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laa. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata suunnitteluprosessin nykytila ja luoda uusi 
toimintamalli. Tiedonkeruumenetelminä käytetiin haastattelua, havainnointia, A3-
menetelmää ja kyselyä. Uusi suunnitelma tehtiin Lean A3 –työkalua käyttäen ja 
mallinnettiin Visio-ohjelmaa käyttäen.  
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This thesis has been done to health and social care field of Kainuu vocational 
school. The subject of this practice-based bachelor’s thesis was to develop the 
planning process for the social care field of Kainuun vocational school. The aim 
of this work was to create the new model to the planning field. The thesis in-
cludes the part that is presented process management and Lean-method. Thesis 
includes also the part, where the current state of the planning field in social care 
field is presented. 
 
The aim of the thesis was to describe the current state of the planning process 
and to create the new operating model. Data collection methods were used for 
interviews, observation, A3 method and query. The new plan was made using 
the Lean A3 tool and modeled using the Visio program. 
 
The result of this thesis was a new way of working for the prosperity of the 
Kainuu Vocational College's welfare process and its description with the swim 
platform model. The main factor in the new model is to share the planning work 
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1  JOHDANTO 

Kainuun ammattiopiston hyvinvointialan koulutusten etenemisten, opettajien työ-

suunnittelun ja työjärjestysten suunnittelutyö on muokkautunut muutaman viimei-

sen vuoden aikana toimivaksi prosessiksi. Suunnittelutyöhön sisältyy aikaresurs-

sin määrittäminen, opettajaresurssin suunnittelu ja lukujärjestysten tekeminen. 

Prosessin alussa suunnittelutyöhön osallistuvat koulutuspäällikkö, tiimivastaavat 

ja lukujärjestyksentekijä. Prosessin edetessä tiimit ja yksittäiset opettajat saavat 

mahdollisuuden osallistua suunnitteluun. Viimeinen vaihe on lukujärjestyksente-

kijän pääasiallista lukujärjestysten suunnittelutyötä ja tilavarausten tekemistä.  

Tämän opinnäytetyön kehittämistehtävän tavoitteena on etsiä keinoja suunnitte-

luprosessin keventämiseen ja uudelleen organisointiin. Suunnittelutyö on koettu 

välillä tehottomaksi ja turhaa aikaresurssia vieväksi. Lisäksi uuden haasteen 

suunnitteluun tuo lukujärjestyksentekijän työn päättyminen kesällä 2017. Tällä 

työllä pyritään etsimään mahdolliset turhat työvaiheet ja -välineet. Tällä työllä et-

sitään ratkaisuja suunnittelutyön uudelleen organisointiin. Ratkaistava on, että 

kuka tekee mitäkin ja mitkä ovat kenenkin vastuualueita. Yhtenä keskeisenä ky-

symyksenä tulee olemaan, tarvitaanko lukujärjestyksiä tulevaisuudessa? 

Keskeisenä tavoitteena on tehdä suunnitteluprosessin mallinnus, joka lähdetään 

toteuttamaan lukuvuonna 2017-18. Osittainen toteutus tehdään jo kuluvan luku-

vuoden aikana. Kehittämistyö aloitettiin nykytilan mallinnuksella, jotta jokaiselle 

prosessiin osallistuvalle saadaan kokonaiskuva prosessista. Työn tiedonkeruu-

menetelminä käytetään Webropol-kyselyä sekä yksilö- ja ryhmähaastatteluja. 

Hyvinvointialana opettajien näkemyksiä suunnitteluprosessin nykytilasta, kehittä-

miskohteista ja kehitysideoista kerätään kyselyn avulla. Lisäksi Kainuun ammat-

tiopiston suunnitteluprosessissa olevan henkilökunnan käsityksiä suunnittelupro-

sessista kerätään haastatteluiden avulla. Heiltä kysytään kuinka he näkevät 

suunnittelutyön talon tasolla ja näkyvissä olevat haasteet. Tämän prosessin ke-

hittämisen työkaluina käytetään Lean-menetelmiä. Näiden avulla tavoitteena on 

luoda malli suunnitteluprosessin etenemisestä.  
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Tämän työn tietoperusta on prosessijohtaminen ja Lean. Työssä otetaan kantaa 

muutosprosessin johtamiseen ja osallistuttamiseen. Kehittämistyössä hyödynne-

tään Lean-menetelmiä. Keskeisinä käsitteinä ovat suunnitteluprosessi, prosessi-

johtaminen ja Lean. Prosessin keskeisiä käsitteitä ovat koulutusten suunnittelu, 

aikaresurssit, opettajien ja opiskelijoiden työaika, lukujärjestysten tekeminen, 

vastuualueet ja työn organisointi. 
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2  PROSESSIJOHTAMINEN 

Prosessijohtaminen käsitteenä tarkoittaa toiminnan johtamista määritellyistä pää-

määristä tai tavoitteista käsin. Prosessijohtaminen edellyttää, että prosessi on tun-

nistettu, määritelty ja kuvattu. Prosessilla tulee olla omistaja ja sitä tulee kyetä mit-

taamaan. Prosesseihin liittyy olennaisesti niiden kehittäminen ja se vaatii johta-

juutta. (Virtanen & Wennberg 2007, 113 – 114.) 

Historiallisesti muutosjohtamisessa ja kehittämistoiminnassa on erotettu kaksi eri 

koulukuntaa, teknosrukturaalinen lähestymistapa (rakenneajattelu) ja inhimillis-

prosessuaalinen lähestymistapa (prosessiajattelu). Rakenneajattelussa vastataan 

kysymyksiin, kuten ”mitä pitää muuttaa, jotta tavoite saavutetaan” tai ”miten asioita 

on kehitettävä”. Prosessiajattelussa puolestaan vastataan kysymyksiin kuten, ”mi-

ten ihmiset saadaan tekemään muutos” tai ”miten muutoksiin sitoudutaan” tai ”mi-

ten organisaatiossa opitaan tekemään muutosta”. Nämä eivät ole vastakkaisia tai 

vaihtoehtoisia, vaan molemmat kuuluvat jokaisessa muutoksessa. (Honkanen 

2006, 347-348) 

2.1  Prosessi 

Tarkasteltaessa prosesseja keskeisenä kysymyksenä on sen tarkoitus; mitä pro-

sessilla halutaan saada aikaan. Prosessin tulisi antaa toiminnan kehittämisen 

suuntaviivoja ja antaa työkaluja uusien toimintatapojen etsimiseen. Muutos on 

puolestaan jotain, joka tapahtuu riippumatta siitä, yritämmekö vaikuttaa siihen vai 

emme. Kehittäminen on sen sijaan tietoista toimintaa muutoksen aikaan saa-

miseksi. Onnistuessaan kehitysprosessi motivoi työntekijää ja tukee arkipäivän 

työtä. Huono prosessi tekee kaikesta vaikeaa ja tuskallista, jopa epäonnistumises-

takin. (Pitkänen 2010, 79., Honkanen 2006, 344) 

Muutosprosessilla tavoitellaan jonkin uudistamiseen, muuttamiseen, kehittämi-

seen jne. Koska organisaatiot ja yritykset ovat yksilöllisiä, myös muutos on aina 

yksilöllinen prosessi. Muutos voi olla kolmenlaista. Organisaation toimintatapojen 
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uudistamista ja parantamista kutsutaan kehitykselliseksi muutokseksi. Siitä seu-

raava muutoksenaste on transitionaalinen muutos, jossa nykyinen toimintapa kor-

vataan uudella tavalla organisoitua ja toimia. Kolmas muutostapa on transformaa-

tio. Transformaatiossa organisaatio tunnistaa, että nykyinen toimintatapa ei riitä 

muuttuneessa toimintaympäristössä. Silloin organisaatiolta vaaditaan muutta-

maan toimintaansa, toimintatapojaan ja kulttuuriaan. (Harju & Ruuskanen-Himma 

2016, 130-131, Erämetsä 2003, 151). 

2.2  Prosessien tunnistaminen ja mallintaminen 

Prosessien kuvaamista tarvitaan sen dokumentointia ja viestintää varten. Lisäksi 

sen avulla prosessi saadaan selkeästi esitettyä ja se helpottaa prosessin ympärillä 

käytävää viestintää. Kuvantaminen ei ole ohje, vaan se on tapa tehdä toimintatapa 

näkyväksi ja ymmärrettäväksi. On tärkeää, että prosessikuvaus tehdään yhdessä. 

Käytössä olevan toimintavan tunteminen ja ymmärtäminen ovat kehitystyön edel-

lytyksiä. (Virtanen & Wennberg 2007, 113 – 114; Pitkänen 2010, 79.) 

Prosessin kehittäminen edellyttää sen tunnistamista. Tunnistamisella tarkoitetaan 

prosessin rajaamista muista organisaation prosesseista ja toiminnoista. Tunnista-

miseen kuuluu tavoitteiden, asiakkaiden, toimintojen ja suoritteiden määrittely. 

Prosessin tunnistamisen keskeisenä sisältönä on määritellä, mikä on prosessin 

tavoite, mistä se alkaa ja mihin päättyy. Tunnistaminen käynnistyy asiakkaan / asi-

akkaiden määrittelystä. Tämän jälkeen voidaan määritellä, mihin asiakkaiden tar-

peisiin toiminnoilla pyritään vastaamaan ja miten tehtävä toteutetaan. (Virtanen & 

Wennberg 2007, 114 - 116, 119 - 120.) 

Prosessin tunnistamisen jälkeen prosessi voidaan määritellä ja kuvata. Asiantun-

tijatyössä käytetyn prosessikuvauksen tulee olla pelkistetty ja selkeä. Hahmotta-

misen kannalta 5 - 7 osatekijän kokonaisuus on paras. Määrittelyvaiheessa täs-

mennetään prosessin sisältö kuvaamalla sen keskeiset vaiheet ja vastuut sekä 

yhteydet muihin prosesseihin. Prosessikuvaus voidaan tehdä eri tasoisina. Taso 

määräytyy sen tulevan käyttötarkoituksen mukaan.   (Virtanen & Wennberg 2007, 

121 - 122; Pitkänen 2010, 81.) 
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2.3  Prosessien kehittäminen 

Prosessien kehittämisprojektien käynnistymisvaiheessa siihen osallistuvilla on 

aina odotuksia ja toiveita ongelmien ja epäkohtien korjaantumiseen (Järvinen 

2001). Muutosprosessissa on neljä eri vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa valmis-

taudutaan prosessiin. Siinä kuvataan olemassa olevalla tiedolla nykytila ja muu-

tossuunta. Nykytilan kuvaus tulee perustua faktoihin. Toisessa vaiheessa määri-

tellään tavoite, eli mihin tilaan tavoitellaan päästävän. Kolmannessa vaiheessa 

aloitetaan muutoksen toimeenpanon suunnittelu ja muutosprosessin johtamisesta 

sopiminen. Tässä päätetään prosessin johtajuudesta, osallistujista, dokumentoin-

nista ja arvioinnista. Johdon tulee varmistua, että organisaation on valmis muutos-

prosessiin. Neljännessä vaiheessa muutos toimeenpannaan. Johtajan tulee pitää 

prosessia liikkeessä myös siinä tilanteessa, kun alkuinnostus on ohitse tai sitä 

vastustetaan. (Harju & Ruuskanen-Himma 2016, 132-133). 

Muutosprosessi onnistuu, mikäli sen johto on systemaattista. Lisäksi onnistumi-

seen tarvitaan, että organisaation rakenteet tukevat sitä. Rakenteita ovat mm. toi-

set prosessit, johtamisjärjestelmät, yrityksen mittarit ja arvot. Lisäksi rakenteisiin 

voidaan lukea työntekijät ja heidän roolit, tehtävät ja vastuut ko. prosessissa. Avoin 

viestinä kuuluu myös muutoksen suunnitteluun ja toimeenpanoon. Muutos aiheut-

taa huolta ja jopa pelkoa, joten onnistuminen taataan purkamalla sitä hyvällä vies-

tinnällä koko ajan pois. Prosessin elinkaaren aikana viestinnän tulee painottua eri 

seikkoihin. Alussa viestitään mm. tavoitteista, vastuista ja organisaatiosta. Toteu-

tuksen aikana viestintä painottuu saavutettujen tulosten esille tuomiseen. Proses-

sin lopussa kerrotaan prosessin tulos. Onnistunut muutosprosessi edellyttää sii-

hen osallistuvien ihmisten ajattelun, asenteiden ja käyttäytymisen muutosta. (Sal-

mimies & Ruutu 2013; Harju & Ruuskanen-Himma 2016, 133-135; Pelin 2011, 

287) 

2.4  Prosessijohtajuus 

Prosessijohtamisesta on useita malleja ja on hyvä, että johtajalla on olemassa jo-

kin malli, jolla hän lähtee viemään prosessia eteenpäin. Suunnitelmaa tehdessään 
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johtaja päättää aikatauluista, tavoitteiden asettamisesta, analysoinnista ja skenaa-

rioista.  Se toimii oman suunnitelman pohjana ja luo samalla turvallisuuden tunteen 

prosessin eteenpäin viemiseen. Muutosprosessin johtaminen on pitkälti henkilös-

töjohtamista. Siinä on otettava huomioon tunteet, asenteet, arvot, persoonallisuus 

ja motivaatio. Johtaja toimii usein oman ihmiskäsityksen mukaisesti. Hänen tulisi 

ottaa huomioon ihmisarvon, vajavaisuudet ja oppimiskyvyn ja samalla toimia vas-

tuullisesti. (Erämetsä 2003, 8788, 151-152) 

Muutosprojekti tarvitsee aina johtajan, omistajan, jonka tehtävänä on vastata pro-

jektin etenemisestä ja sen lopputuloksista. Prosessinjohtaja antaa prosessille kas-

vot. Hänen tehtävänään on vastata siitä, että prosessissa tehdään sille määritel-

tyjä asioita, sekä saavutetaan sille asetetut tavoitteet. Hyvän johtajan ominaisuuk-

sia ovat hyvät päätöksenteko-, viestintä- ja vaikuttajataidot. Hänen tulee kyetä ot-

tamaan esille vaikeatkin asiat suoraan ja avoimesti. Prosessin edetessä hänen 

täytyy kyetä reagoimaan nopeasti ja ennakoida riskit ajoissa. Lisäksi hänen tulee 

nähdä prosessi isomman kokonaisuuden yhtenä osana ja kyetä katsomaan tule-

vaisuuteen ja visioimaan muutos pitkällä tähtäimellä. Muutosjohtajalta vaaditaan 

kykyä ymmärtää muutoksen monikerroksisuus mahdollisimman laaja-alaisesti. 

(Pirinen 2014; Salmimies & Ruutu, 2013.) 

Muutosprosessin johtajalta vaaditaan myös erilaisia ohjaustyylivalmiuksia proses-

sin eri vaiheissa. Ensimmäisessä vaiheessa tarvitaan kuuntelutaitoja ja kykyä kan-

taa huolia ja tunnekuormia. Toisessa vaiheessa tarvitaan luotsia ja kykyä avata 

prosessin suuntia. Kolmannessa vaiheessa häneltä tarvitaan aktivoivaa ja toimin-

nan suuntaviivoja antavaa ja priimusmoottorina toimivaa roolia. (Pirinen 2014.) 

Onnistuakseen prosessi tarvitsee sen, että johto kokee sen välttämättömäksi ja 

että se pystytään perustelemaan työntekijöille ymmärrettävästi. Syyt muutokselle 

tulevat yrityksen toiminnan selkeistä tarpeista. Pelkät yleiset hyödyllisyysargu-

mentit, kuten työmotivaation, tehokkuuden, yhteistyön tai ilmapiirin kehittäminen 

eivät riitä. Onnistuakseen prosessijohtajan tulee kyetä vastaamaan miksi-kysy-

mykseen. (Järvinen 2001; Pirinen 2014.) 

Prosessijohtajalta vaaditaan selkeiden tavoitteiden ja roolien määrittelyä. Muutos-

prosessissa on hyvä hyödyntää niitä henkilöitä, jotka kykenevät löytämään siitä 
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positiivisia asioita ja jotka kykenevät katsomaan tulevaisuuteen. Monesti he ovat 

niitä työntekijöitä, jotka kaipaavat vaihtelua ja haasteita perustyöhön. He kykene-

vät kantamaan vastuuta ja omaksuvat asioita nopeasti. Heillä on kyky toimia muu-

tosdiilereinä. (Pirinen 2014.) 

Hyvä prosessijohtaja on taitava tiimipelaaja. Hän luo hyvän tiimihengen, saa jäse-

net sitoutumaan prosessiin ja saa heidät sitoutumaan muutokseen. Tämä onnistuu 

johdonmukaisella johtamisella, kannustamisella, palautteen antamisella ja omalla 

esimerkillä. Hän kykenee antamaan tiimiläisille työrauhan puuttumatta liikaa yksi-

tyiskohtiin. Samalla hän kannustaa keskinäisen ja ulkoisen yhteistyön tekemiseen 

ja avoimeen työilmapiiriin. (Pirinen 2014.) 

Hyvältä prosessijohtajalta tarvitaan kykyä selvitä erilaisista prosessin aikana tule-

vista vastoinkäymisistä ja osaamattomuuden kokemuksista. Alkuinnostuksen jäl-

keen tarvitaan kykyä saattaa projektia eteenpäin. Selkeä visio auttaa johtajaa pe-

rustelemaan hankkeen eteenpäin viemisen tärkeyden. Prosessinjohtaja tarvitsee 

ylemmän johdon tuen selviytyäkseen prosessin eteenpäin viemisestä. (Järvinen 

2001.) 

Prosessijohtajan tulee tuoda onnistumiset esille ja juhlistaa niitä yhdessä. Proses-

siin osallistuneille tulee antaa tunnustusta ja julkista kiitosta. Tämä motivoi muu-

toksen toteuttamisessa ja sen eteenpäin viemisessä. Onnistumisen esille tuomi-

nen antaa uskoa muutoksen tuomiin positiivisiin vaikutuksiin ja lisää ”kyllä me pär-

jäämme” -tunnetta. (Pirinen 2014.) 

2.5  Prosessijohtamisen haasteet ja mahdollisuudet 

Tuloksia tuottava kehittäminen tarvitsee johdon määrittelemät perusteet. Vaikka 

työntekijöillä olisi innostusta ja halua kehittää, ei se yksinomaan riitä. Innostuksen 

laannuttua kehittämisideat kuihtuvat ja tämä tuo epäonnistumisen kokemuksen. 

Epäonnistuminen puolestaan vaikuttaa negatiivisesti seuraavan kehittämisproses-

sin ennakkokäsityksiin. Lisäksi voi tulla kiukkua ja pilkallista asennoitumista orga-

nisaatiota ja esimiehiä kohtaan. Epäonnistumisen kokemukset aikaisemmissa 

hankkeissa voi johtaa ajatteluun, ettei uusia hankkeita kannata aloittaa. Tämä voi 
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esiintyä ”keskitytään perustyöhön” -ajatuksena. Työntekijöihin kohdistuvat odotuk-

set ja hänen mahdollinen omakäsitys omasta osaamattomuudesta voi aiheuttaa 

vastarintaa. Prosessijohtajan tehtävä onkin asettaa haasteet kullekin työntekijälle 

sopiviksi. (Järvinen 2001; Pirinen 2014.) 

Prosessin haasteisiin pitäisi pystyä ennakoimaan. Riskikartoitus on osa ennakoin-

tityötä. Riskejä voivat olla väärin mitoitetut henkilöstö- tai aikaresurssit. Resurssit 

on hyvä suunnitella etukäteen ja varautua muutoksiin. Lisäksi kehittämissuunni-

telma voidaan tehdä liian ideaalitasolla, jolloin se ei ole konkreettinen suhteessa 

resursseihin. Riskeihin kuuluu myös se, että työtä lähdetään tekemään mutu-tun-

tumalla tai kaikki yritetään tehdä yhdellä kertaa tai liian kireällä aikataululla. (Jär-

vinen 2001.) 

2.6  Mittarit 

Kehittämiskohteella tulee olla mittareita, joiden avulla voidaan tarkastella hank-

keen onnistumista. Kehittämisprojektien mittaamiseen liittyy kyky ennakoida ja 

katsoa tulevaisuuteen. Mittaamista tulee olla läpi koko prosessin ja näin ollen mit-

tarit tulee määrittää heti projektin alussa. Lopputuloksen mittaamisen lisäksi tulee 

mitata prosessin johtamista ja tehokkuutta. (Järvinen 2001.) 

Prosessimittareiden määrittelyn tulee lähteä liikkeelle niiden samojen asioiden 

määrittelystä, kuin miten prosessien tunnistamis- ja määrittelytyö on määritelty.  

Mittareilla tulisi saada tietoa prosessien kehittämistyön pohjaksi. Lisäksi niiden tu-

lisi auttaa kiinnittämään huomio oikeisiin asioihin. Mitattaviin asioihin tulee ottaa 

strategisesti tärkeimmät asiat. (Virtanen, P & Wennberg, M 2007,151-153) 
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3  LEAN 

Lean-käsite, The Triumph of the Lean Production System, on julkaistu ensim-

mäistä kertaa vuonna 1988 MIT:n (Massachusetts Institute of Technology) tutki-

joiden artikkelissa. He olivat tutkineet 70 autotehtaan tuottavuutta. Tutkimuksessa 

Toyota oli erottunut tuottavuudellaan muista autotehtaista. Tuottavuusero selitet-

tiin johtamisfilosofialla, jolle annettiin nimitykseksi Lean. Vaikka aluksi Leanin aja-

teltiin toimivan vain tehtaissa, pian selvisi kyseessä olevan myös mm. asiakastuen 

ja koko yrityksen hallinnon sisältävä johtamisjärjestelmä. Lähtökohtaisesti Lean 

ajattelumallin tarkoitus on tuottavuuden parantaminen. Tuottavuuden parantami-

nen on tarkoitus saavuttaa turhien ja tuottamattomien toimintojen poistamisella. 

Leanin katsotaan olevan parhaimmillaan silloin, kun katsotaan koko prosessia, 

eikä vain sen osakokonaisuuksia eli yksittäisiä asioita. Leania ei tulisi nähdä kei-

nona löytää ongelmia ja niihin vastauksia, vaan mahdollisuutena merkitykselliseen 

oppimiseen, johon osallistuu koko organisaatio. (Torkkola 2015.; Vuohelainen 

2017; Aukia 2016; Jones 2017) 

Mittaaminen korostuu Leanissa. Sitä tehdään sekä ennen muutosta, että muutok-

sen teon jälkeen. Koska hyöty ja mahdolliset epäonnistumiset tehdään näkyväksi, 

muutosta on tämän jälkeen vaikea käyttää tai nähdä vallankäytön välineenä. 

Leanissa keskitytään ennen kaikkea niihin muutoksiin, joilla on suurin vaikutus. 

Lisäksi kun valitaan muutoksia, jotka voi helpoimmin viedä käytäntöön, hyödyt 

ovat nähtävissä nopeasti.  Leanissa jokaisen tulee analysoida omaa työtään ja 

kehittää sitä ja virheettömyys nousee tavoitteeksi. (Aukia 2016) 

Yritysten näkökulmasta suurimmiksi Leanin hyödyiksi on koettu tehokkuuden ja 

asiakastyytyväisyyden lisääntymisen. Lisäksi Leanin avulla on koettu saadun kus-

tannussäästöä. Henkilöstötasolla hyödyiksi on nähty se, että leanin myötä on voi-

nut jättää turhia asioita tekemättä. Lisäksi työntekijät kokevat, että Leanin ansiosta 

saa enemmän aikaiseksi ja työtyytyväisyys on kasvanut. (Codento 2016) 
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3.1  Etenemisen esteet  

Lean johtamisjärjestelmällä tähdätään prosessiin tarvittavan ajan lyhentämiseen 

ja sen muuttamista ennustettavaksi. Sillä tavoitellaan työn sujuvaa etenemistä. 

Sujuvan etenemisen esteinä ovat vaihtelu, ylikuormitus ja hukka. Pääpäärään 

pääseminen edellyttää näiden kolmen esteen poistamista. (Torkkola 2015.) 

Vaihtelun tai epätasapainon poistaminen on tärkeintä. Asiantuntijatyössä vaihtelu 

näkyy osaamiseroina, työkuormien vaihteluina, tulipalojen sammuttamisina ja 

epätasaisena työkuormana eri aikoina. Tämä voidaan mitata työn suorittamis-

aikoina tai odotusaikoina. Vaihtelu aiheuttaa ylikuormitusta ja hukkaa. (Torkkola 

2015.) 

Ylikuormitus asiantuntijatyössä on ihmisen kuormittumista. Se voi aiheuttaa sai-

rastumisten lisääntymistä, uudistumiskyvyn ja uuden oppimisen vähentymistä 

sekä sitä kautta uusien työtapojen käyttöön ottamatta jättämistä. Tällä on suora 

yhteys työhyvinvointiin. Ylikuormitusta voidaan mitata saapuvan työkuorman ja 

työn valmistumisnopeuden suhdetta mittaamalla. (Torkkola 2015.) 

Hukka on tekemistä, joka ei tuota palvelua jota asiakas odottaa. Hukka voidaan 

luokitella seitsemään kategoriaan: ylituotanto, keskeneräinen työ, odottaminen, 

ylimääräinen työntekijä tai materiaalin liike, siirtäminen, virheet, epätarkoituksen-

mukainen käsittely. Asiantuntijatyössä ylituotanto voidaan pitää virheellisesti jopa 

tavoiteltavana asiana. Ylituotantoa ovat esimerkiksi turhat palaverit ja mittaamiset. 

Ylituotannon syynä voi olla esim. väärä priorisointi. Tällöin vähemmän kiireelliset 

asiat voi jäädä suorittamatta. Keskeneräinen työ voi olla esim. keskeneräiset ra-

portit ja projektit tai hoitamattomat sähköpostit. Odottaminen puolestaan tarkoittaa 

asiantuntijaorganisaatiossa päätösten, hyväksyntöjen tai lisätietojen odottamista. 

Aina kun tehtävä tms. siirretään toiselle ihmiselle, alkaa odottaminen, joka vaikut-

taa oman työn sujuvuuteen. Materiaalin liike tarkoittaa esimerkiksi tiedon käsitte-

lyä. (Torkkola 2015.) 

Hukka voi syntyä, kun tietoa joudutaan syöttämään järjestelmästä toiseen, käyte-

tään useita sovelluksia tai lajitellaan ja etsitään tietoa. Tiedon siirtäminen henki-
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löltä toiselle lisää hukkaa. Tiedon siirtäminen lisää kommunikointitarvetta aiheut-

taen aikahävikkiä. Virheet ja tehtävien uudelleen tekeminen lisää hukkaa. Asiak-

kaan havaitseman virheen takia uudelleen käsittelyyn palautunut palvelu vie ka-

pasiteetin kahteen kertaan. Mikäli työvaihe on pitkän työvaiheketjun alkupäässä, 

kumuloituu se seuraavissa työvaiheissa. Työ tulisi organisoida pieniin kokonai-

suuksiin, jotta vältyttäisiin suurilta epätarkoituksen mukaisilta asioiden käsittelyiltä. 

Mitä isompia kokonaisuuksia tehdään, sitä suurempi hukka syntyy siinä vai-

heessa, kun työtä tehdään vaillinaisin tiedoin ja se johtaa virheeseen. (Torkkola 

2015.) 

Hukan etsimistä pidetään usein leanin pääsisältönä. Torkkola kuitenkin neuvoo, 

ettei kannata aloittaa hukan poistamisella. Tärkeämpää on aluksi ymmärtää hukan 

aiheuttajaa eli vaihtelua. Mikäli halutaan keskittyä hukkaan, tulee etsiä prosessin 

pullonkaula ja keskittyä poistamaan hukka sieltä. On kuitenkin muistettava, että 

mikäli arvoa ei voida määrittää, on hukan, eli ei-arvon, määrittäminen hankalaa. 

(Torkkola 2015; Lillrank 2016) 

3.2  Lean menetelmät 

Torkkola käsittelee teoksessaan erilaisia lean-menetelmiä. Eri menetelmiä käyte-

tään prosessin eri vaiheissa tiedonkeruuseen sekä uusien menetelmien suunnit-

telussa ja käyttöön otossa. (Torkkola 2015.) 

Gemba tarkoittaa todellista paikkaa. Se on lean-johtajan ensimmäinen työkalu. 

Siinä ideana on, että johtaja jonka tehtävänä on tehdä muutoksia, ymmärtää toi-

mintaympäristön. Prosessin johtaja ”kävelee” prosessin läpi asiakkaan näkökul-

masta. Prosessi tarkoittaa kaikkia toimenpiteitä, joita tarvitaan alusta loppuun 

saakka. Lisäksi johtaja tarvitsee tietoa niistä menetelmistä, joilla näitä ohjataan. 

Läpikävelyssä selviää, kuinka tieto siirtyy ja missä suurimmat haasteet ovat. (Tork-

kola 2015.) 

Päiväkokoukset toteutetaan käyttäen PDSA-menetelmää. Siinä käydään joka 

päivä läpi, mitä edellisenä päivänä tapahtui, listataan mahdolliset yllätykset, suun-

nitellaan päivän työtehtävät ja tehdään sovitut työt. Päiväkokousten hyöty on siinä, 
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että kaikki ovat tilanteen tasalla. Kokouksen luonne on tiedonjaossa, ei ongelmien 

ratkaisuissa ja se tulee pitää kanban-taulun tai vastaavan äärellä. (Torkkola 2015.) 

Lean-johtamismallin mukaan työntekijöiden tulee parantaa työtään ja esimies ke-

hittää työntekijöitä. Jatkuva parantaminen -menetelmässä käytetään parantami-

sen prosessia, jossa ymmärretään haaste, selvitetään nykytila, asetetaan tavoite-

tila ja tehdään kokeita tavoitetilan saavuttamiseksi. Tästä voidaan käyttää myös 

nimitystä parannus-kata ja menetelmänä tähän käytetään valmennus-kataa. 

(Torkkola 2015.) 

Valmennus-katassa on kolme roolia: valmentaja, kakkosvalmentaja ja oppija. 

Oppija on prosessin omistaja ja hän keskustelee sekä muiden prosessissa työs-

kentelevien, että valmentajan kanssa. Prosessi alkaa haasteen asettamisella. 

Haaste voi esimerkiksi kuvata uutta, käyttöön otettavaa toimintamallia. Tässä vai-

heessa ei vielä ole selkeää ratkaisua. Haasteen tarkoituksena on muuttaa systee-

miä. Toisessa vaiheessa selvitetään lähtötilanne. Tämän jälkeen asetetaan tavoi-

tetilat, joiden kautta päästään tavoitteeseen. Tavoitetilaa asetettaessa pohditaan 

sitä, miten tämän prosessin pitäisi toimia. Tavoitetilaan päästään lyhyiden PDSA-

syklien kautta. Etenemistä tuetaan 5 - 10 valmennussessioilla kutakin välitavoitetta 

kohden. (Torkkola 2015.) 

Valmennus-katan hyötyinä voidaan nähdä, että molemmat oppivat ja muutokseen 

edetään vääjäämättä. Esimies pysyy muutoksessa mukana ja oppii tuntemaan 

alaisiaan paremmin. Oppija kokee arvostusta työtä ja itseään kohtaan. Haasteina 

ovat aikataulutus ja sitoutumisongelmat. Alku voidaan nähdä hitaana ja voi johtaa 

ennen aikaiseen luopumiseen. (Torkkola 2015.) 

Kanban voidaan määritellä kahdella eri tavalla. Alkuperäisessä merkityksessä 

sillä tarkoitetaan keskeneräisen työn määrän rajoittamiseen tähtäävää menetel-

mää. Toisessa merkityksessä se nähdään työkaluna, jonka avulla jo olemassa 

olevaa prosessia parannetaan pienin askelin. Kanban-sana tarkoittaa korttia. Kort-

tien lukumäärällä määritetään se, kuinka monta keskeneräistä työtä saa olla. Da-

vid J. Anderson kehitteli asiantuntijaorganisaatioihin sopivan menetelmän yhdis-

täen tuontanto-kanbania ja pullonkaulateoriaa. (Torkkola 2015.) 



13 

Kanban-menetelmällä pyritään parantamaan nykyistä toimintamallia pienin aske-

lin. Se lähtee liikkeelle työtehtävien visualisoinnilla. Tämä tehdään esim. post-it-

lappujen liimaamisella seinälle. Yhteen lappuun kirjoitetaan yksi työtehtävä ja ne 

asetellaan prosessin etenemisen mukaisesti. Laput voidaan asetella esim. kah-

teen sarakkeeseen: pitkän aikavälin työjono ja tämä viikko. Tämä viikko -sarake 

voidaan puolestaan jakaa kahteen: työnalla ja työjono. Tällä visualisoinnilla näh-

dään keskeneräiset työt ja niihin siirretään töitä jonosta vasta sitten, kun toisia töitä 

on saatu valmiiksi. (Torkkola 2015.) 

Tästä menetelmästä on hyötyä silloin kun halutaan saada selville tiimin ja sen jä-

senten keskeneräiset työt. Lisäksi menetelmällä saadaan yhteinen ymmärrys ny-

kytilasta. Menetelmää voidaan käyttää mm. tiimien töiden suunnitteluun tai henki-

lökohtaisten työtehtävien hallintaan. Codenton tekemän suomalaisiin pien- ja kes-

kisuuriin yrityksiin kohdistuneen tutkimuksen mukaan Kanban oli toiseksi yleisin 

Lean menetelmä. (Torkkola 2015.; Codento 2016) 

Lean-johtamismallissa johtajan rooli on olla valmentaja ja ohjata analyyttiseen 

ajatteluun. Menetelmänä voidaan käyttää A3-ongelmanratkaisumallia. Oppimi-

nen jaetaan koulutukseen ja harjoitteluun. Leanissä ongelma ymmärretään nyky-

tilan ja tavoitetilan välisenä erona. A3-menetelmässä johto esittää ongelman ja 

henkilöstö etsii muutoksia, joiden avulla organisaatio saavuttaa tavoitetilan. Me-

netelmän lähtökohtana on, että mikäli ei tunne lähtötilannetta, ei uudessa mallissa 

välttämättä tule poistaneeksi täsmälleen oikeita ongelmakohtia. Menetelmässä tu-

lokset dokumentoidaan A3-kokoiselle paperille tietyllä vakioidulla tavalla. Paperin 

vasemmalla reunalla on analyysi ongelmasta ja oikealla tavoitetila ja ratkaisun en-

simmäiset askeleet. (Torkkola 2015; Juuso 2016) 

Menetelmää on tarkoitus käyttää ryhmässä, ei yksin. Näin saadaan esiin enem-

män näkökulmia. Lisäksi menetelmä vaatii hidasta ajattelua. Siinä pitää pysähtyä 

pohtimaan ja testaamaan ennen kuin edetään. A3-menetelmän etuna voidaan 

nähdä se, että se on helposti jaettavissa ja sillä voidaan näyttää toteen muutoksen 

tarpeellisuus uutta toimintatapaa esiteltäessä ja käyttöönotettaessa. (Torkkola 

2015; Juuso 2016) 
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PDSA-sykli (plan-do-study-act) on prosessin parantamisen vuokaavio. Kokeilu-

jen kehä -menetelmällä tehdään muutos. Muutos saadaan aikaiseksi kokeilemalla 

ja iteroimalla. PDSA-syklillä voidaan Torkkolan mukaan kuvata Lean-johtamismal-

lin käyttöönottoa. Sen periaatetta toteutetaan monissa lean-työkaluissa: päiväko-

koukset, valmennus-kata, jatkuva parantaminen, A3-ongelmanratkaisu, kanban-

taulut ja gemba-läpikävely. (Torkkola 2015.) 

Plan eli suunnitteluvaiheessa lähdetään suunnittelemaan uuden idean testaa-

mista. Suunnittelussa määritellään hypoteesi eli mitä odotamme tapahtuvan, mit-

taamistapa ja tavoitetila, miten onnistuminen määritellään. Suunnitteluvaiheessa 

pohditaan myös uuden idean käytännön testaamisen järjestelyt. Hypoteesi kuvaa 

syys-seuraus-suhdetta. Do eli kokeiluvaiheessa idea testataan mahdollisimman 

pienessä mittakaavassa. Tämän jälkeen Study eli tutkimusvaiheessa pohditaan 

testaamisen onnistumista, sen tulosta, mahdollisia uusia esteitä, pieleen mene-

mistä jne. Viimeisessä act eli päätösvaiheessa päätetään, otetaanko muutos käyt-

töön. (Torkkola 2015.) 

3.3  Lean-periaatteet 

Jotta toimintaa voi kehittää, tulee hallita sujuvan prosessin suunnittelun periaat-

teet. Lillrankin mukaan ”Lean –ajattelun keskeiset periaatteet ovat:  

 Asiakasarvon tuottaminen (customer value)  

 Tuotteita ja palvelua tuotetaan vain, jos sille on kysyntää  

 Kaikki poistetaan, mikä ei tuota asiakkaalle arvoa tai ole tuotannon kannalta 

oleellista (hukka = waste, muda)  

 Tuotanto pyritään hoitamaan mahdollisimman niukoilla resursseilla (lean)  

 Tasainen tuotantovirta (swift, even fl ow)  

 Virhevaihtelu minimoidaan (quality assurance)  

 Pyritään virtaustehokkuuteen (resurssitehokkuus eliminoi hukkatuotan-

non).” (Lillrank, P. ) 

 

Torkkalan mukaan Lean tarjoaa sujuvaan suunnitteluun mm. seuraavia keinoja:  
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 eliminoi työvaiheita ja tehtävien siirtoa henkilöltä toiselle 

 yhdistele työvaiheita 

 muuta tehtävien järjestystä 

 visualisoi tilannekuva 

 tasoita työkuorma kysynnän tahdin mukaan. 

(Torkkola 2015.) 
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4  SUUNNITTELUPROSESSIN ETTENEMINEN NYT JA TULEVAISUUDESSA 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on etsiä keinoja Kainuun ammattiopiston hy-

vinvointialan suunnitteluprosessin keventämiseen ja uudelleen organisointiin. 

Suunnittelutyö on koettu välillä tehottomaksi ja turhaa aikaresurssia vieväksi. Lu-

kujärjestyksentekijän työ päättyy kesällä 2017. Tällä työllä pyritään etsimään 

mahdolliset turhat työvaiheet ja -välineet. Lisäksi tällä työllä etsitään ratkaisuja 

suunnittelutyön uudelleen organisointiin, eli vastauksia siihen, kuka lukujärjestys-

työntekijän työt tulee tekemään jatkossa.   

Keskeisenä tavoitteena on tehdä suunnitteluprosessin mallinnus. Varsinainen 

kehittämistyö aloitettiin nykytilan mallinnuksella, jotta jokaiselle prosessiin osallis-

tuvalle saadaan kokonaiskuva prosessista. Tämän ja erilaisin menetelmin suori-

tetun tiedonkeruun pohjalta suunnitteluprosessin tavoitteena on luoda uimarata-

malli suunnitteluprosessin etenemisestä ja toteutuksesta lukuvuoden 2017-2018 

suunnittelusta lähtien.  

4.1  Tutkimusmenetelmät ja tiedonkeruu 

Tutkimusmenetelmä koostuu niistä tavoista ja käytännöistä, joilla kerätään havain-

toja. Menetelmän ymmärretään sääntöjen ohjaamana menettelytapana, jonka 

avulla etsitään tietoa tai sillä pyritään ratkaisemaan käytännön ongelma. Tiedon-

keruu-, analyysi- ja tulkintamenetelmät jaetaan laadullisiin ja määrällisiin menetel-

miin. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2001, 170 - 171, Kananen 2010, 28) 

Tiedonkeruumenetelmänä voi olla esimerkiksi havainnointi tai kysely. Laadullisen 

tutkimuksen yleisimmät tiedonkeruumenetelmät ovat havainnointi, teemahaastat-

telu ja erilaiset dokumentit.  Kysely voidaan tehdä käyttäen jotain haastattelume-

netelmää tai kyselylomaketta. Etsittävä tieto sekä se keneltä ja mistä sitä etsitään, 

vaikuttaa menetelmän valintaan. Silloin kun pyritään selvittämään toimintaa ja sitä 

mitä he tekevät julkisesti, havainnointi on hyvä menetelmä. Ja kun halutaan saada 
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selville, miten ajatellaan, tunnetaan, koetaan ja uskotaan, ovat haastattelut, kyse-

lylomakkeet ja asenneskaalat hyviä menetelmiä. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 

2001, 171- 172, Kananen 2010, 48). 

Jotta tutkimusmenetelmä voidaan valita, tulee tutkimusongelman olla täsmentynyt 

ja määritelty. Tutkimuksessa edetään määrittelemällä aluksi tutkimusongelma ja 

sen jälkeen tutkimuskysymykset.  Ongelman täsmentäminen voi olla haasteellista. 

Hahmottamisessa voidaan käyttää tekniikoita, joilla ongelman luonnetta, syitä, 

osapuolia ja vaikutuksia voidaan selvittää. Tutkimusongelman määrittelyssä on-

gelma täsmennetään mitä, kuka, kuinka, milloin, missä ja mistä -kysymyksillä. Ti-

lanne ja ongelma määrittelevät, mitä kysymyksiä käytetään. Oikeilla kysymyksillä 

pystytään hahmottamaan ongelmaa. (Kananen 2010, 32-33). 

Kyselyn tekemisestä saadaan vastaukset ja niitä lähdetään analysoimaan. Mitä-

kysymysten tuottamille vastauksille tulisi pystyä tekemään jotain eli niiden perus-

teella pitäisi pystyä kehittämään toimintaa.  Tiedonkeruumenetelmä määrittää 

puolestaan analysointimenetelmän. Tilastoaineistosta eli luvuista voidaan tehdä 

tilastollista tulkintaa. Analysoinnin jälkeen voidaan tehdä johtopäätökset. (Kana-

nen 2010, 28, 31-32). 

4.1.1  Kysely 

Kyselytutkimuksissa vastaajat täyttävät kyselylomakkeen. Niitä toteutetaan usein 

työpaikoilla. Aikaisemmin tämä toteutettiin postikyselynä, mutta nykyään ne ovat 

tietokoneella. Kyselyn etuna pidetään sitä, että sillä voidaan helposti kerätä vas-

taukset suurelta joukolta ihmisiä ja voidaan kysyä monia asioita. Menetelmänä se 

on tehokas, sillä se säästää aikaa verrattuna esimerkiksi haastatteluun. (Hirsjärvi 

& Remes & Sajavaara 2001, 182, Uusitalo 1996, 91<). 

Kyselytutkimuksen heikkouksina voi olla se, ettei siinä voida varmistua vastaajan 

suhtautumisesta tutkimukseen, onko hän pyrkinyt vastaamaan huolellisesti ja re-

hellisesti. Lisäksi mahdollisia väärinymmärryksiä on vaikea saada selville eikä 

voida tietää, miten vastaajat ovat perehtyneitä (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 

2001, 182). 
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Lomakkeen laadintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Sillä ja kysymysten huo-

lellisella määrittelyllä voidaan tehostaa tutkimuksen onnistumista. Kvalitatiivisessa 

kyselyssä yleisimmin käytetyt kysymysmuodot ovat avoimet kysymykset, moniva-

lintakysymykset ja asteikkoihin eli skaaloihin perustuvat kysymystyypit. Avoi-

missa kysymyksissä esitetään kysymys ja vastaukselle on tyhjä kenttä. Ne mah-

dollistavat vastaajan sanoa omin sanoin juuri sen, mitä hänellä todella on mie-

lessä. Tuolloin hänelle ei ehdoteta vastauksia, jolloin hän voi osoittaa todellisen 

tietämyksen aiheesta ja sen mikä on keskeistä vastaajan ajattelussa. Avoimia ky-

symyksiä käytetään usein apukysymyksinä selvittämään annettujen poikkeavien 

vastausten tulkinnassa. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2001, 185, 188). 

Monivalintakysymykset sallivat vastaajien vastata niin, että vastauksia voidaan 

vertailla ja ne tuottavat vähemmän kirjavia vastauksia. Vastaaminen koetaan hel-

pommaksi ja vastausten käsittely on myös helpompaa. Asteikkotyyppiset kysy-

myksissä esitetään väittämiä ja vastaaja valitsee skaalalta sen, miten paljon hän 

on samaa tai eri mieltä kuin esitetty väittämä. Asteikot ovat tyypillisimmillään 5- tai 

7-portaisia. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2001, 186-188). 

Kyselylomakkeen rakenteeseen tulee kiinnittää huomiota. Sen tulee noudattaa 

loogista järjestystä ja ulkoasun tulee olla helppolukuinen ja helposti vastattava. 

Kysymystekstin tulee olla yksinkertainen ja selkosuomea. Monimutkaisia lausera-

kenteita tulee välttää, sillä ne voivat lisätä virhemahdollisuuksia. Kysymyksissä ei 

tulisi käyttää kielteisiä muotoja ja ennakkoon tulee varmistua siitä, että vastaajalla 

on jokin kanta asiaan. Hyvä kysymys on sellainen, että vastaaja ymmärtää kysy-

mykset oikein ja hän haluaa antaa kysymyksiin liittyvän tiedon. (Kananen 2010, 

92-94) 

4.1.2  Haastattelu 

Haastattelua on käytetty kvalitatiivisen tutkimuksen päämenetelmänä. Haastattelu 

valitaan esimerkiksi silloin, kun vastauksia halutaan selventää ja syventää. Haas-

tattelutilanteessa voidaan pyytää perusteluja ja tehdä lisäkysymyksiä. Haastatte-
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lutilanteessa voidaan tallentaa myös vastaajan eleitä ja ilmeitä toisin kuin kysely-

tutkimuksessa. Haastattelujen tekeminen vaatii huolellista suunnittelua. (Hirsjärvi 

& Remes & Sajavaara 2001, 191-193). 

Haastattelun etuna on se, että vastaajat saadaan varmemmin osallistumaan tutki-

mukseen. Heihin voi myös ottaa myöhemmin yhteyttä lisäkysymyksiä esitettäessä. 

siinä aineiston keruuta voidaan säädellä joustavasti tilanteen ja vastaajien mu-

kaan. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2001, 192 - 193). 

4.1.3  Havainnointi 

Havainnointi on tarkkailua. Havainnointia käytetään eritoten kvalitatiivisessa ja ta-

paustutkimuksissa. Se soveltuu toiminnan kuvaamiseen. Se soveltuu hyvin tilan-

teisiin, joissa tapahtuu nopeaa muutosta. Lisäksi se soveltuu tilanteisiin, joissa on 

tarpeen säilyttää tuntuma tutkimuskohteen kokonaisuuteen. Havainnoinnin etuna 

pidetään sitä, että se tehdään yleensä tutkimuskohteen luonnollisessa ympäris-

tössä. (Uusitalo 1991, 89). 

Havainnointimenetelmiä on useita. Se voi olla systemaattista ja tarkasti säännel-

tyä tai täysin vapaata ja todellisiin tilanteisiin mukautunutta. Systemaattisessa ha-

vainnoinnissa havainnoija on ulkopuolinen toimija. Se tehdään etukäteen laadittu-

jen luokitteluskeemojen määrittelemällä tavalla. Työpaikoilla systemaattisella ha-

vainnoilla on pyritty tutkimaan työn rationalisointia ja toiminnan tehokkuutta. Ha-

vainnot pyritään tekemään mahdollisimman tarkasti. Apukeinoina voidaan tsek-

kauslistoja, arviointiskaaloja tai pisteytyskortteja- ja systeemejä. (Hirsjärvi & Re-

mes & Sajavaara 2001, 200). 

Osallistuva havainnoinnin alalajeja määritellään sen mukaan, kuinka kokonaisval-

taisesti tutkija pyrkii osallistumaan tutkittavien toimintaan. Täydellisessä osallistu-

missa tutkija on täydellisesti ryhmän jäsenenä. Tässä ongelmaksi voi muodostua 

se, että tutkijan pitäisi toimia toisaalta mahdollisimman aidosti ja toisaalta säilyttää 

tiedon tieteellisen keräämisen tarkoitusperä. Toisaalta havainnoija voi olla osallis-
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tuja siten, että hän on ryhmässä pelkästään havaintojen tekijänä. Tuolloin hän toi-

mii ryhmän mukana, mutta tekee myös kysymyksiä. (Hirsjärvi & Remes & Saja-

vaara 2001, 203-204). 

Havainnointi voidaan tehdä osallistuvana tai ulkopuolisena. Osallistuvassa ha-

vainnoinnissa tutkija osallistuu toimintaan ryhmän jäsenenä. Silloin siinä käytetään 

vapaamuotoisia haastatteluja. Sen etuna on, että tilanne on luonnollinen, eikä siitä 

muodostu tutkimustilannetta. Tällöin toiminta ja käyttäytyminen ovat autenttisia. 

Osallistuva havainnoija saa usein tietoa, jota ulkopuoliselle ei kerrottaisi. (Uusitalo 

1991, 90). 

Osallistuva havainnointi voi olla myös rajoittava tekijä. Omassa työyhteisössään 

tehtävässä havainnoinnissa tutkijaa voi sitoa ryhmän velvollisuudet. Se voi hanka-

loittaa havainnoinnin systemaattisuutta ja alentaa luotettavuutta. Kun tutkija ei ole 

ulkopuolinen havainnoija, havainnot kirjataan yleensä muistiin vasta jälkikäteen ja 

tämä voi johtaa siihen, ettei kaikkea muisteta tai muistetaan väärin. Lisäksi osal-

listuvaan havainnointiin liittyy eettisiä ongelmia siinä, kuinka paljon tutkimuksesta 

kerrotaan ryhmän muille jäsenille. Havainnointia on kritisoitu toisaalta siitä, että se 

voi häiritä tilannetta, jossa se tehdään. Havainnoitavien käyttäytyminen voi muut-

tua tilanteissa, joissa tutkija on paikalla. Havainnoin rajoitteena on myös se, että 

se vie aikaa esimerkiksi haastatteluun verrattuna. (Uusitalo 1991, 90, Hirsjärvi & 

Remes & Sajavaara 2001, 200-201). 

4.2  Kehittämistyön kulku 

Tarve tämän kehittämistyöhön, eli Hyvinvointialan suunnitteluprosessin muuttami-

seen tuli sen tiedon myötä, että nykyisen lukujärjestystyöntekijän työ tulee päätty-

mään kesällä 2017. Tieto työn päättymisestä tuli lokakuussa 2016, mikä tarkoitti, 

että prosessin uudelleen suunnitteluun jäi aikaa reilu puoli vuotta. 

Prosessi aloitettiin nykytilan kuvauksella. Prosessikuvaus tehtiin yhdessä tiimivas-

taavien ja koulutuspäällikön kanssa. Samalla päätettiin myös tehdä Webropolky-

sely koko hyvinvointialan opettajistolle. Kyselyllä haluttiin saada selville opettajien 
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näkemys tämän hetkisestä suunnittelusta, kuinka se he näkevät sen tulevaisuu-

dessa ja millaisena he näkevät opettajan roolin suunnittelussa. Lisäksi jo tässä 

vaiheessa tultiin siihen tulokseen, että suunnitteluprosessia on saatava kevennet-

tyä. 

Webropolkysely tehtiin marraskuussa 2016 ja tulokset käytiin läpi tiimivastaavien 

palaverissa. Sisällönanalyysissa kyselystä nostettiin esille muutamia, selvästi eni-

ten nousseita asioita. Suunnitteluprosessin kehittämistä käytiin läpi myöhemmin-

kin tiimivastaavien palavereissa sekä erillisissä suunnitteluiltapäivissä.  

Talon tasolla prosessin aikana on käyty keskustelua lukujärjestyksistä luopumi-

sesta. Tätä vaihtoehtoa punnittiin myös hyvinvointialalle käyttöön otettavaksi. Pro-

sessin edetessä se todettiin alan luonteen, opiskelijamäärän ja tilojen yhteiskäytön 

näkökulmista mahdottomaksi.  

Prosessin edetessä etsittiin ratkaisuja pala palalta siihen, kuka tekee minkäkin lu-

kujärjestystyöntekijän työvaiheen jatkossa. Samalla tehtiin suunnitelma siihen, 

kuinka työn siirtyminen uusille tekijöille aikataulutetaan ja toteutetaan. Huhti-

kuussa 2017 suunnitelmat ovat toteutusta vaille valmiina. 

4.3  Kainuun ammattiopisto 

Kainuun ammattiopisto kuuluu Kajaanin kaupungin ylläpitämään, toiseen asteen 

koulutusta järjestävään Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitokseen. Päätöksente-

kovaltaa käyttää Kajaanin kaupunginhallituksen asettama koulutusliikelaitoksen 

johtokunta toimien näin kaupunginhallituksen alaisuudessa. Johtokunnan tehtä-

vänä on vastata koulutusliikelaitoksen hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta jär-

jestämisestä. Koulutusliikelaitoksen johtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää liike-

laitoksen toimintaa. Hän toimii johtokunnan alaisena.  

Kainuun ammattiopisto tarjoaa toisen asteen koulutusta nuorille ja aikuisille hyvin-

vointi-, liiketalouden, kulttuuri-, luonnonvara-, matkailu-, ravitsemis- ja talous- sekä 

tekniikan ja liikenteen aloilla. Tarjontaan kuuluvat ammatilliset perustutkinnot, am-



22 

mattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot ja erilaissa kehittämishankkeissa järjestet-

tävät lyhyt- ja täydennyskoulutukset. Ammatillisessa perusopetuksessa opiskelee 

noin 2300 nuorta ja aikuista. Muussa aikuiskoulutuksessa opiskelee noin 5000 ai-

kuista, joista noin 380 on oppisopimusopiskelijoita.  

Kainuun ammattiopiston hyvinvointialalla opiskelee vuosittain noin 500 opiskelijaa. 

Hyvinvointialalla on kaksi perustutkintoa: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lä-

hihoitaja) sekä Lapsi- ja perhetyön perustutkinto (lastenohjaaja). Lisäksi hyvin-

vointialalla järjestetään Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen 

ammattitutkintoon, Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkintoon (LANU), 

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkintoon (LANU), Kehitysvamma-alan 

ammattitutkintoon ja Vanhustyön erityisammattitutkintoon valmentavaa koulu-

tusta.  

Koulutuksen rahoitusmuotoina ovat oppisopimuskoulutus, työvoimakoulutus ja 

omaehtoinen koulutus. Tutkintotavoitteiset koulutukset antavat jatko-opintokelpoi-

suuden korkeakoulututkintoihin. Opetus toteutetaan lähiopetuksena, monimuoto-

opetuksena.  

Päällikkötason tehtävissä hyvinvointialalla on koulutusjohtajana ja koulutuspäällik-

könä. Alalla työskentelee 27 ammatillisten aineiden opettajaa ja yhteisten tutkin-

non osien opettajaa. Alalla on kolme tiimiä: kasvun tukeminen, kuntoutumisen tu-

keminen ja hoito ja huolenpito. Jokaisessa tiimissä on tiimivastaava.  

4.4  Nykytilan kuvaus 

Kainuun ammattiopiston toimintakäsikirjan mukaan suunnitteluprosessin toteutta-

minen on kirjattu seuraavasti: 

 
” Työvuoden suunnitteluprosessin lähtötietoina ovat koulutuksen järjestä-

jälle määrätty koulutustehtävä, siitä koulutusaloittain johtokunnan määritte-

lemät aloituspaikkamäärät, perustutkintojen opetussuunnitelmat ja ennuste 

opiskelijamääristä ja ryhmäkoosta seuraavalle työvuodelle. Mahdollinen ai-



23 

kaisempien opintojen tai työkokemuksen tuottaman osaamisen tunnustami-

nen ja opinnoista vapauttaminen otetaan huomioon opetusryhmiä muodos-

tettaessa. Vuosittain määritellään opetustyön resurssit ja muut opetusta tu-

kevat resurssit. Opetustyön suunnittelun periaatteista koko KAOn osalta 

vastaa rehtori sekä käytännön toteutuksesta pedagogisesta kehittämisestä 

vastaava koulutuspäällikkö. Koulutusjohtaja osaamisalallaan ja toimipaikan 

johtaja toimipaikassaan vastaa opetustyön käytännön suunnittelusta ja to-

teutuksesta aloillaan. Suunnittelutyön vuosiaikataulu on kuvattu liitteessä 

(Liite 1).  

Suunnittelussa varataan resursseja yksilöllistä tukea vaativien opiskelijoiden 

opetuksen ja muiden tukitoimien toteuttamiseksi. Erityisopetuksesta vas-

taava koulutuspäällikkö ja koulutusalakohtaiset erityisopetuksesta vastaavat 

opettajat ohjaavat ja suunnittelevat tarvittavia tukitoimia.” (Toimintakäsikirja) 

Kainuun ammattiopiston toimintakäsikirjan mukaan opetuksen toteutuksen suun-

nittelusta on todettu seuraavaa: 

 
”Opetuksen toteutuksen suunnittelun tavoitteena on toimiva ja joustava toi-

minta. Koulutusjohtaja ja toimipaikan johtaja vastaa opintojen jaksottami-

sesta ja ajoittamisesta työvuodelle sekä ryhmien muodostamisesta. Hän 

suunnittelee yhteistyössä opettajien kanssa tutkinnon osien ja kurssien jaka-

misen opettajille ja vahvistaa opettajien työnjaon. 

Opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) muodostuu hä-

nen valitsemansa perustutkinnon ja koulutusohjelman opetussuunnitel-

masta, opiskelijan valitsemista valinnaisista opinnoista, mahdollisesta aikai-

sempien opintojen tai työkokemuksen kautta hankitun osaamisen tunnusta-

misesta ja opinnoista vapauttamisesta. Yksilöllisyyttä opintoihin tuovat myös 

erilaiset opinnäytteet sekä työssäoppimispaikkojen erilaisuus. Erityistä tukea 

tarvitseville opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä 

koskeva suunnitelma (HOJKS). Oppilaitoksen erityisopetuksen järjestämistä 

koskevassa suunnitelmassa on määritelty menettelyt opetuksellisten ja mui-

den tukitoimien toteuttamiseksi.” (Kainuun ammattiopiston toimintakäsikirja) 
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Käytännössä liitteessä 1 kuvattu suunnittelun vuosikello ei toteudu hyvinvoin-

tialalla. Eroavaisuuksia on sekä aikataulussa että prosessiin osallistuvissa henki-

löissä. Suunnittelutyö lukuvuodelle 2017-2018 on aloitettu jo syyskuussa 2016, 

vaikka taulukon mukaan se alkaisi vasta vuoden 2017 alussa.  

Taulukon mukaan yhteisten tutkinnon osien opettajien ennusteen tekevät koulu-

tuspäällikkö ja rehtori sekä opinto-ohjaaja osallistuvat jaksotukseen heidän lisäk-

seen. Käytännössä hyvinvointialalla sekä ennuste- että jaksotustyön tekevät kou-

lutuspäällikkö, tiimivastaavat ja lukujärjestyksentekijä. Yhteisten tutkinnon osien 

(yto) koulutuspäällikkö kokoaa aloilta tulevat ennusteet ja niitä käydään läpi Kurre-

työntekijöiden (lukujärjestystentekijät) kanssa käytävissä palavereissa. Viimei-

sessä palaverissa nousi esille huoli yto-opettajien työkuorman epätasaisesta ja-

kaumasta lukuvuoden aikana. Tämän ongelman aiheuttaa se, että alat suunnitte-

levat aikataulut omista opetuksen toteutuksen mukaisista tarpeistaan. Kukaan ei 

kyseenalaista tämän mielekkyyttä, mutta keinoja yksittäisen opettajan kuorman 

tasaamiseen tulisi löytää koko talon yhteisellä suunnittelulla. Lisäksi suureksi käy-

tännön ongelmaksi yto-opettajien lukujärjestyksissä on noussut se, että he joutu-

vat siirtymään työpäivän aikana toimipaikasta toiseen. Tähän toivotaan tulevaisuu-

dessa selvää parannusta.  

Ammatillisten opettajien jaksotuksesta ja opettajista päättävät koulutusjohtaja, 

koulutuspäällikkö ja opinto-ohjaaja. Tämä koskee pakollisten tutkinnon osien, 

osaamisalojen sekä valinnaisen tutkinnon osan suunnittelua. Tässäkin käytäntö 

on toinen. Jaksotuksesta päättävät tiimit tiimivastaavan johdolla. Tätä ennen on 

tehty resursointi ryhmittäin ja tutkinnon osittain. Lisäksi pohjatietoina ovat kunkin 

opettajan vuosittainen työaika ja muut vastaavuudet, jotka vaikuttavat opetustun-

timäärän tarpeeseen. Pohjatyön tekevät koulutuspäällikkö, tiimivastaavat ja luku-

järjestysten tekijä yhteisissä suunnittelupalavereissa.  Poikkeuksena ovat ammatti 

ja erikoisammattitutkinnot. Niiden aikataulutuksista vastaa kunkin tutkinnon tutkin-

tovastaava yhdessä tiimivastaavan kanssa.  

Mammuttitaulukko tehdään edellä mainittujen suunnitelmien pohjalta. Se on 

pelkkä tekninen kirjaaminen. Mammuttitaulukot tehdään opetusryhmittäin. Siihen 

kirjataan kunkin tutkinnon osan opettavien opettajien tuntiresurssi. Tuntijako teh-
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dään syys- ja kevätlukukausittain. Mammuttien pohjalta tehdään opettajakohtai-

nen yhteenveto ja tieto siirretään palkanmaksun pohjaksi. Hyvinvointialalla rehtori, 

koulutusjohtaja ja tutkintovastaava eivät osallistu mammutin tekoon kuten taulu-

kossa on kuvattu. Käytännössä tekninen kirjaaminen tehdään suunnittelupalave-

reissa. Kaon suunniteluprosessin kuvauksessa mammutin teon ajankohdaksi on 

asetettu maalis-toukokuu. Käytännössä mammutteja tehdään jo syyslukukaudella. 

Lukujärjestysten tekeminen on lukujärjestysten tekijän vastuulla. Aikaisemmin lu-

kujärjestyksen tekijä on sijoitellut perustutkintojen mammutissa olevat tunnit varsin 

itsenäisesti. Syksyn 2016 aikana on kehitelty mallia, jossa tutkinnon osan opetta-

vat opettajat tekevät aiempaa huomattavasti tarkemman etenemissuunnitelman. 

Opettajille annetaan tutkinnon osan opettamiseen kokonaisresurssi. Heidän tulee 

suunnitella, kuinka paljon tunteja käytetään ohjaukseen (ns. lähiopetus), työssä-

oppimisen ohjaukseen ja tukiopetukseen. Toisin sanoen annetulla resurssilla tulee 

huolehtia siitä, että opiskelijat selviytyvät tutkinnon osan suorittamisesta. Lisäksi 

opettajat suunnittelevat yhdessä tutkinnon osan etenemisestä. Opettajien tulee 

suunnitelmissaan huomioida sovitut kokoukset yms. sekä opetukset ja arvioinnit 

toisissa ryhmissä. Näiden suunnitelmien pohjalta lukujärjestystentekijä laatii työ-

järjestykset. Lukujärjestysten aikatauluna on aiemmin pidetty jaksoja. Kaossa ol-

laan luopumassa jaksoista, vaikkakin teknisesti niitä on yhä edelleen neljä. Käy-

tännössä hyvinvointialalla lukujärjestykset pyritään tekemään tutkinnon osittain.  

4.5  Koulutuspäälliköiden näkemyksiä suunnitteluprosessin nykytilasta ja kehittä-

misen kohteista 

Marraskuussa pidettiin palaveri, johon osallistui kolme Kainuun ammattiopiston 

koulutuspäällikköä ja minä kurre-työntekijä. Paikalla olevat koulutuspäälliköt toimi-

vat yhteisten tutkinnon osien, matkailu- ja ravitsemisalan sekä hyvinvointialan kou-

lutuspäällikköinä. Itse toimin ko. koulutusalojen lukujärjestysten tekijänä.  Palave-

rin tarkoituksena oli avata suunnitteluprosessia koulutuspäälliköille lukujärjestys-

työntekijän näkökulmasta ja etsiä mahdollisia uusia ratkaisuja prosessin muutta-

miseen. Kolmantena tarkoituksena oli saada näkemys siihen tulevaisuuden tilan-

teeseen, ettei lukujärjestyksiä tehtäisi ja lukujärjestysten tekijää ei enää ole.  
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Lukujärjestystyön avaaminen käytiin läpi siten, että näytin prosessin eri vaiheet 

niillä ohjelmilla, joilla ne oikeastikin tehtiin. Koulutuspäälliköt esittivät täsmentäviä 

kysymyksiä ja kyseenalaistavia kysymyksiä eri prosessin vaiheista. Prosessin ku-

lun esittämisellä haluttiin avata kurretyöntekijän toimenkuvaa.  

Palaverissa koulutuspäälliköt esittivät tulevaisuuden tavoitteeksi lukujärjestyksistä 

luopumisen. Aikataulullisesti tämä voisi olla jo tulevan lukuvuoden tila. Toisaalta 

pohdittiin sitä, jos lukujärjestykset tehdään, kuinka työtä voitaisiin keventää ja lu-

kujärjestyksiä yksinkertaistaa. Toisaalta pohdittiin, ketä varten lukujärjestykset 

tehdään. Talon tasolla niistä halutaan luopua.  

Lukujärjestyksettömyyden haasteita nousi esille. Mistä opiskelijat tietävät tulla oi-

keaan aikaan oikeaan paikkaan vai tulevatko he joka tapauksessa joka aamu klo 

8 kouluun ja opettajat ohjaavat heidät suunniteltuihin tiloihin. Talon tasolla on pää-

tös, että opiskelijoiden työpäivä tulee olla 8-16. Tässä kohtaa haasteena on se, 

miten työpäivä koostuu lähi- ja itsenäisen opiskelusta. Yritys-amiksessa tämä on 

ratkaistu siten, että opettajat ohjaavat opiskelijat aamulla, itsenäiset opiskelut ta-

pahtuvat päivän keskellä ja opettajat vetävät päivät yhteen iltapäivällä. Tämän 

käyttöönottoa pohdittiin yhtenä vaihtoehtona. 

Toisena haasteena lukujärjestyksettömyydessä nousi esille tilavarausten tekemi-

nen. Erityisesti hyvinvointialalla tämä on haaste, sillä ala toimii yhdessä Kajaanin 

ammattikorkeakoulun tiloissa. Tilavarausjärjestelmänä on Asio-ohjelma. Asio-oh-

jelmassa tehdyt tilavaraukset eivät tule suoraan Kainuun ammattiopistossa käy-

tössä olevaan Kurre/Wilma –ohjelmiin. Toisaalta yhteiskäytössä olevat tilat vaati-

vat tilavarausten tekemistä. Joten kuinka tämä voidaan ratkaista, ellei lukujärjes-

tyksiä ole. 

Kolmantena haasteena nähtiin yhteisten opettajien lukujärjestysten tekeminen. He 

opettavat usealla eri alalla, joten heillä tulee olla lukujärjestykset. Tämän suunnit-

telutyön helpottamiseksi pohdittiin ratkaisua, jossa yto-opettajalla olisi kullekin 

alalle sovitut päivät.  
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4.6  Webropol-kysely 

Webropol-kyselyn avulla kartoitettiin hyvinvointialan opettajien näkemyksiä siitä, 

kuinka he näkevät suunnittelun nyt ja tulevaisuudessa. Kysely lähetettiin 24 opet-

tajalle. Kyselyyn vastaajista jätettiin pois tiimivastaavat, sillä he osallistuvat suun-

nitteluprosessiin eri roolissa kuin muut opettajat. Kysely oli avoinna viikon ajan. 

Vastauksia saatiin 18, eli vastausprosentti oli 75.  

Kyselyssä oli kolme avointa kysymystä. Kysymysten asettelusta keskusteltiin en-

sin tiimivastaavien palaverissa yhdessä koulutuspäällikön kanssa. Palaverissa 

keskusteltiin ja rajattiin kyselyn tavoitteet. Palaverissa käytyjen keskustelujen pe-

rusteella päädyin seuraaviin kysymyksiin: 

1. Mitä hyvää näet tämän hetken suunnittelussa? 

2. Mitä kehitettävää näet tämän hetken suunnittelussa? 

3. Miten näet opettajan roolin suunnittelussa? 

Hyväksytin kysymykset koulutuspäälliköllä. Samalla sovimme kyselyn ajankoh-

dasta. Se määräytyi koulutusalallamme olleen teemapalaverin jälkeiseen aikaan. 

Teemapalaverissa ideoimme tulevaisuuden toimintatapoja peilaten niitä Kajaanin 

kaupungin strategiaan. Toisena pohjatietona ja suunnittelun muutokseen vaikut-

tava seikka oli koulutusalakokouksessa käsitelty hyvinvointialan digiloikka. Sa-

massa yhteydessä opettajille tiedotettiin, että talon tasolla lukujärjestyksistä tulta-

neen luopumaan tai että niiden tekemiseen tulee joka tapauksessa iso muutos. 

Lisäksi opettajille kerrottiin, että hyvinvointialalla uutta toimintatapaa tullaan pohti-

maan ja opettajille lähetetään siihen liittyvä kysely, johon jokaisen tulee vastata. 

 

Kysymyksen ”mitä hyvää näet tämän hetken suunnittelussa?” vastauksissa 

esille nousi näkemyksiä yhteissuunnittelun ja -opettajuuden tärkeydestä. Vastauk-

sissa kävi ilmi, että suunnittelun siirtyminen kunkin tutkinnon osan opettajille on 

ollut hyvä suuntaus. Vähitellen alkaa olla vakiintuneita käytänteitä mm. projek-

tioppimisessa. Aikaisemmin yksi tutkinnon osa oli jaettu erillisiin kursseihin ja kurs-

seilla oli määrätty omat opettajansa. Uudessa mallissa tutkinnon osalla on vain 2-

3 opettajaa ja he itse suunnittelevat, mitä asioita kukakin opettaa ja mitä asioita 

opetetaan yhteisopettajuuden kautta.  
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Toisena hyvänä asiana suunnittelussa nähtiin se, että opettajat yhdessä pystyvät 

vaikuttamaan oman opetuksen suunnitteluun. Tällä tarkoitetaan sitä, että opettajat 

voivat enemmän keskenään tiimeissä sopia opetuksista kunkin oman osaamisen 

ja kiinnostuksen mukaisesti. Samalla on tutustuttu paremmin toisten osaamiseen.  

 

Kolmantena hyvänä asiana nousi esille se, että pääsuunnittelu vastuu on suunnit-

telutiimillä ja että työjärjestysten tekeminen on yhden henkilön vastuulla. Tätä 

kommentoitiin mm. siten, että ”opettajilla on hyvät hiekkalaatikon reunat joiden 

puitteissa on hyvä suunnitella opintokokonaisuudet yhdessä muiden saman koko-

naisuuden opettajien kanssa”.  

 

Toisena kysymyksenä kyselyssä oli ”Mitä kehitettävää näet tämän hetken suun-

nittelussa?”. Eniten vastauksissa nousi esille opettajien yhteissuunnittelun kehit-

täminen. Suunnittelu voisi olla yksittäisten opettajaparien tai –ryhmien, tiimien tai 

tiimirajojen ylimenevissä ryhmissä tapahtuvaa. Lisäksi saman tutkinnon osan 

opettajien yhteissuunnittelu nähtiin tarpeelliseksi. Tähän liittyen toivottiin yhteis-

suunnitteluaikojen aikataulusta esimerkiksi lukujärjestyksiin suunniteltuina suun-

nitteluaikoina. Näin saataisiin varmistettua jokaisen osallistumismahdollisuus. Yh-

teissuunnittelussa tulisi keskittyä siihen, että sovitaan opetusten aikatauluista ja 

sisällöistä sekä itsenäisten opiskelupäivien vastuuopettajien sopimisesta. Yhteis-

suunnitteluun toivottiin myös yhteisten aineiden opettajia. Yhteisten aineiden opet-

tajat, esim. kielet ja matemaattiset aineet, eivät ole pelkästään hyvinvointialalla, 

vaan opettavat koko ammattiopistossa eri aloilla.  

 

Toisena suunnittelun kehittämisenkohteena nousi esille suunnittelun yhtenäistä-

minen ja yhteisistä pelisäännöistä sopiminen. Tässä kohtaa nousi esille, että tulisi 

sopia suunnittelun tarkkuus, ”tehdäänkö esim. tunti vai viikko tason suunnitelma”. 

Tässä kohtaa kehittämisideana esitettiin lukujärjestystoiveiden esittämiseen yhte-

näistä pohjaa. Yhtenäisen linjauksen tarve nousi myös siitä huolen näkökulmasta, 

etteivät jatkossa ”nopeat syö hitaita”, kun opettajat alkavat suunnitella enenevässä 

määrin omia lukujärjestyksiään. Tähän liittyen suunnittelun kehittämiskohteena 

nousi esille sen ajankohta. Nyt koettiin, että lukujärjestykset ovat näkyvillä liian 
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myöhään. Toivottiin, että ne olisivat näkyvilla ennakkoon useamman kuukauden 

ajan.  

 

Kolmantena asiana nousi esille kokonaissuunnittelu. Tähän kohtaan tuli kehittä-

miskohteena tutkinnon osien pituudet. Koettiin, että esim. nuorten tutkinnon osat 

ovat ajallisesti liian pitkiä. Lisäksi haasteita opettajien työssä koettiin olevan mo-

nien asioiden päällekkäisyydet, opetukset, top-ohjaukset ja arvioinnit ja näiden so-

vittaminen kalentereihin. Toisaalta vastauksissa nousi ymmärrys, että ruuhka-ai-

koja tulee väistämättä. Haasteena ja kehittämisen kohteena oli opetusten suunnit-

telu siltä osin, kuinka yhdistää luokkaopetus ja työelämäyhteistyönä tapahtuva 

opetus. 

 

Kolmantena kyselyn kysymyksenä oli ”Miten näet opettajan roolin suunnitte-

lussa?”. Tämä kysymys esitettiin siksi, että suunnittelutyössä olevilla oli ennakko-

käsitys siitä, että opettajat näkevät tämän asian hyvin eri tavoin. Ja tähän saatiin-

kin vahvistus. Vastauksissa oli mm. kommentti ”yksittäisillä opettajilla on aika eri-

laisia käsityksiä yhteistyöstä ja yhteisopettajuudesta” ja että pelättiin vapaamat-

kustamista. Toisaalta useassa vastauksessa oli kirjoitettu yksittäisen opettajan 

oman työn suunnittelun merkityksestä. Tässä nähtiin omien opetettavien asioiden 

sisällön suunnittelun ja uusien näkökulmien hakemisen. 

 

Mutta kuten kehittämiskohteissa, niin tässäkin kysymyksessä esille nousi opetta-

jien yhteissuunnittelun merkitys. Nähtiin, että kun opettaja pääsee suunnittele-

maan työntänsä, se kasvattaa työhön sitoutumista. Tässä yhteydessä nähtiin 

myös, että opettajalla kasvaa vastuu omasta työstänsä ja kehittymisestä. Vastauk-

sissa nousi esille se, ettei enää ole yksittäisen opettajan yksittäisiä kursseja vaan 

tutkinnon osa on opetettava kokonaisuus jonka opetuksen toteuttamisesta opetta-

jat yhdessä suunnittelevat. 

 

Esille nostettiin tässä kohtaa myös opettajien ohjaamisen ja aikaresurssien anta-

misen suunnittelutyöhön. Lisäksi toivottiin yhteisopettajuus ja yhteistyö -termien 

avaamista. Yleisen tason suunnitelmat toivottiin yhä edelleen tulevan pienemmän 
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porukan työstämänä. Yleisellä suunnittelulla tarkoitettiin käytössä olevia janoja ja 

mammutteja.  

 

4.7  Havainnointi 

Tein havainnointia opettajia kohdatessani sekä koulutusalakokouksissa. Tiimivas-

taavien kanssa käydyissä palavereissa havainnoin heidän toimintaansa ja käytyjä 

keskusteluja. Palavereihin osallistui lähes aina myös koulutuspäällikkö. Kurretyön-

tekijöillä on omat palaverit. Niissä käydään läpi Kainuun ammattiopiston lukujär-

jestysten tekemistä eri aloilla.  

Marraskuun koulutusalakokouksessa tuotiin opettajien tietoon, että lukujärjestyk-

sistä tullaan luopumaan. Lisäksi ilmoitettiin, että lukujärjestykset eivät ole enää 

yhden ihmisen tekemiä, vaan jokainen suunnittelee oman opetuksen etenemisen 

jatkossa itse. Tästä tuli välittömästi kahdenlaista palautetta. Osa opettajista oli tyy-

tyväisiä tulevaan muutokseen. Osa opettajista ilmoitti huolensa kokonaisuuden 

hallinnan menettämisestä. Samanlainen palaute seurasi myöhemmin käytäväkes-

kusteluissa.  

4.8  Tiimivastaavien palaverit ja uuden mallin suunnittelu 

Hyvinvointialan päätason suunnittelusta vastaavat koulutuspäällikkö ja tiimivas-

taavat. Heidän kanssaan käytiin suunnitteluprosessia läpi palavereissa ja suunnit-

telupäivissä Leanin Kanban ja  A3-menetelmiä mukaillen. Lukujärjestysten suun-

nittelijana olin mukana suunnittelutyössä. Tämän tason suunnittelutyöhön kuuluu: 

 koulutusryhmien etenemisten suunnittelu. Näistä puhutaan janoina (kuva 

1). Janalle suunnitellaan kunkin koulutuksen eteneminen aikajanalla. Kun-

kin ryhmän eteneminen pyritään suunnittelemaan tutkinnon alusta loppuun 

saakka. Tarkkuutena käytetään tutkinnon osaa.  
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Kuva 1. Malli suunnittelujanoista 

 kunkin ryhmän ohjausresurssin laskeminen tutkinnon osittain. Tätä ennen 

koulutuspäällikkö laskenut kullekin opetusryhmälle tulevan resurssin opis-

kelijamäärän mukaisesti.  

 mammuttitaulukon tekeminen. Mammuttiin suunnitellaan opetusryhmittäin 

kunkin tutkinnon osan ja yto-aineiden opettajat ja heille opetukseen varatut 

resurssit. Tutkinnon osassa on kahdesta viiteen opettajaa. Mammuttiin kir-

jataan myös kunkin opettajan muut vastuutehtävät ja niihin varatut resurs-

sit. Mammutin avulla seurataan kunkin opettajan tuntikertymää. 

 Kokous- ym. aikataulujen suunnittelu tulevalle lukuvuodelle. 

Seuraavan lukuvuoden suunnittelu aloitetaan edellisenä syksynä. Tiimivastaavat 

kokoontuvat viikoittain, mutta varsinaista suunnittelutyötä tehdään harvemmin. 

Suunnittelutyötä pyritään tekemään mahdollisimman säännöllisesti ja sille vara-

taan aikaa kalentereihin hyvissä ajoin, jotta kaikki olisivat paikalla. Suunnittelutyö 

kiihtyy keväällä. Aikaisemmin mammuttien tuli olla valmiina kesäkuun alussa, 

mutta esim. tänä keväänä yto-opettajien osalta mammuttien toivottiin olevan val-

miina jo viikolla 9. 

4.8.1  Suunnitteluprosessin eteneminen nyt ja tulevaisuudessa 

Tiimivastaavien kanssa käytiin läpi nykytilan kuvaus hyvinvointialan suunnittelu-

prosessin etenemisestä. Kuvauksen tein uimaratamallinnuksena käyttäen Visio-

ohjelmaa (liite 2). Prosessikuvausta käytiin läpi tiimivastaavien ja koulutuspäälli-

kön kanssa siitä näkökulmasta pohtien, kuinka tämä tulee muuttumaan ja kuka 

minkäkin asian ottaa jatkossa vastuulleen lukujärjestystyöntekijän lähdön jälkeen.  
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Suunnitteluprosessi lähtee liikkeelle siitä päätöksestä, mitä koulutuksia otetaan 

tarjontaan. Päätöstä ovat tekemässä koulutuspäällikön lisäksi tiimivastaavat ja tut-

kinnon vastuuhenkilöt. Aloitusajankohtien selvittyä koulutukset pistetään markki-

nointiin ja hakuun. Tässä vaiheessa ei ole varmuutta koulutusryhmän alkamisesta, 

mutta se on otettava huomioon koko suunnittelussa. On myös varauduttava siihen, 

ettei koulutus alakaan. 

Lukuvuoden etenemisen suunnittelu alkaa kokousten, palaverien, yhteisten tee-

mailtapäivien kalenteroinnilla. Tämä on tärkeää tehdä ensin, jotta myöhemmin väl-

tyttäisiin päällekkäisyyksiltä. Samalla saadaan selville näihin varattava resurssi. 

Tämän jälkeen suunnitellaan kunkin koulutusryhmän tutkinnon osien etenemisjär-

jestys, alkamis- ja päättymispäivät, lomat ja työssäoppimisjaksot. Suunnittelutyö 

tehdään Excel-ohjelmalla ja käytössä on ns. janat (kuva 2). 

 

Kuva 2 

Koulutuspäällikkö aloittaa koulutusryhmäkohtaisen resurssin laskemisen. Laskel-

man perusteena on ryhmäkohtainen opiskelijamäärä, koulutuksen kesto ja koulu-

tusmuoto. Tämän jälkeen ryhmän resurssi jaetaan kullekin lukuvuonna olevalla 

tutkinnon osalle osaamispisteiden mukaisessa suhteessa. Laskelmassa erotetaan 

ohjauksen ja arviointien osuus. Lisäksi siinä lasketaan muiden alojen osuus re-

surssista. Resurssilaskelman myötä nähdään kullekin tiimille tuleva lukuvuoden 

opetus-/ohjaustuntimäärä. Samaan aikaan tiimit alkavat suunnitella tiimivastaavan 

johdolla opettajia kullekin tutkinnon osalle. 

Talon tasolla suunnittelun työkaluna on mammutti. Se on excel-taulukko, johon 

koulutusryhmät suunnitellaan. Kirjattavina tietoina ovat ryhmäkohtaiset tutkinnon-

osat, niiden tuntiresurssi, tuntiresurssin jakautuminen lukukausille ja ns. jaksoille 
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ja opettajat. Kullekin koulutusalalle on omat taulukot ja niistä muodostetaan koko 

talon yhteenvedot mm. kunkin opettajan resurssikertymästä. Kunkin opettajan ker-

tymää verrataan hänen henkilökohtaiseen opetusvelvollisuuteensa. Tässä vai-

heessa saadaan selville mahdolliset ylitykset tai vajaukset ja sen myötä joudutaan 

tekemään muutoksia suunnitelmiin.  

Lopullisten mammuttien valmistuttua ne julkistetaan ja opettajat voivat aloittaa tut-

kinnon osien suunnitelmien tekemisen. Tavoitteena on, että opettajat yhdessä te-

kevät etenemissuunnitelman ja toimittavat suunnitelman lukujärjestyksen tekijälle. 

Käytännössä suunnitelmat ovat tarkkuudeltaan hyvin erilaisia. Suunnitelmien ää-

ripäinä ovat opettajat, jotka tekevät päiväkohtaisen suunnitelman ja he jotka pel-

kästään ilmoittavat lähiopetukseen käytettävän tuntimäärän. Näiden suunnitel-

mien pohjalta lukujärjestysten tekijä tekee ryhmän lukujärjestyksen Kurre-ohjel-

malla. Lukujärjestykseen merkitään tässä vaiheessa lähiopetukset sekä itsenäi-

sen opiskelun ajat sekä opettajat. Suunnitelmat tehdään muutamaksi kuukaudeksi 

eteenpäin ja avataan opettajille kommentoitavaksi. Kommenttien jälkeen tehdään 

toiveiden mukaiset muutokset ja varataan sopivat tilat. Tilavaraukset tehdään sekä 

Asio- että Kurre-ohjelmiin. Valmiit lukujärjestykset avataan sekä opettajille että 

opiskelijoille nähtäville Wilma-järjestelmään.  

Lukujärjestysten valmistuttua tehdään arviointikirjat. Arviointikirjojen myötä opet-

taja pääsee kirjoittamaan päiväkirjaa, tekemään poissaolomerkinnät ja antamaan 

arvioinnit. Perussuunnitteluprosessin lisäksi lukujärjestystyöntekijä tekee opetus-

ten edetessä opettajien toivomia muutoksia lukujärjestyksiin ja tilavarauksiin. Li-

säksi muutoksia tulee yksilöllisten opiskelupolkujen suunnittelun myötä.  

4.8.2  Kehityskohteet ja tulevaisuuden muutokset 

Tiimivastaavien ja koulutuspäällikön kanssa on pohdittu ja etsitty ratkaisuja tule-

vaisuuden suunnitteluprosessin yksinkertaistamiseen. Toisaalta opettajien halu-

taan olevan entistä suuremmassa roolissa suunnittelua tehdessä. Lisäksi on et-

sitty ratkaisua tilanteeseen, jossa yhtä yhteistä lukujärjestyksen tekijää ei enää ole.  
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Suunnitteluprosessin muutoksen yhtenä visiona oli, että lukujärjestysten tekemi-

sestä luovuttaisiin. Asiaa pohdittua ja lukuisten keskustelujen jälkeen on tultu sii-

hen tulokseen, ettei niistä voidakaan kokonaan luopua. Ne on jatkossakin tehtävä 

jollakin tarkkuudella ja talon ohjelmia käyttäen. Perusteluina päätöstä tehdessä 

käytettiin sitä, että opiskelijoiden tulee tietää ennakkoon itsenäisen opiskelun päi-

vät, opettajien tulee pystyä suunnittelemaan opetukset ja tilavarausten tekemiset. 

Lukujärjestysten tekeminen tulee kuitenkin muuttumaan yhä enemmän siihen 

suuntaan, että opettajat itse tekevät yhteistyössä samassa tutkinnon osassa opet-

tavien kanssa mahdollisimman tarkat etenemissuunnitelmat. Valmis suunnitelma 

syötetään tiimivastaavien toimesta Kurreohjelmaan ja ryhmille varataan tilat sekä 

Asio-ohjelmasta että Kurresta.  

Toisena muutoksena tulee olemaan se, että pyritään saamaan opettajille suurem-

pia kokonaisuuksia opetettavaksi. Tässä tavoitteena on, että sama opettajapari tai 

–kolmikko saa suurempia kokonaisuuksia vastuulleen ja he voivat näin suunnitella 

koko lukuvuoden etenemisen keskenään omalla aikataulullaan. Haasteena ja ke-

hittämisenkohteena todettiin olevan siinä, millä tasolla opettajat lukujärjestystoi-

veensa esittävät. Tämä tarkoittaa sitä, että tekevätkö opettajat suunnitelmansa lä-

hiopetuspäivien toteutuksesta päivän, viikon vai tutkinnon osan tarkkuudella. Tä-

hän päätettiin suunnitella lomake, jota kaikki opettajat tulevat jatkossa käyttämään.  

Kolmantena muutoksena tulee olemaan lukujärjestysten tekijöiden vaihtuminen. 

Tiimivastaavat alkavat tehdä lukujärjestykset opettajien suunnitelmien pohjalta ke-

säkuusta 2017 lähtien. Tämä vaatii ohjelmien käytön opettelun.  

4.9  Kurretyöntekijöiden palaverit 

Kainuun ammattiopiston eri aloilla on omat kurretyöntekijät. Heidän toimenku-

vansa suunnitteluprosessissa vaihtelevat. Joitain kertoja vuodessa he kokoontu-

vat sopimaan yhteisistä käytännöistä ja etsimään ratkaisuja lukujärjestysten teke-

misen haasteisiin.  

Tämän lukuvuoden aikana päällimmäiseksi haasteeksi on noussut yhteisten tut-

kinnon osien, ytojen, opettajien lukujärjestykset. He ovat kokeneet hankaluutta 



35 

kahdessa asiassa: epätasainen työkuorma ja koulujen välillä liikkuminen. Epäta-

saisella työkuormalla tarkoitetaan sitä, että opetustuntimäärät vaihtelevat suuresti 

eri viikkoina. Koulujen välillä siirtyminen voi pahimmillaan tarkoittaa sitä, että he 

joutuvat kesken päivän siirtymään jopa kolmelle eri koululle eri puolilla Kajaania. 

Tähän haasteeseen on yritetty löytää ratkaisua mm. sillä, että sovitaan päivät, jol-

loin he ovat milläkin koulutusalalla eli koulussa.  

Kurrepalavereissa on myös tuotu esille eri koulutusalojen erilaisia tapoja tehdä 

lukujärjestyksiä. Kaikki koulutusalat eivät tee enää lukujärjestyksiä samalla tark-

kuudella kuin hyvinvointiala tekee.  

4.10  Uusi malli 

Tässä projektissa lähdettiin tekemään transformaatiomuutosta, eli kokonaan 

muuttamaan toimintaa. Prosessin edetessä muutos toteutui lähinnä transitionaali-

sena muutoksena, eli nykyinen toimintatapa korvataan uudella toimintatavalla. 

Olemassa olevan ja saatujen nykytilaa kuvaavien tietojen sekä ideoiden, toiveiden 

ja kehittelyn pohjalta on suunniteltu uusi malli (liite 3). Mallissa poistuu yksi työn-

tekijä, mutta työtehtävät pysyvät pääasiassa samoina, sillä lukujärjestykset tullaan 

jollain tasolla yhä edelleen tekemään.  

Varsinainen lukujärjestysten tekeminen tullaan tekemään tiimivastaavien toi-

mesta. Heidän tulee opetella Primus- ja Kurre-ohjelmien käyttö. Käyttöopetus to-

teutetaan keväällä 2017 ja vastuu tekemisestä alkaa elokuussa. Tähän liittyen ke-

hitetään lomake, jolla tutkinnon osissa opettavat opettajat tekevät toteuttamis-

suunnitelman ja lähettävät sen tiimivastaaville. Lomakkeeseen he kirjaavat viikko-

tason toiveet lähi- ja itsenäisen opetuksen päivistä ja muut mahdolliset lukujärjes-

tysten tekemisessä huomioon otettavat asiat.  

Kaksoistutkinnon suorittajien lukujärjestysten tekemisen vastuu siirtyy yhden tiimi-

vastaavista. Yksittäisten opintopolkujen mukaisten lukujärjestysten tekemisen 

vastuu siirtyy opinto-ohjaajalle. Yksittäisiä opintopolkuja tehdään opiskelijoille, 

jotka tulevat jatkamaan kesken jääneitä opintoja tai vaihtavat oppilaitosta. Tämä 

vaatii opinto-ohjaajan perehdyttämistä tehtävään. 
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5  POHDINTA 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia uusi suunnitteluprosessin malli.  Suunnitel-

man tekemiseksi perehdyttiin nykyiseen suunnitteluprosessiin, tiedossa oleviin tu-

levaisuuden muutoksiin ja kehittämiskohteisiin. Tavoitteeseen päästiin ja uusi, Vi-

sio-ohjelmalla toteutettu uimaratamalli hyvinvointialan suunnitteluprosessista ote-

taan käyttöön. 

Opinnäytetyössä käytettiin teoriataustana prosessijohtajuutta ja Leania. Teoria-

osuus jäi opinnäytetyön edetessä hieman taka-alalle. Teoria sisältää opinnäyte-

työn empiiriseen osaan tarvittuja elementtejä hyvin.  Prosessijohtamisen taitoja 

tarvittiin uuden prosessimallin luomisessa. Lean oli osalle tekijöistä jo entuudes-

taan tuttu ja sen käyttö suunnittelussa oli siten kaikille luontevaa ja toimi hyvänä 

johtolankana ja tausta-ajatuksena. Kaikkia Leanin menetelmiä ei käytetty sellaise-

naan, mutta soveltaen kylläkin. 

Tiedonkeruumenetelmiä oli monia. Suunnitteluprosessiin osallistuu eri rooleissa 

paljon tekijöitä. Tarvittiin siis kvalitatiivinen kysely, havainnointia ja haastatteluita. 

Kyselyn tekeminen onnistui hyvin ja siitä saatiin vahvistus jo olemassa oleville nä-

kemyksille opettajien näkemyksistä ja kehittämisen kohteista. Lean menetelmiä 

käyttäen prosessia kehitettiin saadun tiedon perusteella tiimivastaavien ja koulu-

tuspäällikön kanssa. Kehittämistyössä oli yhtenä suurena tiedonlähteenä opinnäy-

tetyön tekijän rooli lukujärjestysten nykyisenä tekijänä. Tämän perustietämyksen 

myötä prosessia oli helppo viedä eteenpäin ja tiedossa oli valmiiksi kehittämiskoh-

teet ja ennen kaikkea kaikki siihen liittyvät, huomioon otettavat asiat. Hienoiseksi 

ongelmaksi muodostui prosessin päättäminen, sillä kehittäminen on jatkuvaa ja 

uutta tietoa ja huomioon otettavia asioita tulee koko ajan.  

Opinnäytetyön aihe on hyvinvointialalla ajankohtainen. Tulevana lukuvuonna yksi 

palanen puuttuu suunnittelutiimistä ja muiden on otettava työt hoidettavakseen. 

Prosessin alkuvaiheessa oli keskusteluissa, että lukujärjestyksistä tullaan luopu-

maan. Prosessin edetessä kuitenkin kävi selväksi, että ne tullaan tekemään jat-

kossakin.  Sen vuoksi prosessin keventämisen lisäksi tarvitaan uutta työnjakoa. 
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Uusien tekijöiden selvittyä tämä prosessi toimikin siis myös uusien lukujärjestys-

työntekijöiden perehdyttämisenä. Vaikka he ovat olleet suunnitteluprosessissa 

mukana, heillä ei kuitenkaan ollut tarkkaa kuvaa koko prosessista. Prosessi on 

ollut aiemmin pienempinä palasina ja roolien rajat tarkemmat. Prosessin myötä 

kokonaiskuva on selvinnyt kaikille. Toisaalta myös opettajien tietämys prosessista 

on kasvanut.  

Opinnäytetyöprosessin ajankäytön suunnitelma ei aivan toteutunut. Suunnitel-

massa oli saada valmis malli käyttöön heti vuoden vaihteessa, jolloin suunnitel-

mien tekeminen aloitetaan käytännössä. Tämä aikataulu ei toteutunut. Opinnäy-

tetyön suunnittelu aloitettiin alkutalvesta nykytilan mallinnuksella ja kyselyn teke-

misellä. Suunnitteluprosessin kehittämistä pohdittiin monella eri kokoonpanolla. 

Prosessointi vaatii aikaa ja tämän myötä aikataulu myös venyi. Toisaalta prosessi 

ei varmaan koskaan tule päättymään kokonaan ja keväällä oli tehtävä päätös tie-

donkeruulle ja tehtävä sen hetkisen tiedon pohjalta malli uudesta suunnittelupro-

sessista. 

Opinnäytetyön tekeminen oli kokonaisuudessaan mielenkiintoinen, vaikkakin vä-

lillä raskaskin projekti. Raskaaksi sen teki oman työn loppuminen kyseessä ole-

vassa tehtävässä. Vaikkakin aihe oli tuttu, opinnäytetyön tekeminen oli haastava 

ja monipuolinen. Oppimista tapahtui prosessijohtamisesta ja leanista. Suurin oppi 

prosessijohtamisesta on se, kuinka paljon siinä tulee ottaa huomioon erilaisia asi-

oita. Herkästi uusia suunnitelmia tehdessä jäädään laput silmillä katsomaan yh-

teen löydettyyn suuntaan. On muistettava ottaa tarpeeksi asioita huomioon. Uutta 

kehitettäessä on tehtävä niitä villejä uusia ideoita ja tutkittava niiden mahdollisuuk-

sia eikä ampua niitä heti alas. On uskallettava luopua vanhasta ja antaa mahdol-

lisuus uudelle. Välillä luopuminen on raskasta, mutta sen pitää antaa tapahtua, 

sillä muutoin kehittyminen pysähtyy.  

Suunnitelman ja uuden mallin onnistuminen nähdään vasta sitten, kun se on uu-

sien toimijoiden myötä toteutettu käytännössä yhden lukuvuoden suunnittelun 

myötä. Opinnäytetyön valmistumisen ajankohtana tulevan lukuvuoden suunnitte-

luprosessi on jo menossa. Kaikkien vaiheiden toteutumisen onnistuminen voidaan 

siis nähdä vasta vuoden kuluttua ja kokonaisuuden onnistuminen kahden vuoden 
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kuluttua. Tähän väliin kuitenkin tulee ammatillisen koulutuksen reformi ja uudet 

opetussuunnitelmat. Nämä tulevat muuttamaan suunnittelua uudelleen.  
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Liite 1 Kainuun ammattiopiston opetustyön suunnittelu ja kehittäminen, vuosiaika-

taulu 
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Liite 2 Malli suunnittelun alun suunnitteluprosessista  
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Liite 3 Malli tulevaisuuden suunnitteluprosessista 
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