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ohjaa opetusministeriön laatustrategia sekä Varsinais-Suomen ammatillisen koulutuksen strate-
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osaamisen kehittäjä ja parantaa yritysten menestymisen edellytyksiä ammatillisen osaamisen 
kautta.  
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Organisaatiomuutoksen johdosta johtaminen on muuttunut ja tarkoitus on ollut löytää toiminta-
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mallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Asiakkaiden, puhdistuspalvelualan yritysten edustajien, haastatte-
lujen avulla selvitettiin ulkopuoliset paineet ja odotukset, joita puhdistuspalvelutiimille on. 
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1 JOHDANTO  

1.1 Opinnäytetyön tausta ja tavoite 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää puhdistuspalvelualan tiimiorgani-

saation nykyistä toimintaa ja sen kehittämistarpeita. Tutkimuskohteena ovat 

tiimin nykyiset työtehtävät ja niiden organisointi sekä se, miten ne palvelevat 

aikuiskoulutuskeskuksen strategisia tavoitteita. Lisäksi tavoitteena on ideoida 

tiimiorganisaatiolle mahdollisia työvälineitä resursoinnin tueksi. Tutkimuskoh-

teena on puhdistuspalvelualan tiimiorganisaatio, joka toimii yhtenä tiiminä Pal-

velut tulosalueella Turun Aikuiskoulutuskeskuksessa.  

Tällä hetkellä opettajien ja kouluttajien työ koostuu monista erilaisista työtehtä-

vistä esimerkiksi opetuksesta, työssäoppimiskäynneistä, arvioinneista tutkintoti-

laisuuksissa ja tutkintotoimikunnalle erilaisen kirjallisen materiaalin tuottamises-

ta. Näiden edellä mainittujen työtehtävien lisäksi henkilöstöllä on monenlaisia 

oppilashallinnon tehtäviä liittyen esimerkiksi opiskelijoiden henkilökohtaisten 

oppimissuunnitelmien ylläpitämiseen sekä valmiiden tutkintojen ja opintosuori-

tusten kirjaaminen StudentaPlussaan. Opettajan pitää hallita monia erilaisia 

ohjelmistoja, Outlook, StudentaPlus ja Optima näistä tärkeimpinä. Ohjelmistois-

sa oppilashallinnan tietojen ja Optiman arvioija- ja työpaikkalistojen ja tutkinto-

kalenterin ajan tasalla pitäminen vaatii myös oman aikansa.  

Yksi tärkeä tarkastelun kohde on koulutusten tulevaisuus ja se, mitä osaamista 

opettaja tai kouluttaja tulee tarvitsemaan viiden tai mahdollisesti kymmenen 

vuoden päästä. Tärkeää on pitää mielessä opiskelijat ja ammatillisuuden kehit-

täminen, joita varten aikuiskoulutus on olemassa ja joita varten opettajat ja kou-

luttajat tätä työtä tekevät. Virtuaalisuus lisääntyy tietotekniikan, yhteisöllisen 

median ja itsenäisen tiedonhankinnan näkökulmasta ja se tuo haasteita opetta-

jien työhön. Opettajan tulee olla myös virtuaalisessa toimintaympäristössä nä-

kyvä. Erilaisten teknisten laitteiden kuten esimerkiksi älytaulujen, videokameroi-

den sekä virtuaaliopetuslaitteiden sujuva hallinta sekä virtuaalisen materiaalin 
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tekeminen vaatii opettajien omaa perehtymistä ja kouluttautumista. Teknologian 

hallinnan lisäksi myös verkkopedagogiikka tuo omat lisähaasteensa. 

1.2 Tutkimusmenetelmät 

Tavoitteena on selvittää puhdistuspalvelualan tiimiorganisaation nykyistä toimin-

taa liittyen työn organisointiin, resursointiin ja ajankäyttöön sekä kehittää mah-

dollisia työkaluja näiden asioiden kehittämiseksi.  Opinnäytetyön tutkimusmene-

telmäksi valittiin toimintatutkimus. Haastatteluiden avulla pyrittiin löytämään sel-

keät kehittämiskohteet ja vertaistamisen kautta hyviä käytäntöjä, joita voitaisiin 

ottaa käyttöön myös puhdistuspalvelutiimille.  

Toimintatutkimukseen voidaan hankkia tietoa haastatteluilla ja tässä opinnäyte-

työssä haastattelut on keskitetty pääasiassa puhdistuspalvelualan tiimin henki-

löille ja muutamalle, satunnaisesti valitulle työnantajaedustajalle. Lisäksi on 

haastateltu AKK:n kahta koulutuspäällikköä sekä koulutusjohtajaa.  

Teoriataustaksi on tähän opinnäytetyöhön valittu kirjoja, jotka käsittelevät orga-

nisaation toimintaa, organisaatiokäyttäytymistä, johtamista sekä organisaatioi-

den ja johtamisen tulevaisuutta sekä tiimijohtamista. 

Puhdistuspalvelualan työnantajaedustajien haastattelut ovat olleet tärkeä tiedon 

lähde tähän opinnäytetyöhön. Työnantajien edustajilta on haluttu selvittää hei-

dän käsityksensä Aikuiskoulutuskeskuksen ja puhdistuspalvelutiimin toiminnas-

ta ja miten he näkevät tulevaisuuden haasteet puhdistuspalvelualalle ja puhdis-

tuspalvelualan koulutuksille. 

Haastatteluiden avulla pyrittiin löytämään kehitettäviä asioita, joita voitaisiin läh-

teä viemään eteenpäin ja joiden kautta pystyttäisiin tehostamaan tiimiorganisaa-

tion toimintaa. Kehitettäviä asioita etsittiin tiimiorganisaatiosta ja johtamisesta, 

strategian suunnittelussa, työn tasapuolisessa jakaantumisessa ja organisoimi-

sessa, resursoimisessa ja aikatauluttamisessa. Haastatteluilla oli tarkoitus 

päästä syvemmälle puhdistuspalvelutiimin opettajien käsityksiin nykytilanteesta 

tulevaisuuden näkymistä.  
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Toimintatutkimuksessa tutkijalla on keskeinen ja vastuullinen rooli ja hänen tu-

lee olla valmis tukemaan asiantuntijana tiimiä muutostilanteessa. Toimintatutki-

mus koostuu aktiivisesta ja pitkäaikaisesta havainnoinnista, ja se vaatii muutos-

kohteen aktivointia, haastattelujen tekemistä, materiaalin keräämistä tutkimus-

aineistoksi sekä muutokseen että vaikuttavuuteen pyrkivää tieteellistä kirjoitta-

mista. (Vilkka 2007, 76 – 77.) 

Toimintatutkimuksessa tutkitaan vallitsevia käytäntöjä sekä pyritään muutta-

maan niitä sekä siinä etsitään kehittämiskohteita ja asiantilojen muutosta. Tut-

kimuksessa ei haeta pelkästään asiantilojen toteamista ja ymmärtämistä. Toi-

mintatutkimuksen kohteena ovat lähes aina ihmiset ja heidän toimintansa sekä 

heidän vaikuttamismahdollisuutensa. Ihmiset pyritään saamaan mukaan muu-

tokseen. Toimintatutkimuksen tekijä on yleensä tutkimuskohteensa jäsen. Tutki-

jan tehtävänä on löytää mahdolliset ongelmia sekä keinoja niiden poistamiseen. 

Toimintatutkimus voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin: toiminnan suunnittelu ja 

tavoitteiden asettelu, toiminta eli muutos, arviointi ja seuranta. Toimintatutkimus 

on luonteeltaan prosessimaista ja oleelliset elementit ovat toiminnan kehittämi-

nen, yhteistoiminta, tutkimus ja että tutkija on mukana muutoksessa. (Kananen 

2012, 37 – 39, 41.) 

Toimintatutkimuksen menetelmään, haastatteluun, mietitään huolella kysymyk-

set, jotta ne olisivat tarkoituksenmukaiset ja antaisivat vastauksen oikeisiin asi-

oihin. Haastatteluun tehdään perinteisesti avoimia kysymyksiä. Tähän opinnäy-

tetyöhön on kysymysten teema ja tavoitteet päätetty yhdessä apulaisrehtorin 

kanssa ja niillä on pyritty kartoittamaan puhdistuspalvelutiimin nykyistä tilannet-

ta sekä tiimin johtamiseen ja kehittämiseen ajatuksia. Haastatteluihin pitää val-

mistautua huolella ja niihin varataan aikaa puolesta tunnista tuntiin sekä rauhal-

linen ja tarkoitukseen sopiva tila. Mahdolliset häiriötekijät pitää huomioida, jotta 

haastattelutilanne saadaan pysymään mahdollisimman häiriöttömänä. Tähän 

opinnäytetyöhön haastattelut on äänitetty, jotta haastattelutilanteessa on voitu 

keskittyä kysymyksiin ja keskusteluun. Lisäksi nauhoittamisen avulla haastatteli-

ja on pystynyt johtamaan keskustelua kirjoittamisen sijaan. Haastattelussa kerä-
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tään tietoa, jota analysoidaan huolellisesti ja sen avulla pyritään löytämään ke-

hittämiskohteita. (Hirsjärvi ym. 2002, 191 – 199.) 

Vertaaminen on yksi käytetyistä menetelmistä tässä opinnäytetyössä. Vertaa-

misessa on tarkoitus etsiä sekä löytää parhaat käytännöt, verrata niitä omiin 

toimintatapoihin ja tunnistaa ongelmakohdat omissa prosesseissa sekä lähteä 

muuttamaan ja kehittämään omaa toimintaa tehokkaammaksi ja toimivammak-

si. Vertaamisessa verrataan omaa toimintaa toisiin hyviin toimiviin joko saman 

alan toimiviin organisaatioihin tai muihin toimiviin aloihin tai tiimeihin. Vertaami-

sen tarkoituksena on tutustua Palvelut tulosalueen hyvinvointialan toimintaan ja 

verrata sitä puhdistuspalvelualan tiimin toimintaan sekä mahdollisesti löytää 

kehitettäviä kohtia ja toimintamalleja. (Wikipedia 2001.) 

Haastattelut olivat mielenkiintoinen tapa laajentaa omaa ajattelua, niissä sai 

tietoa tiimin toiminnasta sekä sai tehdä tutkimusta erilaisten ihmisten kokemuk-

sista ja ajatuksista työstään. Haastattelujen avulla löytyi konkreettisia kehittä-

misehdotuksia, joiden avulla voidaan tiimiorganisaation toimintaa parantaa ja 

tehostaa. 
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2 AMMATILLINEN KOULUTUS 

2.1 Ammatillisen koulutuksen strategia 

Opetusministeriö asetti 16.3.2010 työryhmän valmistelemaan ehdotuksen am-

matillisen koulutuksen laatustrategiaksi. Strategia kattaa kaikki ammatillisen 

koulutuksen kansallisen laatujärjestelmän osat ja kaikki ammatillisen koulutuk-

sen järjestämismuodot. Laatustrategian yhtenä tavoitteena on luoda yhden-

suuntaiset periaatteet ammatillisen koulutuksen eri toimijoiden laadunhallinnal-

le. Laatustrategia on tarkoitettu työvälineeksi ammatillisen koulutuksen järjestä-

jille ja sen henkilöstölle. Strategia tarkastelee toisen asteen ammatillista koulu-

tusta ja koulutuksen järjestäjän koulutuspalveluita kokonaisuutena yksilön, työ-

elämän, yhteiskunnan ja koulutuksen järjestäjän kannalta. Elinikäiseen oppimi-

seen kiinnitetään erityistä huomiota. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä 

kuuluu myös laatustrategian piiriin. Laatustrategia käsittelee laadunhallintaa 

laadun ohjauksen, johtamisen ja varmistuksen näkökulmasta. (Opetus – ja kult-

tuuriministeriö 2011.) 

Opetusministeriön työryhmän visiona on ammatillisen koulutuksen korkealaatui-

suus ja vetovoimaisuus. Ammatillinen koulutus tuottaa aktiivisia ja kehittymisky-

kyisiä ammattiosaajia muuttuvaan yhteiskuntaan ja työelämän tarpeisiin. Koulu-

tuspalvelut tuotetaan kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Työelämän 

ja yksilöiden tarpeiden kannalta ammatillisen koulutuksen tarjonta on riittävää. 

Opetusministeriön työryhmän määrittelee visioksi sen, että on ammattitaitoiset 

ja pedagogisesti pätevät opettajat sekä se, että opiskelijat saavat kaiken tarvit-

semansa tuen ja ohjauksen. Työelämäosaamisen merkitys nähdään myös tär-

keänä. Verkostoyhteistyö on merkittävä ja koulutus toteutetaan yhä enemmän 

työpaikoilla. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat työelämälähtöisiä ja uu-

distumiskykyisiä sekä verkostoituneita asiantuntijaorganisaatioita, jotka toimivat 

tavoitteellisesti ja kustannustehokkaasti sekä asiakas- ja kysyntälähtöisesti. 

Elinikäisen oppimisen merkitys on kasvanut ja ammatillisen koulutuksen tulee 
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vastata aktiivisen kansalaisuuden ja monikulttuurisen yhteiskunnan tarpeisiin. 

Ohjaus ja säätely ammatillisessa koulutuksessa tulee perustua läpinäkyvyyteen, 

luottamukseen sekä laatuun. Myös koulutuksen jatkuva laadullinen parantami-

nen ja kustannustehokkuus ovat merkittäviä visioita. ”Laadunhallinta on kiinteä 

osa kaikkien ammatillisten koulutuksen toimijoiden toimintaa, jolla varmistetaan 

asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin vastaaminen sekä tuetaan ammatillisen koulu-

tuksen jatkuvaa parantamista.” (Opetus – ja kulttuuriministeriö 2011.) 

”Kestävää kilpailukykyä ja aktiivista osaamista jokaiselle” on Varsinais-Suomen 

aikuiskoulutusstrategian 2009–2015 visio. Työelämän ja asukkaiden osaamisen 

varmistaa aikuiskoulutus toimimalla verkostona elinkeinoelämän, kehittämisor-

ganisaatioiden, rahoittajien, viranomaisten, kolmannen sektorin ja kaikkien kou-

lutusten järjestäjien välillä. Aikuiskoulutus ennakoi koulutuksen tarpeita ja pyrkii 

olemaan valtakunnallisesti merkittävä reagointiherkkä vaikuttaja. Osaamisen 

vahvistaminen, koulutuksen laatu ja alueellinen vaikuttaminen ovat strategian 

painopisteitä. Nämä painopisteet on jaettu edelleen tarkempiin tavoitetasoihin. 

Osaamisen vahvistamisen tavoitetasot ovat osaavan työvoiman varmistaminen 

ja asukkaiden osaamisen vahvistaminen. Osaava opetushenkilöstö ja koulutus-

ten laadukkuus ovat koulutuksen laadun tavoitetasot. Aikuiskoulutusstrategialla 

pyritään pitämään yllä yritysten kilpailukykyä, ihmisten ammatillista osaamista, 

kehittävää yhteistyötä työelämän kanssa, työelämälähtöisyyttä ja tulevaisuuden 

sekä tulevien työmarkkinoiden ennakointia ja niihin reagointia. (Länsi-Suomen 

Lääninhallitus 2009.) 

Aikuiskoulutusstrategiaan on kirjattu ne kriittiset pisteet, joihin pitää kiinnittää 

huomiota sekä ne menetelmät ja menestystekijät, joilla pyritään tavoittamaan 

asetetut visiot. Jotta Varsinais-Suomen alueella saadaan enemmän osaamista 

työelämään, pitää parantaa ammatillista osaamista ja samalla parantaa yritys-

ten kilpailukykyä. Pitää tunnistaa tarpeet, joita on olemassa tällä hetkellä ja joita 

tulee olemaan jatkossa, jotta koulutuksilla voidaan vastata työelämän odotuk-

siin. Aikuiskoulutusstrategia edellyttää aktiivista ja saumatonta työelämälähtöis-

tä yhteistyötä. Tarpeet pitää tunnistaa ja vastata työelämän tarpeisiin monipuo-

lisella koulutustarjonnalla. Tietotekniset osaamistarpeet, työhyvinvointi ja työs-
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säjaksaminen ja muut työelämää tukevat tarpeet tulee huomioida ja tarjonnan 

tulee olla monipuolista ja kattavaa. Aikuiskoulutusstrategiassa korostuvat asia-

kaslähtöisyys, monipuolinen työelämäyhteistyö ja ennakoiva reagointi. Opettaji-

en ja kouluttajien pedagogista ja ammatillista osaamista sekä niiden kehittämis-

tä esimerkiksi työelämäjaksoilla painottuvat myös strategiassa. Strategiassa 

tähdennetään vielä lisäksi yhteistyöverkostojen luomista ja ylläpitämistä, moni-

puolisia opetus- ja ohjausmenetelmiä esim. verkko-opetus, henkilökohtaistami-

sen korostamista ja huomioimista. (Länsi-Suomen Lääninhallitus 2009.) 

2.2 Turun Aikuiskoulutuskeskuksen strategia 

Turun Aikuiskoulutuskeskuksessa (Turun AKK) johtamisen tavoitteena on tukea 

tehokasta, oppivaa ja hyvinvoivaa tiimiorganisaatiota ja henkilökuntaa. Henki-

löstöä pyritään kehittämään ja sitä motivoidaan osallistumaan uusien ideoiden 

etsimiseen, kehittämiseen sekä eteenpäinviemiseen. Strategisella johtamispro-

sessilla varmistetaan kustannustehokkaaseen visioon ja strategiaan perustuva 

johtaminen. Turun AKK:n arvot ovat ammatillisuus, asiakaslähtöisyys, uudista-

vuus ja vastuullisuus. Turun AKK:n missiona on olla aikuisten osaamisen am-

mattitaitoinen kehittäjä, joka parantaa yksilöiden ja yritysten menestymisen 

edellytyksiä yhdessä yhteistyöverkostojen kanssa. Turun AKK:n visioon, että 

AKK on yritysten ja organisaatioiden arvostama aikuisten osaamisen ammatilli-

suuden kehittäjä ja edelläkävijä, pyritään monin tavoin omalla strategisella laa-

tuohjelmalla. (Turun Aikuiskoulutuskeskus 2011.) 

Strategian toteutumista seurataan mm. tuloskortilla ja navigointiprosessien avul-

la. Tuloskortin mittarit on linkitetty strategisten tavoitteiden kriittisiin menestyste-

kijöihin. Jokaisella tulosyksiköllä eli toimi- ja koulutusalalla on oma tuloskorttin-

sa. Tavoitteista viestitään määräajoin toimialapalavereissa sekä kehityskeskus-

teluissa. AKK:n strategiaa toteutetaan neljällä ydinprosessilla ja niitä tukevalla 

kahdeksalla tukiprosessilla. Prosessien kehittämistarpeet tunnistetaan asiakas-

kuuntelu- ja asiakasneuvottelumenettelyin, neuvottelukuntatyöskentelyn, henki-

löstökyselyjen, johtokunnan ja koulutusalojen kehittämispäivien, tasapainotetun 
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tuloskortin, navigointien sekä sisäisten että ulkoisten auditointien avulla. (Turun 

Aikuiskoulutuskeskus 2011.) 

Strategiassa on määritelty kullekin osa-alueelle sekä vastuualueelle omat vas-

tuuhenkilöt. AKK:n strategiassa on kuvattu jokaiselle prosessille omistajat ja 

jokaisen prosessinomistajien roolit. Roolissa kuvataan prosessinomistajan vas-

tuut, kehitysvastuut ja päätösvastuut sekä toteutusvastuut. Prosessit ovat joh-

taminen, asiakashallinta, tuotekehitys ja tuotehallinta, opettaminen ja oppimi-

nen. (Turun Aikuiskoulutuskeskus 2011.) 

Toimintasuunnitelmien tekeminen, tuloskortti ja sen kokoaminen, vuosikello ja 

budjetit tehdään vuosittain ja niiden toteutumista seurataan ja päivitetään tar-

peen mukaan. Vuosittain on kaksi isompaa koko henkilökuntaa koskevaa henki-

löstökokousta. Viestintää vahvistetaan koulutusjohtajien omissa toimialapalave-

reissa ja koulutuspäälliköiden pitämissä koulutusalakohtaisissa palavereissa 

sekä henkilökohtaisissa kehityskeskusteluissa. Lisäksi tietoa viestitään omissa 

sisäisissä kanavissa. (Turun Aikuiskoulutuskeskus 2011.)  

Aikuiskoulutuskeskuksella on oma henkilöstön kehittämisstrategia. Jokaiselle 

henkilölle tehdään oma henkilökohtainen kehittämissuunnitelma kehityskeskus-

telun yhteydessä. Kehittämistavoitteet määritellään siten, että ne vastaavat 

AKK:n tarpeita ja tavoitteita. Lähimmät esimiehet pitävät huolen siitä, että jokai-

sella on oma henkilökohtaisen osaamisen kehittämisohjelma sekä jokainen 

työntekijä on vastuussa omasta kehittymisestään ja työkykynsä ylläpidosta. Ke-

hityskeskusteluissa myös seurataan säännöllisin väliajoin, kerran vuodessa, 

jokaisen henkilökohtaisen kehittämissuunnitelmien toteutumista. (Turun Aikuis-

koulutuskeskus 2011.) 

2.3 Strategian merkitys 

Jokainen yritys tarvitsee selkeän strategiaohjelman menestyäkseen muuttuvas-

sa maailmassa ja muuttuvissa tilanteissa. Strategiassa on määritelty ne tavat, 

joilla johtoryhmä, johtajat ja työntekijät yhdessä kulkevat oikeaan suuntaan oi-
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kealla tavalla. Strategia tukee yrityksen arvoja. (Åhman & Runola 2006, 23 – 

26.). 

Strategian lähtökohtana on yrityksen oma toimintaympäristö. Strategia pitää 

sisällään sekä yrityksen tavoitteet että toiminnan keskeiset toimintalinjat ja 

suuntaviivat. Asiat laitetaan tärkeysjärjestykseen ja pyritään keskittymään yri-

tyksen oman toiminnan kannalta tärkeisiin ja oikeisiin valintoihin. Valintoihin py-

ritään sitoutumaan määrätietoisesti ja kurinalaisesti. Yritykset muokkaavat aktii-

visesti omaa toimintaympäristöään. Organisaatioiden toimintaympäristöt muut-

tuvat halusimme tai emme. Tässä jatkuvassa muutostilanteessa yrityksen stra-

tegian tulee kehittyä ja muuttua jatkuvasti. Parhaiten tässä kovan kilpailun tuo-

massa paineessa selviytyvät yritykset ja organisaatiot, jotka reagoivat muutok-

seen jo ennen kuin ne ovat tapahtuneet, eli ennakointi on hengissä pysymisen 

edellytys. Parhaat yritykset tekevät jatkuvasti tuote-, markkina- ja kilpailulajiva-

lintoja, jolla ne samalla ratkaisevasti vaikuttavat myös muuhun kykyynsä hallita 

ympäristöään. (Kamensky 2006, 20 – 23.) 

Jo pienissäkin yrityksissä ihmiset lähtevät helposti toimimaan eri suuntiin, jos he 

eivät tiedä, mikä on yrityksen strategia. Strategian tuntemisen merkitys kasvaa 

vielä suuremmaksi isoissa yrityksissä. Kamensky toteaa, että jos toteuttajat ovat 

yhdessä tiedostaneet, ymmärtäneet, sisäistäneet ja soveltaneet menestysstra-

tegiat, on niiden toteuttaminenkin helpompaa. Hedelmällisintä olisi miettiä stra-

tegioita yhdessä ja eteenpäin tulevaisuuteen. Strategiatyöskentelyn kehittämi-

sessä korostuu halu, tahto, motivaatio sekä intohimo ja yhteisen tahdon aikaan-

saaminen. Ilman yhteistä tahtoa ei voida yhteisen suunnan aikaansaamisessa 

onnistua eikä voida kulkea strategian viitoittamaan suuntaan kohti visiota. (Ka-

mensky 2006, 29 – 32.) 

Menestyvä yritys katsoo tulevaisuuteen. Lisäksi menestyvä yritys tekee strate-

giasta toteuttamisenkelpoisen ja innostaa työntekijöitään sen toteuttamiseen 

sekä huippusuorituksiin. Parhaiten yritys on onnistunut strategian luomisessaan 

silloin, kun jokainen työntekijä osaa vastata kysymykseen, miten juuri hän to-

teuttaa yrityksen strategiaa työssään. Jos ei nähdä johtamisen, strategian, pro-

sessien, laadun ja työhyvinvoinnin olevan keskinäisessä riippuvuussuhteessa 
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yhdistettynä kokonaisuuksiksi, ei pystytä hyödyntämään strategiaa johtamisen 

työkaluna osana arkipäivän toimintaa. (Åhman & Runola 2006, 23 – 26.) 

Åhman ja Runola kysyvät kirjassaan, onko jokaisen työntekijän sydän ja todelli-

nen into mukana yrityksen toiminnassa. Ei voida lähteä liikkeelle siitä, mitä ku-

vittelemme ja luulemme olevamme. Toiminnalla pitää olla selkeät raamit. En-

sinnäkin on tunnettava ja tunnistettava omat vahvuudet ja vahvuusalueensa. 

Yrityksen pitää erottautua kilpailijoistaan löytämällä omat vahvuutensa ja koros-

tettava niitä laadukkaasti. Organisaation pitää riittävän rohkeasti lähteä erilais-

tumaan sellaiseen suuntaan, johon kilpailijat eivät ole menneet. (Åhman & Ru-

nola 2006, 30 – 33.) 

2.4 Johtamisen merkitys strategiassa  

Toimintaympäristöjen nopeat muutokset asettavat yhä enemmän ja korkeampia 

laatuvaatimuksia johtamiselle. Toiminnan valmistelu, päätöksenteko, strategian 

luominen ja tekeminen, asioiden toimeenpano ja valvonta ovat johtamisproses-

sissa tärkeimmät osa-alueet. Johtamiskulttuuri on merkittävä osa organisaa-

tiokulttuuria. (Nissinen 2004, 55 – 60.) 

Johtajuus on parhaimmillaan yhteisöllistä, arvoja korostavaa ja toteuttavaa sekä 

strategiaa tukevaa. Johtamisessa pitää olla kokonaisnäkemys, joka muodostuu 

organisaation perustehtävästä, toiminnan suunnasta ja tavoitteista sekä visios-

ta. Johtamiselta odotetaan kykyä arvioida toimintaympäristöä ja sen muuttumis-

ta ja kehittymistä tulevaisuudessa. Johtamisen pitää olla tavoitteellista ja kun 

tavoitteet ovat selkeät ja innostavat, ne motivoivat henkilöstöä tekemään par-

haansa. Johtamisen perustekijät; organisaation toimivuus, päätöksen teko ja 

ihmisten johtaminen, ovat aina samat. Johtajuus on myös jatkuvaa oppimista ja 

kehittymistä; yhteiskunta muuttuu, kilpailutusten määrä on kasvanut ja sitä 

myöden henkilöstön hallinta on muuttunut haasteellisemmaksi; ihmiset ymmär-

tävät paremmin oman itsensä ja osaamisensa arvon. (Nissinen 2004, 19 – 23.) 

Åhman ja Runola ovat kirjassaan listanneet tunnelman luomisen TOP 20 listan, 

josta jokainen voi ottaa omaan yritykseensä tarkistuslistan ja jota voi käyttää 
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miettiessään oman yrityksensä strategiaa ja yrityksen tunnelman luomista. Stra-

tegian luominen ja ylläpito pitää nähdä jokapäiväiseen työhön linkitettynä tär-

keänä osana kaikkia työvaiheita. Strategia ohjaa toimintaa; suunnittelusta toteu-

tukseen. Henkilöstön kanssa käydään aktiivista vuoropuhelua ja heidät voidaan 

ottaa mukaan suunnitteluun. Luottamus syntyy, kun johdon taholta käytetään 

enemmän aikaa ja vaivaa henkilöstön kanssa. Kun tunnelma on oikeanlainen, 

niin se on myös turvallisuustekijä yrityksessä. Ihmisten on helpompi innostua 

strategiasta, kun he ymmärtävät sitä. Strategiasta pitää puhua rohkeasti ja joh-

don on omalla esimerkillään näytettävä sitoutumista strategiaan. Strategian tu-

lee olla käytännönläheinen ja sen pääpaino on tulevaisuudessa. Osa organisaa-

tion strategiaa on ihmisten osaamisen kehittäminen. Strategiaosaaminen on 

merkittävä osaamisala, joka antaa kaikille organisaatioille huomattavaa lisäar-

voa ja se myös asettaa omat haasteensa esimiesvalmennukselle. Tiimien mer-

kitys on tärkeä strategian toteutumisessa ja luomisessa, sekä sen luomiseen 

tulee ottaa myös asiakkaat aktiivisesti mukaan. Yrityksen arvojen tulee tukea 

yrityksen strategiaa ja strategian arvoja. Tämän päivän muuttuvissa organisaa-

tioissa tärkeä menestymisen edellytys on oivaltaa, että mitä useammassa tule-

vaisuudenkuvassa valittu strategia toimii, sen lujemmalla pohjalla ollaan. (Åh-

man & Runola 2006, 119 – 164.) 

Turun Aikuiskoulutuskeskuksessa toimintasuunnitelma kirjoitetaan yhdessä 

henkilöstön kanssa. Toimintasuunnitelma on kuin budjetti, joka tehdään ja kirjoi-

tetaan uudestaan ja yhdessä toimialapalavereissa joka vuodelle. Sen kirjoitta-

minen aloitetaan hyvissä ajoin syksyllä ja siihen kirjataan kaikki tärkeät tavoit-

teet. Toimintasuunnitelmaan on kirjattu, mikä työryhmä hoitaa asian ja mitkä 

ovat tavoitteet ja aikataulu. Vastuualueet ovat selkeästi ja yhteisesti jaettu. Ta-

voitteita seurataan säännöllisin väliajoin toimialapalavereissa ja katsotaan, mi-

ten asiat ovat edenneet ja miten tavoitteisiin on päästy. Toimintasuunnitelma on 

yksi tapa johtaa ja tehdä yhteiset tavoitteet sekä sopia selkeät toimintatavat. 

Toimintasuunnitelman tekeminen tukee aikuiskoulutuskeskuksen strategiaa. 

Strategia on pidemmälle aikavälille tehty laajempi toimintatapojen ohjaus. (Tu-

run Aikuiskoulutuskeskus 2013.) 
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3 TIIMIORGANISAATIO 

3.1 Tiimiytymisen merkitys 

Muuttuvassa maailmassa tarvitaan toiminnan uudistumista ja uudistamista. Kun 

yritys haluaa menestyä, niin silloin se panostaa muutokseen, jatkuvaan kehit-

tämiseen sekä kehittymiseen. Ajattelua ja ennakointia on lisättävä kaikilla orga-

nisaatiotasoilla. Organisaatio sekä yksilöt organisaation sisällä hyötyvät suunnit-

telun ja päätösvallan lisäämisestä. Työntekijöiltä henkilöinä löytyy yksityiselä-

mässä paljon osaamista ja tervettä harkintaa ja on tärkeää, että hän voi käyttää 

näitä ominaisuuksia myös työssään. Ajattelulle ja päätöksille tulee antaa tilaa 

niin henkilökohtaisella kuin myös tiimitasolla, kunhan huolehditaan opastukses-

ta ja kannustuksesta. Sen lisäksi kasvamiseen ja kehittymiseen on annettava 

tilaa, koska maailma muuttuu, tekniikka kehittyy, älykkyys ja luovuus lisääntyvät 

sekä ammattitaitovaatimukset kasvavat. (Spiik 2003, 76 – 78.) 

Spiikin (2003) mukaan tiimit voivat olla monenkokoisia ja vastuualueet vaihtele-

via, sama ihminen voi kuulua useampaan tiimiin ja tiimit voivat jatkuvasti vastata 

jostain kokonaisuudesta tai kokonaisuuksista. Viitalan (2006) mukaan tiimiyty-

minen alkoi jo 1980-luvulla. Tiimiorganisaatioksi voidaan nimittää organisaatio-

ta, jossa tiimien rooli on keskeisessä asemassa organisaation toiminnassa. Tii-

missä ryhmä ihmisiä vastaa yhteistyössä sovittujen vastuutehtävien ja proses-

sien hoitamisesta alusta loppuun. Tehokkaassa tiimissä pystytään tehokkaasti 

ja monipuolisesti osallistumaan aina kulloinkin tarvittaviin tehtäviin. Näkemys 

motivoivasta työstä ja ihmisten kyvykkyydestä on tehostamispyrkimysten ohella 

muuttunut tiimiorganisoinnin yhteydessä. Yritysten pienillä tulosyksiköillä, tii-

meillä, on omat tavoitteensa, budjettinsa, suunnittelu ja seurantavastuunsa. 

Tiimi on itsenäinen ryhmä, jolla on vapaus vaikuttaa siihen, miten toimitaan ja 

mitä saadaan aikaan. Kun ihmiset yhdessä kantavat vastuuta ja jakavat osaa-

mistaan, niin parhaimmillaan toiminnan tehokkuus, luovuus ja laatu paranevat. 

Osaaminen ja luovuus voivat yhdistyä uusiksi oivalluksiksi ja innovaatioiksi. Tii-
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min jäseniltä vaaditaan halua yhteistyöhön, myönteistä asennetta, tahtoa kehit-

tää omia tiimityötaitojaan ja sitoutumista tiimin yhteisiin pelisääntöihin. Puhdis-

tuspalvelutiimi on tiimi, joka vastaa puhdistuspalvelualan koulutuksista, opiskeli-

joiden valmistumisesta ajallaan, tutkintojen järjestämisestä ja tutkintotoimikun-

tapostin toimittamisesta tutkintotoimikunnalle. (Viitala & Jylhä, 2006, 213 – 215.) 

Spiikin (2003) mukaan tiimityöskentelyä tarvitaan, koska sen avulla pystytään 

paremmin kohtaamaan ja hallitsemaan asiakkaiden, markkinoiden ja henkilös-

tön muuttuvat tarpeet sekä elämään yhteiskunnan jatkuvasti muuttuvissa olo-

suhteissa. Elämme aikaa, jossa muutosta tapahtuu koko ajan. Emme ole vielä 

ehtineet toipua edellisistä muutoksista, kun ovella jo kolkuttelee uusi muutos. 

Yrityksissä suunnitellaan ja opetellaan jatkuvasti uusia toimintamalleja. Tarvi-

taan erilaista organisoitumista, jotta voidaan hallita muutosta. Hyvällä ja innos-

tuneella hengellä on tärkeä rooli auttamaan asioita kohdalleen ja työtehtäviä 

valmistumaan kuin itsekseen valmiiksi ja eteenpäin. Ihmisten motivaatio, tahto 

ja intuitiokyky vaikuttavat tulosten syntymiseen. Tuotteita ja palveluja kehitetään 

aktiivisella vuorovaikutuksella jatkuvasti asiakkaiden muuttuvia tarpeita vastaa-

viksi. Näin toimivat asiantuntijayritykset, jotka pyrkivät luomaan uutta tietoa, le-

vittämään sitä koko organisaatioon ja sisällyttämään sen uusiin ratkaisuihin ja 

palveluihin. Myös sanaton tieto pyritään muuttamaan näkyväksi, jotta se saa-

daan palvelemaan organisaatioiden toimintaa ja kehittymistä. Tiimissä jäsenet 

tekevät työtään kokonaisvaltaisesti alusta loppuun itseohjautuvasti ja jousta-

vuus sekä kehittyminen leimaavat itseohjautuvan tiimin toimintaa. Ihmisten voi-

mavaroja hyödynnetään heidän omilla ehdoillaan, jotka sovitetaan yhdenmukai-

siksi yrityksen omiin tavoitteiden kanssa. Työstään vastuun tunteva ja kantava 

ihminen, työntekijä, tietää omien päätöstensä seuraukset. Kaikkea ei voida en-

nustaa eikä ennakoida, mutta kun tiedetään visio ja tavoitteet, niin yhteisillä pe-

lisäännöillä ja noudattamalla strategiaa päästään maaliin. Jokainen työntekijä 

tietää ja tuntee oman vastuualueensa ja hoitaa omalta osaltaan työt valmiiksi 

kerralla oikein.  (Spiik 2003, 110 – 119.) 

Me-hengen syntyminen on tiimiorganisaation toiminnan kannalta hyvin keskei-

nen asia. Joukkuehenki oli myös nähtävissä Suomen naisten hiihtäjien joukku-
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eessa hopealle yltäneessä viestihiihdossa. Innostunut henki moninkertaisti 

energian sekä voiman ja naisten joukkueen hyvä henki ja ilmapiiri kannustivat 

ylittämään itsensä moninkertaisesti. Yksinäinen ihminen on joskus liian yksin ja 

todellisuus voi hukkua ja ihminen voi kadota epätodelliseen maailmaansa. Yksi-

näisyydessä ja yksin tekemisessä voi ihmiselle syntyä sellainen harhakuva, että 

juuri hänen tietonsa ja käsityksensä asioista ovat yksi ja ainoa totuus ja ainoa 

oikea tapa tehdä asioita on juuri hänen tapansa. Epämuodolliset suhteet jäsen-

ten kesken voivat edesauttaa me-hengen ja epäitsekkyyden vahvistumisessa. 

Ihannetiimissä on erilaisuutta arvostava ilmapiiri. Siinä pyritään hyödyntämään 

jäsenten erilaiset osaamiset ja vahvuudet. Työskenteleminen on rikasta, kun 

tiimissä on erilaista osaamista ja persoonallisuuksia, joita osataan arvostaa ja 

käyttää hyödyksi. Tiimin pitää oppia hyväksymään ja joskus kestämään erilai-

suutta ja erilaisten persoonien aiheuttamia ristiriitaisuuksia. Vanhoista ennakko-

asenteista erilaisuutta kohtaan on pyrittävä eroon, jotta tiimi pääsee kehitty-

mään ja menestymään. Askeleet kehittämisen polulla ovat usein pieniä, mutta 

tärkeitä onnistumisen varmistumisessa. Jokaisen henkilön tiimissä on ymmär-

rettävä oman vastuunottamisensa merkitys. Jokaisen panos on tärkeä ja yksi 

jäsen voi omalla heikolla suorituksellaan ja väärällä asenteellaan pilata koko 

ryhmän tuloksen. Kukaan tiimistä ei saa tehdä huonolaatuista työtä vedoten 

esimerkiksi ammattitaidottomuuteen. Jäsenen pitää osata pyytää apua, työn-

opastusta tai koulutusta. Kun tiimissä on hyvä me-henki, löytyy halu tehdä yh-

teistyötä ja jokainen voi omalla päätöksellään ja tahdollaan pyrkiä yhteistyöhön 

toisten kanssa. (Spiik 2003, 133 – 140.) 

3.2 Tiimiorganisaation johtaminen 

Tiimiorganisaatiossa työskentelevien on ymmärrettävä, miksi tiimi on olemassa 

ja mitkä ovat sen tehtävät. Itseohjautuvassa tiimissä työn johtaminen, organi-

sointi ja seuranta siirtyvät tiimille itselleen yrityksen strategian ja yhteisesti sovit-

tujen pelisääntöjen puitteissa. Esimies varmistaa tiimille hyvät työskentelyolo-

suhteet ja tarvittavat välineet sekä tarpeellisen tiedon. Esimiehen tehtävänä on 

vastata kokonaisuudesta ja toimivuudesta sekä yhteistyöstä tiimin jäsenten ja 
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muiden tiimien välillä. Esimies on tarvittaessa mukana tiimin toiminnassa. Tiimil-

lä voi olla nimetty tiiminvetäjä. Esimiehellä ja tiiminvetäjällä pitää olla selkeä 

tehtävien ja vastuualueiden jako. Tiiminvetäjä osallistuu tiimiorganisaatiossa 

varsinaiseen työhön. Tiiminvetäjä voi toimia esimerkiksi tiimipalavereiden kool-

lekutsujana, vaikka ehdotus aihealueista voi tulla keneltä tahansa tiimin jäsenel-

tä. (Spiik 2003, 181 – 185.) 

Juuti ja Rovio (2010,11) ovat pohtineet toimittamassaan kirjassaan ”Keskuste-

leva johtaminen” hyvää keskustelua, jossa otetaan ihmiset mukaan ja arvoste-

taan vuorovaikutukseen perustuvaa keskustelua. Hyvä johtaminen on keskuste-

levaa johtamista, jossa yhdistetään ihmisten toiminnot yhteisten päämäärien 

suuntaisiksi. Kun esimies tunnistaa omat rajallisuutensa ja epävarmuutensa, 

hän voi siirtyä pois kaikkivoipaisesta asemasta ja alkaa keskustella ihmisten 

kanssa aidolla ja heistä kiinnostuneella tavalla. Hän herää huomaamaan työn-

tekijänsä ja heidän työnsä. Johtamisella voidaan edistää ihmisten pyrkimyksiä 

kehittyä ja menestyä työssään. Samalla se sitouttaa ihmisiä entistä enemmän 

organisaatioon. Keskustelevassa johtajuudessa pyritään avoimeen keskuste-

luun työntekijöiden ja työyhteisön kanssa sekä parantamaan työoloja. Johtami-

sen seurauksena organisaatiot muuttuvat. Keskusteleva johtaminen ottaa huo-

mioon myös tunteet, jotka ovat keskeisesti läsnä ihmisten välisissä suhteissa. 

Ryhmän hengen, ryhmän kiinteyden ja toiminnan tulosten kannalta yhteisöllisillä 

tunteilla on merkitystä. Kielteiset tunteet tarttuvat ryhmässä herkemmin kuin 

myönteiset tunteet. Kuitenkin myönteisiä tunteita omaavia ihmisiä pidetään 

osaavampina. Myönteiset tunteet vaikuttavat ryhmän toimintaan ja suoritus-

tasoon. Keskustelevassa johtajuudessa johtaja pyrkii palvelemaan työntekijöi-

tään ja tiimiään. Keskusteleva johtajuus on myös ratkaisukeskeistä, jossa pyri-

tään löytämään ratkaisuja pulmiin, joista hänelle tullaan keskustelemaan. Kes-

kusteleva johtajuus on myös kuuntelevaa ja aidosti kuulevaa ja läsnä olevaa 

johtajuutta. Esimiehen on osoitettava kuulleensa sen, mitä työntekijä on tullut 

kertomaan tai kysymään häneltä, olipa asia kuinka vaikea tai monimutkainen 

hyvänsä. (Juuti & Rovio 2010, 23 – 33.) 
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Keskustelevan johtajuuden lisäksi hyvä johtamisen väline on myös kehityskes-

kustelut, jotka myös ohjaavat koko tiimin toimintaa. Kehityskeskusteluiden avul-

la jaetaan tietoa organisaation toiminnasta. Kehityskeskusteluilla ohjataan hen-

kilöstön toimintaa, pyritään löytämään ihmisten voimavarat sekä antamaan tilai-

suus niiden käyttöön. Oman tiimin toiminnan ymmärtäminen ja organisaation 

tavoitteiden tietäminen on jokaisen työntekijän oikeus. Työntekijän on helpompi 

ymmärtää oma roolinsa ja asemansa. Henkilöstön jatkuva kehittäminen paran-

taa myös yrityksen kilpailukyvykkyyttä. Myös itseohjautuvuuteen ohjaavalla toi-

minnalla on organisaation menestymiseen suotuisat vaikutukset. Organisaati-

ossa tarvitaan vähemmän seurantaa ja valvontaa. Esimiestyötä helpottavat ke-

hityskeskustelut ovat erinomainen tapa koota tietoa tiimien toiminnasta ja työn-

tekijöiden potentiaalista ja mahdollisista osaamisista. Kehityskeskustelutilan-

teissa esimies pääsee selville, kuinka työntekijät ovat selvillä organisaation toi-

minnasta, strategiasta ja arvoista. Esimiehellä on myös loistava tilaisuus kuulla 

työntekijänsä työmotivaatiosta, jaksamisesta ja työstä selviytymisestä. Kehitys-

keskusteluissa voi esimies myös antaa palautetta hyvästä toiminnasta sekä on-

nistuneista suorituksista. Työyhteisön ja tiimien, vaikka olisi hyvinkin itseohjau-

tuva tiimi, toiminnan ja yhteisöllisyyden kannalta kehityskeskustelut esimiehen 

kanssa on vuorovaikutustilanteita, joissa voidaan tarkistaa töiden jakautuminen 

tasapuolisesti, oikeudenmukaisen toiminnan toteutuminen, tarpeettomien töiden 

tekeminen sekä tehtävien tärkeysasteen ymmärtäminen. Kehityskeskustelu on 

vuorovaikutustilanne, jossa kuullaan ja kuunnellaan. Hyvähenkiset keskustelut 

mahdollistavat työntekijän parannusehdotusten ja uusien ideoiden esilletulon. 

Työntekijöillä on usein hyviä kehittämisideoita, jotka helposti tahtovat jäädä pi-

mentoon. (Meretniemi 2012, 19 – 25.) 

3.3 Tiimiorganisaation osaamisen ja toiminnan kehittäminen 

Johtaminen on tiedon johtamisen lisäksi myös taidoista ja osaamisesta huoleh-

timista sekä niiden lisäämistä siten, että organisaation tavoitteet voidaan saa-

vuttaa. Henkilöstön tiedot ja taidot luetaan yrityksen henkiseen pääomaan, joka 

on osa yrityksen tietopääomaa. Tietopääoma sisältää lisäksi henkisen ja raken-
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teellisen pääoman. Organisaatioissa seurataan myös asiakastyytyväisyyttä, 

joka on kannattavuuden yksi edellytyksistä. Kannattavuus turvataan hyvällä 

asiakaspalvelulla ja se edellyttää henkilöstön osaamisen jatkuvaa kehittämistä. 

Yrityksen omassa hallinnassa pitäisi olla sellainen ydinosaaminen, jota kilpailijat 

eivät voi kopioida. Ydinosaamista lisätään ja kehitetään jatkuvasti sekä osaami-

nen keskitetään valittuihin keskittymisalueisiin.  Hiljainen piilevä tieto ja taito 

organisaatiossa olisi vapautettava innovaatioiden synnyttämiseen ja luoviin pro-

sesseihin. Yrityksissä pitää vahvistaa sellaista ydinosaamista, josta on hyötyä 

yritykselle kovenevassa kilpailussa. Organisaatioissa tarvitaan oppimista tuke-

vaa johtamista ja henkilöstöä kehittämiseen tähtäävää toimintaa. Organisaation 

oppimisesta ja ydinosaamisen kehittämisestä syntyy yritykselle kilpailuetu. (Vii-

tala 2003, 175 – 182.) 

Oppivaa yritystä ei rakenneta hetkessä. Ajan myötä karttuneet ja huolellisesti 

valitut asenteet johtavat parhaisiin tuloksiin. Yrityksissä tarvitaan oppimiselle 

myönteinen ilmapiiri. Määrätietoista ja kärsivällistä otetta edellytetään oppimis-

kyvyn kehittämiselle. Strategian suunnittelulle, asiakkaiden tarpeiden erittelylle 

ja nykyisten työjärjestelmien arvioinnille on varattava aikaa, niitä on pohdittava 

ja analysoitava huolella, jotta voidaan kehittyä. Raja-aitojen kaataminen vauh-

dittaa tehokkaasti oppimista. On olennaisen tärkeää järjestää henkilöstölle kou-

lutusta ja valmennusta aivoriihitoimintaan ja ongelmienratkaisuun sekä kannus-

tettava ajatustenvaihtoon. Erilaisissa avoimissa ja järjestetyissä vuorovaikutusti-

lanteissa, joihin osallistuu yrityksen ihmisiä eri tasoilta, yritys saa uusia ja tuorei-

ta näkökulmia ja ideoita toimintansa kehittämiseen. Tiimit ovat oppimisen pe-

rusyksiköitä nykyaikaisissa organisaatioissa. Kannustava johtamiskulttuuri kan-

nustaa myös jokaista henkilöä yrittämään ja kokeilemaan. Yleisesti hyväksytty 

ja tehokas tapa oppia ja kehittyä on oppia ja ottaa mallia toisilta. Tiedonsiirrossa 

tehokkaita tilanteita ovat erilaiset keskustelutilanteet, sisäiset palaverit ja ihmis-

ten liikkuminen organisaatiossa. Asianmukainen ja ajantasainen informaatio 

ovat perusedellytyksiä oppimisessa. Viitalan mukaan: ”Tiedon jakaminen tulisi 

olla mahdollisimman avointa”. (Viitala 2003, 190 – 193.) 
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Työyhteisön kehittämisen tulisi olla järjestelmällistä toimintaa. Työyhteisön 

omista tarpeista lähtevä tarkastelu ja sitoutuminen ovat tärkeimmät lähtökohdat 

työyhteisön kehittämiseen. Työn sisältö ja järjestelyt, organisaation toimintata-

vat sekä organisaation ilmapiiri ovat työyhteisön terveyttä mittaavassa kyselys-

sä selvitettäviä asioita. Työtyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. omat 

vaikuttamismahdollisuudet työhönsä sekä työn kehitettävyys. Toisaalta vaikut-

tavia asioita ovat myös toiminnan jatkuva parantaminen ja muutoksen hallinta ja 

koulutus organisaatioiden toimintatavoissa. Myönteinen perussuhtautuminen 

oppimiseen ohjaa yritystä jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen. Organisaation 

tehokkuutta ja työntekijöiden hyvinvointia pyritään parantamaan organisaatioi-

den kehittämisessä käsi kädessä, koska vain hyvinvoiva työntekijä voi olla te-

hokas. Osaamisen johtaminen ja kehittäminen on siis jatkuvaa kehittämistä ja 

oppimista avoimessa, erilaisuutta hyväksyvässä ilmapiirissä. Henkilöstöjohtami-

sen toteuttajalle on haaste ymmärtää, kehittää ja toimia organisaatiossa, sys-

teemisessä kokonaisuudessa. (Viitala 2003, 206 – 214.) 

Haastavat, mutta realistiset tavoitteet ovat aikaansaannossuuntaisen johtajan 

toiminnan pyrkimyksinä. Tavoitteet tulee asettaa siten, että kaikki asianosaiset 

voivat olla samaa mieltä tavoitteista ja jokainen sitoutuu niihin. Esimerkiksi tiimi-

organisaatio kokoontuu esimiehen, koulutusorganisaation koulutuspäällikön, 

johdolla sopimaan yhdessä lopullisista tavoitteista. Tavoitteet pitää olla mitatta-

vissa ja niiden pitää olla selkeät, aikataulutettu ja määritelty. Tavoitteisiin voi-

daan myös sisällyttää laatu. Koulutusorganisaatiossa koulutuspäälliköllä, joka 

on lähiesimiehenä asettamassa tavoitteita, on välittömässä alaisuudessaan 

useita opettajia ja kouluttajia. Hänellä on myös vastuu muutostilanteissa ja hän 

ei ole koulutushenkilön roolissa. Koulutuspäälliköiden toimenkuvaan tyypillisesti 

kuuluvat seuraavanlaiset tehtävät: kurssien rakenteiden tiedot, koulutuspaketti-

en tiedot, motivointi, koulutustarvearviot, palaverien järjestäminen ja kokouksiin 

osallistuminen. Koulutuspäälliköllä on valta päättää monista koulutuksiin ja kou-

luttajiin liittyvistä asioista. Koulutuspäällikön tulee olla selvillä omasta toimenku-

vastaan ja sen jälkeen ryhmänsä, tiiminsä tai yksikkönsä tehokkuuden merki-

tyksestä. Koulutuspäällikkö joko yksittäisesti kouluttajan tai yhdessä koko tii-

minsä kanssa tarkastelee edistymistä ja tavoitteiden saavuttamista. Jos tavoit-
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teita ei ole saavutettu, niin yhdessä mahdollisesti asetetaan uudet tavoitteet tai 

sovitaan korjaavat toimenpiteet. Tarkastelussa keskeisenä asiana on tarkastel-

la, missä määrin tavoitteet on saavutettu. Syynä tavoitteiden saavuttamatto-

muuteen voi olla, että tavoitteet on asetettu liian korkealle, resursseja on liian 

vähän, suunnittelu on huonoa tai suunnitelmallisuus puuttuu ja motivaation puu-

te. Tarkastelussa ei pitäisi puhua persoonallisuuspiirteistä eikä kielteisesti yksi-

tyiskohdista. Tarkastelussa ei pidä kiinnittyä liikaa epäolennaisuuksiin. Keskus-

teluissa tulee olla vilpitön ja avoin. Moitteet ja henkilökohtaisuuksiin meneminen 

heikentävät motivaatiota ja suorituksia, eivätkä auta alaista parantamaan suori-

tustaan. Esimies ei voi olla liian osallistuva tai liian jäykkä ja alaisen on ymmär-

rettävä, että hänen ei tarvitse persoonana muuttua, mutta hänen tulee sitoutua 

aikaansaannoksiin ja valmistautua keskustelemaan suorituksista. Tuloksia alai-

sen tulee saada aikaiseksi, mutta alaisen tehtävä ei ole tehdä esimiehestä on-

nellista. (Reddin 2000, 159 – 160, 208 – 210, 222 – 226.) 

Pentti Sydänmaanlakka kirjassaan ”Älykäs organisaatio” korostaa osaamisen 

johtamisprosessin lähtevän liikkeelle organisaation vision, strategian ja tavoit-

teiden kirkastamisesta. Organisaatioiden pitää määritellä oma ydinosaamisensa 

ja kysyä mitä varten yritys on olemassa. Ydinosaaminen konkretisoidaan orga-

nisaation eri osa-alueille osaamisalueiksi ja osaamisiksi. Jatkuva kehittäminen 

on osaamisen johtamisen tavoitteena.  Strategiasta alkaen osaamistarpeet on 

selkeästi määritelty. Organisaatioiden osastot ovat osaamiskeskuksia, jolla on 

kyky luoda lisäarvoa ja sillä on tiettyä erityisosaamista organisaatiossa. Osaa-

mistarpeissa on tarkasteltava nykyhetkeä sekä peilattava sitä tulevaisuuteen 

muutaman vuoden säteelle. Kehityssuunnitelmat viedään sen jälkeen yksilöta-

solle. Alaiselta vaaditaan tiettyä osaamista suoriutuakseen annetuista tehtävis-

tä, joihin liittyy tietyt avaintehtäväalueet ja tavoitteet. Osaamisen kysyntä ja tar-

jonta on määriteltävä ja näitä tekijöitä arvioimalla organisaatio voi määritellä 

osaamisstrategiansa ja tarvitsemansa osaamisen kehittämisen nyt ja tulevai-

suudessa. Kehittämissuunnitelma pohjautuu tehtyihin osaamislistauksiin ja – 

luokituksiin. Osaamisen johtaminen tarjoaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan 

organisaation henkilöstön kehittämiseen. (Sydänmaanlakka 2001, 122 – 125.)  
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Sydänmaanlakka on myös kirjoittanut älykkäästä organisaatiosta, joka on tule-

vaisuuden ihanneorganisaatio. Organisaatio uusiutuu jatkuvasti ja ennakoi muu-

toksia sekä oppii nopeasti. Tietoa käsitellään monipuolisesti ja sitä jalostetaan 

jatkuvasti älykkäässä organisaatiossa. Tavoitteena on tiedon soveltaminen ja 

kehittäminen. Älykäs organisaatio pyrkii säilyttämään kykynsä katsoa asioita 

tuoreesti. Kehittäminen vaatii kokeilua ja innovatiivisuutta. Aikaa pitää olla myös 

tiedon tietoiseen ymmärtämiseen. Selkeä visio ja strategia ovat tärkeitä. Visio 

pitää olla ymmärrettävä ja sen pitää motivoida koko organisaatiota. Visio ja stra-

tegia säilyvät, mutta kaikki muut ovat jatkuvassa muutoksessa. Älykkäässä or-

ganisaatiossa arvot ohjaavat toimintaa. Omien arvojen lisäksi pitää olla myös 

universaaleja arvoja, kuten yksilön kunnioittaminen, jatkuva oppiminen ja kestä-

vä kehitys. Tiimien toiminnan ohjaukseen ja organisointiin tulee panostaa järjes-

telmällisesti organisaation omien määriteltyjen mallien mukaisesti. Tärkeimmiksi 

asioiksi Sydänmaanlakka nostaa älykkään organisaation muutosvalmiuden ja 

uusiutumisvalmiuden. (Sydänmaanlakka 2001, 204 – 211.) 

Resurssien suunnittelu on esimiestyön kulmakiviä, toteaa Sanna Virtainlahti 

kirjassaan ”Hiljaisen tietämyksen johtaminen”. Työntekijät tarvitsevat aikaa tie-

tämyksensä esilletuomiseen. Hyvään lopputulokseen pääsemiseen tarvitaan 

riittävästi aikaa myös yksittäisen työntekijä työn suunnittelussa ja ajoittamises-

sa. Tietämyksen hallintaan liittyvät tehtävät ovat osa työntekijän työnkuvaa. Hil-

jaisen tietämyksen dokumentointiin ja jakamiseen on varattava aikaa. Uuden 

työntekijän perehdyttämiseen ja työhön ohjaukseen pitää varata myös riittävästi 

aikaa. Hiljaisen tietämyksen nostaminen esille ja siihen muutoksen saaminen 

vaatii myös riittävästi aikaa. Koko organisaatioon tarvitaan mahdollisesti uusia 

toimintamalleja, jotta hiljainen tietämys saadaan hyödynnettyä ja jaettua työyh-

teisön jäsenten kesken. Ongelmat kohdistuvat usein tilanteisiin, joissa työntekijä 

on jäämässä eläkkeelle. Liian usein työntekijä vain jää pois eikä hänen kans-

saan ole keskusteltu riittävästi hänen tietämyksestään. Resurssien puute on 

kustannuskysymys, vaikka päällekkäiset palkkakustannukset ovat pieni kustan-

nus siihen verrattuna, että tieto jää saamatta. Seuraajan puutteellisten tietojen 

seurauksena voi tulla turhia virheitä, puutteellista toimintaa ja palvelun laadun 

heikkenemistä. (Virtainlahti 2009, 177 – 180.) 
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4 CASE TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS / 

PUHDISTUSPALVELUTIIMI 

Turun Aikuiskoulutuskeskus on ammatilliseen aikuiskoulutukseen erikoistunut 

koulutuksen järjestäjä, joka toteuttaa omaehtoista aikuiskoulutusta, työvoima-

koulutusta, oppisopimuskoulutusta sekä yritysten henkilöstökoulutusta. Turun 

Aikuiskoulutuskeskusta ylläpitää Turun Aikuiskoulutussäätiö.  

Aikuiskoulutuksen kysymykset nousivat esiin 1960 ja 1970 -lukujen vaihteessa. 

Tuolloin jatkuvan ammatillisen aikuiskoulutuksen tarvetta ei pidetty niin tärkeänä 

kuin nykyään. Turun kaupunki halusi kehittää alueen työvoiman osaamista ja 

perusti Turun Ammattikurssisäätiön 31.12.1969. Säätiön tarkoitus perustuu 

vuonna 1965 säädettyyn lakiin työllisyyttä edistävästä ammatillisesta koulutuk-

sesta. Säätiö perusti vuonna 1976 Turun Ammatillisen Kurssikeskuksen. Vuon-

na 1978 vuokrattiin Inka Oy:n tilat Kärsämäestä, jotka säätiö sittemmin on osta-

nut itselleen. Kärsämäen tilojen myötä Ammatillisen Kurssikeskuksen toiminta 

vakiintui. Vuonna 1999 Ammattikurssisäätiöstä tuli Turun Aikuiskoulutussäätiö. 

Nykyään Ammatillinen Kurssikeskus tunnetaan Turun Aikuiskoulutuskeskukse-

na (Turun AKK).  

Turun AKK on aikuisoppilaitos, joka tarjoaa opiskelijoilleen sekä tutkintoon val-

mistavaa ammatillista koulutusta että eri ammattialojen täydentävää lisäkoulu-

tusta. Oppilaitoksessamme on noin 150 päätoimista opettajaa, joiden lisäksi 

opetusta antavat myös eri alojen asiantuntijat. Päivittäin oppilaitoksen eri koulu-

tuksissa opiskelee yhteensä yli 2000 opiskelijaa ja opiskeluvuoden aikana noin 

6000–7000 opiskelijaa. 

Palvelutoimiala järjestää perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmista-

vaa sosiaali- ja terveysalan, liiketoiminnan koulutusalan, matkailualan, ympäris-

töalan, kotitalous- ja kuluttajapalvelualan, puhdistuspalvelualan ja asioimistulkin 

koulutusta, kielikoulutusta ja maahanmuuttajakoulutusta. Lisäksi järjestetään 

erityisryhmien koulutusta, kuten työkyvyn ylläpitämiseen tähtäävää ja ohjaavaa 
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koulutusta työttömille, työttömyysuhan alaisille tai ammatinvaihtajille. Koulutus-

valikoimaan kuuluu myös suoraan yritysten tarpeisiin räätälöityjä henkilöstökou-

lutuksia, täsmäkoulutuksia sekä erilaisia teemaseminaareja. 

 

Kuvio 1. Turun Aikuiskoulutuskeskuksen organisaatiokaavio 

4.1 Turun Aikuiskoulutuskeskuksen puhdistuspalvelutiimi ja sen haasteet 

Haastattelut on suoritettu joulukuussa 2013 sekä tammikuussa 2014 Turun Ai-

kuiskoulutuskeskuksessa. Haastatteluissa on haastateltu kaikkineen yhdeksää 

henkilöä, jotka kuuluvat Palvelun tulosalueeseen. Heistä kuusi on puhdistuspal-

velutiimissä opettajana, kaksi ovat koulutuspäällikköinä sekä yksi on Palvelun 

tulosalueen koulutusjohtaja. Puhdistuspalvelutiimissä työskentelee kokopäiväi-
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siä ja päätoimisia opettajia ja kouluttajia kahdeksan, joista usea on jäämässä 

eläkkeelle muutaman vuoden kuluttua. 

Tulokset 

Haastattelujen alussa kysyttiin työnkuvasta ja työnkuvan muuttumisesta. Puh-

distuspalvelutiimin opettajien sekä koulutuspäällikön että koulutusjohtajan työn-

kuva sisältää ne asiat, mitkä talon strategiaan on kirjoitettu. Koulutusjohtaja vas-

taa Palvelu tulosalueen strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta, henkilös-

tön ja tuloksen, strategian toteutumisesta ja visioiden ylläpitämisestä. Koulutus-

päälliköt vastaavat opetustoiminnan järjestämisestä ja asiakkuustyöstä, johon 

kuuluvat myyntityö, markkinointi, neuvottelukuntatapaamiset ja niiden järjestä-

minen. Koulutuspäälliköt tekevät oman alansa koulutustarjoukset ja budjetit. 

Heille kuuluu henkilöstöjohtamisen ja lähiesimiehenä toimimisen lisäksi talou-

den suunnittelu sekä henkilöstöresursointi. Opettajien työt koostuvat ammattiai-

neiden opettamisesta, opetuksen järjestämisestä, lukujärjestysten ja luokkava-

rausten tekemisestä, opiskelijoiden valinnoista, koulutuksen seurannasta ja val-

vonnasta, tutkintojen järjestämisestä ja toteutumisesta, opiskelijoiden ohjaami-

sesta ja työssäoppimisen valvonnasta. Opettajat täyttävät päiväkirjaa koulutuk-

sista ja niiden sisällöistä, tarkastavat opiskelijoiden tekemiä verkkotehtäviä sekä 

kirjallisia tehtäviä ja tutkintotilaisuussuunnitelmia, kirjaavat arvioinnit oppilashal-

lintajärjestelmään sekä suunnittelevat koulutukset, jotka sisältävät tutkinnon 

vaatiman teoriasisällön. Työssäoppimispaikkojen järjestämisessä pyritään mah-

dollisuuksien mukaan ottamaan huomioon opiskelijan henkilökohtaistamiskes-

kusteluissa asetetut tavoitteet.  

Haastatteluissa tuli ilmi, että selkeä luokka opetus on vähentynyt ja etäopetuk-

sen ja etätehtävien määrä on lisääntynyt. Vastaajat kokivat työnkuvan muuttu-

neen seuraavasti: 

- Verkkokoulutusmateriaalin kirjoittaminen ja verkkotehtävien tarkastami-

nen on perinteisen luokkaopetuksen tilalla.  

- Kiire on lisääntynyt ja tahti on tiukentunut 

- Vaatimuksia on tullut enemmän.  
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- StudentaPlus, uusi oppilashallintojärjestelmä, on aikaa vievää.  

- Eri tavalla opiskelevien opiskelijoiden määrä on kasvanut.  

- Opiskelijat tarvitsevat enemmän ohjausta työhönsä ja tutkintotilaisuuk-

siinsa.  

- Atk-ohjelmia on tullut lisää ja vanhat ohjelmat ovat muuttuneet.  

- Puhdistuspalveluala on muuttunut, siihen on tullut uusia asioita.  

- Sosiaalisen median mukaantulo 

- Erilaisen osaamisen tarve lisääntynyt, tekee työn raskaammaksi.  

- Opettajan pitää olla monen alan asiantuntija. 

Haastatteluissa kävi ilmi myös, että työssä viihtyminen, tyytyväisyys työhön ja 

tämän hetkiseen tilanteeseen on korkea. Koulutusjohtaja Arja Hännisen sanoin: 

”Työn ilo, tekemisen vapaus”, tuntui toteutuvan enimmäkseen kaikkien vastaaji-

en kokemuksena työstä AKK:ssa. Vastaajat kokivat, että työ vastaa toiveita ja 

omaa osaamista ja työ on itsenäistä ja monipuolista sekä työtä saa tehdä rau-

hassa. Työn hallinta on hyvää ja työssä päästään käyttämään olemassa olevaa 

omaa osaamista, joka tuntui olevan vastaajista tärkeää. Itseään saa toteuttaa 

tarpeeksi ja kaikki kokivat työnsä luovana. Työssä koettiin mielekkäänä myös se 

tunne, että on annettavaa tutkinnon suorittajille ja opiskelijoille. Toisaalta monia 

asioita on ollut pakko tehdä ja oppia tekemään. Työtä motivoi, että on arjessa 

läsnä oleva esimies, jolta saa aina tukea ja joka on varmasti omiensa puolella. 

Tärkeää on, että on lähiesimies, joka uskoo työntekijöihinsä ja antaa tehdä niitä 

töitä, jotka sopivat hänelle ja joissa hän on omimmillaan. AKK:n oma strategia 

on, että oikeat ihmiset ovat oikeassa paikassa. Avoimuutta ja tietynlaista innos-

tuneisuutta työhön tarvitaan ja siinä on mahdollista olla positiivisia tiennäyttäjiä, 

edellä kulkijoita. Omalla työllään ja toiminnallaan voi näyttää esimerkkiä rehelli-

sesti ja avoimesti. 

Haastatteluissa kartoitettiin myös puhdistuspalvelutiimin erilaisia osaamisaluei-

ta. Tiimistä löytyi monenlaista osaamista. Useampi tutkinto hallitaan alusta lop-

puun. Monella opettajalla on hyvät tai erittäin hyvät atk-taidot ja heillä on hallus-

saan erilaisten ohjelmien hallinta. Asiakkaiden kohtaaminen ja asiakaspalvelu-

taidot, niiden kehittäminen ja opettaminen opiskelijoille ovat osa osaamista. 
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Budjetointi- ja resursointitaitoja sekä hallinnointitaitoja löytyy tiimistä. Atk-taidot 

ovat tänä päivänä lähes jokaiselle välttämätön taito, myös opettajan työssä. 

Muutama opettaja kokee, että heidän atk-taitonsa ovat hyvät ja he hallitsevat 

käytettävissä olevat järjestelmät. Microsoftin Office-ohjelmat ovat käytössä ja ne 

osataan pääsääntöisesti hyvin. Verkko-oppimisalusta Optima on myös jokaisen 

käytössä, mutta sitä ei ole aikaa hyödyntää riittävästi. Oppilashallintajärjestelmä 

StudentaPlussan käyttö koetaan enimmäkseen monimutkaisena ja sen käyttö 

vie erityisesti aikaa. Kahden opettajan mielestä eri atk- ohjelmien kanssa me-

nee työaikaa nykyään lähes puolet työajasta. Atk- ohjelmien käyttö on useam-

man mielestä lisääntynyt huomattavasti ja yksi opettajista kommentoi, että tieto-

koneella tehtävät työt ovat jopa nelinkertaistuneet viimeisten kymmenen vuoden 

aikana. Taitoja haluttaisiin kehittää videoinnissa ja videoiden tallentamisessa, 

videolinkkien editoinnissa ja niiden liittämisessä opetusmateriaaliin, me-

diaosaamisessa, sosiaalisen median hyödyntämisessä sekä älytaulujen hyväk-

sikäyttämisessä. Kolme opettaja koki selviytyvänsä tällä hetkellä jotenkin pakol-

lisissa asioissa, mutta he kokivat, että taidot voisivat olla paremmatkin.  

Haastatteluissa tuli ilmi, että osaamista pidetään yllä monin tavoin, esimerkiksi 

tutkintotilaisuuksiin ohjaamistilanteissa työpaikoilla ja tutkintotilaisuuksissa käy-

dään läpi työpaikkojen erilaisia asioita, työvälineitä ja työkaluja.  Yksi opettajista 

koki, että opiskelijoiden tutkintotilaisuuksien yhteydessä pääsee perehtymään 

hyvin työelämään, erilaisiin yrityksiin ja heidän toimintaperiaatteisiin. Tutkintoti-

laisuuksien järjestämisen yhteydessä saa tietoa, mitä yrityksissä tapahtuu. Seu-

raamalla aikaansa, lukemalla alan julkaisuja ja lehtiä, töitä tekemällä ja olemalla 

yhteistyössä työelämän kanssa voidaan osaamista pitää ajan tasalla. 

Kysyttäessä vastuun kokemisesta haastateltavat kokivat olevansa hyvin vas-

tuunsa tietäviä ja ymmärtäneitä. Kun oikeat ihmiset ovat oikeassa paikassa ja 

omat vastuualueet on ymmärretty, niin vastuu omasta työstä ymmärretään. 

Koulutuspäällikölle on määritelty omat työtehtävät, joista hän vastaa. Opettajilla 

on vastuu koulutuksen onnistumisesta ja organisoinnista, tutkintojen saavutta-

misesta sekä opiskelijoiden työllistymisestä. Taloudellinen vastuu on jokaisella. 

Vastuuta kannetaan opiskelijoiden tutkintoihin valmentamisesta ja varmistami-
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sesta heidän selviytymisestään tutkintotilaisuuksista hyväksyttävästi. Työvoi-

mapoliittisissa koulutuksissa pitää olla vastuussa myös koulutuksen tilaajan ja 

rahoittajien suuntaan koulutuksen toteutuksista sovitun mukaisesti. Koulutuksen 

järjestäjän pitää nauttia myös rahoittajien luottamusta. 

4.2 Turun AKK:n puhdistuspalvelutiimin kehittämistarpeet ja -ehdotukset 

Haastatteluissa nousi monenlaisia kehittämisehdotuksia. Kun työnantajaedusta-

jien haastatteluissa tuli esiin tarve englanninkielisestä puhdistuspalvelualan 

koulutuksista, niin englannin kielen koulutus olisi tarpeellinen lisäkoulutus puh-

distuspalvelutiimin opettajille. Kun opiskelija-aines tulee muuttumaan hetero-

geenisemmaksi, tarvitaan enemmän erityispedagogista osaamista. Puhdistus-

palvelutiimiin kaivataan lisää ammatillista koulutusta. Yhteisöllisen median hyö-

dyntämiseen tarvitaan myös lisää ohjeistusta. Eri tekniikoiden hyödyntämiseen 

opetuksessa tarvitaan päivitystä ja kaivattiin lisää tietoa uusista siivousteknisistä 

asioista, esimerkiksi laikoista sekä elintarvikehygieniasta. Osaamisen arviointi 

koetaan myös haasteelliseksi ja siihen kaivataan lisää koulutusta. Kolmen opet-

tajan mielestä työhön kaivattaisiin enemmän jonkinlaista tukea ja mahdollisesti 

työnohjaus olisi välillä kouluttajille paikallaan. Varsinkin silloin, kun on haastavia 

asioita, vaikka ei olisi mitenkään erityisen haasteellisia opiskelijaryhmiä. Tule-

vaisuudessa opetus haastaa kehittämään opetuksen muotoja ja erilaisten opis-

kelijoiden ohjaamistaitoja tarvitaan enemmän. Maahanmuuttajien ja maahan-

muuttajakoulutusten määrä todennäköisesti lisääntyy ja tähän haasteeseen tu-

lee vastata. 

Haastatteluissa keskusteltiin myös organisaatioiden tulevista muutoksista ja 

ammattiprofiilista. Organisaatioissa muutokset tulevat yhä nopeammin ja ver-

kosto-osaamisen merkitys kasvaa. Ammattiprofiili muuttuu, kun työnkuvat ka-

penevat tai laajenevat. Laman yhteydessä toimenkuvat laajenevat ja tarvitaan 

enemmän moniosaajia. Kun lama jää taakse, niin toimenkuvat kapenevat. Työ-

elämä muuttuu kaiken aikaa ja koulutuksen tulisi valmentaa opiskelijoita vas-

taamaan työelämän todellisia tarpeita. Tutkimustietoa tulevaisuudesta tarvitaan, 
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jotta tiedetään, mihin suuntaan koulutusta kehitetään ja miten vanhoja rakentei-

ta muutetaan. Opetuksessa ja koulutusten järjestämisessä pitäisi ajatella pi-

demmälle, millaisia toimenpiteitä ja mitä osaamista tarvitaan tulevaisuudessa. 

Ei niinkään sitä, mikä on tällä hetkellä vallalla vaan mihin suuntaan ollaan me-

nossa sekä mitä ja millaista koulutusta tullaan tulevaisuudessa tarvitsemaan. 

Tulevaisuudessa pitää hakeutua tekemään yhteistyötä useiden tahojen kanssa 

eikä enää yrittää tehdä kaikkea itse. Ei ole opiskelijoiden etu, jos vain yksi ihmi-

nen vastaa yksin koulutuksen järjestämisestä ja opetuksesta. Eri alojen asian-

tuntijat voivat olla kouluttamassa. Tiimiorganisaation toimintaa pitää kehittää ja 

ottaa paras osaaminen niistä ihmisistä, jotka ovat käytettävissä. Pakan sekoit-

taminen ja asioiden uudelleen ajattelu tarkoittaa, että vanhaan systeemiin ei 

palata takaisin. 

Haastatteluissa tuli esiin myös huoli uhkakuvista, jotka ovat ilmassa, että koko 

aikuiskoulutustoiminta ajetaan alas. Ministeriön toiminta tähtää siihen, että nuo-

riin panostetaan lisää ja esimerkiksi oppisopimuskoulutukset suunnataan nuoril-

le. Nuoria ei kuitenkaan ole tulossa puhdistuspalvelualalle. Oppisopimuskoulu-

tukset vetävät, koska ne eivät maksa työnantajalle mitään. Tarvitaan nopeaa 

reagointia vastaamaan niihin haasteisiin, mitä työelämältä tulee.  

Haastatteluissa keskusteltiin myös puhdistuspalvelutiimin nykyisistä toimintata-

voista sekä niihin kohdistuvista muutostarpeista. Puhdistuspalvelutiimiin toivo-

taan lisää avointa keskustelua sekä yhteisiä pelisääntöjä, miten toimitaan eri 

tilanteissa. Kokoukset ja palaverit kaipaavat kehittämistä ja suunnittelua. Lisäksi 

ne asiat, mitä palavereissa on suunniteltu ja päätetty, pitää toteuttaa. Tällä het-

kellä mennään kovin lyhyellä suunnittelulla. Puhdistuspalvelutiimiin tarvitaan 

enemmän yhteisöllisyyttä. On puhuttu siitä, että jokaisella pitäisi olla yksi henki-

lö, joka tuntee, mitä työkaverin työhön kuuluu. Tutkintosidonnaisuudesta, mikä 

on nyt ollut tämän puhdistuspalvelutiimin työnjaon perustana, pitäisi päästä 

eroon. Opetusmenetelmiä pitää kehittää ja pienemmällä henkilöstöllä tehdä pa-

rempaa tulosta. Tiimiltä puuttuu suunnitelmallisuus ja pitkän tähtäimen suunni-

telmat. Kun tulee yllättäviä tilanteita, niin esimerkiksi tutkintotilaisuuksiin arvioiji-

en löytäminen on vaikeaa. Isompia, yhteisiä koulutustapahtumia voitaisiin järjes-
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tää yhdessä useammalle ryhmälle; nyt jokainen tekee itse omia lukujärjestyksen 

ja luokkavaraukset omalle ryhmälleen. Toiminnan koordinoimista ja suunnittelua 

toivottiin toisaalta tiimin omasta aloitteesta ja toisaalta myös johdon taholta. Tu-

loksen seurantaan toivottiin myös kehitystä. Sitä tulisi tehdä säännöllisemmin, 

jotta koulutusta voidaan viedä tuloksellisemmin eteenpäin.  

Osaaminen on muutaman vuoden päästä uhattuna, kun muutama opettaja on 

jäämässä eläkkeelle. Siihen tilanteeseen pitää miettiä ratkaisut, jotta hiljainen 

tieto saadaan talteen. Kun tulee rekrytointitarve, niin uuden henkilön kohdalla 

pitää miettiä, minkälaisia osaajia ja opettajia koulutuksissa tullaan tarvitsemaan. 

Moniosaamista, englanninkielen taitoja ja asiakaspalvelutaitoja tullaan tarvitse-

maan lisää. 

Tärkeäksi koettiin myös täydennyskoulutusten organisoiminen. Koulutuspäivien 

suunnittelu ja asiantuntijavaraukset pitäisi aloittaa keväällä hyvissä ajoin edelli-

senä vuonna ja ottaa mukaan vuosikello suunnitteluun. Yrityksille pitää markki-

noida koulutuksia enemmän. Koulutukset ovat jatkossa palveluyrityksille kilpai-

luvalttina.  

Haastatteluissa oli erityinen huoli siitä, että nuorisokoulutukset vaativat opettajil-

ta erilaista osaamista. Tähän mennessä palvelutiimissä on toimittu aikuisten 

ihmisten kanssa. Nuoret ja nuorten tuleminen koulutuksiin tulevat muuttamaan 

koulutuksia. Nuoret vaativat tekemistä, joustavuutta tekemiseen, erilaisia ope-

tusmenetelmiä ja erilaisia keinoja asioiden läpikäymiseen. Esimerkiksi käytän-

nön harjoitukset ja harjoittelu erilaisissa kohteissa motivoi opiskelemaan. Osa 

asioista pitää käydä läpi teoriassa, esimerkiksi pH-taulukko, mutta enemmän 

pitää miettiä, miten asiat sovelletaan käytäntöön. Mielenkiinnon ylläpitäminen 

eri tavoin on tärkeää. Selkeä tiedottaminen ja erilaisten tietotekniset laitteet ovat 

tärkeitä elementtejä rakennettaessa koulutuksia nuorille. Johto joutuu perehty-

mään myös siihen, mitä nuorten koulutukset vaativat opettajilta. 

Johtamiseen myös tuli haastatteluissa ajatuksia. Johtaminen ei näy arjessa tällä 

hetkellä selkeästi läsnä olevana. Johtamisessa ei kuuluisi tarttua pieniin asioi-

hin, vaan asioista pitää keskustella avoimesti ja antaa enemmän suuntaviivoja 
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sekä tarttua ja tehdä todellisia tekoja. Johdon vastuulla on olosuhteiden luomi-

nen ja työkalujen antaminen opettajille. Tarvitaan selkeää henkilöstöpolitiikkaa 

ja enemmän työnohjausta. Tällaista voisi olla esimerkiksi ryhmäohjaus, jotta 

opettajat olisivat valmiimpia tulevaisuuteen. Kun on paljon tehtäviä asioita, niin 

monet asiat jäävät helposti kesken ja asioiden loppuun saattaminen ei toteudu. 

Kiireessä tehdään asioita vasemmalla kädellä. Tiimissä kaivataan selkeää seu-

rantaa siihen, että missä mennään tällä hetkellä. Kustannustietojen saaminen 

ajoissa koettiin myös tärkeäksi, jotta voisi ja pystyisi vaikuttamaan omien koulu-

tustensa kustannuksiin. 

Haastatteluissa nousi esiin myös, että yhteistyö työelämän kanssa on hyvällä 

mallilla ja tiivistä. Aikuiskoulutuskeskuksen tulisi näyttää modernilta, mutta myös 

teknisten laitteiden pitäisi toimia moitteettomasti.  

Haastatteluissa pohdittiin sitä, että tuloksiin ja tavoitteisiin pitää päästä. Jos on 

jotain epäkohtia toiminnassa, niin johdon pitää puuttua niihin. Mikä on yrityksen 

strategia, toimitaan sen mukaisesti. Jokaisella on oma osaamisalueensa ja tii-

missä pitäisi hyödyntää jokaisen omaa osaamista ja vahvuutta. Tiimissä tarvi-

taan selkeää koordinointia, mutta ei puuttumista asiantuntijuuteen. Eri asiantun-

tijoiden asiantuntijuus ja osaaminen pitää nostaa esille, jotta toiset tiimin jäsenet 

voivat käyttää sitä hyväkseen. Opettajat voisivat liikkua enemmän eri ryhmien 

välillä ja keskittyä siihen, mikä on kunkin oma vahvuus. Tiimityötä pitää kehittää 

ja pitää päästä eteenpäin, ei voida jäädä paikoilleen. 

Jokainen haastateltava koki, että puhdistuspalvelutiimi on ollut itseohjautuva 

ryhmä; esimiesten ei ole tarvinnut puuttua toimintaan vaan työt ovat sujuneet 

hyvin. Jos jollain on liikaa töitä, tiiminä pitäisi pystyä itse miettimään, miten työt 

hoidetaan, jotta kaikki työt tulisi hoidettua. Markkinointivastuuta voidaan siirtää 

kaikkien vastuulle. Taloudellisen ohjauksen merkitys on tärkeää huomioida. 

Onnistumisten seurantaa voisi olla sillä ajatuksella, että siitä olisi mahdollisuus 

ottaa mallia.  

Yhdessä haastattelussa haasteltava halusi tuoda esiin myös sen, että on tärke-

ää on myös muistaa ja huomioida, mitkä asiat ovat puhdistuspalvelutiimin vah-
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vuudet. Tiimissä on pitkän linjan ammattilaisia ja paljon hyviä käytäntöjä, pitkä 

kokemus puhdistuspalvelualalta ja koulutuksista sekä osataan suhteuttaa asioi-

ta opetushallitukselle ja ELY – keskukselle. Kontakteja on paljon ja talousalue 

tunnetaan hyvin. Puhdistuspalvelutiimin ilmapiiri on hyvä, halutaan tehdä töitä ja 

toimia yhdessä. Hyvästä tiimistä johtuen koordinoidumpi, tiimimäisempi tapa ja 

toimintamalli voisi onnistua.  

Huoli tulevaisuudesta ja jaksamisesta nousi esiin haastatteluissa. Laajempi ver-

kostoituminen ja tulevaisuusvisiointi auttavat tulevaisuudessa eteenpäin. Tiimin 

jäsenten pitää luoda ja hankkia hyvät yhteistyöverkostot, joista pystyy hankki-

maan tietoa ja taitoa. Toisaalta johdon tuki koettiin hyvin tärkeänä. johdon pitäisi 

tuntea paremmin työntekijänsä. Johdolta kaivattiin kiinnostusta siihen, mitä 

työntekijät tekevät. Opettajat kaipaavat johdon kiinnostumista ja välittämistä, 

mutta toisaalta toivovat vastuuta ja päätäntävaltaa osaajille selkeästi ja enem-

män. Yhteisesti sovittavien asioiden toteutumisen seuranta pitää ottaa esille 

säännöllisesti palavereissa. 

4.3 Puhdistuspalvelualan työnantaja edustajien haastattelujen tulokset 

Haastateltavien työnantajaedustajien yhteistyö AKK:n kanssa on jatkunut va-

jaasta vuodesta reiluun pariinkymmeneen vuoteen. Haastatellut työnantaja 

edustajat olivat satunnaisesti valitut edustajat ISS Palveluilta, Arkealta, Lassi-

la&Tikanojalta, NCleaniltä sekä SOL Palveluilta. Jokaisessa työnantajaedustaji-

en edustamissa yrityksissä on ollut muutama oppisopimusopiskelija koko ajan. 

Valmistuneitakin on yrityksissä vuosittain useita. Kahdella haastatelluista oli 

omakohtainen kokemus tutkintotilaisuudesta. Toinen on kokenut tilanteen hyvin 

jännittävänä ja hermostuttavana ja toinen liian helppona. 

Keskusteluissa työnantajaedustajien kanssa nousi päällimmäiseksi asiaksi tut-

kintotilaisuudet. Tutkintotilaisuudet ovat silloin onnistuneet hyvin, kun opiskelijan 

ammatillinen osaaminen tulee monipuolisesti esiin työelämän todellisissa tilan-

teissa. Tutkintotilaisuudet ovat kehittyneet oikeaan suuntaan, rennompaan ja 

todellisempaan sekä käytännönläheisempään suuntaan. Koulutuksen kautta 
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opiskelijat saavat työhönsä ammatillista ja oikeaa varmuutta. Tutkintotilaisuudet 

eivät ole enää sarja erillisiä temppuja vaan oikeaa tekemistä todellisessa työ-

ympäristössä. Jos opiskelijan tutkintotilaisuus joudutaan hylkäämään, niin hä-

nelle annetaan selkeät tiedot hylkäyksen syistä rakentavan palautteen kera.  

Toisaalta koettiin, että tutkintotilaisuuksissa ei painoteta tarpeeksi teoreettista 

osaamista. Koska opiskelu ja teoriatunneille osallistuminen on vapaaehtoista, 

tutkintotilaisuuksien pitäisi olla vaativampia. Niissä pitää vaatia tietoa ja osaa-

mista tai työtehtävien pitäisi olla haasteellisempia. Aktiiviseen tiedonhankintaan 

ohjaamisessa on koulutuksissa osittain epäonnistuttu. Osa tutkinnon suorittajis-

ta pääsee suppeilla tiedoilla läpi laitoshuoltajan ammattitutkinnoista. Yksi vaih-

toehto on, että tutkintotilaisuuksia olisi enemmän tai ne olisivat laajempia ja sel-

keästi pidempiä. Kirjallinen kysymyspatteristo perusasioista pitäisi käydä opis-

kelijoiden kanssa läpi ennen kuin päästetään opiskelija tutkintotilaisuuteen. Lai-

toshuoltajien ammattitutkintotilaisuuksia pitäisi vahvistaa niin, että niihin saa-

daan lisää uskottavuutta. Opettajilla pitäisi olla myös yhtenäinen linja tekemisis-

sä ja arvioinneissa. Siivouskoneajokortit, mitä koululla suoritetaan, ovat merkit-

täviä. Tänä päivänä koneita ei saa pelätä, vaan niitä pitäisi pystyä tehokkaasti 

käyttämään. 

Työnantajaedustajat olivat yhtä mieltä kouluttautumisen hyödyllisyydestä. Kil-

pailutilanteessa on erityisesti hyötyä siitä, että on useampi tutkinnon suorittanut. 

Tarjouspyynnöt pitävät sisällään jo vaatimuksen tai edellytyksen, että henkilön, 

joka tulee työskentelemään kohteessa, tulee olla suorittanut laitoshuoltajan 

ammattitutkinto. Muutenkin on ollut hyötyä tutkinnon suorittajista, koska heidän 

ansiostaan toiminta kehittyy. Hedelmällisintä on suorittaa laitoshuoltajan am-

mattitutkinto siten, että työntekijä on ollut jonkin aikaa siivoustöissä ja lähtee 

sitten suorittamaan ammattitutkintoa. 

Yhteistyöhön AKK:n kanssa ollaan tyytyväisiä ja yhteistyötä halutaan tehdä jat-

kossakin AKK:n kanssa. Työelämän ja aikuiskoulutuskeskuksen välinen yhteis-

työ koetaan erittäin hyvänä ja hedelmällisenä. Aikuiskoulutus on tosi hyvä tapa 

kouluttautua ammattiin. Aikuiskoulutuskeskus nähdään merkittävänä yhteistyö-
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kumppanina jatkossakin. AKK:n rooli uuden tiedon tuojana ja levittäjänä on 

myös tosi tärkeä. Myös opiskelijaharjoittelijat ovat tervetulleita. 

AKK:lta toivottiin toiminnan kehittämistä esimerkiksi opiskelijoiden valmentami-

sessa etukäteen tutkintotilaisuuksiin. Esimerkiksi niin, että tutkinnon suorittaja 

tekee harjoitusnäytön ennen varsinaista tutkintotilaisuutta. Joidenkin opiskelijoi-

den luona pitäisi käydä ohjauskäynnillä useammin ennen tutkintotilaisuuksia. 

Opiskelijoilta pitäisi myös vaatia kirjalliset suunnitelmat ja valmistautumisesta. 

Opiskelun etenemistä, opiskeluun osallistumista ja sitoutumista voitaisiin valvoa 

enemmän yhteistyössä. Työantajat kaipaavat selkeää seurantaa, valvontaa ja 

informaatiota AKK:lta opiskelijoiden opiskelun etenemisestä ja tutkinnon suorit-

tajiin liittyvistä tärkeistä asioista. 

AKK: n tiloja voisi myös hyödyntää paremmin, koska AKK:lla on hyvät tilat, sii-

vouskoneet ja välineet. AKK:n tilojen vuokraamisen iltaisin koulutuksia varten 

alan yrityksille olisi yksi mahdollisuus palvella yhteistyökumppaneita. 

Myös jatkokoulutuksia toivottiin ja niitä tarvitaan työelämässä siihen, miten var-

mistetaan osaaminen myös tutkinnon suorittamisen jälkeen. Tutkintotilaisuusti-

lanteissa keskustellaan puhdistuspalvelualan kehittymisestä ja sitä yhteistyötä 

kaipaisi muutenkin säännöllisesti. Työnantajien haastatteluissa nousi huoli am-

matillisuuden sekä motivaation ylläpitämisestä. Tarvittaisiin täsmäkoulutusta 

arjen hallintaan ja työelämän tiukkaan tahtiin, työn raskauteen ja kiireeseen. 

Noihin asioihin odotetaan jotain viisautta tai helpotusta. Täydennystä voisi tulla 

ihan pieni muotoisesti, työntekijät näkisivät toisiaan ja saisivat kertausta vaikka 

vain tietoiskutyyppisesti. Jonkinlainen mainoskirje, sähköposti tai puhelu silloin 

tällöin AKK:lta asiakkaille päin olisi tervetullut. 

Maahanmuuttajataustaisia laitoshuoltajaharjoittelijoita on tulossa neljäksi kuu-

kaudeksi. Neljässä kuukaudessa pystyy näkemään selvemmin opiskelijan mah-

dollisuudet. Varsinkin, jos onnistuu löytämään opiskelijalle hyvän työkohteen, 

niin että opiskelija, työntekijä ja kohde sopivat yhteen. Maahanmuuttajia on aja-

teltu nyt heidän lähtökohdistaan, kun on järjestetty riittävän pitkä työelämäjakso. 

Maahanmuuttajilla on näin mahdollisuus oppia sekä kieltä, että ammattia. Yksi 
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työnantajan edustaja korosti, että kahdeksan viikon työharjoittelu olisi varmasti 

hedelmällisempi harjoitteluaika. Työharjoitteluajan pitäisi pitää sisällään molem-

pia työvuoroja; iltavuoroa ja aamuvuoroa.   

Vielä toivottiin, että esimiestasokin huomioitaisiin jollain tavalla. Yksi tulevaisuu-

den haaste on saada maahanmuuttajille suunnattua koulutusta englanniksi, sii-

voustyönperusteista; aineet, koneet, välineet, menetelmät ja muita sellaisia asi-

oita, jotta he voisivat toimia siivoustyössä. Ohjaajaksi opiskelevalle, maahan-

muuttajataustaiselle, joka toimii maahanmuuttajien ohjaajana, olisi hyvä saada 

siivouksen perusasiat myös englanniksi. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 

Puhdistuspalvelutiimin toiminta on ollut laadukasta ja hyvin asiakaslähtöistä. 

Tiimi on tottunut toimimaan itseohjautuvasti ja vastuullisesti eri tutkintojen, opis-

kelijoiden, erilaisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Puhdistus-

palvelutiimin vahvuutena on paljon asiantuntijuutta ja osaamista sekä sitoutu-

mista työhön. Opettajat ja kouluttajat ottavat työstään vastuun aktiivisesti niin 

opiskelijoiden valmistumiseen liittyvissä asioissa kuin myös siinä, että tutkinto-

järjestelmä on hyvin tiedossa. Opettajat viihtyvät työssään. Tiimissä on hyvä 

yhteistyöhenki. Tiimin vahvuutta kuvaa myös se, että työkaveria ei jätetä pu-

laan. Laajat yhteistyöverkostot ja vahva verkostoituminen eri puolille on myös 

hyvä pohja lähteä kehittämään yhteistyötä asiakkaiden kanssa eteenpäin. 

5.1 Puhdistuspalvelutiimin toiminnan kehittäminen 

Haastatteluissa esiin noussut palaverikäytäntö on selkeästi yksi niistä asioista, 

jota lähdetään kehittämään.  

 

Kuvio 2. Tiimiorganisaatiotoimintamalli puhdistuspalvelutiimille 



40 
 

Asiantuntijatiimit muodostetaan osaamisten ja vahvuuksien perusteella. Kehit-

täminen aloitetaan tekemällä tiimin jäsenten osaamisista ja vahvuuksista taulu-

kot (liite 3), joiden avulla muodostetaan pienemmät asiantuntijatiimit.  Asiantun-

tijatiimit kokoontuvat säännöllisesti ja niissä palavereissa tulleet ajatukset ja ke-

hitysehdotukset tuodaan puhdistuspalvelutiimin palavereihin. Alussa sovitaan 

yhdessä yhteiset pelisäännöt, joihin jokaisen tulee sitoutua. Yhteisissä palave-

reissa tehdään suunnitelmat yhdessä puoleksi vuodeksi eteenpäin, jotta voi-

daan ennakoida esimerkiksi tutkintotilaisuuksien aiheuttamat ruuhkahuiput.  

Palaverikäytännön muutoksella pyritään huolehtimaan siitä, että sovitut ja pää-

tetyt asiat viedään eteenpäin ja tehdään valmiiksi.  

Asiantuntijatiimien avulla pyritään syventämään osaamista. Tarkoitus on, että 

vastuut jaetaan ja löydetään jokaiselle osa-alueelle pari kolme henkilöä, jotka 

perehtyvät yhdessä sovittuihin asioihin tarkemmin. He ovat vastaisuudessa nii-

den asioiden vastuunkantajat ja asiantuntijat. Puhdistuspalvelutiimi on toiminut 

pääsääntöisesti niin, että jokainen on tehnyt vähän kaikkea ja varsinkin kaikki 

ovat vastanneet oman ryhmänsä opetuksesta laaja-alaisesti ja eri vaiheista 

alusta loppuun yksin.  

Esimiehen eli koulutuspäällikön rooli on tiedottaa tuloksesta ja budjeteista. 

Osaamisen johtaminen eli asiantuntijoiden johtaminen on keskustelevaa johta-

mista. Asiantuntijoille annetaan työskentelymahdollisuudet ja varmistetaan, että 

on hyvät työvälineet ja tietokoneohjelmat työn tekemiselle eikä heidän varsinai-

seen asiantuntijuuteen puututa. Koulutuspäällikkö pysyy alaistensa osaamisista 

ja kuulumisista ajan tasalla kehityskeskusteluiden avulla. Hän laatii jokaisen 

alaisen kanssa henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman. Koulutuspäällikölle 

kuuluu asiakasyhteistyö sekä koulutustarjousten teko. Hänen tehtävänään on 

yhteydenpito rahoittajiin päin ja yhteistyön tekeminen heidän kanssa. Hänen 

tehtävänään on tuoda ja pitää esillä AKK:n strategiaa ja arvoja. Koulutuspäällik-

kö vastaa koulutusten kehittämisestä ja suunnittelusta. Hän voi olla eri asiantun-

tijatiimien toiminnassa mukana tarpeen ja omien mahdollisuuksiensa mukaan. 

Koulutuspäällikkö vastaa toiminnasta laajasti. Organisaatiomuutoksen jälkeen 

koulutuspäällikön työtehtävät ovat laajentuneet ja hänen vastuualueensa on 
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kasvanut melkoisesti. Asiantuntijatiimit toimivat itsenäisesti ja tukevat koulutus-

päällikön toimintaa. 

5.2  Työelämälähtöisyys 

Kehittäminen on helpompaa, kun tiedetään, mitkä ovat odotukset ja toiveet ai-

kuiskoulutusta kohtaan. Kun puhutaan puhdistuspalvelutiimin toiminnan kehit-

tämisestä ja tulevaisuuden näkymistä on luonnollista hakea tietoa ja ajatuksia 

myös yhteistyökumppaneilta ja niiltä ihmisiltä, joiden kanssa aikuiskoulutuskes-

kus työtä tekee tällä hetkellä. Työelämäyhteistyö on tulevaisuudessa entistä 

tärkeämpää ja ammatillinen koulutus tehdään jossain vaiheessa vielä enemmän 

työpaikoilla. Yhteistyössä ja käytännön työssä opiskelijan, opettajan, työelämän 

edustajien; työpaikkaohjaajan ja esimiehen kanssa koulutetaan työelämälle 

osaavat ammattilaiset. Koulutuspaketit, koulutusten sisällöt, tutkintotilaisuudet 

sekä työssäoppimisjaksot rakennetaan työelämälähtöisesti. Vuorovaikutusta ja 

keskustelua työelämän kanssa lisätään ja lähdetään yhdessä visioimaan, mil-

lainen ammatillinen profiili on esimerkiksi ammattinsa hallitsevalla laitoshuolta-

jalla. Aikuiskoulutusstrategiassa on kirjattu tärkeimpinä lähtökohtina asiakasläh-

töisyys ja työelämälähtöisyys. Tarkoituksena on kouluttaa henkilöitä työelämää 

varten ja työelämän tarpeisiin.  
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Liite 1 
 

Liitteet 

Haastattelukysymykset opinnäytetyöhön 

1. Millainen on työsi kuva tällä hetkellä? 

2. Mikä on tämä hetkinen osaamisesi?  

a. Millaiset ATK – taidot?  

b. Ovatko ATK – taidot riittävät tällä hetkellä työhösi näh-

den? 

c. Mitä muuta erityisosaamista? 

3. Miten työsi on muuttunut viimeisen kymmenen ja viimeisen viiden 

vuoden aikana? 

4. Mitä sellaista osaamista sinulla on, jota voisit hyödyntää koulutuk-

sissa, tiimiorganisaatiossa? 

5. Miten työnkuvasi vastaa toiveitasi, osaamista? 

6. Millä tavoin voit toteuttaa itseäsi? 

7. Millaista vastuuta sinulla on? 

8. Millaista lisäkoulutusta tarvitsisit? 

9. Miten kehität omaa ammatillista osaamistasi? Entä kouluttamistai-

tojasi? 

10. Millaista osaamista vaaditaan / tarvitaan viiden vuoden päästä? 

11. Millaista osaamista vaaditaan / tarvitaan kymmenen vuoden pääs-

tä? 

12. Mihin suuntaan pitäisi puhdistuspalvelutiimin toimintaa kehittää? 

13. Millaisiin muutoksiin puhdistuspalvelutiimin pitää varautua 

14. Mitä vaikuttaa rahoitus koulutusten kehittymiseen ja muuttumiseen 

15. Miten vaikuttaa opiskelija – aineksen muuttuminen? 

16. Miten Aikuiskoulutuskeskuksen tulee muuttua? 

17. Miten sinun mielestäsi aikuiskouluttajien, asiantuntijoiden, osaami-

sen johtaminen on? 

18. Miten johtamisen tulisi muuttua, kehittyä, jotta olisimme valmiimpia 

vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin? 



Liite 2 
 

Haastattelukysymykset opinnäytetyöhön 

1. Kerro vähän taustastasi; 

a. Kuinka monen vuoden ajan olet ollut tekemisissä ai-

kuiskoulutuskeskuksen kanssa 

b. Montako tutkinnon suorittajaa on alueellasi? 

c. Oletko ollut tekemisissä muiden kuin puhdistuspalvelu-

alan ammattitutkinnon suorittajien kanssa? Minkä alo-

jen? 

d. Oletko itse suorittanut aikuisena ammattitutkinnon? 

Minkä? 

e. Minkälaisia kokemuksia sinulle tuli? Ajatuksia? Pääl-

limmäiset ajatukset?  

f. Mitä hyötyä sinulle on ollut omasta kouluttautumisesta? 

2. Millaisia kokemuksia sinulla on ollut laitoshuoltajien ammattitutkin-

non tutkintotilaisuuksista viimeisten vuosien aikana? 

3. Mitä hyötyä sinulle, työnantajana on ollut siitä, että työntekijäsi ovat 

suorittaneet ammattitutkinnon? 

4. Miten opiskelu hyödyttää ja rasittaa työympäristöä? 

5. Miten olet kokenut yhteistyön aikuiskoulutuskeskuksen kanssa? 

6. Millaisena yhteistyökumppanina näet aikuiskoulutuskeskuksen tu-

levaisuudessa? 

7. Miten aikuiskoulutuksen tulisi kehittää nyt toimintaansa? 

8. Entä tulevaisuudessa, millaisena näet aikuiskoulutuksen kehittä-

mishaasteet? 

9. Mitä toiveita ja odotuksia sinulla on aikuiskoulutuskeskukselle? 

10. Miten voitaisiin kehittää yhteistyötä työnantajien ja aikuiskoulutuk-

sen välille? 

 

 



Liite 3 

Osaamistaulukot ja aikataulujen suunnitteluun mallitaulukko 

 

 

 

 

 

Puhdistuspalvelutiimin osaamistaulukko

Terhi Sinikka Riitta Jaana Satu Arja Raija Leena

Siivouspalvelut

- puhdistusaineet x x x x x x x

- pintamateriaalit x

- puhdistusmenetelmät x x x

- erilaisten tilojen siivouspalvelut x x

- siivouskoneet x x x

- ergonomia ja työturvallisuus x

- ympäristölähtöisyys x x

- hygieeninen toiminta x x x

- lattioiden hoito

Perussivouspalvelut x x

- kosteiden tilojen siivous

- erilaiset perussiivoustehtävät

- peruspesu ja vahaus

Valinnaisten hallinta

Asiakaspalvelu x x

Työpaikkaohjaaminen x x x x

Ympäristöpalvelut x x

Laitoshuoltopalvelut x x

Puhdistuspalvelutiimin muu osaaminen

Terhi Sinikka Riitta Jaana Satu Arja Raija Leena

StudentaPlus x x x

Optima x x x x x

Videointi x x x

LH tutkinnon perusteiden kirjoitus x x

- tutkintotehtävät yms paperit x x x x

Tutkintotoimikunta postit x x x x

- laitoshuoltajan at x x x

- siivousteknikko x x x x

- siivoustyöohjaaja x x x x

- näyttöympäristölistat x x x

- arvioijalistaus x x x

Asiakasyhteistyö x x x

Työssäoppimisen valvonta x x

Käytännön harjoituspäivät x x



 
 

 

 

 

Taulukkoon kirjataan esimerkiksi eri ryhmien aikataulut, tutkintotilaisuusaikatau-

lut ja lomat.  

Ma3.3. Ma10.3. Ma17.3. Ma24.3. Ma31.3. Ma7.4. Ma14.4. Ma21.4. Ma28.4.

Kärsämäki Aika 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Terhi Lomat

Koulutuspäälli

kön tehtävät

Riitta Lomat

Opsot ja 

Vossit O / V O / V O / V O / V O / V O / V O / V O / V O / V

Jaana Lomat

Laitoshuoltaj

at

25.2.-

Raija Lomat

Laitoshuoltaj

at, sairaala

Satu Lomat

Siivous

teknikot St St St St St St St St St

Siivoustyöno

hjaajat Sto Sto Sto Sto Sto Sto Sto Sto Sto

Arja Lomat

Opsot ja 

Vossit O / V O / V O / V O / V O / V O / V O / V O / V O / V

Leena Lomat

Arkean opsot

Hoiva-avustajat

Lomat

Muut poissaolot?


