitoksen yhteishaun ryhmiä, nykyisillä termeillä 

määriteltynä. Nämä ryhmät koostuvat pääasiassa nuorista ja aloittavat opintonsa 

elokuussa. Jatkuvan haun ryhmiksi nimitetyt ryhmät aloittavat pitkin vuotta. Ne 

koostuvat jatkuvan haun, sekä TE-keskuksen että oppisopimuskoulutuksen oppilaista, 

jotka ovat pääsääntöisesti aikuisia. Tosin suuntauksena näyttää olevan, että nuorten 

osuus näissä ryhmissä tulee kasvamaan. Työssä käytetään myös vanhempia termejä, 

aikuis- ja nuorisokoulutus, jo niiden selkeyden vuoksi. Varsinainen syy on se, että 

termejä käytetään myös kyseisissä tutkimuksissa. Mainittakoon että aikuiskoulutuksen 

täydennys- ja yrityskohtaisessa koulutuksen toimintamuodoissa tulee jatkossakin 

olemaan eroja, johtuen rahoittajan intresseistä.  

 

Yritystoiminnan tarkastelu poikkeaa perinteisistä tieteellisistä tutkimusmenetelmistä, 

mitä yleisesti käytetään muun muassa luonnontieteissä. Kun tutkitaan ihmisen 

rakentamaa systeemiä, ei tutkija voi ”löytää” tietoa pelkästään tarkkailemalla. Sitä ei 

ole mielekästä tutkia menetelmillä, joissa muuttuja kerrallaan mitataan niiden 

vaikutuksia esimerkiksi laboratoriossa. Kuten luonnon ekosysteemit, ne ovat liian 

monimutkaisia tällaiseen tapaan. Ihmisen luomat systeemit ovat rakennettuja, joten 

uusi tieto niiden ympärillä täytyy ”keksiä”, aivan samoin kuten on tehty niitä 

muodostettaessakin. Niitä tulee tutkia kokonaisuutena. Ehdoton rajaus vain yhteen 

tutkimusstrategiaan kokeelliseen, kvantitatiiviseen tai kvalitatiiviseen on turhaa ja voi 

johtaa jopa huonompaan tulokseen. Varsinkin kaksi viimeistä tutkimusstrategiaa usein 

täydentävät toisiaan, eikä niiden ole tarkoitus kilpailla keskenään. (Anttila Pirkko 2014, 

99; Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 1997, 134–136, 161.) 
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Tiivistetty, koko työn läpi kulkeva kuvaus tutkimuksesta voisi kuulua, että 

tutkimusstrategiana on tulkitseva kvalitatiivinen tutkimus, jossa tutkija on käyttänyt 

abduktiivista päättelyä. Tutkimusmenetelmänä on triangulaatio, eli suomalaisittain 

kuvaavampi, monimenetelmäinen tutkimus. Triangulaatio on tutkimus, jossa tieto 

hankitaan monella eri tavalla (Anttila 2014, 115, 284, 287; Hirsjärvi, et al. 1997, 162). 

Myöhemmässä vaiheessa tutkimusta, siihen on tullut yhä enemmän piirteitä 

hankesuuntautuneesta toimintatutkimuksesta, jossa on käytetty yhä enemmän kriittistä 

tiedonintressiä (Suojanen 2014, 5–7). Puhtaimmillaan tämä näkyy työssä esitetyn 

toimintamallin implementointivaiheessa, jossa toimintamallin sisältöjä ja menetelmiä 

on nyt aloitettu kehittämään yhdessä organisaation henkilöstön kanssa.  

 

Taulukko 1. Tutkimusparadigmojen vertailu (Suojanen 2014, mukaillen Habermas (1974), Kemmis 
(1985) ja Lahdes (1991)). 

 

 

Kvalitatiivista tutkimusta ei ole mielekästä rajoittaa kategorisesti sen alakäsitteilläkään, 

kuten tutkimusmetodeilla tai tutkimusmenetelmillä, koska tavoitteena on tutkia 

kohdetta kokonaisvaltaisesti ja lähtökohtana on kuvata todellista elämää. Todellisuus 

on tässä tapauksessa moniulotteinen. Myöskään itse tutkija ei voi sanoutua irti omista 
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arvoistaan, jotka muovaavat omaa ymmärrystä ja tulkintaa. Hirsjärvi vihjaakin, että 

kapeakatseiset mielipiteet kvalitatiivisen tutkimuksen toteutuksesta kertovat vain 

tutkijan vähäisestä perehtymisestä kirjallisuuteen (Hirsjärvi, et al. 1997, 134–137, 161–

162). 

 

Hirsjärven mukaan tutkimussuunnitelma ja tutkimusongelmakin voivat muuttua 

tutkimuksen edetessä. Tämä ei itseasiassa ole kovin luonnotonta, koska artikkelin 

mukaan tutkijan tarkoituksena on paljastaa yllättäviä seikkoja. Kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa tutkija usein maalaa tutkimuksesta oman näköisen väripalettinsa. 

(Hirsjärvi, et al. 1997, 126, 164, 165.) Tässäkin työssä tutkimusmenetelmiä ja 

tutkimuksen eri vaiheita on ollut useita. Työn edetessä pidemmälle 

tutkimuskysymykset ja tavoitteet muuttuivat, tai paremminkin jalostuivat. Toisaalta 

lähtökohtainen idea, uudenlaisen toiminnan runko, ei muuttunut.  

 

Abduktiivisessa päättelyssä keskeistä on Anttilan mukaan ajattelu. Sen ehtona on, että 

uuden teorian muodostus on mahdollista vain, kun siihen liittyy tutkijan johtoajatus. 

Uusi teoria ei synny pelkästään havaintojen pohjalta kuten induktiivisessa päättelyssä. 

Eikä se lähde tieteellisesti varmistetun teoriataustan pohjalta, kuten deduktiivinen 

päättely. Abduktiivisessa päättelyssäkin käytetään tukena teorioita. Teoriakirjallisuutta 

ei käytetä pelkästään tukevana selkänojana, vaan myös inspiraation ja ideoitten 

lähteenä. Johtoajatus voi olla epämääräinen intuitiivinen hahmotelma asiasta, tai jopa 

pitkälle viety hypoteesi. Sen avulla havainnot voidaan keskittää asioihin, joiden 

uskotaan tuovan uusia mielipiteitä, näkemyksiä tai ideoita, joilla kehittää johtoajatusta 

ja uuttaa teoriaa kyseisestä asiasta. (Anttila 2017, 83–90.)  

 

Anttila kertoo muun muassa: ”Abduktiivisella päättelyllä voidaan ilmiötä koskevaan 

teoriaan löytää sellaisia elementtejä, joita ei aikaisemmin ole tiedostettu … Erityinen 

sovellusalue abduktiivisella päättelyllä on systeemien analysoinnissa. … Tutkiessaan 

jotakin ilmiötä systeeminä, hän voi havaita seikkoja, jotka jäisivät deduktiivisen ja 

induktiivisen päättelyn logiikalla havaitsematta.” (Anttila 2017, 84.) 
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Abduktiivinen päättelyn teoria vapauttaa tutkijan etenemään sellaisen 

tutkimusongelman kanssa, josta hänellä on varhaisessa vaiheessa tutkimusta jo 

olemassa epämääräinen hahmotelma tai aavistus ratkaisusta. Tällaisessa tilanteessa 

tutkija on yleensä hyvin perehtynyt asiaan ja mahdollisesti työskentelee kyseisellä 

alalla. Suojasen mukaan, parhaassa tapauksessa koulutettu tutkija työskentelee 

tutkimuskohteena olevassa organisaatiossa. Sivuhuomiona on mainittava, että tässä 

tapauksessa kirjoittajalla ei ole tutkijan koulutusta, mutta kuitenkin tarve tehdä 

päättötyö. Tällaisessa tilanteessa, jossa tutkijalla on oma johtoajatus, hänellä tulee olla 

avoin mieli ja kyky ottaa vastaan eriäviä mielipiteitä. Tutkijalla ja organisaation 

henkilöillä tulee olla reflektiivinen tutkimusote, jossa ollaan valmiita miettimään 

ratkaisuja yhä uudelleen (Suojanen 2014, 10; Anttila 2017, 281, 282). Muutoin 

tutkimuksen tai kehittämisprosessin käynnistäminen on itseasiassa turhaa, jos sillä ei 

ole tarkoitus löytää uutta tietoa tai kehittää jotain lähtökohtaa.  

 

Tämän työn johtoajatuksena on lähteä selvittämään, toimiiko lähinnä teollisuuden ja 

liike-elämän tarpeisiin kehitetty prosessien verkko oppilaitosympäristössä. 

Tutkimustyössä ja prosessien määrittelyissä lähdetään niin sanotusti puhtaalta 

pöydältä, jolloin kaikkien tutkimukseen osallistujien mielipiteet ja ideat vaikuttavat 

lopputulokseen. Tutkimuksessa on valmistauduttu kyseenalaistamaan kaikki asiat, 

myös itse johtoajatus. Prosessien verkkoon määritellään vain ne prosessit, mitä 

tarvitaan lopputuotteen aikaan saamiseksi. Tällöin periaatteena on pilkkoa 

lopputuotteen (ammatillinen osaaminen) työstövaiheet (opetustyö) täsmällisiin 

prosesseihin (opetusosiot), joiden läpi jalostettava tuote (oppilas) kulkee oman 

tarpeensa (aikaisempi osaaminen, työelämän tarpeet) ja aikataulunsa (kyvykkyys, 

motivaatio) mukaisesti. Lopputuotteen laadun (ammatillinen osaaminen ja arviointi 

kriteerit) määrittää ensisijaisesti Opetushallitus ja välillisesti työelämä, mutta itse 

prosessien sisällöt ja siellä edellytetyt toiminnot määrittävät opettajat itse 

(tuotantokoneisto). Johtoajatuksena on siis tyhjä, avoin, prosessien verkko. Erilaisten 
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prosessien määrittelyvaiheessa kohdeorganisaatiossa joudutaan pohtimaan 

perustavanlaatuista kysymystä: mitä oppilaitoksessa tehdään ja miksi? 

 

Organisaation oleellisten prosessien tunnistaminen, määrittely ja kehittäminen on 

merkittävä kokonaisuus. Kirjoittajan käsityksen mukaan, pelkästään jo se olisi voinut 

käydä lopputyön aiheeksi. Tässä työssä ei tätä liiketoiminnan kannalta tärkeätä aihetta 

käsitellä tarkemmin, koska tutkimusraportista on tulossa muutoinkin jo laaja. Asiaan 

voi tutustua tarkemmin esimerkiksi työssä lähteenä käytetyn Laamasen kirjan, Johda 

liiketoimintaa prosessien verkkona: ideasta käytäntöön, avulla. Tässä työssä 

prosesseiksi on tunnistettu kohteena olevan rakennusalan yksikön ydintoiminta, eli 

opetustyö ja siihen liittyvät monitahoiset asiat (Laamanen 2005, 1–300).  

 

Toinen laajempi kokonaisuus ei ole niinkään johtoajatus, vaan enemminkin kysymys 

ja aavistus asiasta. Tehtävänä on selvittää kirjoittajan omasta mielenkiinnosta ja 

edellistä vaihetta ohjanneen apulaisprofessorin kehotuksesta, miten kehittämisprosessi 

on syytä hoitaa kohdeorganisaatiossa. Kysymys nousee harmillisen yleisestä 

ongelmasta liike-elämässä. Tässä voi painottaa, että kirjoittajan mielenkiinto asiaan 

nousee paitsi nykyisestä, myös aikaisemmista työurista. Toisena johtoajatuksena on 

epämääräinen ja jäsentymätön käsitys, miten kehittämistyötä tulisi tehdä. Käsitys 

muodostuu tuotantotalouden innovointiin ja kehittämiseen liittyvistä opinnoista, sekä 

osittain kasvatustieteen opinnoista. Kirjoittajalla on myös omakohtaista kokemusta 

onnistuneista ja vaativista kehittämisprosesseista. Valitettavasti kokemusta kerryttää 

myös negatiiviset havainnot, epäonnistuneista hankkeista ja yksittäisistä 

kehittämistilanteista. Tarve tutkimiseen on helpointa esittää kysymysmuotoisena, 

mukaillen lieventämällä erään lähdeartikkelin otsikkoa: miksi hyvätkin hankkeet niin 

usein epäonnistuvat? 

 

Kriittis-emansipatorisen tieteen paradigmaan liittyvä toimintatutkimus (action 

research) tai tarkennetut käsitteet, hanke- ja kohdesuuntautunut toimintatutkimus, 

kuvaavat luonnollisesti myös tätä tutkimusta. ”Kehitettävänä hankkeena voi olla esim. 
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koulumaailmassa olla oppilaitoksen opetussuunnitelma tai jonkin kurssin suunnittelu. 

Muussa työelämässä tutkimuskohde voi olla esim. tuotekehitysprojekti tai 

asiakaspalvelun parantaminen” (Suojanen 2014, 5). Tämä suuntaus ja siihen oleellisesti 

liittyvä kriittinen tiedon intressi, korostuu varsinkin toimintamallin 

implementointivaiheen tarkennuksissa ja sisällön luomisessa nimenomaisesti 

rakennusalan Salpauksen yksikön tarpeisiin.  

 

Kohdesuuntautuneessa toimintatutkimuksessa on tarkoituksena kehittää yhteistyönä 

ryhmän tai organisaation toimintaa. Kehittäminen tapahtuu suunnittelu-toiminta-

havainnointi-reflektointi-sykleinä, ja toiminta raportoidaan. Raportointi toimii koko 

yhteisön reflektointina, ei siis pelkästään yksilön, kuten kasvatustieteissä. Raportointi 

auttaa teoretisoimaan toimintaa ja mahdollistaa myös henkilöiden palautteenannon 

onnistumisesta. Raportointi lisää myös tutkimuksen luotettavuuden arviointia. 

(Suojanen 2014, 5, 30, 32,33; Anttila 2014, 104, 105.) 

 

Tässä työssä aineistona käytetään muun muassa Opetusministeriön ja -hallituksen 

julkaisuja ja Opetushallituksen järjestämissä työpajoissa muodostettua tietoa. Suomen 

hallituksen julkaisuja sekä ammatillisen koulutuksen lakia että edeltävää lakiluonnosta, 

ja luonnollisesti Salpauksen omia julkaisuja sekä tiedotteita. Kehittämistyöhön 

osallistui Salpauksen rakennusalan opettajia, oppilaita, opintosihteerejä, opinto-

ohjaajia, kuraattoreja ja esimiehiä. Työssä oli mukana myös muiden opintoalojen 

opettajia kiviasentaja-, talotekniikka- ja elintarvikealoilta. Rakennusalan työelämää 

edustivat eri työnantajat, työntekijät ja heidän etujärjestönsä. Kehittämiseen osallistui 

myös muiden oppilaitosten ja Opetushallituksen edustajia Teppo-hankkeen 

työryhmissä.  

 

Kehittämistyötä tehtiin haastatteluilla, erilaisilla työpajoilla, kehittämispäivillä ja 

kehittämispalavereilla. Seuraavissa taulukoissa esitetään tutkimuksen oleellisimmat 

vaiheet. Siinä kuvataan tutkimus- ja kehittämistyön pääpiirteitä, työn rahoittajat, työn 

ohjaajat sekä pääasialliset osallistujat.  
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Taulukko 2. Tutkimuksen vaiheet ja pääpiirteet, ensimmäinen vaihe. 
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Taulukko 3. Tutkimuksen vaiheet ja pääpiirteet, lopputyöstä käyttöönottoon. 
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1.5 Raportin rakenne 

 

Työ koostuu yhdeksästä luvusta. Ensimmäisessä luvussa kuvataan työn lähtökohtainen 

tarve, tavoitteet ja tutkimusstrategiaan kuuluvat menetelmät, sen oleellisimmat vaiheet 

ja osallistujat. Lopuksi kuvataan tämän raportin rakenne. 

 

Toisessa luvussa kuvataan rakennusalan koulutuksen nykytila. Millä tavalla on toimittu 

ja edelleen toimitaan nuorisoasteen ja aikuiskoulutuksessa. Kuten kuvauksesta voi 

todeta, aikuiskoulutuksen toimintamuodot ovat hyvin erilaiset ja ovat monilta osin 

lähes vastakohtaisia referenssejä nuorisoasteen toimintamuotojen kanssa. Luvussa 

kuvataan tämän työn lähtökohtaisen triggerin, ammatillisen koulutuksen reformin, 

aiheuttamat muutokset ammatilliseen koulutukseen.  

 

Kolmas ja neljäs luku muodostavat tämän työn teoriapohjan. Kolmannessa luvussa 

kuvataan eri tutkijoiden ja yritysjohtajien näkemyksiä siitä, miten kehittämisprosesseja 

tulisi johtaa ja organisoida, jotta päästäisiin hyvään lopputulokseen. Luvussa kuvataan 

johtamisen haasteita ja kerrotaan esimerkkejä kehittämistä edistävistä 

organisaatiorakenteista sekä toimivista kehittämisprosesseista. Luvussa syvennytään 

loppuvaiheilla lähemmäksi tarkasteltavaa organisaatiota ja tulevaa muutosprosessia, 

sekä sen etenemistä vaiheittain.  

 

Neljännessä luvussa kuvataan ammatillisen koulutuksen tutkimusta ja kehittämistyötä, 

sekä niihin liittyviä haasteita. Luvussa luodaan katsaus ammatillisen koulutuksen 

kehittymiseen, sen historiaan, erilaisiin organisaatioihin ja toimintamalleihin. Luvussa 

kuvataan myös eräitä pilottihankkeita, sekä yksittäisiä esimerkkejä erilaisista 

toimintatavoista niin Suomesta kuin ulkomailta. Eräänä tärkeimmistä, luvussa 

käsitellään työssäoppimiseen liittyvää teoriaa ja siihen liittyvää tutkimustietoa; Mitkä 

asiat ovat positiiviselta tai negatiiviselta vaikutukseltaan merkittäviä, kun pyritään 

hyvään lopputulokseen työpaikoilla tapahtuvassa oppimisessa.  
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Viidennessä luvussa kuvataan, miten tämän työn kehittämisprosessi eteni mukaillen 

edeltäviä teorioita. Tässä luvussa käydään läpi kehittämistilaisuudet ehdotettavan 

toimintamallin luonnokseen asti. Implementointivaiheen fokus ja tavoitteet ovat 

hieman erilaiset, niitä kuvataan työn loppuvaiheilla. Kehittämistilaisuuksien kuvaukset 

eivät etene kronologisesti, eikä kaikkia tilaisuuksia kuvata, kuten usein on tapana. 

Tämä ei olisi tarkoituksenmukaista jo senkään vuoksi, että tässä työssä järjestettiin 

satoja isompia ja pienempiä kehittämistilaisuuksia. Luvussa kuvataan kootusti eri 

menetelmillä, tavoitteilla ja kokoonpanoilla järjestettyjen tilaisuuksien merkittävimmät 

havainnot ja tulokset tutkimukselle. 

 

Kuudennessa luvussa kuvataan kohdeorganisaation analysoinnin tulos. Analyysissä 

tutkimuksen löydöksiä, erinäisiä ongelmia ja puutteita yhdistämällä voidaan kuvata 

nykyisen toimintamallin haasteita. Esitetyt ideat ja kehittämisehdotukset puolestaan 

kehittivät ehdotettavaa toimintamallia. Luvussa kuvataan myös eräitä organisaation 

ulkopuolisen toimintaympäristön haasteita, liittyen rakennusalan osaamistarpeisiin ja 

tulevaisuudennäkymiin. Yksi merkittävä rakennusalan koulutuksen ongelma rajattiin 

tutkimuksen ulkopuolelle ja kerrotaan syyt, miksi näin tehtiin. Luvun lopulla kuvataan 

kohdeorganisaatiota sen organisaatiokulttuurin näkökulmasta ja annetaan eväitä 

tuleviin kehittämisprosesseihin.  

 

Seitsemässä luvussa kuvataan työn konkreettinen tulos kohdeorganisaatiolle, eli 

tutkimuksen perusteella ehdotettu toimintamalli. Kehittämistyö kohdistuu ensisijaisesti 

rakennusalan koulutukseen, perustutkinnon osaamistasolla. Näin ollen toimintamallin 

esimerkinomaiset kuvaukset kohdistuvat kyseiseen alaan ja osaamistasoon. Toisaalta 

tutkimuksen tuloksena syntyi yleinen ja avoin toimintamalli, prosessien verkko. 

Prosessien määrittelyllä ja opetusosioiden sisältöjä kohdentamalla, mallia voinee 

käyttää muillakin koulutusaloilla.  

 

Luvussa kuvataan myös organisaation toimintaympäristö ja toimintamallin liittyminen 

näihin. Luvussa edetään yhä tarkemmin kohdeorganisaation toimintoihin ja kerrotaan 
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rakennusalan käytäntöihin liittyvillä esimerkeillä, miten toimintamalli on tarkoitus 

rakentaa. Luvussa esitetään myös toimintamallin luomisessa käytetty apuväline. 

Opintojen suunnittelun työkaluksi nimetyllä taulukolla voidaan määritellä 

kohdeorganisaation oleellisimmat tuotannon elementit yksittäiseen opetusprosessiin. 

Taulukolla voidaan arvioida suunnitelman onnistumista, esimerkiksi vertaamalla 

toteutusta tutkinnon perusteisiin, määritellä prosessin vaatimat tuotantopanokset 

oppilasta kohden, tai arvioida henkilö- ja tilaresurssien käyttöä. 

 

Kahdeksannessa luvussa kuvataan implementoinnin käynnistäminen. Vaikka 

toimintamallin perusidea on tuttu teollisessa tuotannossa, niin se tulee muuttamaan 

oppilaitoksen toimintaa kokonaisvaltaisesti. Suuri ja lähes kaikkia organisaation 

henkilöitä koskeva muutos tiedetään haastavaksi. Siitä syystä kirjoittajalle itselleenkin 

tuli hieman yllätyksenä, että toimintamalli tullaan ottamaan käyttöön rakennusalan 

yksikössä. Toimintamallin edelleen kehittäminen implementoinnin käynnistämiseksi 

on laaja työkokonaisuus, jonka vuoksi siihen osallistuu koko yksikön henkilökunta. 

Implementoinnin tarkennukset kohdistuvat nimenomaisesti rakennusalan yksikön 

erityistarpeisiin, kuten henkilöstön kokoonpanoon, osaamiseen, tasapuoliseen työn 

kuormittavuuteen, erilaisiin oppimisympäristöihin, laitteisiin ja yrityksen 

fasiliteetteihin. Tarkkoja yksityiskohtia ei käsitellä tässä tutkimuksessa, se ei ole 

suotavaa, eikä oleellista työn kannalta. Implementoinnin pääpiirteet ja kehittämistyön 

erilaiset vaiheet kuitenkin kuvataan, sekä oleellisimmat muutokset toimintamalliin. 

 

Yhdeksännessä luvussa arvioidaan tutkimuksen tuloksia ja kuvataan toimintamallilla 

saavutettavia etuja. Luvussa kerrotaan myös, miten itse tutkimustyö ja 

muutosprosessista saadut kokemukset hyödyttivät kirjoittajaa, sekä mahdollisesti myös 

organisaatiota. Jälkimmäinen voi toteutua luvussa suositeltujen toimenpiteiden avulla. 

Luvussa arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta ja toistettavuutta, sekä ehdotetaan 

lisätutkimuksia. Luvussa kuvataan myös, tietyllä varauksella, pienimuotoinen lisäys 

erilaisiin kehittämis- ja ideointimenetelmiin liittyen.  
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2. YRITYKSEN NYKYTILA, TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA 

SEN MUUTOS 

 

Ammatillinen koulutus Suomessa on saavuttanut nykyisen muotonsa vuosikymmenien 

aikana, eikä vakiintuneita toimintatapoja ole juurikaan kyseenalaistettu. Koulutus on 

kohtuullisen tasokasta, vaikka toisinaan siitä saadaan negatiivista palautetta. Kirjoittaja 

on havainnut muun muassa valtakunnallisia Taitaja-kisoja järjestäessä ja Hollannissa 

vieraillessa, että suomalaisissa ammattioppilaitoksissa on pääsääntöisesti käytössä 

hyvin varustellut ja riittävät tilat verrattuna moneen eurooppalaiseen maahan. 

Kirjoittaja sai kuulla tästä ensimmäisen kerran jo vuosikymmeniä sitten, kun eräs 

ranskalainen ryhmä kävi silloisen työnantajan, Kajaanin ammatillisen 

aikuiskoulutuskeskuksen vieraana. Ryhmä toivoi, että Ranskassakin olisi mahdollisuus 

tällä tavalla järjestää käytännön opetusta oppilaitoksen työsaleissa. Useaan muuhun 

maahan verrattuna voidaan todeta, että Suomeen on kehittynyt vahvasti toteutettu 

ammatillisen koulutuksen järjestelmä, jossa koulujen tiloissa tapahtuvalla 

työpainotteisella opetuksella on merkittävä rooli. Tämän tyyppinen koulutus, joka 

tapahtuu suurelta osin oppilaitoksen omissa tiloissa, on kuitenkin kallista järjestää. 

Tämä on mahdollisesti yksi tärkeimmistä vaikuttimista Suomen hallitukselle 

ammatillisen koulutuksen reformiin ryhtymiselle?  

 

Oppilaitoksesta lyhyesti, koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymä ja kuntayhtymän 

tytäryhtiö Salpaus-palvelut Oy muodostavat konsernin, joka palvelee aluetta 

ammatillisen toisen asteen koulutuksen toiminnalla. Salpaus on Suomen kuudenneksi 

suurin ammatillinen oppilaitos, jonka jäsenkuntia (11 kpl) ovat: Asikkala, Hartola, 

Heinola, Hollola, Kuhmoinen, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki, Pertunmaa ja 

Sysmä. Toimintatuotot olivat vuonna yhteensä 2018 noin 60 miljoonaa euroa. Pääosa 

tuotoista on ammatillisen koulutuksen rahoituslain perusteella saatavaa 

valtionosuusrahoitusta (VOS-rahoitus); 90,2 prosenttia. Vuosittain Salpauksessa 
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opiskelee noin 15 000 nuorta ja aikuista opiskelijaa, joista yli puolet ovat yli 30-

vuotiasta. Vuonna 2019 valmistui yli 2500 oppilasta  

 

 
Kuva 1. Oppilaitoksen kulurakenne (Tokola 2018). 

 

Henkilöstöä (31.12.2018) Salpauksessa on 611, josta opetus- ja ohjaushenkilöstöä on 

noin 380. Oppilaitoksille tyypilliseen tapaan henkilöstökulut muodostavat valtaosan 

yrityksen kuluista, seuraavaksi suurimman kuluerän muodostaa kiinteistöt, jotka 

näkyvät kaaviossa palvelujen ostona. 

 

2.1 Rakennusalan koulutuksen nykytila nuorisoryhmien opinnoissa 

 

Koulutus kestää pääsääntöisesti kolme vuotta niillä oppilailla, jotka aloittavat opinnot 

suoraan peruskoulupohjalta. Edistyneemmillä oppilailla aikataulu voi nopeutua 
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hieman, korkeintaan muutamia kuukausia. Oppilailla, joilla on jokin tutkinto jo 

entuudestaan, pyritään koulutusaikaa lyhentämään kaksivuotiseksi. Salpauksessa 

aloittaa vuosittain yleensä neljä ryhmää talonrakentajan perustutkinto tähtäimenään. 

Ryhmien tyypillinen vahvuus on ollut hienoisesti kasvussa viime vuosina ja on 

nykyisellään keskimäärin 25 oppilasta. Nykytilan kuvauksen selkiyttämiseksi, 

kuvataan kolmevuotinen polku. Kaksivuotinen polku tiivistää käytännössä toisen ja 

kolmannen vuoden opintoja. Ensimmäisenä vuonna opintoja edistää jonkin verran 

mahdollisuus opiskella ammattiaineita niinä päivinä, kun muut oppilaat opiskelevat 

alla kuvattuja yhteisiä aineita. 

 

Ensimmäinen vuosi opiskellaan lähes yksinomaan koulun tiloissa, opetustiloina toimii 

teorialuokkia ja neljä isohkoa työsalia. Tällöin opiskellaan rakennusalan 

peruskäsitteitä, selvennetään tutkintorakennetta ja opintojen tavoitteena on suorittaa 

perustustöiden näyttö. Runkotöiden tutkinnonosan opinnot aloitetaan myös, mutta 

varsinainen näyttö suoritetaan seuraavana vuonna. Ammattiaineiden rinnalla 

opintoihin kuuluu yleissivistäviä opintoja. Näitä kutsutaan yhteisiksi tutkintoa 

tukeviksi opinnoiksi, jatkossa käytetään myös nimitystä yto-opinnot. Opintoihin 

kuuluu mm: matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, kieliä, liikuntaa, terveystietoja ja 

opiskelutaitojen kehittämistä. Yto-opinnot painottuvat ensimmäiselle ja toiselle 

vuodelle. 

 

Toinen vuosi opiskellaan pääsääntöisesti Salpauksen omilla talotyömailla, joissa 

rakennetaan omakotitaloja asuntomarkkinoille myytäväksi. Kyseisenä vuonna oppilaat 

suorittavat ensimmäisen lyhyehkön työssäoppimisjakson, jatkossa käytetään myös 

nimitystä top-jakso. Top-jakso suoritetaan paikallisilla betonielementtitehtailla, joissa 

tavoitteena on suorittaa betoni- ja raudoitustöiden näyttö. Tällä vuosiluokalla 

suoritetaan myös runkotöiden näyttö ja mahdollisuuksien mukaan muitakin näyttöjä. 

 

Kolmantena vuotena oppilaat opiskelevat pääsääntöisesti työssäoppimisjaksoilla 

ulkopuolisilla rakennusliikkeillä. Tällöin oppilaat käyvät koululla muutamia viikkojen 
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pituisia teoriajaksoja, joilla syvennetään ja kerrataan edellisinä vuosina opittuja asioita. 

Viimeisenä vuonna tavoitteena on suorittaa kaikki loput näytöt.  

 

Näyttöjä kertyy yhteensä seitsemän, joista kaksi on pakollisia ja loput valinnaisia. 

Valinnaisuutta ohjaa käytännössä kyseisen työssäoppimispaikan mahdollisuudet. 

Tämä rajaa osaltaan valinnanmahdollisuuden suhteellisen kapeaksi. Talonrakentajan 

valinnaisiksi osioiksi ovat muodostuneet tietyt vakiintuneet osiot, johtuen myös 

tutkintorakenteesta. Tästä tarkemmin luvussa 7.1. Näiden vuoksi voidaan puhua varsin 

kiinteästä koulutusputkesta koko kolmen vuoden ajalta. 

 

Opettajakunnan välinen työjako on vakiintunutta. Salpauksessa on 1, 2 ja 3-luokan 

opettamiseen erikoistuneet opettajat, joiden kesken työnkiertoa tapahtuu harvoin. 

Työnkiertoa aiheuttaa pääosin vain jonkun opettajan lähteminen Salpauksen 

palveluksesta. Ennen ammatillisen koulutuksen reformin aiheuttamaa 

kustannuspainetta syynä oli pääsääntöisesti eläkkeelle siirtyminen, viime vuosina 

karumpiakin syitä lähtemiseen on ilmennyt. 

 

2.2 Rakennusalan koulutuksen nykytila aikuisopinnoissa 

 

Rakennusalan aikuiskoulutuksen järjestämisen muodot ovat puolestaan erittäin 

vaihtelevat. Kirjoittajalla ja haastatelluilla kollegoilla on vuosikymmenien kokemus 

erilaisista ammatillisista aikuiskoulutuksista. Näiden järjestämistä muuttaa 

voimakkaasti jo koulutuksien lähtöasetelmat, eli minkä instanssin hankkimaa 

koulutusta järjestetään. Rahoituksien kanavat ja koulutuksien tavoitteet vaihtelevat 

niiden myötä suuresti. Näin ollen työssä kuvataan vain yhden rakennusalan 

koulutuksen järjestämistä. Myöhemmin kuvataan myös, miten koulutuksen 

järjestäminen ja siitä saadut kokemukset muovasivat osaltaan tutkimuksen kulkua.  

 

Tässä käytetään esimerkkinä vuonna 2016 syksyllä alkanutta talonrakentajan 

perustutkintoon tähtäävää aikuiskoulutusta, ryhmätunnuksenaan RAKE16A09. 
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Oppilaita oli ryhmässä koulutuksen alkaessa vajaa kaksikymmentä. Kirjoittaja on 

vastannut kyseisen ryhmän oppilaiden opintojen henkilökohtaistamisesta, top-jaksojen 

ohjaamisesta ja eri opintojaksojen toteutumien kirjaamisesta.  

 

Koulutus alkoi muutaman päivän perehdytyksellä, jolloin kirjoittaja suoritti 

henkilökohtaistamishaastattelut, selvitti tutkintorakennetta ja koulutuksen 

yleisjärjestelyjä. Kaksi muuta rakennusalan nuorisoasteen opettajaa opettivat ryhmälle 

kaksi ammatillista teoriakokonaisuutta, perustus- ja runkovaiheen työt. Nämä jaksot 

kestivät yhteensä kaksi viikkoa, jonka jälkeen oppilaat aloittivat ensimmäisen 

työssäoppimisjaksonsa. Ensimmäisen top-jakson tavoitteet olivat tietoisesti hyvin 

vaatimattomat. Tavoitteena oli pelkästään tutustuttaa oppilaat 

rakennustyömaaolosuhteisiin. Oppilaiden edellytettiin hakevan itse kyseiset 

työssäoppimispaikat ja pääsääntöisesti näin tapahtuikin. Oppilaiden hakutyötä 

helpotettiin antamalla tiedot työssäoppimispaikkoihin, joissa on entuudestaan 

Salpauksen rakennusalan oppilaita.  

 

Oppilaiden lähtötaso oli pääsääntöisesti hyvin vaatimaton. Vain yhdellä oppilaalla oli 

jollain tavalla merkittävää kokemusta ja muutamalla vähäistä kokemusta. Lisäksi noin 

puolet ryhmästä ei puhunut äidinkielenään suomea, yhdellä oppilaalla oli vakavia 

puutteita kielitaidossa. Nyt tätä kirjoittaessa voi todentaa, että koulutuksen tavoitteet 

saavutettiin erinomaisesti. Vain yksi oppilaista ei valmistunut. Muutamat oppilaista 

keskeyttivät opinnot, mutta nämä tapahtuivat pääosin jo koulutuksen alkuvaiheessa. 

Tämä kertonee väärästä koulutusalan valinnasta. 

 

Aikuiskoulutuksen ja nuorisoasteen opinnoissa on siis huomattava ero siinä, missä 

valmiudessa ja kuinka varhaisessa vaiheessa oppilaat aloittavat työssäoppimisjaksonsa. 

Nuoret aloittavat varsinaiset top-jaksot yleensä vasta kolmannella vuodella. Samoilla 

tai jopa alemmilla lähtötasoilla olevat aikuiset aloittavat top-jaksot varhaisimmillaan 

muutaman viikon jälkeen opintojen aloittamisesta. 
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2.3 Ammatillisen koulutuksen reformi 

 

Ammatillisen koulutuksen reformi oli yksi Sipilän hallituksen kärkihankkeista. 

”Tavoitteena on uudistaa ammatillinen koulutus osaamisperustaiseksi ja 

asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi ja tehostaa sitä. Lisäksi lisätään työpaikalla 

tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja sekä puretaan sääntelyä ja 

päällekkäisyyksiä” (Grahn-Laasonen 2017, 1). Koulutusta tulee jatkossa järjestää 

yksilöidysti, joustavasti työelämän tarpeisiin, tiiviissä yhteistyössä työelämään, erittäin 

paljon työssäoppimalla ja samalla huomattavasti kustannustehokkaammin. 

Merkittävimmän haasteen muodostaa se, että koulutuksen määrärahoja leikataan noin 

30 % ja samalla vaaditaan entistä yksilöllisempää opetusta.  

 

Ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteena on uudistaa ammatillisen koulutuksen 

rahoitusta, ohjausta, toimintaprosesseja, tutkintojärjestelmää ja järjestäjärakenteita. 

Lait ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 

yhdistetään uudeksi laiksi, jossa keskeisenä lähtökohtana on osaamisperusteisuus ja 

asiakaslähtöisyys. ”Poistetaan nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen raja‐aidat 

ja kootaan koulutustarjonta, rahoitus ja ohjaus yhtenäiseksi kokonaisuudeksi opetus‐ ja 

kulttuuriministeriön alle” (Grahn-Laasonen 2015, 30). Ammatillisen koulutuksen 

reformin on arvioitu olevan merkittävin muutos ammatilliseen koulutukseen 

vuosikymmeniin.  

 

Esitettyjen muutosten tavoitteena on, että koulutuksen järjestäjät voisivat nykyistä 

joustavammin ja kustannustehokkaammin vastata työelämän osaamistarpeisiin 

käyttämällä erilaisia koulutuksen toteuttamistapoja, kuten työpaikalla järjestettävää 

koulutusta sekä opiskelijan yksilöllisiä opintopolkuja. Ammatillisen koulutuksen 

rahoitusjärjestelmä uudistetaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, jossa rahoituksen 

myöntämisperusteena painotetaan entistä enemmän koulutuksen tehokkuutta ja 

vaikuttavuutta. (Grahn-Laasonen 2015, 31.) Opetus- ja kulttuuriministeriön 
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Tammilehto vieraili Salpauksessa kertomassa uudistuksista. Mitä kaikkea reformi tulee 

muuttamaan, kuvataan lempinimeltään ”reformin kukkaseksi” ristityllä kaaviolla. 

 

 
Kuva 2. Ammatillinen koulutus uudistuu, ”Reformin kukkanen” (Tammilehto ja Katajisto 2016). 

 

Grahn‐Laasosen mukaan uudistuksen tavoitteena on ottaa käyttöön yhtenäiset 

osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen, sekä osaamisen hankkimisen ja 

osoittamisen prosessit. ”Tavoitteena on uudistaa ammatillinen koulutus 

osaamisperustaiseksi ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi ja tehostaa sitä. Lisäksi 

lisätään työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja sekä puretaan 

sääntelyä ja päällekkäisyyksiä” (Grahn‐Laasonen 2017, 1).  

 

2.4 Reformin taloudelliset vaikutukset 

 

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformilla tavoitellaan Tammilehdon mukaan 

190 miljoonan euron säästöjä vuodesta 2017 lukien. Investointien takuukorotus 

poistuu: yksikköhinnan pieneneminen pienentää ammatillisen peruskoulutuksen 
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rahoitusta vuodesta 2016 lukien noin 59 milj. euroa vuoteen 2015 verrattuna. (-39 M€). 

Lisäksi oppisopimuskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhintoihin n. -

8 M€ supistus. Vuonna 2018 poistuu nuorten oppisopimuskoulutuksen laajentamiseen 

ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisäämiseen kohdennettava lisärahoitus (yhteensä 

18,7 milj. euroa). Indeksien jäädytys vuosille 2016–2019. (Tammilehto 2017, 19.) 

 

Koulutuskeskus Salpaus on arvioinut tulevia muutoksia omaan talouteensa 

johtoryhmässään. Vaikutukset tulevat olemaan merkittävät, kokonaismuutos viiden 

vuoden jaksolle on arvioitu olevan noin 30 prosenttia negatiivinen. 

 

 
Kuva 3. Rahoituksen muutos koulutuskeskus Salpauksessa (Katajisto 2017). 

 

Salpauksen johto on kuvannut opettajien työnkuvan muuttuvan täysin. 

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistyksen Lempinen vihjaa, että perinteinen 

luokkaopetus tulisi häviämään kustannuspaineista johtuen. 
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Kuva 4. Opettajien työnkuvan muutos (Tokola ja Saarelainen 2017). 

 

Reformi aiheuttanee notkahduksia eri oppilaitosten nykyiseen rahoitukseen 

valtakunnallisesti, ellei hallitus järjestä jonkinlaista siirtymärahoitusta. 

Perusrahoituksen osuus tulee tippumaan 50 prosenttiin ja loppurahoitus kotoutuu vasta 

kun oppilaat valmistuvat ja työllistyvät. Tämä voi aiheuttaa usealle oppilaitokselle 

tuntuvasti kireitä aikoja talouteen ja mahdollisesti kunnallispoliitikkojen halua 

lakkauttaa kuntien omistuspohjalla olevia laitoksia?  

 

Toisaalta Salpauksen kannalta tilanne ei ole niin huolestuttava, koska organisaation 

talouden on arvioitu olevan vakaalla pohjalla. Joten rahoituksen ”hitaus” mahdollisesti 

vain pienentää kilpailu-uhkaa muutostilanteissa. Käynnistysvaiheen alkupääoman 

tarve vähentänee omalta osaltaan yksityisten oppilaitosten perustamishaluja tai ainakin 

ohjaa maltillisempiin aloituksiin. (Nyt tätä kirjoittaessa hallitus onkin korjannut 

suunnitelmiaan ja siirtymärahoitus on lisätty säädöksiin). 
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Kuva 5. Rahoituksen muutos koulutuskeskus Salpauksessa (Katajisto 2017). 

 

Organisaation johdon mukaan, rahoitusjärjestelmämuutos vaikuttaa täysimääräisenä 

nykyisen arvion mukaan vuonna 2022. Joten vaikutusten todellinen mittakaava tullaan 

näkemään vasta sen jälkeen. 

 

 
Kuva 6. Siirtyminen tulosperusteiseen rahoitukseen (Tokola 2018). 
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2.5 Reformin todelliset vaikutukset käytännön opetustyöhön 

 

Kirjoittaja on saanut toimia kutakuinkin puolet ammatillisen koulutukseen liittyvästä 

työhistoriastaan aikuiskouluttajana ja nuorisoasteen opettajana. Myös siihen aikaan, 

kun nämä kaksi alaa toimivat vuosikymmenien ajan useimmiten erillisissä 

oppilaitoksissa.  

 

Kirjoittajan opetusryhmä vaihtui hiljattain pääosin nuorisoa sisältävästä ryhmästä 

pääosin aikuisia sisältävien oppilaiden ryhmään. Ensiksi mainittu ryhmä muodostuu 

kyseisessä oppilaitoksessa vuosittain elokuussa yhteishaun perusteella, joten sen kautta 

oppilaat ovat pääsääntöisesti nuoria. Jälkimmäinen ryhmä muodostuu ja täydentyy 

keskimäärin neljä kertaa vuodessa, jatkuvan haun ja TE-keskuksen rahoittamista 

oppilaista. Oppilaitoksen koulutuskalenterin mukaisilla lähipäivien osalla kyseiseen 

ryhmään liittyy oppilaita myös oppisopimusoppilaista ja muiden opettajien vastaavista 

ryhmistä.  

 

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä nuorisoaste ja aikuiskoulutus olisi pitänyt 

yhdistyä. Opetusryhmän vaihdos oli konkreettinen muistutus siitä, että näin ei 

käytännössä ole. Koulutuksen toimintamalleissa on perustavanlaatuisia eroja edelleen, 

vaikka asiaa on ohjattu lakimuutoksella. Hämmästyttävintä tässä lienee se, että 

historiallisen laaja muutos ei ole saanut kirjoittajan tiedon mukaan merkittäviä 

uudistuksia aikaan missään oppilaitoksessa. Ainoat merkittävät asiat käytännön 

opetustyöhön ovat olleet opettajien sekä opetustuntien määrän vähentäminen ja 

ryhmäkokojen kasvattaminen. Eräs tuttu tuotantotalouden diplomi-insinööri kertoi 

vuosikymmeniä sitten, että kehitykselläkin voi olla etumerkki. Reformin muutokset 

vaikuttaisivat kehittävän asioita sillä toisella etumerkillä varustettuna, ainakin tähän 

mennessä. 
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3. ORGANISAATION KEHITTÄMISPROSESSIN TEORIA 

RADIKAALISSA MUUTOKSESSA  

 

Edellisen selvityksen perusteella voidaan tunnistaa, että ammatilliset oppilaitokset 

joutuvat kohtaamaan historiallisen laajan muutoksen. Aikuiskoulutus ja nuorisoasteen 

opetus yhdistyvät, kun niitä ohjaavat erilliset lait, säädökset ja rahoitus uudistuvat. 

Koulutusmäärärahoja pienennetään, sekä samalla vaaditaan yksilöllistä työelämän 

tarpeisiin vastaavaa koulutusta. Miten tällainen suuri ulkopäin tuleva muutostarve ja 

mahdollinen uhkakuva koulutuksen tason laskemisesta hoidetaan? 

 

Lukuisat tutkijat ja edistykselliset liike-elämän johtajat painottavat vallan ja vastuun 

siirtämistä organisaatiossa alaspäin, sekä aloitteiden, kehittämistarpeiden ja 

innovaatioiden etsimistä omasta organisaatiosta. Vaikka tiukasta ylhäältäpäin 

johtamisen (managing) kulttuurista ”nykyaikaiseen” johtajuuteen (leadership) on 

kirjoitettu jo 50-luvulta alkaen, niin perinteinen johtaminen tuntuu juurtuneen tiettyjen 

organisaatioiden ja ihmistyyppien luonteeseen. Näissä tapauksissa päätöksenteko on 

keskittynyt ylimpään johtoon. Vaikka kyseiset päättäjät olisivat kuinka kyvykkäitä 

tahansa, niin erilaiset näkemykset, päätös- ja kehittämisvaihtoehdot jäävät harvan 

ihmisen mielikuvituksen ja mielipiteiden varaan. (Cooke, Slack, Cooper 1984, 101; 

Matta ja Ashkenas 2003, 4; Galbraith 1977, 111–165; Kotter ja Schlesinger 2008, 133, 

135; Martins ja Terblanchen 2003, 69–71; Morrison, Burke III, Greene 2007, 110; 

Lavine 2014, 193; Davenport 2009, 118; Stacey 2011, 2–20.) 

 

Rogers ja Blenko kehottavat osallistamaan päätöksentekoon niitä ihmisiä, jotka 

joutuvat tulevien päätösten kanssa elämään. Muiden hyötyjen ohella, tämä motivoi 

omaksumaan uudenlaiset toimintatavat. He muistuttavat myös erittäin oleellisesta 

asiasta; hyväkään päätöksenteko ei pääty itse päätökseen, vaan sen toteuttamiseen. 

(Rogers ja Blenko 2006, 7.) Tiukkana telakkateollisuuden johtajana Suomessa tunnettu 

Martin Saarikangaskin on sanonut ottavansa miljardiluokan myyntineuvotteluihin 
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mukaansa niitä ihmisiä, jotka osallistuvat itse prosessiin, eikä yrityksen johtoryhmää 

(Porenne ja Salmimies 1996, 21). 

 

Organisaation muutoksessa on aina merkittäviä riskejä ja yksilötasolla muutos, hyppy 

tuntemattomaan, on pelottavaa. Kotter ja Schlesinger kirjoittavat, että kaikki ihmiset 

kokevat jonkintasoista tunnehäiriötä muutoksissa. Jopa muutokset, jotka myöhemmin 

havaitaan positiivisiksi, tuovat mukanaan menetyksen ja epävarmuuden tunnetta. He 

antavat vinkin vähentää mahdollista muutosvastarintaa. Jos haluat vastarannan kiiskien 

olevan enemmän sitoutuneita muutokseen, rohkaise heitä osallistumaan kehittämiseen 

ja sen toteuttamiseen. (Kotter ja Schlesinger 2008, 132, 133.) Ammatillisen 

koulutuksen reformin historiallisen laajat uudistukset voisi luonnehtia radikaaleiksi. 

Tässä tapauksessa muutosvastarinta on vielä todennäköisempää. ”Ihmiset vastustavat 

muutosta, varsinkin radikaalia muutosta. Radikaali muutos vaatii enemmän kuin uusien 

toimintatapojen noudattamisen, se vaatii ihmisen henkilökohtaisen hyväksynnän 

muutoksille ja niiden tarpeellisuudelle” (Reardon, Reardon ja Rowe 1998, 133). 

 

Kirjallisuudesta löytyy lähes päinvastaisiakin toimintatapoja. Yhteistyötä tukevan ja 

avustavan johtajuuden sijaan, esimiehet voivat ratkoa työyhteisön ongelmia vähemmän 

sivistyneillä keinoilla. Huczynski ja Buchanan ovat tutkineet erilaisia menetelmiä, 

vertailevat niiden etuja ja tuovat esille myös vältettäviä sudenkuoppia. Kirjoittaja voisi 

olettaa, että nämä keinot ovat samalla valitettavan monelle tuttuja työelämästä. 

Artikkelin mukaan, ongelmallisia asioita ja yrityksen epätoivottua suuntaa, voidaan 

muuttaa henkilökuntaa pakottamalla, kustannuksia leikkaamalla, kannattamattomia 

toimintoja poistamalla sekä tekemällä kompromisseja. Jotkin tilanteet voivat vaatia 

tapoja, joita kirjoittajan mielestä tuodaan harvemmin julki. Tutkijat muistuttavat, että 

toisinaan esimiehen itsensä on mukauduttava hankalaan tilanteeseen. Kuten siinä 

hetkessä, jossa hän on huomannut olevansa väärässä tai jonkun toisen esittämä idea on 

parempi. Eräänä ratkaisuna voi puolestaan olla ongelmien tai hankalien kysymyksien 

välttäminen. Laadullisia ja määrällisiä vaatimustasoja, tai päinvastaisesti, erilaisia 

palkkioita voidaan muuttaa. Tutkijat kuvailevat, että esimies voi hoitaa asioita niin 
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sanotusti kaupan käynnillä tai tinkimällä. Lievempiä konflikteja voidaan sopia eri 

osapuolten keskinäisellä neuvottelulla. Tulehtuneessa henkilöstötilanteessa voidaan 

tarvita esimiestä tai ulkopuolista avustajaa. Neuvotteluja voidaan heidän mukaan käydä 

viime kädessä jopa välimiesmenettelyn tavoin. Tällöin välimiehen ominaisuudessa 

toimii esimies, joka tekee päätöksen, ellei osapuolten kesken päädytä kaikkia 

tyydyttävään tulokseen. (Huczynski ja Buchanan 2001, 785–790.) 

 

Täytyy kuitenkin ymmärtää työvoimaintensiivisen yrityksen inhimilliset rajat. Kuten 

Päijät-Hämeen tuottavuusohjelmassa todetaan, työvoimaintensiivisellä alalla 

tuottavuutta ei voida äärettömästi nostaa tehostamalla. Tuottavuutta voidaan kuitenkin 

parantaa työn suunnittelulla, kuten paremmilla työmenetelmillä ja tarpeettomia 

työvaiheita poistaen. (Pekkola, Linna, Melkas, Rantanen, Ukko ja Annala 2008, 26.) 

 

Niemi (2008) kuvaa väitöskirjassaan, Improving the effectiveness of supply chain 

development work – an expert role perspective, kehittämistyön ongelmia, joita usea on 

mahdollisesti kokenut, mutta harva niiden alkuperää tiedostanut. Organisaation 

tehostamistoimissa voi olla yllättäviä, piilossa olevia muutoksen jarruja: henkilöiden 

tai osastojen eturistiriitoja, oman edun tavoittelua, organisaatioaseman menettämisen 

pelkoa ja motivaatio-ongelmia. Jarruina voivat olla myös tietyt persoonallisuuden 

piirteet, esimerkiksi muutosvastaisuuteen liittyvät. Päättävässä asemassa olevien 

henkilöiden päätöksenteon tyyli, nopeus ja päätöksen teon perusteet vaihtelevat. Nämä 

vaikuttavat Niemen mukaan niin merkittävästi, että muutosta ohjaavan tahon tulisi 

ottaa ne huomioon jo prosessin alkuvaiheissa. Samaten työn myöhemmässä vaiheessa, 

on harkittava millä tavalla asioita esitellään, miten niitä perustellaan ja mitä seikkoja 

korostetaan. Organisaatioissa esiintyy toisinaan henkilöitä, jotka vaikuttavat yleiseen 

tai esimiesten mielipiteeseen, omaa hierarkiatasoaan huomattavasti voimakkaammin. 

Muutoksen etenemistä ja varsinkin muutoksen pysyvyyttä, häiritsee väitöskirjan 

mukaan yllättävä asia. Toisinaan organisaatioissa halutaan edetä muutoksessa 

vauhdikkaammin, ja jätetään tiettyjä maturiteettimalliksi kutsutun muutoksen vaiheita 

väliin. (Niemi 2008, 53, 55, pub 2, 6–9, pub 3, 168.) 



31 

 

 

 

Useat tutkimukset tukevat seuraavia asioita kehittämishankkeiden johtamisessa ja 

henkilövalinnoissa. Kehittämishankkeisiin on valjastettava yrityksen parhaat osaajat, 

niin johdosta, asiantuntijoista, työnjohdosta kuin työntekijöistä. Hankkeen vetäjän ei 

välttämättä tarvitse organisaation esimies. Hänen on oltava henkilö, joka on innostunut 

kehittämistyöstä, valmis muutoksiin, sietää epävarmuutta, sekä harkitsee, tai 

suorastaan etsii, kriittisiä arvioita ja vaihtoehtoisia ratkaisuja. Hankkeissa saavutetaan 

usein tehokas tulos, kun asiantuntijat tai kehittäjät löytyvät yrityksen sisältä. On syytä 

myös unohtaa yleinen käsitys, että hankkeet vaativat aina jonkinlaista investointia, tai 

sen kaltaista toimenpidettä. Kuten usein näissä tilanteissa esitettyjä laiteinvestointia, 

koulutusta, tutkimusta, rekrytointia, uuden systeemin käyttöönottoa tai yrityskulttuurin 

muutosta. Näiden edellyttäminen voi olla vain veruke liikkeellelähtöön. Kehittymistä 

ja kehittämisideoita voidaan havaita yrityksen sisältä, mikäli yksinkertaisesti vaaditaan 

tuloksia. (Matta ja Ashkenas 2003, 1–8; Sirkin, Keenan, Jackson 2005, 2–7; Kotter ja 

Schlesinger 2008, 130–136; Paley 2016, 45.)  

 

Why Good Projects Fail Anyway -artikkeli kuvaa mielenkiintoisen tavan saada 

pitkäkestoisia ja massiivisia projekteja onnistumaan. Kehittämisprojektit kannattaa 

pilkkoa pieniksi miniprojekteiksi, jotka edustavat pieniä osioita muutostyön 

kokonaisuudesta. Vastuuhenkilöiksi valitaan pieni joukko, joka edustaa 

organisatorisesti vertikaalitasossa eri edustajia ja mahdollisesti myös organisaation 

ulkopuolisiakin jäseniä. Kokoonpanoon otetaan mukaan niitä henkilöitä, jotka tulevat 

olemaan lähellä kyseistä toimintaa, nyt ja tulevaisuudessa. Ryhmä voi koostua 

tutkijoista, asiantuntijoista, suunnittelijoista ja eri tason työntekijöistä aina 

loppuasiakkaaseen asti. Miniprojekti ei ole pilotointiohjelma, jolla tyypillisesti 

testataan jo suunniteltua ratkaisua. Lopputuloksena ei ole myöskään monelle 

projektille tyypillinen jatkokehittelysuositus, uusi teknologia tai muu osittainen 

ratkaisu. Miniprojektille määritellään haluttu, konkreettinen ja selkeästi mitattavissa 

oleva lopputulos, jonka jälkeen ryhmälle annetaan vapaat kädet ratkaista ongelmat 

matkan varrella. Oleellista on suorittaa projekti päätökseen tiukalla aikataululla, jolloin 
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ryhmä ymmärtää, että työhön tulee ryhtyä heti ja tuloksia odotetaan nopeasti. Tällöin 

ei ole aikaa tuhlattavana muihin tehtäviin, eikä aikaa etsiä selvityksiä ja 

tutkimustuloksia tai pyytää jotakin tahoa tekemään niitä. Kaikki tietävät, että tuleva 

dead-line terästää henkilöiden tehokkuutta. Miniprojektissa tämä vaikutus alkaa heti. 

(Matta ja Ashkenas 2003, 3–4.) 

 

Kirjoittaja havaitsi, että Teppo-hankkeessa noudatettiin pienimuotoisella mittakaavalla 

kyseisen artikkelin kaltaisia menetelmiä reformiin valmistautumisen työpajoissa. Tämä 

oli ilahduttavaa huomata, vaikkei Opetushallituksen taholta järjestetty toiminta 

varmaankaan ollut juuri tämän artikkelin mukaan organisoitua.  

 

3.1 Oppilaitoksen yhteiskunnallinen tehtävä ja organisaatiokulttuuri 

 

Salpauksen tehtävänä on kouluttaa osaavia ammattilaisia. Tämä on arvokas tehtävä niin 

yhteiskunnalle kuin yksilöllekin. Salpaus tuottaa sosiaalista hyvinvointia 

ympäristöönsä. Useat opettajat tiedostavat ja sisäistävät tämän. Nämä henkilöt 

tuntevat, ainakin osittain, olevansa niin sanotussa kutsumusammatissaan. Näin jaloa 

organisaation tarkoitusta voisi tuoda näkyvämmäksi osaksi opettajien ja organisaation 

arvomaailmaa. Toki tämä asia tiedostetaan ja sitä arvostetaan, mutta sitä tulisi painottaa 

enemmän. Morrison et al. (2007) määrittelevät artikkelissaan ihmiselämän 

arvokkaimmat asiat. Näitä ovat muun muassa se, että ihmisen ensisijainen motivaatio 

on löytää tarkoitus elämälleen ja työlleen. Työn tarkoitus on puolestaan löydettävissä 

siitä, että henkilö nimenomaan valitsee näkevänsä oman työnsä palveluna toisille. Ja 

että työ on yhteydessä johonkin suurempaan, sekä arvokkaampaan asiaan. (Morrison 

et al. 2007, 104–106.) Salpauksen tapaisessa palveluorganisaatiossa nämä asiat tulisi 

olla korkealla sijalla arvostuksessa. 

 

Martins ja Terblanchen (2003) artikkeli, Building organisational culture that stimulates 

creativity and innovation, antaa useita käytännön neuvoja yritykselle, joka tavoittelee 

luovuutta ja innovaatiotoimintaa stimuloivaa organisaatiokulttuuria. Organisaation 
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rakenne voi joko vähentää tai vahvistaa innovatiivisuutta. Kehittämistä tukevan yhtiön 

organisaatio on matala, autonominen ja työskentelee tiimeissä. Henkilöstön 

vastuullisuus ja mukautuvuus, tehtävien kierto ja epämuodollisuus tukevat innovointia. 

Sitä vastoin erikoistuminen, muodollisuus, standardisointi ja keskittäminen vähentävät 

uusia aloitteita. Kehittyvän yrityksen henkilöstöllä on vapaa työnkuva ja he voivat itse 

määrittää sen annettujen reunaehtojen sisällä. Henkilöstö osallistuu päätöksen tekoon 

ja ongelmien ratkaisuun. Organisaation päätöksenteko on nopeaa. Tiimit muodostuvat 

mieluiten erilaisista, kuin saman henkisistä ihmisistä. Joitain tiimejä kannattaa 

muodostaa yli organisaation osastojen. Yhteisöön on saatava muodostumaan 

luottamuksen ilmapiiri, joka on avoin uusille ideoille ja esitettyjä ideoita voi vapaasti 

kyseenalaistaa. (Martins ja Terblanchen 2003, 71–72.) 

 

Kuten johdannossa kuvattiin, tämä tutkimus on saanut piirteitä hankesuuntautuneesta 

toimintatutkimuksesta (esim. Suojanen 2014), ja varsinkin kehittämistyön 

loppuvaiheilla on käytetty kriittistä tiedonintressiä. ”Kriittistä toimintatutkimusta 

kutsutaan myös emansipatoriseksi, jossa pyritään toimijoiden valtaistamiseen 

(empowering)”. Suojanen jatkaa, että toimintatutkimuksen tulokset ovat sitä 

paremmat, kuinka korkealla reflektiivisyyden tasolla tutkimusta tehdään. Ulkopuolisen 

tutkijan olisi perehdyttävä syvällisesti tutkittavana olevaan asiaan, sen taustoihin ja 

ongelmiin sekä päästävä osallistumaan itse toimintaan. Vasta silloin saavutetaan hyvä 

lopputulos. Ihanteellisessa tilanteessa, tutkija itse työskentelee kyseisessä 

organisaatiossa. (Suojanen 2014, 8–14.)  

 

Suojanen kertoo, että Habermasin (1974) tiedonintressien pohjalta voidaan jäsentää 

toimintatutkimusta. Reflektiivisyyttä määritellyt Kemmis (1985, 142–145; 1994), 

erottaa Habermasiin tukeutuen kolme erilaista tasoa ja nimeää vuosia myöhemmin 

termit: ”he, te ja me”. 
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Taulukko 4. Toimintatutkimuksen reflektiivisyyden tasot (Suojanen 2014, 9, mukaillen Kemmis).

 

 

Reflektiolla tarkoitetaan ajattelua itsekseen ja asioiden peilaamista henkilön 

kokemusmaailmaan, skeemaan. Useimmat kehittäjät ovat Suojasen mukaan 

ymmärtäneet, että reflektiivisyyttä tarvitaan, jotta kehittyminen olisi mahdollista. 

Seuraavaksi on Suojasta mukaillen, tiivistetty määrittely kehittämisen eri tasoista 

toimintatutkimuksessa: 

 

1. Teknisen (technical) reflektiivisyyden taso. Tarkastellaan ja kehitetään 

meneillään olevia toimintoja, tutuista lähtökohdista. Asioita ei kyseenalaisteta, 

ei varsinkaan toiminnan perusrakenteita, asiat hyväksytään selviöinä. Aloite ja 

ohjaus työyhteisön ulkopuolelta. Osallistujat objekteja, ”he” tuntevat että 

tavoitteet ja toiminta on ylhäältä annettuja, sitoutuminen vajaata. 

 

2. Tulkinnallisen (practical) reflektiivisyyden taso. Tarkastellaan 

kokonaisuuksia. Valintoja perustellaan ja pohditaan. Ihmiskäsitys, käsitys 

työstä ja toimintafilosofiasta pohdiskelun kohteita. Kehittäminen ryhmän 

itsensä ohjaamaa, ulkopuolisen tutkijan/konsultin käyttö mahdollista. 

Toiminnan perusrakenteita ei kyseenalaisteta. Ryhmän keskinäisiä suhteita 

kuvaa ”te”. 
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3. Kriittisellä (critical) reflektiivisyyden taso. Pohditaan muun muassa 

kasvatuksen, koulutuksen ja työn arvopäämääriä, yhteiskunnallisesta ja 

globaalista näkökulmasta. Toimintatutkimuksessa ei tarvita ulkopuolista 

ohjaajaa tai tutkijaa, toiminta on ryhmän itsensä käynnistämää. Tutkijan rooli 

on toimia koordinoijana, vastuun jakajana ja muutosagenttina. Sitoutuminen on 

voimakasta. Kyseenalaistetaan sitovat rakenteet, niitä pyritään kehittämään. 

Keskinäistä suhdetta kuvaa ”me”.  

 

Niemi (2008) erottelee väitöskirjassaan kehittämiselle kolme yleisstrategiaa: ylhäältä-

alas (top-down), alhaalta-ylös (bottom-up) ja keskijohdolta-ylös-alas (middle-up-

down). Väitöskirjan mukaan ne kehittävät erityyppisiä asioita yrityksessä sekä luovat 

eroja kehittyvän tiedon ja taidon luonteeseen. Strategiavalinnassa täytyy ottaa 

huomioon niiden soveltuvuus, kohteena olevan yrityksen organisaatiokulttuuriin ja 

liiketoimintaympäristöön. Strategiat tuovat eroja myös itse kehittämisprosessin 

suunnan hallittavuuteen ja nopeuteen. Kun tehdään päätöstä eri strategioiden kesken, 

Niemen mukaan avainasemassa on halutun tiedon luonne. Tällöin on harkittava ensin, 

missä organisaation tasossa halutaan tietotaidon kehittyvän, sekä millaista on 

lopputuloksena toivotun tiedon luonne. Ylhäältä-alas -strategia kehittää lähinnä 

johtotason tietotaitoa ja tuloksena oleva tieto on tarkkaa sekä täsmällistä. Tällaista 

tietoa on helppoa siirtää eteenpäin ohjeina tai sääntöinä. Alhaalta-ylös -strategia 

kehittää lähinnä suorittavan tason tietotaitoa. Lopputuloksena on niin sanottua hiljaista 

tietoa, syvällistä tietämystä kyseisestä aiheesta. Tällaista tietoa on erittäin hankalaa 

siirtää eteenpäin, koska se kehittää yksilön osaamista. Toisaalta yritystasolla, se 

kehittää esimerkiksi organisaation asennetta tai visiota. Viimeisenä mainittu strategia 

kehittää keskijohdon tietotaitoa. Sen lopputuloksena on molempien tietotyyppien 

kombinaatiota. (Niemi 2008, Pub 6, 6,7,14–16 (/; Niemi, Huiskonen, Kärkkäinen 2008, 

Pub 6, 6,7,14–16).) 

 

Salpauksen kehittämisen ja päätöksenteon olisi siirryttävä organisaatiossa alaspäin. 

Ammatillinen, pedagoginen ja kasvatuksellinen kompetenssi muodostavat yhden 
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keskeisimmän organisaation tietotaidon, pätevyyden ja kehittymisen kohteen. Mikäli 

kyseistä asiaa tavoitellaan, kehittämistyön tulisi mukailla edellä kuvattua ”middle-up-

down” -strategiaa. Tässä määrittelyssä olettaen, että omien alojensa asiantuntijat, 

tyypillisesti ammattikorkeakoulun ja pedagogiset opinnot suorittaneet opettajat, 

voidaan rinnastaa keskijohtoon. Eräänä kehitettävänä asiana, opettajienkin pitäisi 

tavoitella organisaatiolle parempaa suorituskykyä reformin paineissa. Salpauksen 

kehittämisen avainasemassa on opettajakunta, heidän motivaationsa itsensä ja 

organisaation kehittämiseen.  

 

Useat julkaisut tukevat päätelmää, että Salpaukselle sopisi organisaatiokulttuuri, joka 

painottaa opetushenkilöstön osallistamista kehittämistoimiin. Opettajakuntaa tulisi 

rohkaista tekemään aloitteita, ideoita, ratkaisuehdotuksia erilaisiin havaitsemiinsa 

asioihin. (Martins ja Terblanche 2003, 69–71; Niemi 2008, 1–59; Morrison et al. 2007, 

110; Lavine 2014, 193; Welch 2005, 56; Reardon et al. 1998, 134–136; Herzog ja Leker 

2010, 329; Suojanen, 10–15; Anttila 221,222, 281–288.) Koulutuskeskus Salpaus on 

voittoa tavoittelematon asiantuntijaorganisaatio, jonka pääasiallisena palvelutehtävänä 

on tuottaa ammatillista koulutusta. Koulutuksen tuottavat oman alansa asiantuntijat, eli 

ammatti- ja yhteisten aineiden opettajat. Heidän osaamisensa määrittelevät pitkälti 

oppilaitoksen tuottavuuden ja opetuksen laadun. Tämän teoriaosion ja aikaisemman 

työkokemuksen perusteella, kirjoittaja voisi tiivistää kehittämisen, päätöksenteon ja 

johtamiskulttuurin muutoksen ajatukseen: Salpauksen organisaatiokulttuurin tulisi 

vaihtua johtamisesta johtajuuteen. 

 

Tässä muutoksessa lähiesimiehet ja organisaation ylin johto ovat ne tahot, jotka voivat 

saada muutoksen toteutumaan. Jotta muutos voisi käynnistyä, esimiesten tulee saada 

koulutusta ja sen myötä aitoa halua kehittämiseen. Onnistunut ja merkityksellinen 

kehittämistyö johtaa lähes väistämättä jonkinlaisiin muutoksiin. Esimiehillä tulisi siten 

olla myös asennetta kestää tällaista lopputulosta. Kuten Morrison et al. (2007, 108) 

toteavat, johtajien on aloitettava ensin itsestään, kun tarkoitetaan henkilön oman 

motivaation ja elämänsä tarkoituksen löytämistä. 
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3.2 Organisaation johtamisen haasteet, johtamisesta johtajuuteen 

 

Organisaatioissa ylempi taho usein aliarvioi henkilöstön roolia muutoksessa. 

Kommunikoimalla liian myöhään ja epäjohdonmukaisesti, esimiehet vieraannuttavat 

ne henkilöt, joihin tulevat muutokset eniten vaikuttavat (Sirkin ja Keenan 2005, 7). 

Henkilöstön huomioonottaminen ei vaatisi kovin paljoa muutoksen ensiaskeleissa. 

Toisaalta kyse ei välttämättä ole väheksyvästä asenteesta. Syynä voi olla se, että 

esimiehet ovat itsekin epävarmoja; Epävarmoilla asenteilla ja tiedoilla, astumassa 

epävarmaan muutokseen. Eräs väite yrityksien muutosprosesseista oli merkittävä 

löydös kirjoittajalle itselleen ja sai mielenkiinnon heräämään aiheeseen. Matta ja 

Ashkenas väittävät, että laajoissa muutoksissa organisaatiot epäonnistuvat 

hämmästyttävän usein. Tutkimustulos oli sama, olipa kyseessä niin tekniset asiat, 

organisaatioiden tehostamis- ja yhdistämistoimet kuin kasvustrategiat. Eräiden 

arvioiden mukaan yli puolet olivat saaneet palautetta, jotka ilmaisivat pettymystä 

muutoshanketta kohtaan. (Matta ja Ashkenas 2003, 1.) 

 

Porenne ja Salmimies ovat haastatelleet kuutta suomalaista arvostettua yritysjohtajaa 

artikkeliansa varten. He korostavat, että ihmiset yksilöinä, ryhmissä ja eri rooleissa 

ovat mukana kaikessa ja vaikuttavat kaikkeen. Käytännön johtamistyössä heitä on 

syytä osallistaa luovasti yhä enemmän suunnitteluun ja seurantaan, jos halutaan 

varmistaa suunnitelmien tehokas toteuttaminen. (Porenne ja Salmimies 1996, 26.) 

 

Paradoxical leadership and the competing values framework -artikkelissa kuvataan 

johtajuuden haasteita. Erinomaisen johtajuuden sisälle syntyy väistämättömiä 

ristiriitaisuuksia. Johtajuuteen kuuluu niiden hyväksyminen, jopa niistä nauttiminen ja 

hyvien puolien esiin saattaminen. Lavine rakentaa kilpaileville arvoille 

nelikenttämallin (competing values framework, CVF), joka kuvaa organisaation neljää 

ulottuvuutta. Menestyvä ja kehittyvä organisaatio toimii kaikissa niissä. (Lavine 2014, 

190–202.)  
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Taulukko 5.  Kilpailevien arvojen nelikenttä (Lavine 2014, 197). 

 

 

Lavinen mukaan toimintojen orientaatiot ovat samaan aikaan sisäistä ja ulkoista 

yhteistyötä vahvistavia, uutta luovia, sekä toimia, tuloksia ja sääntöjä kontrolloivia. 

Lopullisena tavoitteena on kilpailukyky. Näiden ristiriitaisten ulottuvuuksien sisällä on 

samaan tapaan ristiriitaisia taitoja, rooleja, käyttäytymistä, johtamisen tapoja, erilaisia 

toimia ja tavoitteita. Erinomainen esimies voi johtaa samaan aikaan pehmeällä ja 

kovalla otteella, toimia joustavasti mutta vakaasti, ajatella luovasti ja harkitusti, päättää 
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ja toimia nopeasti, mutta samalla suunnitelmallisesti. (Lavine 2014, 194,195.) Tämä 

voisi olla Koulutuskeskus Salpauksen esimiehille eräs opiskeltava aihe heidän 

mahdollisessa koulutuksessaan. 

 

Sitran selvityksessä, Tulevaisuuden koulutuksen käsikirjassa, määritellään muutosta 

oppilaitosten näkökulmasta. Selvityksessä nähdään oppilaitoksen muutoksessa neljä 

tasoa: retorinen, institutionaalinen, opettaja ja oppilas. Muutoksen haasteista mainitaan 

muun muassa, että useimmat kehittämisprosessit jumiutuvat oppilaitoksissa retoriselle, 

eli periaatteiden ja linjapuheiden, tasolle. Muutokset näkyvät toiminnassa vasta kun 

päästään kolmannelle tasolle, eli opettajien työhön. (Luoma-aho ja Sulopuisto 2017, 8–

9.) Kirjoittajalla on mainituista haasteista valitettavan paljon omaakin kokemusta. 

Uudistukset jäävät oppilaitoksissa lähes pääsääntöisesti ”juhlapuheiden” tasolle, 

vaikka ne sisältäisivät tavoittelemisen arvoisia asioita. Toinen, kollegiaalisesti vaiettu 

totuus on, että pitkälle viedyt muutosprosessitkin näkyvät erittäin harvoin opettajien 

arjessa. 

 

Transformations, 7 Roles to Drive Change by Design -kirjassa on luku, jossa on 

haastateltu Brenton Caffinia, Innovation Skills at Nesta:n johtajaa. Hän kertoo, että 

julkisen sektorin työntekijöille olisi annettava luottamusta rakentaa ideoitaan 

prototyypeillä. Kokeiluvaiheessa tarkkaillaan, miten ne otetaan vastaan. Suunnittelussa 

tulee painottaa prototyyppejä ja kokeiluja, sillä olettamalla, että asiat eivät kuitenkaan 

mene ensimmäisellä kerralla oikein. Kehittämistyö on siten asioiden testaamista ja 

uudelleen määrittelyä useaan kertaan. Tämä on juuri päinvastoin, mitä voisi olettaa 

normaalissa päättäjien johtamassa prosessissa. On olemassa voimakas yksimielisyys 

siitä, että julkisen hallinnon päätöksenteossa täytyy olla älyllinen ja looginen. Gaffin 

väittää, että se johtaa paljolti siihen, että luodaan ideaalimaailma ja yritetään mahduttaa 

todellinen maailma tähän muottiin. (Yee et al. 2017, 228–229.) 

 

Pehmeällä systeemisuunnittelulla, inhimillisyyden huomioon ottamisella ja 

iterointikierroksilla yritetään välttää näin vaikeata väkisin ahtaamista. ”Abduktiivinen 
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ajattelu lähtee niinikään liikkeelle jostakin konkreettisesta pyrkien jäsentämään sitä 

ensin teoreettisesti erilaisten mallien ja esimerkiksi erilaisten systeemien avulla ja 

palaamaan sen jälkeen takaisin konkretiaan” (Anttila 2017, 84). Suojanen (2014) tuo 

kehittämistyön näkökulman lähelle oppilaitoksien toimintaa. Ongelmallisen 

organisaation kehittämistä toimintatutkimuksen menetelmillä, edistää henkilökunnan 

tasavertainen yhteistoiminta. Suojanen kertoo, että ”Tällaista kollegiaalista 

yhteistoiminnallisuutta tapahtuu mm. silloin, kun koulun opettajat rupeavat 

kehittämään oman koulunsa opetuskäytäntöjä tai opiskelijat kantavat yhdessä vastuuta 

oman ryhmänsä oppimisesta.” (Suojanen 2014, 15.) 

 

Julkisella sektorilla johtamiskulttuuri ja toiminnan kehittäminen on, ja oletettavasti 

tulee jonkin aikaa olemaan, pääsääntöisesti hyvin hierarkista, ylhäältä alas johdettua. 

Useat muut liiketoiminta-alat ovat jo heränneet siihen, että yrityksen on menestyäkseen 

lisättävä vastuuta ja valtaa suunnitella omaa toimintaa organisaatiossa alaspäin. 

Nopeasti muuttuva liiketoimintaympäristö on usein mainittu tärkeimpänä vaikuttimena 

kyseiseen strategiavalintaan. Toisaalta lukuisia muitakin syitä on. Tässä työssä on 

toivottavasti tullut esille jo yrityksen kehittymistä edistävät seikat. Tämän lisäksi 

vaikuttimena voisi olla esimerkiksi ihmisten arvojen painottuminen työnteosta ja rahan 

ansaitsemisesta, oman hyvinvoinnin, työn mielekkyyden ja ekologisuuden 

arvostamiseen.  

 

Ironista on, että ”kova” liike-elämä on jo muuttumassa inhimillisempään suuntaan 

päätöksenteossa. Kun puolestaan julkinen sektori, ”pehmeämpää” liiketoimintaa 

edustavana, toimii edelleen hyvin hierarkisesti. Jopa General Electricin 

maailmanlaajuisesti tunnettu johtaja Jack Welch on sanonut, että jokainen ihminen 

haluaa äänensä kuuluviin, tuntea arvostusta ja jokainen ihminen on ansainnut sen. 

Jokainen haluaa kertoa mitä mielessä liikkuu, kertoa ideansa, mielipiteensä ja 

tunteensa. (Welch 2005, 53.) 
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3.3 Muutosprosessin päävaiheet ja eteneminen 

 

Johda liiketoimintaa prosessien verkkona -kirjassa annetaan selkeitä käytännön 

suosituksia, miten muutosprosesseissa olisi hyvä edetä. Mikä tahansa muutos lähtee 

Laamasen mukaan yksilön tasolta, kun siihen halutaan vaikuttavuutta. Kuten edellä, 

kehittämistyötä edistää yleensä aina useamman henkilön mukana olo, vaikka 

yksittäinen henkilö olisi miten kyvykäs hyvänsä. Laamanen suosittelee tiettyä 

etenemisjärjestystä ryhmässä tapahtuviin muutosprosesseihin. Kirjoittajan mielestä 

ryhmässä tapahtuvan muutosprosessin kuvaus soveltuu parhaiten tämän tutkimuksen 

kulkuun. Laamasen mukaan ryhmän on ensin tiedostettava muutoksen tarve ja 

havaittava sen sisältämät mahdollisuudet. Toisena tehtävänä on kerätä tietoa 

muutoksen toteuttamiseksi, selvitettävä muutoksen edellytyksiä ja ideoida yhdessä 

erilaisia ratkaisumalleja. Kolmanneksi tunnistetaan toimivat muutosideat ja 

rakennetaan yhteinen toimintatapa. Neljäntenä vaiheena suunnitellaan ja sovitaan 

toteutus. Hankitaan tarvittava osaaminen ja muut edellytykset, sekä aloitetaan toiminta 

sovitun mallin mukaisesti. Tässä vaiheessa ryhmän jäsenten keskinäinen tuki on 

oleellista. Viimeisenä työvaiheena, on arvioida uuden toimintamallin toimivuutta ja 

myös ryhmän jäsenten omaa toimintaa. (Laamanen 2005, 262.) Edellä lueteltuihin 

toimiin voisi kirjoittajan mielestä lisätä myös sen, että heti muutosajureiden 

tunnistamisen jälkeen on syytä tunnistaa myös jo olemassa olevat ongelmat 

organisaatiossa (vrt. Paley 2016, 55). Paley antaa kirjassaan myös hyvin 

samansuuntaisia lähestymistapoja muutokseen kuin Laamanen. 

 

Niemi kuvaa myös kehittämisprosessin erilaisia vaiheita. Väitöskirjassa annetaan 

suosituksia, miten asioissa kannattaisi edetä ja miten mahdollisia ongelmia voidaan 

välttää erilaisilla painotuksilla, esitystavoilla tai lähtöasetelmilla muutosprosessiin. 

Niemi, Pekkanen ja Huiskonen antavat myös selkeitä askeleita muutosprosessille 

väitöskirjan liite julkaisussa, Improving the quantitative analysis impact on supply 

chain policy-making. (Niemi 2008 / pub 3, Niemi, Pekkanen, Huiskonen, 2007, 169.)  
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Taulukko 6. Muutosprosessin päävaiheet ja niiden menestystekijät (Niemi 2008, pub 3, 169).

 

 

Parmenter (2015) lähestyy yrityksen kehittämistä avaintavoitteiden (KPIs, winning key 

performance indicators) kautta. Yhdysvaltalaiseen tapaan kirjoittaja kannustaa 

myymään johtajien tavoitteita henkilökunnalle, myös radikaaleissa 

muutosprosesseissa. Samaan kaupalliseen tyyliin avainmittaristotkin on nimetty jo 

kirjan kannessa voittoisaksi. Parmerterin artikkelista löytyy selkeitä askeleita 

muutokseen, jotka ovat myös hyvin samantyyppisiä kuin edelliset, ja näin ollen tukevat 

Niemen esittämiä vaiheita. (Parmenter 2015, 145–148.) Samaten Laamanen (2005, 

272) antaa organisaation muutokseen etenemisjärjestyksen: tiedostaminen, visiointi, 

energisointi, testaus, maastouttaminen, juurruttaminen ja uudistuminen. Näiden 

tarkempia sisältöjä ei ole syytä tässä työssä avata. Vaiheet muistuttavat pitkälti hänen 

kuvaamaa ryhmässä tapahtuvaa muutosprosessia, mutta sisältöjen vivahteet ovat 

erilaiset.  

 

Tämän työn kehittämis- ja muutosprosessi etenee mukaillen tässä luvussa kuvattuja 

teorioita. Vaiheet on kuvattu tarkemmin johdannossa, tiivistettynä vaiheet ovat:  
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 Nykytilan kuvaus: 

o Rakennusalan koulutus nuorisoryhmien opinnoissa 

o Rakennusalan koulutus aikuisopinnoissa 

o Ammatillisen koulutuksen reformi  

 Muutoksen tarpeellisuus ja kiireellisyys: 

o Esitys reformista henkilökunnalle, oppilaille ja työelämän edustajille 

o Reformin aiheuttamat muutokset, rahoitusuudistus ja sen leikkaukset  

 Tulevaisuuden toimintatapojen kehittämisideat nykytoiminnan ongelmakohdat 

o Haastattelututkimukset ja kehittämistilaisuudet, mitä toimintatapoja 

voidaan tehostaa, mitä ongelmia on nykyisessä toiminnassa  

 Toimintamallin luonnoksen kehittäminen, haastattelut, kehittämistilaisuudet  

o Haasteiden ja mahdollisten kehittämisideoiden kerääminen. 

o Kehittämisideoiden, yhdistäminen, karsiminen ja jatkojalostaminen.  

o Mahdollinen toimintamalliluonnos tai -luonnokset  

o Digitaalisen toimintaympäristön kehittäminen  

o Opintojen suunnittelun työkalu 

 Toimintamallin rakentaminen 

o Opetusprosessien alustava määrittely  

o Toimintamallin kokonaiskuva, oppilaitoksen toimintaympäristö 

o Kriittinen tarkastelu, vaihtoehtoiset ratkaisut, virtuaalinen testaus, 

työelämäyhteys 

o Tiedonkulku, tallennuskäytännöt, moodle-ympäristö, tägi-seuranta 

 Pilottikokeilu 

o Testaaminen, edelleen kehittäminen, sisältöjen luomisen aloittaminen 

 Implementointi 

o Toimintamallin kohdentaminen rakennusosastolle 

o Opettajien vastuualueet ja oppilaiden koordinaatio 

o Opetusosioiden konkreettinen sisällön luominen 

o Digitaalisen ympäristön konkreettinen kehittäminen 

o Toimintamallin käyttöönotto  
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4. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTYMINEN, 

TOIMINTAMALLIT JA KEHITTÄMISTYÖ 

 

Suomessa ammatillista koulutusta on kehitetty voimallisemmin 70-luvulta lähtien, 

jolloin sen yleissivistävyyttä haluttiin lisätä. Tavoitteena oli nostaa ammatillisen 

koulutuksen arvostusta, koulutuksen aloitusmääriä ja vähentää yleissivistävän ja 

ammatillisen koulutuksen erillisyyttä. Opinnot organisoitiin laaja-alaisiksi 

peruslinjoiksi, jotka sisälsivät yleissivistäviä aineita. Opinnot alkoivat yhteisellä 

perusjaksolla, jonka jälkeen jatkettiin opiskelua erikoistumislinjoilla. Eräs laajimpia 

muutoksia tapahtui 90-luvun alkupuolella, kun aikuiskoulutuksessa otettiin asteittain 

käyttöön näyttötutkintoon johtava koulutus. Hieman yllättäen, rakennusala oli edellä 

kävijä. Vuonna 1992 käynnistyivät ensimmäiset pilotit, jotka tähtäsivät suorittamaan 

rakennusalan ammattipassin (Koski 2004, 5). Rakennusalan ammattipassi oli fyysinen 

kortti, joka myönnettiin henkilöille, joiden ammatillinen osaaminen täytti tarkoin 

kuvatut vaatimukset. Tästä sai alkunsa näyttötutkintojärjestelmän kehittyminen.  

 

Ammattipassi ja nykyinen tutkintojärjestelmä sai alkunsa käytännön tarpeista. Sen 

tarkoituksena on helpottaa osaavan henkilön työllistymistä suurella paikkakunnalla, tai 

henkilön muuttaessa pieneltä paikkakunnalta toiselle. Rakennusala on ollut, ja tulee 

näillä näkymin edelleenkin olemaan ala, jolle useat henkilöt hakeutuvat tai ajautuvat 

ilman koulutusta. Työllistymisen kynnys on matala. Rakennusmiehen aputyöt eivät 

toisinaan vaadi muuta, kuin karaistunutta asennetta ja reipasta työntekoa. Useat 

henkilöt kartuttavat ammattiosaamistaan ikään kuin huomaamatta, jäätyään alalle 

töihin. Palkkataso on kohtuullinen ilman koulutustakin. Ongelmia tulee siinä 

vaiheessa, kun tulisi osoittaa ammattitaito seuraavalle työnantajalle.  

 

Ammattipassin ja tutkintojärjestelmän lähtökohtainen idea on, että henkilö voi tulla 

osoittamaan ammattitaitonsa ilman täydentävää koulutusta. Tämä tuntuu eräiltä osin 

unohtuneen Opetushallituksen tutkintojärjestelmää ja TE-koulutuksen määräyksiä 
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tarkastellessa. Kirjoittajaa hämmästyttää muun muassa se, että perustutkintojen 

näyttötodistusta ei saa ilman yto-opintojen suorittamista. Ammatti- ja 

erikoisammattitutkinnoissa sitä ei vaadita, mutta TE-keskus ei puolestaan juurikaan 

enää niitä rahoita. Tässä rakennusalan kokemusta omaavia oppilaita kohdellaan 

kirjoittajan mielestä kyseenalaisesti. Yleissivistävien aineiden opiskelun vaatiminen 

aikuiselta henkilöltä on varsin dominoivaa ja usein turhaa panostusta rahoittajilta. Yto-

opintojen pakollisuutta perusteltiin nuorisoasteen opinnoissa jatko-

opintokelpoisuudella. Nuorten kohdalla tämä on vielä ymmärrettävää, heidän 

kohdallaan kaikenlaisia muutoksia ehtii tapahtumaan. Aikuiset opiskelijat ovat 

kuitenkin usein vakuuttuneita, etteivät koskaan lähde jatko-opintoihin. Varsinainen 

ammattitutkintolaki säädettiin 1994, jonka jälkeen tutkintojärjestelmä kehitettiin 

kaikille muillekin aikuiskoulutuksen aloille. Näyttötutkinnot otettiin käyttöön 

nuorisoasteen koulutuksessa huomattavasti myöhemmin, ja valitettavasti hieman 

kevyemmillä toimintatavoilla. Nyt meneillään oleva reformi pyrkii kehittämään 

koulutusta jo sen lähtökohdistaan, uudistamalla sitä koskevia lakeja ja rahoituksen 

perusteita.  

 

Ammatillisen koulutuksen kehittymistä ja historiaa tutkiessa, havaintona on, että 

Opetus- ja kulttuuriministeriön johtamassa kehittämis- ja tutkimustyössä painopiste 

pysyttelee vahvasti strategisella ylätasolla. Toiminta pyrkii muuttamaan esimerkiksi 

koulutustoiminnan valtakunnallisia rakenteita, yhdistämään oppilaitoksia sekä 

määrittelee ammatillisen koulutuksen määrällisiä ja laadullisia tavoitteita. 

Toimintatapojen konkreettisesta kehittämisestä tuotantotalouden näkökulmasta ei 

löytynyt juuri minkäänlaista tutkimusta ja vähäisetkin aiheeseen jollain tavalla liittyvät, 

pysyttelivät valitettavan yleisellä tasolla. 

 

Koulutuksen järjestäjien organisaatiotasolla tapahtuu toki paljon kehittämistyötä ja 

päärahoittaja on useimmiten Opetushallitus. Näissä tapahtuva kehittämistyö tähtää 

kuitenkin muunlaisiin, sinänsä arvokkaisiin asioihin, mutta varsinaista tuotannollista 

kehittämistä organisaatioiden tasolla ei juurikaan tapahdu. Organisaatiorakenteet, 
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johtamis-, kehittämis- ja organisaatiokulttuurit, kiinteistöjen infrat, käytettävissä olevat 

laitteistot, henkilöstön koostumus ja opetusmenetelmät ovat lähes yhtenevät kaikissa 

suomalaisissa ammatillisissa oppilaitoksissa ja sellaisena ne ovat pysyneet jo 

vuosikymmeniä. Tämä siitäkin huolimatta, vaikka jotkin oppilaitokset ovat muuttuneet 

liikelaitoksiksi. Toki yksittäiset esimiehet joutuvat tekemään organisaatioissa 

raskaitakin henkilöstöpäätöksiä, mutta laajemmassa mittakaavassa tapahtuvaa 

tuotannollista kehittämistä ei ole havaittavissa.  

 

Ammatillinen koulutus, kuten itseasiassa muukin julkisin varoin tapahtuva koulutus, 

on saanut tähän asti olla turvassa liike-elämän kokemalta kilpailulta ja tähän 

haasteeseen vastaavalta tuotantomenetelmien uudistamistoimilta. Opetus- ja 

kulttuuriministeriö ennustaa 2030 vuoteen ulottuvassa laatustrategiassaan oppilaitosten 

välillä tapahtuvan kilpailun käynnistymistä. ”Teknologian kehittyessä ja sosiaalisen 

median roolin kasvaessa oppilaitokset joutuvat myös kilpailemaan entistä enemmän 

nuorten huomiosta” (OKM 2019:9, 42). Tämän vuoksi uusien toimintamallien 

kehittämiselle on tarvetta. 

 

4.1 Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämistyön haasteita  

 

Kuten edellä todettiin, toimintamallien konkreettisesta kehittämisestä ei löytynyt 

juurikaan tutkimusta. Valitettavasti laadullisetkaan tutkimukset eivät anna aineksia, 

millä olisi merkitystä koulutustoiminnan arjessa. Useat näistä voisi luokitella jopa 

kategoriaan, joka yleisesti tunnetaan termillä ”joo-joo”-tutkimus. Tutkimuksia 

rahoittavat usein samat organisaatiot, joiden kehittämissaavutuksia tutkitaan ja 

työryhmissä on jäseniä kyseisestä organisaatiosta. Tutkimuskysymykset, raportin 

lopputulema ja siinä käytetty kieli pysyttelevät ylätasolla, jolloin sillä on hyvin vähän 

tarttumapintaa käytännön opetustyössä. Tutkimuksien lopputuloksina todetaan usein, 

että tehdyt kehittämistoimet ja jalkautetut muutokset ovat olleet oikean suuntaisia, sekä 

todetaan kehitystä tapahtuneen. Ainoina kritiikkeinä tyypillisesti on se, että joitakin 

asioita tulisi edelleen kehittää. Samaan suuntaan, mitä kehittämistyössä oli jo tehty.  
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Suomalaista kehittämis- ja hanketoimintaa vaivaa yleisesti kaksi muutakin 

lähtökohtaista ongelmaa, joista kirjoittajallakin on valitettavan paljon kokemusta. 

Hankkeissa on huomattavan paljon byrokratiaa, mutta ei juurikaan ”juhlimista”, kuten 

General Electricin Welch seuraavassa kappaleessa kehottaa tekemään. Kehittämistyö 

tapahtuu yleensä suomalaisen vaatimattomasti, projekteja tehdään kaikessa 

hiljaisuudessa ja varsinkaan niiden lopputuloksia, vaikutuksia tai implementointia ei 

yleensä pysty havaitsemaan. Yleinen toteamushan on, että loppuraportit päätyvät 

projektinvetäjän kirjahyllyyn pölyttymään. Toinen ongelma on, että julkisin varoin 

tuetuissa hankkeissa byrokratia on keskeisessä roolissa. Byrokratia haittaa 

kehittämistyötä niin hankkeen käynnissä ollessa, kuin valitettavasti myös innovoinnin 

ja lopputuleman laadussa.   

 

Kehittämistyö tulisi käynnistyä hankkeen ”julkirummuttamisella”, jolloin kaikki 

organisaatiossa tietävät tällaisen työn alkaneen. Tämä luonnollisesti olisi hyvän tavan 

mukaista jo tiedonkulun kannalta, mutta voi samalla nostaa esiin jotain oleellista tietoa, 

ongelmia tai niiden ratkaisuja omasta organisaatiosta. Welch kehottaa kirjassaan 

juhlistamaan kehittämisprojektia sen käynnistyessä ja päättyessä. Juhlistaminen 

projektin alussa osoittaa muun muassa esimiehen sitoutumista hankkeeseen. Ja 

hankkeen loputtua sen tuloksia tulee ”juhlistaa”, eli tuoda sen tulokset kaikille 

nähtäväksi. (Welch 2005, 59.)  

 

Julkisissa organisaatioissa kehittämishankkeiden triggerinä tuntuu usein olevan halu 

ylipäänsä aloittaa jonkin asian kehittäminen, sekä sen työllistävä vaikutus. 

Kehittämishankkeen tarpeellisuudella ja sen lopputuloksella ei tunnu olevan samalla 

tavoin painoarvoa, kuin liike-elämässä. Kirjoittajalla on epäilys, että organisaatioiden 

hankemoottorit eivät aina edes halua löytää tietoa siitä, onko kyseessä olevaa asiaa jo 

jossain muualla jo kehitetty. Samaan aikaan muiden organisaatioiden hankkeiden hyvät 

käytännöt tai lopputulokset halutaan lähestulkoon salata, vaikka hankehakemuksessa 

olisi rahoittajalle muuta luvattu. Hankevastaavan työnkuvan täyttää hyvin pitkälle 
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raportointi, hankerahoituksen sääntely organisaation eri osastoille ja muiden 

henkilöiden toiminnan ohjaaminen byrokratian mukaisesti. Innovointitoiminnan 

irvikuvana kehittämistyön ohjaus pyrkii varmistamaan sen, että hankkeessa kehitetään 

juuri niitä asioita, mitä hankehakemuksessa luvattiin. Ei niitä ideoita tai ongelmia, mitä 

mahdollisesti löydettiin matkan varrella.  

 

Uskoakseni muutkin julkisen sektorin hankkeissa osallisena olleet, voivat allekirjoittaa 

seuraavat toteamukset. Sitran julkaisussa, Maa, jossa kaikki rakastavat oppimista, 

todetaan asiantilaa sopivasti kuvaavan otsikon ”Hankehumppa on järjetöntä” alla: 

”Suomalaisissa kunnissa kirjoitetaan vuosittain vähintään 3 000 koulutukseen liittyvää 

hankehakemusta. … Kunnissa on töissä ihmisiä, joiden ainoa tehtävä on 

hankerahoituksen metsästys. … Kaikki huomio on hakemuksissa. Kukaan ei ehdi 

seuraamaan, mitä hankkeista seuraa ja mitä niistä on opittu. Nyt ne usein elättävät 

vanhaa toimintaa sen sijaan, että loisivat uutta. Hankemaailmassa epäonnistumisetkin 

raportoidaan parhain päin. Tieto toimivista ja toimimattomista ideoista ei lisäänny. 

Hyviäkin ideoita syntyy jatkuvasti, mutta ne eivät leviä. Silti hankkeisiin kuluu julkista 

rahaa vuosittain yli 200 miljoonaa euroa.” (Sitra 2015, 10.) 

 

4.2 Ammatillisen koulutuksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen  

 

Koulutuksen tuottavuutta on yritetty, luonnollisesti, tehostaa jo vuosikymmeniä. Tähän 

asti merkittäviä muutoksia ei ole havaittavissa, luonnollisesti. Varteenotettavimpia 

selityksiä tälle kirjoittajan mielestä on se, että todellista kilpailutilannetta ei ole vielä 

syntynyt. Eräs potentiaalisin tapa tehostaa koulutusta on reforminkin korostama 

osaamisperustaisuus. Osaamisperusteisuudella tarkoitetaan sitä, että koulutuksen 

alussa selvitetään oppilaan aikaisempi osaaminen, hänen tulevat tarpeensa ja 

järjestetään mahdollisimman yksilöllinen opintopolku. Toinen reformin painottama 

asia on asiakaslähtöisyys, jolla pyritään suuntaamaan koulutuksen fokus todellisiin 

tarpeisiin. Asiakaslähtöisyydellä tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä oppilaan omia, että 

työelämän tarpeita.  
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Ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja toiminnan 

tehokkuus -tutkimus liittyy valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaan tutkimus- ja 

selvitystoimintaan, ja strategiseen hallitusohjelmaan. Arviointi suoritettiin neljässä 

vaiheessa vuosina 2016–2017. Tutkimuksessa selvitettiin meneillään olevan reformin 

muutoksia. Tutkimuksessa todetaan, että yksilöllistämistä haittaavat koulutuksen 

järjestäjien jäykät rakenteet, kuten jaksojärjestelmä ja lukujärjestykset. He toteavat 

tutkimuksessaan, että asiakaslähtöisyys ja toiminnan tehokkuus liittyvät läheisesti 

toisiinsa, mitä joustavampaa toiminta on, sitä tehokkaampaa se on. Merkittävää heidän 

tutkimuksessaan on, että usealla osa-alueella aikuiskoulutuksen toimintatavat ovat, ja 

ovat olleet ennen reformiakin, joustavampia, yksilöllisempiä ja tehokkaampia. (Korpi, 

Hietala, Kiesi, Räkköläinen 2018, 8, 112, 122.)   

 

Tutkimuksesta on löydettävissä paljon parannettavaa oppilaitoksien taholta, 

koulutuksen järjestäjien yhteistyö työelämän suuntaan on varsin vähäistä. Samalla 

opiskelijoiden ja työelämän mahdollisuudet vaikuttaa opetussuunnitelmien 

kehittämiseen on vähäistä. (Korpi et al. 2018, 94, 111.) Tutkimuksen johtopäätöksessä 

luodaan kuitenkin uskoa parempiin tulevaisuuden näkymiin: ”Osaamisperusteisuuden 

myötä koulutuksen järjestäjille on avautunut mahdollisuus uudistaa 

johtamisjärjestelmää, minkä myötä prosessien, toimintatapojen ja rakenteiden 

yhdensuuntaistaminen on saatu käyntiin. … Työ on kuitenkin kesken ja kehitettävää 

on muun muassa rakenteissa, pedagogiikassa, opetusmenetelmissä, 

oppimisympäristöissä ja digitaalisten menetelmien hyödyntämisessä.” (Korpi et al. 

2018, 120.) Oppilaitosten toimintaan ja henkilökunnan osaamiseen kohdentuvia 

kehittämiskohteita löytyy muistakin tutkimuksista. Koulutuksen järjestäjän ja 

henkilökunnan osaamisessa on kehitettävää myös muun muassa 

henkilökohtaistamisessa, opintojen ohjaus ja arviointiprosesseissa ja 

työelämälähtöisten, joustavien koulutusmallien luomisessa (Meriläinen ja Räkköläinen 

2015, 5; Korpi et al. 2018, 112). 

 



50 

 

 

On mainittava eräs, valitettavasti jo historiaan jäänyt asia, aikuiskoulutuksen eduksi. 

Tämä ei ole tullut esille kirjoittajan löytämissä tutkimuksissa. Näyttöjen arviointi 

hoidettiin aikaisemmin aidolla kolmikannalla. Aito kolmikanta-arviointi tarkoittaa, että 

siihen osallistuu oppilaan lisäksi, työnantajien, työntekijöiden ja oppilaitoksen 

edustaja. Kolmikanta näkyi toiminnoissa ennen näyttöäkin. Näytön suorituspaikka, 

työtehtävä ja ennakkosuunnitelma piti hyväksyttää etukäteen arvioijilla. Näin toimittiin 

ainakin Salpauksen silloisessa aikuiskoulutuksen yksikössä, Lahden Ammatti-

instituutissa, jossa kirjoittaja toimi aikuiskouluttajana ja tutkintovastaavana. Silloin 

ymmärrettiin myös, että oppilaan itsearviointi on tärkeää ja se tulee näkyä 

arviointidokumentissa, allekirjoitusta myöten. Nykyään näyttöjen järjestämistä, 

dokumentointia ja arviointia on valitettavasti helpotettu. Helpotettu ei tarkoita tässä 

tapauksessa järkeistämistä, vaan pääosin eettisesti arvokkaiden asioiden painoarvon 

vähentämistä. Esimerkiksi oppilaan jättäminen pois häntä koskevista kaavakkeista, 

näyttöarvio- ja koulutussopimuksesta, voidaan tulkita monella tapaa. Tätä asiaa ei 

käsitellä tämän enempää. Uudet toimintatavat ovat jo yleistyneet ja näkyvät joiltain 

osin uudessa lakitekstissäkin. 

 

4.3 Tulevaisuuden näkymiä ammatillisessa koulutuksessa 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisussa, Kohti huippulaatua, ammatillisen 

koulutuksen laatustrategia vuoteen 2030, todetaan viisaita ajatuksia Suomen 

tulevaisuuden näkymistä ja työelämän muutoksista: ”Digitalisaatio, robotiikka, 

teollinen internet ja muu teknologian kehitys antavat mahdollisuuden tuotannon ja työn 

uudistamiseen.” Julkaisun mukaan tämä haastaa osaamisen päivittämistä niin henkilö- 

kuin yhteiskuntatasolla. Työelämän muutos vaikuttaa ammattien osaamisvaatimuksiin 

ja siten koulutukseen. Tällöin koulutusjärjestelmän, ammattien osaamisvaatimusten 

tulisi uudistua ja oppilaitoksen henkilöstön oppia toimimaan asiakkaiden, eli 

työelämän ja oppilaiden kanssa. Kun työurat ja ammatit muuttuvat, niin vastuu 

työntekijän omasta työllistymisestä ja osaamisesta korostuu. Samalla ministeriökin 

myöntää tulevaisuuden ennakoinnin haastavaksi. ”Kehityksen ollessa nopeaa 
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osaamistarpeiden ennakointi muuttuu entistä vaikeammaksi tulevaisuudessa.” (OKM 

2019:9, 40, 41.) Julkaisun tutkimuslöydökset ovat sinänsä tärkeitä, mutta konkreettista 

vastuutahoa muutoksen perässä pysymiseen ei tunnu aina löytyvän. Mutta se on 

löydettävissä, että vastuuta siirretään, tai ainakin osoitetaan, oppilaitoksille, 

opetushenkilöstölle ja henkilön itsensä tasolle. Toisinaan vastuuta osoitetaan myös 

epämääräisille tahoille, kuten koulutusjärjestelmälle tai yhteiskunnalle. 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisussa todetaan tekoälyn, koneoppimisen ja 

robotiikan kehityksen johtavan monien työtehtävien katoamiseen ja monien ammattien 

perinpohjaiseen muuttumiseen. Uudet ohjelmointimenetelmät, pilviteknologia ja 

koneoppimisalgoritmien kehittyminen ovat lisänneet robottien kykyä oppia ja toimia 

vuorovaikutteisesti. (TEM 2019, 4,6,8–9.) Sitran julkaisu tukee samoja näkemyksiä ja 

tarkentaa, että työurat muuttuvat lineaarisista mosaiikkisiksi, liikkuviksi ja 

muuttuviksi. Jokaisen meistä on oltava valmis elinikäiseen oppimiseen. Joustavammat 

ja henkilökohtaisesti kustomoidut opettamisen tavat yleistyvät. Netti avaa rajattomat 

mahdollisuudet oppimiselle ja tekoäly voi tulevaisuudessa korvata opettajan työtä. 

(Luoma-aho ja Sulopuisto 2017, 25; myös Halava I, Teams-luento 14.10.2020)  

 

Edellä mainitussa TEM:in julkaisussa toimittajana ollut Alasoini on aikaisemmassa 

artikkelissaan koostanut usean työelämän tulevaisuustutkijan näkemyksiä. Artikkelin 

mukaan yhä useampi joutuu työuransa aikana kouluttautumaan uuteen ammattiin. 

Työelämän laadun ei uskota heikkenevän, mutta työtehtävien jakaantumista hyviin ja 

huonoihin töihin pidetään riskinä. (Alasoini 2014, 82–83.) Sitran selvityksen, 

Tulevaisuuden koulutuksen käsikirjan mukaan, oppilaille tulee antaa valmiuksia, jotka 

eivät vanhene saman tien, kuten viestintä, yhteistyö, kriittinen ajattelu ja luovuus. 

Nämä perustuvat Linda F. Nathanin tutkimuksiin. Nathan on nimennyt valmiudet 4C-

kyvyiksi: communication, collaboration, critical thinking ja creativity. Samassa 

yhteydessä mainitaan eräs viisaimpia sitaatteja, mitä kirjoittaja on lukenut. Se kävisi 

ohjeeksi useaan tarkoitukseen, mutta nyt sitaatti määritteli tämän tutkimuksen 
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lähtökohtia: ”Välillä on hyvä istua alas ja miettiä, miksi olemme töissä.” (Luoma-aho 

ja Sulopuisto 2017, 21, 23–24.) 

 

Tulevaisuuden näkymiä ei ole syytä tarkemmin käsitellä. Tämä jo sen vuoksi, että useat 

tutkijat kertovat pääpiirteiltään samanlaisia asioita. Työelämä muuttuu, tulevaisuutta 

on vaikea ennustaa ja näin ollen jokaisen tulisi omaksua motivoitunut asenne 

elinikäiseen oppimiseen. Työelämä muuttuu näiden näkemyksien mukaan nopeasti, 

puhutaan jo ihmiskunnan murroksesta. Toisaalta nykyisen sivilisaation historiassa on 

murroksia ollut ennenkin. Nyt puhutaan robotiikan, tietoyhteiskunnan ja automaation 

murroksesta. Tsekkiläisen kirjailijan teoksesta johdettu sana robotti, voi kuitenkin 

johtaa harhaan. Jotkut tutkijat käyttävät mieluummin nimitystä koneapu. Tällä viitataan 

siihen, että elämme jo tällä hetkellä maailmassa, jossa ympärillämme on huomattavan 

paljon keinoälyä, robotiikkaa yms. Nämä eivät useinkaan ole silminnähtäviä robotteja, 

vaan ohjelmistoja sisältäviä pieniä siruja tai ohjausyksiköitä, tekemässä valintoja 

esimerkiksi autoissa, internetissä, kodinkoneissa. Elämme siis jo robottien aikaa. 

Tulevaisuuden robottejakaan tuskin rakennetaan ilman selkeätä syytä ihmisvartaloa 

muistuttaviksi, se rajoittaisi turhaan niiden kyvykkyyttä.  

 

Edellä mainittuja asioita tukevat lukuisat muutkin tutkimukset ja artikkelit, mitä 

kirjoittaja löysi opintoihinsa kuuluvan harjoitustyön ohessa. Tulevaisuustutkija Ilkka 

Halavan esitelmästä poimittuja väitteitä voisi käyttää tiivistettynä esimerkkinä. Nämä 

toteamukset liittyvät hyvin konkreettisesti rakennusalan koulutukseen: ”Ensimmäinen 

koti on jo tulostettu, joka maksoi 10.000 euroa. … Ihmisen ja koneen välinen työnjako 

muuttuu. Kaikki likainen, vaarallinen, tylsä, toistuva työ vaihtuu robottityöksi. … 

Työstä ja opiskelusta on tulossa ”Ruotsinlaiva-buffet”. Opiskelija valitsee itse mitä 

osioita hän haluaa opiskella. Opinnoilla valmistaudutaan vain seuraavaan 

työpaikkaan.” (Halava I, konferenssiesitelmä 8.8.2017.) Rakennusalan tulevaisuuden 

ennakointiin voisi paneutua syvällisemminkin, lähteitä on käytettävissä runsaasti 

teemaan liittyen. Kirjoittajalla olisi harjoitustyökin valmiina, joka laadittiin parityönä 

Salpauksen rakennusalan koulutukseen. Tälle tutkimukselle ja työssä jäljempänä 
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esitetylle toimintamallille, tulevaisuuden ennakoinnilla ei todennäköisesti ole 

merkitystä. Tähän asiaan palataan kuudennessa luvussa.  

 

4.4 Tutkimuksista nousseita kielteisiä ja myönteisiä havaintoja 

 

Eräs havainto nostaa esille merkittävän ja lähtökohtaisen kysymyksen Opetus- ja 

kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen laatustrategiaan liittyen. Julkaisusta ei 

ole löydettävissä Opetus- ja kulttuuriministeriölle tai Opetushallitukselle osoitetuissa 

kehittämistoimissa sellaisia asioita, jotka voisivat lisätä valinnaisuutta. Sieltä ei ole 

löydettävissä esimerkiksi valinnaisten osioiden lisäämistä ammatillisiin tutkintoihin, 

tai jotain muuta toimea tai päätöstä, joka lisäisi vapausasteita koulutuksen järjestäjälle 

tai opiskelijalle itselleen. Voidaanko olettaa, että OKM ja OPH haluavat pitää tiukasti 

kiinni koulutuksen järjestämisen ohjaksista edelleen, vaikka he itsekin toteavat sen 

olevan entistä vaikeampaa tulevaisuudessa. Toki julkaisussa kehotetaan koulutuksen 

järjestäjiä lisäämään yksilöllistä opetusta. Korostetaan myös jo vuosikymmeniä ollutta 

mahdollisuutta, jossa oppilas voi ottaa tutkinnon osia muista tutkinnoista. Nämä eivät 

kuitenkaan ole olleet toimivia ratkaisuja, ainakaan rakennusalalla.  

 

Opetushallituksen kehotukset uudistaa koulutusta tulevaisuuden työelämän muuttuviin 

tarpeisiin, jäävät vaille merkittävää vaikutusta, ellei koulutuksen järjestäjillä ole 

todellista liikkumatilaa tutkintotavoitteisessa koulutuksessa. Tämä sen vuoksi, koska 

koulutuksen järjestäjät noudattavat tutkinnon perusteita kirjaimellisesti. Näin ollen 

korulauseet tai kehotukset tehdä jotain sen suuntaista auta eivät auta. Tätä kuvaa 

oppilaitoksien puolelta, aivan muussa yhteydessä esitetty kommentti. Salpauksen 

vararehtori, Seija Katajisto ohjeisti eräässä palaverissa kirjoittajaa: ”Työpaikka tarjoaa 

tehtäviä, meidän tehtävä on miettiä mihin tutkinnonosaan se liittyy”. Kommentti on 

tarkoitettu tässä työssä jäljempänä esitettävän opetuksen suunnittelun työkalun 

laatimisen saatteeksi, sekä kannustukseksi kehittää muutosvalmis toimintamalli. 

Kommentti on sinänsä erittäin ytimekäs ja järkevä. Se myös kuvaa millä vakavuudella 

oppilaitoksen noudattavat tutkinnonperusteita. Oppilaitokset noudattavat tarkalleen 
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niitä ohjeita, säännöksiä ja tutkinnon perusteita, mitä Opetushallitus kirjoittaa. 

Tilanteen ajankohtaisuutta kärjistää kirjoittajan havainto, että rakennusalalla on 

muuttuvia tarpeita jo nykyaikana, ei ainoastaan tulevaisuudessa. Näihin asioihin 

palataan luvussa 6.3. 

 

Oppilaitoksen toimintamallia on joka tapauksessa syytä kehittää, vaikka tutkintojen 

perusteissa ja ammatillisen koulutuksen ohjauksessa ei olisi odotettavissa muutoksia 

lähitulevaisuudessa. Eräitä positiivisia havaintoja oli tutkimuksien löydökset 

aikuiskoulutuksen järjestämistavoissa.  Tämä on tulkittavissa Valtioneuvoston 

selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusta, koskien muun muassa perustutkintotasoja 

aikuiskoulutuksessa. Julkaisun mukaan osaamisperusteisuus, yksilölliset opintopolut 

ja koulutuksen joustavat järjestämistavat, toimivat aikuiskoulutuksessa arvioinnin 

mukaan paremmin kuin nuorisoasteen perustutkinnoissa. Koulutuksen järjestäjien 

kesken löydettiin myös hienoista eroa niiden oppilaitosten eduksi, jotka järjestivät 

pelkkää aikuiskoulutusta. (Korpi, et al. 2018, 26, 27, 81, 84, 112, 122.) Rakennusalan 

aikuiskoulutus on toiminut jo vuosikymmeniä vahvassa työelämäyhteydessä. 

Oppilaiden harjaantuminen työtehtäviin ja näyttöjen suorittaminen on järjestetty 

pääosin ulkopuolisten yritysten työmailla. Työssäoppimisen ja aikuiskoulutuksen 

menetelmien lähempi tutkiminen on siten hyödyllistä.  

 

Mainittakoon kuitenkin, että lähtökohtaiset syyt aikuiskoulutuksen työelämäyhteyteen 

eivät ole niin ylevät, kuin tässä yhteydessä mahdollisesti voisi olettaa. Opetuksen 

järjestäminen tällä tavalla, on kirjoittajan näkemyksen mukaan johtunut pääosin hyvin 

arkisten asioiden kombinaatiosta. Aikuiskoulutusta järjestettiin alun perin erillisissä, 

kyseiseen toimintaan keskittyneissä oppilaitoksissa. Lähtökohtaiset syyt ovat peräisin 

koulutuksen järjestäjän organisaatiosta, organisaatiokulttuurista, henkilöresursseista ja 

fasiliteeteista, sekä koulutuksen rahoittajan intresseistä. Aikuiskoulutusta ovat 

rahoittaneet Opetushallitus ja TE-keskukset, sekä toisinaan yritykset tai 

yksityishenkilöt. Aikuiskoulutuksen toimintaympäristö, muun muassa tiukemmat 

vaatimukset, mutta vapaammat toimintatavat, ovat johtaneet tehokkaampaan 
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toimintaan. Tätä ei nuorisoasteen parissa toimivat tahot välttämättä myönnä, mutta 

kirjoittajalla on omakohtaista kokemusta molempien toimintatavoista, koostuen 

pitkältä ajanjaksolta ja useammasta organisaatiosta. Seuraavassa käsitellään 

työssäoppimiseen liittyviä seikkoja. 

 

4.5 Työssäoppimisen teoria, oppimista edistävät tekijät 

 

Reformi vaatii entistä vahvempaa työelämälähtöisyyttä ja esittää erääksi ratkaisuksi 

opetuksen järjestämistä yhä enemmän työssäoppimalla. Työssäoppiminen, silloin kun 

se toteutuu parhaimmillaan, onkin hyvä ratkaisu. Sillä saavutetaan tarkalleen sitä 

osaamista, mitä sen hetkinen työympäristö vaatii. Toisaalta ammatillista koulutusta on 

järjestetty työssäoppimalla kauan ennen reformin vaateitakin, myös nuorisoasteella. 

Nykymuotoisen koulutuksen suurin yksittäinen muutos tähän suuntaan tapahtui 

vuosituhannen vaihteessa, kun koulutus muutettiin kaksivuotisesta, kolme vuotta 

kestäväksi, vuosina 1999–2001. Yhtenä muutoksen tärkeimmistä perusteita oli juuri 

työssäoppimisen lisääminen, painottuen esitetylle kolmannelle vuodelle.  

 

Opetusneuvokset Meriläinen ja Räkköläinen toteavat, että ammatillisen koulutuksen 

uudistamista on vauhdittanut erityisesti tavoite vastata työelämän muuttuviin 

osaamistarpeisiin ja kyky reagoida herkästi. Heidän mukaansa opetussuunnitelmien 

sisältöjä, arviointia ja kriteerejä johdetaan jo työelämälähtöisesti. Toisaalta he 

kyseenalaistavat koulutuksen järjestäjiä, toteutetaanko koulutusta työelämälähtöisesti 

ja kiinnitetäänkö riittävästi huomiota pedagogiikkaan ja opetusmenetelmiin. 

(Meriläinen ja Räkköläinen 2015, 4–5.) Artikkelista ei aukottomasti selviä, 

tarkoitetaanko johtamisella Opetushallituksen työtä, vaiko koulutuksen järjestäjän 

johtamistyötä. Voisi olettaa, että ensin mainittua. Joka tapauksessa tähän voi todeta, 

että työelämälähtöisyyttä voi lisätä päinvastaisilla menetelmillä, vähentämällä 

opetussuunnitelmien johtamista sekä antamalla vapausasteita opintoihin. Tällöin 

opintojen sisältöjen muodostuminen vaihtuisi aidosti työelämän ja oppilaan tarpeisiin. 

Samalla opetussuunnitelmien sisältöjä johtaisi pitkällä tähtäimellä oppilaiden valinnat, 
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sekä välillisesti työelämä ja siellä tapahtuvat muutokset. Kuten Halava totesi 

luennossaan ”koulun ja työpaikan välistä pitäisi poistaa seinä” (Halava I, Teams-luento 

14.10.2020). 

 

Tutkimusten valossa työssäoppimisen on todettu edistävän muun muassa ammatillista 

osaamista, realismia työelämän vaatimuksista, yhteistyö-, vuorovaikutus- ja 

viestintätaitoja (Väisänen 2003, 99, 110 ja 112). Kiinnostus työssäoppimiseen on 

kasvanut viimeisen parin vuosikymmenen aikana siinä määrin, että aiempi kriittisyys 

sitä kohtaan on jo sivuutettu (Rintala, Mikkonen, Pylväs, Nokelainen, Postareff 2015, 

10). Väisänen kertoo väitöskirjassaan, että oppilaat ovat motivoituneempia työpaikoilla 

ja opiskelisivat mieluimmin siellä. Oppilaat kokivat, että ammatillinen kehittyminen 

oli jopa erittäin voimakasta. Oppilaat kokivat myös heidän omatoimisuuden, oma-

aloitteisuuden, ongelmanratkaisukyvyn, itsekunnioituksen ja -luottamuksen, sekä 

toisten huomioon ottamisen kykyjen kasvaneen. Tutkimus löysi yhteyden siihen, että 

jos oppilas halusi suunnitella ja kehittää työtään, niin hän halusi myös opiskella 

työpaikoilla. (Väisänen 2003, 99, 108, 114–115.) Väisänen kertoo tutkimuksessaan 

myös omia näkemyksiään. Hänen ymmärryksensä mukaan, työelämässä on pakko olla 

aktiivinen ja oppia jatkuvasti uutta menestykseen (Väisänen 2003, 111). 

 

Työpaikoilla tapahtuvan oppimisen tutkimustietoa voi etsiä ulkomailtakin. Rintala et 

al. ovat koostaneet artikkeliinsa useasta kansainvälisestä tutkimuksesta työpaikoilla 

tapahtuvan oppimisen ja ohjauksen edistäviä ja estäviä tekijöitä. He korostavat 

kirjoittajankin havaitsemaa asiaa, oppilaan omaa aktiivisuutta työpaikoilla 

tapahtuvassa oppimisessa. Varsinkin työpaikoilla oppilaan nähdään olevan itse 

vastuussa omasta oppimisestaan. He tuovat esiin erään huolenaiheen, aktiivisuuden 

taso voi kuitenkin muodostua haasteeksi introverteille henkilöille. Oppilaan oma-

aloitteisuus kysymysten esittämiseen ja avun pyytämiseen on siis oleellista. Toisaalta 

artikkelista voi lukea myös varoituksen sanan, tässä asiassa ei ole hyvä liioitella, 

liiallinen kysyminen voidaan kokea rasittavana asiana. (Rintala, et al. 2015, 12,13, 15–

17.) Artikkelin mukaan koulutuksen edetessä oppilaan aktiivinen rooli usein kasvaa, 
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joka kuvaa hänen itseluottamuksen ja sitoutumisen kasvua. Työyhteisöön 

sitoutumiseen vaikuttaa positiivisesti aiempi työkokemus ja uravalinnan 

suunnitelmallisuus. Heikko työmoraali voi puolestaan johtaa jopa työssäoppimisen 

keskeytykseen. (Rintala, et al. 2015, 15–17.) Tämän ovat kirjoittaja itse ja haastatellut 

opettajakollegat valitettavasti myös havainneet. 

 

4.5.1 Opettajien ja työpaikkaohjaajien vaikutus  

 

Oppilaan ohjauksessa on vältettävä toiminnan ääripäitä. Useassa tutkimuksessa 

todetaan, että oppilaan itsenäinen työ ja vähitellen kasvava vastuu tukevat oppimista 

parhaiten (mm. Rintala, et al. 2015, 16; Väisänen 2003, 61, 108). Tämä asia tunnetaan 

yleisesti, ja on itseasiassa hyvin luonnollista. Kuten myös se, että vähäinen ohjaus on 

negatiivinen asia oppimiseen. Vähemmän tunnettua lienee, että ohjaamisen 

ylilyöntikin voi johtaa huonoon lopputulokseen. Liiallinen ohjaus tai marginaalinen 

asema työyhteisössä johtavat matalaan autonomiaan, mikä vaikuttaa negatiivisesti 

oppimiseen (Rintala, et al. 2015, 16). Vähäisen ohjauksen ymmärretään yleisesti 

johtuvan ohjaajien ja opettajien resurssipulasta, yleensä ajan puutteesta (Korpi et al. 

2018, 112). Tämä ei kuitenkaan ole aina näin suoraviivaista alkuperää, lähtökohtainen 

syy voi tulla tavallaan toisestakin suunnasta. Rintala et al. (2015, 16) mukaan oppilaan 

liiallinen vastuu ja itsenäisyys johtavat helposti tuen ja ohjauksen laiminlyöntiin, josta 

seurauksena on oppimisen pysähtyminen, aloitekyvyttömyys ja eristäytyminen. 

Ohjaajien ja opettajien ajan puute nähdään kuitenkin yhtenä tärkeimmistä esteistä 

hyvälle työssäoppimiselle (Rintala, et al. 2015, 16). 

 

Työpaikkaohjaajan pedagoginen osaaminen edistää oppimista. Tämä ei kuitenkaan 

tarkoita sitä, että ohjaajien tulisi välttämättä käydä pedagogisia opintoja, koska 

formaalin pedagogisen koulutuksen merkitys jää Evanciew ja Rojewskin 

tutkimuksessa epäselväksi. Heidän havainnoistaan voi päätellä, että tietynlainen 

luonne, asenne ja jonkinlainen kokemus ohjaustyöstä riittänee hyvään tulokseen. 

(Evanciew & Rojewski, 1999, 16; Rintala, et al. 2015, 17–18.) Työpaikalla tapahtuva 
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ohjaus jaetaan tutkimuksissa usein kahteen kategoriaan, epäsuoraan tai suoraan 

ohjaukseen. On tunnettua, että työntekijöiden toiminnan havainnointi ja kuuntelu, sekä 

yrityksen sosiaalinen ja fyysinen toimintaympäristö tarjoavat malleja oppimisen 

avuksi. Rintala, et al. kertovat myös, että toimiva suhde useaan työyhteisön jäseneen 

vaikuttaa positiivisesti oppimiseen. He muistuttavat, että oppilaat saavat ohjausta ja 

tukea myös vertaisiltaan, varsinkin työssäoppimisen alkuvaiheissa. (Rintala, et al. 

2015, 11, 14.)  

 

Tuloksista voi johtaa ajatuksen, joka helpottaa työpaikkaohjaajien ja opettajien 

mahdollista painetta pedagogisen osaamisen ja ajan puutteen suhteen. Työpaikoilla 

tapahtuu oppimista ilman ohjaustakin. Samaten asiaa helpottaa tutkimuksissa todettu, 

ja hyvinkin luonnollinen asia. Ohjaajina toimivat muutkin kuin siihen nimetyt henkilöt. 

Kirjoittaja ja haastatellut kollegat ovat tosin havainneet, että oppilaiden keskinäinen 

ohjaus ei aina pääty hyvään lopputulokseen. 

 

4.5.2 Rakennusalan haasteita työssäoppimisen ja teoriaopintojen välillä 

 

Työssäoppimisjakson sisältö tulisi kytkeytyä annettavaan teoriaopetukseen. 

Rakennusalalla tähän tuo lisähaasteensa rakennustyömaiden aikataulut. Samalla se on 

myös mahdollisuus. Haastavaa on se, että ulkopuoliset rakennustyömaat, oppilaitoksen 

omat talotyömaat ja isommat harjoitustyöt koululla etenevät omilla aikatauluillaan. 

Suhteessa opintojen kestoon, rakennusaikataulut ovat pitkäkestoisia, eikä aikatauluja 

voida juurikaan muuttaa – edes oppilaitoksen omissa kohteissa. Joustamattomuus 

koskee usein myös koululla teetettäviä asiakastöitä, vaikka ne ovat pieniä kohteita.  

 

Tämän vuoksi oppilaiden kierto työssäoppimispaikkojen välillä sekä teoriaopintojen 

joustava aikataulutus jää lähes ainoaksi mahdollisuudeksi. Erityisesti oppilaitoksen 

omilla talotyömailla tähän olisi mahdollisuuksia, mutta valitettavasti samalla 

paranneltavaa. Teoriaopetuksen osalta ei pidä unohtaa myöskään sitä, että 

opetusmateriaalia tulee päivittää aktiivisesti työelämän muuttuvia työmenetelmiä 
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seuraten. Oppilaitoksen toimintamallin tulisi siis mahdollistaa oppilaiden koordinointi 

joustavasti eri työmaiden ja opintojen välillä. Tällöin haaste voisikin kääntyä 

mahdollisuudeksi. 

 

4.6 Muunlaisia toimintamalleja ja eräitä pilottikokeiluja  

 

Keski-Euroopassa ei ole vahvoja resursseja vaativaa koulutusjärjestelmää oppilaitosten 

henkilöstön ja infran suhteen. Ammatillinen koulutus tukeutuu ympäröivän liike-

elämän tahtoon kouluttaa itselleen ammattilaisia. Tästä on hyvä esimerkki Hollannin 

Zwollessa sijaitseva Deltion College, joka on monipuolista ammatillista koulutusta 

tarjoava oppilaitos. Kirjoittaja pääsi tutustumaan kyseiseen oppilaitokseen kahden 

kollegansa kanssa keväällä 2016. Koulutus jäsentyy erilaisten osaamistasojen mukaan, 

joista vaativin taso vastaa suomalaista teknikkotasoa tai työnjohtoa. Opinnot aloitetaan 

puolivuotisella perehdytysjaksolla, joka on yhteinen kaikille tekniikan aloille. Oppilaat 

valitsevat suuntautumisensa jakson loppuvaiheilla. Opinnot jatkuvat sen jälkeen 

pääsääntöisesti työssäoppimalla ja oppilaat käyvät keskimäärin yhden päivän viikossa 

lähiopetuksessa. Rakennusalan opinnot vaativat vain kaksi pientä, matalaa hallia 

päärakennuksen keskeltä, joista toinen on hiekkapohjainen. Tilojen yhteispohjapinta-

ala on arviolta noin kymmenesosa Salpauksen vastaavista.  

 

Kirjoittajan kollega on syntyisin Saksasta, hänen mukaansa saksalainen järjestelmä 

toimii vahvalla työelämäyhteydellä. Käytännön taitojen opetus tapahtuu lähes täysin 

työssäoppimalla. Oppilaitokset keskittyvät sen vuoksi työssäoppimisen ohjaamiseen 

huomattavasti suuremmalla tarkkuudella kuin Suomessa. Opettajat käyttävät 

huomattavan paljon aikaa sopivien työssäoppimispaikkojen löytämiseen, tarkasti 

sovittujen tavoitteiden sopimiseen sekä kyseisten asioiden valvontaan. Oppilaitoksissa 

järjestetään vain lyhyitä lähijaksoja, joissa käsitellään ammatillista teoriaa.  

 

Toinen haastateltava kollega kertoi esimerkin tutkimuskohteena olevan oppilaitoksen 

sivutoimipisteen toiminnoista 2000-luvun alussa, jossa hän toimi rakennusalan 
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nuorisopuolen opettajana. Koulutus järjestettiin samantapaisesti, kuin nykymuotoinen 

aikuiskoulutus. Nuoret aloittivat ensimmäisen top-jakson jo ensimmäisenä vuonna, 

heti syysloman jälkeen. Sen jälkeen opinnot jaksottuivat siten, että oppilaat olivat noin 

5–6 viikon mittaisilla työssäoppimisjaksoilla ja jaksojen välillä he kävivät viikon 

kestäviä teoriajaksoja koululla. Koulutuksesta tuli hyvää palautetta ja työnantajatkin 

halusivat mielellään kouluttaa kokemattomia nuoria. Työssäoppimispäiviä oli reilusti 

yli puolet koko koulutuskokonaisuudesta. Tämä ”kokeilu” loppui, kun yksikön 

päällikkö vaihtui ja koulutus normalisoitiin perinteiseksi. Toisin sanoen pääosa 

opinnoista tapahtui koululla. Seuraava päällikkö puolestaan siirsi niin sanotun Lahden 

mallin sellaisenaan tähän yksikköön. (1. vuosi koululla, 2. vuosi talotyömaalla ja 3. 

vuosi työssäoppimassa). Tällöin koulutus vakiintui nykymuotoiseksi. Aikuiskoulutus 

järjestettiin ja järjestetään edelleen kuten edellä kuvattu koulutus. Aikuispuolen 

koulutuksesta on hyviä kokemuksia. Kyvykkäimmät valmistuvat alle vuodessa ja 

pääosa keskimäärin puolessatoista vuodessa. 

 

On lähes ironista, että uusin ja lähin esimerkki erilaisesta toimintamallista löytyy 

kohdeorganisaation sisältä. Yto-opinnoissa keskeneräisiä suorituksia on voinut 

täydentää tuetusti, niin sanotuissa ”rästi-pajoissa”. Oppilaitoksen uusi kampusrakennus 

valmistui vuonna 2019. Silloin vapautuneelle suurehkolle yhteistilalle, entiselle 

ruokalalle, piti etsiä käyttöä. Rästipaja sai alkunsa ongelmaan esitetystä ideasta. Tilaan 

on järjestetty teemoittain kokoontuvia pienryhmiä, joissa opetetaan eri aineita. Opetus 

tapahtuu samanaikaisesti, eikä opinnoissa tehdä eroja eri luokka-asteille tai 

oppilasryhmille. Oppilaat seuraavat opintojaan itse, rastittamalla tehtävien suorituksia, 

sekä merkitsemällä läsnäolonsa paperille. Opettaja kylläkin siirtää tiedot sähköisiin 

järjestelmiin. Kirjoittajan mielestä jälkimmäisen vaiheen voisi kyllä hoitaa 

suoremminkin. Toisaalta Yto-opettajat eivät seuraa niinkään oppilaiden poissa- tai 

läsnäoloa, vaan pääpaino on suorituksilla.  

 

Korpi et al. (2018, 98–102) kuvailevat julkaisussaan osaamisperusteisuuden hyviä 

käytäntöjä ja niihin liittyviä pilottikokeiluja, sekä niistä saatuja kokemuksia. 
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Pilottikokeilut toimivat esimerkkeinä siitä miten ammatillista koulutusta voitaisiin 

järjestää tehokkaammin. Eräät piloteista eivät muun muassa tarvitse lainkaan tai 

tarvitsevat hyvin vähän fyysisiä tiloja oppilaitoksesta. Seuraavassa kuvataan kaksi 

pilottia, jotka valaisevat asiaa. Helsinki Business College Oy on järjestänyt 

”PopUpCollege” -pilottiohjelman, joka ei tarvitse varsinaisesti fyysisiä tiloja 

oppilaitokselta. Koulutus toimii ennalta sovitun ajan liike-elämän keskeltä hankituissa 

tiloissa, jossa on riittävästi yrityksiä ja potentiaalisia asiakkaita, esimerkiksi 

kauppakeskuksessa. Oppilaita törmäytetään eri osaamisaloilta ja ikäryhmistä tekemään 

itse hankkimiaan projekteja liike-elämän tarpeisiin. (Korpi et al. 2018, 98–99.) 

Hengitysliitto ry ja Ammattiopisto Luovi ovat järjestäneet logistiikan perustutkintoon 

kuuluvan varastonhoitajan osaamisalan pilotin, joka alkoi elokuussa 2016. 

Lähtökohtana on toimia vahvassa työelämäyhteistyössä, kokonaan yrityksien tiloissa. 

Oppilaitokseen ei luotu lainkaan oppimisympäristöjä koulutusta varten. Palaute on 

ollut hyvää sekä opiskelijoilta, että työelämäkumppaneilta. Aidot tehtävät ovat olleet 

motivoivia ja työelämätaidot karttuivat heti opintojen alusta. Lisäksi erityisopiskelijat 

on koettu toimintaa rikastuttavana asiana. (Korpi et al. 2018, 100,101.) 

 

Sitran julkaisussa mennään useita askeleita reformin uudistuksia pidemmälle. 

Julkaisussa epäillään, että tulevaisuuden ongelmien ratkaisemiseksi ei riitä 

koulujärjestelmien reformistinen uudistaminen, vaan saatamme tarvita oppimisen 

vallankumouksen. Artikkelissa haastetaan kyseenalaistamaan jokainen pinttynyt 

käsityksemme koulutuksesta. Lähtökohtaisesti sekin, tarvitsemmeko edes fyysistä 

oppilaitosta tai virallista koulutusta. Fyysisen paikan sijaan koulu muodostuisi 

itseohjautuvasti oppiviin ja verkottuviin yhteisöihin. Oppiminen voi tapahtua niin 

globaalissa digiyhteisössä kuin paikallisessa oppimispiirissä. Nämä olisivat avoimia 

kaikille, iästä ja aiemmasta koulutuksesta riippumatta. (Luoma-aho ja Sulopuisto 2017, 

4, 13–15.) Tämä skenaario ei oletettavasti toteudu lähitulevaisuudessa. 

Voimakkaimmat väitteet ovat ilmeisen provosoivia herättääkseen uusia ajatuksia. 

Toisaalta tämän kaltaisia koulutuksen, valmentamisen, oppimisen ja itsensä 

kehittämisen piirteitä löytyy jo nykyään, esimerkiksi erilaisten harrastusten parissa. 
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5. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA 

KEHITTÄMISTILAISUUDET 

 

Tutkimus toteutetaan osittain Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän 

strategiarahoituksen turvin, jolla kehitetään oppilaitoksen työelämäyhteistyötä. 

Strategiarahoitus liittyy kuuteen erilaiseen hankkeeseen, joita koordinoi rahoituksen 

tuella palkattu työelämäpalvelupäällikkö. Toimessa tapahtui henkilönvaihdos, kun 

edellinen (J. Pöyhönen) hakeutui virkavapaalle. Nykyään tointa hoitaa Otto Ripatti, 

joka toimii samalla työn ohjaajana Salpauksen taholta. Käytännön kehittämistyötä 

rakennusalaan kohdistuen on ohjannut työn kaikissa vaiheissa opetusalapäällikkö 

Hannu Rinne. 

 

 
Kuva 7. Strategiarahoituksen työelämäpalveluiden kehittämisen kokonaisuus (Pöyhönen 2019). 

 

Tutkimuksen kehittämistyöhön osallistui erilaisissa kirjoittajan järjestämissä 

tilaisuuksissa Salpauksen rakennusalan opettajia, oppilaita, opintosihteerejä, opinto-

ohjaajia, kuraattoreja ja esimiehiä. Työssä oli mukana myös muiden opintoalojen 

opettajia kiviasentaja-, talotekniikka- ja elintarvikealoilta. Rakennusalan työelämää 
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edustivat eri työnantajat, työntekijät ja heidän etujärjestönsä. Kehittämiseen osallistui 

myös muiden oppilaitosten ja Opetushallituksen edustajia seuraavaksi kuvatun Teppo-

hankkeen työryhmissä. 

 

Alustavaa kehittämistyötä on tehty osana, niin ikään Opetushallituksen rahoittamaa, 

Teppo-hanketta. Hankkeeseen osallistui kuusi ammatillista oppilaitosta, 

Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymä, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Keski-

Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, 

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä ja Omnia. 

Hankkeen yhteydessä järjestettiin työpajoja, joissa oli edustettuna edellä mainitut 

ammatilliset oppilaitokset ja Opetushallitus. Salpaus toimi hankkeen koordinaattorina. 

Hankkeen projektipäällikkönä toimi Mikko Jänis, joka toimi samalla tämän 

tutkimusvaiheen ohjaajana Salpauksen taholta.  

 

Tutkimuksen eräässä yksityiskohtaisessa vaiheessa auttoi myös viiden vuoden takainen 

Mestari-hanke. Hankkeella pyrittiin paikkamaan tutkintojärjestelmien lähtökohtaista 

ongelmaa konkretialle. Tutkinnon perusteet on kirjoitettu, ja kirjoitetaan jatkossakin, 

hyvin yleisellä tasolla. Tällöin ne eivät määrittele tarkalleen sitä, mitä opettajien tulee 

opettaa tai mitä konkreettisia työvaiheita oppilaiden tulee hallita. Sen vuoksi 

rakennusalan (ja muidenkin alojen) konkreettiset sisällöt, niin sanotusti ”kirjoitettiin 

auki” hankkeen yhteydessä ja tulokset julkaistiin Oppa.fi -nimisellä internetsivustolla. 

Salpauksen projektipäällikkönä toimi Merja Rui. Kirjoittaja vastasi suurimmasta osasta 

rakennusalalle laaditusta sisällöstä, erään toisen kollegan kirjoittaessa yhden tutkinnon 

osan. Tämä hanke oli samaten Opetushallituksen rahoittama ja valtakunnallinen. 

Hankkeen ensisijaisena tarkoituksena on jakaa sivuston kautta tietoa ammatillisiin 

opintoihin hakeutuvalle. Sivustolla kerrotaan mitä eri opinnot sisältävät ja mitä 

oppilaan tulee osata valmistuakseen ammattilaiseksi. Hankkeen lopputuloksena 

syntyneet rakennusalan tutkinnon osien konkreettiset sisällöt auttoivat opetusosioiden 

prosessien alustavassa suunnittelussa. Työhön käytettiin opetuksen suunnittelun 
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työkaluksi nimettyä taulukkoa, jonka kirjoittaja laati Excel-ohjelmiston pivot 

toiminnoilla.  

 

Tutkimuksessa käytetään hyväksi edellä olevien teorioiden ja aineistojen tietoa, sekä 

niistä saatavia suosituksia ja vertailukohtia. Muutosprosessin eteneminen noudattaa 

mukaillen Niemen ja Laamasen esittämiä kehittämisprosessin vaiheita. 

Implementoinnin yhteydessä tiettyjä vaiheita toistetaan sisällön luomisessa ja 

toimintojen tarkentamisessa. Tällä pyritään varmistamaan onnistunut lopputulos. 

 

Muutosprosessin ensimmäiset vaiheet, nykytilan kuvaus ja tulevan reformin 

aiheuttamat vaikutukset ovat kuvattu edellisissä kappaleissa. Henkilökunnalle tehty 

esitys tulevasta muutoksesta on tiivistelmä kappaleista 2.3 ja 2.4. Tämän lisäksi 

järjestettiin useita koulutustilaisuuksia työnantajan puolesta koko henkilökunnalle, 

joissa selvitettiin tulevia haasteita. Selvityksillä luotiin tunne muutoksen 

tarpeellisuudesta. Toisaalta kyseistä tunnetta aloitettiin muodostamaan jo vuosia 

aikaisemmin, jolloin tulevasta reformista alkoivat ensimmäiset tiedotustilaisuudet. 

Tunnetta vahvistivat epäilemättä myös Salpauksessa toteutuneet henkilöstön 

leikkaukset, jotka kohdistuivat voimallisesti varsinkin opettajakuntaan. Tässä luvussa 

keskitytään kuvaamaan vaiheet tiedotustilaisuuksista implementoinnin 

käynnistämiseen. Tutkimukseen liittyen järjestettiin lukuisia kehittämistilaisuuksia. 

Niiden tarkka lukumäärä ei liene oleellista, mutta oleellista on kuvata niiden luonne ja 

minkälaisesta tietomäärästä tämän työn toimintamalli on kehittynyt.  

 

Tutkimuksen edetessä järjestettiin tilaisuuksia muidenkin kuin kirjoittajan taholta. 

Salpauksessa järjestettiin useita kymmeniä ”kehittämisen toreja”, jotka olivat 

luonteeltaan tiedotus-, keskustelu- ja kokemustenvaihtotilaisuuksia (Ohjelmallinen 

lukumäärä oli huomattavasti suurempi, mutta useat tilaisuudet olivat samanaikaisia). 

Koko organisaatiota koskevia tiedotustilaisuuksia tai tiedottavan luonteisia tilaisuuksia 

järjestettiin muutamia. Kaksi tilaisuutta järjestettiin erityisesti vain tekniikan alaa 

koskeviksi. Kirjoittaja osallistui Teppo-hankkeen yhteydessä Opetushallituksen 
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koollekutsumiin työpajoihin. Tutkimuksen myöhemmässä vaiheessa kirjoittaja 

osallistui myös saman instanssin järjestämään Teams-seminaariin, jossa käsiteltiin 

uudistettavia tutkinnon perusteita. Seminaarissa käytiin keskusteluja muun muassa 

kirjoittajan havainnoista liittyen tutkintorakenteeseen ja valinnaisuuden toteutumiseen. 

 

Rakennusalan opetusalapäällikön johdolla on järjestetty tähän mennessä kymmeniä 

kehittämistilaisuuksia, jotka jatkuvat edelleen. Tilaisuuksissa ovat mukana 

rakennusalan opettajat, taitovalmentajat sekä tarvittaessa muutakin henkilökuntaa, 

esimerkiksi opinto-ohjaajia ja kuraattoreita. Tilaisuudet ovat strukturoituja, mutta 

keskustelut ja ideointi vapaamuotoista. Tietyt muutosprosessin käynnistysvaiheen 

tilaisuudet olivat lähes vapaamuotoisia, mutta aiheeseen johdattelevia. Tätä 

kirjoittaessa olemme jakaantuneet luvussa 8.4 esitettyihin vastuualueisiin ja luomme 

tarkennettuja sisältöjä pienryhmissä. 

 

Kirjoittaja järjesti kymmeniä asiantuntijahaastatteluja rakennus- ja muiden alojen 

opettajille, rakennusalan työelämän edustajille, sekä rakennusalan oppilaille. Tässä 

yhteydessä oppilaat ovat oman kokemuksensa asiantuntijoita. Varsinaisia 

kehittämispalavereita järjestettiin useita kymmeniä, pääsääntöisesti rakennusosaston 

opettajien ja oppilaiden kanssa. Osa tilaisuuksista kehittyi spontaanisti 

asiantuntijahaastattelujen ja ryhmähaastattelujen yhteydessä. Retee-hankkeen 

projektipäällikön kanssa toteutettiin tiiviitä aivoriihityylisiä kehittämissessioita 

useiden viikkojen aikana keväällä 2019. Näiden lisäksi kirjoittaja järjesti 

kehittämistilaisuuksia, joista ei tarkalleen löytynyt kirjallisuudesta määritelmää. 

Kirjoittaja nimesi nämä kahvipöytäkeskusteluksi. Tilaisuudet näyttäytyivät 

spontaaneina ja syntyivät usein ad-hoc-tyylisesti. Näiden lukumäärää ei voi tarkalleen 

arvioida, mutta niitä syntyi huomattavan paljon. Kirjoittaja yhdisti näistä saatuja tietoja 

samaan aineistoon.  

 

Vaikka toimintamallin perusidea oli kirjoittajalla valmiina, sen kehittyminen työssä 

esitettävään muotoon on vaatinut satoja erilaisia kehittämistilaisuuksia. Tämä lisännee 
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tutkimuksen luotettavuutta. Toisaalta tutkimuksen luotettavuutta todistaa kirjoittajan 

näkemyksen mukaan sekin, että esitetty toimintamalli otetaan käyttöön. Tilaisuuksien 

lukumäärästä seuraa myös se, että seuraavaksi kuvataan erityyppiset tilaisuudet vain 

koosteena. Kappaleissa kerrotaan tilaisuuksien menetelmät, tavoitteet, kokoonpano ja 

merkittävimmät tulokset tutkimukselle. 

 

5.1 Organisaation yleiset koulutus- ja kehittämistilaisuudet  

 

Oppilaitoksessa järjestettiin useita koko henkilökuntaa koskevia koulutus- ja 

kehittämispäiviä käsitellen tulevaa ammatillisen koulutuksen reformia. Osa toteutettiin 

työehtosopimukseen kuuluvien kehittämispäivien, niin sanottujen Ves-päivien 

yhteydessä. Rakennusosastolla järjestettiin omia kehittämistilaisuuksia koskien tulevia 

haasteita erityisesti talonrakentajan ja kiviasentajan koulutusaloilla. Kaksi tilaisuutta 

järjestettiin koskien kaikkia tekniikan alojen koulutusaloja. Nimistään huolimatta, 

nämä tilaisuudet voi pääsääntöisesti kategorioida tiedotustilaisuuksiksi.  

 

Salpauksen johto koki tulevan muutoksen olevan merkittävä, joten edellä kuvattujen 

lisäksi järjestettiin koko henkilökuntaa koskevia vuorovaikutteisia 

kehittämistapahtumia, jotka nimettiin koulutustoreiksi. Koulutustorit keskitettiin 

Salpauksen keskustan kampukselle, jossa erilaiset teemat olivat jaettu omiin 

kokonaisuuksiin. Torit oli aikataulutettu ja jaettu eri tiloihin, juhlasaleihin, 

auditorioihin, luokkiin tai käytäville, riippuen teeman luonteesta ja osallistujamäärästä. 

Osa toreista oli tarkoitettu tiedonjakamiseen tai tietojen vaihtoon, osa kokemusten 

jakamiseen, osa kehittämistyöhön tai ideointiin, ja osa oli varattu henkilökunnan 

kysymyksien tai huolenaiheiden käsittelyä varten. Henkilökunta sai tiedotteita hyvissä 

ajoin ennen tilaisuuksia. Osa teemoista oli päällekkäisiä, joten henkilökunta sai itse 

päättää mihin niistä halusi osallistua. 

 

Näidenkin tilaisuuksien pääfokus oli tiedottaa henkilökuntaa tulevasta reformista. 

Yhteiset aloitukset olivat puhtaasti tiedotustilaisuuksia. Vapaamuotoisempien, 
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keskustelupohjalle järjestettyjen torien tavoitteena oli myös kerätä henkilökunnan 

huolenaiheita, hyviä käytänteitä ja tietoa siitä, mitä ei reformista ei vielä tiedetä. 

Tilaisuuksissa tuotiin esille asioita, mistä henkilökunta toivoi johdon tekevän 

linjanvetoja tai päätöksiä. Tämä oli eräs tärkein kategorinen asia henkilökunnan 

puolelta. Toritapahtumille loi oman leimansa se, että useat tilaisuudet olivat tietoisesti 

järjestetty suhteellisen pieniin tiloihin ja tilaisuuksien anti oli suunnattu pääasiassa 

henkilötasolle. Tämän vuoksi niistä saatava hyöty oli erittäin verrannollista siihen, 

kuinka aktiivisesti yksittäinen henkilö niihin osallistui. Eräs havainto osoittaa syvälle 

menevää asenteellisuutta. Vaikka tilaisuuksista tiedotettiin etukäteen niiden olevan 

vuorovaikutteisia, niin valtaosa henkilökunnasta odotti saavansa vain selkeitä ohjeita 

tai sääntöjä. Tilaisuuksissa oli aistittavissa hämmästystä, esiintymispelkoa tai 

vaivautuneisuutta, jos tilaisuuden vetäjä kysyikin yksittäisen henkilön mielipidettä, 

kokemuksia tai hyviä käytänteitä. Tilaisuuksien vetäjät itse kertoivat tilaisuuksien 

olleen erittäin antoisia. 

 

Organisaation kehittymisen tai muutosprosessiin valmistautumisen kannalta, 

heikoimmaksi osoittautuivat tiedotustilaisuus tyyppiset tapahtumat. Välitön tulos 

kehittämiseen jäi kohtalaisen vähäiseksi. Tilaisuuksissa kuultiin yksittäisiä 

huolenaiheita ja muutamia kehittämisehdotuksia, mutta käsittely jäi pintapuoliseksi. 

Toisaalta yksityiskohtainen käsittely ei olisi ollut tarkoituksenmukaista. Tilaisuuden 

vetäjät muistuttivat usein, että kuulijat voivat esittää kysymyksiä tai kommentteja. 

Niissä harvoissa hetkissä, kun kysymyksiä esitettiin, asiana oli pääsääntöisesti jokin 

yksittäinen detalji, joka ei suoranaisesti liittynyt kokouksen agendaan. Toinen ääripää 

kysymyksissä ja varsinkin kommenteissa oli, että esitetty asia oli niin yleinen, ettei 

siihen saanut tarttumapintaa. Kommenteissa oli havaittavissa vielä oma piirteensä, että 

ne olivat usein pelkkiä mielipiteitä, ilman yritystä millään tavalla edistää kyseistä asiaa.  

 

Tutkimustyön vaiheistuksen kannalta tilaisuuksilla oli merkittävä rooli ”herättää” 

henkilökunta siihen, että reformi todella toteutuu. Tällä saatiin luotua tunne muutoksen 

tarpeellisuudesta. 
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5.2 Teppo-hankkeen kehittämistilaisuudet, työpajat  

 

Teppo-hankkeen yhteydessä kehittämistyötä tapahtui yli organisaatiorajojen, edellä 

mainittujen oppilaitosten ja Opetushallituksen kesken. Opetushallituksen 

koollekutsumissa työryhmissä ja -pajoissa pureuduttiin syvälle ammatillisen 

koulutuksen juurille. Teemoja olivat esimerkiksi, mikä kaikki muuttuu reformin myötä, 

mitä ammatillisessa koulutuksessa itseasiassa tulisi opettaa, miten tavoitteisiin 

päästään ja millä tavalla osaamisen tasoa olisi mitattava?  

 

Pajoissa käytettiin erilaisia kehittämismenetelmiä, mutta tyypillisin työtapa oli 

seuraava. Yhteisen aloitusvaiheen jälkeen jakauduttiin teemallisiin ryhmiin, jotka 

työstivät itsenäisesti omaa aihealuettaan keskustellen, piirtäen tai käyttäen esimerkiksi 

post-it lappuja ideointivaiheessa. Sessioiden tietyissä työvaiheissa ryhmät kiersivät 

ringissä kuuntelemassa ja kommentoimassa muiden esityksiä, jotka koostettiin yleensä 

fläppitaululle. Tilaisuudet päättyivät vetäjien koostamiin loppupäätelmiin 

ja -lauselmiin. Kokoontumisten välillä käytiin keskustelua erilaisilla 

etätyöfoorumeilla. Viimeinen työpaja järjestettiin skype-palaverilla osallistujien 

kesken.  

 

Tilaisuudet olivat antoisia tälle työlle, vaikkakin tulokset ovat yleisluontoisia ja 

aiheiden käsittelyssä keskityttiin tosiasiassa lähinnä nykyhetkeen, tulevaan reformiin 

ja siitä aiheutuviin kehittämistarpeisiin lähitulevaisuudessa. Tuloksia jalkautettiin 

myös muiden oppilaitosten kehittämisprojekteihin ja Opetushallituksen omiin 

tarpeisiin. Työpajoissa esitettiin lyhyesti myös tässä työssä löydettyjä havaintoja, 

ideoita ja ehdotettavan toimintamallin luonnos.  

 

5.3 Rakennusosaston kehittämistilaisuudet, kehittämispalaverit  
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Rakennusosastolla järjestettiin strukturoitujen tilaisuuksien lisäksi myös 

vapaamuotoisempia kehittämissessioita opetusalapäällikön johdolla. Yhtenä 

esimerkkinä kuvataan sessio, joka järjestettiin niin sanottuna 

ryhmäkehityskeskusteluna. Tilaisuuden rakenne oli hyvin erilainen kuin normaali 

esimiehen ja alaisen välinen kehityskeskustelu. Keskustelu tapahtui vajaan 

kahdenkymmenen hengen ryhmässä ja tilanne pyrittiin luomaan hyvin avoimeksi, sekä 

tavoitteiltaan vapaaksi. Tilanteen ”virallisuutta” pyrittiin vähentämään myös 

kokousjärjestelyllä. Ryhmä kokoontui luokkaan, mutta poiketen normaalista, luokan 

keskelle jätettiin tyhjää tilaa ja osallistujat istuivat ringissä ilman pöytiä, vihkoja tai 

läppäreitä. Vetäjällä oli etukäteen suunnitellut tavoitteet ja rakenne tilaisuudelle. 

Osallistujien annettiin kuitenkin ymmärtää, että keskustelu ja kehittäminen olisi hyvin 

vapaamuotoista ja spontaania.  

 

Syntynyt keskustelu oli avointa, henkilökohtaista ja johti tuottoisaan, laajakatseiseen 

kehittämistyöhön. Keskustelu johti hyvin lähelle tässä työssä ehdotettavan 

toimintamallin luonnosta, tästä esimerkkinä eräs opettaja tiivisti ryhmän ajatuksia ja 

puhui koulutuksen laatikoista. Opetusalapäällikön johdolla on nyt aloitettu 

implementointivaiheen kehittämistilaisuudet. Näitä kuvataan myöhemmin luvussa 8. 

 

5.4 Asiantuntijahaastattelut  

 

Tutkimuksen haastatteluosion menetelmää voi luonnehtia asiantuntijahaastatteluksi. 

Poiketen asiantuntijahaastatteluista, tässä yhteydessä oppilaat mielletään oman 

oppimiskokemuksensa asiantuntijoiksi ja oppilaita haastateltiin myös ryhmänä. 

Haastattelututkimukseen osallistui luvun alussa lueteltujen osapuolten edustajia, 

lukuun ottamatta Teppo-hankkeen edustajia. Seuraavassa kuvataan eri osapuolten 

edustajien haastattelujen keskeisimmät tulokset. 

 

Oppilaiden haastatteluiden tulos oli positiivisesti yllättävä. Odotusarvona oli löytää 

nykytoiminnan ongelmakohtia, joita myös löydettiin. Merkittävämmäksi anniksi 
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muodostui kuitenkin laajempia kuvauksia siitä, miten ammatillista opetusta tulisi 

järjestää. Tiivistettynä he toivoivat, että koululla opetettaisiin vain lyhyitä teoriajaksoja 

ja työsalissa teetettäisiin nopeasti valmistuvia harjoitustöitä. Työharjoittelun toivottiin 

alkavan heti ensimmäisestä vuodesta lähtien ja tapahtuvan nimenomaan oikeassa 

työelämässä. Tämän koettiin vastaavan heidän tarvettaan paremmin, kuin 

harjoittelujaksot koululla tai koulun työmailla.  

 

Opettajien, opintosihteereiden, opinto-ohjaajien ja kuraattorin haastatteluiden tulokset 

olivat hyvin yhteneväiset, joten tulokset voitiin yhdistää. Haastatteluiden antina 

löydettiin lukuisia päivittäiseen toimintaan liittyviä rutiineja, joita voidaan järkeistää. 

Tässä työssä kyseisiä asioita ei ole tarkoituksenmukaista luetella yksityiskohtaisesti, 

joten seuraavaksi kuvataan tiettyjä piirteitä. Työllistäviä ja ydintehtävältä aikaa vieviä 

toimia liittyi oppilaiden osaamisen, suorituksien, poissaolojen ja ateriakorvausten 

kirjaamiseen. Useita ongelmakohtia löydettiin erilaisiin hallinnollisiin ja 

opetustoiminnan ohjaukseen liittyviin tehtäviin ja raportteihin. Haastateltavat epäilivät, 

että näiden mukana on myös arkistoitavia dokumentteja, joita kukaan ei koskaan tule 

käsittelemään. Ongelmia yhdistäessä havaittiin, että useat liittyvät tiedonkulkuun 

kömpelösti toimivilla ohjelmistoilla. Eniten tuskastumista aiheutti vanhanaikainen 

tiedonkulku erilaisten papereiden, päiväkirjojen ja opettajien omien, usein väliaikaisten 

muistiinpanojen muodossa.  

 

Työelämän edustajien, työnantajien, työntekijöiden ja heidän etujärjestöjen 

haastatteluiden tulokset olivat puolestaan hyvin hajanaiset. Haastatteluiden tulos tukee 

luvussa 6.4 esitettyä tilannetta rakennusalalla, tarpeita, toiveita ja vaateita on hyvin 

monenlaisia. Toisaalta eräs asia nousi esille haastatteluiden kommentteja tulkitessa ja 

niitä yhdistäessä. Valmistuvan oppilaan tärkein piirre on hänen asenteensa. Käsitteellä 

haluttiin kertoa muun muassa, että oppilas tulisi olla kiinnostunut alastaan, halukas 

oppimaan uutta. Oppilas kertoo oma-aloitteisesti jollei osaa, ilmoittaa kun työvaihe on 

valmistunut, ilmoittaa etukäteen jollei pääse töihin ja noudattaa työaikoja. Varsinkin 

työnantajan edustajat korostivat, että asenne on tärkeämpää, kuin itse ammatillinen 
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osaaminen. Tässä yhteydessä voi todeta, että samansuuntaisia tuloksia on saatu myös 

aikaisemmissa valtakunnallisissa kyselytutkimuksissa.  

 

5.5 Kehittämispalaverit, ryhmähaastattelut  

 

Pääosa kehittämispalavereista järjestettiin rakennusalanopettajien ja -oppilaiden 

kanssa. Kirjoittaja järjesti tilaisuuksia myös muiden koulutusalojen opettajien kanssa, 

jotka olivat kiviasentaja-, talotekniikka- ja elintarvikealoilta. Suuri osa muiden alojen 

opettajien kanssa järjestetyistä kehittämispalavereista pidettiin haastattelujen 

yhteydessä. Eräiden opettajien kanssa järjestettiin useita peräkkäisiä 

kehittämispalavereita. Haastatteluilla ja palavereilla pyrittiin löytämään toimivia 

käytäntöjä muilta aloilta, sekä testattiin luonnosvaiheessa olevia kehittämisideoita. 

 

Muutamia kehittämispalavereita järjestettiin rakennusalan oppilaiden kanssa. Nämä 

toteutettiin ryhmähaastattelujen yhteydessä ja useat käynnistyivät spontaanisti 

oppilaiden oman aktiivisuuden innoittamana. Eräillä oppilailla oli entuudestaan jokin 

tutkinto suoritettuna ja/tai olivat olleet jo työelämässä. Yksittäisillä oli 

vuosikymmenien kokemus työelämästä. Joillakin oppilailla tutkinto tai 

työelämäkokemus oli tosin toiselta alalta. Kuten edellä todettiin, oppilaat kuvasivat 

hyvin laajasti, miten opetusta tulisi järjestää. He toivat luonnokseen uusia näkökulmia 

ja kannustivat jatkamaan kehittämistyötä, jotta toimintamalli saataisiin joskus 

käyttöön.  

 

5.6 Kahvipöytäkeskustelut 

 

Kirjoittaja käytti työtapaa, mitä suoranaisesti ei löytynyt kirjallisuudesta. Tämä voi 

mahdollisesti tuoda kehittämismenetelmien kirjoon oman pienen lisänsä, tai oman 

piirteensä. Uutuusarvon oletus voi tosin johtua kirjoittajan perehtymättömyydestä. 

Viitteitä työtapaan löytyy toimintatutkimuksen piiristä, tutkimuksen validiteetin 

varmistamisesta, tutkimuksen useista sykleistä ja työtovereiden yllyttämisestä 
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haastamaan väitteitä (Anttila 2014, 286). Lähin viittaus löytyy Suojasen (2014, 28,32) 

artikkelista, jossa tutkijan jatkuvaa läsnäoloa, havaintojen tekemistä ja jatkuvaa 

haastattelua pidettiin tutkimustyötä varmistavana piirteenä. Menetelmällä on kuitenkin 

olennaisia rajoitteita, joista tarkemmin luvun lopussa. Joka tapauksessa kirjoittaja 

nimesi nämä kehittämistapahtumat kahvipöytäkeskusteluksi. Lähtökohtainen tarve 

menetelmälle on saada myös passiiviset ja passiivisaggressiiviset henkilöt 

osallistumaan kehittämistyöhön. Kyseisiä persoonallisuustyyppejä kuvataan luvussa 

5.8.1. Sekä antaa kaikille henkilöille tilaisuus keskustella tai esittää ideoita muulloinkin 

kuin varsinaisissa kehittämissessioissa. Samalla annetaan aikaa reflektoida asioita, 

muillekin kuin tutkijalle itselleen.  

 

Menetelmän lähtöasetelmana on epävirallisuus ja -muodollisuus. Kehittämissessiota ei 

tarvitse, eikä pidä, kutsua koolle. Tilaisuus tulee saada näyttäytymään spontaanilta 

keskustelulta työpaikan ongelmista, jottei se herättäisi kielteistä asenteellisuutta 

tietynlaisten persoonien kohdalla. Keskustelut voidaan aloittaa sattumanvaraisesti, 

yhden tai useamman osallistujan ilmestyessä paikalle. Paikaksi käy mikä tila tahansa, 

kuten käytävä, piha, työsali, kahvihuone tai parkkipaikka. Tilaisuuden voi siis aloittaa, 

kun sekä aika että paikka ovat sopivia rauhalliseen keskusteluun. Kyseisessä 

työyhteisössä paikaksi valikoitui usein kahvihuone tai kiireellisimmissä tilanteissa 

käytävä. Tästä tuleekin alustava nimitys työtavalle.  

 

Vetäjä aloittaa keskustelun tuomalla esille jonkin asian, mikä vaivaa työyhteisöä. 

Keskusteluissa vetäjä pyrkii jättäytymään hieman sivuun, tai ei ainakaan ota kovin 

aktiivista roolia. Ongelman esille tuomisen jälkeen, jäädään kuuntelemaan muiden 

ajatuksia. Jos keskustelu näyttää laantuvan, niin vetäjä voi esittää ongelmalle 

ratkaisuvaihtoehdon, joka mahdollisesti motivoi mielipiteiden, kritiikin tai muun 

palautteen esittämiseen. Toinen vaihtoehto on avata keskustelulle uusi ongelma. 

Kyseisissä laantumatilanteissa, sekä session alussa, vetäjä voi ohjata keskustelua 

haluamaansa suuntaan. Tällöin keskustelusta on mahdollista syntyä tavoitteen 

mukaista etenemistä. Keskustelun päätyttyä vetäydytään kirjoittamaan muistiinpanoja. 
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Näihin voi kirjata ajankohdan ja yksittäisten ideoiden tai ajatusten esittäjän, jos se 

katsotaan tarpeelliseksi. Tällä tavalla ainakin tässä tutkimustyössä on toimittu. 

 

Kirjoittaja on käyttänyt menetelmää viimeisien vuosien aikana useita kymmeniä 

kertoja. Kohderyhmänä ovat pääsääntöisesti olleet rakennusalan opettajat ja oppilaat. 

Tilaisuuksissa on syntynyt merkittäviä ideoita ja kehitysehdotuksia. Kirjoittajan 

ennakko-odotukset ylittyivät viimeistään siinä vaiheessa, kun kollegat alkoivat oma-

aloitteisesti tuoda kehittämisideoitaan esille ja kehittämiskeskusteluja syntyi 

spontaanisti, ilman kirjoittajan läsnäoloa. 

 

5.7 Pienryhmätyönä toteutetut kehittämissessiot  

 

Toimintamallin konkreettisen kehittäminen aloitettiin strategiarahoituksen turvin. 

Eräänä tavoitteena oli kehittää niin sanotut työssäoppimisen portit. Tällä tarkoitetaan 

määrittelyä siitä, missä vaiheessa osaamista on kertynyt siinä määrin, että oppilas 

voidaan päästää työssäoppimaan. Sen yhteydessä laadittiin ensimmäiset luonnokset 

opinto-osioiden konkreettisiksi sisällöiksi. Hankkeessa sivuttiin myös työssäoppimisen 

kehittämistä. Parityöskentelyn toisena osapuolena toimi kirjoittajan kollega Harri 

Kaija, joka toimi Retee-hankkeen projektipäällikkönä. Tämäkin hanke toteutettiin 

strategiarahoituksen turvin ja työelämäpalvelupäällikkö vastasi molempien 

kehittämistyöstä. Näin ollen työn tuloksille ja potentiaalisille mahdollisuuksille on 

samalla olemassa luonnollinen reitti Salpauksen muille osastoille. 

 

Organisaatioiden erilaisia toimintoja tutkiessa on mielekästä soveltaa Peter 

Checklandin esittämän pehmeän systeemisuunnittelun teoriaa. Teorian lähtökohtien 

kerrotaan liittyvän koneen käsitteen muuttumiseen. Sen sijaan, että ajattelemme 

systeemin toimivan kuin kellokoneisto, otamme huomioon, että ihminen itsessään tuo 

siihen paljon muuttujia mukanaan. (Anttila 2017, 101, 102.) Kyseisen artikkelin 

mukaan ihmisillä on taipumus tulkita todellisuutta oman persoonallisuutensa 

mukaisesti, jolloin todellisuus ikään kuin vääristyy, jokaisen omalla tulkinnalla. Kun 
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kehittämisideat on piirretty esimerkiksi kaavioksi, voidaan Anttilan (2017, 97) mukaan 

objektiivisemmin tutkia ja keskustella sen oikeellisuudesta.  

 

Systeemisuunnittelussa käydään entisen pääministerinkin mainitsemia 

iterointikierroksia, jossa toiminnan kierto tapahtuu siirtymällä systeemiajattelusta 

reaalimaailmaan ja takaisin. Anttila selventää alla olevalla kaaviolla pehmeää 

systeemisuunnittelua ja sen ongelmien ratkaisemisen mallia, mukaillen Checklandia. 

 

 
Kuva 8. Pehmeän systeemisuunnittelun malli (Anttila 2017, 102, mukaillen Checkland (1986) ja Anttila 
1992)). 

 

Systeemisuunnittelussa verrataan syntyneiden ideoiden ja teorioiden soveltumista 

todelliseen tilanteeseen. Iterointikierroksilla ratkaisuehdotuksia ja lopulta 

käyttöönotettavaa ratkaisua parannellaan kierrosten toistoilla. Tässä arvioidaan 

Anttilan (2017, 102) mukaan, miten hyvin ratkaisumalli vastaa normaalia työn kulkua. 

Lisäyksenä tähän, kirjoittajan mielestä mallin tulisi toimia myös niissä 

epänormaaleissa tilanteissa, joita voisi vähäisessä määrin olettaa tapahtuvan. 

Iterointikierroksia jatketaan niin kauan kuin se on mielekästä ja ratkaisumalli on valmis 

julkaistavaksi. Valmis julkaistavaksi, on kirjoittajan mielestä parempi ilmaisu 
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kehittämistyössä, kuin suoranaisesti valmis. Täydellistä ratkaisua keksitään hyvin 

harvoin, vaikka hetken aikaa oltaisiin sitä mieltä.  

 

Tässä tapauksessa vertasimme kuinka hyvin toimintamallin vaihtoehtoiset opintoreitit 

vastaavat oletettuihin tarpeisiin. Opintojen normaalin sisällön ja reitin lisäksi tutkimme 

mallin tarjoamia oikopolkuja tai vastaavasti niiden tukimuotoja. Oppilaskoostumuksen 

todellisuutta kuvasi neljä erilaista kyvykkyystasoa. Suoritimme toimintamallille niin 

sanotun virtuaalisen koeponnistuksen, tyyppioppilailla 1, 2, 3 ja 4. Tyyppioppilailla oli 

eroja työ- ja opintohistoriassa, sekä yksilön kyvyssä ja motivaatiossa ottaa vastaan 

uutta tietoa. 

 

 
Kuva 9. Toimintamallin virtuaalinen ”koe-ponnistus” eri tyyppioppilailla. 

 

Toimintamallin opintokaavioon luonnosteltiin oppilailla teetettävien työharjoituksien 

kuvaukset ja miten ne liittyvät tutkinnon perusteisiin. Tehtäväkuvaukset ja 

opetusmateriaalien tekstiluonnokset koostettiin yhteiseen dokumenttiin, jotta tietoja 

voidaan käyttää myöhemmin Moodlen oppimisympäristössä.  
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Tällöin laadittiin ensimmäiset versiot rakennusalan teoriaopintojen sisällöstä. Samalla 

pohdittiin, missä järjestelmässä opetus ylipäätänsä tapahtuu, mihin ja missä muodossa 

opetusmateriaalia talletetaan. Luonnosteltiin ehdotus tallennuspaikan 

kansiorakenteesta, nimeämiskäytännöistä ja henkilöstön valtuuksista hallita niitä. 

Ehdotuksessa määriteltiin muun muassa kuka saa päivittää materiaaleja, miten 

varmistetaan kommentointi- ja korjausmahdollisuus, sekä kuka hyväksyy materiaalin. 

Samalla pohdittiin, millä tavalla opetusmateriaalin tiedot linkittyvät toisiinsa, miten 

tiedot löydetään, miten tiedot päivittyvät ja onko osa tiedoista vain linkkejä 

vastuutahon tietoihin. Ohessa autenttinen luonnos opetusmateriaalin 

tallennusrakenteesta ja Moodle-näkymistä. 

 

 
Kuva 10. Moodle-rakenteen luonnos. 

 

Kehittämissessioissa laadittiin myös lisäehdotuksia opintojen seurantaan:  

 Oppilaiden suoritukset, kuten: työharjoitteet ja niistä otetut valokuvat, 

teoriakokeiden suoritukset, tulityö-, työturvakortit ja työturvallisuus 

perehdytykset 

 Reaaliaikainen oppilaan seuranta tägillä tai NCF-tarralla:  
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o Suoritukset työsalissa: työkonekohtainen käynnistyslupa ja seuranta 

käyttöajoista, kulkulupa työsalin ovella (ehtona oppilaalle kohdennettu 

työharjoitus)  

o Seuranta teoriaopintoihin: opetusmateriaaliaineistoon ja luokan oveen 

seurantakoodi (mahdollisesti opettajakohtaisesti)  

 

Edellä kuvattuja asioita käytiin läpi esimiesten kanssa ja osa teknisistä asioista myös 

asiantuntijoiden kanssa. Valtaosa ehdotuksista tullaan ottamaan käyttöön uuden 

toimintamallin ohessa. Osa ehdotuksista odottaa vielä hyväksyntää, osa tuli päätökseen 

Salpauksen linjauksien kautta.  

 

5.8 Johtopäätöksiä kehittämistilaisuuksien analyysistä  

 

Salpauksessa on järjestetty monella tapaa strukturoituja kehittämispäiviä, myös 

huomattavasti ennen reformin aiheuttamaa motiivia ja tätä tutkimustyötä. Samoin 

kirjoittajan kokemukset eri tavoilla järjestetyistä kehittämishankkeista ovat peräisin 

aikaisemmastakin työkokemuksesta, jossa on ollut valtakunnallisestikin merkittäviä 

hankkeita. Kirjoittajan käsitykset nojaavat luonnollisesti siten myös kirjoittajan 

aikaisempiin kokemuksiin ja havaintoihin. 

 

5.8.1 Organisaation yhteiset ja suuret kehittämistilaisuudet 

 

Kirjoittaja on havainnut, että tarkoin suunnitelluilla ja henkilömäärältään suurilla 

tapahtumilla on muutamia piirteitä, jotka mahdollisesti heikentävät innovatiivisuutta. 

Merkittävät muutokset vaativat valmistelua ja siten ajatustyötä organisaation johdolta. 

Usein toimintaa halutaan edistää kehittämistilaisuuksilla, joiden sisältö, rakenteet ja 

tavoitteet ovat olleet tarkoin suunniteltuja. Lähtökohdiltaan hyvääkin tarkoittavassa 

suunnitelmassa piilee kuitenkin kompastuskiviä, ilman perehtyneisyyttä 

innovaatiotoimintaan.  

 



78 

 

 

Lähtökohtainen ongelma innovatiivisuutta ajatellen on se, että tarkasti ohjatuilla 

kehittämistilaisuuksilla tai kokonaisilla kehittämishankkeilla päästään kohtalaisen 

todennäköisesti myös tarkoin suunniteltuun tavoitteeseen. Tällöin löydetään harvoin 

täysin uusia ideoita, joita voitaisiin lähteä tutkimaan edelleen. Ja kuten luvussa 4.1 

kerrottiin, tietyissä hankkeissa se on suorastaan kielletty. Näin ollen kehittämistyö 

johtaa usein vain taustalla olevan ajatusmaailman tukemiseen.  

 

Toinen vaara piilee siinä, että voidaan olla lähellä sitä rajaa, jossa henkilökunta kokee 

tilanteen ylhäältä annettuna. Tämä ilmiö korostuu, jos kehittämis- tai muutosprosessin 

ohjelmakokonaisuus ja tavoitesuunta näyttäytyy ”liian selkeänä”. Tämä kompastuskivi 

koskee teoreettisesti ajatellen vain niitä kehittämisen vaiheita, joiden tavoitteena on 

vähentää mahdollista muutosvastarintaa. Kuten esimerkiksi osallistamalla 

henkilökuntaa kehittämistyöhön. Jos päämääränä on puolestaan ajaa tarkoin harkittu ja 

ennalta päätetty muutos läpi, niin silloin tämä ilmiö voidaan periaatteessa jättää 

huomiotta. Toisaalta muutosvastarinnan nouseminen haittaa yleensä kaikenlaisia 

organisaatioita, myös hyvin autoritäärisiä. 

 

Kolmas havaittu puute on osallistujien aktiivisuuden määrä. Suuret ja ”virallisen 

oloiset” tilanteet vähentävät lähes kaikkien ihmistyyppien aktiivisuutta yleisestikin. 

Salpauksen työyhteisössä on havaittavissa ilmiö, että opettajakunta jakaantuu 

kehittämistyötä ajatellen kolmeen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä on kehittämisen 

kannalta tuottoisin, nämä opettajat innostuvat ja kehittävät. Toisen ryhmän muodostaa 

neutraalit ja/tai passiiviset opettajat, jotka tyytyvät tarkkailemaan (tai olemaan 

tarkkailematta) tilanteiden kehittymistä. Kolmannen ryhmän muodostaa opettajat, 

jotka suhtautuvat asioihin kriittisesti. Näiden opettajien reagointi vaihtelee 

passiivisuudesta aktiivisen negatiiviseen kommentointiin. Tilannetta ei juurikaan 

lievennä se, että kirjoittaja on havainnut tämän tyyppistä jakoa eri persoonallisuuksien 

kesken muissakin työyhteisöissä. Nämä inhimilliset piirteet tuntuvat korostuvan, kun 

tilaisuuden henkilömäärä on suuri. Näissä tilanteissa molempien äärilaitojen 

mielipiteet tulevat yleensä yliedustetuiksi. Tämä puolestaan heikentää kehittämistyön 
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tuloksia. Hiukan karrikoiden kuvattuna: kehittäviä ajatuksia saadaan vain ensiksi 

mainituilta, negatiivisia jälkimmäisiltä ja suuri keskikasti jää kuuntelijan rooliin. 

 

5.8.2 Kohdennetut kehittämistilaisuudet 

 

Lukumäärältään ja vaikuttavuudeltaan mitattuna merkittävimmät kehittämistilaisuudet 

järjestettiin rakennusosaston opettajien kanssa. Kehittämistyötä auttoi huomattavasti 

työnantajan tuki, myös tiedottamisen suhteen. Tästä voi antaa kiitoksen erityisesti 

opetusalapäällikkö Hannu Rinteelle, joka toi kehittämistyötä esille useissa 

tilaisuuksissa. Kun tietoisuus käsillä olevasta työstä lisääntyi, niin kirjoittajan kollegat 

toivat kehittämisideoitaan esille myös spontaanisti, esimerkiksi edellä kuvatuissa 

käytävä- tai kahvikeskusteluissa.  

 

Tuottoisimmaksi osoittautuivat vapaamuotoisemmat tilaisuudet sekä erityisesti 

kehittämis- ja innovointityölle suunnitellut sessiot. Toisaalta yksittäisiä epäkohtia ja 

niiden kehittämiseen liittyviä ideoita tai toiveita löydettiin myös spontaaneilla 

keskusteluilla, joista lisää kappaleessa 5.8.4. Prosessin edetessä kirjoittaja havaitsi, että 

vapaamuotoisemmissa tilaisuuksissa työskentely näyttäytyi innostuneelta ja johti 

tuottoisaan ideointiin sekä esitettyjen ideoiden kehittävään kommentointiin. 

Aktiivisuus nousi myös edellä kuvatuilla passiivisimmilla opettajilla, yksittäisillä 

opettajilla aktiivisuuden nousu oli huomattavaa. Toisinaan työskentely johti pois 

tavoitteestaan tai keskustelu saattoi loppua. Nämä tilanteet eivät välttämättä olleet 

pelkästään negatiivisia, koska tällöin vetäjällä oli mahdollisuus ohjata kehittämistyötä 

toivottuun suuntaan. 

 

Eräitä huomioita oppilaiden osalta. Oppilaan työkokemusta toiselta alalta ei yleensä 

voi hyödyntää ammatillisissa opinnoissa. Erilaiset työ- ja opintokokemukset 

hyödyttivät kuitenkin tutkimusta. Kyseiset oppilaat toivat uusia näkemyksiä 

kehittämiseen. Kuten edellä todettiin, oppilaiden kanssa järjestetyt tilaisuudet yllättivät 



80 

 

 

positiivisesti. He kuvasivat hyvin laajasti, miten opetusta tulisi järjestää. Oppilaat 

omaksuivat myös toimintamallin idean hyvin nopeasti.  

 

Kehittämispalavereissa ja keskusteluissa syntyi lukuisia hyviä ideoita ja valmiita 

esityksiä, jotka tulisivat nostamaan Salpauksen tuottavuutta jo sellaisenaan. 

Merkittävänä etuna on myös se, että sen juurruttaminen organisaatioon jo aloitettu. 

Tämä sen vuoksi, koska henkilökunta voi pitää lopputulosta omanaan, syntyneenä 

ainakin osittain heidän panostuksellaan. 

 

5.8.3 Pienryhmätyöskentely 

 

Kirjoittajan havaintojen mukaan pienryhmä- tai parityöskentely soveltuu parhaiten jo 

valmiiden ideoiden tarkasteluun, niiden karsimiseen ja vaihtoehtoisten ratkaisujen 

etsimiseen. Kehittämistyötä kuvaa tällöin kriittinen tiedon intressi. 

 

Parityöskentely voi parhaimmillaan olla todella tuottoisaa, kuten kirjoittajan kokemus 

oli edellä kuvatuista sessioista. Toisinaan voi tulla vaikutelma, ettei työskentely ole 

kovin tuottoisaa, ei edes tyydyttävällä tasolla. Kirjoittajan havaintona on, että 

pienryhmä- tai parityöskentely vaatii luonnostaan tapahtuvana tiettyä kokoonpanoa. 

Usein puhutaan epätieteellisillä käsitteillä siitä, että henkilökemioiden täytyy kohdata 

tai henkilöiden täytyy olla samalla aaltopituudella tietyissä tilanteissa. Tässäkin 

yhteydessä sitä tarvitaan. Kehittämistyössä tämä tarkoittanee, että henkilöiden motiivit 

ovat samantasoiset ja suuntaiset, henkilöiden ajatusmallin, sisäisen skeeman tulisi olla 

riittävän lähellä toisiaan. Tällaisessakin tilanteessa kehittämistyön käyntiin lähteminen 

ei ole itsestäänselvyys, mutta se voidaan saada käyntiin tietyillä menetelmillä. Tällöin 

kehittämistyö vaatii tehostamista tai katalyyttia. Menetelmät ovat samanlaisia, joita 

käytetään muissakin kehittämistilanteissa. Tehostamista voi saada aikaan usein pelkkä 

pakkotilanteen tuntu. Henkilöillä voi olla esimerkiksi yhteinen tehtävä, jonka palautus 

on pian. Työyhteisöissä tehostamiseen riittää usein esimiehen määräys tehdä jotain. 

Toisinaan kommunikointiin, yhteistyön alkamiseen ja ylläpitämiseen tarvitaan 
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fasilitaattoria. Työyhteisössä tämä tarkoittaa useimmiten ulkopuolisen konsultin 

käyttöä, jolla on osaamista kehittämistoiminnasta. 

 

Tässä yhteydessä on hyvä mainita, että pienryhmä tai parityöskentely ei ole 

parhaimmillaan ideointisuppilon laajemmassa alkupäässä. Innovointitoiminnan 

ideoiden synnyttämis- tai löytämisvaiheessa henkilöitä on hyvä olla enemmän. Tällöin 

huomattavaa etua voi saavuttaa törmäyttämällä tietoisesti eri alojen asiantuntijoita 

kuten japanilaiset tutkijat Nonaka ja Takeuchi ovat kuvanneet BA-mallissaan. Tästä 

jalostuneimman mallin ovat luoneet kirjoittajaakin opettaneet Lappeenrannan-Lahden 

yliopiston professorit (Melkas & Harmaakorpi 2005, Uotila, Melkas & Harmaakorpi 

2005 tai Pässilä, Uotila & Melkas 2013) niin sanotussa reikäleipä-mallissaan (Uotila 

T., opetusmateriaali 2017, 37). 

 

Kolmen hengen kokoonpanoissa on kirjoittajan havaintojen mukaan eräs merkillinen 

piirre. Joissain harvoissa tapauksissa ryhmätyö ei tunnu luonnistuvan, sitä voi leimata 

tietynlainen häiriintyminen. Tämä on tullut ilmi esimerkiksi tilanteissa, joissa 

parityöskentely etenee hyvin, mutta tilanteen luonne muuttuu, kun siihen saapuu 

kolmas osapuoli. Kirjoittaja ei tiedä syitä varmuudella, mutta eräs selitys voi löytyä 

ihmisen syvällä olevasta luonteesta. Muissa yhteyksissä puhutaan, että ihmisellä on 

samoja laumavaistoja kuin eläimillä. Voiko olla niin, että laumavaisto johtaa persoonan 

sisäiseen kamppailuun? Henkilö pohtii tiedostamattaan esimerkiksi: kumman henkilön 

mielipidettä lähden tukemaan, kumpi henkilö on lauman johtaja vai olenko minä 

lauman johtaja? Tämä jää arvoitukseksi, eikä sen mahdolliset syyt joka tapauksessa ole 

peräisin insinööritieteistä. Tässä tutkimustyössä riittänee tämä havainto ja ennakkotieto 

siitä. Mikäli edellä mainittua on havaittavissa tietyllä kokoonpanolla, tilannetta 

kannattaa välttää tai ottaa avuksi kehittämistyön tukimenetelmiä. Kirjoittajan 

johtopäätöksenä, kolmen hengen pienryhmä voi olla tuottoisa, joskin pienellä 

varauksella. 
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5.8.4 Kahvipöytäkeskustelut 

 

Kirjoittaja järjesti strukturoitujen tilaisuuksien lisäksi myös ulospäin spontaaneina ja 

suunnittelemattomina näyttäytyviä, lyhytkestoisia kehittämispalavereita. Tässä työssä 

nämä nimettiin kahvipöytäkeskusteluiksi. Tilaisuuksien merkitystä on vaikea arvottaa 

verrattuna kohdennettuihin kehittämistilaisuuksiin. Molemmat olivat tuottoisia, mutta 

pieniä vivahde-eroja on löydettävissä. Kyseisillä keskusteluilla löydettiin useita 

yksittäisiä ideoita, organisaation ongelmia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja. Näiden avulla 

toimintamalli kehittyi edelleen. Keskusteluilla saatiin ääneen myös edellä kuvattuja 

passiivisia tai passiivis-aggressiivisia henkilöitä. Heiltä saatiin yksittäisiä, ja 

suhteellisen valmiita, vaihtoehtoja tai kehitysehdotuksia. Rakentavasta kritiikistä 

päätellen, tilaisuudet antoivat kaikille aikaa miettiä asioita rauhassa, sekä palata 

takaisin asiaan, kun ajatukset olivat selkeämpänä mielessä.  

 

Kahvipöytäkeskustelun käyttö on kuitenkin merkittävän rajallista. Tutkimusasetelman 

tulee täyttää muutamia ennakkoehtoja, eräitä jopa korostetusti. Tutkimuksellinen 

etiikka ja validius vaativat ensinnäkin, että kehittämishankkeesta on riittävän hyvin 

tiedotettu, kaikki tietävät kuka on tutkija. Ulkopuolista konsulttia käyttäessä 

tiedottaminen ja tietoisuus hankkeesta varmistuu tavallaan luonnostaan. Tiedottaminen 

on yleensä suorastaan edellytys tilaisuuksille ja kaikki tunnistavat ulkopuolisen 

jäsenen. Kahvipöytäkeskusteluille ja henkilökunnan tietoisuudelle luo oman piirteensä 

myös se, että kehittämistyö on pitkäkestoista ja jatkuvaa. Toinen edellytys on, että 

tutkijalla itsellään täytyy olla avoin mieli. Hän ei saa johdatella tai ”syöttää” ideoitaan, 

ikään kuin hakea hiljalleen hyväksyntää johtoajatukselleen. Tutkijan täytyy sitä vastoin 

yrittää löytää johtoajatuksestaan heikkouksia. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että 

edellä kuvatuissa laantumatilanteissa ei pidä esittää liian valmiita ehdotelmia. 

Kirjoittajan mielestä laajemmille ja tarkemmin valmistelluille ehdotuksille soveltuu 

varsinaiset kehittämistilaisuudet. Laantumatilanteissa on usein mielekästä esittää 

kysymyksiä, toisinaan jopa provosoiden. Kolmas tekijä muodostaa merkittävimmän 

rajoitteen menetelmälle. Kirjoittaja työskentelee rakennusalan opettajana kyseisessä 
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yksikössä. Ilman jatkuvaa läsnäoloa tämänlaisten tilaisuuksien järjestäminen olisi ollut 

aikataulullisesti lähes mahdotonta ja suhteellisen kallista järjestää. Näin ollen 

ulkopuolisen tutkijan käyttö ei ole tarkoituksenmukaista tämänlaisille tilaisuuksille, 

ellei siihen ole jotain erityistä syytä.   
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6. YRITYKSEN NYKYTILAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN 

ANALYYSI 

 

Lukuisien haastatteluiden antina nykyisestä toiminnasta löydettiin useita kehittämisen 

kohteita. Ongelmia ja haasteita yhdistelemällä, karsimalla ja luokittelemalla saatiin 

muodostettua muutamia pääteemoja. Näitä olivat: puutteet yksilöllisten opintopolkujen 

ja opintojen valinnaisuuden toteutumisessa, opintojen hidas eteneminen 

kyvykkäimmillä oppilailla, vaikeus määritellä rakennusalalla tarvittava osaaminen ja 

organisaatiokulttuurin kehittämisen tarpeet.  

 

Ongelmat johtavat suoraan tai epäsuorasti oppilaitoksen tuottavuuden laskemiseen 

laadullisesti ja taloudellisesti. Reformi tulee korostamaan niiden vaikutusta vielä 

entisestään, rahoitusuudistuksen toteutuessa vuoteen 2022 mennessä. Tällöin 

perusrahoituksen osuus on vain 50 % ja jäljelle jäävän rahoituksen muodostaa pääosin 

niin sanottu suoritus- ja vaikuttavuusrahoitus. Näiden osalta rahoitusta tuloutuu 

oppilaitoksiin vain saavutusten mukaisesti. Mittareina käytetään suoritettujen 

osatutkintojen ja tutkintojen määrää, oppilaiden työllistymistä tai jatko-opintoihin 

pääsyä sekä oppilaiden antamaa palautetta.  

 

6.1 Oppilaitoksen toimintamallin kankeus ja henkilökohtaiset opintopolut 

 

Eräs nykytilan merkittävimpiä varjopuolia on se, että oppilaiden henkilökohtaiset 

opintopolut ja yksilöllinen eteneminen eivät käytännössä toteudu. Henkilökunnan 

näkemyksen mukaan, juhlapuheista ja hyvistä pyrkimyksistä huolimatta, 

lähtökohtaisesti paremmat oppimisen valmiudet omaavat oppilaat eivät etene 

nopeammin kuin oppilaat keskimäärin. Koulutus kestää pääsääntöisesti 2,5–3 vuotta. 

Käytännössä aikataulu muuttuu vain yhteen suuntaan. Joko enemmän tukea vaativan 

oppilaan opiskeluaika venyy pidemmäksi tai opinnot keskeytetään suunnitelmallisesti. 

Keskeytyksien yleisimpiä syitä ovat oppilaan elämäntilanne, motivaation puute, 
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armeijaan lähtö tai alanvaihdon harkitseminen. Salpauksen oppilaista löytyy tapauksia, 

joilla opinnot ovat kesken vielä 4–5 vuoden päästä aloituksesta. Miksi kyvykkäät 

oppilaat eivät pääse etenemään nopeammin? Ilmeinen vastaus tähän lienee nykytilan 

kuvauksessa todetut vakiintuneet käytännöt. Opinnot on jaettu kolmelle vuodelle ja 

jokaisella vuosiluokalla on omat opettajansa ja oppilasryhmänsä.  

 

Vuosiluokkiin jako kasvattaa psykologisen esteen siirtää oppilaita eteenpäin 

seuraavalle opintotasolle. Eräs opettaja kuvasi tätä seuraavalla esimerkillä: Jos 

yksittäinen opettaja esittäisi oppilaan siirtämistä seuraavan vuoden opintoihin, niin sitä 

voi verrata siihen, että joku pyytäisi toista henkilöä tekemään omat työnsä. Vertaus on 

relevantti koska nykyisellä toimintatavalla alemman vuosiluokan oppilasmäärä 

pienenisi ja vastaavasti seuraavan vuosiluokan oppilasryhmän vahvuus kasvaisi. 

Järjestelmä ei siis tue paremmat oppimisen valmiudet omaavan oppilaan etenemistä. 

 

6.2 Rakennusalan opintojen valinnaisuuden puutteet ja eräs 

tutkimusrajaus 

 

Rakennusalan perustutkinnoissa valinnaisuus ei tosiasiassa toteudu. Valinnaisia osioita 

on kyllä huomattavan paljon, oppilaitoksien ja rakennusliikkeiden realiteetit ja 

todennäköiset tarpeet huomioiden liikaakin. Ensimmäinen ongelma on se, ettei 

erikoisia tutkinnon osiota ei opeteta koulussa, jolloin se tulee suorittaa 

kokonaisuudessaan työssäoppimalla. Tästä seuraa yleensä seuraava ongelma, 

työssäoppimispaikkaa ei löydy. Merkittävin ongelma on kuitenkin se, että pakolliset 

osiot eivät muodosta sitä perusosaamista, mitä jokaisen talonrakentajan on syytä 

hallita. Näin ollen kaikki haastatellut opettajat suosittelevat oppilaille tiettyä kolmea 

valinnaista osiota, joilla varmistetaan ammatillinen osaaminen. Tämän jälkeen jää 

kaksi valinnaista osiota, ja niihinkin suositellaan valintaa vain muutaman osion kesken. 

Opintojen valinnaisuus on käytännön tasolla siten erittäin suppea.  
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Tässä yhteydessä voidaan kuitenkin todeta, että valinnaisuus toteutuu ylemmillä 

tutkintoasteilla, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa. Näissä tutkinnoissa oppilaalle 

on täytynyt kertyä työkokemusta tyypillisesti vähintään 3–5 vuotta, erikoistutkinnoissa 

yli 10 vuotta. Tällöin voidaan olettaa oppilaan osaavan jo rakentamisen perustaidot. 

Opinnoissa voidaan sen vuoksi keskittyä ammatillisiin opintoihin, joissa on vain yksi 

pakollinen osio ja kolme valinnaista osiota.  

 

Perustutkinnoissa valinnaisuus toteutuisi esimerkiksi siten, että perusosaaminen 

sisältyisi pakollisiin osioihin. Tällainen tutkinnonosa oli perustutkinnossa vielä 90-

luvun lopulla. Surkuhupaisaa on se, että Opetushallituksen edustajien mukaan tällaista 

osioita ei haluta tutkintoihin, koska sitä ei voida selkeästi arvioida näyttönä. Ylempien 

ammatillisten opintojen järjestämistavat on kuitenkin rajattu tämän tutkimuksen 

ulkopuolelle, kuten myös kaikkien tutkinnon perusteiden tarkempi käsittely.   

 

6.3 Opetushallituksen toimintamallin kankeus osaamisen määrittelyssä  

 

Rakennusala on mielletty perinteikkääksi käsityöalaksi, missä ei tapahdu muutoksia 

vuosikymmenien saatossa. Rakennustaidot ovat kulkeneet isältä pojalle tai mestarilta 

kisällille. Mestari-kisälli periaatteella toimivaa koulutusta rakennusalalla on 

järjestettykin. Alan muutosvauhti on ollut kuitenkin nopeata viimeisien vuosien aikana. 

Automaation ja/tai robotisaation kehittyessä se tulee vain kiihtymään. Valitettavasti 

ilmiötä ei ole kotimaassa kovin tarkoin havaittu tai noteerattu, ainakaan tästä ei 

juurikaan löydy julkista keskustelua. Esimerkiksi kohtalaisen helpolla internet-

tutkimuksella Kiinasta ja Venäjältä löytyy 3-D tulostimella tehtyjä betonitaloja. 

Yhdysvalloista ja Japanista löytyy yrityksiä, joista tilata valmiita robotteja, jotka 

soveltuisivat monenlaisiin rakennustöihin. Kuten luvussa 4.3 todettiin, globaalisti 

kaikki rutiinimainen ja raskas työ vaihtuu robottien tekemäksi (I. Halava, 

konferenssiesitelmä 8.8.2017). Rakennusalalla tällaisia tehtäviä on runsaasti, vaikka 

useat työvaiheet ovat helpottuneet parempien käsityökalujen ja työmenetelmien avulla. 

Kirjoittajan on siten helppoa väittää, että robottien käytön muodostuminen normaaliksi 
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toiminnaksi, tapahtuu lähiaikoina. Näin ollen alalle on jo tulossa täysin uusia 

osaamisalueita. On myös hyvin ilmeistä, että tutkinnonperusteisiin tarpeita ei voida 

ennakoida, eikä määrittely ei helpotu lähitulevaisuudessakaan. Teknisen 

vallankumouksen alkuvaiheilla kilpailevia tekniikoita vaihtoehtoja on yleensä laajalti, 

joista vain elinvoimaisimmat jäävät käyttöön.  

 

Samassa luvussa käsiteltiin tutkimuksia, artikkeleita, tulevia strategioita ja 

tulevaisuuden näkymiä. Useiden taustalta löytyy Opetushallitus joko rahoittajana tai 

tutkijaorganisaationa. Julkaisujen jälkeen jää vaikutelma, että opetusalan merkittävin 

ohjaava taho ei ymmärrä, tai ei halua ymmärtää, millä tavalla yksilöllinen opetus 

toteutuisi nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Kuten kyseisessä luvussa todettiin, 

koulutuksen järjestäjille osoitetut korulauseet tai kehotukset tehdä jotain sen suuntaista, 

eivät auta.  

 

Jokin toinen taho voisi puolestaan esittää tässä luvussa esitettyä kritiikkiä 

kyseenalaiseksi, perustellen asiaa tutkintorakenteen uudistyöllä. Kyseinen uudistus on 

kuitenkin kirjoittajalla tiedossa erittäin hyvin. Tutkintoon on tulossa perusosaamista 

lisäävä pakollinen osio, joka on yhteinen talotekniikan, kivirakentamisen ja 

maanrakentamisen osaamisalueiden kanssa. Uudistuksessa on pyritty avoimempaan 

käsittelyyn, siihen on voinut osallistua kommentoimalla. Tämä luonnollisesti 

edellyttää, että siitä ollaan tietoisia, tässä olisi ollut hieman toivomisen varaa. 

Valitettavasti kovinkaan moni kollega ei ole ollut uudistustyöstä tietoinen, taikka 

kiinnostunut siitä. Toimintatavat itsessään ja uudistuksen suunta ansaitsevat toki 

kiitoksen, ne tulevat hyödyttämään rakennusalaa. Opetushallituksen yli-insinööri Arto 

Pekkala johtaa rakennusalan perustutkinnon uudistamistyötä ja Tampereen 

aikuiskoulutuskeskuksen Marko Uusitalo ja Rauno Leván toimivat koordinoijina.  

 

Kirjoittaja voi kuitenkin jo nyt väittää, että tuleva pakollinen osio on liian suppea, 

vaikuttaakseen valinnaisuutta lisäävästi. Kirjoittaja on ollut yhteydessä Pekkalaan 

sähköisillä välineillä ja osallistui Teams-seminaariin 29.4.2020. Näissä yhteyksissä 
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käsiteltiin tulevaa uudistusta. Jälkimmäisessä kuultiin Opetushallituksen viimeisimmät 

linjaukset ja osallistujien kommentit asiaa koskien. Pekkala kommentoi seminaarissa, 

että kirjoittajan esittämät ajatukset ovat hyviä. Tutkinnon perusteiden käytännön työtä 

tekevä Uusitalo puolestaan harmitteli, että ehdotukset olisivat saaneet löytää tiensä 

perille jo aikaisemmin. Tällöin tulevaa tutkinnon rakenteiden uudistusta olisi voinut 

suunnata jo lähtökohdiltaan eri ajatuksella. Pekkala totesi, että nyt mennään kuitenkin 

näin (seminaarissa esitetyn mukaisesti). Näin ollen tutkinnon perusteet tullaan 

julkaisemaan pääosiltaan ehdotetun mukaisena. Seminaarissa päivitetyn tiedon 

mukaan uudet yhteiset tutkinnon osat otetaan käyttöön todennäköisesti vasta 1.8.2022. 

Pekkalan toteaman mukaan, kirjoittajan kuvaamia ehdotuksia tullaan käsittelemään 

sitten seuraavassa vaiheessa. Jos tämä pitäisi vielä silloin paikkaansa, niin se 

tapahtunee todennäköisesti aikaisintaan vuosien päästä julkaisupäivän jälkeen.  

 

Edellä esitettyjen seikkojen perusteella, Opetushallituksen olisi syytä miettiä 

tämänhetkistä rooliaan. Nykyisessä toimintamallissa Opetushallitus yrittää yhdessä 

työelämän ja oppilaitosten edustajien kanssa ennakoida koulutustarpeita ja kirjoittaa 

tarkoin harkiten hienoisia muutoksia tutkinnonperusteisiin. Toimintapa on jo 

lähtökohtaisesti liian jäykkä järjestelmä nopeasti muuttuvaan liike-elämään, johon 

koulutustarve luonnollisesti kohdistuu. Tätä havainnollistaa se, että talonrakentajan 

perustutkinnon sisältö on pääosiltaan ollut lähes muuttumaton jo kymmeniä vuosia. 

Toki nyt lähivuosina on tulossa edellä mainittu uudistus, joka aiheuttaa jo jonkin 

asteisia muutoksia käytännön opetustyöhön.  

 

Valitettavasti toimintatapa näyttäisi jatkuvan pitkälle tulevaisuuteen. Tilanteen tekee 

ironiseksi luvussa 4.4 mainittu Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisu, jossa todetaan 

ennakointi haastavaksi. Siitä huolimatta on vaikeata löytää linjauksia, mitkä lisäisivät 

opintojen valinnaisuutta. Tämän ja edellisen kappaleen sanoman, kirjoittaja voi 

tiivistää seuraavaan ehdotukseen. Talonrakentajan perustutkinnon rakennetta täytyisi 

muuttaa siten, että opintojen valinnaisuus olisi todellista. Koulutuksen järjestämiseen 

tulisi suoda vapausasteita toteuttaa opetus paikallisiin, juuri tämän hetken, yksittäisen 
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työnantajan tai opiskelijaryhmän tarpeisiin. Tämä on myös Suomen hallituksen 

tavoitteita reformin toimeenpanossa. Valinnaisuutta täytyisi olla jo nykytilanteessa, 

missä kukaan ei osaa määritellä tarkoin osaamisen tarpeita. Puhumattakaan siitä 

valinnaisuuden tarpeesta, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Nykytilanteesta tarkemmin 

seuraavaksi. 

 

6.4 Rakennusalan osaamistarpeiden määrittelyn haasteet 

 

Reformin eräs keskeinen tavoite on kouluttaa ammattilaisia yksilöidysti, työelämän 

tarpeisiin. Tähän tuo yllättävän haasteensa se, että rakennusalan osaamisen tarpeita on 

haastavaa määritellä. Tutkimuksia koulutustarpeista on tehty, mutta ne sisältävät 

pääsääntöisesti vain määrällisiä arvioita. Yksikään tutkimus ei kerro sitä ammatillisen 

kompetenssin sisältöä, mille olisi käyttöä itse opetustyössä. Tehdyt tutkimukset 

ohjaavat koulutusta ylätasolta, keskittyen eri alojen aloituspaikkojen määrälliseen 

kehitykseen lähivuosien tasolla, paikkakuntaan sidotusti.  

 

Tässä työssä tehdyt haastattelutkaan eivät tuottaneet tulosta – tai tuottivat kyllä, mutta 

eivät sellaista tulosta mitä tavoiteltiin. Ainoa, ja toisaalta looginen tulos, ajatellen 

rakennusalan luonnetta oli: osaamisen tarpeita ei voida määritellä. Halutut 

kompetenssit vaihtelevat erittäin suuresti. Rakennusteollisuuden asiamies Pakkanen 

kuvasi tilannetta työnantajien puolelta: ”Alalla on monenlaisia tarpeita ja lisäksi on 

alueelliset kuviot. Yksi sanoo noin, toinen sanoo eri tavalla. Jotkut tarvitsevat 

moniosaajia, toinen tarvitsee vain tietyn erityisosaamisen”.  

 

Työnantajien tarpeet vaihtelevat siis suuresti, riippuen yrityksen toimialasta, 

kokoluokasta ja yrityksen sijainnista. Tarpeet voivat vaihdella myös yksittäisen 

rakennusliikkeen sisällä, riippuen työmaan tai rakennettavan kohteen erityispiirteistä, 

työmaajohdon omista suuntaviivoista ja työmaan sijainnista. Keskimääräisesti voidaan 

kuitenkin arvioida seuraavaa. Suuret rakennusliikkeet ja erityisiin liiketoiminta-

alueisiin erikoistuneet yritykset tarvitsevat todennäköisimmin erityisosaajaa. 
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Jälkimmäisiä ovat esimerkiksi betonielementtitehtaat tai puutuoteteollisuuden 

komponenttivalmistajat. Pienehköt rakennusliikkeet Pohjois-Suomessa ja Etelä-

Suomen maaseutupitäjissä, tarvitsevat puolestaan moniosaajia. Pohjois-Suomen 

erityispiirteistä työmarkkina-aluetta kuvaa pilottikokeilu, joka yhdistää kaksi 

ammattikuntaa. Torniossa alkoi koulutus, jonka oppilaat tulevat hallitsemaan osioita 

putki- ja sähköasentajan taidoista. Heistä tulee siis todellisia ”sähköputkimiehiä”, kuten 

erään elokuvan otsikossa. 

 

Osaamistarpeiden kartoittamisen tuloksen voisi arvioida käyttökelvottomaksi. Sitä se 

olisikin normaalissa liiketoiminnassa. Opetusalalla tuloksesta voi kuitenkin tehdä 

johtopäätöksen, että oppilailla ja tulevilla ammattilaisilla tulee olla motivaatiota itsensä 

kehittämiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Opettajakunnan tulee siis herättää oppilaiden 

motivaatiota opiskella nyt, sekä tulevaisuudessa. Tällöin valinnaisten opintojen 

tavoitteena olisi ne ajankohtaiset tarpeet, mitä itsellä tai työnantajalla on. Motivaatiota 

voidaan tukea myös tietynlaisilla opetusmenetelmillä. Tämä tulisi olemaan 

ehdotettavan toimintamallin sivutuotteita. Järjestelmä tulee tukemaan ja suorastaan 

vaatimaan, oppilaan ottamaan vastuuta omista opinnoistaan. Johtopäätöstä 

osaamistarpeista voidaan täydentää ministeriön näkemyksellä tulevaisuudesta. Opetus- 

ja kulttuuriministeriön julkaisussa todetaan, että tulevaisuuden työntekijät tarvitsevat 

muun muassa luovuutta, ongelmanratkaisukykyä, itseohjautuvuutta, aloitteellisuutta, 

digiosaamista, kielitaitoa ja vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Yhtenä kokonaisuutena 

mainitaan kestävän kehityksen taidot, ympäristötietoisuuden, kierrätyksen ja energian 

säästön lisäksi muun muassa eri kulttuurien tuntemus. (OKM 2019:9, 40.)   

 

6.5 Oppilaitoksen organisaatiokulttuurin kehittämisen kohteet  

 

Tutkimuksessa havaittiin useita pienempiä päivittäiseen toimintaan liittyviä rutiineja, 

joita voitaisiin toimintoja järkeistämällä joko nopeuttaa, automatisoida, siirtää 

oppilaiden tehtäväksi tai poistaa. Kuten luvussa 5.4 kuvattiin, henkilökunnalla on 

hallintoon, opetustoiminnan ohjaukseen ja oppilaiden kontrollointiin liittyviä tehtäviä, 
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jotka vievät aikaa kyseisen henkilön ydintehtäviltä. Haastattelujen mukaan näitä 

tehtäviä löytyy jokaiselta organisaation tasolta, esimiehiltä, kuraattoreilta, opoilta, 

opintosihteereiltä ja varsinkin opettajakunnalta.  

 

Tietyt tehtävät ovat ilmeisesti vain jääneet, koska näin on ennenkin tehty. Useat 

turhautumiset liittyvät tiedonkulkuun. Tiedot kulkevat edelleen suhteellisen usein 

paperimuotoisena ja digitaalista käyttöä hankaloittaa erilliset ja käyttöliittymältään 

vaikeat tietojärjestelmät. Pahimmillaan samoja tietoja syötetään käsin eri 

ohjelmistoihin. Vanhoja tapoja kuvaava jäänne on esimerkiksi lukujärjestyksien 

laatiminen ammatillisiin opintoihin. Lukujärjestykset laaditaan tunnin tarkkuudella, 

erikseen jokaiselle päivälle, kuten useissa muissakin oppilaitoksissa. Yto-opinnoissa 

tämä onkin tarpeellista myös Salpauksessa, mutta rakennusalan ammatillisia opintoja 

ohjaavat todellisuudessa aivan muut asiat. Ensimmäisellä vuosiluokalla opintoja 

jaksottavat harjoitustöiden eteneminen ja työsalien käyttö, joista opettajat sopivat 

keskenään. Toisella vuosiluokalla opinnot määräytyvät oppilaitoksen talotyömaiden 

aikataulujen mukaisesti. Kolmannella vuosiluokalla oppilaat ovat töissä ulkopuolisilla 

urakoitsijoilla, ja opettajien työt etenevät heidän itsensä sopimien työmaakäyntien 

mukaisesti. Jälkimmäisten osalta lukujärjestyksistä on pääosin jo luovuttukin.  

 

Salpauksen organisaatiokulttuurissa piilevää ja merkittävää ongelmaa kuvaa eräs 

haastattelutulos. Edellä kuvattuja asioita on yritetty muuttaa, poistaa tai järkevöittää jo 

vuosikausia. Aloitteita on tehty, mutta edistystä ei ole heidän itsensä mukaan juurikaan 

tapahtunut.  

 

Varsinkin IT-järjestelmiin ja vanhoihin jäänteisiin liittyvät ongelmat harmittavat 

kirjoittajaa, ne ovat hyvin pitkälle organisaation asenteista kiinni. Tietojärjestelmiin 

liittyvät ongelmat vähentyisivät, eikä niitä jatkossa niin paljon ilmaantuisi, jos 

päätökset perustuisivat kokonaisharkintaan. Ohjelmistoinvestoinnit ja niiden 

päivitykset tulisi täyttää ensisijaisesti lukumäärältään niitä eniten käyttävien 

henkilöiden tarpeet, eikä esimiesten. Kirjoittajan arvion ja tutkimuksesta nousseiden 
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tarpeiden mukaan, muutamalla ohjelmistopäivityksellä Salpaus voisi säästää tuhansia 

työtunteja organisaatiotasolla. Se ei nähtävästi ole kuitenkaan oleellista, koska kyse on 

opettajien työpanoksesta. Vanhat ja turhat toiminnot poistuisivat puolestaan 

yksinkertaisesti päätöksiä tekemällä.  

 

Molemmat asiat olisivat korjaantuneet jo aikaisemmin, jos yrityksen johdon ja 

esimiesten päätökset perustuisivat organisaation suorituskyvyn parantamiseen. 

Organisaatiokulttuurin tulisi muuttua kehittämistä suosivaksi ja sallivaksi, kuten 

luvussa 3.1 kuvattiin ja organisaation tavoitteiden tulisi johtaa suorituskyvyn 

parantamiseen, siitä seuraavaksi.  

 

6.6 Oppilaitoksen tavoitemittaristot, sekä asennemuutos organisaatio- ja 

henkilötasolla 

 

Tutkimustuloksista voi tehdä päätelmän, että suorituskyvyn nostaminen edellyttää  

oppilaitoksen tavoitteiden ja mittaristojen tarkentamista, sekä tiettyjä asennemuutoksia 

organisaatio- ja henkilötasolla. Seuraavat tutkimuslöydökset ja niistä tehdyt 

johtopäätökset kohdistuvat oppilaitoksen talotuotantoon. Kirjoittajan esittämät väitteet 

koskettavat kuitenkin oppilaitoksen kaikkea tuottavaa toimintaa.  

 

Talotuotantoon on muodostunut rakennustyömaaympäristöihin luontevalta tuntuva, 

mutta opetustoiminnan kannalta vääränlainen asenne. Sitä tuetaan organisaation 

puolelta ikään kuin vahingossa, seuraamalla toiminnan tuloksia väärillä mittareilla ja 

tavoitteilla. Asennemuutos suorituskykyisempään toimintaan vaatii poisoppimista 

siitä, että talotyömailla ei ole tärkeintä rakennushankkeen lopputulos, kuten 

taloudellisesti kannattava tuotanto, pysyä aikataulussa tai jokin muu rakennusalan 

liiketoiminnalle ominainen tavoite. Sen sijaan, asenteissa tulisi tärkeimpänä näkyä 

sama ydintehtävä kuin muullakin organisaatiolla, eli laadukas opettaminen. Erikoisen 

tilanteesta tekee se, että julkinen oppilaitos ei saisi juurikaan tuottaa voittoa. 

Varsinkaan suhteellisen paljon ulkopuoliseen ympäristöön näkyvä talotuotanto ei saisi 
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muodostaa edes epäilystä siitä, että oppilaitoksen toiminta kilpailisi liike-elämän 

urakoitsijoiden kanssa. Sen vuoksi asennemuutoksen voisi olettaa helpoksi, ainakin 

toimintaa seuraavien tavoitteiden ja mittaristojen osalta.  

 

Henkinen asennemuutos ei kuitenkaan riitä. Muutosta ei saada käynnistymään eikä 

ylläpidettyä, pelkillä juhlapuheilla ja käskyillä. Se saadaan aikaan vasta kun johtamisen 

tavoitteet ja -mittarit muuttuvat. Selkeänä tavoitteena tulee olla suorituskykyinen 

opetustoiminta, eli laadukas, mielekäs ja kustannustehokas opetustoiminta.  

 

Opetustoimintaan liittyy toinenkin yksityiskohta, joka ilmenee luontevasti, ainakin 

henkilötasolla. Jopa niin, ettei sitä opettajat usein edes tiedosta. Kirjoittajaa 

hämmästyttää kuitenkin se, ettei tätä ilmeisesti tiedosteta organisaatiotasollakaan. Se 

ei näy toimintaohjeissa tai opettajien perehdytyksessä. Opettajan asenne opetustyöhön 

tulisi olla seuraava. Silloin kun oppilas on oppinut jonkin työvaiheen, niin hänet täytyy 

siirtää oppimisurallaan eteenpäin. Nykyisessä toiminnassa tilanne on valitettavasti 

päinvastoin. Tutkimuksen osallistuneiden oppilaiden ja henkilökunnan haastatteluiden 

mukaan, talotyömailla työsuorituksia tekevät ja opetusta saavat oppilaat ovat usein 

ryhmän kyvykkäimpiä. Tosin sama ilmiö vaivaa kirjoittajan mielestä muitakin 

oppimisympäristöjä, vaikkei tutkimuksessa löydöksiä ollutkaan. Kirjoittaja ei itsekään 

voi, eikä havaintojen mukaan moni muukaan kollega, ylpeillä tässä asiassa. Työpäivä 

sujuu ja työkohde valmistuu helpommin, kun antaa oppilaiden tehdä niitä töitä joita he 

jo osaavat. Valitettavasti tällaista ajatusta voi tukea organisaation harkitsemattomat 

tavoitteet ja esimiesten ohjaustyökin – sellaiset kuten edellä kuvattiin. 
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7. EHDOTETTAVA TOIMINTAMALLI 

 

Tutkimustyön tuloksena saatiin esille lukuisia ongelmia, mutta myös toimivia 

kehitysehdotuksia. Erilaisten työpajojen, kehittämispäivien ja kehittämispalaverien 

avulla saatiin muodostettua tässä ehdotettava toimintamalli, joka vastaa nykyisiin ja 

tulevaisuuden haasteisiin. Kehittämistyö tehtiin pääasiassa Salpauksen rakennusalan 

yksikössä ja se kohdistuu ensisijaisesti kyseiselle alalle. Toisaalta tuloksena syntyi 

yleinen ja avoin toimintamalli, joten prosesseja kohdentamalla mallia voinee käyttää 

muillakin koulutusaloilla.  

 

Miten luodaan järjestelmä, joka olisi jo lähtökohtaisesti toimiva ja paranneltavissa 

oleva? Näin ollen myös valmis yrityksen ulkopuolisiin muutoksiin tai sisäisiin 

kehittämistoimiin, nyt ja tulevaisuudessa. Eräs vastaus haasteeseen on avoin 

järjestelmä, tyhjä toimintamalli, joka luo toiminnalle puitteet ja reunaehdot. Yksittäisiä 

sisältöjä ei ole tarkasti määrätty ja siten järjestelmä on valmis nopeisiin muutoksiin. 

Toisin sanoen yrityksen henkilökunnan toimintaa ei ole ”byrokraattisen” tarkasti 

suunniteltu. Järjestelmä rakennetaan siten, että toiminnan suunnittelevat ja kehittävät 

ne tahot, jotka vastaavat myös sen toteutuksesta. Koulutuskeskus Salpauksen 

tapauksessa, tämän tekisivät kyseisen alan opettajat.  

 

Organisaation toiminnansuunnittelun lähtökohdissa tapahtuvan muutoksen vuoksi, on 

oletettavaa, että järjestelmä toimii nyt ja tulevaisuudessa. Opettaja tai 

tarkoituksenmukainen opettajaryhmä saa vapauden suunnitella toimintansa sellaiseksi 

kuin itse haluaa. Jos jokin yksittäinen järjestely tai laajempi kokonaisuus ei toimi, niin 

kyseiset opettajat suunnittelevat myös korjaavat toimenpiteet ja vastaavat 

luonnollisesti muutoksistaan. Opettajien osallistaminen uusien toimintatapojen 

suunnitteluun helpottaa osaltaan myös todennäköistä muutosvastarintaa, sekä edistää 

uusien toimintatapojen omaksumista ja sitoutumista niihin (Rogers ja Blenko 2006, 7; 

Kotter ja Schlesinger 2008, 133; Reardon 1998, 133). Esimiehet (ja heidän kauttaan 

Opetushallitus ja Opetus- ja kulttuuriministeriö) tulisivat määrittelemään jatkossa vain 
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halutun lopputuloksen, millaista osaamista opetustyössä tavoitellaan ja miten paljon 

siihen on käytettävissä resursseja.  

 

Uudenlaiseen toimintamalliin voidaan ottaa piirteitä nykyteollisuudesta, jossa tuottava 

toiminta on Laamasta (2005, 10–252) mukaillen pilkottu tarkoituksen mukaisiin 

kokonaisuuksiin, erilaisiin prosesseihin. Opetustoiminta muodostaa Salpauksen 

sisäisten prosessien verkoston tai opintotarjottimen, jolla on yhteyksiä ulkopuolisille 

työssäoppimispaikkoja tarjoaville yrityksille (I. Halava, konferenssiesitelmä 8.8.2017). 

Opetusosioiden toimintoja ja sisältöjä luotaessa on syytä tavoitella laajempaa 

kokonaisuutta, kuin pelkkää teknistä onnistumista. Tämän vuoksi suunnittelun 

lähtökohdaksi otetaan piirteitä prosessijohtamisesta, jossa tavoitteena on parantaa 

asiakaslähtöisyyttä ja tuloksellisuutta (Pekkola, et al. 2008, 28). Kyseisessä 

tapauksessa nämä tarkoittaisivat opetuksen vaikuttavuuden ja tuottavuuden 

parantamista. Tällöin kehittämistyö vastaa reformin rahoitusuudistuksen mittaristoihin. 

Toisaalta toimintamalli saisi parantaa myös kyseisten tutkijoiden mainitsemia asioita, 

työn laatua ja mielekkyyttä, toiminnan organisoimista ja kehittämistyötä.  

 

Ylempien asteiden opinnot voi mahdollisesti tulla mieleen oivaksi benchmarking-

kohteeksi tätä lukiessa, mutta verrantokohde ei ole relevantti. Ylemmän asteen opinnot 

koostuvat pääosin teoreettisista aineista, joissa sisällöt on jaettu erillisiksi kursseiksi. 

Tässä tapauksessa yksinkertainen ajattelumalli, ammatillisten osaamisalueiden 

jakaminen eri osioihin, ei riitä. Vaikka opittavan asian teoreettinen vaatimustaso on 

toki ammatillisissa opinnoissa alempi, niin opintoihin sekä opetuksen järjestämiseen 

liittyy huomattavasti enemmän erilaisia komponentteja, kuin kyseisissä opinnoissa. 

Tätä aihetta valaisee sivulla 97 oleva kuva 13, yhden opinto-osion koostumus. 

 

7.1 Toimintamallin kokonaiskuva ja toimintaympäristö 

 

Toimintamalli ja sen lähtökohtainen tarve kytkeytyvät monimuotoiseen 

kokonaisuuteen oppilaitoksen toimintaympäristössä. Sen muodostavat muun muassa 
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tilaajaosapuolen vaateet, oppilaan ja työelämän tarpeet, Salpauksen johtamisjärjestys 

ja organisaatiokulttuuri, henkilöstön osaaminen ja asenne, Salpauksen fyysiset tilat, 

erilaiset rutiinit ja säännöt sekä digitaaliset ympäristöt, niin oppilaitoksen sisällä kuin 

yhteistyötahoilla.  

 

Suomen eduskunta, hallitus ja opetusministeri määrittelevät opetustoimen budjetointia 

ja pitkäntähtäimen suunnittelua. Opetusministeriö toimii opetusministerin alaisuudessa 

ja määrittelee eduskunnan suuntaviivoja tarkemman ohjauksen. Opetushallitus 

määrittelee yhdessä työelämän edustajien kanssa tutkintojen perusteiden sisällön ja 

toteuttaa opintojen rahoituksen. Opetushallitus ei ole ainoa rahoittaja, vaikka 

reformissa yhdistettiin nuorisoasteen ja aikuiskoulutus. TEM ja TE-keskukset 

järjestävät edelleen omia työvoimakoulutuksia, joiden merkitys aikuiskoulutukselle on 

huomattava. Lähiympäristön yrityksille suunnataan myös koulutuksia, mutta niiden 

osuus on vähäinen oppilaitoksen budjetissa.  

 

 
Kuva 11. Toimintamallin kokonaiskuva. 
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Kaaviossa kuvataan prosessien verkon kytkeytyminen oppilaitoksen 

toimintaympäristöön, tarkempi kuva löytyy liitteestä 1. Oppilaitoksen sisällä 

vaikuttavat erilaiset toiminnot, rutiinit, säännöt, johtamiskulttuuri, henkilöstöhallinto, 

fyysiset tilat sekä erilaiset digitaaliset ympäristöt ja niiden lukuisat ohjelmistot.  

 

7.2 Prosessien verkon, opintotarjottimen kuvaus 

 

Opetustoiminta muutetaan eräänlaiseksi opetusprosessien verkoksi tai 

opintotarjottimeksi, jonka läpi oppilas kulkee omatoimisesti. Tämän tukemiseksi 

luodaan opintojenhallintajärjestelmä, jolla tulee olemaan oleellinen osa Salpauksen 

toiminnan jatkokehittelyssä ja mahdollisessa tulevassa toteutuksessa. Prosessien 

verkossa opettajakunta suunnittelee itse toimintansa ja vastaa siitä lähitulevaisuudessa 

myös taloudellisesti, ainakin virtuaalisesti.  

 

Tutkinnon perusteiden osaamisalueet jaetaan pienemmiksi, tarkoin suunnitelluiksi 

prosesseiksi. Opintojenhallintajärjestelmän päänäkymä muodostaa opintotarjottimen, 

jossa yksittäinen opiskelija etenee itsenäisesti ja omien tarpeidensa mukaisesti 

 

 
Kuva 12. Prosessien verkko, esitys henkilökunnalle. 
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Yksittäisestä opintotarjottimen osiosta muodostetaan kyseisen osaamisalueen 

oppimiseen johtava prosessi. Prosessissa määritellään Salpauksen tuotannon oleelliset 

elementit:  

 Tarkka ammatillinen sisältö  

 Toteutustapa  

 Mahdollinen ennakkomateriaali ja/tai opintoja tukeva digitaalinen ympäristö 

 Vastuuopettaja(/t)  

 Oppilasryhmän koko  

 Opetustilat teoriajaksolle  

 Työsalit harjoittelujaksolle 

 Työsalissa tehtävät harjoitteet 

 Mahdolliset tentit osaamisen mittaamiseen  

 Työssäoppimispaikka harjaantumisjaksolle  

 Näytön suorittaminen (silloin kun osaamista on kertynyt riittävästi) 

 Aikataulutus edelliselle vaiheille ja osioiden toistot lukuvuoden aikana  

 

 
Kuva 13. Esimerkki yhden opinto-osion rakenteesta, esitys henkilökunnalle. 

 

Digitaaliseen ympäristöön määritellään ammatillinen teoriapaketti, työsaliopetuksen 

harjoitustyöt työohjeineen, mahdolliset etätehtävät, osaamista mittaavat tentit tai 
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peliympäristö. Lähitulevaisuudessa rakentamisen kädentaitoja olisi taloudellista 

harjoitella virtuaalimaailmassa. Tällaisen kehittäminen vaatii kuitenkin paljon 

panostusta, jotta sovelluksesta saadaan toimiva. Mainittakoon, että Salpauksessa on 

kehitetty rakennusalaan liittyvä pelillinen virtuaaliympäristö, mutta sen toteutus on jo 

julkaisuhetkellä ollut kömpelö ja vanhanaikainen.  

 

Opinto-osion eri vaiheille määritetään kesto, jonka sisällä oppilaan täytyy suoriutua. 

Kyseinen opintojakso ja sen toistot aikataulutetaan opintotarjottimen pääsivulle. Tämä 

aikatauluttaa samalla myös luokkatilojen ja työsalien käytön, joiden käytänteissä on 

ilmennyt jatkuvasti yksittäisiä ongelmia. Oppilasmäärä suunnitellaan jokaiselle 

jaksolle yksilöidysti, tarkoituksenmukaisesti ja voi olla kohtuullisen pieni. Tällöin 

saadaan opetuksen vaikuttavuutta nostava tilanne, kun opettajalla on resursseja antaa 

yksilöllistä opetusta henkilökohtaisesti ohjaten. Tämä on tarpeellista varsinkin 

ammatillisten opintojen työpainotteisissa harjoitteissa, jolloin opetetaan käden taitoja. 

Näissä tilanteissa on usein tarvetta ohjata oppilasta kirjaimellisesti kädestä pitäen ja 

lähes aina toistuvasti. Liikeratojen motoriikan sisäistäminen vaatii toistoja. Toisaalta 

oppilasmäärä voi olla suurikin, esimerkiksi opintojen alussa olevalla 

perehdytysjaksolla.  

 

7.3 Erilaisten osioiden kuvaus 

 

Prosessien verkon yksittäinen osio ei ole tutkinnon osa tai osanäyttö, jotka ovat 

oppilaitosympäristöissä olleet tähän asti pienimpiä osaamista mittaavia yksiköitä. Se 

on yhden ammatillinen kokonaisuuden oppimiseen johtava prosessi, joka on 

opettajaryhmän itsensä suunnittelema. Opetusosio voi toimia esimerkiksi seuraavasti. 

Prosessi alkaa lähijaksolla, jolloin oppilas on läsnä koululla. Lähijakson 

teoriaopetuksesta muodostetaan intensiivinen, tehokas kokonaisuus, jossa opettaja 

paneutuu vain ydinosaamiseen. Työsaliharjoittelun aikana opettajan tukena toimii 

tarvittaessa taitovalmentaja, jos ryhmä on suuri tai harjoitustyön luonne sitä vaatii. 

Aina kun on tarkoituksenmukaista, oppilas lähtee lähijakson jälkeen harjaannuttamaan 
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taitojaan työssäoppimisjaksolle. Tämän järjestelyistä ja tavoitteista vastaa kyseisen 

jakson opettaja, yhdessä työssäoppimispaikan kanssa.  

 

Toisaalta pidempiä työssäoppimisjaksoja voi olla tehokkaampaa hoitaa keskitetysti 

siihen tehtäväkuvaan valituilla opettajilla, kuten nykyään toimitaan. Oli ratkaisu kumpi 

vain, niin työssäoppimiskäyntien tehokkuutta on joka tapauksessa syytä tehostaa 

paremmalla tiedonkululla ja mahdollisesti eri toiminta-alueilla. Nykytoiminnassa 

jokainen opettaja kulkee työmailla toisistaan tietämättä, näin ollen päällekkäisiä 

vierailuita tapahtuu harvakseltaan, mutta toistuvasti. Jälkimmäisessä tehostamisessa 

opettajille muodostetaan selkeät toiminta-alueet. Toiminta-alueet voidaan jakaa 

esimerkiksi yrityksittäin ja sen jälkeen tarkasteltaisiin maantieteellisiä tai muita 

perusteita. Tämä hyödyttäisi työelämäsuhteiden ylläpitämistä ja kehittämistä.  

 

Yksittäinen prosessi voi olla kestoltaan ja oppilasmäärältään huomattavan erilainen. 

Esimerkiksi aloittavien oppilaiden perehdytys, oppilaitoksen yleisesittely, 

tutkintorakenteen selvittäminen ja rakennusalan henkilökunnan esittely voidaan hoitaa 

suurelle ryhmälle (80–120 hlö) keskitetysti auditoriossa. Tärkeät materiaalit voidaan 

jakaa sähköisesti etukäteen ja osaan edellä mainituista aiheista voidaan kehittää 

esimerkiksi peliympäristö (tutustumiskierrokseen on peliympäristö jo valmiina, se 

tulisi ottaa vain käyttöön laajemmin). Perehdytysjakso toimii yhtenä esimerkkinä 

toiminnan tehostamisesta. Nykytoiminnassa perehdytykset käydään läpi luokka 

kerrallaan, jolloin opinto-ohjaajat, kuraattorit, terveydenhoitajat ja opetusalapäällikkö 

kiertävät kertomassa samoja asioita neljä kertaa peräkkäin – pelkästään rakennusalalla. 

 

7.4 Ehdotus aloitusjaksoksi 

 

Opetus on mielekästä aloittaa noin 2–6 kk:n pituisella aloitusjaksolla. Tämän aikana 

laaditaan henkilökohtaistamisen ensimmäinen luonnos, opetetaan rakennusalan 

peruskäsitteet, sanasto, rakennusosat ja piirustusten lukutaidot sekä käsityökalujen 

käyttö työturvallisuusasioineen. Tällä voidaan osittain korvata havaittuja puutteita 
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tutkinnon perusteissa, joita syntyi kun sieltä poistettiin rakennusalan perustaitoja 

sisältävä tutkinnonosa. 

 

Ensimmäinen työssäoppimisjakso järjestetään jo aloitusjakson aikana. Tämä madaltaa 

oppilaiden kynnystä siirtyä työssäoppimaan koska työnantajat eivät oleta oppilaiden 

osaavaan vielä paljoakaan. Usean haastatellun mukaan, oppilaiden kynnys siirtyä 

työssäoppimisympäristöihin on huomattavan korkea, kun se aloitetaan vasta 

kolmannella vuodella. Opettajakunnan kynnystä madaltaa puolestaan se, että kyseisen 

jakson tavoitteena on AINOASTAAN työmaaympäristöön tutustuminen. Tällöin 

poisopittavana asiana on, että jakson arvoa ei vähennä, vaikka oppilas pääsisi tekemään 

vain avustavia töitä, kuten siivoamaan tai kantamaan tavaroita. Tämä vaatii myös 

tiettyjen pakottavien sääntöjen muuttamista Wilma-ohjelmistoon. Rakennusalalla on 

ollut tavanomainen polku, että työtehtävissä on edetty apulaisesta kirvesmieheksi.  

 

Aloitusjakso tulisi suunnitella vastaamaan mahdollisimman pitkälle kaikkia 

tekniikanalojen tutkintoja. Tämä mahdollistaa oppilaan siirtymisen toisen tutkinnon 

opintoihin, jos hän huomaisi valinneensa väärän ammattilaisuran. Oletettavasti 

oppilaalle arvokkain anti tällaisesta jaksosta on se, että hän saa tuntumaa millaiselle 

alalle on opiskelemassa. Aloitusjakso olisi osittain paluuta vanhaan. Osapuilleen 

kolmenkymmentä vuotta sitten ammattikoulu aloitettiin puolivuotisella yleisjaksolla, 

jonka jälkeen oppilaat valitsivat erikoistumislinjansa. Toinen esimerkki löytyy 

Hollannin Zwollesta, joka toimii heidän mukaansa erittäin hyvin. Hollannin 

koulutusjärjestelmää kuvattiin kappaleessa 4.6. Varhaista työssäoppimisjaksoa on 

sovellettu myös Salpauksen aikuiskoulutuksessa. Tutkimustyössä käytetty 

verrokkiryhmä siirrettiin työssäoppimisjaksolle reilun kahden viikon opintojen jälkeen. 

Kieltämättä kirjoittajakin aluksi kritisoi näin nopeata siirtymistä työssäoppimaan, 

mutta kokemukset olivatkin positiiviset. Silloinen järjestely johtui kylläkin 

opetushenkilöstön vähentämisestä ja rekrytointikiellosta, mutta varhaista 

työssäoppimista on sovellettu sen jälkeenkin. Toteutukset ovat kuitenkin olleet 

vaihtelevat, koska toimintaa vasta kehitellään. 
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7.5 Prosessien verkon liittäminen toimintaympäristöönsä 

 

Salpauksessa on useita opintojen ja opetustyön hallintaan tarkoitettuja ohjelmistoja. 

Ohjelmistoja on äskettäin uudistettu, laajimpana kokonaisuutena on Wisma-

ohjelmistot, joita on käytössä laajalti myös muissa oppilaitoksissa, muun muassa 

peruskoulussa ja lukioissa. Teppo-hankkeen projektipäällikkönä toimi Salpauksen 

tietohallintopäällikkö Mikko Jänis. Hän luonnosteli hankkeen yhteydessä tiedonkulkua 

oleellisten yhteistyökumppaneiden kesken.  

 

 
Kuva 14. Tiedonkulku yli portaalien (Mikko Jänis 2017, 4). 

 

Oppilaiden tiedot tulisivat kulkemaan useiden valtakunnallisten portaalien yli, myös 

mobiilisti. Portaaleja ovat mm: Koski (CV-tieto, Oppilaitokset), Opintopolku.fi, 

Suomi.fi, e-Perusteet, Oppa/Osaa.fi (ammatillinen sisältö/testi oppilaalle) ja 

mahdollisuuksien mukaan globaali Linked In. Portaaleja ja niiden toimintoja on 

suunniteltu yhteisesti useissa Opetushallituksen hankkeissa, Teppo-hanke näistä vain 

yhtenä esimerkkinä.  

 

Opinto-osiot, niiden sisältö, aikataulutus ja vastuuopettajien nimeäminen on 

suunniteltava ennen syksyn aloitusta. Tällöin lukuvuosi jäsentyy henkilökunnalle sekä 
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erilaisten resurssien ja fasiliteettien käyttö on suunniteltua. Opintojen rakenne olisi 

tiedossa ja esiteltävissä niin oppilaille kuin työssäoppimispaikoillekin.  

 

Oppilaiden on ilmoittauduttava etukäteen haluamalleen jaksolle. Näin toimitaan myös 

ylempien asteiden opinnoissa. Oppilasaineksen tuntien, useita heistä joudutaan 

muistuttamaan asiasta. Kirjoittajan on pakko mainita puolestaan oppilaitoksen 

toimintatavat tuntien, että muistutus tulee hoitaa tulevan oppilashallintajärjestelmän 

automaatiotoimintojen avulla, eikä tuomalla lisävaateita opettajille.  

 

 
Kuva 15. Opintohallintajärjestelmän opiskelijan ja opettajan näkymän luonnos. 

 

Toimintamalli tarvitsee tuekseen opintotarjotinta mallintavan käyttöliittymän. 

Kyseisellä IT-järjestelmällä hoidettaisiin suurin osa opintojen hallinnasta, muun 

muassa henkilökohtaistaminen, lähijaksojen ilmoittautuminen, kontrolli lähijaksojen 

suorittamisesta, oppilaan työssäoppimispäiväkirja, ateriakorvaushakemus, oppilaan 

itsearvioiti ja näyttöjen kontrollointi.  

 

Valtaosan oppilasta koskevasta sisällöstä tulee tuottamaan oppilas itse, opettajalle jää 

lähinnä tietojen tarkastusvelvollisuus. Opettajan ryhmänäkymässä ja oppilaan omassa 

näkymässä opintojen tilannetta kuvataan liikennevaloilla. Vihreä on valmis, keltainen 

on meneillään ja punainen on vielä aloittamatta. 
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7.6 Opetuksen suunnittelun työkalu 

 

Prosessien suunnittelutyöhön ja toteutuksen ohjaukseen tarvitaan opetuksen tuotanto- 

ja tuottavuusjärjestelmä, opetuksen suunnittelun työkalu. Opetushallitus määrittelee 

opetustyön tavoitteet ja osaamisen arvioinnin perusteet tutkinnon perusteissa. Kuten 

edellä, opetuksen sisältöä ei ole kuitenkaan koskaan kuvattu tarkasti, joten tässä auttoi 

luvussa 5 kuvattu Mestari-hanke. Hankkeessa kirjoitettuja tutkinnon osien 

konkreettisia sisältöjä on käytetty kyseisessä työkalussa, joka on laadittu excel-

ohjelmiston pivot-taulukon avulla. Taulukolla voidaan suunnitella opintotarjottimen 

osioiden sisällöt ja niiden vastaavuus tutkinnon perusteisiin. Sen avulla saadaan selville 

erilaisia riippuvuussuhteita. Taulukolla voidaan määritellä esimerkiksi mihin tutkinnon 

osiin liittyy pienehkön ulkovaraston rakentaminen. Mitä suorituksia oppilaan tulee 

läpäistä, ennen kuin hän saa suoritettua runkotöiden tutkinnonosan. Kuinka paljon 

resursseja tarvitaan oppilasta kohden, jos opetus järjestetään taulukossa suunnitellulla 

tavalla? 

 

Taulukko 7. Opetuksen suunnittelun työkalu. 

 

 

Taulukossa määritellään prosessien ajallinen kesto, oppilasryhmä, opettaja, 

opetusmateriaalien tarve, tilat, työmaa ja työssäoppimisjaksot. Jatkossa järjestelmän 
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pohjalta on mahdollisuus lisätä taloudellista vastuuta opettajakunnalle. Tätä 

tutkimustyötä varten kirjoittaja laati taulukkoon luonnoksia opinto-osioiden sisällöistä 

ja niiden aikatauluista. Tällä voitiin arvioida toimintamallin taloudellista 

kannattavuutta ja tehdä edellä kuvattuja ehdotuksia esimerkiksi aloitusjakson kestolle. 

 

7.7 Prosessien verkko ja taloudellinen vastuu 

 

Jatkossa opintojen suunnittelutyöhön tulisi luoda myös luoda taloudellinen aspekti. 

Salpauksen vararehtori Seija Katajisto toivoi, että toimintamalliin voisi liittää yrityksen 

tuottavuutta kuvaava ja sitä kehittävä osio. Alustavana työnä kirjoittaja laati edellä 

kuvatun opetuksen suunnittelun työkalun, jonka pohjalta järjestelmää voitaisiin 

kehittää. Opettajakunta vastaisi jatkossa omalta osaltaan suunnitelmiensa 

taloudellisesta kannattavuudesta. Samalla kun opettaja tai opettajaryhmä suunnittelee 

yksittäisen opetusprosessin, niin ohjelmistolla lasketaan kustannukset oppilasta 

kohden. Tämä lisäisi opettajakunnan vastuullisuutta ja organisaation avoimuutta.  

 

Kyseisellä toiminnalla tuodaan organisaatioon läpinäkyvyyttä myös alhaalta ylöspäin, 

suuntaan mikä usein unohtuu. Organisaatioissa yleensä suorittava taso vaatii 

läpinäkyvyyttä johtajien suunnasta. Nyt opettajat joutuisivat toteutuksen taloudellista 

kannattavuutta, sekä osoittamaan sen onnistumista organisaatiossa ylöspäin. Hyvin 

usein vastuuta ja päätöksentekoa pyritään tutkijoiden mukaan delegoimaan 

organisaatiossa ylöspäin ja samalla ylempi taho myös hyväksyy tämän (Schaffer 2010, 

3; Galbraith 1977, 111). 

 

Taloudelliseen vastuuseen kuuluu oleellisesti myös henkilötasolla saavutettava hyöty. 

Muutoin tällaisella järjestelmällä ei oletettavasti saavuteta kaikkea sen tarjoamaa 

potentiaalia. Henkilökunnan palkkaukseen tulisi määritellä kannustava mittaristo. 

Henkilökunnan taloudellista vastuuta kannustava kokonaisuus on yksi oleellisimmista 

jatkotutkimusaiheista.  
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7.8 Opetusmateriaalit ja opintojen seuranta   

 

Haastatteluiden mukaan, käyttökelpoisesta opetusmateriaalista on krooninen pula. 

Nykyaikana erilaista tietoa löytyy internetistä laajasti ja uusia kirjasarjoja on julkaistu 

äskettäin rakennusalalle. Materiaaleissa on kuitenkin jatkuvasti jotain korjattavaa. 

Kirjoissa esiintyy päivitystarpeita pahimmillaan jo niiden julkaisuhetkellä, 

rakennusmääräysten ja -tapojen muuttuessa. Internetistä löydetyissä materiaaleissa on 

puolestaan suuria laatueroja. Ongelmana on myös usein, että lähteissä on joko liikaa 

tai liian vähän tietoa, vaikka se olisi muuten käyttökelpoista. Kyseisen oppilaitoksen 

opettajien ammattitaito riittää virheellisten tietojen erottelemiseen. Virheelliset tiedot 

koetaan kuitenkin työllistäväksi rasitteeksi, vaikkei niitä lähtisi edes korjailemaan. 

 

Oppilaitoksessa on ollut vuosia vireillä ajatus yhteisestä opetusmateriaalista. Tämän 

työn perusteella, Moodle-ympäristö on käyttökelpoisin alusta tiedon säilyttämiselle ja 

päivittämiselle (Moodle on Salpauksessa nimetty Elsaksi). Opintojen seuranta 

muodostuisi suurelta osin samaiselle alustalle, kun sinne on laadittu opinto-osioita 

vastaavat opetus- ja tenttimateriaalit sekä palautuskansiot. Palautuskansiot toimivat 

samalla opiskelijakohtaisina portfolioina, myös työsali- ja työssäoppimisharjoittelussa 

rakentuneisiin kohteisiin. Tästä lisää seuraavassa luvussa. 
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8. IMPLEMENTOINTI JA YKSIKKÖKOHTAISET 

TARKENNUKSET 

 

Toimintamalli on periaatteessa avoin ja yleinen, jos esimerkinomaiset sisällöt 

puhdistetaan. Tällöin prosessien verkkoa voi kutsua tyhjäksi tauluksi, mutta valmiina 

ollessaan se tulee muodostamaan koulutusalan ydintoiminnan. Implementointi 

aloitetaan tarkentamalla opinto-osioiden sisältöjä rakennusalan koulutukseen, 

kohdistaen toiminnot juuri nimenomaiseen yksikköön, henkilökunnan osaamiseen, 

tasapuoliseen työn kuormittavuuteen, erilaisiin oppimisympäristöihin, koneisiin ja 

fasiliteetteihin. Kuten johdannossa kerrottiin, tarkkoja yksityiskohtia ei ole tarpeellista 

eikä suotavaa käsitellä.  

 

Implementoinnin aloitushetkellä ei ole varsinaisesti tarkkaa ajankohtaa, mutta 

sellaiseksi voidaan määritellä kappaleessa 8.6 kuvattu tiimikokous. 

Kehittämisprosessin kannalta seuraava oleellinen vaihe alkoi toimintamallin 

pilottikokeilulla, josta seuraavaksi. 

 

8.1 Toimintamallin pilottikokeilu 

 

Pilottikokeilu aloitettiin elokuussa 2019, jolloin kirjoittajan toimenkuva ja 

oppilasryhmä vaihtui yhteishaun oppilaista jatkuvan haun ja TE-keskuksen oppilaisiin, 

sekä oppisopimusoppilaisiin. Tässä työssä lyhyempää ja vanhempaa termiä käyttäen, 

toimenkuva vaihtui aikuiskouluttajaksi. Pilotti käynnistyi kahdella oppilasryhmällä, 

joista toinen oli jatkuvan haun ja toinen TE-keskuksen ryhmä. Ryhmien aloituksia tuli 

kirjoittajalle myös lokakuussa 2019 ja maaliskuussa 2020. Näitä ryhmiä täydensivät 

lähipäivien teorioiden osalla myös kollegoiden vastaavanlaiset ryhmät ja 

oppisopimusoppilaat. Pilotin voidaan katsoa koskevan kahdeksaa oppilasryhmää ja 

muutamaa oppisopimusoppilasta. Pilotin parissa työskenteli neljä opettajaa. Kaksi 

vastasi jatkuvan haun ja TE-keskuksen oppilaista, yksi oppisopimusoppilaista ja yksi 
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opettaja yhteishaun oppilasryhmien työssäoppimisvaiheesta. Pilotti ei koskenut kahden 

viimeksi mainitun opettajan päivittäistä työnkuvaa, heidän vaikutuksensa näkyivät 

muilla tavoin. 

 

Kirjoittaja loi luonnosversion Moodlen rakenteesta, sekä laati opetusmateriaaleja 

aloitusvaiheen että lähipäivien asioista. Lähipäivien teoriaopetusta järjestettiin 

koulutuskalenterin mukaisesti pääosin maanantaisin ja olivat yhteisiä kaikille 

aikuisryhmille. Tentit rakennettiin suurimmaksi osaksi itsearvioivina. Saatujen 

kokemusten perusteella, itsearvioivia tenttikysymyksiä tullaan tavoittelemaan 

jatkossakin. Tenttien luominen tällä tavalla on huomattavasti työläämpää kuin tenttien 

rakentaminen opettajan arvioitavaksi. Itsearvioivat tentit poistavat kuitenkin yhden 

rutiinimaisen työtehtävän ja inhimillisen virheen mahdollisuuden. 

 

 
Kuva 16. Pilottikokeilun Moodle-näkymä.     

 

Kappaleessa 8.4 esitetyn vastuualue- ja tehtäväkuvaehdotuksen toimivuutta oli 

tarkoitus testata keväällä 2020. Tällöin kirjoittajalla oli lupa siirtää kaikki tietyn 

osaamistason omaavat oppilaat seuraavan vastuualueen opettajalle. Tähän ilmaantui 

valitettavasti kaksi estettä, toinen niistä oli historiallisesti erikoinen. Ensisijainen syy 

kokeilun peruuntumiselle oli kollegan sairastuminen ja kohtalaisen pitkä sairausloma. 
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Toinen oli koronan aiheuttama poikkeustila Suomessa. Näiden vuoksi oppilaiden 

siirtoa ja sen vaatimia toimia ei ehditty toteuttamaan. Siirtymävaihe todettiin liian 

haastavaksi järjestää etätyönä ja -välineillä. Kyseisellä kollegalla ei ollut aikaisempaa 

kokemusta jatkuvan haun ja TE-ryhmien erityispiirteistä, eikä vaadituista 

toimenpiteistä, kohdistuen erikseen kumpaankin ryhmään.  

 

Toisaalta siirtymävaiheen peruuntumisen todettiin haittaavan vain vähäisesti 

pilottikokeilua. Saataviksi ajatellut kokemukset ja mahdolliset tarkennukset olisivat 

joka tapauksessa olleet vain nyansseja kokonaisuudessa. Tämän vuoksi sen ei annettu 

estää tai muuttaa implementoinnin aikataulua. 

 

8.2 Toimintamallin implementoinnin käynnistäminen 

 

Tavoitteena on ottaa toimintamalli käyttöön syksyllä 2020. Kuten edellä, tätä ennen 

opetusosioiden prosesseja tarkennetaan ja luodaan sisältöjä. Näistä jälkimmäinen on 

hyvin työllistävä prosessi. Opetusosioiden sisällöksi laaditaan muun muassa erilaisten 

työharjoituksien tehtävänantoja ja piirustuksia, sekä osaamisalueeseen liittyviä 

opetusmateriaaleja että osaamista mittaavia tenttejä. Tässä vaiheessa muutosprosessi 

saa tutkimuksellisesti yhä enemmän piirteitä kriittisen tiedonintressin päättelystä ja 

toimintatutkimuksesta. Kuten Suojanen kertoo, hankepainotteisessa 

toimintatutkimuksessa keskeistä on organisaation ongelmien löytäminen ja toiminnan 

kehittäminen. Tämä toteutuu parhaiten kollegoiden tasavertaisella yhteistyöllä. Tätä 

havaitaan silloin, kun opettajat alkavat kehittämään opetuskäytäntöjä tai opiskelijat 

kantavat vastuuta oman ryhmänsä oppimisesta. (Suojanen 2014, 15.)  

 

Oletettavasti toimintamalli ei ole kerralla valmis. Sitä tullaan todennäköisesti 

kehittämään vielä 1–2 vuotta, ennen kuin se saavuttaa ”lopullisen muotonsa”. Näin on 

käynyt muissakin kehittämishankkeissa. Mainittakoon tässä yhteydessä huomattavilla 

panostuksilla käynnistetyt teolliset investoinnit, mistä kirjoittajalla on myös 
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kokemusta. Teollisissa investoinneissa puhutaan yleisesti linjastojen ylös-ajoista, 

jonka jälkeen vasta voidaan olettaa laitteistojen toimivan, kuten toimittaja oli luvannut.  

 

Toimintamallin käynnistysvaihe vaatii huomattavan paljon panostusta. Tässä piilee 

valitettavan yleinen sudenkuoppa, ainakin oppilaitosympäristöissä. Jollei oppilaitos 

anna opettajille riittävästi tuntiresursseja, sisällön tuottaminen on vaarassa pysähtyä tai 

vähintään hidastua huomattavan paljon. Jälkimmäinen vaihtoehto tarkoittaa sitä, että 

sisällön luonti jää tunnollisten opettajien tehtäväksi. Tämä puolestaan voi johtaa siihen, 

ettei opetusmateriaaleista tulekaan yhteisiä. Tällaisesta kehittämistyöstä on 

valitettavasti kokemusta sekä kirjoittajalla, että usealla kollegalla. Tällä kertaa asiat 

ovat toistaiseksi olleet erittäin hyvin kehittämistyön arvostuksen suhteen. 

Rakennusosasto on panostanut henkilökunnan resursseja tähän vaiheeseen 

merkittävästi. Seuraavassa kuvataan kehittämiskokousten pääpiirteitä, lähinnä aiheiden 

otsikkotasolla.  

 

8.3 Implementointivaiheen kehittämiskokoukset 

 

Opetusalapäällikkö käynnisti toimintamallin kehittämisen rakennusosaston 

henkilökunnan voimin 3.12.2019. Näissä kehittämiskokouksissa oli muun muassa 

seuraavia aiheita:  

- Mitä yhteisiä osaamisalueita on löydettävissä tutkinnon osista. Tällä haetaan 

sisältöä opintojen alkuvaiheeseen 

- Kyselytutkimus: arvioi kuinka rasittavana pidät opettajien eri tehtäväkuvia? 

- Opettajien tehtäväkuvat ja vastuualueet (Kirjoittaja) 

- Opetusmateriaalit, Moodle-ympäristöt  

 

Kirjoittaja jäi sovitusti pois alkuvaiheen kokouksista, sekä jättäytyi myöhemmissä 

kokouksissa taka-alalle niissä ryhmätyötilanteissa, missä työstettiin alkuvaiheen 

asialistalla olleita asioita. Tällä pyrittiin vielä kerran varmistamaan, että kaikkien 

opettajien ja taitovalmentajien näkemykset ja ideat pääsevät esiin. Kirjoittaja osallistui 
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kehittämiseen aktiivisemmin kuudennesta kokouksesta lähtien, jossa esitettiin 

opettajien uudet tehtäväkuvat ja vastuualueet.  

 

Ohessa on esimerkkidia opetusalapäällikön PowerPoint-esityksestä, jolla 

valmistaudutaan tulevaan muutosprosessiin. Esitys on kehittämisen tahdissa päivittyvä 

ja on edelleen käytössä. Mind-map tyylisessä kaaviokuvassa haastetaan opettajia ja 

taitovalmentajia miettimään yksikön toimintoja. Miten tehtäväkuvat liittyvät toisiinsa, 

miten eri toimet liittyvät oppilaiden osaamiseen, miten nämä kaikki liittyvät 

oppilaitoksen fasiliteetteihin, sekä muihin toimintoihin. 

 

 
Kuva 17. Toimintastrategia rakennusala, Mind-map (Hannu Rinne 2019 syksy – 2020 kevät). 

 

Rakennusosasto on panostanut implementointivaiheeseen omasta toimintabudjetistaan. 

Mainittakoon, että pelkästään jo tämä on suhteellisen ennennäkemätöntä 

oppilaitosympäristöissä. Opetusalapäällikkö on harkinnut tiettyjen osioiden 

”myymistä” toisille koulutusaloille tai hankerahoituksen piiriin. Panostus on ollut 

oppilaitoksen mittakaavassa huomattava. Yhteisiä tilaisuuksia on ollut 22 kappaletta. 

Kehittämistilaisuudet on toki järjestetty suurimmaksi osaksi viikkopalaverien 

yhteydessä. Toisaalta panostukseen voi laskea viikkopalavereiden aloittamisen 



112 

 

 

syksyllä 2019, osittain tätä prosessia varten. Kokoontumisten säännöllisyyden teki 

mahdolliseksi opetusalapäälliköiden tehtäväkuvien uudelleen organisointi 2019 

keväällä. Tämä antoi rakennusosaston opetusalapäällikölle paremmat mahdollisuudet 

keskittyä omalle alalleen. Itseasiassa kirjoittajalla on aavistus, että ilman 

organisaatioiden uusjakoa, koko muutosprosessin käynnistyminen olisi voinut jäädä 

toteutumatta? 

 

Yhteisten tilaisuuksien lisäksi on järjestetty useita työryhmäpalavereita. 

Kehittämispanostukseen on luonnollisesti laskettava mukaan yksittäisten opettajien ja 

taitovalmentajien käyttämät työtunnit, jotka ovat menneet asioiden valmisteluun ja 

laadintaan, kyseisten palavereiden välillä. Panostusta ja kokousten asioita 

otsikkotasolla on kuvattu liitteessä 3 olevassa taulukossa. 

 

8.4 Opettajien tehtäväkuvat ja vastuualueet 

 

Rakennusosaston kehittämiskokouksissa nro: 6 ja 7 julkistettiin ehdotus opettajien 

tehtäväkuvista ja vastuualueista. Tässä toimintamallia kehitettiin edelleen 

opetushenkilöstön näkökulmasta tarkasteltuna. Oleellista ehdotuksessa on opettajien 

koordinointivastuu ja -valta omista oppilaistaan. Tämä tarkennus ratkaisee eräitä 

ongelmia ja mahdollisia haasteita rakennusalan koulutuksessa. Miten motivoida 

opettajia laadukkaaseen ja tehokkaaseen toimintaan? Mitä ryhmän muut oppilaat 

tekevät silloin, kun työsalissa järjestetään pienryhmälle kohdistettua työharjoitusta? 

Näistä varsinkin jälkimmäinen kysymys on askarruttanut kirjoittajaa pitkään. Sen 

ratkaiseminen oli aivan oleellista mallin toimivuuteen kyseisessä yksikössä. Toisaalta 

ongelma kohdistuu oletukseen, että opettajilla tulisi olemaan jatkossakin oma 

vastuuryhmänsä. Sekä niihin tilanteisiin, joissa opetus tapahtuu pienryhmissä 

oppilaitoksen työsaleissa tai talotyömailla. 

 

Toimintamalli ei lähtökohdiltaan vaadi opettajakohtaisia vastuuryhmiä, mutta tähän 

ratkaisuun päädyttiin kyseisessä yksikössä. Oletettavasti ammatillisen koulutuksen 
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nuoret yhteishaun oppilaat eivät ole niin itseohjautuvia, kuin ylempien asteiden 

opiskelijat. Toisinaan työkokemusta tai muita tutkintoja omaavilla vanhemmillakin 

oppilailla on tässä puutteita. Organisaation yleisellä tasolla voi olla myös niin, että 

opettajienkaan vastuullisuus ei välttämättä riitä malliin, joka olisi vastuuvapaa 

yksittäisen opettajan näkökulmasta katsottuna. Näiden vuoksi kehittämistilaisuuksissa 

on harkittu muun muassa erillisen opintokoordinaattorin toimenkuvan perustamista. 

Tämä tulisi todennäköisesti olemaan liian raskas tehtävä hoitaa sivutoimisena ja 

päätoiminen tehtävä puolestaan muodostaa taloudellisesti huomattavan kuluerän. 

Lisäksi sivutoimisessa, henkilöstöön vaikuttavissa tehtävässä, on yleisestikin eräs 

potentiaalinen varjopuoli. Ilman esimiesasemaa tai selkeätä toimenkuvaa, 

koordinaattorin toiminta voitaisiin kokea opettajien käskyttämisenä. Nyt esitettävä 

tarkennus ratkaisee osaltaan myös tämän työn toisen tutkimuskysymyksen: Miten 

siirtymävaihe uuteen toimintamalliin toteutetaan? 

  

Vastuualueita on kolme: 1-vaihe, talotyömaat ja työssäoppiminen. Nämä muistuttavat 

nykyisiä 1, 2 ja 3 luokan opettajien toimenkuvia, mutta toiminnot niiden sisällä tulevat 

muuttumaan. Oletuksena ja tavoitteena on, että opintojen aikataulu tulee muuttumaan 

merkittävästi. Itseasiassa aikataulu poistuu, ja sen korvaa oppilaan henkilökohtainen 

eteneminen. Tämä varmistaa samalla lähtökohtaisen idean oppilaiden omaehtoisesta 

etenemisestä, sekä yksilöllisistä opintopoluista. Nykyisiä toimenkuvia muistuttavissa 

vastuualueissa on lisäksi positiivinen piirre, tutulta vaikuttava asia vähentää 

todennäköisesti muutosvastarintaa. 

 

Oppilaiden koordinointi tarkoittaa kahdenlaista asiaa. Opettaja voi siirtää väliaikaisesti 

oppilaitaan suorittamaan perusharjoituksia taitovalmentajan (/opettajan) ohjattavaksi 

sillä aikaa, kun opettaa pienemmälle ryhmälle varsinaista ammatillista työsuoritusta. 

Siirtoa voidaan käyttää tarkoituksenmukaisesti tilanteissa, joissa se mahdollistaa 

suorituskykyisemmän opetuksen. Näkyvämpänä muotona, opettaja voi siirtää 

pysyvästi oppilaan/oppilaita tietyn osaamisen kerryttyä eteenpäin opinnoissaan 

seuraavan vastuualueen opettajalle. Pysyviä siirtoja nimitetään siirtymävaiheiksi. 
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Merkittävä muutos nykyiseen käytäntöön on se, että siirtymävaiheita tarkastellaan 

jokaisen oppilaan kohdalla yksilöllisesti ja voidaan tehdä missä vaiheessa lukuvuotta 

tahansa. Sivuhuomautuksena voi mainita, että tämä on periaatteellisella tasolla ollut 

mahdollista aikaisemminkin, mutta nykytilan kuvauksessa kappaleessa 6.1 mainituista 

syistä, se ei ole koskaan yleistynyt.  

 

 
Kuva 18. Opettajien tehtäväkuvat ja vastuualueet. 

 

Tässä ehdotuksessa siirtymävaihe tulee olemaan opettajien kesken puolin ja toisin 

ilmoitusluontoinen asia. Oppilaan siirtoon ei tarvitse kysyä lupaa toiselta opettajalta tai 

opetusalapäälliköltä. Oppilaan ei puolestaan tarvitse odottaa lukuvuoden vaihtumista, 

että pääsisi opinnoissaan etenemään. Kyseinen koordinointivalta omista oppilaistaan, 

ei luonnollisesti poista velvollisuutta sopia ja valmistella asia huolellisesti, kaikkien 

osapuolten kesken. Seuraavaksi lyhyet kuvaukset eri toiminnoista, tarkempi määrittely 

löytyy liitteestä 4.  

 

1-vaiheen opettaja haastattelee oppilaansa Hoks-keskusteluissa, joissa tarkastellaan 

opinto- ja työhistoria sekä arvioidaan ammatillinen osaamistaso. Oppilaat jaetaan 
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osaamistasoihin 1, 2, 3 ja 4. Kokeneimmat siirretään työssäoppimaan (osaamistaso 3) 

tai suorittamaan suoraan näyttöjä (osaamistaso 4). Suoraan näyttöihin tähtäävät 

oppilaatkin tarvitsevat yleensä täydentäviä opintoja, niiden suoritustapa suunnitellaan 

samalla. 1-vaiheen opetusjakson päättyessä, tai sen aikana, tavoitteena on siirtää 

oppilaat työssäoppimaan Top-opettajien vastuualueelle. Tällöin osaamistaso nousee 

tasolle 3. Osaamistaso-2 on varattu oppilaille, jotka tarvitsevat lisäharjaannusta vielä 

siinä vaiheessa, kun 1-vaiheen tavoitteellinen aikaikkuna päättyy. Kyseiset oppilaat 

siirtyvät oppilaitoksen omille talotyömaille, jossa pedagoginen tuki ja kokoaikainen 

opetustyö on varmistettu oppilaitoksen opettajilla.  

 

Talotyömaiden opettajien ja taitovalmentajien työnkuvat eivät juurikaan muutu, 

tarkastellen toimintaa työmaan sisäpuolisesta näkökulmasta. Oleellinen muutos 

kokonaisuutta ajatellen on, että jatkossa koko oppilasmassa ei virtaudu systemaattisesti 

talotyömaiden kautta. Talotyömaiden rooli vaihtuu pedagogisesti ja tuotannollisesti 

tarkastellen oleellisimpaan, mitä oppilaitoksen omalta työmaalta voisi itseasiassa 

olettaa. Rooli vaihtuu enemmän tukea tarvitsevien oppilaiden opettamiseen, jolloin 

kasvatuksellinenkin osuus on usein oleellista oppilaiden kehitykselle. Samalla 

perustavanlaatuiset huolet, kuten riittääkö oppilaita talotyömaille jatkossa tai 

tarvitaanko ylipäätänsä talotyömaita, tulisi unohtaa. Myöskään omaa talotuotantoa ei 

tulisi mieltää ylpeyden aiheeksi, ainakaan nykyisessä toimintamuodossa. Asenteen ja 

ylpeyden tulisi olla päinvastoin. Oppilaitoksen tilanne on sitä parempi, mitä vähemmän 

omia talotyömaita tarvitaan oppilaiden valmistamisessa työelämään.  

 

Työssäoppimis- ja oppisopimusopettajien tehtäväkuvat pysyvät lähes ennallaan. 

Heidän tehtävänään on valmistaa oppilaat työelämään, etsiä sopivia 

työssäoppimispaikkoja, käydä työmaakäynneillä ja järjestää näyttötilaisuuksia. Työn 

ohessa he ylläpitävät ja kehittävät yhteistyötä rakennusliikkeiden kanssa. 

Oppilaitoksessa kehitetään työssäoppimisen toimintatapoja edellä mainitulla Retee-

hankkeella. Eräänä kehitettävänä asiana pidettiin sitä, että työelämän tarjoamista 

työssäoppimispaikoista tulee kerätä ja jakaa tietoa systemaattisemmin. Samalla 
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seurattaisiin myös työelämän muutoksia. Koulutustarpeista voi saada ennakointitietoa 

havainnoimalla, millaisia uusia työmenetelmiä, rakenneratkaisuja ja osaamistarpeita 

on rakennustuotannon kentällä. Jos järjestelmä saadaan kehitettyä, niin tietojen keräys 

ja raportointivastuu luonnollisesti kuuluisi työssäoppimis- ja oppisopimusopettajille.  

 

Toimintamallin implementointia helpottaa se, että vain 1-vaiheen ja talotyömaiden 

käyttöönoton siirtymävaihetta tarvitsee pohtia. Oppilaitoksessa on ollut jo useita vuosia 

käytäntö, että valmistujaispäiviä on pitkin lukuvuotta. Top- /ops-opettajat ovat saaneet 

valmistaa oppilaat heti, kun se on mahdollista. Siirtymävaiheen toiminta on siten 

heidän osaltaan jo rutiinia.  

 

8.5 Vastuualueiden kehittämiskokoukset 

 

Seuraava oleellinen kehittämisvaihe oli ja on, opettajien ja taitovalmentajien jakaminen 

tiimeihin, jotka noudattavat edellä ehdotettuja vastuualueita. Tällöin alkoi varsinainen 

opetusmateriaalien laatiminen toimintamallia varten. Kirjoittaja kuuluu 1-vaiheen 

opettajien tiimiin. Tiettyjen haasteiden jälkeen kehittämistyö saatiin käynnistymään, 

kun oli sovittu pelisääntöjä, muun muassa tehtävä- ja vastuujakoon, yhteistoimintaan, 

tiedonkulkuun ja avoimuuteen.  

 

Opetusmateriaali laaditaan ja talletetaan kansioihin päivän tarkkuudella. Kyseiseen 

tietueeseen talletetaan vain ne ”sivut”, mitä on tarkoitus käydä oppilaiden kanssa läpi. 

Materiaali saa olla missä muodossa vain, oleellista on poistaa aineistosta kaikki 

ylimääräinen. Tämä helpottaa ensivaiheessa materiaalien työstämistä sekä 

valmistuessaan itse opetustyötä että opettajien sijaistamista. Jatkossa myös tiedon 

päivittäminen on selkeämpää. Opetusmateriaalien laatiminen näillä tavoitteilla on 

työlästä, mutta poistaa nyky-yhteiskunnan informaatiotulvaan liittyvän ongelman. 

Tietynlaista opetusmateriaalia löytyy vaivatta. Kaupallisiin tarkoituksiin laadittuja 

työohjeita löytyy internetistä valtavasti, hakemistot olisi helppo täyttää niillä. 

Työllistävänä ongelmana on valikoida laadukkaat dokumentit ja rajata materiaali 



117 

 

 

oleellisiin asioihin. Toinen ongelma on löytää tietyistä rakennusalan perustehtävistä 

kelvollista materiaalia, silloin kun siihen ei liity kaupallista tarkoitusta.  

Etätyöskentely toi haasteita muutosprosessille. Toisaalta poikkeustila edisti 

monenlaisia asioita niin yhteiskunnassa, kuin oppilaitoksen toiminnassa. Uskoisin että 

ilman poikkeustilaa muutosprosessissa ei olisi edetty näin pitkälle. Tietyt asiat eivät 

todennäköisesti olisi toteutuneet ollenkaan. Poikkeustilan opetusjärjestelyt aiheuttivat 

pakkotilanteen, jossa opetusmateriaali piti laatia sähköiseen muotoon nopealla 

aikataululla. Samaten digitaalisia menetelmiä oli välttämätöntä ottaa käyttöön, kuten 

Moodle-ympäristö, Teams-alustalla järjestetyt kokoukset ja opetustilanteet, 

SanomaPro:n verkkokirjat, KotoPron työssäoppimispäiväkirja sekä etänä tapahtuva 

työssäoppimisen ohjaus että näyttötilaisuudet. Poikkeusolot paransivat yleisestikin 

opettajien valmiuksia ja motivaatiota ottaa uusia menetelmiä käyttöön. 

 

8.6 Rakennusalan toimintamallin käynnistäminen ja siirtymävaihe 

 

Toimintamalli voidaan katsoa otetuksi käyttöön 26.5.2020 lähtien. Silloin pidettiin 

rakennusosaston tiimikokous, jossa julkistettiin ja hyväksyttiin oppilaiden 

koordinaatiosiirrot toisen opettajan vastuualueelle. Merkittävää toiminnassa on, että 

opettajat tekivät oppilaiden siirtoehdotukset ja ne perustuivat jokaisen oppilaan 

henkilökohtaiseen osaamistasoon. Opetusalapäällikkö jakoi Teams-alustalle taulukon, 

johon opettajat määrittelivät, siirtyykö oppilas eteenpäin. Siirrossa määriteltiin myös 

mille vastuualueelle oppilaan kannattaa mennä jatkamaan opintoja.  

 

Tällöin tapahtui ensimmäistä kertaa Salpauksessa yhteishaun oppilaiden siirto 

opinnoissa eteenpäin, ilman että sen määritti vuosiluokan vaihto. Kirjoittajan 

käsityksen mukaan, tämä oli ilmeisesti ensimmäinen kerta myös valtakunnallisesti. 

Samalla siirrettiin myös aikuisopiskelijoista koostuvien ryhmien oppilaita Top- ja ops-

opettajien vastuualueelle. Toki yksittäisiä siirtoja on tapahtunut aikaisemminkin, mutta 

tässä kokouksessa käsiteltiin vajaan 250 oppilaan tilanne. 
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Tutkimustyön pitkäaikaisimpia ratkaistavia ongelmia oli toinen tutkimuskysymyksistä. 

Yksi tärkeimmistä pilottivaiheen saaduista kokemuksista oli se, että ne auttoivat 

ratkaisemaan siirtymävaiheen toteutustavan. Tutkimuksen edetessä harkittiin useita 

erilaisia menetelmiä ja tehtiin virtuaalisia testejäkin. Eräänä vaihtoehtona oli muun 

muassa vaiheittainen siirtyminen, tavallaan joko pitkittäin tai poikittain. Pitkittäisellä 

siirtymisellä tarkoitetaan, että käyttöönotto aloitetaan koskemaan kaikkia 

vuosiluokkia. Mutta vain niitä ryhmiä, joiden opettajat haluavat ”kokeiluun” osallistua. 

Käyttöönottoa laajennettaisiin tästä saadun palautteen mukaisesti. Poikittainen 

siirtyminen tarkoittaa ajallista siirtymistä ”yhtenä rintamana”. Tällöin malli otetaan 

käyttöön ensimmäisen vuosiluokan kaikilla ryhmillä, sitten vuosittain eteenpäin 

seuraavilla. Vaiheittaisetkin siirtymiset olisivat voineet toimia. Näiden varjopuolena 

on, että siirtyminen olisi voinut epäonnistua. Sekä onnistuessaankin vaiheittaiset 

käyttöönotot olisivat voineet tuoda epätasa-arvoisen kohtelun tuntumaa, varsinkin jos 

hyvää palautetta olisi saatu kokeiluun osallistuneilta opettajilta itseltään.  

 

Pilotista saatu kokemus osoitti puolestaan todeksi kirjoittajan ennakkokäsityksen. 

Toimintamallin osittainen käyttöönotto ei tuo helpotusta opetustyöhön, eikä 

toimintamallista saada kaikkea hyötyä organisaatiotasollakaan. Oppilaat olisivat 

hyötyneet myös osittain käyttöönotetusta mallista. Mutta luonnollisesti vain he, jotka 

olivat siihen osallisena.  

 

Ainoa toimiva ratkaisu tähän kysymykseen on lopulta hyvin yksinkertainen, sekä eräs 

alusta asti pysynyt vaihtoehto. Siirtymävaihe uuteen toimintamalliin on tapahduttava 

kerralla. Sen on tapahduttava yhdessä hetkessä, koskien koko rakennusosaston 

henkilökuntaa ja sillä hetkellä oppilaitoksessa kirjoilla olevia oppilaita. Muutoin 

toimintamallin käyttö jää ”torsoksi” ja siitä saatavia hyötyjä ei saada käyttöön. Tämä 

puolestaan johtaisi erittäin todennäköisesti toimintamallin kehityksen pysähtymiseen 

ja lopulta käyttöönoton lopettamiseen. Näin ei kuitenkaan tapahtunut.  
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8.7 Juurrutus ja toimintamallin levittäminen muille aloille 

 

Juurrutus rakennusosaston yksikköön on itseasiassa jo aloitettu. Kun muutosprosessin 

kehittämistyö on tehty niiden henkilöiden kanssa, jotka tulevat lopputulosta 

käyttämään, niin se sitouttaa rakennettuun kokonaisuuteen. Samalla erilaisten 

toimintojen sisällöt, niiden omaksuminen ja hyväksyminen tulevat prosessin 

sivutuotteena. Ehkä tärkeimpänä asiana, tällä tavalla tehty kehittämistyö johtaa 

todennäköisesti hyvään lopputulokseen. 

 

Toimintamallin levittäminen oppilaitoksen muille aloille olisi kirjoittajan mielestä 

erittäin suositeltavaa. Tämän toteutuminen voidaan nähdä kuitenkin vasta 

lähitulevaisuudessa. Toimintamallin runko toimii kirjoittajan mielestä lähes mille 

osaamisalalle vain. Kyseisen alan prosessit järkevästi ja suositelluilla menetelmillä 

määriteltynä, toimintamalli nostaa todennäköisesti organisaation muidenkin 

yksiköiden suoristuskykyä. Tähän asiaan palataan seuraavassa luvussa. 
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9. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän työn kehittämis- ja muutosprosessi noudatti mukaillen työssä esitettyjä teorioita 

organisaation muutoksissa. Menetelmät osoittautuivat toimiviksi. Tutkimuksessa 

havaittiin useita rationalisoitavia asioita ja erilaisia ongelmakohtia, mutta myös 

kehitysideoita haasteiden ratkaisemiseen. Työn tuloksena rakennusalan koulutukseen 

kehitettiin organisaation suorituskykyä parantava toimintamalli, joka vastaa 

ammatillisen koulutuksen reformin sekä ennakoituihin haasteisiin lähitulevaisuudessa.  

 

Toimintamalli muuttaa opetustyön kokonaisvaltaisesti ja osittain siihen liittyvän 

ohjauksen sekä päätäntäketjun. Tämän vuoksi kirjoittaja epäili pitkään, ettei esitetyn 

toimintamallin käyttöönottoa tulla koskaan edes harkitsemaan. Tätä kirjoittaessa voi 

kuitenkin helpottuneena todeta, että toimintamallin implementointi on jo käynnissä.  

 

9.1 Toimintamallin etuja 

 

Toimintamalli nostaa organisaation suorituskykyä useilla tavoilla. Tässä yhteydessä 

suorituskyvyn nostamisella tarkoitetaan vastaamista ensisijaisesti ammatillisen 

koulutuksen reformin rahoitusjärjestelmän mittaristoihin. Opetustyön onnistumista 

mittaavat suoritusrahoitus (valmistuneiden tutkinnon osien ja tutkintojen määrä) ja 

vaikuttavuusrahoitus (työllistyneiden tai jatko-opintoihin hakeutuneiden määrä ja 

oppilaiden palaute). Tuottavuutta nostaa lähtökohtaisesti jo ydintoiminnan prosessien 

määrittely. Prosessien verkkoon määritellään vain ne toiminnot, mitä tarvitaan hyvän 

lopputuloksen aikaansaamiseksi ja toimintamallin kokonaisuuteen kuvataan tarvittavat 

tukitoiminnot sekä yrityksen toimintaympäristö. Kuten johdannossa, toimintamallia 

rakentaessa joudutaan pohtimaan, mitä oppilaitoksessa tehdään ja miksi? 

 

Toimintamalli nopeuttaa opiskeluaikaa ja nostaa opetuksen laatua. Opetuksen 

suunnittelun työkalulla arvioituna ja aikuisoppilaista saatujen kokemusten perusteella, 
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opintoaika tulee nopeutumaan keskimääräisesti noin vuodella. Kyvykkäimmät oppilaat 

valmistunevat tätäkin nopeammin, kuten suuri osa aikuisoppilaista. Tämän tekee 

mahdolliseksi toimintamallin sisäänrakennettu ominaisuus yksilöllisestä opintopolusta 

ja aikataulusta. Toisaalta ominaisuus tuo mukanaan myös sen, että enemmän tukea 

vaativat oppilaat saavat tarvittaessa tukea ja lisäaikaa opintoihin. Kun edistyneemmät 

oppilaat ovat työssäoppimassa, niin oppilaitoksen tiloihin ja talotyömaille jäävät 

opettajien ohjattavaksi enemmän tukea tarvitsevat. Hyöty on siten tavallaan myös 

automaattista. 

 

Toiminnan tuottavuutta ja laatua nostaa se, että jokaiselle opetusprosessille 

suunnitellaan tarkoituksenmukainen oppilasmäärä ja menetelmä. Samalla laatu 

vakiintuu, kun opettajat käyttävät samoja materiaaleja, tehtäviä ja osaamisen 

arviointikriteerejä. Opetustyössä on ollut huomattaviakin eroja, mitä asioita opettajat 

ovat käyneet oppilaiden kanssa läpi teorialuokassa ja työsaliopetuksessa. Useamman 

henkilön mukana olo suunnittelussa laajentaa työelämäyhteyttä ja varmentaa tiedon 

osaamistarpeista. Työelämäyhteyttä parantanee myös Retee-hankkeen tulokset. 

Yhdessä mietityt toimintatavat sitouttavat, mahdollistavat laadukkaan lopputuloksen, 

vähentävät muutosvastarintaa ja helpottavat omaksumista. Samalla yhteisöllisyys ja 

työhyvinvointi todennäköisesti kasvavat. Jatkossa opetusmateriaalien päivittäminen ja 

menetelmien edelleen kehittäminen tehostuvat myös, jos kaikkien henkilöiden 

panostus saadaan käyttöön ja aktiivinen toiminta ylläpidettyä.  

 

Prosessien verkossa määritellyt asiat selkeyttävät opintoja oppilaille ja opettajille 

itselleen, mutta myös organisaation johdolle. Tämä antaa lisätietoa kiinteistöinfran 

lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnitteluun, potentiaalisen mahdollisuuden tarkkailla eri 

opintojen trendejä, lisätä organisaation avoimuutta ja tuoda taloudellista vastuullisuutta 

opettajakunnalle. Taloudellista tuottavuutta nostaa ennen kaikkea opetusresurssien ja 

kiinteistöjen tehokas käyttö. Oppilaitoksen tiloissa annettava opetus keskittyy 

ammatilliseen ydinosaamiseen. Näin ollen oppilaat ovat koululla vain sen aikaa, että 

hallitsevat perustaidot ja kädentaitojen harjaannuttaminen siirtyy 
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työssäoppimisympäristöihin. Tämä on edullista oppilaitokselle, mutta varmistaa 

samalla opetuksen relevanttiutta ja kohdentumista työelämän tarpeisiin. Kiinteät ja 

muuttuvat kulut tulevat vähentymään oppilasta kohden suurin piirtein suorassa 

suhteessa nopeutuneeseen aikatauluun. Kiinteistökulujen osalta on potentiaalinen 

mahdollisuus säästää kuitenkin enemmän, mitä jo näillä toimenpiteillä saavutetaan.  

 

Kehittämistilaisuuksissa löydettiin useita rutiinimaisia tehtäviä ja työllistäviä 

toimintoja, mitä saatiin järkeistettyä. Toimintamallin tueksi ehdotettiin IT-järjestelmää, 

mutta sitä ei ole vielä rakennettu. Valtaosa ongelmista saatiin ratkaistua muilla tavoin 

ja osa rutiineista helpottui Salpaukselle hankitun Wisma-ohjelmiston myötä. 

Järkeistettyjä toimintoja olivat muun muassa: oppilaan henkilökohtaistaminen, 

työssäoppimispäiväkirja, ateriakorvaushakemus ja näyttöjen kontrollointi. Oppilaan 

itsearviointi ja kontrolli lähijaksojen suorittamisesta tulee muodostumaan Moodle-

ympäristöön, kun viimeisetkin opetusmateriaalit saadaan valmiiksi. Lähijaksojen 

ilmoittautuminen ei ole vielä käytössä, mutta sen järjestäminen samalle alustalle on 

helppoa. Ilmoittautumisvelvollisuus sitouttaa opiskelijaa opintoihin.  

 

Lukujärjestyksien laadinta ja poissaolojen kirjaamiset jäävät periaatteessa 

tarpeettomaksi. Varsinainen päätös näiden osalta tehdään myöhemmin, mutta 

lukujärjestyksen rooli väheni jo nyt tehdyillä toimilla. Kyseisten toimintojen 

poistaminen vähentäisi epäoleellisia tehtäviä opettajilta, opetusalapäälliköiltä, opinto-

ohjaajilta ja resurssisuunnittelijoilta. Tämä nostaisi tuottavuutta, mutta myös laatua, 

kun kyseisiltä henkilöiltä jäisi aikaa keskittyä toimenkuvansa ydintehtäviin. 

 

Tulevassa toiminnassa opettajat keskittyvät oleelliseen, eli huolehtimaan opintojen 

etenemisestä, työssäoppimisen laadukkaasta sisällöstä, työssäoppimissopimuksista ja 

ammatillisista teoriaopinnoista. Oppilaita koskevat rutiininomaiset tehtävät ja erilaiset 

raportoinnit opinnoista siirretään ensisijaisesti oppilaiden itsensä tai digitaalisten 

automaatiotoimintojen tehtäväksi. Näistä opettajille jää vain asioiden tarkastaminen ja 

hyväksyminen. Poissaolojen seurannasta siirrytään opintojen seurantaan. Opintojen 
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mielekkyyttä nostaa prosessien verkon opinto-osiot, jotka mahdollistavat nopean 

palautteen ja osion kertaamisen, jollei suoritus ole hyväksyttävä. 

 

Osaamistarpeiden haastavasta ennakointityöstä voidaan luopua, sen tilalle sisällytetään 

kokeilukulttuuri. Tällöin yksinkertaisesti laitetaan opetustarjonta esille ja seurataan 

mille on kysyntää. Prosessien verkko muodostaa koulutuskeskus Salpauksen 

"ruotsinlaiva-buffetin" rakennusalan koulutustarjonnalle (mukaillen, Halava, 2017). 

Eräillä toimijoilla tietotekniikka-, peli- ja mobiililaiteteollisuudessa kokeilukulttuurista 

on muodostunut vakiintunut jo käytäntö (Fiilin, 2015, 2). Kokeilukulttuuri on myös 

hyvin edullista, koska tarjontavaiheessa kustannuksia ei ole juurikaan muodostunut.  

 

Kaikki edellä kuvatut asiat johtavat onnistuessaan siihen, että rahoituksen tuloutus 

nopeutuu, varmistaa osaltaan täyden rahoitusosuuden saamisen ja samalla 

opetustoiminnan kulut pienenevät. Toimintamalli tarjoaa siten potentiaalisen 

mahdollisuuden nostaa merkittävästi oppilaitoksen tuottavuutta. Korpi et al. toteavat 

tutkimuksessaan, että asiakaslähtöisyys (työelämän ja oppilaiden tarpeet) ja toiminnan 

tehokkuus liittyvät läheisesti toisiinsa, mitä joustavampaa toiminta on, sitä 

tehokkaampaa se on (Korpi et al. 2018, 112). Organisaation tuottavuuden kannalta on 

oleellisinta reformin rahoitusuudistuksen periaatteet. Opetustoimesta maksetaan 

suurelta osin työn tuloksesta, ei pelkästään siihen käytetystä ajasta. 

 

9.2 Tutkimustyön muut tulokset ja suositus organisaatiolle 

 

Tutkimustyön teoriaosuus muutosprosessista ja sellaisen läpivieminen, hyödyttivät 

myös kirjoittajaa itseään. Saadut kokemukset nostivat tietoisuutta, miten itse 

kehittämisprosessi on syytä hoitaa tämänlaisessa organisaatiossa. Toisaalta 

tutkimustyön ohessa saadut tulokset ja muutosprosessien teoriatietämys voisivat olla 

hyödyksi laajemminkin, jos toimintamallin käyttöä harkittaisiin muille osastoille, tai 

jopa muille oppilaitoksille. Kirjoittajan mielestä on jokseenkin selvää, että työssä 

esitetty toimintamalli nostaisi muidenkin ammatillisten alojen suorituskykyä.  
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Valitettavan yleinen käytäntö kehittämishankkeissa on kirjoittajan muunkin 

työkokemuksen mukaan, suunnitella organisaation ylätasolla valmis ratkaisu ja ottaa 

se käyttöön. Toisinaan ratkaisu julkaistaan puolivalmiina ja muulle organisaatiolle 

annetaan näennäinen mahdollisuus vaikuttaa asioihin, mutta perusratkaisuun ei tule 

muutosta. Tällainen tapa vaikuttaa tehokkaalta, joissain tapauksissa se voi sitä ollakin. 

Maturiteettitasoltaan korkeassa asiantuntijaorganisaatiossa, tällainen toimintatapa ei 

välttämättä johda edes tyydyttävään lopputulokseen. 

 

”Managers expect they will be able to indentify, plan for, and influence all the variables 

and players in advance, but they can´t. Nobody is that smart or has that clear a cristal 

ball.”(Matta ja Ashkenas 2003, 8). Moniulotteisissa asioissa tulisi siis ymmärtää, että 

yksin ei kukaan voi saada aikaan täydellistä lopputulosta, oli henkilö kuinka kyvykäs 

hyvänsä. Tärkeimpänä saatteena harkitessa toimintamallin käyttöönottoa, oleellinen 

lähtökohta on tehdä kehittämistyö niiden henkilöiden kanssa, jotka tulevat 

toimintamallilla toimimaan. Kuten edellä, muutosprosessi noudatti mukaillen työssä 

esitettyjä teorioita organisaation muutoksissa. Kirjoittaja on vakuuttunut, että ilman 

tällä tavalla edennyttä prosessia, tulokset olisivat olleet heikommat. Hyvin johdettu 

muutosprosessi tulisi seuraavassa toimintayksikössä muodostumaan kevyemmäksi, 

koska useat taustatiedot ja toimintamallin kokonaisuus ovat jo valmiina. 

Kehittämistyön oleellisimman vaiheen muodostavat siten opinto-osioiden prosessien 

määrittely, osioiden sisältöjen ja toimintojen kohdentaminen kyseiseen 

toimintayksikköön.  

 

Muutosprosessin ja teorioiden toimivuutta osoittaa se minkälaisessa työyhteisössä 

kehittämistyö tehtiin. Oppilaitoksen toiminta ja toimintaympäristö ovat pitkään olleet 

lähes muuttumattomat, organisaation maturiteettitaso on korkea. Ydintehtävän 

tuottavat pitkän työkokemuksen omaavat, persoonana samanaikaiset, oman alansa 

asiantuntijainsinöörit ja opettajat. Heidän luonteenomaista ammatillista identiteettiä 

vahvistavat organisaation johtamiskulttuuri, sekä oppilaisaines, joka vaatii 
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auktoriteettia opetustilanteissa. Opettajat ovat tottuneet tekemään asioita 

vuosikymmenien ajan hyvin itsenäisesti ja juuri omalla tavallaan. Prosessi eteni hyvin 

ajatellen myös tulevan muutoksen vaikuttavuutta. Radikaalissa muutoksessa on 

oletettavaa, että se tulee kohtaamaan muutosvastarintaa. Prosessin eri vaiheet 

onnistuivat kuitenkin muuttamaan pinnan alla kyteneen epätoivon innostuneeksi 

kehittämistyöksi.  

 

Kirjoittajalla on vahva ennakkokäsitys, että ilman organisaation kulttuurimuutosta, 

mukaan lukien johtamisen asenteita ja yrityksen mittaristoja, yrityksen pitkän 

tähtäimen kehitys jäänee vaatimattomaksi. Tutkimustyötä tehdessä kirjoittajalle 

selkeni taustalla olevia asioita, mitkä eivät välttämättä käy esille toimintamallin 

kuvauksesta. Salpauksen organisaatiolle voi esittää kaksi ohjenuoraa tuottavuuden 

parantamiseen, joita voi itseasiassa suositella, vaikka kyseistä toimintamallia ei edes 

harkittaisi.  

 

Ensimmäisenä on petollisen yksinkertaiselta vaikuttava ohje. Koulun fyysisissä 

tiloissa, intensiivisillä lähijaksoilla opetetaan ainoastaan niitä asioita, mitä oppilas ei 

todennäköisesti tulisi oppimaan työmaalla. Oppiminen ja varsinkin harjaantuminen 

työsuorituksissa, tapahtuisi jatkossa pääsääntöisesti työssäoppimisjaksolla. Ohje 

vaikuttaa helpolta ja tavoittelee muun muassa kiinteistökulujen vähentämistä. Käytäntö 

on kuitenkin osoittanut, että organisaatioissa puuttuu vastuullisuutta sellaisissa 

asioissa, jotka ovat ikään kuin työn luontaisetuja. Esimerkiksi riittävän suuret tilat, 

hyvät varusteet, koneet, kännykät ja tabletit eivät tunnu tuhlaukselta silloin, kun niiden 

paremmuudesta kilpaillaan osasto- ja henkilötasolla. Toinen ohjenuora 

muutosprosessiin on karrikoiden ilmaistuna se, että opettajien tulee päästä helpolla. 

Opettajien tulisi saada suoriutua työstään oleelliseen keskittyen, mahdollisimman 

vähillä tuntiresursseilla. Ajatuksen vastakohta tuntuu olevan oppilaitoksissa 

sisäänrakennettu kaikkialla Suomessa. Opettajan työpanos on kuin ehtymätön ja 

ilmainen luonnonvara, kyseisen henkilön rekrytoinnin jälkeen. Haastattelujen mukaan, 

opettajan työpanoksella voidaan teettää ja vaatia kaikkea mahdollista, edes jollain 
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tavalla opetustoimintaan liittyvää toimintaa. Tämä on johtanut ammatillisten 

oppilaitosten tuottavuuden tehottomuuteen. Suorittavan tahon toiminta on täytetty 

byrokratialla ja erilaisilla rutiineilla, jotka eivät ole varsinaista opetustyötä. 

Tuotantotaloudellisesti ajatellen, koneisto yrittää painaa täysillä, mutta se tuottaa 

suureksi osaksi turhia asioita. Valitettavasti tässä eivät ole kärsijänä niinkään opettajat, 

joille palkka juoksee käytettyjen tuntien mukaisesti, vaan kärsijänä ovat oppilaat sekä 

välillisesti yhteiskunta.  

 

Muutosprosessiin liittyvänä seikkana voisi mainita vielä erään havainnon. Prosessin 

aikana voi todennäköisesti nousta huolia, miten työkuormitus jakaantuu, loppuvatko 

työt tai jonkin osa-alueen toiminta kokonaan? Näin kävi myös rakennusosaston 

muutoksessa. Eräs vastaus kyseisiin huoliin on henkilötasolla asenteen muutos ja 

organisaatiotasolla lupaus, ettei ketään irtisanota. Jälkimmäinen voi tapahtua 

luonnollisesti vain kyseisen organisaation mahdollisuuksien mukaan. Tulevaisuuden 

ennustaminen on haastavaa. Toimintamalli kykenee nopeisiin muutoksiin, miksi tulisi 

edes yrittää ennakoida muutoksia? Henkilötasolla ennakoimaton tulevaisuus voi 

ahdistaa. Sen tilalle olisi tuottavampaa ja henkilölle itselleenkin helpompaa, yrittää 

löytää positiivinen asenne muutokseen. Asenne, jolla kehitetään toimintoja tuottaviksi, 

mielekkäiksi ja katsotaan mihin se johtaa. Toiminta tulee olla tällöin hyvin avointa 

organisaation ja henkilökunnan kesken, kuten jakamalla jokaisen henkilön 

työkuormitukseen vaikuttava tieto yhteisellä alustalla. Jos tulevaisuudessa jokin 

toiminto muuttuu ja vaatii enemmän resursseja, niin sinne siirretään enemmän 

henkilökuntaa. Vastaavasti vähemmän vaativalta alueelta on oltava valmis siirtymään 

auttamaan muita. 

 

9.3 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi, johtopäätös 

muutosprosessista ja eräs tutkimusehdotus 

 

Abduktiivinen päättelyn teoria vapautti etenemään sen asian kanssa, että kirjoittajalla 

oli hyvin varhaisessa vaiheessa epämääräinen hahmotelma ratkaisusta yleisellä tasolla. 
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Johtoajatuksen toimivuutta lähdettiin testaamaan aidolla tutkimusasenteella, niin 

sanotusti puhtaalta pöydältä. Kehittämistyön annettiin vapaasti johtaa mihin suuntain 

vain, vaikka johtoajatuksen hylkäämiseen, tai lähelle alkuperäistä hahmotelmaa.  

 

Tutkimustyössä oleellisia asioita ovat sen luotettavuuden ja toistettavuuden 

osoittaminen. Kirjoittajan mielestä tutkimuksen luotettavuutta nostaa työssä käytetty 

toimintatapa, jossa kehittämistyön lopputulos on peräisin kaikkien siihen 

osallistuneiden henkilöiden panoksesta. Vakuuttavin todiste luotettavuudesta on 

varmaankin se, että toimintamalli otetaan käyttöön. Tutkimuksen toistettavuuden 

onnistuminen on puolestaan hieman arveluttavaa. Tutkimus on toistettavissa, mutta 

prosessi on työläs ja voi itseasiassa johtaa erilaiseen lopputulokseen. Tämä ei 

kuitenkaan vähennä itse tutkimuksen luotettavuutta, koska kyseisten menetelmien 

luonteeseen kuuluu asioiden kehittyminen vapaasti, järkevään suuntaan.  

 

Kehittämisprosessin aikana käytettiin työtapaa, joka voi mahdollisesti tuoda oman 

piirteensä kehittämismenetelmien joukkoon. Kuten kappaleessa 5.8.4 mainittiin, 

käsitys voi johtua kylläkin kirjoittajan perehtymättömyydestä. Joka tapauksessa, 

kyseisen tapaisesta kehittämismenetelmästä olisi mielekästä löytää kirjallisuutta, tai 

että sitä lähdettäisiin tutkimaan.  

 

Ajatus järjestää kahvipöytäkeskusteluja voi johtua kirjoittajan työhistoriasta, jossa 

teollisuuden kehittämishankkeita on tehty työn ohessa, eri asiantuntijoiden ja 

suorittavan tahon kanssa. Työnkuvaan on muutoinkin kuulunut pitkäkestoisia jatkuvan 

parantamisen kehittämistöitä. Voiko olla niin, että aiheesta ei tunnu löytyvän 

kirjallisuutta, koska tutkijataho tulee useimmiten organisaation ulkopuolelta. Tällöin 

kehittämistilaisuudet tulee olla lyhyitä ja tehokkaita. Näin ollen niiden tulee olla myös 

hyvin strukturoituja ja valmisteltuja. Tällaisten tilaisuuksien järjestäminen vaatii hyvää 

teoriapohjaa, joten tällaiselle kirjallisuudelle on sekä kysyntää että asiantuntevia 

tutkijoita.  
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9.4 Lisätutkimus- ja kehittämistarpeita organisaation kannalta  

 

Työssä esitettiin luonnos opetuksen tuotanto- ja tuottavuusjärjestelmäksi ja ehdotuksia 

organisaation suorituskyvyn parantamiseen. Niiden edelleen kehittäminen on 

ajankohtaista. Organisaation tuottavuutta kehittävä ja opettajakuntaa tuottavuuteen 

kannustava toimintamallin osio, antaa potentiaalisen mahdollisuuden nostaa 

merkittävästi organisaation suorituskykyä. Ehdotuksessa opettajat ja taitovalmentajat 

määrittelevät opetuksen suunnittelutyössä myös kustannukset, organisaatiolle tulee 

laatia suorituskykyä mittaava mittaristo ja henkilöstön palkkausjärjestelmään 

kannustava osio suorituskykyä nostamaan.  

 

Toinen potentiaalinen mahdollisuus on säästää kiinteistökuluissa enemmän, mitä 

työssä esillä olleet toimet tuovat. Kirjoittajan väite perustuu tuotantotalouden 

opinnoissa tehtyyn ryhmätyöhön, joka laadittiin Salpauksen rakennusalan 

koulutukseen. Työn lopputuloksen perusteella voi esittää, että asian tutkiminen 

esimerkiksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan, voisi olla erittäin hyödyllistä.   

Organisaation arvolupauksia ja ansaintamalleja määrittäessä löydettiin huomattavia 

säästökohteita, ainakin rakennusalan koulutuksessa.  

 

Rakennusalan nykyisiä osaamisen tarpeita on ongelmallista määritellä. Tämän vuoksi 

herää kysymys: voidaanko tästä huolimatta määritellä tulevaisuuden tarpeita tai onko 

löydettävissä yksittäiselle henkilölle kuuluvia erityispiirteitä, millä vastata 

tulevaisuuden muuttuviin tarpeisiin? Ennakoinnin yhtenä tietolähteenä voidaan käyttää 

työelämästä saatavia havaintoja heikoista signaaleista, jos niitä aletaan kerätä kuten 

Retee-hankkeessa ilmeisesti tullaan ehdottamaan. 

 

Pedagogiset asiat rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle, niiden kehittämistä ei tulisi 

myöskään unohtaa. Tällainen asia kuuluu kuitenkin toiselle tieteenalalle. 
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10. YHTEENVETO 

 

Tutkimuksen tavoite oli luoda koulutuskeskus Salpauksen rakennusalan koulutukseen 

toimintamalli, joka mahdollistaa yksilölliset opetustarpeet ja organisaation 

suorituskyvyn parantamisen. Toimintamallissa opetustyö järjestetään eräänlaiseksi 

prosessien verkoksi, jossa ammatilliset osaamisalueet on pilkottu pieniin osioihin. 

Opinto-osiot muodostavat opetusprosessien verkon, jonka kautta opinnot muodostuvat 

oppilaille yksilöllisesti. Opettaja tai opettajaryhmä määrittelevät kyseisiin osioihin itse, 

miten, milloin, millä tavalla, missä ympäristössä ja millä oppilasmäärällä yksittäinen 

opetusprosessi järjestetään. Nuorisoasteen opetustoiminnan perinteinen jako 1–2–

3 -vuoden opintoihin ja oppilaiden jakaminen a, b, c ja d -ryhmiin, sekä opettajakunnan 

jakaminen eri vuosiluokkien nuorisoasteen opettajiksi tai kaikkia opetustoiminnan 

vaiheita hoitaviksi aikuiskouluttajiksi, jäävät historiaan. Toimintamalli muuttaa 

opetustyön kokonaisvaltaisesti ja osittain siihen liittyvän ohjauksen sekä 

päätäntäketjun. 

 

Työn lähtökohtina kuvataan rakennusalan koulutuksen nykytila, ammatillisen 

koulutuksen reformin muutoksia, luodaan katsaus ammatillisen koulutuksen 

kehittymiseen, sivutaan rakennusalan koulutuksen nykyisiä ja tulevia haasteita, sekä 

käsitellään työssäoppimiseen liittyvää teoriaa. Työssä kuvataan eräitä pilottihankkeita, 

sekä yksittäisiä esimerkkejä erilaisista toimintatavoista niin Suomesta kuin ulkomailta.  

 

Tutkimuksessa tarkastellaan myös, miten itse muutosprosessi on syytä toteuttaa 

maturiteettitasoltaan korkeassa asiantuntijaorganisaatiossa. Kohteena olevan 

oppilaitoksen toimintaympäristö ja toimintatavat ovat olleet pitkään muuttumattomat. 

Kyseistä organisaatiota kohtaa historiallisen laaja uudistus, ammatillisen koulutuksen 

reformi. Se aiheuttaa ulkopuolisen muutospaineen, jonka voisi määritellä radikaaliksi. 

Työssä kuvataan eri tutkijoiden ja yritysjohtajien näkemyksiä siitä, miten 

kehittämisprosesseja tulisi johtaa ja organisoida. Osiossa määritellään johtamisen 

haasteita, toisaalta tuodaan esille esimerkkejä toimivista kehittämisprosesseista, sekä 
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kerrotaan näkemyksiä luovuutta ja innovaatiotoimintaa edistävistä 

organisaatiorakenteista ja -kulttuureista.  

 

Toimintamalli ja sen lähtökohtainen tarve, kytkeytyvät monimuotoiseen 

kokonaisuuteen oppilaitoksen toimintaympäristössä. Sen muodostavat muun muassa 

tilaajaosapuolen vaateet, oppilaan ja työelämän tarpeet, Salpauksen johtamisjärjestys 

ja organisaatiokulttuuri, henkilöstön osaaminen ja asenne, Salpauksen fyysiset tilat, 

erilaiset rutiinit ja säännöt sekä digitaaliset ympäristöt, niin oppilaitoksen sisällä kuin 

ulkopuolisilla tahoilla.  

 

Tässä työssä oleellista oli opetukseen liittyvien prosessien tunnistaminen, määrittely ja 

kehittäminen. Tavoitteeksi otettiin rationalisoida toimintoja prosessijohtamisen kautta, 

tarkastelemalla yksikön erilaisia prosesseja, poistaa turhia toimintoja ja virtaviivaistaa 

jääviä. Työssä tutkitaan julkisen sektorin oppilaitosta, jolloin on mielekästä käsitellä 

laajempaa kokonaisuutta, muun muassa opetustyön asiakaslähtöisyyttä, 

tuloksellisuutta, vaikuttavuutta, laatua ja sen mielekkyyttä. Näin ollen voidaan pelkän 

tuottavuuden nostamisen sijaan puhua organisaation suorituskyvyn parantamisesta, 

edeltä mainituin osin. 

 

Organisaation tuottavuutta nostaa lähtökohtaisesti jo ydintoiminnan prosessien 

määrittely. Prosessien verkkoon määritellään vain ne toiminnot, mitä tarvitaan hyvän 

lopputuloksen aikaansaamiseksi ja toimintamallin kokonaisuuteen kuvataan tarvittavat 

tukitoiminnot sekä yrityksen toimintaympäristö. Periaatteena on pilkkoa lopputuotteen 

(ammatillinen osaaminen) työstövaiheet (opetustyö) täsmällisiin prosesseihin 

(opetusosiot), joiden läpi jalostettava tuote (oppilas) kulkee oman tarpeensa 

(aikaisempi osaaminen, työelämän tarpeet) ja aikataulunsa (kyvykkyys, motivaatio) 

mukaisesti. Lopputuotteen laadun määrittää ensisijaisesti Opetushallitus ja välillisesti 

työelämä, mutta itse prosessien sisällöt ja siellä edellytetyt toiminnot määrittävät 

opettajat itse (tuotantokoneisto).  
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Toimintamalli nostaa organisaation suorituskykyä useilla tavoilla, vastaten 

ensisijaisesti reformin rahoitusjärjestelmän mittaristoihin. Onnistumista mittaavat 

suoritusrahoitus (valmistuneiden tutkinnon osien ja tutkintojen määrä) ja 

vaikuttavuusrahoitus (työllistyneiden tai jatko-opintoihin hakeutuneiden määrä ja 

oppilaiden palaute). 

 

Toimintamalli nopeuttaa opiskeluaikaa ja nostaa opetuksen laatua. Nopeamman 

etenemisen mahdollistaa yksilölliset opintopolut ja jäykän aikataulun poistuminen. 

Toisaalta enemmän tukea vaativat oppilaat saavat tarvittaessa tukea ja lisäaikaa 

opintoihin. Opetustyön laatu vakiintuu, yhteisillä opetusmateriaaleilla, -tehtävillä ja 

osaamisen arviointikriteereillä. Prosessien verkossa määritellyt asiat selkeyttävät 

opintoja oppilaille ja opettajille itselleen, mutta myös organisaation johdolle. Tämä 

antaa muun muassa lisätietoa kiinteistöinfran lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnitteluun. 

Osaamistarpeiden haastavasta ennakointityöstä voidaan luopua, sen tilalle sisällytetään 

kokeilukulttuuri. Tämä antaa potentiaalisen mahdollisuuden tarkkailla eri opintojen 

trendejä. Jatkossa mahdollisuutena on myös lisätä organisaation avoimuutta ja tuoda 

taloudellista vastuullisuutta opettajakunnalle, jos toimintamalliin lisätään kannustava 

palkkausjärjestelmä.  

 

Toimintamallin kehittämistyössä ja prosessien tunnistamisessa löydettiin useita 

rutiinimaisia tehtäviä ja työllistäviä toimintoja, joita järkeistettiin. Näitä olivat muun 

muassa: oppilaan henkilökohtaistaminen, työssäoppimispäiväkirja, 

ateriakorvaushakemus ja näyttöjen kontrollointi. Oppilaan itsearviointi ja kontrolli 

osioiden suorittamisesta. Lukujärjestyksien laadinta ja poissaolojen kirjaamiset jäävät 

periaatteessa tarpeettomaksi opinto-osioiden korvatessa samoja tietoja. Tämä vähentää 

epäoleellisia tehtäviä opettajilta, opetusalapäälliköiltä, opinto-ohjaajilta ja 

resurssisuunnittelijoilta.  

 

Usean henkilön määrittelemät opinto-osioiden toiminnot ja sisällöt laajentavat 

työelämäyhteyttä ja varmentavat tiedon osaamistarpeista. Työssäoppimisen lisääminen 
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varmistaa samalla opetuksen relevanttiutta ja kohdentumista työelämän tarpeisiin. 

Henkilökunnan yhdessä määritellyt toimintatavat sitouttavat, mahdollistavat 

laadukkaan lopputuloksen, vähentävät muutosvastarintaa ja helpottavat omaksumista. 

Samalla yhteisöllisyys ja työhyvinvointi todennäköisesti kasvavat. Jatkossa 

opetusmateriaalien päivittäminen ja menetelmien edelleen kehittäminen tehostuvat. 

 

Kehittämistyöhön osallistui Salpauksen rakennusalan opettajia, oppilaita, 

opintosihteerejä, opinto-ohjaajia, kuraattoreja ja esimiehiä. Työssä oli mukana myös 

muiden opintoalojen opettajia kiviasentaja-, talotekniikka- ja elintarvikealoilta. 

Rakennusalan työelämää edustivat eri työnantajat, työntekijät ja heidän etujärjestönsä. 

Tutkimukseen liittyi myös muiden oppilaitosten ja Opetushallituksen edustajia Teppo-

hankkeen työryhmissä. Tutkimus- ja kehittämistyötä tehtiin haastatteluilla, erilaisilla 

työpajoilla, kehittämistilaisuuksilla ja -palavereilla. Työ kohdistuu ensisijaisesti 

rakennusalan koulutukseen, perustutkinnon osaamistasolla. Näin ollen työssä 

ehdotetun toimintamallin esimerkinomaiset kuvaukset kohdistuvat kyseiseen alaan ja 

osaamistasoon. Toisaalta tutkimuksen tuloksena syntyi yleinen ja avoin toimintamalli. 

Prosessien määrittelyllä, opinto-osioiden sisältöjen ja toimintojen kohdentamisella, 

toimintamalli soveltuisi muidenkin ammatillisten alojen käyttöön. Kirjoittajan mielestä 

on jokseenkin selvää, että työssä esitetty toimintamalli nostaisi muidenkin 

ammatillisten alojen suorituskykyä 

 

Kirjoittajalle on mieluisaa todeta, että työssä ehdotettu toimintamalli otetaan käyttöön 

rakennusalan koulutukseen kohdeorganisaatiossa. Opinto-osioiden konkreettisten 

sisältöjen luominen implementoinnin käynnistämiseksi on laaja työkokonaisuus, joten 

siihen osallistuu yksikön koko henkilökunta. Implementointivaiheen tarkennukset 

kohdistuvat nimenomaisesti kyseisen yksikön erityistarpeisiin, kuten henkilöstön 

kokoonpanoon, osaamiseen, tasapuoliseen työn kuormittavuuteen, erilaisiin 

oppimisympäristöihin, laitteisiin ja yrityksen fasiliteetteihin. Tarkkoja yksityiskohtia 

ei käsitellä tässä tutkimuksessa, se ei ole oleellista. 
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Työssä kuvatun prosessin läpivieminen oli opettavaista, vaikka kirjoittajalla on 

kokemusta erilaisista kehittämisprojekteista teollisuuden tuotantomenetelmien, -lay-

out:ien, suunnittelustandardien kehittämisestä, myynnin edistämisestä, 

vientimarkkinoiden avaamisesta ja liiketoiminta- ja valtakunnanrajat ylittävien 

konsortioiden perustamisesta, sekä erilaisista henkilöstöasioista.  

 

Muutosprosessin läpivieminen ei ole helppoa, sen kirjoittaja on kokenut edellisissäkin 

työtehtävissä. Toisinaan työ voi tuntua raskaalta. Sen voi aiheuttaa joko muut 

osapuolet, tai kehittämistyön eteneminen ennakko-odotusten vastaisesti. Toisinaan 

kehityksen kulku voi tuntua ottavan takapakkia. Pahimpana tilanteena, voi vetäjän usko 

loppua hetkittäin omiinkin ideoihin tai päätelmiin. Ongelmien ratkaiseminen tuottaa 

kuitenkin suurta tyydytystä. Näin jälkeenpäin voi kuitenkin todeta, että kyseisen 

ratkaisun perusidea, toimintamallin runkona oleva prosessien verkko, pysyi 

muuttumattomana. 
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Liite 1. Toimintamallin kokonaiskuva. 
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Liite 2. Opetuksen suunnittelun työkalu, esimerkki kuvakaappaus yhdeltä välilehdeltä. 

   (jatkuu) 
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(liite 2 jatkoa) 

 

Taulukossa määritellään kyseisen opinto-osion yksittäisen opetuskokonaisuuden 

ajallinen kesto, oppilasryhmä, opettaja, opetusmateriaalien tarve, tilat, työmaa ja 

työssäoppimisjaksot. 

 

Välilehdillä voi tehdä yhdellä ”napinpainalluksella” erilaisia koosteita niin sanottujen 

osittajien avulla, opettajien, työsalien, työmaiden, harjoitustehtävien tai muun muassa 

tutkinnon osien kesken. Taulukolla voi tehdä esimerkiksi haun, mitä aihealueita tietty 

opettaja opettaa, kuinka monta päivää ja missä työpisteissä, tai mitä kaikkea oppilaan 

täytyy tehdä suorittaakseen runkotyöt tutkinnon osan.   

 

Jatkossa tällaisella järjestelmällä on mahdollisuus lisätä taloudellista vastuuta 

opettajakunnalle, tai tehdä arvioita kiinteistöjen käyttötarpeista. Tätä tutkimustyötä 

varten taulukkoon kirjoittaja laati luonnoksia opinto-osioiden sisällöistä ja niiden 

aikatauluista. Tällä voitiin arvioida toimintamallin taloudellista kannattavuutta ja tehdä 

edellä kuvattuja ehdotuksia esimerkiksi aloitusjakson kestolle. 
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Liite 3. Implementointivaiheen kehittämiskokoukset otsikkotasolla.   

  

Implementointivaihe

Rakennusosaston toimintamallin käyttöönoton kehittämiskokoukset (oap-johdolla)
Järj nro Päivämäärä Sisällöt otsikkotasolla Hlö

0,5 8.10.2019 Osaamistasot, mitä osattava aloitusjakson jälkeen
0,5 19.11.2019 Saliohjaajamalli

1 3.12.2019
Ryhmätyö eri osaamistasoista, pakolliset tutk osat. Millä osaamisellä 
eteenpäin?

2 10.12.2019 Ryhmätyö jatkuu
3 17.12.2019 Ryhmätyö jatkuu, millä osaamisella eteenpäin
4 21.1.2020 Ryhmätyö jatkuu, oppiminen tekemiseksi
5 28.1.2020 Ryhmätyö, tulokset (oppiminen tekemiseksi)

6 11.2.2020
Rakennusalan toteutusten strategia (Teijo) / Elsa moodle, 
Rakennusala, kantakurssit tilattu

7 18.2.2020 Rakennusalan toteutusten strategia (Teijo, esitysten jatko-osa)

8 3.3.2020
Rakennusalan toteutusten strategia jatkuu / Kotopro esittely TOP 
ohjauksen välineenä / Elsa haltuun koulutukset alkavat

9 10.3.2020 Rakennusalan toteutusten strategia jatkuu MindMaister 

10 17.3.2020

(Rakennusalan toteutusten strategia jatkuu MindMaister) /  Salpauksen 
sähköiset palvelut, Teams, OneDrive, Wilma ElsA Moodle, Google 
Hangouts, Discord, Koulutusonline, SanomaPro, KotoPro. 
WhatsApp,Trello tekstiviesti, sähköposti, Skype for business... 

11 31.3.2020 Rakennusalan toteutusten strategia jatkuu MindMaister 
12 3.4.2020 Rakennusalan toteutusten strategia jatkuu  Elsa kurssit toteutus

13 9.4.2020
Rakennusalan toteutusten strategia jatkuu SanomaPro, Kotopro 
kokemukset ja Elsa ja Teams koulutukset

14 16.4.2020
Rakennusalan toteutusten kokonaiskuva, Rak alan tiimien 
tehtävät, Opetusmateriaalien työstäminen

15 22.4.2020
Rakennusalan toteutukset, Rak alan tiimien toiminnan tarkasteltu, 
Opetusmateriaalit tilanne

16 29.4.2020
Rakennusalan perustutkinnon uudistaminen webinaari 29.4.2020, 
Opetusmat tilanne, Elsa koulutusvideo oap tekee

17 5.5.2020
Rakennusalan toteutukset, Rak alan tiimien toiminnan tarkasteltu, 
Opetusmateriaalit tilanne

18 12.5.2020
Rakennusalan toteutukset, Rak alan tiimien toiminnan tarkasteltu, 
Opetusmateriaalit tilanne

19 18.5.2020
Rakennusalan toteutukset, Rak alan tiimien toiminnan tarkasteltu, 
Opetusmateriaalit tilanne

20 26.5.2020
Rakennusalan toteutukset, Rak alan tiimien toiminnan tarkasteltu, 
Opetusmateriaalit tilanne

16

Rakennusosaston A-team:in kehittämiskokoukset, Opetusmateriaalien työstö, yms
1 20.4.2020
2 21.4.2020
3 23.4.2020
4 11.5.2020

5

Rakennusosaston A-team:in kehittkok, Opetusmateriaalien työstö, Runkotyöt ryhmä
1 24.4.2020
2 27.4.2020

2

Rakennusosaston A-team:in kehittkok, Opetusmateriaalien työstö, Muuraustyöt ryhmä
1 29.4.2020
2 1.5.2020

2

Rakennusosaston A-team:in kehittkok, Opetusmateriaalien työstö, Muuraustyöt ryhmä
Hlö A
Hlö B
Hlö C
Hlö D ja E

? Rakennusosaston Muut tiimit, 2, 3 ja Ops kehittkok, Opetusmateriaalien työstö 10

Implementointi vaiheen panostus                                          noin 500 h
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Liite 4. Opettajien tehtäväkuvat ja vastuualueet. 

 

Vastuualueita on kolme: 1-vaihe, talotyömaat ja työssäoppiminen. Nämä muistuttavat 

nykyisiä 1, 2 ja 3 luokan opettajien toimenkuvia, mutta toiminnot niiden sisällä tulevat 

muuttumaan. Oletuksena ja tavoitteena on, että opintojen aikataulu tulee muuttumaan 

merkittävästi. Itseasiassa aikataulu poistuu, ja sen korvaa oppilaan henkilökohtainen 

eteneminen. Tämä varmistaa samalla toimintamallin lähtökohtaisen idean toteutumisen 

oppilaiden omaehtoisesta etenemisestä, sekä yksilöllisistä opintopoluista. Nykyisiä 

toimenkuvia muistuttavissa vastuualueissa on lisäksi positiivinen piirre, tutulta 

vaikuttava asia vähentää todennäköisesti muutosvastarintaa. 

 

 
Kuva, Opettajien tehtäväkuvat ja vastuualueet 

 

Oppilaiden koordinointi tarkoittaa kahdenlaista asiaa. Opettaja voi siirtää väliaikaisesti 

oppilaitaan suorittamaan perusharjoituksia, kun hän opettaa pienemmälle ryhmälle 

varsinaista ammatillista työsuoritusta.  

(jatkuu) 
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(liite 4 jatkoa) 

Näkyvämpänä muotona, opettaja voi siirtää pysyvästi oppilaan/oppilaita tietyn 

osaamisen kerryttyä eteenpäin opinnoissaan seuraavan vastuualueen opettajalle. 

Pysyviä siirtoja nimitetään siirtymävaiheiksi.  

 

Merkittävä muutos nykyiseen käytäntöön on se, että siirtymävaiheita tarkastellaan 

jokaisen oppilaan kohdalla yksilöllisesti ja voidaan tehdä missä vaiheessa lukuvuotta 

tahansa. Sivuhuomautuksena voi mainita, että tämä on periaatteellisella tasolla ollut 

mahdollista aikaisemminkin, mutta nykytilan kuvauksessa kappaleessa 6.1 mainituista 

syistä, se ei ole koskaan yleistynyt.  

 

Tässä ehdotuksessa siirtymävaihe tulee olemaan opettajien kesken puolin ja toisin 

ilmoitusluontoinen asia. Oppilaan siirtoon ei tarvitse kysyä lupaa toiselta opettajalta tai 

opetusalapäälliköltä. Oppilaan ei puolestaan tarvitse odottaa lukuvuoden vaihtumista, 

että pääsisi opinnoissaan etenemään. Kyseinen koordinointivalta omista oppilaistaan, 

ei luonnollisesti poista velvollisuutta sopia ja valmistella asia huolellisesti, kaikkien 

osapuolten kesken.  

 

1-vaihe 

 

1-vaiheen opettaja haastattelee oppilaansa Hoks-keskusteluissa, joissa tarkastellaan 

opinto- ja työhistoria sekä arvioidaan ammatillinen osaamistaso. Oppilaat jaetaan 

osaamistasoihin 1, 2, 3 ja 4. Kokeneimmat siirretään työssäoppimaan (osaamistaso 3) 

tai suorittamaan suoraan näyttöjä (osaamistaso 4). Suoraan näyttöihin tähtäävät 

oppilaatkin tarvitsevat yleensä täydentäviä opintoja, niiden suoritustapa suunnitellaan 

samalla.  

 

 

(jatkuu) 
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(liite 4 jatkoa) 

 
Kuva, 1-vaiheen opettajan tehtäväkuva 

 

Varsinainen opetettava aloitusryhmä muodostuu 1-osaamistason oppilaista. 

Aloitusjaksoon sisältyy rakennusalan perusopintoja, lyhyehkö työssäoppimisjakso ja 

eri työmaaympäristöihin tutustumisia. 1-vaiheen opetusjakson päättyessä, tai sen 

aikana, tavoitteena on siirtää oppilaat työssäoppimaan Top-opettajien vastuualueelle. 

Tällöin osaamistaso nousee tasolle 3. Oppilaita voidaan siis siirtää kesken 

aloitusvaiheen, jos kyseisellä oppilaalla on puutteita vain tietyillä osa-alueilla.  

 

 

(jatkuu) 
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         (liite 4 jatkoa) 

Osaamistaso-2 on varattu oppilaille, jotka tarvitsevat lisäharjaannusta vielä siinä 

vaiheessa, kun 1-vaiheen tavoitteellinen aikaikkuna päättyy. Kyseiset oppilaat siirtyvät 

oppilaitoksen omille talotyömaille, jossa pedagoginen tuki ja kokoaikainen opetustyö 

on varmistettu oppilaitoksen opettajilla.  

 

Oleellinen muutos itse opetusjakson aikana, on edellä mainittu väliaikainen siirto. 

Tällöin 1-vaiheen opettaja voi siirtää oppilaitaan eri tehtäviin taitovalmentajan 

(/opettajan) ohjattavaksi sillä aikaa, kun opettaa varsinaista ammatillista osiota. 

Kyseisillä tehtävillä tarkoitetaan pitkäkestoisia tai rutiinimaisia työtehtäviä sekä 

asiakastöitä, mitä työsaleissa ja talotyömailla on parhaillaan meneillään. Tehtäviksi 

valitaan ne, mihin oppilailla riittää jo osaamista ja harjaantuminen kyseisiin 

työvaiheisiin edistää opintoja. Siirtoa voidaan käyttää tarkoituksenmukaisesti 

tilanteissa, joissa se mahdollistaa suorituskykyisemmän opetuksen. Väliaikaista siirtoa 

voidaan käyttää soveltuvin osin myös talotyömailla. 

 

Kaaviossa kuvatun er-pajan toteutuminen ja toteutumisen muoto on vielä epävarmaa. 

Ehdotuksena on perustaa työsalin yhteyteen matalan kynnyksen oppimisympäristö 

erityistä tukea tai tukiopetusta tarvitseville oppilaille. Oppilaitoksessa on toki 

nykyäänkin mahdollisuus erilaisiin tukimuotoihin. Tuen aloittaminen vakiintuneen 

käytännön mukaisesti osoittautuu toisinaan haasteelliseksi, tai muodostaa ainakin 

tietynlaisen henkisen kynnyksen. Mahdollisen tuen tarve kysytään ensisijaisesti 

oppilaalta itseltään opintojen alkuvaiheen hoks-keskusteluissa. Eri asteiset tukimuodot 

määritellään myöhemmin eri kokoonpanoilla käytävissä palavereissa ja kirjataan hoks-

suunnitelmaan. Oppilaan tulee täyttää tietyt kriteerit ja tukea haetaan niiden 

perusteella. Tuen hakeminen estyy usein jo alkuvaiheessa, koska oppilaat vieroksuvat 

erillisen tukipäätöksen hakemista. Kasvatustieteen kirjallisuuden perusteella, oppilaat 

todennäköisesti pelkäävät leimautumista. Sekä sitä, että virallisen prosessin 

käynnistäminen todentaa ongelman vakavaksi, heille itselleenkin.  

(jatkuu) 
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(liite 4 jatkoa) 

 

Lähtökohtaisena ajatuksena on, että er-paja on jatkuvatoiminen ja joustava 

toiminnoissaan. Oppilaan tuen aloittaminen er-pajassa ei vaatisi erillistä tukipäätöstä. 

Tällöin kuka tahansa oppilas voi siirtyä sinne opiskelemaan, missä vaiheessa opintoja 

tahansa. Tukimuodossa tavoitellaan tuen aloittamisen joustavuutta sekä tuen 

tarpeellisuuden väliaikaisuutta. Tällöin siirtyminen voisi koskettaa yksittäistäkin 

työvaihetta ja olla siten myös hyvin lyhytaikaista. Kokonaistilanteen kannalta on 

tärkeää, että myös opettajalla on valtuudet siirtää yksittäinen oppilas er-pajaan. Silloin 

kun sen katsotaan edistävän kyseistä oppilasta tai muun ryhmän opintoja. Näiden 

tavoitteiden vuoksi paja tarvitsee jatkuvan, vakiintuneen ja mielellään joustavan 

rahoitusmuodon. Tämä on samalla yksi ratkaisemattomista asioista pajan 

käynnistämisessä. 

 

Talotyömaat 

 

Talotyömaiden opettajien ja taitovalmentajien työnkuvat eivät juurikaan muutu, 

tarkastellen toimintaa työmaan sisäpuolisesta näkökulmasta. Oleellinen muutos 

kokonaisuutta ajatellen on, että jatkossa koko oppilasmassa ei virtaudu systemaattisesti 

talotyömaiden kautta. Talotyömaiden rooli vaihtuu pedagogisesti ja tuotannollisesti 

tarkastellen oleellisimpaan, mitä oppilaitoksen omalta työmaalta voisi itseasiassa 

olettaa. Rooli vaihtuu enemmän tukea tarvitsevien oppilaiden opettamiseen, jolloin 

kasvatuksellinenkin osuus on usein oleellista oppilaiden kehitykselle.  

 

Tämä vaatii asennemuutosta talotyömaiden henkilökunnalta ja heitä ohjaavilta 

esimiehiltä. Talotuotantoon on muodostunut rakennustyömaaympäristöihin luontevalta 

tuntuva, mutta opetustoiminnan kannalta vääränlainen asenne. Tätä tuetaan 

organisaation puolelta ikään kuin vahingossa, seuraamalla toiminnan tuloksia väärillä 

mittareilla ja tavoitteilla.  

(jatkuu) 



10 

 

 

         (liite 4 jatkoa) 

 

Asennemuutos vaatii poisoppimista siitä, että talotyömailla ei ole tärkeintä 

rakennushankkeen lopputulos, taloudellisesti kannattava tuotanto, pysyä aikataulussa 

tai jokin muu rakennusurakoinnille ominainen tavoite. Sen sijaan, tärkeintä on sama 

asia, mikä on koko organisaation ydintehtävä, eli laadukas opettaminen.  

 

Tähän liittyy toinenkin asia, joka tuntuu nousevan kuin luonnostaan. Tämä ilmenee 

puolestaan henkilötasolla ja salakavaluus lisää haastavuutta. Opettajan asenne 

opetustyöhön tulisi olla se; että siinä vaiheessa, kun oppilas on oppinut jonkin 

työvaiheen, niin hänet täytyy siirtää oppimisurallaan eteenpäin. Nykyisessä 

toiminnassa tilanne on valitettavasti päinvastoin. Niin oppilaiden, kuin henkilökunnan 

haastatteluiden mukaan, talotyömailla työsuorituksia tekevät ja opetusta saavat 

oppilaat ovat usein ryhmän kyvykkäimpiä. Tosin sama ongelma vaivaa kirjoittajan 

mielestä useita muitakin oppimisympäristöjä, vaikka tässä tutkimuksessa löydöksiä ei 

ollutkaan. Kirjoittaja ei itsekään voi, eikä varmaan moni muukaan kollega, ylpeillä 

tässä asiassa puhtaalla omalla tunnolla. Työpäivä sujuu ja työkohde valmistuu 

helpommin, kun antaa oppilaiden tehdä niitä töitä, joita he jo osaavat. 

 

Erikoisen tilanteesta tekee se, että julkinen oppilaitos ei saisi juurikaan tuottaa voittoa. 

Varsinkaan suhteellisen paljon ulkopuoliseen ympäristöön näkyvä talotuotanto ei saisi 

itseasiassa muodostaa edes epäilystä siitä, että oppilaitoksen toiminta kilpailisi liike-

elämän urakoitsijoiden kanssa. Sen vuoksi asennemuutoksen voisi olettaa helpoksi, 

ainakin tavoitteiden osalta. Henkinen asennemuutos ei kuitenkaan riitä. Tai itseasiassa 

sitä ei saada käynnistymään eikä ylläpidettyä, pelkillä juhlapuheilla ja käskyillä. 

Muutos saadaan aikaan vasta kun johtamisen tavoitteet ja -mittarit muuttuvat. Selkeänä 

tavoitteena tulee olla suorituskykyinen opetustoiminta, eli laadukas, mielekäs ja 

kustannustehokas opetustoiminta. Samaten perustavanlaatuiset huolet, kuten riittääkö 

oppilaita talotyömaille jatkossa tai tarvitaanko ylipäätänsä talotyömaita, tulisi unohtaa.  

(jatkuu) 
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         (liite 4 jatkoa) 

 

Myöskään omaa talotuotantoa ei tulisi mieltää ylpeyden aiheeksi, ainakaan nykyisessä 

toimintamuodossaan. Asenteen ja ylpeyden tulisi näissä asioissa olla päinvastoin. 

Tavoitteissa ja asenteessa tulisi näkyä ajatus, että oppilaitoksen tilanne on sitä parempi, 

mitä vähemmän omia talotyömaita tarvitaan oppilaiden valmistamisessa työelämään. 

Tämän tulisi olla selvää ainakin taloudellisessa mielessä. Kuten edellä todettiin, 

talotuotanto ei saisi tuottaa voittoa. 

 

Työssäoppimis- ja oppisopimusopettajat 

 

Työssäoppimis- ja oppisopimusopettajien tehtäväkuvat pysyvät lähes ennallaan. 

Heidän tehtävänään on valmistaa oppilaat työelämään, etsiä sopivia 

työssäoppimispaikkoja, käydä työmaakäynneillä ja järjestää näyttötilaisuuksia. Työn 

ohessa he ylläpitävät ja kehittävät yhteistyötä rakennusliikkeiden kanssa.  

 

Eräs kollega huomautti, että kyseisillä opettajilla täytyy olla valta siirtää oppilas myös 

takaisin aiemmille vastuualueille, jollei työssäoppiminen jostain syystä onnistukaan. 

Kyseinen palautusmahdollisuus on järkevä lisä koordinaatiotoimintoihin. Tämä voi 

osoittautua tarpeelliseksi niille oppilaille, jotka tarvitsevat vielä niin sanottua ”kasvun 

paikkaa” ennen siirtymistä työssäoppimaan. 

 

Oppilaitoksessa kehitetään työssäoppimisen toimintatapoja edellä mainitulla Retee-

hankkeella. Eräänä kehitettävänä asiana pidettiin sitä, että työelämän tarjoamista 

työssäoppimispaikoista tulee kerätä ja jakaa tietoa systemaattisemmin. Samalla 

seurattaisiin myös työelämän muutoksia. Koulutustarpeista voi saada ennakointitietoa 

havainnoimalla, millaisia uusia työmenetelmiä, rakenneratkaisuja ja osaamistarpeita 

on rakennustuotannon kentällä. Jos järjestelmä saadaan kehitettyä, niin tietojen keräys 

ja raportointivastuu luonnollisesti kuuluisi työssäoppimis- ja oppisopimusopettajille.  

(jatkuu) 
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         (liite 4 jatkoa) 

 

Toimintamallin implementointia helpottaa se, että vain 1-vaiheen ja talotyömaiden 

käyttöönoton siirtymävaihetta tarvitsee pohtia. Oppilaitoksessa on ollut jo useita vuosia 

käytäntö, että valmistujaispäiviä on pitkin lukuvuotta. Top- /ops-opettajat ovat saaneet 

valmistaa oppilaat heti, kun se on mahdollista. Siirtymävaiheen toiminta on siten 

heidän osaltaan jo rutiinia.  

 


