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1 JOHDANTO

Toimitilajohtaminen on niin alana, käsitteenä kuin koulutuksenkin näkökulmasta var-

sin uusi asia Suomessa. Toimitilajohtaminen on jatkuvasti kehittyvä ja merkitystään

kasvattava osa kiinteistöliiketoimintaa. Toimitilojen omistamista ja kiinteistöpalvelu-

jen omaa tuotantoa ei enää pidetä yritysten ydinliiketoiminnan kannalta oleellisena

asiana. Toimitilajohtaminen keskittyy itse tilojen sekä niihin liittyvien palveluiden ja

järjestelmien johtamiseen.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemis- ja talousala koki tarpeellisek-

si selvittää, kuinka hyvin sen antama toimitilapalvelujen johtamisen asiantuntijuusalu-

een koulutus on vastannut työelämän vaatimuksia. Aiemmat matkailu-, ravitsemis- ja

talousalan koulutusta ja sen työelämävastaavuutta käsitelleet ja sivunneet tutkimukset

ovat keskittyneet matkailu-, ruoka- ja ravintola- sekä kuluttajapalveluopinnoista val-

mistuneisiin.

Valitsimme työhömme seitsemän toimitilapalvelujen johtamisen asiantuntijuusalueel-

ta valmistunutta restonomia, jotka toimivat koulutustaan vastaavissa työtehtävissä.

Haastattelimme kyseiset henkilöt teemahaastattelun metodein. Teemahaastattelun ko-

kosimme alan kirjallisuuden pohjalta, koulutuksesta saaduista valmiuksista ja muo-

dostamastamme koulutuksen osaamistavoitteet -kaaviosta.

Tätä opinnäytetyötä voidaan hyödyntää matkailu-, ravitsemis- ja talousalan toimitila-

palvelujen asiantuntijuusalueen koulutuksen kehittämisessä. Tutkimus sisältää määri-

telmiä niin työelämän asettamista vaatimuksista kuin koulutuksesta saaduista tiedoista

ja taidoista. Lisäksi tutkimus sisältää kokemuksia koulutuksesta sekä sen sisällöstä ja

toimivuudesta. Muodostamastamme kaaviosta saa kuvan alan osaamistavoitteista.
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2 TOIMITILAJOHTAMISEN SISÄLTÖ JA
ULOTTUVUUDET

Toimitilajohtaminen (facility management) tarkoittaa kiinteistöjohtamista, jonka tar-

koituksena on vastata tilojen hankkimisesta ja kehittämisestä sekä kiinteistö- ja käyttä-

jäpalveluista (Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto (Rakli), 2001, 13).

Toisen määritelmän mukaan Facility Management, eli toimitilajohtaminen tai toimiti-

lapalvelujen johtaminen, on käyttäjälähtöistä toimitilajohtamista. Se sisältää itse tilo-

jen ja niihin liittyvien palvelujen ja järjestelmien johtamisen

(Kiinteistötalouden instituutti ry (KTI.)).

Koska toimitilajohtaminen (Facility Management, FM) on tieteenalana Suomessa var-

sin nuori ja kiinteistöliiketoiminnan sanastosta suurin osa on englannin kielestä kään-

nettyä, on useissa termeissä syntynyt epäselvyyksiä. Osalle termeistä on muodostunut

useampia merkityksiä, osan määritelmistä taas kiistellään. Termien käytön laajuus ja

sisältö vaihtelevat suuresti myös eri maiden ja yritystenkin välillä. (Asunto-, toimitila-

ja rakennuttajaliitto (Rakli), 2001, 8, Kiinteistötalouden instituutti ry (KTI.))

Usein puhuttaessa toimitilajohtamisesta saatetaan termi sekoittaa kiinteistöjohtami-

seen, joka nykymääritelmien mukaan toimii kiinteistöliiketoiminnan tai kiinteistönpi-

don yläkäsitteenä. Kiinteistöjohtaminen voidaan käsittää sijoitustoimintaan liittyvänä

johtamisena, kuten kiinteistösijoitussalkun johtamisena ja kiinteistösijoitusjohtamise-

na (AM, Asset management) tai operatiiviseen toimintaan liittyvänä johtamisena, ku-

ten operatiivinen kiinteistöjohtaminen (PM, Property management), toimitilajohtami-

sena (FM, Facility management) tai isännöintinä. (Asunto-, toimitila- ja rakennuttaja-

liitto (Rakli), 2001, 8.)
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Jos tarkastellaan toimitilajohtamisen sijoittumista yrityksen kiinteistöjohtamisen nä-

kökulmasta, niin se sijoittuu seuraavasti.

KUVIO 1. Toimitilajohtamisen sijoittuminen suhteessa kiinteistöjohtamiseen (Asun-

to-, toimitila- ja rakennuttajaliitto (Rakli), 2001, 34.)

Toimitilajohtaminen ja toimitilapalvelujen johtaminen ovat synonyymeja. Tutkimuk-

sessamme käytämme toimitilajohtamisen-termiä. Toimitilapalvelujen johtaminen on

käytetympi silloin kun puhutaan koulutuksesta, toimitilajohtaminen taas mainitaan

useammin alan tutkimuksissa.

2.1 Toimitilajohtamisen kehittyminen

2.1.1 Historia

Facility Management eli ammattimainen toimitilajohtaminen on kehittynyt Yhdysval-

loissa 1970-luvulla. Eurooppaan se levisi Iso-Britannian kautta 1980-luvun puolivälis-

sä. Pohjoismaissa toimitilajohtamista alettiin käsitellä osana kiinteistöliiketoimintaa

1990-luvun alussa. Pohjoismaissa asiakaslähtöinen toimitilajohtaminen (FM) on siis

varsin uutta ja hyvin samankaltaisesti organisoitua kuin omistuslähtöisempi Property

Management (PM). Erottavana tekijänä on käyttäjälähtöisyys kiinteistöjen hallinnoin-

nin sijaan. Facility Management -tehtävät kattavat yleisesti pohjoismaissa eri palvelu-

jen, investointien, tilahallinnan ja ylläpidon käyttäjäpalvelupohjaisen hallinnoimisen

ja johtamisen Useat alan yritykset tarjoavat toimitilajohtamispalveluita muiden toimi-

tiloihin liittyvien palveluiden ja tuotteiden ohella. (Tuomela, 2001, 13-14.)
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KUVIO 2. Toimitilapalvelut Euroopassa (Tuomela, Ventovuori, 2001, 13.)

2.1.2 Nykytila

Viime vuosina sekä toimitilajohtamisen kysyntä että tarjonta ovat olleet kasvussa ja

ala on vakiinnuttanut asemaansa (Tuomela, 2001, 14). Syynä toimitilajohtamispalve-

luiden kysynnän kasvuun ovat mm. uudet liiketoimintamallit, jotka korostavat keskit-

tymistä ydinliiketoimintaan. Kiinteistöjen ylläpito ja toimitiloihin liittyvät palvelut

ovat jo pidemmän aikaa olleet toimintoja, jotka luetaan ydinliiketoiminnan ulkopuo-

lelle. Ulkoistamalla nämä toiminnot on kyetty keventämään organisaatiota ja vapaut-

tamaan resursseja sekä saamaan joustoja töiden toteutukseen. On myös voitu todeta,

että työn laatu ja tehokkuus ovat kasvaneet, mikä johtuu ulkoisen toimijan paremmista

resursseista sekä tietotaidosta. (Mts. 15.) Sama kehitys on käynnistynyt myös jul-

kishallinnon puolella. Tuomelan (2001, 54) mukaan organisaatiot seuraavat tiettyä

kaavaa ydintoimintoajattelusta ja ulkoistamisesta sekä niihin liittyvästä laatuajattelusta

ja kumppanuudesta. Hänen mukaansa seuraava kaavio pätee kaikkiin organisaatioihin

ja ostopalveluihin Pohjois-Euroopassa.
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KUVIO 3. Facility Managementin kehitysvaiheet (Tuomela 2001, 55)

Myös yritysten kiinteistöomaisuus on ollut ulkoistamisen kohteena. On huomattu,

ettei toimitilojen omistus ole edellytys toteuttaa ydinliiketoimintaa. Kiinteistöomai-

suuden eriyttäminen on vapauttanut pääomia sekä antanut paremmat mahdollisuudet

mukauttaa toimintaa esim. kilpailutilanteiden muutoksissa. Uudet, usein kansainväli-

set kiinteistösijoitusyhtiöt, ovat jo tottuneet toimitilajohtamisajatteluun ja tuovat sen

mukanaan uusiin kohteisiinsa. (Mts. 19; Palvelut 2020 - Osaaminen kansainvälisessä

palveluyhteiskunnassa 2006, 30.)

2.1.3 Tulevaisuus

Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, mutta joitain valistuneita arvioita on esitetty.

Toimitilajohtamisen kehittyminen Pohjois-Euroopassa - tutkimuksen (Tuomela 2001,

19- 20) mukaan toimitilajohtamiseen ja palveluihin tulevat vaikuttamaan eniten mm.

ulkoistamisen lisääntyminen, työnteon ja työpaikkojen joustavuus, yritysfuusiot ja

kaupat ja uuden talouden liiketoiminta. Tutkimus ennakoi myös vanhojen toimitila-

palveluprosessien muuttuvan asiakaslähtöisemmiksi ja tehokkaammiksi uusien tekno-

logisten ratkaisujen, jatkuvan organisoinnin sekä palveluprosessien kehittämisen myö-

tä.

Myös Palvelut 2020 –hankkeen loppuraportti (2006, 30-34) ennakoi tulevaisuuden

toimintaympäristöä ja sen vaatimuksia, myös koulutuksen näkökulmasta. Kiinteistö-

palveluala nähdään arvostettuna, kansainvälisenä ja monipuolisena. Ulkomaisten kiin-

teistönomistajien, kuten kansainvälisten palvelun tarjoajienkin osuus tulee kasvamaan.
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Myös suomalaiset yritykset ovat laajentuneet lähialueille. Teknologian kehitys tulee

näkymään myös kiinteistöalalla, niin käytännön töissä kuin erilaisissa hallintajärjes-

telmissä. Myös asiakaskontaktit lisääntyvät verkon välityksellä. Osa automatisoituu ja

osassa henkilökohtaisen kontaktin merkitys korostuu. Alan suurimpina uhkina pide-

tään alan vetovoiman ja sitouttamisen riittämättömyyttä sekä pulaa työntekijöistä.

Monikulttuurisuus tuleekin lisääntymään työpaikoilla.

Alan koulutukselta odotetaan tuottajia koko palveluprosessiin. Kaikilla tulisi olla pe-

rustaidot, joista voisi erikoistua eri alueisiin. Perustaitoja olisivat erityisesti palve-

luosaaminen ja tietotekninen osaaminen. Myös ympäristön ja laadun hallinta nähdään

tärkeinä taitoina. Eritasoiset tehtävät korostavat edellä mainittujen perusvalmiuksien

lisäksi seuraavia tietoja ja taitoja.

KUVIO 4. Merkittävimmät osaamisen osatekijät kiinteistöpalvelualan eri tehtävissä

vuonna 2020 (Mts. 34)

2.2 Tutkijoiden näkemyksiä toimitilajohtamisesta

Toimitilajohtaminen on vakiintunut englanninkielisestä termistä Facility Management.

Myös tämän termin määrittelyssä on eroavaisuuksia, niin eri maiden kuin tutkijoiden-

kin välillä, vaikka lähtökohdat ja tavoitteet olisivatkin samoja. Amerikkalaiset alan

toimijat ovat keskittyneet kiinteistöjohtamisen tarkastelussa työpaikan ja työpisteiden

tehokkuuteen sekä kiinteistöjen hallintaan. Myös tekniset ratkaisut painottuvat. Britti-

läisessä ajattelumallissa taas korostetaan tilojen terveellisyyttä, tuottavuutta ja työym-

päristön parantatamista.

(Sarasoja 2004, 6.)

Tutkijoiden määritelmissä toimitilajohtaminen nähdään esim. seuraavanlaisesti:
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Author Definition of FM

Becker (1990)  FM is responsible for co-ordinating all efforts related to planning, desingning and managing
buildings and their systems, equipment and furniture to enhance the organisation´s ability
to compete succesfully in a repidly changing world.

Nourse (1990)  FM unit is seldom aware of the overall corporate strategic planning,
and does not have a bottom-lihne emphasis.

Cotts & Lee The practice of co-ordinating the physical workplace with the people and
(1992) work of an organisation; integrates the principles of business administration,

architecture, and the behavioural anf engineering science.

Regterschot Facilities Management is the integral management (planning and monitoring) and realization
(1993) of housing, services and means that must contribute to an effective, flexible and creative

realization of an organisation's objectives in an ever changing environment.

Park (1994) Facilities Management is the structuring of building plant and contents to enhance the creation
of the end product. As with all systems it is the generated benefit to the business or activity
that matters, not the system itself.

Barrett (1995)  FM is an integrated approach to operating, maintaining, improving and adapting the buildings
and infrastructure of an organisation in order to create an environment that strongly supports
the primary objectives of that organisation.

Alexander (1996)  The process by which an organisation delivers and suistains support services in a quality
environment to meet startegic needs.

Then (1999) The practice of FM is concerned with the delivery of the enbling workplace
environment -the optimum functional space that supports the business processes
and human recources.

Hinks and McNay  …common interpretations of the FM remit: maintenence management;
( 1999) space management and accommodation standards; project management for new-built

and alterations; the general premises management of the building stock; and the
administration of the associated support services.

Varcoe (2000)  …a focus on the management and delivery of the business "outouts" of the
both these entites (the real estate and construction industry); namely the
productive use of building assets as workplaces.

Nutt (2000) The primary function of FM is resource management, at startegic and operational
levels of support. Generic types of resource management central to the FM function
are the management of financial resources, physical resources, human resources,
and the management of resources of information and knowledge.

Van den Ende  Facility Management is the effective, efficient and integral management of all
(2000) facilities, thus enabling organisations to continuously meet their objectives and

achieve an optimum feeling of well-being for people in their workplace.

IFMA (2003a)  Facilities Management is a practise of coordinating the physical workplace with the
people and work of the organisation. It integrates the principles of business administration,
architecture and the behavioural and engineering sciences.

FIFMA (2003)  The purpose of Facilities Management is to produce, maintain and develop real estate
and support services for the strategic needs of organisation core business.

BIFM (2003) As the practise of coordinating the physical workplace eith the people and work
of an organisation.

Nordic FM (2003)  FM is also seen as an integrated approach to operating maintaining, improving and
apadting buildings and infrastructure of an organisation in order to create an environment
that strongly supports the primary objectives of organisation.

KUVIO 5. Tutkijoiden määritelmiä toimitilajohtaminen(FM)-termille
(Lindholm 2005, 13)
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Kirjallisuudessa esitetyistä määritelmistä on löydettävissä useampia yhtäläisyyksiä.

Facility management-termin keskeinen painopiste on kaikissa määritelmissä paikka tai

tila. Tilaa ei ole rajoitettu koskemaan pelkästään liike- tai toimistotiloja vaan se kattaa

kaikenlaiset, työskentelytilat kuten koulut, tehdastilat, julkiset tilat ym. Toimitilajoh-

tamista voidaan toteuttaa periaatteessa millaisessa organisaatiossa tahansa, sillä työn-

teko vaatii aina tilat. Tämän lisäksi myös siitä ollaan yksimielisiä, että facility mana-

gement on tukitoiminto, joka tukee organisaation ydinliiketoimintoja. (Sarasoja 2004,

6.)

Mitä toimitilajohtaminen tarkoittaa käytännössä ja mitä tehtäviä siihen liittyy? Myös

tähän kysymykseen löytyy useampia vastauksia. Kattavimmat niistä on listattu IF-

MA:n (International Facility Management Association) ja Raklin kiinteistöliiketoi-

minnan sanaston toimesta (Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto (Rakli), 2001, 23).

Kiinteistöpalveluilla (facility services) tarkoitetaan kiinteistön ylläpitoon kohdistuvia

palveluja. Ne voidaan jakaa edelleen kiinteistönhoito- ja kunnossapitopalveluihin.

Kiinteistöpalvelut sisältävät mm. seuraavia palveluja (Mts. 24):

 teknisten järjestelmien hoito

 kiinteistönhuolto

 siivous

 lumityö

 liukkauden torjunta

 puhtaanapito, kasvityö

 jätehuolto ja kunnossapito.

Käyttäjäpalveluilla (user services) tarkoitetaan kiinteistöjen ja niiden tilojen käyttäjille

suunnattuja palveluja. Käyttäjäpalvelut sisältävät mm. seuraavia palveluja

(Mts. 23):
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IFMAn (International Facility Management Association) mukaan toimitilajohtajan

tehtäviin taas kuuluu muun muassa seuraavia toimintoja:

- tilojen strateginen ja taktinen suunnittelu,

- tilakustannusten ennakointi ja budjetointi,

- kiinteistöihin liittyvät hankinnat, vuokraaminen ja käyttö,

- kalustusten, laitteiden ja ulkopuolisten palveluiden hankinta,

- uusientilojen rakentaminen, korjaaminen ja uudelleensijoittaminen,

- terveys, turvallisuus ja turvatoimet,

- ympäristöasiat,

- tiloihin liittyvien toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen luominen

yritykselle,

- laatujohtaminen, mukaan lukien benchmarking ja parhaat menettely-

tavat,

- arkkitehti- ja rakennussuunnittelu,

- tilasuunnittelu ja tilajohtaminen,

- liiketoimintapalveluiden kuten kopiopalvelun, kuljetuspalvelun ja pi-

topalvelun valvonta,

- telekommunikaatio

- lakien noudattaminen (Lindholm 2005, 16).
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Tutkimuksessaan Lindholm (2005, 16) mainitsee Atkinsin & Brooksin teoksen Total

Facilities Management vuodelta 2000. Teoksessa he listaavat toimitilajohtamiseen

kuuluviksi palvelut, kuten kiinteistöjohtaminen, taloudellinen johtaminen, muutosjoh-

taminen, henkilöstöjohtaminen, terveys- ja turvallisuusjohtaminen sekä sopimusjoh-

taminen perinteisten näkyvien tehtävien kiinteistönpidon, siivouksen ja vartioinnin

lisäksi.

Toisen samassa yhteydessä mainitun määritelmän mukaan toimitilajohtamiseen kuu-

luvat käyttäytymisjohtaminen, operatiivinen johtaminen, tilojen johtaminen ja toimiti-

lapalvelujen johtaminen. (Mts. 16)

3 TOIMITILAJOHTAMISEN KOULUTUS SUOMESSA

Toimitilajohtamiseen valmentavaa koulutusta on Suomessa tarjolla hajanaisesti. Kiin-

teistöliiketoimintaa ja siihen läheisesti liittyvää toimitilajohtamista sivutaan useissa

koulutusohjelmissa, niin yliopistoissa kuin ammattikorkeakouluissakin. Alan suora-

naiset opiskelumahdollisuudet ovat rajoittuneemmat. Yhteydet joissa kiinteistöliike-

toimintaan ja toimitilajohtamiseen voi kohdata muualla kuin alaan yksistään keskitty-

neissä oppilaitoksissa ovat mm. taloustieteet, tuotantotalous, diplomi- insinööri- ja

insinöörikoulutus. Lisäksi isännöintiin ja kiinteistönvälitykseen liittyvä toisen asteen

koulutus sivuavat alaa. (Rakennusalan koulutus 2000, 27, 29- 31)

Teknillisissä korkeakouluissa Espoossa ja Teknillisessä yliopistossa Tampereella on

mahdollista opiskella alaan liittyviä opintoja. Näihin korkeakouluihin on keskitetty

korkein rakennustekninen koulutus Suomessa. Espoossa Maanmittausosaston kiinteis-

tötalouden koulutusohjelma sisältää kiinteistöjohtamisen- sekä

kiinteistötekniikan- ja oikeuden opintosuunnat, jotka valmentavat kiinteistöjohtamisen

asiantuntijatehtäviin (Teknillinen korkeakoulu- opinnot).

Tampereen teknillisessä yliopistossa toimitilajohtamiseen liittyvää koulutusta sisältyy

rakennustekniikan syventäviin opintoihin (Tampereen teknillinen yliopisto – syventä-

vät opinnot). Tämä tutkimus keskittyy tästä eteenpäin käsittelemään aihetta ammatti-

korkeakoulun näkökulmasta.
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Ammattikorkeakouluista toimitilapalvelujenjohtamisen asiantuntijuusalueen tarjoavat

Laurea- Ammattikorkeakoulu, Pirkanmaan AMK, Turun AMK ja Jyväskylän AMK.

Mikkelin AMK:ssa on mahdollista suorittaa puhtauspalveluihin liittyviä opintoja osa-

na koulutusta. Koulutusohjelma on nimeltään Palvelujen tuottamisen ja johtamisen

koulutusohjelma. Suoritettava tutkintonimike on restonomi (AMK).

Vaikka tutkinnon ja koulutusohjelmien nimet ovatkin yhdenmukaisia, ovat opetuksen

sisällöt ja painotukset koulukohtaisia ja saattavat erota suurestikin toisistaan. Etsittäes-

sä yhteisiä tekijöitä eri oppilaitosten välillä, esiin nousevat mm. (asiakas)palvelun ja

yhteistyökyvyn sekä vuorovaikutustaitojen korostaminen. Lisäksi työelämälähtöisyys,

erilaisten projektien ja harjoittelujen muodossa, mainitaan oppilaitosten esittelyissä

toistuvasti. (Ammattikorkeakouluopinnot 2005-2007, mainittujen oppilaitosten kotisi-

vut.)

3.1 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma on matkailu-, ravitsemis- ja

talousalan koulutusohjelmista laaja- alaisin. Pääpaino on palvelujen ja palvelutuottei-

den tuottamisessa, johtamisessa ja tuotekehityksessä. Mahdollisia asiantuntijuusalueita

ovat mm. toimitila-, ruoka-, kuluttaja-, puhtaus-, hotelli ja ravintolapalvelut sekä mat-

kailu- ja elintarvikeala. Opetuksen sisällöt painottuvat palvelu- ja liiketoiminnan

osaamiseen. Lisäksi yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja korostetaan. Opiskelun työelä-

mälähtöisyys tulee esiin mm. projektiopintojen, harjoittelujen ja opinnäytetyön kautta.

Myös kansainvälisyys on tärkeä osa koulutusta. Se näkyy sekä opintojen sisällöissä

että toteutustavoissa. Koska koulutusohjelman tarjonta on niin laaja-alaista, voi opin-

noistaan suunnitella hyvinkin erilaisia ammatillisia kokonaisuuksia. Nämä henkilö-

kohtaiset valinnat tuottavat yksilöllisiä osaamisprofiileja.  (Ammattikorkeakouluopin-

not 2005-2007.)

Alan opiskeluun liittyykin sanonta:

”Kahta samanlaista restonomia ei ole.”
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3.2 Restonomi (AMK)-tutkinto Jyväskylän Ammattikorkeakou-
lussa

Restonomi (AMK)- tutkinto koostuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, vapaasti

valittavista opinnoista, harjoitteluista ja opinnäytetyöstä. Tutkinnon laajuus on 210

opintopistettä ja opintojen suorittamisen tavoiteaika on 3½ vuotta.

KUVIO 6. Opiskelu ammattikorkeakoulussa (Ammattikorkeakouluopinnot 2005-

2007)

Perusopinnot sisältävät seuraavat opintokokonaisuudet:

Orientoivat opinnot

Viestintä ja kielet

Tutkimus- ja kehittämisopinnot

Ihminen, työ ja yhteiskunta (Opinto-opas 2005-2006).

Tarkemmat kuvaukset opintokokonaisuuksista esitellään liitteissä. Liitteessä yksi on

kuvattuna vuoden 2003-2004 opintojen rakenne. Liitteessä kaksi on vuoden 2005-

2006 opintojen rakenne.
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3.3 Toimitilapalvelujen johtamisen opinnot

Seuraavassa on esitelty toimitilapalvelujen johtamisen asiantuntijuusalueen opintoko-

konaisuudet ja opintojaksot vuosien 2003-2004 sekä 2005-2006 opinto-oppaiden mu-

kaan. Ennen opintojaksojen taulukoita esitellään eri vaiheiden osaamistavoitteet. En-

sin mainitaan vuoden 2003-2004 tavoitteet, jonka jälkeen uudemmat 2005-2006 ta-

voitteet. Tarkemmat kaaviot opintojaksoista ja esim. niiden laajuuksista liitteenä

(LIITE 1, LIITE 2). Suurin osa tutkimuksessa haastatelluista henkilöistä on valmistu-

nut vasemmanpuoleisen mallin mukaan.

TAULUKKO 1. Ammatillisten opintokokonaisuuksien kuvaukset vuosilta 2003-2004
ja 2005-2006

2003-2004 2005-2006

Toimitilapalvelujen tuottaminen (1.

vaihe)

Opiskelija perehtyy tila- ja ympäristöpal-

velujen tietoperustaan, työn tekniseen

hallintaan ja suunnitteluun. Hän hallitsee

kiinteistöpalvelujen järjestämisen osana

kiinteistöjen ylläpitoa. Ensimmäiseen

vaiheeseen kuuluvat kurssit käsittelevät

alan perustaitoja ja tietoja. (Opinto-opas

2003-2004, 295)

Toimitilapalvelujen tuotanto ja ohjaus

Opiskelija tuntee käyttäjä- ja kiinteistö-

palveluihin liittyvän käsitteistön ja tietope-

rustan sekä tietää palvelujen tuottamisen

osatekijät. Opiskelijalla on kyky ohjata

palvelutuotantoprosesseja. (Opinto-opas

2005-2006)

Orientaatio toimitilapalveluihin Orientaatio toimitilapalveluihin

Toimitilapalvelujen tuottaminen Toimitilapalvelujen tuottaminen ja ohja-

us

Toimitilapalvelujen vertailu ja arviointi Ympäristöpalvelujen perusteet

Ympäristöpalvelujen perusteet Ympäristönsuojelun ohjauskeinot

Ympäristöpalvelujen perusteet 2. Ammatillinen englanti
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Ympäristönhuolto ja -neuvonta Ympäristöliikkeet ja filosofiat

Kiinteistönhuolto Ympäristöluonnontieteet

Aulapalvelut

Ympäristöliikkeet ja –filosofiat

Ympäristöluonnontieteet

Toimitilapalvelujen kehittäminen (2. vai-

he)

Opiskelija perehtyy toimitilapalvelujen

suunnitteluun ja kehittämiseen. Hän hallit-

see toimitilapalvelutuotannon laatujärjes-

telmät sekä palveluyrityksen ympäristöhal-

lintajärjestelmät. Toisen vaiheen opinnot

keskittyvät ammatillisen osaamisen kehit-

tämiseen ja alan syvempään tuntemukseen.

Toimitilojen ja palvelutuotteiden ke-

hittäminen

Opiskelijalla on valmiuksia suunnitella

ja kehittää käyttäjä- ja kiinteistöpalvelu-

ja. Hän ymmärtää toimivien tilojen

merkityksen kiinteistössä tapahtuvalle

toiminnalle ja tilojen käyttäjille.

Käyttäjälähtöinen tilasuunnittelu Toimitilapalvelutuotannon kehittäminen

Toimitilapalvelujen ohjaus ja kehittäminen Tilapalvelutuotteen kehittäminen

Palvelutuotteen kehittäminen Toimitilojen suunnittelu

Toimitilapalvelujen laadunhallintajärjes-

telmät

Palveluyrityksen ympäristöjärjestelmät

Palveluyrityksen ympäristöjärjestelmät Kehittämisprojekti

Miljöörakentaminen Käyttäjä- ja kiinteistöpalvelujen syventä-

vä osio

Rakennetun kulttuuriympäristön säilyttä-

minen

Ammatillinen ruotsi

Ympäristö- ja toimitilapalvelujen kehittä-

misprojekti

Rakennettu ympäristö ja vihersuunnittelu

Ammattitekstiilit Ammattitekstiilit

Elintarviketilojen puhtaanapito Erikoistilojen puhtaanapito
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Toimitilapalvelujen johtaminen (3. vai-

he)

Opiskelija perehtyy toimitilapalvelujen

johtamiseen, tilasopimusten ja -

kustannusten hallintaan sekä alan tutkimus-

toimintaan. Kolmannessa vaiheessa keski-

tytään alan vaatimaan johtamiseen ja suun-

nitteluun, sekä erilaisten työelämään liitty-

vien sopimusten ja tutkimusten tekoon.

Toimitilapalvelujen johtaminen

Opiskelija osaa johtaa toimitilapalveluja.

Hänellä on kyky soveltaa alan tutkimus-

tietoa palvelutoiminnan kehittämiseen.

Opiskelija tuntee alan liiketoiminnan

luonteen ja hänellä on valmiuksia tuottaa

uusia yritysideoita toimialalle.

Toimitilastrategiat Toimitilastrategiat ja toimitilajohtaminen

Tilasopimusten hallinta Tilasopimusten hallinta

Toimitilajohtaminen Toimitilapalvelujen tutkimustoiminta

Toimitilapalvelujen tutkimustoiminta

3.4 Koulutuksen osaamistavoite

Toimitilapalvelujen tuottamisen ja johtamisen asiantuntijuusalueeseen on kehitetty

omat osaamistavoitteet koulutusohjelmakohtaisten kompetenssien pohjalta. Koulutus-

ohjelmakohtaiset kompetenssit ovat kehitetty koskemaan koko matkailu-, ravitsemis-

ja talousalaa, joten nähtiin tarpeelliseksi tarkentaa niitä sopimaan juuri toimitilapalve-

lujen tuottamiseen ja johtamiseen.

Koulutuksen osaamistavoitteet ovat:

Ymmärrät asiakasyrityksen ydintoiminnan toiminnalliset ja

liiketaloudelliset vaatimukset sekä tilojen käyttäjien ympäris-

töön kohdistuvat tarpeet toimitilapalvelujen johtamisen läh-

tökohtana.

Tunnet kiinteistön omistajan strategisten tavoitteiden merki-

tyksen toimitilajohtamisessa.
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Kykenet kehittämään asiakkaiden tarpeita vastaavia tilapalve-

lutuotteita.

Osaat ohjata ja johtaa palvelutoimintaa kannattavasti ja asia-

kasta tyydyttävästi.

Sinulla on valmiudet henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Osaat toimia verkostomaisesti toimintaympäristössä toimiti-

lapalvelujen asiantuntijana.

Tunnet alan yritystoiminnan vaatimukset.

(Hintikka-Mäkinen 2006.)

4 KOMPETENSSIT JA KVALIFIKAATIOT OSAAMISEN
KUVAAJINA

4.1 Kompetenssit

”Kompetenssi on (asiantuntijan tms.) pätevyys”

Yleisessä kielenkäytössä kompetenssit voivat olla motiiveja, luonteenpiirteitä, minä-

käsityksiä, asenteita, arvoja, tietämystä sekä kognitiivisia ja käytännöllisiä taitoja. Ne

ovat mitä tahansa yksilöllisiä ominaisuuksia, joita voidaan mitata ja arvioida luotetta-

vasti. Kompetenssi voi tarkoittaa myös työntekijä pätevyyttä tiettyjen kriteerien perus-

teella määriteltynä. Ammatillinen pätevyys on tällöin kyky ja tahto toimia ammatissa

kriteerit täyttävällä tavalla. Se on pätevyyttä suhteessa toimintaan, tehtävään ja organi-

saatioon. Yleisesti nähdään, että työtekijän ominaisuudet eivät sinänsä muodosta päte-

vyyttä, jollei määritellä, minkä tehtävän tai laajemman tehtäväkokonaisuuden suorit-

tamisen ne mahdollistavat. (Heikkinen 2005, 174.)

Kompetenssi-käsite voidaan ymmärtää joko yksilön ominaisuutena tai työtehtävien

asettamina vaatimuksina. Kompetenssi käsitteelle on määritelty täsmällinen sisältö:

”Kompetenssi on yksilön potentiaalinen kapasiteetti käsitellä menestyksellisesti tietty-

jä tilanteita tai suoriutua tietystä tehtävästä tai työstä. Tätä kapasiteettia määrittävät

havaittavissa olevat motoriset taidot (mm. kätevyys), kognitiiviset (tiedolliset) tekijät
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(tieto eri muodoissaan, älylliset taidot), tunteen omaiset tekijät (asenteet, arvot, moti-

vaatio), persoonallisuuden piirteet (mm. itseluottamus) sekä sosiaaliset taidot (mm.

kommunikaatio- ja ihmissuhdetaidot).” (Ruohotie 2005, 31- 32)

Ruohotie näkee kompetenssin yksilöllisenä ominaisuutena, joka seikkaperäisesti selit-

tää tietyin kriteerein määriteltyä tehokkuutta tai onnistumista työtehtävissä ja tilanteis-

sa. Lisäksi hänen mielestään näiden taitojen ja ominaisuuksien avulla voidaan erottaa

selkeästi hyvät ja keskitason suoriutujat toisistaan.

Kompetenssi voidaan nähdä myös laajempana käsitteenä kuin perinteiset taidot ja

asenteet. Kompetenssi voi olla voimakas, muutoksiin valmis käsite. Se on jotain jota

voidaan käyttää, kehittää ja muuttaa ajan myötä. Työntekijöiden muodollinen päte-

vyys poikkeaa usein merkittävästi todellisesta pätevyydestä. Työntekijän todellinen

pätevyys on usein korkeampi kuin muodollinen pätevyys.  Yksilön todellinen ammat-

titaito voi olla myös alempi kuin muodollinen pätevyys. Näin on usein silloin, kun

yksilön mahdollisuudet työympäristössä, työpaikalla, oppimiseen ja kehittymiseen

ovat vähäiset tai rajatut. (Heikkinen 2005, 175.)

Ammatilliset kompetenssit

Ammatillinen kompetenssi voidaan määritellä yksilön oman osaamisen ja halukkuu-

den ja tietyn tilanteen tai tehtävän asettamien vaatimusten täyttämisenä, tietona tai

älyllisenä taitona. (Mts.)

Ammatillinen kompetenssi koostuu työsuorituksesta ja kognitiivisista eli tiedollisista

kyvyistä. Työsuoritukseen vaikuttavat sekä tekninen suoritus että johonkin tiettyyn,

käsiteltävään aiheeseen liittyvä suoritus. Näille suorituksille on usein annettu organi-

saatiotasolta tietyt tavoitteet. Kognitiivisiin kykyihin vaikuttavat vahvasti henkilön

oma motivaatio niin työn orientaatiota kuin työtä kohtaan. Yrityksen laatimat toimin-

tastrategiat ovat myös olennaisena osana kognitiivisia kykyjä, kuten myös henkilön

omat työtavoitteet.
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Ammatillinen kompetenssi

työmarkkinoiden, ammattijär-

jestöjen jne. ilmaisemina kel-

poisuus- ja ammattitaitovaa-

timuksina

Ammatillinen kompetenssi opetus-

suunnitelmien, tutkintovaatimusten

ja todistusten ilmaisemana yksilön

muodollisena pätevyytenä ja jatko-

opintovalmiutena

KUVIO 7. Ammatilliselle kompetenssille annettuja merkityksiä

Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit

Matkailu- ravitsemis- ja talousalan kompetenssianalyysin pohjalta on määritelty kou-

lutusohjelmakohtaiset kompetenssikuvaukset. Koska koulutusohjelmien välillä ei ole

kovinkaan suuria erovaisuuksia, määriteltiin kaikille matkailu-, ravitsemis- ja talous-

alan koulutusohjelmille neljä yhteistä alakohtaista kompetenssia. Ne ovat palvelukult-

tuuriosaaminen, palvelujärjestelmäosaaminen, palvelujohtamisosaaminen ja liiketoi-

mintaosaaminen. Lisäksi voidaan erottaa kolme erillistä osaamisaluetta: hotelli- ja

ravintola- alan palveluympäristöosaaminen, matkailun palveluympäristöosaaminen ja

palvelujen tuottamisen ja johtamisen palveluympäristöosaaminen. Koulutusohjelma-

kohtaiset kompetenssit ja niiden kuvaukset on esitetty seuraavassa taulukossa.

(Antikainen, Diov, Fränti, Kylmälä & Laasanen 2006.)

Ammatillinen kompetenssi, jota yksilö

voi työssään hyödyntää ja kehittää

Ammatillinen kompetenssi

niinä työpaikan vaatimuksi-

na, joita työn menestyksel-

linen suorittaminen

edellyttää

Ammatillinen kompetenssi

yksilön todellisena potentiaa-

lisena pätevyytenä (yksilölli-

nen kapasiteetti)
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TAULUKKO 2. Koulutusalakohtaiset kompetenssit

Osaamisprofiili

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutusohjelmat Osaamisen kuvaus

Palvelujärjestelmäosaaminen

1. osaa suunnitella, tuottaa ja kehittää palveluja toimin-

taympäristön vaatimusten mukaan

2. osaa kuvata, ohjata ja arvioida palveluprosesseja

(tuotesuunnittelu, toiminnan kannattavuus, työn organi-

sointi, ohjaus ja kehittäminen)

3. osaa kehittää palveluja tuotekehityksen ja tuotteista-

misen keinoin

4. tuntee omaan toimialaansa liittyvät turvallisuusvaa-

timukset ja osaa soveltaa niitä työssään

Palvelujohtamisosaaminen

1. tuntee ja ymmärtää yrityksen strategiat ja osaa hyö-

dyntää niitä palvelutoiminnan ohjauksen työvälineenä

2. osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida oman ja yksi-

kön päivittäistä lähijohtamista

3. osaa organisoida työyhteisön toimintaa ja yhteisöjen

osaamista

Liiketoimintaosaaminen

1. osaa analysoida asiakkuuksia palveluliiketoiminnan

johtamisen näkökulmasta

2. ymmärtää liiketoiminnan keskeiset käsitteet ja omaa

liiketaloudellisen ajattelun perusteet

3. osaa ennakoida vaihtoehtoisten toimintatapojen

vaikutuksia taloudelliseen tulokseen ja kilpailukykyyn

4. osaa soveltaa yrittäjyysperiaatteita yrittäjänä ja työn-

tekijänä

5. osaa toimia erilaisissa verkostoissa sekä hyödyntää ja

kehittää niitä

Matkailun palveluympäristöosaaminen (Matkailun ko.,

Matkailun liikkeenjohdon ko.)

1. osaa kehittää vapaa- ajan tai työsidonnaisen matkai-

lun palveluympäristöä ja – verkostoja

2. ymmärtää kansainvälisyyden, globalisaation ja eri-

laisten kulttuurien merkityksen palvelukulttuurille ja

alan kehitykselle

3. osaa toimia erilaisissa kansainvälisissä toimintaym-

päristöissä

4. osaa hyödyntää kansallisen kulttuurin ominaispiirtei-

tä matkailun kehittämisessä

5. osaa kehittää alueellisia vahvuuksia ja parantaa alu-

eellista vaikuttavuutta matkailu toimialalla

Palvelujen tuottamisen ja johtamisen palveluympäristö-

osaaminen

(Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma)

1. osaa arvioida hankintojen ja palveluiden tuottamisen

vaikutuksia palvelun käyttäjälle, ympäristölle ja yhteis-

kunnalle

2. osaa kantaa taloudellista, sosiaalista, ekologista ja
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kulttuurista vastuuta palvelujen tuottamisessa ja johta-

misessa

3. ymmärtää kansainvälisyyden, globalisaation ja eri-

laisten kulttuurien merkityksen palvelukulttuurille ja

alan kehitykselle

4. tiedostaa oman toimintansa merkityksen aluekehityk-

sen näkökulmasta

Hotelli- ja ravintola- alan palveluympäristöosaaminen

(Hotelli- ja ravintola- alan ko., Hotelli- ja ravintola-

alan liikkeenjohdon ko.)

1. ymmärtää hotelli- ja ravintola- alan palveluiden

taloudellisen ja sosiaalisen merkityksen ja vaikutukset

ihmisten elämässä

2. osaa hyödyntää erilaisia trendejä liiketoiminnassa

3. tiedostaa vastuullisen, ympäristöystävällisen ja luo-

tettavan toiminnan merkityksen työyhteisöön, asiakas-

palveluun, yrityksen kustannusrakenteeseen ja imagoon

4. ymmärtää kansainvälisyyden, globalisaation ja eri-

laisten kulttuurien merkityksen palvelukulttuurille ja

alan kehitykselle

5. tiedostaa oman toimintansa merkityksen alueen

kehityksen näkökulmasta

Koimme aiemmat kuvaukset koulutuksesta, sen sisällöstä ja tavoitteista vaikeaselkoi-

siksi. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella ja peilata koulutuksen kompetensseja ja

sen rakennetta työelämän näkökulmasta. Koulutusohjelmakohtaisten kompetenssien,

Palvelut 2020 loppuraportin, Tulevaisuusluotain-loppuraportin ja toimitilajohtamisen

koulutuksen osaamistavoitteiden pohjalta muodostimme yksinkertaistetun kuvion.

Kuviossa on käsitelty mielestämme tärkeimmät koulutukseen ja sen sisältöön liittyvät

osatekijät.
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KUVIO 8. Toimitilajohtamiskoulutuksen osaamistavoitteet. Tutkijoiden näkemys.

Yleiset kompetenssit

Yleiset kompetenssit ovat eri koulutusohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden

erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Esimerkiksi

kansainvälisyysosaamisen tulee olla osa jokaisen ammattikorkeakoulusta valmistuvan

yleisiä työelämävalmiuksia, mutta kansainvälisen kaupan tehtäviin valmistuvilla tämä

osaamisalue kuuluu luontevammin osaksi ammatillista erikoisosaamista. Yleiset kom-

petenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden

kehittymiselle. Koulutusohjelmakohtaisten kompetenssien määrittelytyötä varten va-

littiin koulutusohjelmakohtaiset vastuuhenkilöt. Ammattikorkeakoulujen rehtorineu-

- Asiakkaan tarpeiden tunnis-
taminen ja niiden ennakointi
- Arvon luominen asiakkaille
- Palvelu- ja tuotekehitys
- Yhteistyö- ja organisointi
taidot

- Palveluidenjohtaminen
- Ihmistenjohtaminen
- Muutosjohtaminen
- Ongelmien ratkaisu

- Kielitaito
- Eri kulttuurien ymmärrys
- Globalisaation ja kansainvä-
lisyyden merkityksen ymmär-
rys

- Yhteistyö- ja tiimityösken-
telytaidot
-Projekteissa toimiminen
- Verkostojen luominen,
niissä toimiminen ja
kehittäminen
- ”Sosiaalisuus”

-Liiketoimintaprosessien ja
ansaintalogiikan
ymmärrys
- Kokonaisuuksien hallinta
- Myyntitaidot
- Yrittäjyysperiaatteet, myös
työntekijänä

Toimitilajohtamis-
koulutuksen osaa-

mistavoitteet

Palveluosaaminen
Verkosto- ja viestintäosaaminen

KansainvälisyysosaaminenJohtaminen

Liiketoimintaosaaminen
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vosto, Arene ry:n alakohtaiset ryhmät koordinoivat koulutusohjelmakohtaista työsken-

telyä. Yleiset kompetenssit määriteltiin valtakunnallisessa työryhmässä, johon kuului

kuusi edustajaa eri ammattikorkeakouluista ja yksi SAMOK ry:n edustaja. Lisäksi

ryhmän työskentelyyn osallistuivat kommentaattoreina professori Päivi Tynjälä Jy-

väskylän yliopistosta ja professori Pekka Ruohotie Tampereen yliopistosta. Määritte-

lyperusteina käytettiin AMK- asetusta, korkeakouluopintojen eurooppalaista ja kansal-

lista viitekehystä, kompetensseihin liittyvää kirjallisuutta ja selvityksiä sekä Suomen

eri korkeakouluissa tehtyä työtä. Ammattikorkeakoulujen yleiset kompetenssit ovat:

Itsensä kehittäminen

Eettinen osaaminen

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Kehittämistoiminnan osaaminen

Organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen

Kansainvälisyysosaaminen

Liite kolme sisältää ammattikorkeakoulujen yleisten kompetenssien tarkat kuvaukset

(Auvinen, Harjulahti, Heikkilä, Kallioinen, Mäkelä, Nieminen, Seppänen 2006).

4.2 Kvalifikaatiot

”Kvalifikaatio tarkoittaa laatuvaatimusten täyttymistä (kelpoisuutta) tai sen tutkimista,

täyttyvätkö ne; sopivuus, soveliaisuus”

Kvalifikaatioiden määrittely ei ole yksiselitteistä. Kvalifikaatio on kuitenkin ominai-

suus, joka tekee mahdolliseksi työprosessin toteuttamisen. Toisaalta se on myös päte-

vyys, tietyn yksilön ominaisuus, jolloin pätevä työntekijä on työntekijä, jolla on val-

mius, edellytykset ja kyky pätevyysvaatimusten täyttämiseen.

(Ruohotie 1999, 33- 34)

Ydinosaaminen on yritykselle jatkuvuuden ehto. Se on syvällistä osaamista, jota kil-

pailijoiden on vaikea varastaa tai kopioida, mutta sen varassa on mahdollisuus kehit-
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tyä. Operatiivinen kyvykkyys, ydinosaaminen ja työkompetenssi ovat välttämätön

yhdistelmä tietyn ammatin sujuvaan suorittamiseen, mutta strateginen kyvykkyys ja

ammatillinen osaaminen mahdollistavat ammatin sisällä tehtävässä toiseen siirtymi-

seen. (Mts. 32- 36)

Kvalifikaatio ja kompetenssi ovat ammatillisen osaamisen käsitteitä. Ongelmana on

se, että ne ymmärretään monella tavalla. Usein ne sekoitetaan keskenäänkin. Seuraava

kuvio kuvaa niiden suhdetta työhön ja työntekijän ominaisuuksiin. (Helakorpi 2005)

KUVIO 9. Kvalifikaatioiden ja kompetenssien suhde työhön

Kvalifikaatioon (ammattitaitoon) on olemassa erilaisia määrittelyjä ja jakoja. Ehkä

tunnetuin niistä on kansainvälisen työjärjestön ILO: n laatima jako kolmeen alueeseen

eri kvalifikaatiolohkojen mukaisesti. (Mts.)

1) Tuotannolliset kvalifikaatiot, jotka ovat tarpeen varsinaisessa työprosessissa,

eli jokapäiväisessä työ suorittamisessa
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2) Normatiiviset kvalifikaatiot, jotka jakautuvat mukautumis-, motivaatio- ja so-

siokulttuurisiin kvalifikaatioihin. Mukautumiskvalifikaatiot tarkoittavat työhön

sopeutumista (esim. työaika ja tavat). Motivaatiotekijät ovat enemmänkin hen-

kilökohtaisia ominaisuuksia, kuten oma- aloitteisuus, työyhteisön sopeutumi-

nen, palvelualttius ja yhteistyökyky. Näiden merkitys on kasvanut esimerkiksi

ryhmäorganisaatioiden ja asiakaskeskeisten toimintatapojen yleistyessä. So-

siokulttuuriset tekijät liittyvät työntekijöiden keskinäiseen yhteistyöhön ja

työntekoon työorganisaation sisällä sekä muun muassa omaan ammattikuntaan

samaistumiseen.

3) Innovatiiviset kvalifikaatiot, jotka mahdollistavat työprosessin kehittämisen ja

oikean toiminnan ennalta arvaamattomissa kriisitilanteissa. Viimeksi mainitut

tulevat sitä tiheämmiksi, mitä nopeammin työelämä ja työprosessit muuttuvat

ja monimutkaisempia järjestelmiä työssä joudutaan hallitsemaan. Innovatiivi-

siin kvalifikaatioihin kuuluu myös jatkuvan oppimisen kyky.

KUVIO 10. Kansainvälisen työjärjestön ILO: n kvalifikaatioiden jako

Työssä muuttuvat kvalifikaatiot

Ammatillisia tietoja, taitoja ja pätevyyksiä nimitetään tuotannollis-teknisiksi kvalifi-

kaatioiksi. Nämä kvalifikaatiot ovat oleellisia työn suorittamiseksi hyvin ja ne muut-

tuvat työn mukana. Tuotannollis-teknisiin kvalifikaatioihin liittyy oleellisesti muitakin

kvalifikaatioita. (Väisänen 2003, 36.)

Motivaatiokvalifikaatiot heijastelevat työntekijän oma-

aloitteisuutta, itsenäistä otetta ja sitoutumista työhön (mm. sitou-

tuminen, itseohjautuvuus).
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Sosiokulttuuriset kvalifikaatiot ovat ominaisuuksia, tietoja ja tai-

toja, jotka liittyvät työntekijän työnantajan organisaatiokulttuu-

riin (mm. tiimityö- ja verkostoitumistaidot, kommunikointi, vuo-

rovaikutus).

Innovatiiviset kvalifikaatiot edesauttavat työprosessin kehittämis-

tä ja selviytymistä ennalta arvaamattomista työn kriisitilanteista.

Mukautumiskvalifikaatiot. Nämä kvalifikaatiot sisältävät suhteen

omaan työhön, jossa työntekijä pystyy analysoimaan mahdolli-

suudet muuttaa omaa työtehtäväänsä siten, että se edistää koko

organisaation kehittymistä. Sisältävät myös kyvyn jatkuvaan op-

pimiseen ja oman osaamisen täydentämiseen.

(Mts. 36 -37)

KUVIO 11. Kvalifikaatiotyypit Väärälän (1995, 44) mukaan

Mukautumis-
kvalifikaatiot
(sopeutumis-

kyky)

Sosiokulttuuriset
kvalifikaatiot
(roolinotto-
kyky)

Innovatiiviset-
kvalifikaatiot
(työssäoppi-

minen)

Motivaatio-
kvalifikaatiot
(sitoutuminen,

suostumus)

Tuotannollis-
tekniset kvalifi-

kaatiot
(perustaidot)
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5 TUTKIMUKSEN TAVOITE JA MENETELMÄT

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää toimitilajohtamisen koulutuksen sisällön ja to-

teutuksen suhdetta työelämän tarpeisiin. Tutkimuksen keskeisimmiksi aihealueiksi

muotoutuivat toimitilajohtamisen asiantuntijuusalueelta valmistuneiden työn ammatil-

listen osaamisvaatimusten eli kvalifikaatioiden ja koulutuksesta saatujen valmiuksien

eli kompetenssien kohtaaminen sekä kartoitus. Lisäksi selvitettiin koulutuksen sisäl-

töön liittyviä kokemuksia, käsityksiä, tarpeita ja vaatimuksia.

Koska ammattikorkeakoulun tehtävänä on valmistaa opiskelijoita työelämään, on täl-

lainen selvitys tarpeellinen, jotta saadaan työelämän näkökulma koulutuksen nykyti-

lasta. Tämän tutkimuksen avulla voidaan edelleen kehittää ja painottaa opetuksen si-

sältöjä ja suuntaa. Tulosten päämääränä onkin kuvata niin koulutuksen kuin työelä-

män vaatimusten nykytilaa ja antaa ehdotuksia sekä näkökulmia koulutuksen tulevai-

suuteen. Niin työelämän asettamat vaatimukset kuin koulutuksesta saatavat valmiudet

pyrittiin selvittämään haastattelemalla viime vuosina valmistuneita ja alaan liittyvissä

työtehtävissä toimivia henkilöitä. Työ on hyvä lähtökohta koulutusohjelman edelleen

kehittämiselle ja tietopaketti alasta kiinnostuneille.

5.1 Tutkimusmenetelmän valinta

Tutkimusmenetelmäksi valittiin haastattelututkimus. Se todettiin toimivimmaksi vaih-

toehdoksi suhteutettuna tutkimuksen tarkoitukseen ja tavoitteisiin, sekä käytettävissä

oleviin resursseihin. Haastattelututkimuksen suorittamisella on kolme eri vaihtoehtoa.

Nämä ovat lomakehaastattelu, teemahaastattelu ja avoin haastattelu. Käytetyin haas-

tattelumuoto on lomakehaastattelu, jossa haastattelu suoritetaan ennalta laaditun lo-

makkeen mukaan ja jossa kysymykset ja esittämisjärjestys on täysin ennalta määritel-

ty. Tämäntyyppisen haastattelun suurin haaste on haastattelulomakkeen ja kysymysten

muotoilu. Itse haastattelu on usein suhteellisen helppo suorittaa ja aikaa kuluu melko

vähän vastausta kohden. Lomakehaastattelussa kysymyksillä tulee olla sama merkitys
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kaikille haastateltaville. Tämä vaatimus karsi lomakehaastattelun tutkimusmenetel-

miemme joukosta pois, koska haastateltavat toimivat erityyppisissä tehtävissä, jolloin

kysymysten merkitys vaihteli haastateltavien mukaan. (Hirsjärvi, Hurme 1995, 25)

Avoin haastattelu on haastattelumuodoista kaikkein lähimpänä keskustelua. Struktu-

roimaton haastattelu soveltuu parhaiten käytettäväksi silloin, kun haastateltavien hen-

kilöiden kokemukset vaihtelevat suuresti, käsitellään menneisyyden tapahtumia tai

halutaan esille heikosti tiedostettuja seikkoja. Tässä tutkimuksessa haluttiin kuitenkin

selvittää haastateltavien henkilöiden kokemuksia, käsityksiä, tarpeita ja odotuksia liit-

tyen ennalta suunniteltuihin aihe-alueisiin. Tällöin puolistrukturoitu teemahaastattelu

soveltui parhaiten tämän tutkimuksen tutkimusmenetelmäksi, koska siinä haastattelu

noudattaa ennalta suunniteltua teemarunkoa. Teemahaastattelussa yhdistyy lomake-

haastattelun ja avoimen haastattelun hyvät puolet. (Mts. 25)

5.2 Teemahaastattelu

Teemahaastattelulla tarkoitetaan puolistrukturoitua tai puolistandardoitua tutkimus-

menetelmää. Teemahaastattelu on puolistrukturoitu menetelmä siksi, että haastattelun

aihepiirit eli teema-alueet on määritelty etukäteen. Verrattuna strukturoituun haastatte-

luun, siinä ei ole määritelty kysymysten tarkkaa muotoa ja järjestystä. (Hirsjärvi,

Hurme 1995, 36.) Haastattelurunkoa laadittaessa ei tehdä yksityiskohtaista kysymys-

luetteloa vaan määritellään erilaisia teema-alueita, joihin kysymykset kohdistuvat.

Kysymyslista auttaa haastattelun aikana ohjaten keskustelua sekä haastattelijan muisti-

listana. (Mts. 41) Teema-alueet ja kysymykset sijoittuvat tutkimukseen seuraavan kaa-

vion mukaa.

KUVIO 12. Teema-alueet ja kysymykset tutkimusprosessissa (Mts. 42.)

Haastattelutilanteessa teema-alueiden pohjalta keskustelua voidaan syventää niin pit-

källe kuin tutkimusintressit vaativat, ottaen huomioon haastateltavan edellytykset ja



30

kiinnostuksen. Tilanteesta riippuen voi yksi laaja kysymys riittää kattamaan koko ai-

heen. Toisessa tilanteessa taas voi joutua tekemään useita tarkentavia apukysymyksiä

tarvittavien tietojen saamiseksi. (Mts. 42.)

5.3 Teemojen valinta ja kysymysten laadinta

Tarkoituksena oli selvittää koulutuksen vastaavuutta työelämän tarpeisiin. Lähtökoh-

daksi otettiin Jyväskylän AMK:n sekä Palvelujen tuottamisen- ja johtamisen koulu-

tusohjelman määrittämät koulutuksen alakohtaiset kompetenssit (kts. Taulukko 2) ja

niiden työelämävastaavuus. Päämääränä oli tutkia, kuinka määriteltyjen kompetenssi-

en pohjalta toteutettu opetus on vastannut työelämän tarpeita. Teema-alueiden raken-

taminen ja niihin liittyvien kysymysten muodostaminen osoittautuivat kuitenkin liian

haastaviksi. Kysymyksistä tuli niin vaikeaselkoisia, että päätimme muodostaa yksin-

kertaistetun kaavion koulutuksen osaamisvaatimuksista. Käytännössä tämä tapahtui

yhdistelemällä kirjallisuudesta ja tutkimuksista eniten painotettuja ominaisuuksia sekä

koulutusalakohtaisia kompetensseja. Laadittu kaavio helpotti teema- alueiden muo-

dostamista ja auttoi jäsentämään saatuja vastauksia.

Tutkimuksen teema- alueet jaettiin seuraavasti:

perustiedot

työn ammatilliset osaamisvaatimukset

koulutuksen antamat valmiudet

koulutuksen sisältöä yleisesti tarkastelevat kysymykset

Perustiedoilla pyrittiin kartoittamaan haastateltavien aiempaa koulutus- ja työhistoriaa,

syitä alalle hakeutumiseen ja nykyisiä työtehtäviä ja niiden sisältöä. Työn ammatillis-

ten osaamisvaatimusten teema-alueen päämääränä oli selvittää työn edellyttämiä tieto-

ja ja taitoja eli kvalifikaatioita. Tarkoituksena oli myös selvittää mitä yleisosaamista

työn suorittaminen vaatii, sekä mitä näistä valmiuksista sai koulutuksen kautta tai

mahdollisesti työpaikan kouluttamana. Samassa yhteydessä kartoitettiin työn vaatimia

ammatillisia valmiuksia, liittyen liikkeenjohdollisiin ja toimitilapalvelujen johtamisen

asiantuntijuusalueen ammatillisiin opintoihin.
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Seuraava teema keskittyi käsittelemään koulutuksen antamia valmiuksia työn suunnit-

teluun, johtamiseen ja liikkeenjohdollisiin tehtäviin. Johtamisvalmiuksia kartoittavalla

kysymyksellä pyrittiin saamaan tietoja henkilöstöjohtamiseen, työtehtävien johtami-

seen sekä perehdytykseen saaduista valmiuksista. Liikkeenjohdollisen kysymyksen

tarkoitus oli selvittää mm. sopimusten hallintaan, markkinointiin ja laskentatoimeen

saatua osaamista.

Viimeisenä teemana haimme lisätietoa koulutuksen sisällöstä yleisesti sekä työelämäs-

tä kummunneita ideoita, tarpeita ja vaatimuksia. Tavoitteena oli myös saada konkreet-

tisia kehitys- ja parannusehdotuksia koulutuksen suunnitteluun, sisältöön ja toteutuk-

seen.

5.4 Aineiston keruu ja käsittely

Haastateltaviksi valittiin joukko koulutusohjelmastamme viime vuosina valmistuneita

opiskelijoita, jotka ovat työelämässä. Kyseiset henkilöt toimivat niin johto, - asiantun-

tija, - kuin esimiestyötä ja suorittavaa työtä yhdistelevissä työtehtävissä. Haastatelta-

vien tehtävänimikkeitä olivat mm. palveluhallintapäällikkö, myyntineuvottelija, kou-

luttaja ja palveluohjaaja.

Tavoitteenamme oli saada kymmenen haastateltavaa, jonka koimme antavan tarvitta-

van tiedon ja riittävän laajan näkemyksen. Tavoitimme seitsemän henkilöä. Kaikki

tavoittamamme henkilöt olivat kiinnostuneita työstämme ja halukkaita osallistumaan

haastatteluun.

Haastattelupaikoiksi sovittiin haastateltavaa silmälläpitäen hänelle helposti lähestyttä-

vä ja neutraali ympäristö. Haastattelussa käytimme apuna lomaketta, joka sisälsi tee-

ma-alueet apukysymyksineen. Apukysymysten avulla pystyimme ohjaamaan haastat-

telua haluttuun suuntaan ja tarkentamaan käsiteltäviä teemoja. Apukysymysten tarkoi-

tus ei ollut kerätä tarkkoja ja täsmällisiä vastauksia, vaan syventää teeman sisältöä.

Kaikki haastattelut nauhoitettiin käsinauhurilla, koska kaikkea ei ehdi kirjoittamaan

haastattelutilanteessa. Nauhojen purku toteutettiin teemahaastattelun runkoa ja apuky-

symyksiä mukaillen. Haastattelujen kesto vaihteli vajaasta puolesta tunnista liki tun-

tiin. Nauhoitettua materiaalia saimme yhteensä noin kolme tuntia.
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Aineiston käsittely

Aluksi haastatteluista koottiin referaatit, joihin sisällytettiin tutkimuksen kannalta

oleellinen tieto ja karsittiin aiheen kannalta epäoleelliset ja siihen liittymättömät asiat.

Tämän jälkeen tulokset käytiin läpi aihe kerrallaan ja niistä koostettiin tulokset kappa-

le, jonka tarkoitus on esitellä vastauksia niitä sen tarkemmin analysoimatta. Varsinai-

nen pohdinta ja tarkempi analyysi toteutettiin impressionistista aineistonkäsittelyme-

todia käyttäen.

Tämä lähestymistapa keskittyy käsittelemään aineistoa tapauskohtaisesti, joka mah-

dollistaa suuremmat vapaudet päätelmien teolle. Yksittäisten vastaajien tuloksia voi-

daan käyttää laajemmin, kuin jos olisi muodostettu muuttujia ja analysoitu vastauksia

niiden perusteella. (Hirsjärvi, Hurme 1995, 117- 125) Tulosten analysoinnin pohjana

käytettiin teoriasta saatua tietopohjaa. Näitä olivat niin toimitila- alaan liittyvät tutki-

mukset ja raportit, kuin koulutuksen kompetenssit ja työelämän kvalifikaatioihin liit-

tyvät määritelmät ja kirjallisuus. Lisäksi haluttiin peilata tuloksia muodostamaamme

toimitilajohtamisopiskelun työelämävaatimukset kaavioon ja tarkastella sen osuvuutta.

6 TEEMAHAASTATTELUN TULOKSET

6.1 Vastaajien taustatiedot

Haastateltavien ikäjakauma oli 24 - 39 vuotta. Haastatellut olivat aloittaneet opintonsa

1998 - 2004 ja valmistuneet 2004 - 2007. Yksi haastatelluista oli suorittanut tutkinnon

aikuiskoulutuksessa. Haastateltavien pohjakoulutuksena oli sekä ylioppilastutkinnon

että ammatillisentutkinnon suorittaneita. Lisäksi osa oli suorittanut opintoja yliopis-

tossa. Esimerkkinä mainittakoon kasvatustieteiden approbatur ja vartijan ammattitut-

kinto.

Haastateltavien työhistoria on hyvin kirjava. Yhtenä yhteisenä nimittäjänä voidaan

pitää asiakaspalvelun parissa työskentelyä. Yhtä haastateltavaa lukuun ottamatta kai-

killa on monipuolinen työkokemus monelta eri alalta. Yksi haastateltava on toiminut
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koko työhistoriansa siivouspalveluissa. Yhdellä haastateltavalla on toisaalta vankka

kokemus turva-alalta, mutta hän on silti toiminut muissakin työtehtävissä. Monella on

kokemusta ravintoalalla työskentelystä. Kaikki haastateltavat ovat kuitenkin toimineet

toimitilapalvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutukseen liittyvissä työtehtävissä

viimeistään harjoitteluvaiheessa. Kaikki haastateltavat ovat olleet tai ovat edelleen

alan suurimpien toimijoiden palveluksessa, kuten ISS Palvelut Oy, SOL Palvelut Oy,

Sodexho Oy ja Lassila & Tikanoja Oyj.

Alalle hakeutuminen on toisilla ollut tavoitteena, joku on taas tullut alalle ikään kuin

vahingossa. Niin kuin varmasti käy useilla henkilöillä. Kaksi haastateltavista oli me-

nossa opiskelemaan ravintola-alaa mutta kiinnostui toimitilapalvelujen tuottamisesta

ja johtamisesta ja päätyi vaihtamaan suuntausta koulutuksen alussa saadun perehdy-

tyksen ansiosta. Kaksi haastateltavista oli toiminut alan työssä ja halusi lisäkoulutusta.

”Halusin syventää omaa ammatillista osaamistani ja päivittää tietojani
ja taitojani edellisen tutkinnon jälkeen. Halusin myös tietää alasta lisää.
Toimitilajohtaminen oli voimakkaammin tulossa 1990-luvun loppupuo-
lella, eikä aihe ollut aikaisemmin kovin tuttu. Mielessä oli myös paran-
taa asemiani työmarkkinoilla. Kun aloitin restonomikoulutuksen, en vie-
lä ollut esimiestehtävissä”

Haastateltavien nykyinen työnkuva vaihtelee palveluiden ja tuotteiden myynnistä hen-

kilöstön hallintaan ja johtamiseen sekä kiinteistöjen turvallisuuden hälytysvalvontaan.

Lisäksi useaan työtehtävään liittyy uusien henkilöiden rekrytointia, perehdytystä sekä

koulutusta. Henkilöiden toimiminen nykyisessä työtehtävässä vaihtelee vajaasta vuo-

desta noin neljään vuoteen. Kaikki haastatellut ovat päätyneet nykyisiin työtehtäviinsä

koulutuksen aikana tai välittömästi sen päätyttyä. Monella haastateltavalla on aiempaa

työkokemusta nykyisestä yrityksestään erilaisista tehtävistä.

6.2 Työn ammatilliset osaamisvaatimukset (kvalifikaatiot)

Jokaisen haastateltavan työssä painottui suuresti toimitilajohtamisalan yleisnäkemys.

Suurimmassa osassa vastauksista painottuivat sosiaaliset taidot sekä viestintä- ja vuo-

rovaikutustaidot. Yhtenä yhdistävänä tekijänä oli asiakaspalvelutaitojen hyvä hallinta.

Lisäksi atk-taitojen hyvä hallinta koettiin itsestäänselvyytenä. Myyntitehtävissä toimi-

vat henkilöt arvostivat myyntitaitoja ja niihin liittyvää sopimusten hallintaa. Esimies-
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tehtävissä toimivien vastauksissa painottuivat johtamisvalmiudet ja henkilöstöhallinta

sekä johtamiensa työtehtävien käytännön osaaminen.

Käytännön työhön liittyvistä tehtävistä ja niihin valmiuksia antaneesta koulutuksesta

mainittiin mm. kiinteistönhuolto-kurssi, työvuorolistojen laadinta, kiinteistönhuollon

ohjelmistojen perusteet (esim. Siimi ja ATOP) ja raportointi.

”Kun joku palvelu myydään asiakkaalle, niin täytyy osata asettua asiak-
kaan saappaisiin.”

”Myyntihommiin olisi ollut hyvä saada enemmän sopimustenhallintaan
ja tarjouksiin liittyvää ihan käytännön harjoittelua”

Edellä mainituista osaamisalueista asiakaspalveluun koettiin saadun parhaiten pohjaa

koulutuksesta. Osa vastaajista koki saaneensa alasta hyvän yleiskuvan, kun taas osa

olisi toivonut vieläkin selkeämpää ja syvällisempää kokonaisuutta. Atk- taitoihin koet-

tiin saaneen lisää varmuutta, mutta varsinaisesti ei kovinkaan paljon uutta. Yksittäisiä

mainintoja tuli mm. esiintymisvalmiuksien parantumisesta ja tietynlaisten työprosessi-

en ymmärryksestä ja hahmotuksesta. Yksi vastaajista ei kokenut saaneensa mitään

uusia valmiuksia työnsä toteutukseen.

Kaikki haastateltavat ilmoittivat oppineensa työhönsä liittyvät käytännön asiat parhai-

ten työn kautta, mikä olikin hyvin ilmeistä. Suurin osa vastaajista ilmoitti kuitenkin

koulutuksen tukeneen käytännön työn toteutusta. Ainoastaan haastattelemamme ai-

kuispuolen opiskelija ei kokenut saaneensa juurikaan lisävalmiuksia koulutuksesta.

Hänelle suurin hyöty koulutuksesta oli tutkintotodistus, jota eteneminen työtehtävissä

edesauttoi. Yhtä haastateltavaa lukuun ottamatta ei perehdytyksen lisäksi ollut saatu

laajempaa koulutusta työtehtäviin, pois lukien käytettävät tietokoneohjelmat.

”Ammatilliset valmiudet siivousalan tehtäviin ovat olleet olemassa. Kou-
lutuksessa ei käsitelty niinkään paljon siivousta vaan keskityttiin toimiti-
lajohtamiseen. Tieto mitä siivouksesta omaan, on hankittu aikaisemmin.
Restonomikoulutus on antanut uusia näkökulmia asioihin. Aikaisempaan
työnjohtokokemukseen on pystynyt yhdistämään jo opittua tietoa ja hyö-
dyntämään sitä myös myöhemmin.”
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6.3 Koulutuksen antamat valmiudet

Kaikki vastaajat painottivat johtamisvalmiuksien ja osaamisen tärkeyttä työelämässä.

Suurin osa haastateltavista koki koulutukseen liittyvät johtamisopinnot hyödyllisiksi.

Erityisesti henkilöstöjohtaminen nousi tärkeimmäksi johtamisen osa-alueeksi.

”On osattava toimia ihmisten kanssa, se on se kaiken a ja o. Pelkkä
ammattiosaaminen ei riitä, vaan täytyy olla kyky keskustella ihmisten
kanssa ja vaikuttaa heihin ja saada heidät uskomaan sinun tuoma ajatus
tai toisenlainen tapa toimia.”

Moni vastaajista koki saaneensa lisää varmuutta omaan johtamiseensa. Näkemykset

johtamistoiminnasta ja arviot omien esimiesten toiminnasta vahvistuivat, vaikkei esi-

miestehtävissä toimisikaan. Käytännön johtamistoimintaan koulutus antoi mm. val-

miuksia oman esimiestyön arviointiin, paineensietokykyä, perehdytys- ja koulutus-

valmiuksia. Koulutuksen antamaa teoriapohjaa pidettiin kaiken kaikkiaan hyödyllise-

nä. Toiveissa oli johtamiskoulutuksen lisääminen sekä konkretisointi esim. käytännön

harjoitteiden sekä tapauskohtaisten työelämän tilanteiden avulla. Lisäksi mainittiin

mm. reklamaatioiden ja muiden ongelmatilanteiden käsittely ja erilaisten ihmisten

kanssa toimiminen.

Harva haastateltavista henkilöistä oli tekemisissä suoranaisesti liikkeenjohdollisten

tehtävien kanssa. Liikkeenjohdollisia opintoja pidettiin kaiken kaikkiaan liian teoreet-

tisena. Yhdistyminen konkreettisuuteen ei toteutunut, vaan se on tapahtunut vasta työ-

elämässä. Kysyttäessä koulutuksesta saatuja valmiuksia, nousi yksittäisissä vastauk-

sissa esille markkinointiin yleisesti liittyvät asiat. Yksittäisinä asioina mainittiin myös

työlainsäädäntöön ja sopimusten tekoon keskittyneet kurssit.

”Ainakin kirjanpidon ja laskentatoimen kurssit oli suunnattu matkailuun
sekä ruoka- ja ravintolapalveluille. Esimerkit eivät olleet omaan alaan
liittyviä. Omaan ammattiini sopimushallinnan työkalut kurssi oli hyvä ja
kattava.”
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Yksi vastaajista kritisoi rankasti kannattavuuslaskennan kurssia:

”On hyvä tietää, miten tilit menevät, mutta emmehän me kouluttaudu kir-
janpitäjiksi, vaan osaaviksi restonomeiksi. Lähes poikkeuksetta kyseiset
asiat hoitaa yrityksessä kuin yrityksessä kirjanpitotoimisto.”

Liikkeenjohdollisten opintojen toivottiin keskittyvän enemmän omaan opiskeltavaan

alaan. Kaikki laskennalliset tehtävät tuntuivat liittyvän ravintola- alaan. Esimerkkinä

mainittiin mm.  raaka- ainelaskelma, jotka koettiin omaan alaan täysin epäoleellisina.

Kaiken lisäksi nämä olivat pelkkää alkeismatematiikkaa, joka kuumensi vastaajan

tunteita entisestään.

”Jos ei osaa prosenttilaskun perusteita, niin olisiko aika katsoa pei-
liin?”

6.4 Koulutuksen sisältö

Jokaisella vastaajalla tuntui olevan omia suosikkikurssejaan. Mainintoja saivat mm:

henkilöstöjohtaminen

asiakkuusmarkkinointi

ympäristökurssit

kiinteistöjohtaminen

Yleisellä tasolla koulutuksesta jäivät positiivisena asiana mieleen asiakaslähtöisyys,

aktiivinen ote tekemiseen, kehityshenkisyys, valinnan vapaus, tutustuminen uusiin

ihmisiin ja hyvä opiskeluhenki varsinkin opintojen alussa. Opinnäytetyö ja harjoittelut

mainittiin useaan otteeseen hyvinä asioina oppimisen kannalta. Varsinkin opinnäyte-

työn useampi koki erittäin opettavaiseksi ja hyödylliseksi prosessiksi.

”Opintomatkat ja vieraat luennoitsijat olivat hyviä kokemuksia. Se, että
pääsi hyödyntämään omaan aiemmin hankittua ammatillista osaamista,
antoi uskoa omaan opiskeluun. Opinnäytetyön teko prosessina oli hyvin
opettava.”
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Negatiivisina asioina päällimmäisenä esiin nousi toimitilajohtamiseen liittyvien kurs-

sien hatara ja epäselvä tietosisältö. Lisäksi lähes kaikille vastaajille oli jäänyt tunne,

että asioita raapaistiin vain pintapuolisesti. Mihinkään osa-alueeseen ei keskitytty riit-

tävän syvällisesti, jotta syntyisi selkeä näkemys opiskeltavasta aiheesta. Joidenkin

kurssien koettiin olevan tietosisällöltään päällekkäisiä, mutta silti riittämättömiä.

”Liian yleistä sanahelinää. Pintaraapaisulla tulee vain vihaiseksi.”

Useampi vastaaja kaipasi opetusmenetelmiin vaihtelua sekä tehtävänantoihin selkeyt-

tä. Jatkuva luennointi ja asioiden pohtiminen alkoi pidemmän päälle tuntua puudutta-

valta, eikä siitä saatu oppimisen kannalta tärkeitä ja oleellisia asioita irti. Oleellisim-

mat asiat jäivät kahden vastaajan mielestä kaipaamaan korostusta ja yhä enemmän

konkretisointia. Lähes kaikki vastaajat toivoivat opetukseen lisää työelämälähtöisyyttä

harjoitteiden, tehtävien ja esimerkkitapausten kautta. Esimerkkinä mainittiin käyttäjä-

lähtöinen tilasuunnittelu-kurssi, jonka toteutustapaa pidettiin hyvänä oppimista lisää-

vänä keinona. Kurssin suoritteena toteutettu käytännön työ lisäsi kiinnostusta alaa

kohtaan ja motivoi opiskelemaan.

Koulutuksessa oli liikaa niin sanottuja täytekursseja, joita oli pakko valita suoritteiden

lisäämiseksi. Yksi vastaajista kaipasi lisää teknistä tietämystä kiinteistöjen laitteista ja

järjestelmistä. Vastaajat, jotka eivät olleet lukeneet kolmatta vierasta kieltä, kokivat

sen pakollisen opiskelun turhaksi ja suhteettoman paljon työtä vaativaksi. Haastatte-

lemamme aikuisopiskelija totesi, että kurssien sisällössä on paljon parantamisen varaa.

Hänen mielestään tulisi olla erityisen tarkka kurssien sisällöstä ja opetuksesta. Varsin-

kin aikuiskoulutuspuolella, jossa opiskelijat ovat jo koulutukseen tullessaan alan am-

mattilaisia.

”Tuntui, että joillain luennoilla käytiin läpi aivan päivänselviä asioita.”

Haastateltavat toivat ilmi työelämän mukanaan tuoman kokemuksen myötä mm. sen,

että teoriaa olisi yhdistettävä käytäntöön nykyistä entistä tehokkaammin ja paremmin.

Opiskeltaessa teoriaa, ei osattu ajatella sen käytännön merkitystä, koska käytännön

esimerkit tilanteista puuttuivat. Konkreettiset tilanteet, kuten sopimusneuvottelut, työ-

lainsäädäntö ja työhaastatteluissa molemmin puolin toimiminen, olivat asioita, joita

useampi vastaaja toivoi koulutukseen. Lisäksi korostettiin työn asettamia vaatimuksia
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johtamiseen ja esimiehenä toimimiseen. Tässäkin yhteydessä useampi haastateltava

toivoi konkreettisuuden lisäämistä teorian rinnalle.

Tiedusteltaessa kokonaan uusien asioiden lisäämistä koulutukseen, esiin nousivat mm.

yrittäjyyteen liittyvät opinnot, toimitilapalveluihin liittyvä lakiasioiden kurssi, kiinteis-

töjen teknisiin ominaisuuksiin ja järjestelmiin keskittyvää koulutusta kiinteistönhuolto

kurssin lisäksi. Lisäksi perehdyttämiseen keskittyvää koulutusta pidettiin erityisen

tärkeänä.

”Perehdytys. Se on esimiestaitojen aivan ydinosaamista. Kun perehdyt-
tämisen tekee kerran kunnolla niin siinä säästää rahaa ja aikaa jatkos-
sa.”

Aiheesta toivottiin käytännön harjoittelua, teoriapainotteisten liikkeenjohdollisten

opintojen rinnalle.

Yleisesti teoriaopetus koettiin hyödylliseksi, mutta suuri osa haastateltavien nykyisis-

sä työtehtävissä tarvitsemista taidoista on opittu työn kautta. Teorian yhdistäminen ja

käytännön ymmärtäminen on myös toteutunut vasta työelämän kautta. Koulutuksen

hyödyt korostuivat esimiestehtävissä toimivien kohdalla mm. alan ja työprosessien

laajempana ymmärtämisenä, sekä valmiuksina soveltaa opittua teoriaa.

7 POHDINTA

Yhdisteltäessä kaikkea edellä mainittua teoriaa ja haastatteluja ja pohtiessa niissä eni-

ten käsiteltyjä asioita ensimmäisenä esiin nousee asiakaspalvelu. Toisin sanoen voi-

daan puhua palveluhenkisyydestä, kuten termi usein kirjallisuudessa esitetään. Termil-

lä ei niinkään ole merkitystä, mutta sen sisältö tuntuu olevan toimitila-alan kaikkien

osa- alueiden yhdistävä perusta. Palvelun merkitystä korostetaan lattiatason tehtävistä

aina korkeimpaan strategiseen suunnitteluun. Haastattelujen perusteella tämä osa-alue

ja sen korostuminen opetuksessa koettiin koulutuksen myönteisimmäksi puoleksi.

Kaikki haastateltavat kokivat saaneensa hyvät tai jopa erinomaiset valmiudet tälle osa-

alueelle. Näiden tulosten perusteella voidaankin todeta, että koulutuksen asiakaspalve-

lulähtöisyys ja sen painottaminen palvelevat työelämän tarpeita vähintään hyvin.
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Asiakaspalveluhenkisyyden lisäksi niin vastaajat kuin alan kirjallisuuskin korostavat

toimitilajohtamisen yleisnäkemyksen selkeää hallintaa. Vastaajat kokivat kuitenkin

lähes yksimielisesti, ettei koulutuksesta saatu riittävää tietopohjaa opiskeltaviin toimi-

tilajohtamisen ammatillisiin opintoihin. Lisäksi teorian konkretisoinnin puutteellisuus

koettiin riittämättömäksi. Niin vastaajien kuin tutkimuksen tekijöiden mielipiteissä

korostuvat kokemus käsiteltyjen aihealueiden liian pintapuolisesta lähestymis- ja to-

teutustavasta.

Keinoiksi, joilla koulutusta saataisiin kehitettyä, ehdotettiin mm. vaihtelua opetusme-

netelmiin. Pelkän luennoinnin ja sitä seuraavan asioiden pohdinnan ei todettu olevan

kovin tehokas eikä innostava oppimistapa. Opiskeltavia asioita olisi mielekkäämpi

tarkastella todellisten työelämän tilanteiden ja harjoitteiden kautta. Esimerkkinä mai-

nittiin käyttäjälähtöinen tilasuunnittelu-kurssi, jonka toteutustapaa pidettiin hyvänä.

Kurssin suoritteena toteutettu käytännön työ lisäsi kiinnostusta alaa kohtaan ja motivoi

opiskelemaan. Toinen tapa tehostaa oppimista olisi sisällyttää alaan liittyviä tutkimuk-

sia käsiteltäviksi koulutuksessa. Tutkimuksista saa hyvää alaan liittyvää yleistietoa

sekä konkreettista näkemystä alan todellisista käytännön tilanteista. Meitä itseämme

ihmetyttää, miksi näihin tutkimuksiin ei ole tukeuduttu jo opetuksen alkuvaiheista

lähtien.

Restonomikoulutuksen yleisistä opinnoista työelämää parhaiten avustavaksi koettiin

johtamiseen, viestintä- ja vuorovaikutustietoihin ja -taitoihin liittyvät opinnot. Työ-

elämän vaatimuksista korostuivat myös yhteistyökyky- ja vuorovaikutustaidot. Niin

haastateltavien kuin työn tekijöiden mielestä näitä tietoja ja taitoja sai koulutuksesta

hyvin. Johtamiskoulutusta olisi kuitenkin syytä laajentaa ja syventää. Varsinkin sen

konkretisointiin olisi syytä keskittyä. Osa vastaajista koki teorian hyödylliseksi, mutta

sen yhdistäminen käytäntöön tapahtui vasta työelämässä. On siis hyvä asia, että näihin

asioihin tulee peruspohja koulutuksesta. Työelämän kannalta olisi kuitenkin hyödyllis-

tä ymmärtää asioiden konkreettiset sovellustavat jollain tavalla jo koulutuksessa. Työ-

elämän todelliset tilanteet, kuten sopimusneuvottelut, työlainsäädäntö ja työhaastatte-

luissa toiminen olivat asioita, joita useampi vastaaja toivoi koulutukseen.
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Tutkimuksen teoriaosuudessa olisi ollut mahdollista käyttää suurempaakin määrää

tietolähteitä. Sekä kompetenssien että kvalifikaatioiden määritelmiin ja koulutuksen

työelämävastaavuuteen olisi ollut olemassa enemmänkin kirjallisuutta ja tutkittua tie-

toa. Myös toimitilajohtamisen käsitteistöä ja teoriaa olisi ollut mahdollista esitellä

laajemmin ja seikkaperäisemmin. Aika oli kuitenkin sen verran rajallinen, että jou-

duimme keskittymään vain oleellisimpien tietojen esille tuomiseen ja niiden yksinker-

taiseen esittämiseen. Tutkimuksen toteutuksen toinen kriittinen tekijä oli haastattelu-

jen toteutus. Varsinkin teemojen ja kysymysten laadinta sekä niiden pohjaaminen teo-

riaan ja käsittely teorian pohjalta osoittautui tutkimuksen haasteellisimmaksi osaksi.

Haastattelulomakkeen testaaminen osoittautui puutteelliseksi, sillä osa kysymyksistä

oli päällekkäisiä.

Haastatteluista saatua aineistoa voidaan kritisoida määrän sekä luonteen puolesta. Jos

haastatteluja olisi ollut mahdollista tehdä useampia, olisi tulosten yleistäminen ollut

helpompaa. Nyt vastauksista on poimittu yksittäisiä mainintoja, joiden perusteella

tehtiin johtopäätöksiä omiin kokemuksiin ja kirjallisuuteen pohjaten. Lisäksi osa vas-

taajista oli meille ennestään tuttuja. Haastattelutilanteen tuttavallinen toteutus saattoi

vaikuttaa vastauksiin. Toisaalta tätä kautta saatettiin saada entistä todenmukaisempia

vastauksia, kun haastattelutilannetta ei tarvinnut jännittää.

Tutkimuksessa esitetyt tulokset ovat mielestämme pääpiirteittäin luotettavia. Haastat-

telujen otannan pienuudesta huolimatta tulokset ovat käyttökelpoisia ja kuvastavat

todellisuutta. Yksittäisiin vastaajien kokemuksiin voivat vaikuttaa omat mielenkiinnon

kohteet ja asenteet. Vastaajat esittivät kuitenkin niin usein samoja näkemyksiä samois-

ta aiheista, että niistä voidaan tehdä varovaisia yleistyksiä.
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Liite 2. Opintojen rakenne 2003- 2004
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Liite 3. Ammattikorkeakoulun yleiset kompetenssit

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden yleiset kompetenssit
ECTS-projektin suositus 19.4.2006

Eeva Harjulahti (Turun AMK), Johanna Heikkilä (JAMK), Outi Kallioinen (Laurea-amk),
Leena  Mäkelä  (TAMK),  Minna  Nieminen  (SAMOK),  Lasse  Seppänen  (HAMK),  Pekka
Auvinen (ECTS-projekti/PKAMK)

Yleiset kompetenssit
(Generic competences)

Osaamisalueen kuvaus, ammat-
tikorkeakoulututkinto
(Description of the competence, bache-
lor level)

Osaamisalueen kuvaus, ylempi
amk-tutkinto
(Description of the competence, master
level)

Itsensä kehittäminen
(Learning competence)

osaa arvioida omaa osaa-
mistaan ja määritellä
osaamisensa kehittämistar-
peita
tunnistaa omat oppimista-
pansa sekä kykenee itsenäi-
seen oppimiseen ja oppi-
mistapojen kehittämiseen
kykenee yhdessä oppimi-
seen ja opitun jakamiseen
työyhteisössä
kykenee toimimaan muu-
toksissa sekä havaitsemaan
ja hyödyntämään erilaisia
oppimis- ja toimintamah-
dollisuuksia
osaa suunnitella, organi-
soida ja kehittää omaa
toimintaansa

osaa monipuolisesti ja sys-
temaattisesti arvioida omaa
osaamistaan ja asiantunti-
juuttaan sekä määritellä
osaamisensa kehittämistar-
peita
kykenee jatkuvaan oppimi-
seen sekä ymmärtää ja ohjaa
tavoitteellisesti omaa oppi-
misprosessiaan
kykenee yhdessä oppimi-
seen ja opitun jakamiseen
erilaisissa asiantuntijayh-
teisöissä
kykenee toiminaan aloitteel-
lisesti sekä ennakoimaan
muutoksia ja muutostarpei-
ta
osaa suunnitella, organisoi-
da ja kehittää omaa toimin-
taansa

Eettinen osaaminen
(Ethical competence)

osaa soveltaa oman alansa
arvoperustaa ja ammatti-
eettisiä periaatteita omassa
toiminnassaan
ottaa vastuun omasta toi-
minnastaan ja toimii sovit-
tujen toimintatapojen mu-
kaisesti
osaa soveltaa kestävän
kehityksen periaatteita
omassa toiminnassaan
osaa ottaa muut huomioon
toiminnassaan

osaa soveltaa oman alansa
arvoperustaa ja ammattieet-
tisiä periaatteita asiantunti-
jana ja työelämän kehittäjä-
nä
ottaa vastuun omasta toi-
minnastaan ja toimii sovit-
tujen toimintatapojen mu-
kaisesti
osaa soveltaa kestävän kehi-
tyksen periaatteita omassa
toiminnassaan ja tuntee or-
ganisaationsa yhteiskunta-
vastuun
osaa ottaa muut huomioon
toiminnassaan ja tehdä rat-
kaisuja ottaen huomioon
yksilön, yhteisön ja yhteis-
kunnan näkökulmat
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Viestintä- ja vuorovaiku-
tusosaaminen
(Communication and social compe-
tence)

kykenee toisten kuuntele-
miseen sekä asioiden kirjal-
liseen, suulliseen ja visuaa-
liseen esittämiseen käyttä-
en erilaisia viestintätyylejä
osaa toimia oman alan
tyypillisissä viestintä- ja
vuorovaikutustilanteissa
ymmärtää ryhmä- ja tiimi-
työskentelyn periaatteet ja
osaa työskennellä yhdessä
toisten kanssa monialaisis-
sa työryhmissä
osaa hyödyntää tieto- ja
viestintätekniikkaa omassa
työssään

kykenee toisten kuuntelemi-
seen sekä asioiden kirjalli-
seen, suulliseen ja visuaali-
seen esittämiseen erilaisille
kohderyhmille
osaa toimia erilaisissa vies-
tintä- ja vuorovaikutustilan-
teissa sekä osaa organisoida
ja luoda ammatillisia ver-
kostoja
ymmärtää ryhmä- ja tiimi-
työskentelyn periaatteet ja
osaa työskennellä yhdessä
toisten kanssa monialaisissa
työryhmissä sekä johtaa nii-
tä
osaa hyödyntää tieto- ja
viestintätekniikkaa omassa
työssään

Kehittämistoiminnan
osaaminen
(Development competence)

osaa hankkia ja käsitellä
oman alan tietoa sekä ky-
kenee kriittiseen tiedon ar-
viointiin ja kokonaisuuksi-
en hahmottamiseen
tuntee tutkimus- ja kehit-
tämistoiminnan perusteita
ja menetelmiä sekä osaa
toteuttaa pienimuotoisia
tutkimus- ja kehittämis-
hankkeita soveltaen alan
olemassa olevaa tietoa
tuntee projektitoiminnan
osa-alueet ja osaa toimia
projektitehtävissä
omaksuu aloitteellisen ja
kehittävän työtavan sekä
kykenee ongelmanratkai-
suun ja päätöksentekoon
työssään
ymmärtää kannattavan ja
asiakaslähtöisen toiminnan
periaatteita sekä omaa val-
miuksia yrittäjyyteen

osaa hankkia ja käsitellä
oman asiantuntijuusalueen
ja lähialueiden tietoa sekä
kykenee kriittiseen tiedon
arviointiin ja kokonaisuuk-
sien hahmottamiseen sekä
uuden tiedon luomiseen
hallitsee tutkimus- ja kehi-
tystoiminnan menetelmiä
sekä osaa itsenäisesti toteut-
taa alaa kehittäviä tutkimus-
ja kehittämishankkeita
tuntee projektitoiminnan
osa-alueet, osaa toimia pro-
jektitehtävissä ja johtaa niitä
toimii aloitteellisesti ja ke-
hittävän työtavan mukaises-
ti sekä osaa käynnistää ja to-
teuttaa muutosprosesseja
kykenee luovaan ja innova-
tiiviseen ongelmanratkai-
suun ja päätöksentekoon
työssään
osaa käynnistää kannattavia
ja asiakaslähtöisiä kehittä-
mistoimintoja
osaa ohjata ja kouluttaa
toisia

Kansainvälisyysosaaminen
(International competence)

omaa oman alan työtehtä-
vissä ja niissä kehittymises-
sä tarvittavan vähintään
yhden vieraan kielen kirjal-
lisen ja suullisen taidon
ymmärtää kulttuurieroja ja
kykenee yhteistyöhön kult-
tuuriltaan erilaisten henki-

omaa oman alan työtehtä-
vissä ja niissä kehittymisessä
tarvittavan yhden tai kah-
den vieraan kielen kirjallisen
ja suullisen taidon
ymmärtää kulttuurieroja ja
kykenee toimimaan kan-
sainvälisessä työ- ja toimin-
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löiden kanssa
osaa hyödyntää oman alan-
sa kansainvälisiä tietoläh-
teitä
ymmärtää kansainvälisyys-
kehityksen vaikutuksia ja
mahdollisuuksia omalla
ammattialallaan

taympäristössä
osaa soveltaa oman alansa
kansainvälistä tietoa ja
osaamista
omaa yleiskuvan ammatilli-
sen tehtäväalueen asemasta
ja merkityksestä kansainvä-
lisessä toimintaympäristössä
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Liite 4. Teemahaastattelun runko

TEEMAHAASTATTELUN RUNKO

1.Haastateltavan perustiedot:

- Ikä

- Minä vuonna aloittanut opinnot

- Miten/miksi hakeuduit alalle?

- milloin valmistuit

- aiempi koulutus

- työhistoria

- miten kauan nykyisissä työtehtävissä

- mitä työtehtäväsi sisältävät?

2. Työn ammatilliset osaamisvaatimukset (kvalifikaatiot, mitä tietoja/taitoja työssäsi

tarvitaan)

- Mitä käytännön osaamista työssäsi vaaditaan? (yleisopetus)

- Mitä näistä valmiuksista sait koulutuksessa?

- Entä opitko näitä työn kautta?
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- Mitä yleisiä ammatillisia valmiuksia työsi edellyttää?

(restonomi/toimitilajohtamisen opinnot, sisältäen liikkeenjohdolliset)

- Mitä näistä valmiuksista sait koulutuksessa?

 - Entä opitko näitä työn kautta?

3. Koulutuksen antamat valmiudet (kompetenssit, mitä tietoja/taitoja sait koulutuksen

kautta)

- Suunnitellessasi työsi toteutusta, millaista apua sait tähän koulutukses-

ta?

- Millaisia johtamisvalmiuksia sait koulutuksesta?

(- esim. henkilöstöjohtaminen, työtehtävien johtaminen,

ongelmanratkaisu, työnohjaus ja opetus)

- Miten koet saaneesi eväitä liikkeenjohdollisiin tehtäviin?

 (esim. sopimukset, laskenta)

4. Koulutuksen sisältö (opinto-opasta mukaillen esim.)

Ajateltaessa ensisijaisesti toimitilajohtamisen ammatillisia opintoja, yh-

distettynä liikkeenjohdollisiin opintoihin,

- Mitkä asiat koulutuksesta jäivät positiivisina mieleen? entä negatiivisina?

- Koitko joitain asioita turhaksi tai epäoleelliseksi koulutuksessa? Miksi?

- Onko toimiminen työelämässä tuonut esiin asioita joita koulutuksessa olisi pi-

tänyt huomioida enemmän/tarkemmin?

- Entäpä kokonaan uusia asioita?
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- Kumpi on mielestäsi tärkeämpää alan koulutuksessa, teoria vai käytännönlä-

heinen oppiminen?


