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Vastuullinen liiketoiminta on erittäin laaja käsite ja se sisältää valtavan määrän eri näkökulmista 
tarkasteltuna eri elementtejä vastuullisuudesta. Puhutaan ympäristövastuusta, sosiaalisesta 
vastuusta ja taloudellisesta vastuusta. Yksi tulokulma sosiaalisesti vastuullisessa 
liiketoiminnassa on nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen. Syrjäytymisuhassa olevien nuorten 
työllistymistä voidaan edesauttaa yritysten tarjoamana oppisopimuskoulutuksena.  

Oppisopimus antaa yhden hienon mahdollisuuden työelämälle saada oman alan ammattilaisia 
yrityksiin tänä päivänä, jolloin on haasteellista löytää ammattitaitoisia ja sitoutuneita työntekijöitä 
tilanteessa, jossa kaikki työnantajat kilpailevat markkinoilla olevasta työvoimasta. 
Oppisopimusprojektilla on selvä päämäärä, jolle on asetettu tavoitteet yrityksen tulevaisuuteen. 
Se vastaa rekrytoinnin haasteisiin ja samalla se tukee Suomessa olevia nuorten syrjäytymisen 
ehkäisyn projekteja.   

Opinnäytetyön tavoitteena on kuvata yrityksen oppisopimusprojekti, siinä esiintyvät sidosryhmät 
ja haasteet sekä löytää tutkimusmenetelmien avulla keinoja kehittää vastaavia 
oppisopimushankkeita yrityksessämme. Oppisopimusprojektissa on kyse käytännön toiminnan 
johtamisesta eri sidosryhmien välillä, jotta kaikki osapuolet työskentelevät saman tavoitteen 
eteen parhaalla mahdollisella tavalla. 

Opinnäytetyön tietoperustan muodostavat kehittämismenetelmien esittely sekä johtamisen eri 
osa-alueet liittyen johtamisprosessiin, jossa johtaja vaikuttaa ryhmään tai yksilöön eri keinoin 
yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Opinnäytetyössä esitellään oppisopimusprojekti ja sen taustat sekä käydään läpi projektin 
johtamista. Lisäksi kuvataan opinnäytetyön kehittämismenetelmiä ja esitellään tuloksia sekä 
arvioidaan opinnäytetyön menetelmiä ja projektia kokonaisuutena. 
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The term responsible business is very broad as it can refer to environmental responsibility, 
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prevention of youth social exclusion. This can be done by offering apprenticeships. 

Apprenticeship is a good way to acquire trained employees, as today it is challenging to find 
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1 JOHDANTO 

Vastuullinen liiketoiminta on erittäin laaja käsite ja se sisältää valtavan määrän 

eri näkökulmista tarkasteltuna eri elementtejä vastuullisuudesta. Puhutaan ym-

päristövastuusta, sosiaalisesta vastuusta ja taloudellisesta vastuusta. Sosiaali-

nen vastuu on sitä että luodaan tasapuoliset ja tasa-arvoiset olosuhteet miehille 

ja naisille, tytöille ja pojille huolimatta heidän kulttuurisesta taustastaan, seksu-

aalisesta taipumuksestaan tai heidän mahdollisista toimintaesteistään huolimat-

ta. Yksi lähestymistapa sosiaalisesti vastuullisessa liiketoiminnassa on nuorten 

syrjäytymisen ehkäiseminen. Syrjäytymisuhassa olevien nuorten työllistymistä 

voidaan edesauttaa yritysten tarjoamana oppisopimuskoulutuksena.  

Opinnäytetyön tavoitteena on kuvata yksityisellä sektorilla toimivan ruoka- ja 

siivouspalveluita tuottavan yrityksemme oppisopimusprojekti, siinä esiintyvät 

sidosryhmät ja haasteet sekä löytää tutkimusmenetelmien avulla keinoja kehit-

tää vastaavia oppisopimushankkeita yrityksessämme. Oppisopimusprojektissa 

on kyse käytännön toiminnan johtamisesta eri sidosryhmien välillä, jotta kaikki 

osapuolet työskentelevät saman tavoitteen eteen parhaalla mahdollisella taval-

la. 

Oppisopimus tukee sellaisten nuorten työllistymistä, joilla ei ole juurikaan työko-

kemusta ja he ovat näin ollen vaarassa syrjäytyä työelämästä. Oppisopimuksia 

on solmittu alle 20-vuotiaiden nuorten kanssa, jotka syystä tai toisesta ovat jää-

neet ilman opiskelupaikkaa. Projekti on toteutettu yhteistyössä tietopuolisen 

opetuksen järjestäjän, oppisopimustoimiston sekä tulevaisuustiskin hankkeen 

työntekijöiden kanssa ja se tukee nuorten syrjäytymisen ehkäisyn projekteja, 

joita on monenlaisia tällä hetkellä Suomessa. 

Opinnäytetyön alussa kerrotaan oppisopimusprojektista ja sen taustoista. Toi-

sessa osassa käydään läpi projektin johtamista ja johtamista yleensä. Seuraa-

vaksi kuvataan opinnäytetyön kehittämismenetelmiä ja lopuksi esitellään tulok-

sia ja arvioidaan opinnäytetyön menetelmiä ja projektia kokonaisuutena. 
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2 OPPISOPIMUSPROJEKTI 

Oppisopimus on mahdollisuus monelle nuorelle jatkaa koulutusta peruskoulun 

jälkeen. Mielestäni vanhaa kisälli-oppipoika- periaatetta tulisi lisätä entistä 

enemmän, etenkin kun työvoimapula uhkaa yhteiskuntaa tulevaisuudessa ja 

kun puhutaan työurien pidentämisestä ja miten saada nuoret töihin. Vastaus on 

se, että tarjotaan työtä, jossa on mahdollisuus suorittaa samalla tutkinto. 

2.1 Oppisopimusprojektin esittely ja sen taustat 

Yrityksen oppisopimusprojekti on osa yrityksen vastuullista liiketoimintaa, jolla 

toteutamme yrityksen yhteiskuntavastuuta kouluttamalla syrjäytymisvaarassa 

olevia nuoria. Projekti on kolmivuotinen ja se liittyy vahvasti yrityksen ydintoi-

mintaan, jolla saadaan alalle osaavia ja motivoituneita ammattilaisia. Oppisopi-

muksen sisältö on laadittu vastaamaan moniosaajuutta alalla ja nuoret koulute-

taan sekä ravintola- että siivousalan ammattilaisiksi.  

Yrityksemme aloitti tämän mahdollisuuden selvittelyn lähinnä siksi, että pää-

kaupunkiseudulla on äärettömän hankalaa saada työntekijöitä yrityksemme tar-

peisiin. Hankalimmin täytettäviä työtehtäviä ovat ruokapalvelutyöntekijät ja mo-

niosaajat, jotka tekisivät sekä ruokapalvelu- että siivoustehtäviä. Usein näihin 

tehtäviin hakeutuvilla henkilöillä ei ole paljoakaan kokemusta kyseisestä työstä. 

Yrityksessämme ajateltiin, että meillä on mahdollisuus oppisopimuksella koulut-

taa nuorista sellaisia työntekijöitä, jotka vastaavat meidän tarpeisiimme samalla 

tukien sellaisten nuorten työllistymistä, joilla ei ole juurikaan työkokemusta ja he 

ovat näin ollen vaarassa syrjäytyä työelämästä. 

Lähdimme kesän jälkeen 2013 selvittämään erilaisten hankkeiden suomia mah-

dollisuuksia, kuten nuorisotakuu ja Helsingissä toimiva tulevaisuustiski – hanke, 

joka tarjoaa suunnitteluapua alle 18-vuotiaille ilman opiskelupaikkaa jääneille 

nuorille. Kartoitimme myös yhteistyökumppania oppilaitoksista. Olimme yhtey-

dessä Stadin ammattiopistoon, joka voisi toteuttaa tietopuolisen opetuksen. 
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Selvitimme heidän kanssaan erilaisia mahdollisuuksia tällaisen laajemman pro-

jektin mahdollisuuksista.  

Päätimme lähteä etsimään oppisopimukseen alle 20-vuotiaita nuoria, jotka 

syystä tai toisesta olivat jääneet ilman opiskelupaikkaa yhteistyössä Stadin 

ammattiopiston, oppisopimustoimiston ja tulevaisuustiskin hankkeen työnteki-

jöiden kanssa. Sovimme, että yrityksestämme tarvitaan yksi henkilö, joka orga-

nisoi ja johtaa toimintaa sekä toimii yhteyshenkilönä eri sidosryhmien, yrityksen 

ja nuorten sekä työpaikkakouluttajien välillä. Toimin näin ollen projektin koor-

dinaattorina. Lähdimme tavoittelemaan 15 nuorta oppisopimusprojektiin, jotka 

sijoitettaisiin pääkaupunkiseudun kouluihin ja päiväkoteihin, joiden kanssa yri-

tyksellämme on yhteistyösopimus ruoka- ja/tai siivouspalveluiden tuottamisesta. 

Suunnittelimme tarkasti hakuprosessin, valintakriteerit ja viikon mittaisen treeni-

jakson ennen oppisopimuksen solmimista sekä valitsimme yrityksestämme tu-

levat työpaikkakouluttajat. Treenijaksolla nuorille esiteltiin yrityksemme, tulevat 

työkohteet, oppisopimuksen ja Horeca-alan tutkinnon periaatteet ja työelämän 

pelisäännöt. Nuorilla oli myös mahdollisuus suorittaa hygieniapassi viikon aika-

na. Treenijakson sisältö on liitteenä (liite 1.) 

2.2 Oppisopimusprojektin keskeiset käsitteet ja sidosryhmät 

Keskeisiä käsitteitä on hyvä kuvata, jotta kokonaisuus avautuu paremmin. Täs-

sä oppisopimusprojektissa on paljon erilaisia käsitteitä liittyen oppisopimukseen 

itsessään sekä erilaisiin projektin sidosryhmiin. Esittelen tässä luvussa näistä 

keskeisimmät. 

Oppisopimus 

Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillis-

ta koulutusta, jonka avulla voi suorittaa kaikki ammatilliset tutkinnot. Oppisopi-

mus perustuu työnantajan ja vähintään 15-vuotiaan opiskelijan väliseen työso-

pimukseen, johon kuuluu ammattiin kouluttaminen työpaikalla. Oppisopimuk-

seen liitetään henkilökohtainen opiskeluohjelma, joka laaditaan Opetushallituk-
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sen vahvistamien tutkinnon perusteiden pohjalta. Oppisopimuskoulutus sovel-

tuu sekä nuorille että aikuisille.  

Noin 70 - 80 prosenttia oppisopimuskoulutuksesta tapahtuu työpaikalla, jossa 

koulutuksesta huolehtii opiskelijan vastuullinen työpaikkakouluttaja. Työpaikalla 

tarjottavaa koulutusta täydennetään tietopuolisella koulutuksella, josta vastaa-

vat pääasiassa ammatilliset oppilaitokset ja aikuiskoulutuskeskukset. 

Opiskelija saa työnopetuksen ajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa. 

Maksuttoman tietopuolisen opetuksen ajalta voidaan maksaa päivärahaa sekä 

majoitus- ja matkakorvausta. Opintososiaalisiin etuuksiin ei ole mahdollisuutta, 

jos opiskelijalle maksetaan palkkaa tai muita etuja tietopuolisen koulutuksen 

ajalta. 

Tutkintoon johtava oppisopimuskoulutus kestää pääsääntöisesti 1-3 vuotta. Ai-

empi koulutus ja työkokemus vähentävät koulutusaikaa. 

Opiskelijan on itse hankittava oppisopimuskohteensa, jonka jälkeen paikalliset 

oppisopimustoimistot avustavat opiskelijaa oppisopimuksen solmimisessa sekä 

koulutuksen suunnittelussa. (Työelämä 2013.) 

Tulevaisuustiski 

Tulevaisuustiski tarjoaa suunnitteluapua nuorille ja auttaa opintonsa keskeyttä-

neitä tai ilman koulutuspaikkaa jääneitä alle 18-vuotiaita helsinkiläisiä. Tiskiltä 

saa tukea henkilökohtaisen suunnitelman tekemiseen jatkoa varten. 

Tulevaisuustiskin työntekijät kartoittavat yhdessä nuoren kanssa koulutusvaih-

toehtoja ja työhön tutustumispaikkoja sekä auttavat erilaisten hakemusten, an-

sioluetteloiden ja tarvittavien lomakkeiden täyttämisessä. 

Tiskillä harjoitellaan myös asioimaan työnhakuun tai koulutuspaikkojen etsin-

tään liittyvissä palveluissa sekä ohjataan nuoria opintojen lisäksi mm. työkokei-

luihin, työpajoihin sekä työ- ja elinkeinotoimiston palveluihin. Tiskillä autetaan 

tarvittaessa myös jatkopaikan löytymisen jälkeenkin. 
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Tulevaisuustiskillä tehdään useiden tahojen kanssa vastuullista nuorisotyötä ja 

oppilaitokset ovat nuorisolain perusteella velvollisia ilmoittamaan Tulevaisuus-

tiskille tuen tarpeessa olevien nuorten yhteystiedot. Myös muut yhteistyökump-

panit, kuten lastensuojelu ja nuorisopsykiatriset poliklinikat ohjaavat nuoria pal-

veluiden äärelle. 

Tulevaisuustiskiltä voidaan ottaa suoraan yhteyttä nuoriin ja tarjota apua tule-

vaisuuden suunnitteluun. Tiskin työntekijät tekevät myös tarvittaessa yhteistyötä 

huoltajien ja muiden lähiomaisten kanssa. Käytännössä tulevaisuustiskillä toteu-

tetaan nuorten yhteiskuntavastuun tehtävää. (Tulevaisuustiski 2013.) 

Projektin sidosryhmät 

Projektissa on valtavasti eri sidosryhmiä, joista kuitenkin tärkeimmät ja olennai-

simmat ovat oppisopimustoimisto ja tietopuolinen kouluttaja Stadin ammattiopis-

to. Oppisopimustoimisto tukee yritystämme tuoden tietoa oppisopimuslainsää-

dännöstä ja oppisopimusopiskelijoiden arvioinnista. Arviointeja tehdään sekä 

oppisopimustoimistolle että tietopuoliselle kouluttajalle. Oppisopimustoimistoon 

toimitetaan säännöllisin väliajoin arviointeja oppimisen etenemisestä. Samassa 

yhteydessä haetaan oppisopimustoimistolta kulukorvauksia opiskelijoista yrityk-

selle. Tietopuolisen opetuksen järjestäjän kanssa tehdään arviointeja pääsään-

töisesti opiskelijoiden näyttöjen yhteydessä. Projektin ensimmäiset opiskelijoi-

den näytöt ovat toukokuun 2014 lopulla. 



11 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mervi Mikkola 

 

 

Kuvio  1. Oppisopimusprojektin sidosryhmät. 

Kuviossa on kuvattu kaikki ne oppisopimusprojektin sisäiset ja ulkoiset sidos-

ryhmät, jotka ovat olleet osaltaan vaikuttamassa ja tukemassa projektin etene-

mistä. 

2.3 Oppisopimusprojekti käytännössä 

Nyt meillä harjoittelee 10 nuorta työpaikoillaan alan perusasioita ja tilanne vai-

kuttaa oikein erinomaiselta. He harjoittelivat työpaikoilla vuoden 2013 loppuun 

asti ja tietopuolinen opetus alkoi tammikuussa 2014. Tietopuolista opetusta on 

1-4 päivää kuukaudessa ja muun ajan he työskentelevät kohteissa. Tietopuoli-
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sessa opetuksessa opiskelijoille opetetaan ensimmäisen vuoden aikana mm. 

erityisruokavalioiden teoriaa ja valmistusta, asiakaspalvelun perusteita, ruokala-

jien valmistusta ja viimeistelyä sekä perusleivonnaisten valmistusta. Tutkinto on 

räätälöity joiltain vapaasti valittavilta osilta meidän yrityksemme tarpeisiin. Esi-

merkiksi ylläpitosiivous on kaikille pakollinen osa, jotta he pystyvät toimimaan 

moniosaajina työelämässä. Meidän tavoitteemme on saada heistä osaavia 

ammattilaisia yritykseemme ja olemmekin tuoneet heille esiin sen, että mikäli 

kaikki menee hyvin, niin jokaisella on varmasti mahdollisuus työllistyä yrityk-

seemme oppisopimuksen jälkeen. 

Oppisopimuksen aikana tuemme heitä kaikin tavoin. Työpaikkakouluttajat ovat 

mm. käyneet työpaikkakouluttajien koulutuksen, jossa käsiteltiin mm. oppisopi-

muskoulutuksen lainsäädäntöä, työelämän vuorovaikutustaitoja, haastavia oh-

jaustilanteita ja palautteen antamista. Koulutusohjelma on liitteenä (liite 2.) Tä-

män lisäksi työpaikkakouluttajille räätälöitiin eteen tulleiden haasteiden pohjalta 

ja meidän toiveidemme mukaan erillinen täydennyskoulutus, jossa rahoittajina 

toimivat mm. Aspa - hanke sekä Ray. Täydennyskoulutuksen teemana oli työ-

paikkakouluttajasta nuorten työpaikkavalmentajaksi. Kaksipäiväisessä koulu-

tuksessa käsiteltiin mm. perehdytystä ja työelämän monimuotoisuutta sekä oh-

jauksen suunnitelmallisuutta.  

Oppisopimustoimiston yhteyshenkilö on nuoriin säännöllisesti yhteydessä, sa-

moin tietopuolisen oppilaitoksen edustaja tekee heidän kanssaan henkilökoh-

taistamissuunnitelmat ja on heihin säännöllisesti yhteydessä. Itse käyn heitä 

tapaamassa työpaikoilla ja näiden tukitoimien lisäksi järjestämme yhteisiä ta-

paamisia, joissa on paikalla molempien treenijaksojen nuoret, työpaikkakoulut-

tajat, oppisopimustoimiston sekä oppilaitoksen edustajat ja minä. Koen oman 

roolini erittäin tärkeäksi, jotta kaikilla osapuolilla pysyy kirkkaana projektin tavoit-

teet ja nuorten koulutus etenee kohti tavoitetta ja nuoret saavat tarvitsemaansa 

hyvää johtamista, joka on tukea, suunnan näyttämistä, kehittymistarpeiden tun-

nistamista sekä hyvää henkilöstöjohtamista. 
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3 PROJEKTIN JOHTAMINEN 

Sanaa ”projekti” käytetään usein tavallisista toiminnoista, joilla ei tarvitse olla 

mitään tekemistä varsinaisen projektityöskentelyn kanssa (Karlsson & Marttala 

2001, 12). Miksi sitten tämä oppisopimusprojekti nimitettiin projektiksi? Työelä-

män tehtävistä käytetään usein sanaa projekti, vaikka ne eivät sitä sanan varsi-

naisessa sisällyksessä aina ole. Jokin uusi toiminta, jota ei ole ennen ollut ja 

joka on ikään kuin kertaluontoinen, nimetään usein projektiksi. Projekti on posi-

tiiviseksi sisäistetty muotisana ja sanaa voidaan käyttää monien organisaatiois-

sa ilmenevien ongelmien ratkaisemisessa (Karlsson & Marttala 2001, 12). Pro-

jekti on hyvin luonnollinen nimitys myös tälle oppisopimusprosessille. On kui-

tenkin tehtävä selväksi, että tässä opinnäytetyössä ei esitellä projektityöskente-

lyä tämän projektin johtamisessa, vaan kuvataan miksi projektiin lähdettiin, min-

kälaisia tavoitteita sille asetettiin ja minkälaisia haasteita se on kohdannut. 

3.1 Projektin määritelmä 

Projekti-sana tulee latinan sanasta Projectum, joka merkitsee ”esiin heitetty”. 

Suora käännös ei kerro projektista oikeastaan mitään. (Karlsson & Marttala 

2001, 11.) Karlsson ja Marttala määrittelevät projektin ohjausta käsittelevässä 

teoksessaan projektin seuraavalla tavalla:  

”Projekti on kestoltaan rajallinen, ainutkertainen ja muusta toiminnasta erillään 
oleva toiminto, jonka tavoitteena on resursseja ohjailemalla saavuttaa tietty pää-
määrä.” (Karlsson & Marttala 2001, 11). 

Määritelmä ei ole kovin yksiselitteinen. Mielestäni etenkään tämä projekti ei ole 

muusta toiminnasta erillään oleva toiminto, sillä se perustuu yrityksemme ydin-

toimintaan. Oppisopimusprojekti sinällään on ainutkertainen ja kestoltaan rajal-

linen, mutta se ei ole muusta toiminnasta erillään.  
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3.2 Projektin käynnistäminen 

Projektin käynnistämiseen on yleensä jokin syy, useimmiten se on jonkin tar-

peen tunnistaminen ja projekti syntyy, kun tämänhetkinen tilanne ei vastaa toi-

vottua tilannetta (Karlsson & Marttala 2001, 14). Oppisopimusprojekti ”synnytet-

tiin” pääkaupunkiseudun työvoimapulan nostamasta tarpeesta kun haluttiin kou-

luttaa itse tulevaisuuden työntekijöitä yritykseen. 

Tarpeen tunnistamisen jälkeen tehdään muodollinen päätös (Karlsson & Martta-

la 2001, 16). Yrityksemme päätös oppisopimusprojektin aloittamisesta muodos-

tui muutamien yhteistyöpalaverien yhteydessä, jolloin kartoitettiin erilaisia mah-

dollisuuksia ja etsittiin sidosryhmiä oppisopimusprojektin tueksi. 

3.3 Projektin johtaminen 

Sydänmaanlakka kirjoittaa teoksessaan Älykäs johtaminen johtamisen olevan 

prosessi, jossa johtaja vaikuttaa ryhmään tai yksilöihin yhteisen tavoitteen saa-

vuttamiseksi. Johtajan tulee hallita vuorovaikutus yksilöiden kanssa. Yksilöiden 

johtaminen on haastavaa, sillä kukin yksilö on erilainen ja erilaisuus on huomioi-

tava johtamisessa. Alaisten osaaminen on erilaista ja eritasoista sekä heidän 

valmiustasonsa vaihtelee. Alaisten valmiustasojen mukaan johtajan on käytet-

tävä erilaisia tapoja johtaessaan. Näitä ovat mm. coachaava, osallistuva, ohjaa-

va ja delegoiva tapa. (Sydänmaanlakka 2012, 34.) 

Sydänmaanlakan mukaan johtaminen perustuu aina seitsemään teesiin kussa-

kin johtamisen osa-alueessa. Yksilöiden johtamisen teesit ovat tavoitteen aset-

taminen, ohjaaminen, palautteen anto, osaamisen kehittäminen, tehokas vuoro-

vaikutus, motivointi ja esimerkillä johtaminen. Tavoitteiden asettaminen on edel-

lytys kaikelle johtamiselle. Tavoitteiden asettamisen jälkeen alaiset ohjataan 

saavuttamaan asetetut tavoitteet antamalla mahdollisimman paljon palautetta ja 

varmistetaan, että yksilöillä on tavoitteen saavuttamiseen tarvittavaa osaamista. 

(Sydänmaanlakka 2012, 35 -36.) 
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Tässä oppisopimusprojektissa niin opiskelijat kuin työpaikkakouluttajat ovat hy-

vin erilaisia. Opiskelijoiden ikäjakauma 16 vuodesta 20 vuoteen vaikuttaa jo val-

tavasti heidän elämänkokemukseensa, joka tuo erilaisia haasteita heidän joh-

tamisessaan. Osalla voi olla jonkin verran kokemusta alasta, toisilla ei lainkaan. 

Työpaikkakouluttajilla on myös varsin erilaiset taustat, toisilla on esimieskoke-

musta jo vuosia ja toiset ovat vasta aloittaneet esimiesuransa. He toimivat jon-

kin verran erilaisissa ympäristöissä, pienemmissä ja isommissa yksiköissä. 

Omassa koordinaattorin roolissani minun tulee huomioida nämä taustat ja niistä 

nousevat tarpeet.  Ehkä tärkeimpinä Sydänmaanlakan teeseistä pidän näiden 

yksilöiden johtamisessa motivointia ja innostamista sekä vuorovaikutustaitoja. 

Täytyy osata sekä kommunikoida sujuvasti ja kohderyhmän mukaan innosta-

vasti että kuunnella, jotta vuorovaikutuksesta saa irti olennaisen tiedon, jolla 

taas päästään eteenpäin. 

Oppisopimusprojektissa tulee huomioida myös ryhmän johtaminen. Kokoon-

panoja on erilaisia, toisaalta sekä nuoret että kouluttajat ovat ryhmä yhdessä, 

mutta ne ovat sitä myös erikseen. Yhtenä ryhmänä heillä on yhteinen tavoite, 

saada yritykseen osaavia alan ammattilaisia. Toisaalta he muodostavat myös 

erikseen omat ryhmänsä, joissa työpaikkakouluttajilla on ohjaava tavoite ja op-

pisopimusnuorilla on oppiva tavoite.  

Sydänmaanlakan mukaan ryhmä on joukko yksilöitä, joilla on toisiaan täydentä-

vää osaamista ja jotka ovat sitoutuneita yhteiseen tavoitteeseen. Ryhmällä on 

yhteiset pelisäännöt ja kulttuuri, joita he kehittävät yhdessä ja he ovat riippuvai-

sia toisistaan. Ryhmän yksilöiden tulee tuntea kuuluvansa ryhmään, jotta vas-

tuunkanto voi olla yhteistä. Tehokkaasta ryhmästä voidaan puhua tiiminä ja sii-

hen kasvaminen edellyttää monenlaisia taitoja. (Sydänmaanlakka 2012, 48.) 

Sydänmaanlakan seitsemän tiimin johtamisen kulmakiveä ovat yhteinen tavoite, 

sitoutuminen, yhteiset pelisäännöt ja kurinalaisuus niissä, yhteenkuuluvuus, 

motivaatio, jatkuva uudistuminen ja erilaisuus (Sydänmaanlakka 2012, 49). Kai-

killa näillä teeseillä on suuri merkitys oppisopimusryhmien, niin kouluttajien kuin 

nuorten ryhmissä.  
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Kaikille yhteistä ja selkeää tavoitetta on kuitenkin aika ajoin kirkastettava mo-

lemmille ryhmille. Yhteisiä pelisääntöjä hiotaan tämän tästä ja koenkin, että se 

on kaikista haastavin osuus, jotta ryhmät toimivat parhaiten yhdessä. Yhteen-

kuuluvuus lisääntyy selvästi projektin edetessä ja jokaisessa tapaamisessa 

huomaa sen parantuneen. Ryhmien motivaatio saattaa olla laskusuunnassa 

silloin tällöin ja syy siihen lienee juuri kurittomuus yhteisissä pelisäännöissä. 

Jatkuva innostaminen auttaa motivaation ylläpidossa sekä muistuttaa yhteisestä 

tavoitteesta.  

Innovatiivisuus näkyy vähiten näistä seitsemästä kulmakivestä. Toki jatkuvaa 

uudistumista tarvitaan opiskelijoiden suoritusten vaativuustason lisääntyessä, 

tarvitaan uusia tapoja toimia työpaikkojen työyhteisöissä, jotta opiskelijaryhmän 

tavoitteet toteutuisivat aikataulussa. Erilaisuus on myös haastava tekijä, etenkin 

kun ajatellaan yhtenä ryhmänä nimenomaan työkohteen työyhteisöä, jossa on 

yksi nuori osaavien ammattilaisten joukossa. Mitä pidemmälle projekti on eden-

nyt, sitä selvemmin on ollut havaittavissa parempaa erilaisuuden ymmärtämistä. 

Työyhteisöt odottivat opiskelijoilta parempaa osaamista ja jollain tapaa valmiita 

osaajia täydentämään heidän tiimiään. Tämä oli myös ennalta arvaamaton 

haaste, sillä työyhteisöille oli kuitenkin kerrottu työpaikkakouluttajien toimesta 

mistä nuoret tulevat ja mikä on projektin tavoite.  

Vastaavissa projekteissa tulee jatkossa ottaa alkuvaiheessa enemmän mukaan 

myös ne henkilöt, joita projekti koskee edes välillisesti. Siihen olisi myös tässä 

projektissa ollut kaksi mahdollisuutta; kutsua jokaisen työkohteen tiimit tilaisuu-

teen, jossa projektista olisi kerrottu enemmän tai perehdyttää työyhteisöt työ-

paikkakouluttajien kautta, kuten nyt tehtiin.  
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4 PROJEKTIN MITTARISTO TAVOITTEIDEN TUEKSI 

Oppisopimusprojektin johtamiseen voidaan soveltaa tasapainotettua mittaristoa, 

balance scorecardia (BSC). Herwig Friedag ja Walter Schmidt määrittelevät 

bsc:n teoksessaan Balanced Scorecard – Tasapainotettu mittaristo seuraavalla 

tavalla:  

”Tasapainotettu mittaristo on tuloksellinen, yleiskäyttöinen johtamisväline, jonka 

avulla ihmisryhmän (kuten organisaation, yrityksen tai laitoksen) toiminta voidaan 

suunnata johdonmukaisesti yhteistä tavoitetta kohti.” (Friedag & Schmidt 2004, 

11.)  

Luin eri teoksia tasapainotetusta mittaristosta ja päädyin rakentamaan sen op-

pisopimusprojektin ympärille nimenomaan Friedagin ja Schmidtin teoksen poh-

jalta, sillä teoksessa kuvataan erään voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen 

tarpeista vastata paremmin tulevaisuuden haasteisiin. Tämä tavoite kuvaa par-

haiten myös omaa oppisopimusprojektiamme, jolla ei sinänsä haeta suoria ta-

loudellisia voittoja. Katseet ovat enemmän tulevaisuudessa, jossa ”voitot” on 

mahdollista kerätä, mikäli projekti onnistuu ja tavoitteet saavutetaan. 

Tasapainotetun mittariston menetelmän kehittivät amerikkalaiset Robert S. Kap-

lan ja David P. Norton. Heidän tunnuslauseensa oli ”Translate strategy into ac-

tion” ja lähtökohta mittariston kehittämiselle oli hyvin yksinkertainen: yritykset 

mittaavat ja arvioivat suorituksia liian yksipuolisesti ja vaikeaselkoisesti. He ha-

lusivat mittaristoon näin ollen erilaisia näkökulmia; talous, asiakkaat, sisäiset 

liiketoimintaprosessit sekä työntekijät, oppiminen ja kehitys, jotka kaikki pohjau-

tuvat yrityksen visioon ja strategiaan. (Friedag & Schmidt 2004, 11 - 13.) 

Friedag ja Schmidt ovat teoksessaan kuvanneet olennaisimmat askeleet tasa-

painotettuun mittaristoon. Näitä ovat mission ja vision muotoileminen, strategi-

sen koordinaattijärjestelmän kehittäminen johtamismittaristoa varten, strategi-

aan fokusoivien toimintojen valitseminen ja niiden nivominen strategisiksi pro-

jekteiksi, strategisten projektien toteuttaminen ja vastuun jakaminen käytännön 

työn organisoinnista, raportointimittariston laatiminen sekä oppimisprosessin 
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arvioiminen ja hyödyntäminen. (Friedag & Schmidt 2004, 53–54.) Kuvaan aske-

leet seuraavassa soveltaen niiden kytkeytymisen oppisopimusprojektiin. 

4.1 Mission ja vision muotoileminen 

Mission avulla selvitetään miksi yritys on olemassa, mikä päämäärä on oleelli-

nen ja millaisen kuvan yritys haluaa antaa itsestään. Vision avulla yritys ilmai-

see sen mitä se pitää ratkaisevan tärkeänä tulevaisuudessa ja jota se tulee ke-

hittämään edelleen (Friedag & Schmidt 2004, 55–57.) 

Oppisopimusprojektin missio kertoo siitä millaisen kuvan haluamme antaa yri-

tyksestämme ja miten me toteutamme arvojamme ja vastuullista tehtäväämme 

yhteiskunnassa kouluttamalla syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. Projekti liittyy 

vahvasti yrityksemme ydintoimintaan, saada alalle osaavia ja motivoituneita 

ammattilaisia. 

Meidän visiomme tässä projektissa on saada koulutettua todellisia ammattilaisia 

oman yrityksemme tarpeisiin räätälöimällä oppisopimuskoulutuksen oman yri-

tyksemme näköiseksi ja vastaamaan pääkaupunkiseudun hankalaan rekrytointi-

tilanteeseen. Jos ei saada tekijöitä markkinoilta, koulutetaan itse!  

4.2 Strategisten teemojen kehittäminen mittaristoa varten 

Strategisten teemojen avulla voidaan määrittää alitavoitteet ja tavoitteille tun-

nusluvut, jotta yrityksellä on mahdollisuus saavuttaa valittu visio (Friedag & 

Schmidt 2004, 58).   Oppisopimusprojektille voidaan valita 3 teemaa, jotka ku-

vaavat tavoitteitamme. Näitä ovat itse oppisopimusopiskelijat, asiakkaat ja liike-

toimintaprosessi. Jokaiselle teemalle on hyvä valita myös tunnusluku, jolla ta-

voitetta mitataan.  

Ilman päteviä työntekijöitä meillä ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia vastata 

tulevaisuuden haasteisiin. Tarvitsemme vahvaa sitoutumista, jotta koulutta-

mamme nuoret myös pysyvät yrityksessämme koulutuksen jälkeen. Projektin 
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aikana meillä on mahdollisuus sitouttaa heidät paremmin yritykseen kuin tavalli-

sessa työsuhteessa koeaikana. Oppisopimuksessa on vastaavanlainen koeaika 

kuin työsuhteessa, tässä tapauksessa se on neljä kuukautta. Koeaikana voim-

me varmistua niistä nuorista, joilla on todellinen motivaatio ja halu alalle ja he 

ovat osoittaneet potentiaalinsa meidän yrityksemme työntekijöiksi. Tämän jäl-

keen yksinkertaisena mittarina voidaan pitää oppisopimusnuorten lukumäärää 

esimerkiksi puolivuosittain.  

Vahvat ammattilaiset tulevat olemaan tärkeä osa asiakkuuksiemme hallintaa ja 

kumppanuuden syventymistä suhteessa asiakkaaseen. Oppisopimusopiskelijat 

ovat ns. ylimääräisiä työntekijöitä kohteissamme ja näin ollen tavoitteena on, 

että asiakas kokee saavansa parempaa palvelua, kun meillä on useampi ”käsi-

pari” työskentelemässä kohteissa ja avustamassa asiakasta esimerkiksi palve-

lutalojen ruokailussa tai pienten asiakkaiden parissa kouluissa ja päiväkodeissa. 

Tämä parantaa yrityskuvaamme asiakkuuksissa ja parhaimmillaan nostaa ky-

syntää. Tunnuslukuna voimme pitää asiakastyytyväisyyskyselyn tulosta verrat-

tuna aikaan ennen oppisopimusopiskelijoita niissä kohteissa, joissa he ovat 

suorittamassa oppisopimustaan. Myös toimitusvarmuuden parantuminen on 

tavoitteena ja se näkyy päivittäisessä toiminnassa ja tunnuslukuna voi olla esi-

merkiksi reklamaatioiden ja palautteiden määrä. 

Opiskelijoiden ollessa ylimääräisenä resurssina kohteissamme, he tulevat hel-

pottamaan prosesseja toimipaikoissa, kun he ovat päässeet perehdytyksessä ja 

opinnoissa pidemmälle. Mitä itsenäisimmiksi ja osaavammiksi he tulevat, voim-

me antaa heille enemmän vastuullisia tehtäviä ja näin kehittää palvelujamme 

asiakkaan näkökulmasta entistä parempaan suuntaan. Tämä voi avata meille 

ihan uusia kumppanuuksia paremmin räätälöityjen palveluiden vaikutuksesta ja 

jo olemassa oleva henkilöstömme kokee helpotusta omaan työhönsä ylimääräi-

sistä ”käsipareista” ja näin heillä on paremmin aikaa kehittää yksiköiden tehok-

kuutta paremmaksi. Tunnuslukuna voinemme pitää yksikön taloudellisen tulok-

sen paranemista. 
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4.3 Strategiaan fokusoivien toimintojen valinta 

Tavoitteiden asetannan jälkeen tulee teemoille antaa konkreettiset ja tavoittee-

seen johtavat toiminnot (Friedag & Schmidt 2004, 65). Ensimmäisen teeman 

tavoitteena on saada kaikki nuoret projektin loppuun ammattilaisina ja sitoutu-

neina yritykseemme. Mikäli mittaamme onnistumistamme opiskelijoiden oppimi-

sen tiellä sillä, että heidän motivaationsa säilyy ja saamme heidät sitoutettua 

sekä koulutettua heistä tarvitsemiamme ammattilaisia, niin voimme asettaa ta-

voitteeksi kaikkien opiskelijoiden pysymisen kiinni projektissa. Tällöin tavoitelu-

ku on 10 nuorta, jotka ovat projektissa mukana edelleen. Kaikilla on riittävä mo-

tivaatio jatkaa oppisopimusta ja he edistyvät oppimisessaan. Opiskelijoita arvi-

oidaan tietyin väliajoin työpaikkakouluttajien toimesta ja tästä arvioinnista 

saamme arvokasta tietoa opiskelun etenemisestä ja opiskelijoiden motivaatiosta 

matkan varrella. Tähän tavoitteeseen pääsemme säännöllisellä arvioinnilla, yh-

teisillä tapaamisilla ja opiskelijoiden kannustamisella eteenpäin sekä tarttumalla 

mahdollisimman nopeasti mahdollisesti ilmeneviin ongelmiin projektin edetessä. 

Toisen teeman tavoitteena ovat asiakkaat. Yrityksemme yksi kantavista arvoista 

on asiakaslähtöisyys ja asiakaslupausten pitäminen. Toimiessamme palvelu-

alalla asiakkaan kohtaaminen on tärkeä osa päivittäistä työtämme. Jo projektin 

alussa treenijaksoilla pitäessäni opiskelijoille yritysesittelyä ja kertoessani heille 

meidän pelisäännöistämme ja työstämme yleisesti painotin sanaa asiakaspalve-

lu. Keskustelimme opiskelijoiden kanssa heidän omista asiakaspalvelukoke-

muksistaan, hyvistä ja huonoista sekä siitä millaisia tunteita ne olivat heissä 

aiheuttaneet. Kävimme läpi sitä, että hyvä asiakaspalvelu on meidän käyntikort-

timme ja mitä tarkoittaa meidän sloganimme ”tunnistat meidät hymystä”. Toisen 

teeman tavoite on taata asiakkaalle parempi asiakaskokemus ja kehittää palve-

lua parempaan suuntaan. Tämän asian ylläpitäminen ja siitä muistuttaminen on 

tärkeä tavoitteen toiminnallistaminen kohteissa. 

Kolmannen teeman tavoite on liiketoimintaprosessien parantaminen ja taloudel-

lisen tuloksen positiivinen kehitys. Oppisopimusopiskelijoiden oppimisen ede-

tessä he voivat paremmin osallistua työtehtävien itsenäiseen hoitamiseen, joka 
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vapauttaa muun henkilöstön resursseja kehittää yksiköiden toimintaa. Mitä pa-

remmin heitä koulutamme ja mitä paremman vastuun työpaikkakouluttajat otta-

vat opiskelijasta sitä nopeammin saamme tuloksia. Kun kaiken kaikkiaan kaikki 

projektin osapuolet toimivat yhteisesti sovittujen toimintamallien mukaan, sitä 

parempaan tulokseen pääsemme niin oppimisen etenemisessä kuin yksi-

köidemme prosessien ja positiivisen tuloksen kehityksessä.  

4.4 Strategisten projektien toteuttaminen ja vastuut 

Strategisten tavoitteiden toteuttamiseen yrityksessämme osallistuvat eniten työ-

paikkakouluttajat ja yrityksemme muut työntekijät sekä minä itse koordinaattori-

na. Vastuut on kuitenkin jaettu siten, että koordinaattori vastaa kaikkien osa-

puolten yhteistyön sujumisesta ja toimii yhteyshenkilönä työpaikkakouluttajiin 

sekä sidosryhmiin, kuten tietopuolisen opetuksen järjestäjään ja oppisopimus-

toimistoon. Työpaikkakouluttajat vastaavat opiskelijoiden oppimisesta ja ohjaa-

misesta toimipaikoissa. Työpaikkakouluttajia myös palkitaan ohjaamistaan opis-

kelijoista puolivuosittain, mikäli opiskelija on edistynyt tavoitteellisesti opinnois-

saan ja on vielä palkitsemishetkellä oppisopimustyösuhteessa yritykseemme. 

Tämä myös sitouttaa työpaikkakouluttajia vaativassa työssään. 

4.5 Raportointimittariston laatiminen 

Tämänkaltaiseen projektiin voi olla haasteellista löytää sellaisia mittareita, jotka 

suoranaisesti kohdistuvat sellaisenaan pelkästään oppisopimusprojektiin. Seu-

raavat mittarit antavat jonkinlaista kuvaa kokonaisuudesta, mutta voivat pahim-

millaan myös vääristää kokonaiskuvaa. Esimerkiksi asiakastyytyväisyyteen vai-

kuttaa myös muut toimipaikan toiminnot, kyselyn voisi toki toteuttaa kysymällä 

asiakkaalta miten he ovat kokeneet juuri oppisopimusopiskelijoiden työpanok-

sen omaan palveluunsa. 

Näistä alla luetelluista mittareista suoraan oppisopimusprojektiin yhteydessä ja 

sen etenemisestä kertovat mittarit ovat opiskelijoiden määrä toimipaikoissa pro-
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jektin aikana ja oppimisen säännölliset arvioinnit. Palautteiden ja reklamaatioi-

den aiheuttava asiakaskokemus voi muodostua myös muista tekijöistä, vaikka 

palautteessa viitattaisiinkin suoraan oppisopimusopiskelijan toimintaan koh-

teessa. 

Näistä aiheista mittariston tulisi kuitenkin koostua ja niitä tuleekin vielä edelleen 

kehittää, jotta ne antavat luotettavaa tulosta projektista. 

• Oppisopimusnuorten pysyminen projektissa loppuun asti / lopettaneiden 

osuus 

• Asiakastyytyväisyys 

• Toimitusvarmuus 

• Reklamaatioiden ja palautteiden määrä 

• Oppisopimusnuorten arviointien tulokset 

• Taloudellisen tuloksen parantuminen. 

4.6 Prosessin ja tavoitteiden arvioiminen  

Koko projektia tulee säännöllisesti arvioida kriittisesti tulosten valossa niin mei-

dän yrityksemme sisällä että myös sidosryhmien kanssa, jotka ovat vahvasti 

mukana projektissa. Näitä ovat oppisopimustoimisto ja tietopuolisen opetuksen 

järjestäjä. Yhteisistä tapaamisista tulee kerätä tietoa ja käydä läpi onnistumiset 

ja kehittämistä vaativat asiat vastaavanlaisia projekteja tulevaisuudessa silmällä 

pitäen. 

Projektin etenemistä ja vaikutuksia tulee myös arvioida säännöllisesti sekä mu-

kauttaa projektin rakennetta mahdollisesti muuttuneiden tilanteiden osalta, esi-

merkiksi yhteistyökumppanien mahdollisen vaihtumisen osalta. Asetettuja ta-

voitteita tulee arvioida sekä tavoitteille asetettuja mittareita. (Friedag & Schmidt 

2004, 120.)  
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Koko projektin tarkastelu eri näkökulmista kertoo parhaiten palveleeko asetetut 

tavoitteet ja niiden tunnusluvut päämäärää. Se on ainoa mahdollisuus korjata 

reittiä kohti visiota.  
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5 KEHITTÄMISMENETELMÄT 

Kehittämistyössä käytetään monia erilaisia menetelmiä. Menetelmät jaetaan 

yleensä laadullisiin ja määrällisiin menetelmiin. Useamman menetelmän käyt-

täminen kehittämistyössä antaa erilaista tietoa ja monipuolisia näkökantoja ke-

hittämistyön tueksi. Menetelmiä valittaessa on tärkeää miettiä millaista tietoa 

tarvitaan ja miten sitä tullaan käyttämään. (Ojasalo ym. 2009, 40.) 

Menetelminä voidaan käyttää esimerkiksi kyselyitä, haastatteluita, aivoriihiä tai 

havainnointia. Kysely sopii kehittämismenetelmäksi silloin, kun aihealue tunne-

taan, mutta halutaan varmistua sen oikeellisuudesta. Kehittämistyössä kyselyä 

voidaan käyttää alkuvaiheen selvittämiseen tai loppuvaiheessa saavutettujen 

tulosten arviointiin. Kysymysten tulee olla yksiselitteisiä, ymmärrettäviä ja hel-

posti vastattavissa. (Ojasalo ym. 2009, 43.) 

Haastattelumenetelmiä on useita erilaisia, kuten strukturoituja tai puolistrukturoi-

tuja haastatteluita. Strukturoitu haastattelu on lähimpänä kyselytutkimusta, jos-

sa haastattelijalla on tarkkaan suunniteltu runko haastattelun etenemiseksi ja 

samaa runkoa käytetään kaikissa haastatteluissa. Puolistrukturoitu haastattelu 

vastaa teemahaastattelua, jossa tutkimuksen kohde ei ole täysin tuttu entuu-

destaan eikä haluta kokonaan ohjata haastateltavia. Teemahaastattelussa voi-

daankin haastattelurunkoa muuttaa tarpeen mukaan haastatteluiden edetessä. 

Ryhmähaastattelumuoto poikkeaa edellisestä siinä määrin, että se vastaa 

enemmän keskustelua, jota ei ole ohjattu samalla tavoin kuin esimerkiksi tee-

mahaastattelua. Ryhmähaastattelussa ryhmän jäsenet ohjaavat keskustelua ja 

asioissa päästään usein syvemmälle kuin yksilöhaastatteluissa. (Ojasalo ym. 

2009, 41 – 42.) 

Aivoriihi on yhteisöllinen ideointimenetelmä (brainstorming) ja sitä käytetään 

usein uusien ideoiden synnyttämiseen. Aivoriiheen osallistuu muutamia henki-

löitä, jotka yhdessä työstävät valittua teemaa hyvin vapaasti. Tarkoitus on tuot-

taa mahdollisimman paljon ideoita. (Ojasalo ym. 2009, 44.) 
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Havainnointia suositellaan menetelmänä kaikkeen kehittämistyöhön. Parhaita 

tuloksia saadaan aikaan, kun mennään itse paikan päälle havainnoimaan todel-

lisia tapahtumia, henkilöitä tai tapoja toimia tietyissä tilanteissa. Havaintoja ke-

rätään systemaattisesti esimerkiksi pitämällä päiväkirjaa kaikista havainnoista. 

Havainnoija voi toimia ulkopuolisena tai toimia itse toiminnan keskiössä tehden 

havaintoja tällä tavoin. Mystery shopping eli haamuasiointi on yksi havainnoin-

nin muoto ja sitä käytetään esimerkiksi asiakkaan roolissa, kun halutaan selvit-

tää esimerkiksi palvelun laatua. Tällöin havaintoja tehdään paljastamatta tilan-

netta toimintaympäristössä. (Ojasalo ym. 2009, 42 – 43.) 

Oppisopimusprojektissa on ollut paljon erilaisia haasteita monella eri osa-

alueella. Tutkimusmenetelmäni valikoituvat näiden eteen tulleiden haasteiden 

kautta ja halusin selvittää miksi erilaisia ongelmia on syntynyt projektin alkukuu-

kausina. Haastattelumuotoisella ja keskustelevalla ryhmähaastattelulla on par-

haimmat mahdollisuudet selvittää syntyneiden haasteiden juurisyitä ja toisaalta 

kyselylomakkeella on mahdollisuus vastata asioihin anonyymisti ja tuoda mah-

dollisesti esiin sellaisia asioita, joita ei ryhmätilanteessa halua sanoa. 

Tämän taustan vuoksi käytän oman kehittämistyöni tutkimusmenetelmänä kah-

ta workshopia, joista toinen järjestetään työpaikkaohjaajille ja toinen oppisopi-

musopiskelijoille. Workshop vastaa tutkimusmetodina ryhmähaastattelua, laa-

dullista tutkimusta, jossa haastateltavat henkilöt ovat samassa tilassa samaan 

aikaan ja haastattelu on enemmän keskusteleva kuin tiukka haastattelu, jossa 

haastattelukysymykset ovat tarkoin määritelty, eikä niistä voisi poiketa. 

Workshopissa on mahdollista ohjata haastateltavia tekemällä lisäkysymyksiä 

pitäytyen kuitenkin valitussa teemassa. Näiden workshopien pohjalta meillä on 

mahdollisuus kehittää jo meneillään olevaa oppisopimusprojektia päästäksem-

me parempiin tuloksiin sekä kehittää mahdollisia tulevia vastaavia projekteja 

yrityksessämme.  

Workshopien johtopäätökset esittelen yrityksemme johtoryhmälle kommentoin-

tia varten. Johtopäätösten pohjalta laadin kyselylomakkeet molemmille ryhmille, 

jolloin yksilöt pääsevät vastaamaan anonyymisti oppisopimusprojektin haastei-

siin, mahdollisuuksiin ja tavoitteisiin. Kyselylomake on toinen kehittämistyöni 
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tutkimusmenetelmä ja se vastaa tutkimusmetodina määrällistä tutkimusta. Esit-

telen tutkimusmenetelmien kulun myöhemmin tässä luvussa. 

5.1 Määrällinen tutkimusmenetelmä 

Määrällisen tutkimusmenetelmän tutkimusaineiston keräämiseen valittavissa on 

joko kyselylomake, systemaattinen havainnointi tai valmiiden rekisterien ja tilas-

tojen käyttö. Näistä tavallisin määrällisessä tutkimusmenetelmässä käytetty ai-

neiston keräämisen tapa on kyselylomake. Lomake on standardoitu eli vakioitu, 

joka tarkoittaa, että kyselyyn vastaajilta kysytään täsmälleen sama asiasisältö 

täsmälleen samalla tavalla. Kyselylomakkeen etu on se, että vastaaja jää ano-

nyymiksi (Vilkka 2005, 73 – 74.) 

5.2 Laadullinen tutkimusmenetelmä  

Laadullisen tutkimusmenetelmän tavoitteena ovat ihmisten omat kuvaukset koe-

tusta todellisuudesta. Tällöin tutkimuksen tekijältä edellytetään täsmentämistä, 

tutkitaanko kokemuksiin vai käsityksiin liittyviä merkityksiä. Kokemus on aina 

omakohtainen ja käsitykset kertovat enemmän yhteisön perinteellisistä ja tyypil-

lisistä tavoista ajatella yhteisössä (Vilkka 2005, 97.) 

Laadullisen tutkimusmenetelmän erityispiirteenä voidaan todeta, että tällä tutki-

musmenetelmällä tehdyn tutkimuksen tavoitteena ei ole totuuden löytäminen 

vaan tutkimuksen aikana muodostuneiden tulkintojen avulla näyttää esimerkiksi 

ihmisen toiminnasta jotakin, joka on välittömän havainnoinnin tavoittamattomis-

sa (Vilkka 2005, 98.) 

Tutkimushaastattelu on yksi laadullisen tutkimusmenetelmän muoto, joka voi-

daan toteuttaa ryhmähaastatteluna. Ryhmähaastattelu on hyvä tapa kerätä tut-

kimusaineistoa kun kyseessä on työelämän tutkimushanke, jossa tavoitteena on 

yhteisen kielen, käsitteiden, toimintatapojen ja keskustelun luominen (Vilkka 

2005, 102.) 
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5.3 Workshopit 

Jotta työni oppisopimusprojektissa voi kehittyä ja voin omalta osaltani olla vai-

kuttamassa siihen miten työpaikkaohjaajien ja oppisopimusnuorten välinen yh-

teistyö toimii parhaalla mahdollisella tavalla, koin tärkeäksi pitää kaksi worksho-

pia. Workshopien tavoite oli kerätä tietoa oppisopimusprojektin kokemuksista, 

jossa oppisopimusopiskelijoita on samaan aikaan yrityksessä useita ja projektil-

la on useita sidosryhmiä sekä projektin koordinaattori. Ensimmäinen workshop 

pidettiin työpaikkaohjaajille 18.3.2014 ja toinen workshop oppisopimusnuorille 

19.3.2014. Molemmat workshopit olivat kaksituntisia, joissa molemmissa kes-

kusteltiin aluksi yleisistä tunnelmista ja ajankohtaisista asioista, kuten työpaik-

kaohjaajien arviointien tekemisestä oppisopimustoimistolle uudella sähköisellä 

järjestelmällä. 

Molemmat workshopit toteutettiin ryhmähaastatteluna laadullisena tutkimukse-

na. Esitin workshopin alussa äänittäväni haastattelutilanteen perustellen ääni-

tyksen tarpeen. Molemmista ryhmistä sain muutaman negatiivisen vastauksen 

äänitykselle, joten jätin nauhurin tilanteista pois. Kirjasin esillä olleisiin haastat-

telukysymyksiin vastaukset siten, että kaikki vastaajat näkivät mitä kirjoitin. Ylä-

tason kysymyksiä oli vain 5 - 6 jotka olivat heijastettuna seinälle yksi kerrallaan. 

Valmistelin itselleni etukäteen täydentäviä kysymyksiä, joilla saisin ohjattua 

haastattelua eteenpäin ja vastaajat syventymään ylätason kysymykseen. Mo-

lempien ryhmien kysymykset täydentävine kysymyksineen ovat liitteenä (liitteet 

3 ja 4). Käsittelen merkittävimmät ryhmähaastattelun tulokset luvussa 5. 

5.4 Johtoryhmän osuus 

Projektin hallinnassa on tärkeää, että projektilla on ohjausryhmä. Johtoryhmä ei 

ole projektissa varsinainen ohjausryhmä, mutta sillä on vahva osuus projektin 

onnistumisessa. Johtoryhmä on ottanut kantaa suurimmaksi osaksi oppisopi-

musprojektin kustannuksiin.  
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Esittelin johtoryhmälle 4.4.2014 olennaisimmat tulokset workshopeista. Yhteen-

veto tuloksista nosti keskusteluun erityisesti nuorten sitoutumisen sekä pereh-

dytyksen riittävyyden. Johtoryhmän keskustelun aiheet muotoilin kyselylomak-

keeseen kysymyksinä lähinnä työelämän pelisääntöjen tärkeydestä sekä mo-

lempien ryhmien halukkuudesta lähteä vastaavaan projektiin uudelleen.  

5.5 Kyselylomake 

Tutkimuskysymysten tulee liittyä johtamisen laatuun, ensisijaisesti kysymyksenä 

minkälaista johtamista tarvitaan, jotta saavutetaan paras mahdollinen lopputu-

los. Avainkysymyksinä minkälaisena opiskelijat ja työpaikkakouluttajat ovat ko-

keneet tämän projektin, missä voisimme parantaa, minkälaista tukea he tarvit-

sevat tavoitteisiin pääsemiseksi. Määrällisen tutkimukseni työkalu on kyselylo-

make, johon tein kysymykset sekä workshoppien tulosten pohjalta että johto-

ryhmässä käytyjen keskustelujen pohjalta. Kysely toteutettiin nettikyselynä Lyy-

ti-nimisellä web-ohjelmalla. Linkki kyselyyn lähetettiin työpaikkaohjaajien säh-

köpostiin 4.4.2014 ja vastausaikaa kyselyyn annettiin 9.4.2014 asti. Käsittelen 

kyselyn tulokset luvussa 5. Molempien ryhmien kyselylomakkeet ovat liitteenä 

(liitteet 5 ja 6). 
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6 TULOKSET JA YHTEENVETO 

Määrällisen tutkimuksen arvioinnissa on kiinnitettävä Vilkan mukaan huomiota 

siihen, että tutkittavat ovat ymmärtäneet kyselylomakkeen kysymykset, jotta 

tulokset eivät vääristyisi sen vuoksi, että tutkittava on ajatellut kysymyksen toi-

sin kuin tutkija (Vilkka 2005, 161). 

Laadullista tutkimusta ei voida toteuttaa sellaisenaan toista kertaa, sillä laadulli-

sella tutkimusmenetelmällä tehty tutkimus on ainutkertainen. Laadullisen tutki-

musmenetelmän tavoite on Vilkan mukaan mielenkiinnon keskittäminen ainut-

kertaiseen ilmiöön, jonka avulla yleinen ymmärrys tutkittavasta asiasta lisään-

tyy. (Vilkka 2005, 157 – 159.) 

6.1 Workshopien tulokset 

Pidin workshopit erikseen sekä työpaikkakouluttajille että oppisopimusopiskeli-

joille. Molemmat tilaisuudet kestivät kaksi tuntia, joissa alussa keskusteltiin ylei-

sellä tasolla nykytilasta ja molempien ryhmien jäsenet saivat kertoa kuulumisi-

aan. Tämän jälkeen siirryttiin enemmän ohjattuun keskusteluun kysymysten 

avulla. Workshopien tavoitteena oli saada molemmilta ryhmiltä olennaisimmat 

oppisopimuksen kulkuun vaikuttavat asiat esille, jotta voisin projektin koor-

dinaattorina viedä projektia johdonmukaisesti eteenpäin kohti tavoitteita.  

Keskustelu oli molemmissa ryhmissä vilkasta ja kaikki ryhmien jäsenet saivat 

tuoda esille omat näkemyksensä projektista tähän asti sekä toiveensa tulevai-

suuteen. Molemmat ryhmät kokivat workshopin tärkeäksi ja toivoivat samanlai-

sia tilaisuuksia myös tulevaisuudessa ehdotuksensa mukaan vähintään kaksi 

kertaa vuodessa. Molemmat ryhmät myös kokivat tarvitsevansa enemmän yh-

teistyötä oppisopimustoimiston ja etenkin tietopuolisen kouluttajan kanssa. He 

kokivat, että työpaikoilla tapahtuva ohjaaminen ei aina tue tietopuolista koulu-

tusta ja toisin päin. He kaipasivat myös enemmän yhteistyötä näyttöjen suorit-

tamisen suunnittelusta sekä yhteistä keskustelua nuoren oppimisen etenemi-

sestä. 
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Työpaikkakouluttajien workshop 

Työpaikkakouluttajilla oli suurimpana huolena nuorten sitoutumattomuus työ-

elämän pelisääntöihin. He kokivat turhautuvansa jatkuvaan pelisääntöjen kir-

kastamiseen. Heidän mukaansa nuoret eivät sitoudu, eivätkä ota vastuuta riittä-

västi. Eniten ongelmia on aiheuttanut ilmoituskäytäntöjen noudattamattomuus. 

Nuoret eivät ilmoita ohjeiden mukaisesti esimerkiksi poissaoloistaan, sairastu-

misistaan ja myöhästymisistään. Pelisääntöjä on käyty läpi nuorten kanssa niin 

sidosryhmien kuin yrityksemme toimesta.  

Oppisopimusryhmällä on erilaisia taustoja sekä heidän koulumenestyksensä on 

ollut vaihtelevaa. Sovimme projektin alussa, että nämä seikat otetaan huomioon 

nuorten kanssa etenkin oppisopimuksen alussa. Keskustelimme työpaikkakou-

luttajien kanssa siitä, olisiko alussa pitänyt ottaa ilmoituskäytäntöjen noudatta-

minen kurinalaisemmin huomioon. Projektin edetessä käytäntöä saattaa olla 

hankala muuttaa. Tosin niiden nuorten kanssa, joilla pelisäännöt ovat olleet eni-

ten hukassa, on käyty keskusteluja siitä millaisella toimintatavalla yritys päätti 

alussa huomioida ilmoituskäytännöt ja että nyt ollaan jo niin pitkällä, että peli-

säännöt tulisi olla hallussa. Heille on perusteltu syitä, miksi se on niin tärkeää ja 

joka keskustelussa he tuntuvat asian ymmärtävän, mutta toimivat sitten taas 

kuitenkin toisin tilanteen tullessa eteen. Olemme joutuneet antamaan mm. kirjal-

lisia varoituksia niille nuorille, joille sovitut käytännöt vaikuttaisivat olevan han-

kalampia.  

Merkittävin tulos työpaikkakouluttajien workshopissa oli huomio kouluttajan 

asemaan työyhteisössä. Suurin osa työpaikkakouluttajista on esimiesasemas-

sa. Esimiestyö vie oman aikansa työpaikkakouluttajan arjesta työpaikoilla ja he 

kokivat, että heillä ei ole riittävästi aikaa ohjata nuoria työpaikoilla. Näin ollen 

ohjauksesta vastaa suurelta osin työyhteisön muut jäsenet. Työpaikkakoulutta-

jien näkemyksen mukaan muiden jäsenten ohjaaminen ei ole ollut onnistunutta. 

Nuoret eivät vastaanota ohjeita muilta työyhteisön jäseniltä samalla tavoin kuin 

itse kouluttajalta. Pohdimme workshopissa syytä tähän ja työpaikkakouluttajat 

tulivat siihen tulokseen, että nuori on sitoutunut nimenomaan omaan työpaikka-

kouluttajaansa ja luottaa vain tähän. He todennäköisesti protestoivat esi-
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miesasemassa olevan työpaikkakouluttajan ajan puutetta rikkomalla pelisääntö-

jä sekä toimimalla osin välinpitämättömästikin työyhteisössä. Vastaavissa hank-

keissa tulee arvioida onko esimies-ohjaaja yhdistelmä hyvä, kun ajatellaan nuo-

ren kehittymistä ja opastamisen määrää pääasiassa ohjaajan tekemänä. Vai 

olisiko kenties työyhteisön kokki parempi ohjaamaan opiskelijaa? 

Oppisopimusopiskelijoiden workshop 

Lähdin opiskelijoiden workshopissa liikkeelle läpikäyden projektin alussa olleen 

perehdytysmateriaalin työyhteisön pelisääntöjen osalta sekä yrityksemme eri 

käytänteiden osalta.  Koin tämän tärkeäksi sen vuoksi, että olin tietoinen peli-

sääntöjen ongelmista jo ennen työpaikkakouluttajien workshopia. Kävimme läpi 

konkreettisesti miten ilmoitus esimerkiksi sairastumisesta tehdään työpaikalle. 

Sovimme, että tekstiviesti on mahdollinen vain yhdessä tapauksessa. Mikäli 

kokee olevansa sairas edellisiltana ennen seuraavan aamun työvuoroa, voi 

esimiehelle laittaa tekstiviestin illalla, mutta se ei poissulje soittamalla tehtävää 

poissaoloilmoitusta heti aamulla ennen työvuoron alkua.  

Opiskelijat ovat kokeneet oppisopimuksen kokonaisuutena hyvänä. Kysyttäessä 

mikä siinä on parasta, he vastasivat työpaikkakouluttajan olevan parhain asia. 

Tosin he toivat esiin sen, että työpaikkakouluttajalla on heille liian vähän aikaa 

ja muut työyhteisön jäsenet eivät opasta heitä juuri lainkaan. Esimiehen ollessa 

kiireinen, muut työyhteisön jäsenet laittavat heidät esimerkiksi tiskaamaan, kun 

eivät ehdi opastamaan tai koe sen olevan heidän tehtävänsä. 

Työpaikkakouluttajan roolia he pitivät erittäin tärkeänä oman kehittymisensä 

kannalta. He toivovat paljon palautetta ja etenkin kannustavaa palautetta, jota 

kokevat saavansa liian vähän. He ymmärtävät, että eivät osaa vielä työskennel-

lä oma-aloitteisesti alan vaativissa tehtävissä ja kokevat, että joskus on moti-

vaation puutetta, kun kannustavaa palautetta ei saa tarpeeksi. Tämä oli koko 

ryhmän näkemys riippumatta omasta kouluttajasta tai työyhteisöstä, jossa toi-

mii. He myös kokevat, että eivät ole päässeet tekemään vaativia tehtäviä, kuten 

ruuan valmistusta. Opiskelijoiden mukaan tämä johtuu suurimmaksi osaksi siitä, 

että he ymmärtävät tarvitsevansa siihen paljon opastamista ja sellaista aikaa ei 
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työpaikkakouluttajilla olisi, jotta ruuan valmistuksen harjoitteluun voitaisiin ryh-

tyä. 

Opiskelijoita puhututti paljon myös tietopuolisen opetuksen järjestäjän ”pelotte-

lu” näytöillä. He toivoivat enemmän tietoa näytöistä kokonaisuutena. Kysyes-

sään näytöistä ja mahdollisista aikatauluista niiden suhteen, he kokevat saa-

vansa vastauksen, että eivät olisi vielä valmiita. He ymmärsivät, että he eivät 

kenties olisi valmiita näyttöihin vielä, mutta jos niitä ei käsitellä tarkemmin ja 

käydä läpi niiden sisältöä ja vaatimuksia, he eivät myöskään voi valmistautua 

niihin ja opetella oma-aloitteisemmin niitä asioita joita näytöissä vaaditaan.  

6.2 Kyselylomakkeen tulokset 

Kysely toteutettiin web-kyselynä ja kohderyhmänä olivat kaikki työpaikkakoulut-

tajat ja kaikki oppisopimusopiskelijat. Työpaikkakouluttajista kyselyyn vastasi 7 

henkilöä ja oppisopimusopiskelijoista 6 henkilöä. Näin ollen kaikki työpaikkakou-

luttajat vastasivat kyselyyn, mutta opiskelijoiden vastausprosentti jäi 60 %:iin. 

Merkittävin ja uskoa projektin onnistumiseen antava tulos molemmissa kyse-

lyissä oli se, että molemmat ryhmät lähtisivät uudelleen vastaavaan projektiin 

sen tiedon valossa joka heillä on tällä hetkellä lukuun ottamatta yhtä työpaikka-

kouluttajaa. 
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Taulukko 1. Työpaikkakouluttajien kokemus eri osatekijöiden tärkeydestä oman 
onnistumisen näkökulmasta. 

 

Työpaikkakouluttajien mielestä tärkein osatekijä on oman toimipaikan työyhtei-

sö. Tämä tulos tukee workshopissa käytyä keskustelua siitä kuinka tärkeässä 

roolissa työyhteisö on silloin, kun työpaikkakouluttaja ei itse ehdi olemaan opis-

kelijan arjessa niin paljoa läsnä. Parhaimmillaan oppimista tukeva työyhteisö luo 

edellytykset opiskelijan menestymiseen työpaikoilla. 
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3,71

3,29

Osatekijöiden tärkeysjärjestys oman 
onnistumisen kannalta / kouluttajat

Oppisopimustoimisto (1-5) Yrityksen yhteyshenkilö (1-5)

Oppilaitos (koulu) (1-5) Työpaikan pelisäännöt (1-5)

Toimipaikkasi työyhteisö (1-5)
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Taulukko 2. Oppisopimusopiskelijoiden kokemus eri osatekijöiden tärkeydestä 
oman onnistumisen näkökulmasta. 

 

Oppisopimusopiskelijoiden mielestä tärkein osatekijä tavoitteeseen pääsemi-

seksi on työpaikkakouluttaja sekä työpaikan pelisäännöt. Tämä tulos tukee 

myös workshopeissa käytyä keskustelua työpaikkakouluttajiin liittyen. Yllättävää 

tuloksessa on työpaikan pelisäännöt. Nuoret pitävät niitä kuitenkin tärkeänä, 

vaikka niiden noudattaminen aika ajoin ontuukin.  

 

 

 

 

 

4,50

4,50

4,33

4,17

4,00

Osatekijöiden tärkeysjärjestys 
oppisopimusopiskelijoiden onnistumisen 

kannalta

Oppisopimustoimisto (1-5) Oppilaitos (koulu) (1-5)

Yrityksen yhteyshenkilö (1-5) Työpaikan pelisäännöt (1-5)

Työpaikkakouluttaja (1-5)
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Taulukko 3. Työpaikkakouluttajien kokemus osa-alueiden tärkeydestä oppiso-
pimusprojektissa. 

 

Työpaikkakouluttajien mielestä koulun antamalla tietopuolisella opetuksella on 

eniten merkitystä oppisopimusopiskelijan oppimisen kannalta. Keskenään yhtä 

tärkeinä työpaikkakouluttajien mielestä seuraavaksi tulevat sekä heidän oma 

roolinsa opiskelijan kehittymisen näkökulmasta että yrityksen yhteyshenkilön 

rooli tiedon välittäjänä eri osapuolille. Oppisopimuksen arviointi kokonaisuutena 

jäi hieman alle 4 asteikolla 1-5.  

 

 

 

  

4,86

4,57

4,57

3,57

Eri osa-alueiden tärkeys / kouluttajat

Arvioi oppisopimusta kokonaisuutena (1-5)

Työpaikkakouluttajan roolin tärkeys opiskelijan kehittymisen kannalta (1-5)

Yrityksen (Bluen) yhteyshenkilön tärkeys tiedon välittäjänä eri osapuolille (koulu,
työpaikka, työpaikkakouluttajat) (1-5)

Tietopuolisen (koulun) opetuksen tärkeys opiskelijan oppimisen kannalta (1-5)
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Taulukko 4. Oppisopimusopiskelijoiden kokemus osa-alueiden tärkeydestä op-
pisopimusprojektissa. 

 

Oppisopimusopiskelijoiden mielestä työpaikkakouluttajalla on suurempi rooli 

opiskelijan oppimisen kannalta kuin on koulun antamalla tietopuolisella opetuk-

sella. Toiseksi tärkeimpänä he pitävät yhteyshenkilön roolia tiedon välittäjänä 

eri osapuolien välillä ja vasta kolmanneksi tärkeimpänä he kokevat tietopuolisen 

opetuksen. Treenijaksoa oppisopimuksen alussa opiskelijat pitävät vähiten tär-

keänä osa-alueena arvioitaessa oppisopimusprojektia. Opiskelijat arvioivat op-

pisopimusta kokonaisuutena hieman paremmin kuin työpaikkakouluttajat. 

6.3 Tulosten yhteenveto 

Kyselyn tulokset tukevat workshopien tuloksia monessakin asiassa. Pelisäännöt 

koetaan erittäin tärkeiksi sekä työpaikkakouluttajien että oppisopimusopiskeli-

4,83

4,50

4,33

3,83

3,67

Eri osa-alueiden tärkeys / opiskelijat

Arvioi oppisopimusta kokonaisuutena (1-5)

Treenijakson tärkeys oppisopimuksen alussa (1-5)

Tietopuolisen opetuksen antajan (koulun) tärkeys oppimisen kannalta (1-5)

Yrityksen (Bluen) yhteyshenkilön tärkeys tiedon välittäjänä eri osapuolille (koulu,
työpaikka, työpaikkakouluttajat) (1-5)

Työpaikkakouluttajan roolin tärkeys oppimiseesi kehittymisen kannalta (1-5)
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joiden ryhmissä. Pelisäännöt koskevat pääasiassa työpaikan pelisääntöjä, mut-

ta myös koulun ja oppisopimuksen pelisääntöjä. Työpaikkakouluttajat kaipaavat 

enemmän tietoa opiskelijan opiskelun etenemisestä tietopuolisen opetuksen 

osalta ja opiskelijat kaipaavat enemmän tietoa mm. tulevien näyttöjen aikatau-

luista ja suunnittelusta. Työpaikkakouluttajat ovat kokeneet olevansa liian yksin 

opiskelijan kanssa ja myös epätietoisia opiskelujen etenemisestä.  

Tuloksista käy selvästi ilmi työpaikkakouluttajan tärkeys opiskelijan oppimisen 

etenemisen kannalta. Työpaikkakouluttajalla on selvästi tärkein rooli koko oppi-

sopimuksen etenemisen kannalta. Työpaikkakouluttajan suurimmaksi haas-

teeksi on osoittautunut aikapula ohjaamisen kannalta. Suurin osa työpaikkakou-

luttajista on esimiesasemassa ja silloin työajan jakaminen omien esimiestöiden 

ja ohjauksen välillä on haasteellista. Tulevaisuuden hankkeissa on mietittävä 

työpaikkakouluttajan asemaa ja roolia työyhteisössä, johon oppisopimusopiske-

lija tullaan sijoittamaan. Saako opiskelija enemmän ja laadukkaampaa ohjausta 

esimerkiksi kokin toimiessa ohjaajana, jolloin opiskelija voi toimia aisaparina 

kokin kanssa koko työpäivän tehden ensin avustavia kokin tehtäviä ja siirtyä 

oman kehittymisen mukaan vaativimpiin tehtäviin kokin rinnalla. 

Työpaikkakouluttajat ja oppisopimusopiskelijat toivovat enemmän yhteistyötä 

koulun ja yrityksen välillä sekä toimipaikan ja yrityksen yhteyshenkilön väillä. 

Molemmat ryhmät kokivat workshopin hyvänä asiana ja toivoivat vastaavanlai-

sia tilaisuuksia enemmän. Molemmat ryhmät kokivat lisäksi että tavoitteiden 

kirkastaminen kaikille osapuolille mm. työyhteisöt, kouluttajat, nuoret oppisopi-

musprojektin alussa olisi vähentänyt haasteita projektin ensimmäisinä kuukau-

sina. He kokevat, että laajempi yhteistyö tietopuolisen kouluttajan kanssa tukisi 

sekä oppisopimusopiskelijoita että työpaikkakouluttajia projektin haasteissa. 

Uskon, että entistä vahvempi yhteistyö koulun ja yrityksen välillä antaisi myös 

paremman arvosanan arvioitaessa oppisopimusta kokonaisuutena.   
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7 OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTI 

Arvioidessani opinnäytetyötäni haluan nostaa esiin mielestäni tärkeimmät ja 

keskeisimmät asiat. Näitä ovat oppisopimusprojektin toteutustavan arviointi il-

man projektiorganisaatiota, tekemisessä esiintyneiden ongelmien esilletuonti, 

luotettavan mittariston kehittäminen tavoitteiden saavuttamisen tueksi sekä 

opinnäytetyön hyödynnettävyys tulevaisuudessa tai jossakin toisessa opinnäy-

tetyössä. 

7.1 Oppisopimusprojektin toteutustavan arviointi 

Merkittävimmäksi kysymykseksi toteutustavan arvioinnissa nousee kysymys 

millainen vaikutus taustalla olevalla projektiorganisaatiolla tai projektille ominai-

sella ohjausryhmällä olisi ollut. Ilman projektiorganisaatiota kehittämistyö on 

jäänyt hyvin pitkälle oman kirjoituspöydän äärellä tehtäväksi. Projektiorganisaa-

tion avulla oppisopimusprojektiin olisi saatu uudenlaisia ja monipuolisempia nä-

kökulmia. Projektin koordinaattorina minulla olisi ollut edelleenkin ikään kuin 

projektin johtajan asema, mutta projektiorganisaation eri rooleissa muiden hen-

kilöiden panos olisi varmasti ollut merkittävä ja näin ollen olisimme yrityksenä 

voineet vielä paremmin tukea sekä nuoria opiskelussaan että työpaikkakoulutta-

jia työssään nuorten parissa. Projektiorganisaatiolla olisimme voineet tukea 

myös muuta työyhteisöä, joka on kuitenkin noussut projektissa merkittävään 

rooliin sen kokonaisonnistumisen ja opiskelijoiden tukemisen näkökulmasta.   

Valitut kehittämismenetelmät ovat antaneet paljon vastauksia projektissa eteen 

tulleiden haasteiden syistä. Erilaiset haastattelumenetelmät ja keskustelut anta-

vat parhaiten vastauksia haluttuihin teemoihin ja määrällisenä tutkimuksena 

toteutettu kysely sekä oppisopimusopiskelijoille että työpaikkakouluttajille on 

tukenut teemahaastatteluissa saatuja vastauksia projektissa ilmaantuneiden 

haasteiden juurisyihin. 
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Olen kokenut myös, ettei minulla ole ollut tarpeeksi aikaa olla lähempänä pro-

jektia koko sen keston aikana. Etenkin kehittämistyövaiheessa ja tätä opinnäy-

tetyötä kirjoittaessa olisin pitänyt tärkeänä myös kolmannen kehittämismene-

telmän käyttöönottoa, joka olisi ollut havainnointi. Uskon, että olisin päässyt tällä 

tavoin vielä paremmin asian ytimeen ja olisin voinut analysoida syvällisemmin 

työpaikkakouluttajan ja oppisopimusopiskelijan välistä suhdetta. Lisäksi olisin 

halunnut kokeilla käytännössä opinnäytetyössä esitettyä mittaristoa, sen luotet-

tavuuden näkökulmasta mittariston jatkokehittämistä varten. 

7.2 Pohdinta 

Oppisopimusprojektin kaikki osapuolet toteuttavat ensimmäistä kertaa tällaista 

projektia. Haasteita on riittänyt monella eri osa-alueella ja niistä on opittu paljon. 

Tulemme tekemään vahvempaa yhteistyötä eri sidosryhmien välillä, jotta tule-

vaisuudessa vastaavat projektit onnistuvat paremmin. Tulemme kiinnittämään 

huomiota jo projektin alussa laadukkaampaan perehdytykseen kaikille osa-

puolille; nuorille, työpaikkakouluttajille ja eritoten työyhteisöille, jotka vastaanot-

tavat oppisopimusopiskelijan. Työyhteisöt tulee ottaa mukaan heti alussa ja ker-

toa heille eri sidosryhmien taholta oppisopimuksen tavoitteista ja mitä se käy-

tännössä tarkoittaa heidän työpaikoillaan, kun tiimiin tulee mukaan nuori työyh-

teisön jäsen.    

Kehittämisehdotuksena haluaisin verrata nuorten oppimistuloksia samanikäis-

ten nuorten oppimiseen samassa tutkinnossa, joka on suoritettu oppilaitoksessa 

oppisopimuskoulutuksen sijaan. Ikäryhmä on lähestulkoon sama eli 16 – 20-

vuotiaat nuoret. Oppisopimusprojektin alussa olevalla treenijaksolla selvitettiin 

nuorten motivaatiota alalle ja uskon, että kiinnostus alaa kohtaan oli yhtä vah-

vaa kuin oppilaitokseen hakeutuvilla nuorilla on ja se ei sinänsä vaikuttaisi op-

pimistuloksiin. 

Kumpi tapa on tehokkaampi, millaisia tulevaisuuden työntekijöitä tulee oppilai-

toksessa alaa opiskelevista nuorista ja minkälaisia oppisopimuksella opiskele-
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vista nuorista? Vai onko nuoren lähtökohdilla enemmän merkitystä, kumpi tapa 

on hänen kannaltaan tehokkaampi tapa oppia ja päästä maaliin asti?  

Toisena kehittämisehdotuksena tulisi edelleen kehittää projektityöskentelyn tu-

eksi opinnäytetyössä esiteltyä mittaristoa. Luotettava mittaristo antaisi selkeän 

kokonaiskuvan meneillään olevasta projektista sekä tuottaisi parhaimmillaan 

sellaista informaatiota, jolla projektissa esiintyneitä haasteita olisi helpompaa 

hallita. Mittariston avulla olisi lisäksi mahdollista seurata projektille asetettujen 

tavoitteiden toteutumista. 

Oppisopimus antaa hienon mahdollisuuden työelämälle saada oman alan am-

mattilaisia yrityksiin tänä päivänä, jolloin on haasteellista löytää ammattitaitoisia 

ja sitoutuneita työntekijöitä tilanteessa, jossa kaikki työnantajat kilpailevat mark-

kinoilla olevasta työvoimasta. Oppisopimusprojektilla on selvä päämäärä, jolle 

on asetettu tavoitteet yrityksen tulevaisuuteen. Se vastaa rekrytoinnin haastei-

siin ja samalla se tukee Suomessa olevia nuorten syrjäytymisen ehkäisyn pro-

jekteja.   
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Liite 1. Treenijakson sisältö 
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Liite 2. Työpaikkakouluttajien koulutussisältö 

 
 
 
 

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAKOULUTUS 
 
 
Stadin aikuisopiston oppisopimusyksikkö järjestää koulutusta oppisopimusopiskelijoiden 
työpaikkakouluttajille. 

 
Koulutukseen voivat osallistua kaikki nykyiset ja tulevat oppisopimusopiskelijoiden 
työpaikkakouluttajat. Koulutus on maksuton. 

 
Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää työpaikkakouluttaja oppisopimuskoulutukseen ja kehittää 
hänen ohjaus- ja arviointitaitojaan sekä auttaa häntä ohjaustyön suunnittelussa ja toteutuksessa. 

 
 

1.   Koulutuspäivä 
 
Avaus, oppisopi-
musjohtaja Anna 
Mari Leinonen 

 
Oppisopimuskoulutuksen 
lainsäädäntö, koulutustar-
kastaja Esa Björn Stadin ai-
kuisopiston oppisopimusyk-
sikkö 

 
Työpaikkakouluttajan yhteistyö 
oppilaitoksen ja oppisopimus-
toimiston kanssa, Esa Björn 

 
Tutkintosuoritusten arviointi, 
projektipäällikkö Jouni Kyllönen, 
AEL 

2.   Koulutuspäivä 
 
Vuorovaikutustaidot työelämässä, 
FM Helena Rajalinna, Alfatilat Oy 
 
Oppiminen, muisti ja ohjaaminen, 
Helena Rajalinna 

3.   Koulutuspäivä 
 
Työssä oppimisen palaute, 
Helena Rajalinna 
 
Rakentava palaute ja 
haastavat ohjaustilanteet, 
Helena Rajalinna 
 
Todistusten jako 
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Liite 3. Workshoppien haastattelukysymykset  

– työpaikkakouluttajat 

 

Workshop – työpaikkakouluttajat 18.3.2014 

1. Millaisena kokemuksena pidätte oppisopimusprojektia tähän asti? 

a. hyvät ja huonot puolet? 

b. lähtisitkö uudelleen työpaikkakouluttajaksi? 

c. miksi?  miksi et? 

2. Minkälainen rooli teillä on suhteessa opiskelijan kehittymiseen? 

a. mikä on tärkeintä? 

3. Miten oppiminen on edistynyt? 

a. mikä edesauttaa? 

b. mitä esteitä on oppimiselle? 

4. Miten nuori eroaa johdettavana kokeneemmista työntekijöistä? 

a. miten huomioit sen työpaikalla? 

b. työssäsi? 

5. Miten työpaikkakouluttajan työ vaikuttaa omaan kehittymiseesi? 

a. työssä? 

b. esimiehenä? 

6. Minkälaista tukea / apua tarvitsette jatkossa? 

a. minulta? 

b. koululta? 

c. jostain muualta?  
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Liite 4. Workshoppien haastattelukysymykset  

– oppisopimusopiskelijat 

 

Workshop – oppisopimusopiskelijat 19.3.2014 

1. Miten olette kokeneet oppisopimuksen kokonaisuutena? Haasteet ja ilon 
aiheet? 

a. mikä on ollut hyvää? 

b. mikä ei ole toiminut? 

c. onko oppisopimus vastannut odotuksiasi? 

d. miksi?  miksi ei? 

2. Kuinka tärkeänä koet työpaikkakouluttajan roolin suhteessa omaan kehit-
tymiseesi? 

a. mikä on tärkeintä? 

3. Miten työkaverit ovat ottaneet sinut vastaan? 

a. mikä työpaikalla on hyvin? 

b. mihin pitäisi kiinnittää huomiota? 

4. Millaisina koette työpaikan pelisäännöt? 

5. Miten oppiminen on edistynyt? 

a. mikä helpottaa oppimista?  

b. mikä on esteenä oppimiselle? 

c. miten itse voit vaikuttaa? 

6. Minkälaista tukea / apua tarvitsette jatkossa? 

a. työpaikkakouluttajalta? 

b. minulta? 

c. koululta? 

d. jostain muualta? 
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Liite 5. Kyselylomake - työpaikkakouluttajat 

Taustatiedot: 

1. Koulutusta vastaava työkokemus (täysinä vuosina)  ____ 

2. Oletko toiminut aikaisemmin työpaikkakouluttajana?    

Kyllä Ei 

3. Lähtisitkö uudestaan vastaavanlaiseen projektiin työpaikkakouluttajaksi? 

 Kyllä  Ei 

Kysymykset: 

1. Laita seuraavat osatekijät tärkeysjärjestykseen oman ohjaamise-

si/onnistumisesi kannalta asteikolla 1-5 (1 = tärkein, 5 = vähiten tärkeä)?  

a. Toimipaikkasi työyhteisö  

b. Oppilaitos (koulu)  

c. Työpaikan pelisäännöt  

d. Oppisopimustoimisto  

e. Yrityksen yhteyshenkilö  

Kysymykset asteikolla 1-5 ( 5 = paras, 1 = huonoin) 

2. Arvioi oppisopimusta kokonaisuutena  

5 4 3 2 1   

3. Työpaikkakouluttajan roolin tärkeys opiskelijan kehittymisen kannalta? 

5 4 3 2 1 

4. Tietopuolisen (koulun) opetuksen tärkeys opiskelijan oppimisen kannal-

ta? 

5 4 3 2 1 
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5. Yrityksen (Bluen) yhteyshenkilön tärkeys tiedon välittäjänä eri osapuolille 

(koulu, työpaikka, työpaikkakouluttajat)? 

5 4 3 2 1 

Avoimet kysymykset: 

1. Miten kehittäisit oppisopimuskoulutusta? 

2. Mihin asioihin tulisi kiinnittää huomiota parhaan lopputuloksen saavutta-

miseksi? 

3. Minkälainen perehdytys työpaikkakouluttajille tulisi olla vastaavan projek-

tin alussa? 

4. Arvioi omaa onnistumistasi työpaikkakouluttajana tähän asti? 
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Liite 6. Kyselylomake - oppisopimusopiskelijat 

Taustatiedot: 

1. Kuinka kauan oppisopimuksesi on kestänyt (täysinä kuukausina) _____ 

2. Lähtisitkö uudestaan oppisopimuskoulutukseen?  

 Kyllä  Ei 

Kysymykset: 

1. Laita seuraavat osatekijät tärkeysjärjestykseen oman oppimise-

si/kehittymisesi kannalta asteikolla 1-5 (1 = tärkein, 5 = vähiten tärkeä)?  

a. Työpaikkakouluttaja  

b. Oppilaitos (koulu)  

c. Työpaikan pelisäännöt  

d. Oppisopimustoimisto  

e. Yrityksen yhteyshenkilö  

 

Kysymykset asteikolla 1-5 ( 1 = huonoin, 5 = paras) 

2. Arvioi oppisopimusta kokonaisuutena  

5 4 3 2 1  

3. Työpaikkakouluttajan roolin tärkeys oman oppimisesi kannalta? 

5 4 3 2 1 

4. Tietopuolisen opetuksen antajan (koulun) tärkeys oppimisen kannalta? 

5 4 3 2 1  

5. Yrityksen (Bluen) yhteyshenkilön tärkeys tiedon välittäjänä eri osapuolille 

(koulu, työpaikka, työpaikkakouluttajat)? 

5 4 3 2 1 
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6. Treenijakson tärkeys oppisopimuksen alussa? 

5 4 3 2 1 

Avoimet kysymykset: 

1. Miten kehittäisit oppisopimuskoulutusta? 

2. Mihin asioihin tulisi kiinnittää huomiota parhaan lopputuloksen saavutta-

miseksi? 

3. Miten työpaikan työtehtävät ovat vastanneet koulutuksen tavoitteita?  

4. Millaista tukea olet saanut työpaikkakouluttajalta / oletko saanut mitä tar-

vitsit / mitä olisit tarvinnut? 

5. Arvioi omaa oppimistasi / kehittymistäsi koulutuksen tässä vaiheessa?  

 

 

 


