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Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Sedu Aikuiskoulutukselle. Sen tavoitteena oli 
saada tietoa Sedu Aikuiskoulutukselle tärkeiden yhteistyöyritysten arvostamista työ-
elämätaidoista ja siitä, miten niitä heidän mielestä voitaisiin kehittää. Lisäksi tavoit-
teena oli selvittää, millaista osaamista opiskelijoilta vaaditaan tulevaisuudessa ja 
miten digiosaaminen näkyy työelämässä sekä kyseisten yritysten näkökulmia uu-
desta koulutussopimuksesta.  

Teoreettisen viitekehyksen keskeisiä käsitteitä ovat työelämätaidot, osaaminen, di-
gitalisaatio, digiosaaminen ja koulutussopimus. Teoriaosuudessa työelämätaidot 
käsitellään Ruohotien (2000, 40) tekemän ryhmittelyn mukaan joka on elämänhal-
linta, kommunikointitaito, ihmisten ja tehtävien johtaminen sekä innovatiivisuus ja 
muutosten vauhdittaminen. Osaamista käsitellään niin yksilön kuin asiantuntija-
osaamisen näkökulmasta ja lisäksi perehdytään muutosvalmiuteen ja tulevaisuuden 
osaamiseen. Lopuksi perehdytään koulutussopimukseen ja sen tuomaan muutok-
seen työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. 

Opinnäytetyö toteutettiin teemahaastatteluna elo- ja syyskuun aikana 2017 kahdelle 
metallialan ja kolmelle kaupanalan eteläpohjalaiselle yritykselle. Haastateltavat yri-
tykset ja alat sekä haastattelujen teemat tulivat toimeksiantajan tarpeesta, joiden 
taustalla oli Työelämäosaaja ja Reformi haltuun -hankkeen toteuttama kysely, jossa 
perehdyttiin mm. Sedun ja työelämän yhteistyöhön, tulevaisuuden osaamis- ja kou-
lutustarpeisiin, työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja ohjaamiseen, oppisopimuk-
seen sekä rekrytointiin. 

Tutkimuksen tuloksista selviää, että työelämä tarvitsee osaajia, jotka omaavat hyvät 
käytöstavat, perusdigitaidot, noudattavat sääntöjä ja aikatauluja ja ovat valmiita op-
pimaan uutta. Koulutussopimuksen hyvinä puolina nähtiin joustavuus ja ajankohdan 
määrittely, huonoina puolina puolestaan mm. työelämän resurssien riittävyys. Jat-
kotoimenpiteenä voidaankin ehdottaa uutta haastattelututkimusta työelämälle ja 
opiskelijoille koulutussopimuksen oltua käytössä jonkin aikaa. 

Avainsanat: työelämätaidot, osaaminen, digitalisaatio, digiosaaminen, koulutusso-
pimus 
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laboration companies that are important for Sedu and how to develop those skills. 
In addition to this the aim was to figure out what kind of know-how is demanded 
from students in the future and how digital know-how is shown in working life and 
the point of views of the companies in question about the new educational contract. 

The key concepts of the theoretical framework are working life skills, know-how, 
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Käytetyt termit ja lyhenteet 

Työelämätaito Työelämätaidot ovat taitoja, joita yksilön tulee 

hallita menestyäkseen työelämässä. Näiden 

taitojen ryhmittelyssä voidaan käyttää mm. 

seuraavaa jaottelua: elämänhallinta, kommu-

nikaatio, ihmisten ja tehtävien johtaminen 

sekä innovatiivisuus ja muutosten vauhditta-

minen. 

Osaaminen Osaaminen on tietojen, taitojen, asenteiden ja 

motivaation sekä henkilökohtaisten ominai-

suuksien yhdistämistä, joita yksilön tulee hyö-

dyntää ja käyttää työelämässä. 

Digitalisaatio Digitalisaatio tarkoittaa digitaalisten teknologi-

oiden yleistymistä arkielämän toiminnoissa ja 

se on poistanut aikaan, paikkaan, tiedonsaan-

tiin ja osallistumiseen liittyviä rajoituksia. Digi-

talisaatio on muuttanut teollisuutta ja osaksi 

myös palvelujen toimintaa siten, että maantie-

teelliset rajat ovat lähentyneet työelämässä. 

Digiosaaminen Digiosaamisella tarkoitetaan ihmisten taitoja 

käyttää tietoteknisiä laitteita ja sen ohjelmia.  

Koulutussopimus Koulutussopimus on sopimus, joka tulee kor-

vaamaan työssäoppimisen. Se voidaan laatia 

joustavasti tutkinnonosittain opiskelijan tarpei-

den mukaan, jotta tarvittava osaaminen kart-

tuu työpaikalla. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Opinnäytetyön tausta 

Ammatillisen koulutuksen koulutusuudistuksen tullessa voimaan suunnitellusti 

1.1.2018, tarkoittaa tämä muutoksia myös työelämälle. Opetushallituksen verkkosi-

vuilla (Ammatillisen koulutuksen reformi [viitattu 13.6.2017]) mainitaan, että koulu-

tusuudistuksessa uudistetaan koulutuksen tutkintorakenne, ohjaus, rahoitus sekä 

koulutuksen järjestämismuotoja ja toteutusmuotoja. Hallitus on esittänyt eduskun-

nalle (HE 39/2017), että ammatillista aikuiskoulutusta ja toisen asteen ammatillista 

peruskoulutusta koskeva lainsäädäntö uudistettaisiin kokonaisuudessaan vastaa-

maan tulevaisuuden osaamistarpeita. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi 

laki ammatillisesta koulutuksesta, joka tarkoittaisi, että nykyiset lait ammatillisesta 

peruskoulutuksesta (L 21.8.1998/630) sekä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (L 

21.8.1998/631) kumottaisiin. Ammatillista koulutusta koskevat säännökset koottai-

siin yhteen lakiin. 

Hallituksen esityksen (HE 39/2017) mukaan koulutuksen järjestäjä voisi järjestää 

edelleen tavoitteellista ja ohjattua koulutusta käytännön työtehtävien parissa työpai-

kalla. Esityksessä mainitaan, että työssäoppiminen korvattaisiin uudella koulutusso-

pimuksella ja oppisopimuskoulutus säilyisi keskeisiltä osiltaan nykyisellään. Esityk-

sen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2018, mikä toteuttaisi toisen asteen ammatillisen 

koulutuksen reformin. 

Koulutuskeskus Sedun vararehtori Hellevi Lassila (2017) mainitsee reformista, että 

sen tarkoitus on vastata opiskelijan ja työelämän tarpeisiin ja sen tavoitteena on 

jatkossa saada opiskelijat nopeammin työelämään. Hän jatkaa, että jokaiselle opis-

kelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelupolku, johon opiskelija voi tehdä omia 

valintoja ja suunnata osaamistaan. Lisäksi hän mainitsee, että työpaikoilla tapah-

tuva oppiminen on monipuolisempaa ja ohjattua sekä osaaminen osoitetaan käy-

tännönläheisillä näytöillä. 

Seuraavassa kuvassa (1) havainnollistetaan, mitä uusi ammatillinen koulutus sisäl-

tää. 
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Kuva 1. Uusi ammatillinen koulutus 
(Ammatillisen koulutuksen reformi [viitattu 6.7.2017]). 

Seinäjoen Koulutuskuntayhtymä on mukana Työelämäosaaja ja Reformi haltuun –

hankkeessa. Hanke toteutti työelämälle kyselyn, jossa perehdyttiin mm. Sedun ja 

työelämän yhteistyöhön, tulevaisuuden osaamis- ja koulutustarpeisiin, työpaikalla 

tapahtuvaan oppimiseen ja ohjaamiseen, oppisopimukseen sekä rekrytointiin. 

Hankkeen teettämä kysely toteutettiin laajana verkkokyselynä. Hankkeen saamien 

tulosten pohjalta nousi ajatus laajentaa ja syventää tiettyjä asioita haastatteluilla, 

joista Sedu Aikuiskoulutus saisi täsmällisempää tietoa. Hankkeen tekemä kysely 

toimikin tämän opinnäytetyön pohjana siltä osin, että opinnäytetyön tekijän tehtä-

vänä oli toteuttaa syventävä haastattelu kahdelle metallialan ja kolmelle kaupanalan 

yrityksen päättävässä asemassa olevalle toimihenkilölle. 

Haastattelut toteutettiin laajempana kokonaisuutena, joka käsitteli syvällisemmin 

samoja teemoja kuin hankkeen teettämä kysely. Tähän opinnäytetyöhön valittiin 

laajemmasta kokonaisuudesta käsiteltäviksi teemoiksi seuraavat: työelämätaidot, 

osaaminen, digiosaaminen ja koulutussopimus. 
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1.2 Opinnäytetyön merkitys 

Koulutusuudistuksen myötä työpaikoilla tapahtuva oppiminen, ohjaaminen ja arvi-

ointi lisääntyvät. Työpaikoilla oppijat ovat joko koulutussopimuksella (ent. työssäop-

piminen) tai oppisopimuksella. Oppiminen ei ole enää sidottu aikaan vaan osaami-

seen, jota oppijat osoittavat aidoissa työtilanteissa. 

Helsingin kaupungin opetusvirasto (Osaamisperusteisuus pedagogiikkaa ohjaa-

vana periaatteena [viitattu 27.6.2017]) kertoo, että ammatillisen osaamisen saavut-

taminen ja ammattilaiseksi kasvaminen ovat ammatillisen koulutuksen opetuksen ja 

oppimisen päämääriä. Lisäksi mainitaan, että ammatissa tarvittavista tiedoista ja 

taidoista sekä niiden soveltamisesta käytännön työtehtäviin muodostuu ammatilli-

nen osaaminen. 

Yksi ammatillisen koulutuksen tärkeistä osista on työpaikalla oppiminen. Työelä-

mäyhteistyötä on lisätty viime vuosina mm. kehittämällä työpaikalla tapahtuvaa op-

pimista ja ammatillista koulutusta. Työelämäyhteistyö onkin tärkeä osa ammatillista 

koulutusta ja sen kehittämistä. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tarkoitus on var-

mistaa, että ammatillinen koulutus pysyy ajan hermoilla ja että oppijan osaaminen 

vastaa työelämän vaatimuksiin. Koulutuksen järjestäjän ja työelämänyhteistyöllä 

voidaan työelämän tarpeet huomioida entistä paremmin opetuksen sisällöissä ja ta-

voitteissa. (Oppiminen työpaikalla 2015.) 

Keskeinen osa ammattitaidon oppimista, varmistamista ja kehittämistä on aidoissa 

työtilanteissa työpaikalla tapahtuva oppiminen. Lisäksi yhteistyö oppilaitosten ja 

elinkeinoelämän välillä helpottaa opiskelijoiden työllistymistä ja yrityksissä puoles-

taan ammattitaitoisen työvoiman saantia. (Oppiminen työpaikalla 2015.) Myös alu-

eellinen yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän ja koulutuksen järjestäjän kanssa on tär-

keää, jolloin työpaikalla tapahtuvaa oppimista voidaan suunnitella ja toteuttaa osa-

puolten tarpeet huomioiden. Yhteistyön tavoitteena on laadukas opetuksen, ohjauk-

sen ja osaamisen arvioinnin suunnittelu ja toteutus. Oppilaitokset tarvitsevat työ-

paikkoja, joilla on valmiuksia ohjata ja arvioida opiskelijoiden osaamista. (Oppimi-

nen työpaikalla: Alueellinen yhteistyö 2014.) 
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Syventävän haastattelun ollessa laajempi kokonaisuus oli opinnäytetyön tekijän 

mielestä tärkeää rajata johtopäätökset ja pohdinnat haastattelujen perusteilla esille 

nousseisiin tärkeimpiin teemoihin. Opiskelijan näkökulmasta opetusalan henkilös-

tön on oltava riittävän tietoisia siitä, mitä työelämä tulee tulevaisuudessa osaami-

selta vaatimaan, jotta oppiminen osataan kohdentaa oikeisiin asioihin alasta riippu-

matta. Tästä opinnäytetyöstä toimeksiantaja saakin täsmällistä tietoa ko. asioista, 

joita he voivat käyttää apunaan mm. opetuksen suunnittelussa. 

Opinnäytetyöntekijänä tämä työ on tärkeä, koska toimin tällä hetkellä Koulutuskes-

kus Sedussa tuntiopettajana. Saan työelämältä näkökantoja, hyviä toimintatapoja ja 

ajankohtaista tietoa, joita voin yhdistää omaan työhöni opettajana. 

1.3 Opinnäytetyön tavoitteet 

Opinnäytetyön tavoitteena on saada tietoa Sedu Aikuiskoulutuksen yhteistyöyritys-

ten arvostamista työelämätaidoista ja niiden kehittämisestä. Toisena tavoitteena on 

selvittää, millaista osaamista opiskelijoilta vaaditaan tulevaisuudessa ja miten digi-

osaaminen näkyy työelämässä. Haastatteluilla haetaan myös kyseisten yritysten 

näkökulmia uudesta koulutussopimuksesta. 

1.4 Kohdeorganisaation esittely 

Opinnäytetyö toteutetaan yhdessä Sedu Aikuiskoulutuksen kanssa. Sedu Aikuis-

koulutus toteuttaa koulutus- ja konsultointipalveluja sekä oppisopimuskoulutusta 

työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Heillä on 200 työntekijää, 89 tutkintoa koulutus-

tarjonnassa, vuosittain 20 000 opiskelijaa ja 1000 suoritettua tutkintoa. Sedu aikuis-

koulutus kehittää toimintaansa jatkuvan parantamisen periaatteella. (Sedu Aikuis-

koulutus lukuina [viitattu 4.7.2017].) 

Heidän tavoitteenaan on palvella asiakasta yksilö- ja työyhteisötasolla laadukkaasti 

sekä vastaten elinkeinoelämän tarpeisiin. Sedun visiot ovat kouluttaa taitajia ja mes-

tareita, luoda uudenlaista yrittäjyyttä, kannustaa kansainvälisyyteen ja toimia rohke-

asti globaaleissa verkostoissa sekä olla digiosaamisen suunnannäyttäjä. Missiona 
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Sedulla on kouluttaa ammattiosaajia sekä osallistua alueen työ- ja elinkeinoelämän 

uudistamiseen. (Sedu Aikuiskoulutus lukuina [viitattu 4.7.2017].) 

1.5 Opinnäytetyön rakenne 

Ensimmäisessä johdantoluvussa perehdytään taustoihin ja merkitykseen ja avataan 

lukijalle lyhyesti koulutusuudistusta. Johdannossa selvennetään myös opinnäyte-

työn tavoitteet ja esitellään kohdeorganisaatio. 

Toisessa luvussa käsitellään työelämätaitoja, osaamista sekä digitalisaatiota ja di-

giosaamista. Työelämätaidoissa käytetään jaottelussa Pekka Ruohotien (2000, 40) 

tekemää ryhmittelyä: elämänhallinta, kommunikointitaito, ihmisten ja tehtävien joh-

taminen sekä innovaatioiden ja muutosten vauhdittaminen. Kolmannessa luvussa 

selvitetään, mitä koulutussopimus tarkoittaa. Näiden lukujen tehtävänä on avata lu-

kijalle tutkimuksen teoriataustaa, joihin johtopäätöksissä tullaan viittaamaan. 

Neljännessä luvussa kerrotaan opinnäytetyön toteutuksesta. Miten määriteltiin tut-

kimusmenetelmä ja miten aineisto kerättiin. Lisäksi luvussa käsitellään haastattelu-

jen teemat ja perehdytään aineiston analysointimenetelmiin. 

Viidennessä luvussa keskitytään tutkimuksen tuloksiin ja kuudennessa luvussa kä-

sitellään johtopäätöksiä tulosten pohjalta. Luvussa käsitellään myös asetettujen ta-

voitteiden täyttymistä ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä. 
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2 TYÖELÄMÄTAIDOT 

Työelämätaidot ovat taitoja, joita yksilön tulee hallita menestyäkseen työelämässä. 

Tieken tekemän Tulevaisuuden työ ja osaaminen -kyselyn [viitattu 6.7.2017] tulok-

sista selviää, että työelämässä peräänkuulutetaan uusia valmiuksia mm. tiimityö-

hön, oivaltamiseen, digityötaitoihin, kriittiseen ajatteluun ja tietotyön osaamiseen. 

Kyselyn mukaan tärkeimmiksi tulevaisuuden työelämätaidoiksi määrittyivät oppi-

maan oppiminen, kriittinen ajattelu ja ongelmien ratkaisu sekä luovuus ja innovatii-

visuus. 

Digiajan työelämävalmiudet -julkaisun (2, [viitattu 12.7.2017]) mukaan työmarkki-

noilla tarvittavia ominaisuuksia ovat esimerkiksi luovuus, vuorovaikutus ja tunneäly, 

taidot joita ei voida automatisoida ja digitalisoida. Julkaisun mukaan on myös osat-

tava toimia jatkuvasti lisääntyvän datan ja informaation maailmassa, ymmärrettävä 

digitalisoituvan maailman toimintojen peruslogiikka ja toiminnot sekä yhdisteltävä ja 

rakenneltava tietoa mielekkääksi kokonaisuudeksi. 

Nämä ovat työelämätaidoista tärkeimmät 2013 -artikkelissa (Kauppalehti 2012), 

kerrotaan, että vuonna 2013 tärkeimpiä työelämätaitoja olivat: vuorovaikutustaidot, 

itsensä brändääminen, joustavuus ja tuottavuuden parantaminen. Kommunikaatio-

taidot ovat välttämättömät organisaation jokaisella tasolla ja vuorovaikutustaidot ei-

vät ole kaikille itsestäänselvyyksiä ja sähköinen viestintä on saanut aikaan sen, että 

esitelmän pitäminen tai oikeinkirjoitus ovat joillekin haasteellista. Artikkelissa itsensä 

brändäämisestä mainitaan, että yhä useampi rekrytoija etsii osaajia blogeistä, Twit-

teristä ja esimerkiksi LinkedInistä. Työntekijän onkin tärkeää näkyä niissä kiinnos-

tavalla ja omia taitoja korostavalla tavalla. Lisäksi mainitaan, että yhä useampi työn-

antaja haluaa työntekijän, joka bloggaa ja twiittaa työnantajan asian puolesta, ko-

koaa oman yleisönsä ja osaa kirjoittaa iskeviä ja kiinnostavia kirjoituksia. Jousta-

vuudesta ja tuottavuuden parantamisesta artikkelissa mainitaan, että avainasia on 

taito oppia uutta ja olla muutokselle avoin. Työntekijällä tuleekin olla intoa lähteä 

uusiin haasteisiin ja luovuutta nähdä, miten organisaation asiat hoituisivat parem-

min. 

Grayn (2016) mukaan mentäessä viisi vuotta nykyhetkestä (vuodesta 2015) eteen-

päin yli kolmasosa taidoista, joita pidetään tärkeänä nykypäivän työelämässä, tulee 
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muuttumaan. Vuoteen 2020 mennessä neljäs teollinen vallankumous on tuonut 

meille edistyneen robotiikan, autonomisen kuljetuksen, tekoälyn, koneoppimisen, 

pitkälle kehittyneet materiaalit, biotekniikan ja genomiikan. Tämä kehityssuunta 

muuttaa hänen mukaan tapaa, jolla me elämme ja tapaa, miten työskentelemme. 

Jotkut työpaikat katoavat, muut kasvavat, ja työpaikat, jotka eivät edes ole tänään 

olemassa, tulevat arkipäiväiseksi. Ainoa mikä on varmaa, on se, että työvoiman täy-

tyy kohdentaa taitovalikoimaansa, mikäli aikoo pysyä tahdissa. Taulukossa (1) on 

listattu Grayn (2016) mukaan vuoden 2020 ja 2015 tärkeimmät työelämätaidot. 

Taulukko 1. Top 10 työelämätaidot 
(Gray 2016). 

2020   2015 

1. Monimutkainen ongelmaratkaisu 1. Monimutkainen ongelmaratkaisu 

2. Kriittinen ajattelu  2. Koordinointi muiden kanssa 

3. Luovuus   3. Ihmisten hallinta / johtaminen 

4. Ihmisten hallinta / johtaminen 4. Kriittinen ajattelu 

5. Koordinointi muiden kanssa 5. Neuvottelutaidot 

6. Emotionaalinen tiedustelu 6. Laatujohtaminen 

7. Päätöksentekotaidot  7. Palvelualttius 

8. Palvelualttius  8. Päätöksentekotaidot 

9. Neuvottelutaidot  9. Aktiivinen kuuntelu 

10. Kognitiivinen johtajuus 10. Luovuus 

 

Mitkä taidot muuttuvat eniten? Gray (2016) vastaa, että luovuus tulee yhdeksi kol-

mesta tärkeimmistä taidoista, joita työntekijät tarvitsevat. Uusien tuotteiden, uusien 

teknologioiden vyöry aiheuttaa sen, että työntekijöiden tulee olla luovempia hyöty-

äkseen näistä muutoksista. Robotit saattavat auttaa meitä pääsemään sinne, minne 

me haluamme, olla nopeampia, mutta ne eivät voi olla vielä yhtä luovia kuin ihmiset. 

Neuvottelutaidot ovat korkealla taitojen luettelossa vuonna 2015, vuonna 2020 ne 

alkavat laskea. Tietokoneet, jotka käyttävät massoittain dataa alkavat tehdä päätök-

siä meille. Gray toteaa, että vuoteen 2026 mennessä ihmiset odottavat tekoälyko-

neiden olevan osa yhtiöiden hallituksia. Samalla tavalla aktiivinen kuuntelu, jota on 

pidetty ydintaitona tänään, katoaa täydellisesti. Emotionaalinen tiedustelu, joka ei 



15 

 

esiinny 2015 taulukossa, tulee yhdeksi huipputaidoista, jota kaikki tulevat tarvitse-

maan. 

Gray (2016) toteaa, että muutoksen luonne on hyvin paljon riippuvainen itse teolli-

suudesta. Maailmanlaajuinen media ja viihde ovat esimerkiksi jo muuttuneet meitä 

viimeisen viiden vuoden aikana. Rahoituspalvelut ja investointisektori eivät ole vielä 

radikaalisti muuttuneita, kun taas ne jotka toimivat myynnissä ja valmistuksessa, 

tarvitsevat uusia taitoja kuten teknologista luku- ja kirjoitustaitoa. Jotkut edistykset 

ovat muiden edellä; esimerkiksi langaton internet ja pilviteknologia ovat jo tapoja, 

joita käytämme työssämme. Tekoäly, 3D-tulostus ja pitkälle kehitetyt materiaalit 

ovat vielä alkuvaiheessa, mutta muutoksen vauhti on nopea. Muutos ei odota meitä 

ja mm. yritysjohtajien ja kasvattajien tulee olla ennakoivia uudelleen koulutuksessa, 

jotta jokainen voi hyötyä neljännestä teollisesta vallankumouksesta, sanoo Gray. 

Digiajan työelämävalmiudet -julkaisussa (22, [viitattu 12.7.2017]) mainitaan, että on 

tärkeä kyetä sopeutumaan uudenlaisiin tehtäviin ja työympäristöihin, koska tulevai-

suuden työelämä tulee olemaan todennäköisesti entistä epävakaampi ja epävar-

mempi. Julkaisun mukaan voidaan olettaa, että suurempi osa työstä tullaan teke-

mään tavalla tai toisella yrittäjämuotoisena, jolloin korostuu kyky johtaa itseään ja 

omaa työtään sekä kyky olla vuorovaikutuksessa niin asiakkaan kuin yhteistyö-

kumppanin kanssa. Lisäksi julkaisussa mainitaan riskiensietokyvyn kasvamisen ole-

van osa joustavuutta, sopeutuvuutta ja monimutkaisuutta. 

2.1 Yleiset työelämävalmiudet 

Edellä kuvatut työelämätaidot ovat ns. yksittäisiä otoksia suuremmasta joukosta työ-

elämätaitoja. On kuitenkin tärkeää avata näitä taitoja selkeämmän jaottelun perus-

teella, joten tämän vuoksi tässä opinnäytetyössä on käytetty pohjana työelämätai-

tojen luokittelussa Ruohotien (2000, 40) tekemää ryhmittelyä, joka on: elämänhal-

linta, kommunikointitaito, ihmisten ja tehtävien johtaminen sekä innovatiivisuus ja 

muutosten vauhdittaminen. Hän jakaa nämä vielä ryhmät useisiin erilaisiin taitoihin 

ja kykyihin, jotka ovat nähtävissä kuvassa (2). Vaikka Ruohotie kirjoittaa työelämä-

valmiuksista, voidaan tämä käsittää myös työelämätaitona, koska opinnäytetyönte-

kijän mielestä tämä ryhmittely on sekä selkein että kattavin. 
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Kuva 2. Yleiset työelämävalmiudet ja niiden jäsentyminen erillisiksi taidoiksi ja ky-
vyiksi 
(Ruohotie 2000, 40). 

Ruohotien (2000, 41) mukaan elämänhallintataitojen on tarkoitus kehittää jatkuvasti 

käytäntöjä ja sisäisiä rutiineja, jotka auttavat hallitsemaan epävarmuutta muuttu-

vassa työelämässä. Kommunikointitaidoista hän mainitsee, että ne ovat taitoja toi-

mia tehokkaasti eri henkilöiden ja ryhmien kanssa niin, että pystyy integroimaan, 

keräämään ja jakamaan tietoa sen eri muodoissa. Ihmisten ja tehtävien johtami-

sesta Ruohotie (mts. 42) mainitsee, että sen tarkoitus on saada tehtävät suoritetuksi 

suunnittelemalla, organisoimalla, koordinoimalla ja kontrolloimalla sekä ihmisiä että 

resursseja. Innovaatioiden ja muutosten vauhdittaminen on hänen mukaansa kyky 

hahmottaa asioita ja virittää aloitteellisuutta sekä johtaa luutuneiden käytäntöjen 

muuttumista. 

2.1.1 Elämänhallinta 

Kyky kantaa vastuuta omasta toiminnastaan on Ruohotien (2000, 43) mukaan elä-

mänhallintaa. Elämänhallintaan kuuluukin omien taitojen ja osaamisen tiedostami-

nen, kehittäminen ja soveltaminen. Elämänhallintaa on myös kyky kontrolloida 
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omaa käyttäytymistä ja parantaa suoritusta tunnistamalla ja voittamalla toiminnan 

tiellä olevat esteet. Ruohotien (mts. 43) mukaan itsetuntemus ja ympäristötietoi-

suus, kyky hallita itseään ja tehdä uraa koskevia ratkaisuja, kyky hallita muutosta, 

epävarmuutta ja konflikteja sekä sopeutua uusiin tilanteisiin ovat myös osa elämän-

hallintaa. 

Ruohotien (2000, 41) mukaan oppimisen taito tarkoittaa kykyä pitää osaaminen ajan 

tasalla omalla ammattialalla sekä kykyä ammentaa tietoa arkipäivän kokemuksista. 

Kyvystä organisoida ja hallita ajankäyttöä Ruohotie (mts. 41) mainitsee, että se on 

taito hallita useita tehtäviä samanaikaisesti; kyky asettaa asiat tärkeysjärjestykseen 

ja käyttää aikaa niin, että sovitut aikarajat pitävät. Henkilökohtaisista vahvuuksista 

Ruohotie (mts. 41) puolestaan mainitsee, että ne ovat taitoja hallita erilaisia persoo-

nallisuuden piirteitä, jotka auttavat selviytymään päivittäisissä työtilanteissa esimer-

kiksi taitoja ja kykyjä toimia stressitilanteissa, työskennellä itsenäisesti, säilyttää po-

sitiivinen asenne, itsensä motivointi ja palautteen hyödyntäminen. Ongelmanratkai-

sutaito ja analyyttisyys ovat Ruohotien (mts. 41) mukaan kykyjä identifioida, priori-

soida ja ratkaista ongelmia yksin ja ryhmässä eli kyky tehdä oikeita kysymyksiä, 

eritellä ja jäsennellä ongelmia sekä kehitellä ideoita ja vastata ongelmiin. 

2.1.2 Kommunikointitaito 

Kommunikoinnin avulla määrittelemme itsemme ja ympäristön kirjoittaa Ruohotie 

(2000, 44). Hän jatkaa, että kommunikoinnin avulla määrittelemme toiminnan tavoit-

teet ja yhteisen mission, käyttäytymissäännöt ja työntekoon liittyvät palkkiot sekä 

työskentelyä ohjaavat järjestelmät ja toiminnan organisoinnin. Hän jatkaa, että kom-

munikointi auttaa ymmärtämään keitä me olemme, mitä teemme ja millaisia käsityk-

siä luomme toisistamme. 

Vuorovaikutustaito tarkoittaa Ruohotien (2000, 41) mukaan kykyä työskennellä tois-

ten ihmisten kanssa, kykyä ymmärtää heidän tarpeitaan sekä kykyä olla avoin tois-

ten näkemyksille. Kuuntelutaidosta hän mainitsee, että se on taito kuunnella keskit-

tyneesti toisen puhetta ja reagoida tehokkaasti heidän ajatuksiinsa keskustelun ai-

kana. Suullisesta viestintätaidosta hän puolestaan mainitsee, että se on kyky välit-

tää verbaalisesti tietoa sekä ryhmälle että yhdelle henkilölle. Kirjallinen viestintätaito 
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hänen mukaan on kyky välittää kirjallista informaatiota sekä epävirallisesti että viral-

lisesti. 

Kamensky (2015, 217–218) toteaa, että hyvien vuorovaikutustaitojen lähtökohta on 

itsensä tunteminen. Hänen mukaan kokemus ja syvällinen osaaminen ovat nyky-

maailmassa tärkeitä avuja. Hän toteaa myös, että tilannetaju on tärkeää, koska ih-

miset, toimintaympäristöt ja tilanteet muuttuvat koko ajan, ja on myös oltava hereillä 

ja löytää henkinen joustavuus, jota tilanne vaatii. Hän jatkaa, että kyky ilmaista itse-

ään niin suullisesti kuin kirjallisesti auttaa sanoman perille saattamisessa. Suullisen 

viestin perillemenoon vaikuttaa hänen mukaan esittäjän ilme- ja elekieli sekä koko 

olemus aina pukeutumista myöden. Kamenskyn (mts. 219) mukaan kuunteleminen 

on myös perustavanlaatuinen vaihe vuoropuhelussa ja vuorovaikutuksen kannalta 

hänen mukaansa sillä on suuri merkitys, onko kuunteleminen passiivista vai aktii-

vista. Myös kyseleminen kuuluu Kamenskyn (mts. 219) mukaan olennaisesti hy-

vään vuorovaikutusprosessiin. Hän toteaakin, että hyvä vuorovaikuttaja edistää pro-

sessia usein kuuntelemalla ja kyselemällä kuin puhumalla itse. 

Opinnäytetyön tekijän mielestä kommunikointitaitoihin liittyy läheisesti myös sosiaa-

liset taidot, joilla tarkoitetaan Ruostetsaaren (2016) mukaan kykyä olla muiden 

kanssa; esimerkiksi miten ottaa muut huomioon, miten käyttäytyy ongelmatilan-

teissa ja miten muuttaa puhetyyliään tilanteen mukaan. Hän jatkaa, että sosiaaliset 

taidot ovat myös vuorovaikutustaitoja: sitä, miten havainnoi ja huomioi muiden re-

aktioita, miten kuuntelee ja miten perustelee mielipiteitään. Viitala (2008, 117) mai-

nitsee sosiaalisiin taitoihin kuuluvan myös kyvyn tunnistaa toisen tunnetiloja ja risti-

riitojen ratkaisukyvyn. Hänen mukaan sosiaaliset taidot ratkaisevat, kuinka onnistuu 

toiminaan vuorovaikutustilanteissa ja kuinka kykenee ymmärtämään, ohjaamaan ja 

motivoimaan muita niin yksilö- kuin ryhmätasollakin. Ruostetsaari painottaa, että 

sosiaalisesti taitava henkilö ei kysele epäolennaisia asioita tai kommentoi ajattele-

mattomasti. He osaavat erottaa, milloin kysymys on asiakeskeisestä työtilanteesta 

ja milloin on voi heittää hauskaa small talkia. He osaavat pysyä asiassa ja huomi-

oida myös muut paikallaolijat. Sosiaalisesti taitava henkilö arvostaa muita ja heidän 

mielipiteitään, toteaa Ruostetsaari. 

Sosiaalisesti taitamaton henkilö Ruostetsaaren (2016) mukaan ottaa jääräpäisesti 

oman reviirinsä eikä huomioi muita ja päättää, mistä keskustellaan ja miten siitä 
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keskustellaan. Hänen lempihuvejaan ovat piikittely ja asiaankuulumaton kommen-

tointi ja palavereissa tällainen henkilö huokailee ja hymähtelee muiden ehdotuksille 

ja kommenteille. Ruostetsaari mainitsee myös, että pahimmassa tapauksessa sosi-

aalisesti taidoton tukahduttaa muiden aloitekyvyn ja halun kehittää työtä ja työpaik-

kaa. 

2.1.3 Ihmisten ja tehtävien johtaminen 

Ihmisten ja tehtävien johtamisen tarkoitus on varmistaa, että työt ja työtehtävät saa-

daan tehdyksi osaavan henkilöstön avulla, mainitsee Ruohotie (2000, 45). Ruohotie 

jatkaa, että johtamiseen kuuluu, että saavutettuja tuloksia mitataan ja arvioidaan 

suhteessa annettuihin tavoitteisiin. Hän mainitsee myös, että ihmisten johtaminen 

on muutakin kuin työntekijöiden valvomista eli esimiehen tehtävä on myös ohjata, 

tukea ja kannustaa, että organisaatio voi menestyä kilpailussa ja työyhteisön jäse-

nillä tulee olla käsitys tavoitteista ja heillä tulee olla käytössä tehtävien suorittami-

seen riittävät resurssit. Hän toteaakin, että keskeisiin suoritusvaatimuksiin vastaa-

minen edellyttää mm. motivaatiota, sitoutumista ja yhteistä visiota. 

Koordinointikyky on Ruohotien (2000, 42) mukaan kyky saada ihmiset työskentele-

mään yhteistyössä luoden hyvän ryhmähengen. Päätöksentekotaidosta hän mainit-

see, että se on kyky tehdä päätöksiä perusteellisen arvioinnin pohjalta. Johtamistai-

dosta hän puolestaan mainitsee, että se on kyky delegoida tehtäviä niin, että työn-

tekijät motivoituvat tekemään parhaansa eli se on kyky ohjata toisia. Taito hallita 

konflikteja hänen mukaan tarkoittaa kykyä tunnistaa konfliktin lähteet sekä taito löy-

tää keinoja harmonian palauttamiseksi. Suunnittelu- ja organisointitaito hänen mu-

kaansa ovat kykyjä määritellä tehtävät, jakamalla ne, tarkastella suunnitelman ete-

nemistä tai korjaamalla suunnitelmaa. 

Aarnikoivu (2010, 33) kirjoittaa, että esimiehen työ on jatkuvaa reagointia yllätyksiin 

ja häiriöihin. Hän jatkaa, että esimiehen työ on pirstoutunut pieniin kokonaisuuksiin 

ja siihen kohdistuu ristiriitaisia paineita ja odotuksia. Hänen mukaan johtajuutta on 

kaikki sellainen toiminta, mikä auttaa työryhmää pääsemään tavoitteeseensa. Hän 

jatkaakin, että esimiehen työ on toimintaa ihmisten kanssa ja jatkuvaa kommuni-
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kointia eli johtaja on se, joka huolehtii tavoitteen mukaisen toiminnan ylläpitämi-

sestä, vuorovaikutuksesta ja yhteisön sidosryhmistä, sisäisestä integraatiosta ja 

varmistaa päätöksenteon. Aarnikoivu (mts. 35–36) toteaa myös, että työntekijä ja 

esimies muodostavat suhteen, jossa työntekijä tarvitsee alaistaitoja ja esimies joh-

tamistaitoja, jotta työlle asetetut tavoitteet täyttyvät. Hän jatkaa vielä, että esimiehen 

johtamisen lisäksi jokaisen tulee myös johtaa itseään ja omaa työtään. 

2.1.4 Innovatiivisuus ja muutosten vauhdittaminen 

Ruohotien (2000, 46) mukaan liiketoiminnassa tarvitaan kekseliäisyyttä ja innovaa-

tioita, koska kilpailuetua ei saavuteta ainoastaan hinnanalennuksilla tai hallinnolli-

silla tukijärjestelyillä, eikä uusien tuotteiden ja palveluiden jatkuva tuottaminenkaan 

riitä. Koska ympäröivä maailma on entistä monimutkaisempi ja dynaamisempi on 

hänen mielestään innovaatioiden ja muutosten johtaminen entistä vaikeampaa. 

Ruohotie (mts. 46) jatkaa, että kommunikaation tarve on lisääntynyt ja tietoverkot 

ovat laajentaneet työntekijöiden toimintasädettä. Hän mainitseekin, että ajan tasalla 

pysyminen merkitsee jatkuvia muutoksia mm. sosiaalisessa, taloudellisessa ja tek-

nologisissa ympäristöissä sekä toiminnan jatkuvaa arviointia, jotta prosesseja ja 

tuotteita voidaan nopeasti muuttaa asiakastarpeita vastaaviksi. Hänen mukaan kil-

pailuedussa on kyse siitä, kuinka asiat tehdään eikä siitä, mitä asioita tehdään. Lo-

puksi Ruohotie (mts. 46) mainitsee, että innovatiivisuus ja luovuus auttavat sopeu-

tumaan muutokseen ja ne ovat henkilökohtaisia työllistymistakuita. 

Hahmottamiskyvyllä Ruohotie (2000, 42) tarkoittaa kykyä yhdistää, integroida ja so-

veltaa informaatiota. Luovuudesta, innovatiivisuudesta ja muutosherkkyydestä hän 

mainitsee niiden olevan kykyjä sopeutua uusiin tilanteisiin, joihin liittyy aloitekyky ja 

kyky tuottaa uusia ratkaisuja ongelmiin. Siihen liittyy myös kyky määritellä roolit uu-

delleen ja taito reagoida välttämättömiin muutoksiin organisaation kannalta. Riskin-

ottokyvystä Ruohotie (mts. 42) mainitsee, että se on kyky tai halu ottaa työtä koske-

via riskejä tiedostaen mahdolliset seuraamukset. Visiointikyvystä hän puolestaan 

mainitsee, että se on kyky hahmottaa organisaation tai yhtiön tulevaisuutta. 
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2.2 Osaaminen 

Osaamisen Kamensky (2015, 159–160) määrittelee kapeimmillaan olevan tietoja ja 

taitoja. Hän jatkaa, että tiedot ja taidot ovat osaamisen perusta, mutta niiden jouk-

koon on lisättävä näkemys, halu ja rohkeus. Hänen mukaansa ydinosaaminen on 

suosittu käsite, koska osaamisen laaja-alaisuuden vuoksi vaaditaan voimakasta 

priorisointia ja keskittymistä sekä vuorovaikutusosaamista johtuen verkostoitu-

neemmasta ja monimutkaisemmasta maailmasta. Kamensky (mts. 161) mainitsee 

myös, että osaamisen tärkeä perusta on tieto, mutta ennen kaikkea työelämässä 

tarvitaan taitoja. Suurin osa tiedoista ja taidoista kertyy työuran aikana, mutta vas-

tavalmistuneella olisi oltava tietyt perustaidot astuessaan työelämään. Seuraavassa 

kuviossa (1) on esitetty Viitalan (2008, 115) mukainen kuvio osaamisen sisällöllistä 

ulottuvuuksista. 

 

Kuvio 1. Osaamisen sisällölliset ulottuvuudet 
(Viitala 2008, 115). 

Viitala (2008, 115) puolestaan mainitsee, että käytännössä osaaminen koostuu tie-

doista, taidoista sekä asenteista ja motivaatiosta. Hän jatkaa, että asenne on melko 

pysyvä sisäistynyt ja hitaasti muuttuva reaktiovalmius, kun taas motivaatio on hänen 

mukaansa melko lyhytaikainen ja liittyy yleensä vain tilanteeseen kerrallaan. Hänen 

mukaansa motivaatio antaa toiminnalle suunnan ja asenteet heijastavat yksilön ar-

voituksia. Hän painottaa, että molemmat ovat tärkeitä siitä näkökulmasta, kuinka 

yksilö hyödyntää ja käyttää omaamiaan taitoja ja tietoja tehtävässä. 

Seuraavissa kappaleissa käsitellään yksilön osaamista, asiantuntijaosaamista, 

muutosvalmiutta ja tulevaisuuden osaamista. Näitä osaamisen alueita tarkastellaan 

tarkemmin, koska opinnäytetyön haastattelun yhtenä teemana on tulevaisuuden 
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osaamisen ja siinä tarkastellaan yksilön osaamista niin asiantuntijana kuin tulevai-

suudenkin näkökulmasta. Muutosvalmius on puolestaan tärkeä osa tämän päivän 

työelämään, joten sitä ei osaamisen tarkastelusta voida jättää pois. 

2.2.1 Yksilön osaaminen 

Yksilön osaaminen muodostuu tiedoista, taidoista, verkostoista, kokemuksista sekä 

henkilökohtaisista ominaisuuksista, jotka auttavat selviytymään työtilanteista, joista 

seuraa hyvä työsuoritus, kirjoittaa Otala (2008, 50). Kamensky (2015, 175) puoles-

taan mainitsee, että erityistietojen ja -taitojen lisäksi yksilöltä tarvitaan näkemystä, 

rohkeutta ja halua; vaaditaan niin teknisiä, taloudellisia kuin sosiaalisiakin taitoja ja 

näiden lisäksi muutososaamista, ydinosaamista ja vuorovaikutusosaamista. Otala 

(mts. 50–51) jatkaa, että henkilökohtaisilla ominaisuuksilla on vaikutusta siihen, mi-

ten samakin koulutus ja osaaminen painottuvat ja ilmenevät eri henkilöillä. Hänen 

mukaan henkilökohtaisiin ominaisuuksiin kuuluvat persoonallisuus ja asenteet, jotka 

ovat tärkeitä ominaisuuksia, koska jokaiselta odotetaan jatkuvaa sopeutumista uu-

siin tilanteisiin. Hänen mukaan myös tunneäly kuuluu näihin ominaisuuksiin ja se 

sisältää joukon henkilökohtaisia ja sosiaalisia taitoja, joilla on vaikutusta siihen, mi-

ten hyvin tulemme toimeen itsemme ja toisten kanssa. Hän jatkaa vielä, että kyky 

luoda ja tuottaa mielikuvia, nähdä mahdollisuuksia ja ymmärtää, miten ne voi hyö-

dyntää sekä motiivit sisältyvät myös henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Seuraavassa 

kuviossa (2) on esitetty Otalan (2008, 51) mukaan yksilön osaaminen. 

 

Kuvio 2. Yksilön osaaminen 
Otala (2008, 51). 
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Kupias, Peltola ja Pirinen (2014, 50–51) mainitsevat, että olennaista työntekijän kan-

nalta on osata yhdistää ammattiin liittyvät tiedot ja taidot sellaisella tavalla, että niistä 

on hyötyä. Heidän mukaansa hyödyllistä on tietojen ja taitojen luova ja monipuolinen 

käyttö, työn priorisointi ja organisointi, ryhmätyöskentelytaidot, joustavuus ja muu-

toksiin sopeutuminen, oman toiminnan ja osaamisen arviointi sekä oppimaan oppi-

minen. He kiteyttävät, että kaiken ydin on osaamisen soveltaminen käytäntöön. 

2.2.2 Asiantuntijaosaaminen 

Usea työntekijä voidaan nimetä omalla osaamisalueellaan asiantuntijaksi ja näitä 

työelämä on täynnä, kirjoittavat Kupias ym. (2014, 56–57). Asiantuntijan työssään 

tarvitsema osaaminen voidaan jakaa muodolliseen tietoon, kokemukselliseen tie-

toon ja kykyyn tarkastella ja arvioida omaa toimintaansa sekä oppia siitä. He mai-

nitsevat, että muodollinen tieto on usein hankittu koulutuksesta ja oppikirjoista, kun 

taas kokemuksellinen tieto on hankittu ns. kantapään kautta eli se on hiljaista tietoa, 

jota ei yleensä voi lukea kirjoista. Lisäksi he mainitsevat, että todellinen asiantuntija 

on tietoinen siitä, mitä hän osaa ja mitä ei ja hän pystyy arvioimaan omaa toimin-

taansa ja säätelemään sitä jatkuvasti. He jatkavat, että todellinen asiantuntija pystyy 

yhdistämään sekä muodollisen että kokemusperäisen tiedon tarkoituksenmukai-

sella tavalla ja pystyy toimimaan johdonmukaisesti oman linjansa mukaisesti. Ota-

lan (2008, 51) mukaan asiantuntijuus on nykyään enemmän tiimityötä, yhteistyötä 

ja verkostoitumista. Hänen mukaan asiantuntijuus määritellään kykynä luoda jatku-

vasti uutta osaamista ja tietoa muiden asiantuntijoiden kanssa. 

2.2.3 Muutosvalmius 

Niin elämässä yleensä kuin työelämässäkin tapahtuu pieniä muutoksia koko ajan, 

kirjoittavat Kupias ym. (2014 186–187). Osaaminen kehittyykin vähitellen, vaikka 

emme kiinnittäisi siihen juurikaan huomiota. Myös tavoitteiden on oltava kirkkaana 

mielessä, jotta kehittyminen ei ajautuisi väärään suuntaan ja oltaisi rajujen muutos-

ten edessä. He mainitsevat kuitenkin, että kaikessa oppimisessa on kyse muutok-

sesta, joka voi tapahtua tiedoissa, taidoissa, ajattelussa ja toimintatavoissa. 
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Jatkuva oppiminen tarkoittaa sitä, että pidämme perusosaamisen aivoissamme hy-

vin organisoituna, joka auttaa meitä saamaan parempia ideoita ja innovaatioita, jota 

jokainen ala tarvitsee tänä päivänä. Uudet ideat ja ratkaisut ovat tärkeä tie työn ar-

von lisäämiseen ja siksi auttaa meitä menestymään. Tämän päivän nopeasti kehit-

tyvässä työelämässä kukaan ei rohkaise jatkuvaan oppimiseen, vaikka se onkin 

avaintekijä tulevaisuuden menestykselle. Aloitteen täytyy tehdä työntekijän itse. Va-

litettavasti tämä asenne on kaukana normaalista, koska useat ihmiset ovat iskosta-

neet itseensä ajatuksen ”olen valmistunut ja nyt minun ei tarvitse oppia enää mi-

tään”. Tämä asenne on vaarallista tänä päivänä, koska nopeat muutokset lähes joka 

alalla tekevät opitut asiat vanhanaikaisiksi nopeammin kuin koskaan aiemmin. 

Kasvu työ- ja henkilökohtaisessa elämässä vaatii, että jatkamme oppimista vielä 

kauan opiskelun päättymisen jälkeen. Mitä enemmän tiedämme, sitä enemmän 

omaksumme taitoja. (Continuous Learning: An Essential Strategy for your Personal 

Success [viitattu 19.10.2017].) 

Digiajan työelämävalmiudet -julkaisun (22, [viitattu 12.7.2017]) mukaan joustavuu-

teen ja muutosvalmiuteen liittyy myös uteliaisuus uuden oppimiseen, koska uusien 

tietojen ja taitojen omaksuminen on oleellista muutoksen nopeutuessa. Tärkeäksi 

nousee myös entisten mallien ja toimintatapojen hylkääminen, koska rutiinien ja ko-

kemusten helpottaessa työntekoa ja luodessa varmuutta voivat ne estää uusien no-

peasti markkinoille ja käytettäväksi tulevien innovaatioiden hyödyntämistä. Julkai-

sussa mainitaankin, että muutosvalmius vaatii kykyä päästää irti vanhasta, silloin 

kun se ei enää muuttuneessa maailmassa ja todellisuudessa toimi. 

2.2.4 Tulevaisuuden osaaminen 

Työ tulee pilkkoutumaan tulevaisuudessa yhä pienempiin osiin ja asiantuntijatyötä 

tullaan automatisoimaan. Työelämä tulee vaatimaan yhä enemmän henkilökoh-

taista vastuunottamista, itsensä johtamista sekä yrittäjämäistä asennetta ja ajatte-

lutapaa. Työn projektimainen luonne vaatii kykyä sietää epävarmuutta ja jatkuvia 

muutoksia. Urapolut muuttuvat siten, että yksilöllä on useita erilaisia uria elämänsä 

aikana. Elinikäisen oppimisen taidot mahdollistavat eri-ikäisille oppijoille uusien tie-
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tojen ja taitojen oppimisen. Yksilön vastuunotto asenteistaan ja tunteistaan ovat työ-

ilon perusta, mutta tietotyön tuottavuus syntyy työntekijöiden innostuksesta ja hy-

vinvoinnista. (Tulevaisuuden työelämä ja osaaminen [viitattu 19.10.2017].) Kamens-

kyn (2015, 161) mukaan nykyään joudutaan erikoistumaan yhä pidemmälle ja yri-

tykset haluavat palvelukseensa mahdollisimman valmiita ihmisiä, jotka voidaan si-

joittaa heidän ammattitaitonsa mukaisille paikoille. 

Maailmanlaajuiset suuntaukset ja ennen kaikkea teknologian ja digitalisoinnin no-

pea kehitys muuttavat työn kuvaa ja asettavat uusia vaatimuksia työntekijöiden tai-

doille kirjoittaa, Sepp (2017). Hän jatkaa, että tärkeimmät kysymykset työn tulevai-

suudesta ovat: mitä taitoja edellytetään nopeasti vaihtuville työmarkkinoille, ja miten 

työntekijät voivat vastata taitojen jatkuvasti muuttuvaan kysyntään. 

Bidshahri (2017) kirjoittaa seitsemästä kriittisestä taidosta tulevaisuuden työelä-

mään, jotka ovat; kriittinen ajattelu ja ongelmaratkaisutaito, yhteistyö yli tietoverkko-

jen ja muutosten johtaminen, ketteryys ja sopeutumiskyky, aloite ja yrittäjyys, suul-

linen ja kirjallinen viestintä, tiedon arviointi ja analysointi sekä uteliaisuus ja mieliku-

vitus. Kriittisen ajattelun ja ongelmanratkaisutaitojen mukaan ennen kuin voi rat-

kaista ongelman, täytyy kriittisesti analysoida ja selvittää, mikä sen aiheuttaa. Yh-

teistyön yli tietoverkkojen ja muutosten johtaminen tarkoittaa, että 40% yrityksen 

työntekijäistä tulee tekemään etätyötä, jonka mahdollistaa mm. pilvipalvelut, koska 

teknologia on sallinut maantieteellisten rajojen ylitykset. Ketteryys ja sopeutumis-

kyky tarkoittavat, että asuessamme epävakaassa maailmassa, on tärkeää voida 

mukautua ja määritellä strategiaansa uudelleen. Lisäksi meidän täytyy oppia taitoja 

ja ajattelumalleja tarpeen mukaan ja unohtaa sellaiset taidot, joita ei enää vaadita. 

Aloite ja yrittäjyys tarkoittavat, että jatkuvasti etsitään työntekijöitä, jotka johdonmu-

kaisesti etsivät parantavia mahdollisuuksia, ideoita ja strategioita. Tehokkaan suul-

lisen ja kirjallisen viestinnän mukaan selkeä kommunikaatio ei ole vain oikeanlaisen 

kielen ja kieliopin käyttöä, vaan kommunikaatio on kirkkaan ajattelun jatke. Tiedon 

arvioiminen ja analysoiminen tarkoittavat, että samalla kun tietojen saatavuus on 

dramaattisesti kasvanut, on pääsy väärään tietoon myös lisääntynyt. Onkin osattava 

arvioida lähdettä ja arvioida tiedon sisältöä, koska päivitämme tietämystämme no-

peammin kuin koskaan ennen. Uteliaisuuden ja mielikuvituksen mukaan uteliaisuus 
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on voimakas ohjaaja uuteen tietoon sekä innovaatioon ja mielikuvitus on tärkeäm-

pää kuin tieto. 

2.3 Digitalisaatio 

Ilmarinen ja Koskela (2015, 13) mainitsevat, että digitalisaatio on aikakautemme 

suurin muutosvoima ja se muuttaa ihmisten tapaa hankkia tietoa, hoitaa asioitaan, 

ostaa tuotteita ja palveluja sekä olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja jakaa 

kokemuksiaan. He jatkavat, että digitalisaatio koskettaa jokaista yritystä alasta riip-

pumatta sekä pakottaa yrityksiä uudistamaan osaamistaan ja toimintatapojaan. 

Digitalisaatio ja toimintaympäristön muutos -julkaisussa [viitattu 19.10.2017] maini-

taan, että internet ja digitalisoituminen muuttavat maailmaa enemmän kuin teollinen 

vallankumous. Yhdessä globalisaatiokehityksen kanssa tämä johtaa kaikkien toi-

mialojen arvoverkkojen muuttumiseen, toimialarajojen hämärtymiseen ja uudenlais-

ten toimijoiden tulemiseen markkinoille. Myös digitalisaatio ja digitaaliset palvelut 

tulevat osaksi kaikkien toimialojen toimintaa. Julkaisussa mainitaan, että menesty-

misen edellytyksistä osaamisen osalta korostuvat erityisesti asiakastyön ja kansain-

välisen toiminnan osaaminen sekä digitaalisten ratkaisujen soveltaminen. 

Ilmarinen ja Koskela (2015, 31–32) mainitsevat, että liiketoiminnan uudistamisen 

väline on digitalisaatio, jonka avulla jokainen yritys voi vauhdittaa kasvuaan, karsia 

kuluja, parantaa toiminnan laatua ja tarjota parempaa asiakaskokemusta. He jatka-

vat, että digitalisaatio tarjoaa keinoja, jotka parantavat toiminnan tehokkuutta ja laa-

tua sekä auttaa kasvamaan ja parantamaan kannattavuutta. Heidän mukaan digita-

lisaatiolla voi harvoin erottua tai saada kilpailuetua, mutta sillä aikaansaatu tehok-

kuus on yrityksille välttämätöntä. 

Tieken Ajatuspajan [viitattu 6.7.2017] mukaan digitalisaatio on laittanut alulle mitta-

van muutoksen, joka näkyy organisaatioiden toimintakentän uudistumisena ja digi-

talisaatio ravistelee kaikkia työn osa-alueita. Lehti, Rouvinen ja Ylä-Anttila (2012, 7) 

puolestaan toteavat, että palvelutuotanto ja osin myös teollisuus ovat muuttumassa 

digitaaliseksi. He jatkavat, että voimme tulostaa tekstiä, kuvaa, ääntä ja tavaroita 

digiteknologian ansiosta. Heidän mukaansa 3D- tulostimet tulevat yhtä arkisiksi kuin 
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paperitulostimet ovat nykyään. Lehti ym. (mts. 14) toteavat myös, ettei kaikkea voi 

kuitenkaan automatisoida eikä hoitaa koneilla. He jatkavatkin, että ihmiseltä ihmi-

selle tehtävät palvelut, joissa vaaditaan luovuutta, inhimillisyyttä ja intuitiota, eivät 

ole siirrettävissä koneelle, mutta digiteknologiasta on apua. 

Ilmarinen ja Koskela (2015, 36–39) toteavat, että keskeinen osa suomalaisten elä-

mää on internet ja digitaalisten palvelujen käyttäjiä löytyy kaikenikäisistä. He jatka-

vat, että älypuhelimien ansiosta internetiä käytetään yhä useammin ja sen käyttö on 

laajentunut kodin ja työpaikan ulkopuolelle kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin. Sosiaa-

lisen median (mm. Facebook, Twitter, Instagram, Whatsupp, Snapchat) palvelujen 

käyttö kasvaa, sillä älypuhelimesta on tullut yleisin sosiaalisen median palvelujen 

käyttöväline. 

Digiajan työelämävalmiudet -julkaisun (22, [viitattu 12.7.2017]) mukaan perinteisen 

lukutaidon lisäksi informaatiolukutaito liittyvät digitaalisen ajan lukutaitoon, joka tar-

koittaa kykyä löytää ja saavuttaa sekä käyttää jatkuvasti lisääntyvää tietoa ja käsi-

tellä sitä kriittisesti. Julkaisussa mainitaankin, että ihmisen oma medialukutaito sekä 

kyky erottaa aidosti tosi ja merkityksellinen tieto korostuu, koska informaation määrä 

kasvaa koko ajan ja julkaisemisen esteet vähenevät tai katoavat kokonaan. 

Digiajan työelämävalmiudet -julkaisun (22–23, [viitattu 12.7.2017]), mukaan vuoro-

vaikutusta ja inhimillistä läsnäoloa voidaan teknologialla korvata vain rajallisesti, 

mutta teknologia voi vapauttaa ihmisen mekaanisesta työstä vuorovaikutukseen, 

jolloin tiimi- ja yhteistyön sekä tehtävien jakamisen merkitys korostuu, koska tekno-

logia mahdollistaa maantieteellisistä rajoista välittämättä monimutkaisten ja laajojen 

tehtävien tehokkaan jakamisen lukuisille ihmisille. Julkaisussa mainitaan myös, että 

on tarve osata toimia erilaisten ihmisten kanssa, kohdata heitä herkästi ja kunnioit-

tavasti sekä toimia yhdessä yhteisten päämäärien eteen, koska yhä useampi työn-

tekijä, toimialasta riippumatta, tulee kohtaamaan erilaisista kulttuureista ja taustoista 

tulevia ihmisiä. 
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2.4 Digiosaaminen 

Digiajan työelämävalmiudet -julkaisun (4, [viitattu 12.7.2017]) mukaan, mikäli aikoo 

kiinnittyä työmarkkinoille, on perusvalmiuksien oltava hallussa ja tietotyöstä tulee 

arkipäivää. Julkaisussa mainitaan myös, että työvoiman osaaminen sekä digitaito-

jen olemassaolo muuttuvat keskeiseksi kilpailukykytekijäksi niin yhteiskunnan kuin 

yksilöiden näkökulmasta. 

Digitaidot Tietoyhteiskunnan digitaitotarpeet -verkkosivuilla [viitattu 19.10.2017] 

mainitaan, että digitaitoja on opetettu ja opiskeltu siitä lähtien, kun tietotekniikkaa 

alettiin yleisemmin soveltamaan työssä, opiskelussa ja yhteiskunnassa. Aikaisem-

min peruskansalainen pärjäsi elämässään vähemmilläkin taidoilla, mutta nykyään 

kaikki kansalaiset tarvitsevat tietoteknisiä taitoja. Digitalisaatiokehitys vaatiikin on-

nistuakseen kansalaisilta opettelua ja kaikki kansalaiset tarvitsevat tietyt perustai-

dot, jotta voisivat toimia tyydyttävällä tavalla tietoyhteiskunnassa. Nuoremmat suku-

polvet osaavat käyttää sujuvasti digitekniikkaa viihde- ja somekäytössä, mutta hyö-

tykäyttö oppimisessa ja työssä olisi heidän opittava ja digitaitojen oppimiseen olisi 

käytettävä riittävästi aikaa, kuten muuhunkin oppimiseen. Pysyäkseen nykykehityk-

sen mukana, onkin hankittava tietyt tietotekniset perustaidot ja lisäksi työssä tarvit-

tavat erityistaidot, joilla pärjää tietoyhteiskunnassa. 

Digitaidot Tietoyhteiskunnan digitaitotarpeet -verkkosivujen [viitattu 19.10.2017] 

mukaan digitaidot tarkoittavat konkreettisia käytännön taitoja eli on osattava käyttää 

ja soveltaa erilaisia tietoteknisiä laitteita kuten tietokoneita, kannettavia tietokoneita, 

tabletteja ja älypuhelimia sekä internetin pilvipalveluja ja erilaisia sovelluksia ja oh-

jelmia niin työ- ja opiskeluvälineinä kuin asioimisessa, harrastuksissa ja vapaa-ajan 

käytössä. Verkkosivujen mukaan työntekijän kymmenen tärkeintä digitaitoa ovat: 

laitteen käyttö, tiedonhallinta, internetin käyttö, tiedonhaku, sähköposti, tekstinkäsit-

telyn perusteet, sähköinen asiointi, sosiaalinen media, tietoturvan perusteet ja oman 

alan erityissovellukset. Soikkeli (2016) mainitseekin, että kaikkien työntekijöiden on 

huolehdittava siitä, että perustaidot ja työn vaatimat eritystaidot ovat kunnossa, jos 

haluaa pysyä kilpailussa mukana. 
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3 KOULUTUSSOPIMUS 

Opetus- ja kulttuuriministeriön laatimassa julkaisussa (Aaltola & Vanhanen 2016, 5) 

mainitaan, että koulutussopimusmallin tavoitteena on edistää työpaikoilla tapahtu-

vaa oppimista ja tutkinnon suorittamista käytännönläheisesti, mahdollistamalla opis-

kelijoiden joustavat polut työpaikoilla. Julkaisussa mainitaan myös, että koulutusso-

pimuksella sovittaisiin ei-työsuhteisesta opiskelusta työpaikoilla tai muissa niihin 

verrattavissa ympäristöissä riippumatta sen tavoitteista, pituudesta ja laajuudesta. 

Työsuhteisesta työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta sovitaan edelleen oppisopi-

muksella. Lisäksi julkaisussa mainitaan, että työpaikalla tapahtuva oppiminen suun-

niteltaisiin ja sovittaisiin tutkinnon osa kerrallaan, jolloin tämä mahdollistaisi opiske-

lijalle joustavat siirtymät oppilaitosten ja työpaikkojen sekä koulutussopimuksen ja 

oppisopimuksen välillä. Julkaisussa mainitaan myös, että koulutussopimus tehtäi-

siin sähköisesti osapuolten kesken käytössä olevan valtakunnallisen yhtenäisen so-

pimuspohjan mukaan. Sopimus olisi osa opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuun-

nitelmaa. 

Työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta Aaltola ja Vanhanen (2016, 6) mainitsevat, 

että sen tulisi aina perustua opiskelijan lähtökohtiin ja työpaikan mahdollisuuksiin. 

Tarvittaessa oppimista täydennettäisiin muissa ympäristöissä. He mainitsevat 

myös, että työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadusta ja osaamisen arvioinnista 

vastuussa olisi koulutuksen järjestäjä. Koulutussopimus ei edellytä työnantajalta 

palkanmaksua, mutta korvausta voidaan maksaa ilman, että syntyy työsuhde, mai-

nitsevat Aaltola ja Vanhanen (mts. 6). He jatkavat, että opiskelija säilyisi koko opis-

kelunsa ajan kirjoilla oppilaitoksessa. Koulutussopimusmallia ehdotetaan otetta-

vaksi käyttöön 1.1.2018 osana ammatillisen koulutuksen reformia. 

Hallituksen esityksen (HE 39/2017) mukaan yhtenäinen henkilökohtaistamispro-

sessi, jossa tunnistettaisiin ja tunnustettaisiin aiemmin hankittu osaaminen, suunni-

teltaisiin puuttuvan osaamisen hankkiminen, osaamisen osoittaminen ja arviointi 

sekä tarittavat tukitoimet, otettaisiin käyttöön ammatillisessa koulutuksessa. Lisäksi 

esityksessä mainitaan, että osaamisen arvioinnissa käytettäisiin yhteen näyttöön 
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perustuvaa sekä osaamisen hankintatavasta riippumattomaan tapaan suorittaa am-

matillinen tutkinto. Esityksen mukaan osaaminen osoitettaisiin pääasiassa työelä-

mässä käytännön työtilanteissa. 

Helsingin kaupungin opetusvirasto (Osaamisperusteisuus pedagogiikkaa ohjaa-

vana periaatteena [viitattu 27.6.2017]) mukaan osaamisperusteisuus ohjaa pedago-

gista toimintaa, jonka tarkoituksena on kiinnittää huomiota osaamisen kehittymiseen 

ja osoittamiseen määrällisen suorittamisen ja oppiaineiden opiskelun sijaan. Siinä 

todetaan myös, että osaamista voidaan saavuttaa erilaisissa oppimisympäristöissä 

ja eri tavoin, jolloin opiskelijoiden opintopolut ja suorittamistavat yksilöityvät. Lähtö-

kohtana osaamisperusteisuudelle onkin, että osaamista voidaan hankkia missä ja 

milloin vain ja sitä voivat arvioida muutkin kuin oman oppilaitoksen opettajat. 

Helsingin kaupungin opetusvirasto (Osaamisperusteisuus pedagogiikkaa ohjaa-

vana periaatteena [viitattu 27.6.2017]) sanoo, että opettajan tehtävänä osaamispe-

rusteisuudessa on osaamisen ja sen saavuttamisen tukeminen opettamisen ja arvi-

oinnin ollessa lähtökohtana. Oppimisprosessia suunnitellaan yhdessä oppilaan 

kanssa eli miten, missä ja milloin tarvittava osaaminen hankitaan. Aikaan sidottu 

opetus ei ole enää keskiössä osaamisperusteisuudessa, vaan opetuksen ja ohjauk-

sen tulee olla sellaista, jota opiskelija tarvitsee osaamisensa hankkimisen tueksi. 

Opetuksen tavoitteena on jäljitellä ammattilaisten työskentelyä niin, että ryhmässä 

ratkaistavat tehtävät jäljittelisivät työelämän tilanteita, jolloin sekä oppiminen että 

ajattelu ovat yhteisöllisiä prosesseja. 
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4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

4.1 Tutkimusmenetelmän määrittely 

Tämän opinnäytetyön lähtökohtana oli viiden eri Sedu Aikuiskoulutuksen yhteis-

työyrityksen päättävässä asemassa olevan toimihenkilön haastattelu. Haastatelta-

vana olivat kaksi metallialan yritystä ja kolme kaupanalan yritystä, joista yksi oli 

isompi kauppaketju. Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2009, 164) toteavat laadullisen 

tutkimuksen tyypillisiksi piirteiksi mm. kokonaisvaltaisen tiedon hankinnan, aineiston 

kokoamisen luonnollisissa ja todellisissa tilanteissa, tutkija luottaa omiin havain-

toihinsa ja keskusteluihin tutkittaviensa kanssa, tarkoituksenmukainen kohdejoukon 

valinta, ei satunnaisotantaa, tutkimussuunnitelman muodostuminen tutkimuksen 

edetessä. Nämä kaikki edellä mainitut asiat toteutuvat tässä opinnäytetyössä, joten 

voidaan luontevasti puhua kvalitatiivisestä eli laadullisesta tutkimuksesta. 

Laadullisen tutkimuksen ns. vastakohta on kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus. 

Hirsjärvi ym. (2009, 140) mainitsevat sen tarkoittavan mm. hypoteesin esittämistä, 

johtopäätöksien tekemistä aiemmista tutkimuksista, numeerinen mittaaminen, tar-

kat koehenkilömäärittelyt ja otantasuunnitelmat, aineiston saattamista tilastolliseen 

muotoon ja havaintoaineiston tilastollinen analysointi. Nämä edellä mainitut määräl-

lisen tutkimuksen piirteet eivät sovi tämän opinnäytetyön tiedonhankintaan. 

4.2 Aineistonkeruumenetelmä 

Koska tämä opinnäytetyö on suunnitteluvaiheessa päätetty toteuttaa haastatteluina, 

on se tällöin ainoa aineistonkeruumenetelmä. Haastattelusta Hirsjärvi ym. (2009, 

204–206) toteavat, että siinä ollaan suorassa kontaktissa tutkittavan kanssa, josta 

on sekä haittaa että hyötyä. He jatkavat, että suurimpia etuja aineiston keräämi-

sessä on joustavuus, koska aineiston keruuta ja aiheiden järjestystä voidaan sää-

dellä tilanteen edellyttämällä tavalla. Myös vastausten tulkinnassa on enemmän 

mahdollisuuksia. Perusteluista haastattelulle he mainitsevat mm. jo ennalta tiedos-

tetut tutkimuksen vastausten monitahoisuuden, halun syventää ja selventää saatuja 

tietoja, haastateltavalle annetaan mahdollisuus tuoda asiat esille mahdollisimman 
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vapaasti ja tutkija ei tiedä etukäteen vastausten suuntia. Lisäksi he mainitsevat 

haastattelun eduiksi sen, että haastateltavat on mahdollista tavoittaa myöhemmin-

kin, mikäli aineisto vaatii täydennystä. 

Haastattelun huonoista puolista Hirsjärvi ym. (2009, 206–207) mainitsevat mm. ajan 

käytön eli huolellinen suunnittelu ja itse haastattelut vievät paljon aikaa. Lisäksi he 

mainitsevat virhelähteistä, jotka sisältyvät haastatteluihin, joita ovat esimerkiksi uh-

kaava tai pelottava tilanne ja sosiaalisesti suotavat vastaukset. Myös tutkittava saat-

taa puhua haastattelutilanteessa toisin kuin jossakin toisessa tilanteessa, joka tulisi 

kirjoittajien mielestä ottaa huomioon tulosten tulkinnassa. 

Edellä mainitut haastattelun edut ja haitat huomioiden tässä opinnäytetyössä haas-

tateltiin viiden eri yrityksen edustajaa. Sekä haastateltavat yritykset että alat valikoi-

tuivat Sedu aikuiskoulutuksen tarpeiden mukaan. Haastattelut toteutettiin elo- ja 

syyskuun aikana 2017. Haastattelut kestivät keskimäärin puolitoistatuntia, jonka ai-

kana käytiin koko laaja kysely läpi, josta tähän opinnäytetyöhön valikoitiin vain osa 

kysymyksistä tarkempaan analyysiin. 

4.3 Haastatteluiden teemat 

Hirsjärvi ja Hurme (2000, 47–48) toteavat, että teemahaastattelua kutsutaan puo-

listrukturoiduksi haastattelumenetelmäksi. He jatkavat, että tällöin haastattelu koh-

dennetaan tiettyihin teemoihin, joista keskustellaan ja haastattelu etenee näiden 

teemojen varassa sekä tuo tutkittavan äänen kuuluviin. Lisäksi he toteava, että ai-

hepiirien ja teemojen ollessa kaikille samat, on teemahaastattelu tällöin lähempänä 

strukturoimatonta kuin strukturoitua haastattelua. Lopuksi he mainitsevat, että struk-

turoidulle lomakehaastattelulle on tyypillistä kysymysten tarkka muoto ja järjestys 

sekä syvähaastattelulle (strukturoimaton haastattelu) on tyypillistä täysin vapaa 

muoto. 

Tässä opinnäytetyössä käytettiin teemahaastattelua, joka tarkoittaa, että haastatte-

lut etenivät teemoittain, jotka olivat kaikille haastateltaville samat, mutta kysymysten 
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järjestystä voitiin muuttaa. Kysymykset eivät olleet tarkkamuotoisia eikä haastatte-

lun tarkoitus ollut syventää annettuja kysymyksiä, jolloin strukturoitu ja strukturoima-

ton haastattelumuodot voidaan sulkea tästä opinnäytetyöstä pois. 

Haastattelujen yhteydessä opinnäytetyöntekijä kertoi haastateltavalle lyhyesti taus-

tatietoa haastattelun teemoista ja käsitteistä. Tällä tavalla varmistettiin, että haasta-

teltavalla on riittävät tiedot haastattelussa käytettävistä käsitteistä. Kokonaisuu-

dessa haastattelu oli laajempi, jonka teemat valikoituivat pitkälti Sedu aikuiskoulu-

tuksen tarpeiden ja hankkeen teettämän kyselyn tulosten mukaan. Tähän opinnäy-

tetyöhön valikoitiin haastattelun tärkeimmät teemat eli työelämätaidot, osaaminen, 

digitalisaatio sekä koulutussopimus. 

Työelämätaidoista haluttiin selvittää, millaisia työelämätaitoja vaaditaan nyt ja tule-

vaisuudessa sekä miten näitä valmiuksia voitaisiin kehittää niin koulussa, työelä-

mässä kuin yleensäkin. Tulevaisuuden osaamisesta haluttiin selvittää, mitä osaa-

mista tulevaisuudessa tarvitaan ja millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla tulevai-

suudessa. Digiosaamisesta haluttiin selvittä, mitä osaamista yrityksellä on ja mitä 

osaamista opiskelijalta vaaditaan työelämässä. Koulutussopimuksesta haluttiin sel-

vittä joustavuuden tärkeyttä, hyviä ja huonoja puolia sekä miten pitkälle ajanjaksolle 

koulutussopimus olisi tehtävissä. Lisäksi haastattelussa kysyttiin, mitä muuta haas-

tateltava haluaa kertoa edellä mainittuihin teemoihin. Tähän opinnäytetyöhön liitty-

vät tarkemmat haastattelukysymykset ovat liitteessä 1. 

4.4 Aineiston analyysimenetelmä 

Haastatteluaineiston litteroinnista (tekstiksi muuttaminen) Ruusuvuori ja Nikander 

(2017, 427) toteavat, että se muodostaa haastattelututkimuksen tutkimusaineiston, 

jonka tarkkuustason määräävät tutkimuskysymys ja analyysitapa. He jatkavat, että 

mikäli tutkimuskysymys koskee esimerkiksi asiantuntijan kertomusta raitioteiden 

suunnitteluprosessista, on kiinnitettävä huomiota puheen sisältöön, eikä esittämis-

tapaan (huokauksia, äänenpainoja, taukoja). He toteavat vielä, että mikäli kyse on 

asiantuntijan oman aseman hahmottamisesta suunnitteluprosessissa, on tällöin tar-

kempi puheen piirteiden litteraatio paikallaan. 
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Tässä opinnäytetyössä haastattelevat kertovat omia tai yrityksen kokemuksia, tar-

peita yms. asioita opinnäytetyön tekijän esittämien teemojen ja kysymysten poh-

jalta, joten litteroinniksi riittää puheen sisällön avaaminen. Puheen esittämistapa ei 

vaikuta analysointiin, vaan pelkällä sisällöllä on merkitystä tämän opinnäytetyön 

kannalta. Haastateltavien taustatiedoista kysytään, nimi, yrityksen nimi, asema yri-

tyksessä, mutta näitä tietoja ei tutkimuksessa käytetä, koska yrityksen antamilla tie-

doilla on ainoastaan merkitystä, että saadaan kattava otos työelämän näkemyksistä 

käsittelyssä oleviin teemoihin. 

Viidestä haastattelun antaneista yrityksestä kaksi on metallialan ja kolme on kau-

panalan yritystä ja näistä yksi on supermarketti ja kaksi tukkukauppaa. Kaikki viisi 

yritystä sijaitsevat Etelä-Pohjanmaalla. Metallialan yritykset tekevät alihankintaa lä-

hinnä kotimaisille yrityksille eli vientiä heillä ei ole juurikaan. Kaupanalan supermar-

ketti on kuluttajille suunnattu marketti ja kaksi tukkukauppaa tekevät myyntiä lähinnä 

yrityksille. Näistä tukkukaupoista toinen on itse tuotteitaan valmistava yritys. 



35 

 

5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

5.1 Työelämätaidot 

Ensimmäisenä haastatteluteemana käsiteltiin työelämätaitoja. Haastateltavalta ky-

syttiin, millaisia työelämätaitoja opiskelijalta vaaditaan nyt ja tulevaisuudessa. Tä-

hän kaikki vastasivat peruselämänhallintataidot tai joitakin tähän kategoriaan kuulu-

via taitoja, joita heidän mielestään ovat sääntöjen, ohjeiden ja aikataulujen noudat-

taminen sekä hyvät käytöstavat. Lisäksi nähtiin tärkeänä kyky oppia uutta, jousta-

vuus, vuorovaikutus ja sosiaaliset taidot. Myös oma-aloitteisuus ja oman työn orga-

nisointi osaaminen sekä kyky osata kysyä ja kuunnella nähtiin tärkeänä. 

Työelämätaitojen kehittämisestä kysyttäessä kolme viidestä koki, että kotikasvatuk-

sessa tulisi opettaa elämän perustaitoja, käytöstapoja. Koulutuksessa haastatelta-

vien mielestä sääntöjen ja aikataulujen noudattaminen olisi tärkeää, joista läsnäolo-

pakko olisi yksi merkittävä asia. Läsnäolopakosta yksi haastateltava totesi, että tek-

nisesti suorittavalla alalla on pidettävä kiinni aikatauluista ja oltava paikalla. Yksi 

haastateltava puolestaan totesi, että ryhmätyöt voisivat auttaa esiintymistaitoihin ja 

siihen, että olisi ns. seistävä oman työn takana ja olla jotakin mieltä asiasta. Yksi 

haastateltava mainitsi uuden oppimisen opettamisen, koska työelämä muuttuu koko 

ajan. Työelämässä näitä työelämätaitoja kahden haastateltavien mukaan voitaisiin 

kehittää perehdyttämällä paremmin työhön ja työpaikan sääntöihin, kolme vastasi 

palavereihin mukaan tulemalla ja kaksi vastasi valvomalla tarkemmin sääntöjen 

noudattamista.  

Tärkeimmät työelämätaidot: 

– elämänhallintataidot: sääntöjen, ohjeiden ja aikataulun noudattamien ja 

hyvät käytöstavat 

– uuden oppiminen 

– joustavuus 

– vuorovaikutustaidot 

– sosiaaliset taidot 

– oma-aloitteisuus 

– oman työn organisointitaito 
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– kysymisen ja kuuntelemisen taito. 

5.2 Tulevaisuuden osaaminen 

Toisena haastatteluteemana käsiteltiin tulevaisuuden osaamista. Kysyttäessä tule-

vaisuuden osaamisen tarpeita haastateltavat näkivät, että luovuus, innovatiivisuus, 

kokonaisuuden hahmottaminen (tuotantoprosessi) ja sisäinen yrittäjyys olisivat tu-

levaisuuden osaamista. Myös käsillä tekemisen taito koettiin tärkeänä metallialalla 

ja digiosaaminen puolestaan molemmilla aloilla koettiin tärkeäksi osaamisalaksi. Di-

giosaamisesta yksi haastateltava totesi, että vaikka kone tekee työn, on tiedettävä, 

mitä se tekee ja osattava mm. ohjelmoida kone työhön. Opiskelijan tulevaisuuden 

osaamisesta kysyttäessä kaupanalalla nähtiin tärkeänä, että heillä olisi valmius op-

pia uutta ja kokonaisuuden hahmotuskykyä. Metallialalla puolestaan teknisen piirtä-

misen tuntemus on tärkeää. Molemmilla aloilla koettiin tärkeänä tuotantoketjun ja 

valmistusmenetelmän tuntemus, että tavara olisi ajoissa asiakkaalla ja perusdigitai-

dot (Office-ohjelmat, kuvankäsittely), joista on helppo lähteä työpaikalla opettamaan 

lisää.  

Tulevaisuuden osaamisen tarpeet: 

– luovuus 

– innovatiivisuus 

– kokonaisuuden hahmottaminen 

– sisäinen yrittäjyys 

– käsillä tekemisen taito 

– digiosaaminen 

– uuden oppimisen taito 

– kokonaisuuden hahmotuskyky 

– tekninen piirtäminen 

– tuotantoketjun ja valmistusmenetelmän tuntemus. 
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5.3 Digiosaaminen 

Kolmantena haastatteluteemana käsiteltiin digiosaamista. Kysyttäessä mitä digi-

osaamista yrityksellä on, vastasivat kaikki haastateltavat, että toiminnanohjausjär-

jestelmät, koneiden omat ohjelmat, sähköposti, ja Office-ohjelmat. Kahdella kau-

panalan yrityksellä oli osaamista verkkokaupasta ja yhdessä kaupanalan yrityk-

sessä käytössä olivat Adobe-ohjelmat. Kysyttäessä opiskelijalta vaadittavia digitai-

toja, vastasivat haastateltavat, että perusdigitaidot kuten Office-ohjelmat, sähkö-

posti ja tiedonhankinta olisivat tärkeitä taitoja. Metallialalla toivottiin jonkin verran 

tietämystä toiminnanohjausjärjestelmästä. Yleisesti kaikki haastateltavat kokivat 

kuitenkin, että osatessa perusdigitaidot, voi työelämässä oppia työpaikalla käytettä-

vien ohjelmien ja laitteiden käytön. 

Tarvittavat digitaidot: 

– Office-ohjelmat 

– sähköposti 

– tiedonhankinta 

– toiminnanohjausjärjestelmän tuntemus.  

5.4 Koulutussopimus 

Neljäntenä haastatteluteemana käsiteltiin koulutussopimusta, joka tulee voimaan 

reformin myötä 1.1.2018. Kysyttäessä koulutussopimuksen joustavuudesta neljä vii-

destä koki sen hyvänä asiana. Pituudeksi määriteltiin keskimäärin 1-6 kuukautta ja 

kaikki haastateltavat valitsivat ajankohdaksi sellaisen, että yrityksessä ei olisi kiirei-

sin eli sesonkiaika. Hyvinä puolina nähtiin juuri tämä joustavuus ja ajankohdan mää-

rittely ja huonoina puolina osaamisen supistuminen ja ammattitaidon kohdentumi-

nen 1-2 yrityksen tarpeisiin, varsinkin metallialalla. Metallialalla huolena nähtiin 

myös se, että toinen yritys pahimmassa tapauksessa kouluttaa kilpailijalle työnteki-

jän. Lisäksi yritysten resurssien riittävyys opiskelijoiden ohjauksessa oli haastatel-

tavien yritysten suurena huolen aiheena. 

Koulutussopimus: 

– joustavuus hyvä asia 
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– pituus 1-6kk 

– ei sesonkiaikaan 

– ajankohdan määrittely hyvä asia 

– osaaminen supistuu 1-2 yrityksen tarpeisiin 

– koulutetaanko kilpailijalle työvoimaa 

– työelämän resurssien riittävyys opiskelijoiden ohjauksessa. 

5.5 Muuta aiheisiin liittyvää 

Lopuksi kun, haastateltavilta kysyttiin, olisiko heillä muuta sanottavaa edellä mainit-

tuihin aiheisiin, nousi keskusteluun, että myyntitaidot ja asiakaspalvelutaidot ovat 

tulevaisuudessa tärkeitä arvoja yritykselle eikä niinkään tuotetuntemus. Lisäksi ylei-

nen huolenaihe yrityksissä on tänä päivänä sekä opiskelijoiden että työntekijöiden 

sosiaalisen median käyttäminen ja siellä käyttäytyminen. Heidän mielestään koulu-

tuksessa tulisi painottaa sitä, mitä sosiaalisessa mediassa saa julkaista ja mitä ei 

saa, sekä miten työntekijä voi vastata esimerkiksi asiakaspalautteeseen sosiaali-

sessa mediassa. Keskustelua käytiin myös tiedonhankinnasta ja siitä, että yritykset 

kokevat, että opiskelijat eivät osaa hakea oikeaa tietoa tai he eivät ole riittävän läh-

dekriittisiä. 

Tärkeitä esille tulleita asioita: 

– myynti- ja asiakaspalvelutaidot 

– sosiaalisen median käyttäminen ja siellä käyttäytyminen 

– tiedonhankinta. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Opinnäytetyön tavoitteena oli saada tietoa Sedu Aikuiskoulutuksen yhteistyöyritys-

ten arvostamista työelämätaidoista ja niiden kehittämisestä. Toisena tavoitteena oli 

selvittää, millaista osaamista opiskelijoilta vaaditaan tulevaisuudessa ja miten digi-

osaaminen näkyy työelämässä. Haastatteluilla haettiin myös kyseisten yritysten nä-

kökulmia uudesta koulutussopimuksesta. Johtopäätöksissä tuloksia käsitellään ylei-

sellä tasolla ja niitä ei jaotella alojen tai yritysten mukaan. 

6.1 Työelämätaidot 

Tämän tutkimuksen tuloksista selviää työelämätaidoista kysyttäessä, että työelämä 

pitää tärkeänä elämänhallintataitoja, kuten käytöstapoja, sääntöjen, ohjeiden ja ai-

kataulujen noudattamista. Ruohotien (2000, 43) mukaan elämänhallinta tarkoittaa 

kykyä kantaa vastuuta omasta elämästä. Voidaan todeta, että työelämä arvostaa 

juurikin tällaista vastuun ottamista omasta työelämästä näiden taitojen muodossa. 

Työelämätaidoista esille nousivat myös joustavuus, vuorovaikutus- ja sosiaaliset tai-

dot sekä kyky oppia uutta. Digiajan työelämävalmiudet -julkaisussa (2, [viitattu 

12.7.2017]) ja Nämä ovat työelämätaidoista tärkeimmät 2013 -artikkelissa (Kauppa-

lehti 2012) mainitaan myös yhtenä tärkeänä työelämätaitona vuorovaikutustaidot. 

Ruohotien (2000, 41) mukaan vuorovaikutustaidot tarkoittavat kykyä työskennellä 

niin esimiesten, alaisten kuin työtovereiden kanssa. Viitala (2008, 117) puolestaan 

mainitsee, että sosiaaliset taidot ratkaisevat, kuinka onnistuu toiminaan vuorovaiku-

tustilanteissa. Eli voidaan todeta, että työelämässä tulee olla sosiaalisesti taitava ja 

kyettävä vuorovaikutukseen niin työtovereiden kuin esimiesten tai alaisten kanssa 

sekä oltava joustava ja osattava oppia uutta. 

Myös kysyminen ja kuunteleminen ovat tärkeitä työelämän arvostamia taitoja, jotka 

voidaan luokitella kommunikointitaitoihin, joista Ruohotie (2000, 41) mainitsee, että 

kuuntelutaito tarkoittaa taitoa kuunnella toisen puhetta. Gray (2016) puolestaan sa-

noo, että kuuntelu tulee katoamaan tulevaisuudessa kokonaan. Tämän tutkimuksen 

tulosten mukaan voidaan kuitenkin olettaa, että kuuntelemisen taito tulee säilymään 

tärkeänä työelämätaitona. 



40 

 

Merkityksellistä on kuitenkin se, että työelämätaidoista puhuttaessa haastateltavat 

eivät nostaneet esille luovuutta, vaikka se on selvästi tulevaisuudessa yksi tärkeim-

mistä työelämätaidoista. Luovuus nousi esille kuitenkin tulevaisuuden osaamisesta 

kysyttäessä. Grayn (2016) tekemässä tulevaisuuden työelämätaitojen listauksessa 

vuonna 2015 luovuus oli sijalla kymmenen ja vuonna 2020 se tulisi nousemaan kol-

manneksi. Haastatteluissa ei myöskään noussut esille Ruohotien (2000, 40) mää-

rittelemien yleisten työelämävalmiuksien eli ihmisten ja tehtävien johtaminen sekä 

innovaatioiden ja muutosten vauhdittaminen kategorioihin kuuluvia työelämätaitoja. 

Tämä opinnäytetyö käsittelee ammatillista koulutusta eli tuotannossa työskentele-

vien työelämätaitoja ja näihin edellä mainittuihin kategorioihin kuuluvat työelämätai-

dot ovat enemmän korkeasti koulutettujen tai toimihenkilöiden työnkuvaan kuuluvia 

valmiuksia, joten voidaan olettaa, että tästä johtuen näitä työelämätaitoja ei tulok-

sissa tullut esille. 

Työelämätaitojen kehittämisessä työelämä arvostaa kotikasvatusta, jossa opitaan 

käytöstapoja. Koulun tehtävä työelämän mielestä on painottaa sääntöjen ja aikatau-

lujen noudattamista sekä opettaa uuden oppimiseen. Työelämä selvästi arvostaa 

opiskelijaa, joka osaa tervehtiä, tulee ajoissa töihin, tekee sovitut työtehtävät aika-

taulun mukaisesti, noudattaa työpaikan sääntöjä ja on halukas kehittämään omaa 

osaamistaan. Työelämän mukaan heidän vastuullaan olisi perehdyttäminen työpai-

kan sääntöihin ja valvoa sääntöjen noudattamista. Työpaikan palaverit ovat työelä-

män mukaan yksi hyvä paikka oppia sosiaalisia taitoja työelämässä. Näistä tulok-

sista voidaan päätellä, että työelämä arvostaa hyvinkin perinteisiä työelämätaitoja 

ja hekin ovat valmiita niitä kehittämään. 

Tieken Tulevaisuuden työ ja osaaminen -kyselyn [viitattu 6.7.2017] mukaan työelä-

mässä tarvittavia taitoja ovat mm. tiimityö, oivaltaminen, digitaidot, kriittiseen ajat-

telu ja tietotyön osaaminen. Tulevaisuuden työelämätaidoiksi kyselyn mukaan mää-

rittyivät oppimaan oppiminen, kriittinen ajattelu ja ongelmien ratkaisu sekä luovuus 

ja innovatiivisuus. Tämän tutkimuksen tulokset ja Tieken kyselyn tulokset ovatkin 

lähellä toisiaan, mikä kertoo siitä, että työelämällä on alasta riippumatta hyvin sa-

mankaltaisia ajatuksia vaadittavista työelämätaidoista. 
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6.2 Tulevaisuuden osaaminen 

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan työelämän näkemys tulevaisuuden osaami-

sesta on luovuus, innovatiivisuus, kokonaisuuden hahmottaminen ja sisäinen yrittä-

jyys. Kamensky (2015, 161) määrittelee osaamisen perustan olevan tiedossa, mutta 

työelämässä tarvitaan myös taitoja. Hänen mukaan suurin osa tiedoista ja taidoista 

kertyy työuran aikana, mutta vastavalmistuneella olisi oltava tietyt perustaidot astu-

essaan työelämään. Tuloksista voidaankin päätellä, että työelämän mukaan näitä 

perustaitoja olisi kokonaisuuden hahmottaminen, sisäinen yrittäjyys ja lisäksi ala-

kohtaisia taitoja, esimerkiksi tekninen piirtäminen, tuotantoketjun ja valmistusmene-

telmän tuntemus. 

Viitalan (2008, 115) mukaan, käytännössä osaaminen koostuu tiedoista, taidoista 

sekä asenteista ja motivaatiosta. Hänen mukaan asenne ja motivaatio ovat tärkeitä 

siitä näkökulmasta, kuinka yksilö hyödyntää ja käyttää omaamiaan taitoja ja tietoja 

tehtävässä. Tulosten mukaan työelämä arvostaakin myös uuden oppimisen ja kä-

sillä tekemisen taitoja sekä digiosaamista, ja näihin kaikkiin vaikuttaa juurikin 

asenne ja motivaatio. Tuloksissa ei noussut esille erikseen yksilö-, muutos- tai asi-

antuntijaosaamista, vaan työelämä keskittyi enemmän yksittäisiin tulevaisuuden 

osaamisen taitoihin. 

Muuta aiheeseen liittyvissä tuloksissa esille nousevaa oli, että työelämä arvostaa 

tulevaisuuden osaamisessa myynti- ja asiakaspalvelutaitoja enemmän kuin tuote-

tuntemusta. Tulevaisuuden työelämä ja osaaminen verkkosivun [viitattu 

19.10.2017] mukaan työelämä tuleekin vaatimaan yhä enemmän henkilökohtaista 

vastuunottamista, itsensä johtamista sekä yrittäjämäistä asennetta ja ajattelutapaa. 

Edellä mainitut taidot ovatkin luonteeltaan sellaisia, että ne vaativat juurikin henkilö-

kohtaista vastuunottamista ja yrittäjämäistä asennetta, mikäli työelämässä tulevai-

suudessa haluaa menestyä. 
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6.3 Digiosaaminen 

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan työelämässä tarvittavia digitaitoja ovat Office-

ohjelmat, sähköposti, toiminnanohjausjärjestelmät ja koneiden omat ohjelmat. Näi-

den lisäksi työelämä arvostaa tiedonhankintaosaamista. Digitaidot Tietoyhteiskun-

nan digitaitotarpeet -verkkosivujen [viitattu 19.10.2017] mukaan työntekijän kymme-

nen tärkeintä digitaitoa ovat laitteen käyttö, tiedonhallinta, internetin käyttö, tiedon-

haku, sähköposti, tekstinkäsittelyn perusteet, sähköinen asiointi, sosiaalinen media, 

tietoturvan perusteet ja oman alan erityissovellukset. Työelämässä vaaditaankin 

juuri näitä edellä mainittuja digitaitoja. Tuloksista selviää myös, että perusdigitaidot 

jo osattaessa työpaikalla opittaisiin työssä tarvittavien ohjelmien käyttö. Soikkeli 

(2016) puolestaan toteaa, että kaikkien työntekijöiden on huolehdittava siitä, että 

perustaidot ja työn vaatimat eritystaidot ovat kunnossa, jos haluaa pysyä kilpailussa 

mukana. Huomioitavaa on myös se, että vaikka puhutaan digitalisaation lisääntymi-

sestä, niin vielä se ei näillä työpaikoilla näy tai ehkä näkyy, mutta siellä toimihenki-

löiden työssä mutta ei tuotannontyöntekijöillä. 

Tiedonhankinta on yksi työelämän arvostama taito, mutta kysyttäessä muuta aihee-

seen liittyvää tuli esille, että työelämän huolenaihe onkin, että osaavatko opiskelijat 

hakea oikeaa tietoa ja osaavatko olla lähdekriittisiä. Digiajan työelämävalmiudet -

julkaisun (22, [viitattu 12.7.2017]) mukaan informaatiolukutaito tarkoittaa kykyä löy-

tää ja saavuttaa sekä käyttää jatkuvasti lisääntyvää tietoa ja käsitellä sitä kriittisesti. 

Lisäksi mainitaankin, että ihmisen oma medialukutaito sekä kyky erottaa aidosti tosi 

ja merkityksellinen tieto korostuu, koska informaation määrä kasvaa koko ajan. Tär-

keää olisikin, että tiedonhankintaa ja informaatiolukutaitoa opetettaisiin riittävästi 

ammatillisessa koulutuksessa. 

Työelämän mukaan myös sosiaalisen median käyttämistä ja siellä julkaistavia asi-

oita tulisi opettaa koulussa riittävästi. Ilmarinen ja Koskela (2015, 36–39) toteavat-

kin, että älypuhelimien ansiosta internetiä käytetään yhä useammin ja sen käyttö on 

laajentunut myös kodin ja työpaikan ulkopuolelle. Sosiaalisen median (mm. Face-

book, Twitter, Instagram, Whatsupp, Snap-chat) palvelujen käyttö kasvaa, sillä äly-

puhelimesta on tullut yleisin sosiaalisen median palvelujen käyttöväline. Tämän pe-

rusteella olisikin erittäin tärkeää opettaa niin koulussa kuin työpaikalla, miten sosi-
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aalisessa mediassa toimitaan ja millaiset ovat työpaikan ohjeet ja säännöt sen käy-

tölle. Älypuhelimien ollessa käytössä emme tule aina riittävästi ajatelleeksi, mitä 

voimme julkaista ja mitä ei. 

6.4 Koulutussopimus 

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan työelämä kokee koulutussopimuksen hyvänä 

puolena joustavuuden etenkin ajankohdan määrittelyssä, jotta työpaikalla oppimi-

nen ei osuisi kiireeseen sesonkiaikaan. Huonoina puolina työelämä koki lähinnä 

osaamisen mahdollisen supistumisen 1-2 yritykseen ja mahdollisesti kilpailijalle 

työntekijän kouluttamisen. Toisaalta voidaan ajatella, että mikäli työpaikalla on tar-

vetta uusille työntekijöille, olisi heidän etunsa saada pitkällä koulutussopimuksella 

opiskelija, jonka he voisivat kouluttaa omia tarpeitaan ajatellen. Aaltola ja Vanhanen 

(2016, 5) toteavatkin, että koulutussopimusmallin tavoitteena on edistää työpaikoilla 

tapahtuvaa oppimista ja tutkinnon suorittamista käytännönläheisesti, mahdollista-

malla opiskelijoiden joustavat polut työpaikoilla. 

6.5 Tutkimuksen laatu ja luotettavuus 

Hirsjärvi ja Hurme (2000, 184) toteavat, että kyseessä ollessa haastattelututkimus, 

laatua tulisi tarkkailla tutkimuksen eri vaiheissa. Laaduntarkkailua tulisi tehdä jo 

haastattelurunkoa laadittaessa eli mietitään ennalta, miten teemoja voidaan syven-

tää ja pohditaan vaihtoehtoisia lisäkysymysten muotoja. Huomioitavaa on kuitenkin, 

että kaikkiin lisäkysymyksiin ja niiden muotoihin ei voida ennalta varautua. Haastat-

teluvaiheessa laatua voi parantaa huolehtimalla, että tekninen välineistö on kun-

nossa ja haastattelurunko on mukana haastattelutilanteessa. Haastattelun päätyttyä 

on syytä vilkaista haastattelurunkoa, onko jokin jäänyt kysymättä. Haastattelua voi 

kuitenkin tarkentaa puhelimitse. 

Haastattelurunko oli tarkoin ennalta mietitty ja toimeksiantajan kanssa käyty läpi. 

Haastattelija ei esittänyt haastattelujen aikana tarkentavia lisäkysymyksiä eikä 

haastatteluja tarvinnut täydentää puhelimitse. Haastattelija kirjoitti vastaukset haas-
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tattelurunkoon, koska haastatteluja ei nauhoitettu. Mikäli haastattelut olisi nauhoi-

tettu, olisi tuloksista mahdollisesti tullut vielä kattavimmat, joten siitä olisi voinut olla 

kokonaisuuden kannalta apua. 

Hirsjärvi ja Hurme (2000, 186–188) toteavat, että tutkimuksen validiudesta puhutta-

essa olisi erotettava kaksi päätyyppiä: ensimmäisenä tutkimusmenetelmävalidius, 

jonka neljä muotoa ovat tilastollinen validius, rakennevalidius, sisäinen validius, ul-

koinen validius; ja toisena mittausvalidius esimerkiksi ennustevalidius. Rakenneva-

lidius tarkoittaa, sitä koskeeko tutkimus sitä, mitä sen on tarkoitettu koskevan. Si-

säinen validius koskee tutkimuksen aikana tapahtuvia muutoksia ja ulkoinen vali-

dius puolestaan tarkoittaa tutkimustulosten yleistettävyyttä. Ennustevalidius tarkoit-

taa, että yhdestä tutkimuskerrasta pystytään ennustamaan myöhempien tutkimus-

kertojen tulos. 

Edellä mainitut validiudet huomioon ottaen tutkimus käsittelee sitä, mitä sen pitikin 

käsitellä. Tutkimuksen tai haastattelujen aikana ei tapahtunut muutoksia, jotka vai-

kuttaisivat tutkimuksen tuloksiin. Tutkimustuloksia ei voida yleistää, koska otanta 

yrityksistä oli niin pieni. Myöskään myöhemmin tehtävien samanlaisten tutkimusten 

tuloksia ei tämän tutkimuksen pohjalta voida ennustaa. Tämä sama tutkimus voi-

daan kuitenkin toistaa sellaisenaan, koska haastattelurunko oli kaikille haastatelta-

ville sama ja lisäkysymyksiä ei esitetty. 

6.6 Johtopäätökset ja jatkotoimenpiteet 

Tämä opinnäytetyö antaa pienen, mutta selkeän kuvan lukijalle siitä, että työelämän 

tarpeet nyt ja tulevaisuudessa ovat hyvin selkeitä taitoja. He tarvitsevat työntekijöitä, 

jotka omaavat hyvät käytöstavat, perusdigitaidot, noudattavat työpaikan sääntöjä ja 

aikatauluja, ovat vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja ovat sosiaalisia. Lisäksi työ-

elämä toivoo oma-aloitteisuutta sekä halua oppia uutta. Tutkimuksessa ei noussut 

esille ammatillinen osaaminen eri aloilta. Tästä voidaan päätellä, että työelämä on 

valmis opettamaan juurikin ammatillista osaamista, mikäli ammatin perusopetus tu-

lee koulusta.  
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Koulutussopimus on työelämän kannalta hyvä asia joustavuuden ja ajankohdan-

määrittelyn puolesta, mutta heidän pelko onkin enemmän resurssien riittävyydessä 

ja siinä, että saavatko he kouluttamistaan opiskelijoista omiin tarpeisiinsa työnteki-

jöitä. Näihin asioihin saadaan selvyyttä vasta koulutussopimusten täytäntöönpanon 

jälkeen.  

Tutkimuksen tavoitteisiin tämä opinnäytetyö vastaa selkeästi, mutta ei kovin katta-

vasti, koska haastateltavia yrityksiä oli vain viisi. Kattavampi otos olisi saattanut 

tuoda erilaisen näkökulman ja erilaisia vastuksia tuloksiin. Tämä opinnäytetyö kui-

tenkin kertoo toimeksiantajalleen sen, että työelämän vaatimukset ovat sellaisia, mi-

hin toimeksiantaja pystyy jatkossakin vastaamaan. 

Jatkotoimenpiteenä voidaan suositella uutta haastattelukyselyä reformin tultua voi-

maan ja ensimmäiset koulutussopimukset on saatettu päätökseen. Tällöin työelämä 

osaisi kertoa tarkemmin reformin vaikutuksesta heihin. Toisena jatkotoimenpiteenä 

voitaisiin haastatella myös opiskelijoita, jotka työskentelevät työpaikalla koulutusso-

pimuksella, että miten oppiminen karttuu, kun se ei ole aikaan tai paikkaan sidottu. 

Näiden lisäksi kiinnostava tutkimusnäkökulma olisi työvoiman saanti ja työllistymi-

nen reformin voimaantulon jälkeen. 

Lopuksi voidaan suositella, että Sedu jatkaa yhteistyötä työelämän kanssa ja kuun-

telee heidän tarpeitaan koulutuksia ja tutkinnonosien sisältöjä suunniteltaessa. 
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LIITTEET 

Liite 1. Haastattelurunko 

 



1(1) 

 

LIITE 1 Haastattelurunko 

Työelämätaidot 

Millaisia työelämätaitoja mielestäsi opiskelijalta vaaditaan nyt ja tulevaisuudessa?  

Miten näitä valmiuksia tulee mielestäsi kehittää? 

Miten koulutuksessa näitä voitaisiin mielestäsi kehittää? 

Miten työelämässä näitä voitaisiin mielestäsi kehittää? 

Tulevaisuuden osaaminen 

Mitä osaamista tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan? 

Mitä/millaista osaamista halutaan opiskelijalla olevan tulevaisuudessa? 

Digiosaaminen 

Mitä/millaista digiosaamista yrityksellä on? 

Millaista digiosaamista opiskelijalta vaaditaan? 

Koulutussopimus 

Miten tärkeänä näet joustavuuden koulutussopimuksen pituuden määrittelyssä? 

Kuinka pitkälle ajanjaksolle koulutussopimus olisi tehtävissä ja mikä ajankohta olisi 

tarpeellisin? 

Mitä hyviä ja huonoja puolia näet koulutussopimuksessa? 

 

Mitä muuta haluat sanoa edellä mainittuihin aiheisiin? 


