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Abstrakt
Detta är ett examensarbete för utbildningsprogrammet i byggnads- och samhällsteknik
(byggmästare YH). Examensarbetets omfattning är 10 studiepoäng
Byggnadsbranschen är utsatt för kontinuerlig utveckling. Byggmästarutbildningen bör besvara
arbetlivets krav möjligast bra. Byggmästararbete kan grovt delas in i två delområden:
arbetsledning och byggnadstekniskt kunnande. I mitt examensarbete utreds vilka är
byggmästarens viktigaste egenskaper, och hur utbildningen presterar att svara på förändringarna
som sker i byggmästarens arbetsbild. Forskningen ger aspekter om förbättring av
arbetsledningens

kvalitet

inom

byggnadsbranschen,

sett

från

entreprenörens

och

byggnadsarbetarens synvinkel.
Fem byggnadsarbetares åsikter om arbetsledningen har utforskats med halvstrukturerade
intervjuer, som har spelats in på band. Intervjuerna baserade sig på skriftligt samlad
bakgrundsfakta och åsikter om byggmästarens viktigaste egenskaper samt arbetsledningens och
entreprenörens samarbete på bygget. Undersökningen visade att goda kommunikations- och
interaktionskunskaper är nödvändiga som arbetsledare. Organiseringskunskaper visade sig också
att vara i en betydande roll för att arbete skall löpa smidigt på byggplatsen. Fast det på
byggplatsen uppkommit stora förändringar i arbetssäkerheten och mångkulturen ökat avsevärt,
upptäcktes det inte i forskningen några större förändringar i byggmästarens ledarskapsmetoder
som utbildningen borde reagera till.
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Tiivistelmä
Tämä on rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksen (rakennusmestari AMK) - tutkintoon
kuuluva opinnäytetyö. Opinnäytetyö on 10 opintopisteen laajuinen.
Rakennusala, kuten muutkin alat, elävät jatkuvassa muutoksessa. Rakennusmestarin koulutuksen
tulee vastata mahdollisimman hyvin työn vaatimuksiin. Rakennusmestarin työ voidaan
pääpiirteittäin jakaa kahteen osa-alueeseen: johtamistaitoihin ja rakennustekniseen osaamiseen.
Tutkimuksessa selvitettiin, mitkä ovat rakennusmestarin tärkeimmät ominaisuudet, miten
koulutuksen avulla on pystytty vastaamaan muuttuneisiin olosuhteisiin työmaalla ja millaista
osaamista rakennusmestarilla tulisi olla enemmän. Tutkimuksella saatiin näkökulmia työnjohdon
laadun parantamiseksi urakoitsijoiden ja työntekijöiden näkökulmasta.
Viiden urakoitsijan ja työntekijän näkemyksiä kartoitettiin puolistrukturoiduilla haastatteluilla,
jotka äänitettiin. Haastatteluun yhdistettiin kirjallisesti kerätyt taustatiedot, haastateltavan
näkemykset rakennusmestarin tärkeimmistä ominaisuuksista ja urakoitsijan tai työntekijän
orientaatiosta toimia työmaalla yhteistyössä työnjohtajan kanssa. Tutkimus osoitti, että
työnjohdon laadun kannalta kommunikaatio- ja vuorovaikutustaidot ovat avainasemassa.
Organisointitaidot osoittautuivat myös tärkeäksi työn sujuvuuden kannalta. Tutkimuksessa ei
havaittu muutoksia rakennusmestarin johtamismenetelmissä, mutta työmaalla merkittävimmiksi
muutoksiksi nousivat työturvallisuuden tiukentuminen ja monikulttuurisuuden kasvu.
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Abstract
This is the Degree Thesis of the Bachelor's Degree in Construction Management. The extent of
the Degree Thesis is in total 10 ECTS.
The construction industry is a branch in continuous development. The degree programme in
construction site management should respond as well as possible to requirements of working life.
The construction manager’s work can roughly be divided into two subdivisions: leadership and
technical construction competency. The research investigates which are the most important
attributes as a site manager, and how the degree program can respond to the changes in the
construction manager’s job description. The research provides perspectives for improving the
quality of work management in the construction industry, seen from the contractor’s and
construction worker’s point of view.
The views of five employees were surveyed by semi-structured interviews, which were recorded.
The interviews were based on background information and views of the most important attributes
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The investigation proved that good communication and interaction skills are necessary in the role
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1 Johdanto
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on saada selville, miten rakennustyömaat ovat muuttuneet
viimeisen kymmenen vuoden ajan ja miten muutos vaikuttaa rakennusmestarin työn
vaatimuksiin. Tutkimuksessa etsitään myös vastauksia siihen, miten rakennusmestarin
koulutus voisi antaa paremmin valmiuksia aloittelevalle työnjohtajalle, ja millaisia
ominaisuuksia rakennusmestarin tulee vahvistaa omassa työssään.
Rakennusmestari, joka toimii työnjohtotehtävissä rakennustyömaalla, kohtaa erilaisia
ihmisiä työssään. Työmaalla työskentelee rakennusmiehiä, vuokratyöntekijöitä ja
aliurakoitsijoita. Lisäksi yhteistyön on oltava toimivaa myös työnjohtajien kesken ja muiden
yhteistyökumppaneiden kanssa, kuten tavaratoimittajien, rakennuttajan ja tulevien
asukkaiden kanssa. Rakennusmestarin on kyettävä olemaan vuorovaikutuksessa useaan eri
sidosryhmään ja siksi hyvät vuorovaikutus- ja organisointitaidot helpottavat mestarin työtä
huomattavasti.
Tässä opinnäytetyössä haluan tuoda esiin urakoitsijoiden ja työntekijöiden näkökulmia,
joiden avulla voidaan saada vastauksia siihen, miten toimintaa voidaan kehittää kaikkien
tarpeita paremmin vastaavaksi ja miten rakennusmestari voi toimia työssään yhä
laadukkaammin. Tutkimuksessa kerätään yksilöllisten haastattelujen avulla näkökulmia
mm. siitä, miten rakennusmestarit onnistuisivat yhä paremmin johtamaan työmaalla
ihmisten toimintaa, materiaalien käyttöä, työturvallisuutta, ajankäyttöä, työvaiheiden
jaksottamista sekä taloudellista toimintaa yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti.
Tutkimukseen olen haastatellut viittä rakennusalan työntekijää. Heillä kaikilla on eri
työnkuva ja kokemus, ja osa on toiminut itsekin esimiestehtävässä ja osalla ei ole kokemusta
työnjohtamisesta. Haastatteluiden avulla saatiin konkreettisia näkemyksiä siitä, miten
työnjohtaja voi parhaiten tukea urakoitsijaa työmaalla ja miten mestarin kokemus näkyy
työnjohdossa. Haastattelut antavat näkökulmaa myös rakennusmestarin koulutuksen
kehityskohteista. Opinnäytetyön teoriaosa nojaa aikaisemmin tehtyihin tutkimuksiin ja
kirjallisuuteen, joiden pohjalta haastattelujen tulokset on analysoitu ja tulkittu.
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2 Rakennusmestarin koulutuksen ja työn kehitys sekä
muutostarpeet
Toimintaympäristön

kiihtyvä

muutos

on

muodostunut

rakennusalalla

uudeksi

normaalitilaksi. Isoja muutoksia on tapahtunut monella eri osa-alueilla: teknologian nopea
ja laaja kehittyminen, työntekijöiden odotusten kasvaminen, omistajien vaatimukset sekä
kansainvälisen kilpailun kiihtyminen ovat hyviä esimerkkejä muutoksesta. Tarvitaan kykyä
organisoida yrityksen toimintaa niin, että pystytään vastaamaan entistä haastavampien
asiakkaiden toiveisiin yhä kovemmassa rakennusalan kentässä. Lisäksi tarvitaan uusia tapoja
organisoida ja johtaa työtä työmaalla. (Järvinen, Rantanen, Ruotsalainen 2014, 7.)

2.1

Johtaminen muutoksessa ja oppiminen

Markkinatalousjohtoisessa maailmassa, ja siten myös rakennusalalla, muutostila ja kehitys
on pysyvää. Työnjohtajilta muutos vaatii erilaista reagointia, mm. ennakointia, ohjaamista
sopeutumista. Ruohotie kuvaa, että johtaminen muutoksessa on ikään kuin oppimisen
johtamista. (Ruohotie 1998, 98.) Sen lisäksi, että yhteisössä johdetaan yksilön oppimista,
tulisi johtaa yhteisön toimintakulttuuria, jossa opitaan sekä toiselta että toisen kanssa.
(Ruohotie 1998, 130.) Muutoksessa on kyse oppimisesta, jossa yhteisön sisällä luodaan
tietoa ja yhteisössä on reflektiivinen työote, jossa avoimesti pohditaan, miten päästään sillä
hetkellä parhaimpaan lopputulokseen. (Ruohotie 1998, 136.)
Työtä ei voi pelkästään johtaa sen tiedon perusteella, joka on syntynyt kokemuksesta.
Kaikkia ihmisten ja työn johtajia koskee työssään sama asemointi: tulevaisuuteen ja
kehitykseen voi vaikuttaa ja tulevaisuus tehdään itse. (Uhinki 2007, 15.) Esimiehen taidoista
yksi merkittävimpiä on ottaa työntekijät mukaan luomaan tulevaisuutta esittämällä runsaasti
kysymyksiä vastausten sijaan. (Uhinki 2007, 29.) Eräs esimiehen johtamisen elementeistä
on itse elää muutosta: ottaa muutokset vastaan rohkeasti, keskustella niistä sekä toimia
etulinjassa. Ohjeena esimiehelle on käyttää energiaa ja aikaa juuri niihin asioihin, jotka
johtavat oikeansuuntaiseen muutokseen. Siten ajankäyttökin on tärkeä johtamisen elementti.
(Uhinki 2007, 51.)
Voimakeinona esimiehelle johtamisessa auttaa kokeilukulttuurin luominen ja ylläpitäminen.
Tällöin yhteisössä ei pelätä virheitä, vaan kokeillaan rohkeasti uusia toimintatapoja ja
ajatellaan virheidenkin olevan kuten uusia mahdollisuuksia. Kokeilukulttuurin luomisessa
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työnjohtajan tulee auttaa ihmisiä tekemään itse rohkeita ratkaisuja ja ohjata tutkivaan
toimintaan: pohditaan yhdessä, mikä voisi toimia ja mikä ei. (Uhinki 2007, 64.)
Varsinkin uutena työnjohtajana on tärkeä nähdä työnjohtaminen yhteistyönä ja tunnistaa
työntekijän työpanos sekä suhtautua myönteisesti ja osata sovitella omia ideoitaan ja
näkemyksiään eri osapuolten kanssa. Arvot ja merkityksellisyys ovat nousseet ihmisten
johtamisessa keskiöön. (Ruohotie, 1998, 111.)

2.2

Työnjohtajan taidot ja ominaisuudet

Johtamistaidot ovat pitkälti vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Työnjohtaminen työmaalla
rakennusmestarina on erilaisiin ja muuttuviin tilanteisiin sidoksissa olevaa työtä. On
olemassa monia näkemyksiä siitä, mitkä ovat yleistettäviä tai monenlaisiin tilanteisiin
sopivia

tapoja

ihmisten

johtamisessa.

(Jalava

&

Uhinki

2007,

7.)

Työnjohtajaa tukee hänen työssään kokonaisuuksien hahmottamis- ja ennakointikyky.
Työnjohtajan tulee sietää epävarmuutta ja hänellä tulla olla taitoa kääntää haastavat tilanteet
mahdollisuuksiksi, sillä johtamistyöhön liittyy paljon ongelmanratkaisua. Ihmisten
johtamisessa voi jatkuvasti kehittää vuorovaikutustaitojaan, sillä työnjohtaja kohtaa
päivittäin erilaisia ihmisiä. Näin ollen työnjohtajan sosiaaliset taidot ja kyky tehdä itsensä
ymmärretyksi sekä myydä omat ajatuksensa työntekijälle tai yhteistyökumppanille ovatkin
avainasemassa. Työnjohtaja ei voi johtaa vain yrittämällä miellyttää työntekijöitä. Johtajan
tulee kyetä myös esittämään vaatimuksia, jotka tähtäävät kohti tavoitteita. Yhteistyö sujuu
parhaiten, mikäli työntekijän ja työnjohtajan välillä on luottamuksellinen ilmapiiri ja
johtajan päätökset perustuvat oikeudenmukaisuuteen. Näin johtaja onnistuu parhaiten
sitouttamaan ja innostamaan ihmiset työhön ja tavoitteisiin. (Laakkonen & Lievonen. 2011,
14 -15.)

2.3

Rakennusmestarin koulutus ja ammattivaatimukset

Vastavalmistuneelle ja työllistyneelle rakennusmestarille tulee työnkuvassa monta yllätystä.
Osan on varmaan voinut aavistaa koulutuksen perusteella, mutta oman kokemuksen mukaan
työnjohtotehtävien luonteen hahmottaminen vie aikaa ja monta uutta haasteetta tulee vastaan
alussa, ennen kuin saa asemansa työyhteisössä johtajana.
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Tilastokeskuksen julkaiseman Juha Antilan tutkimuksen mukaan esimiestyössä toimivilla
voi olla vankkaa työtehtävien sisällön ja menetelmien hallintaa. Hyvien johtamistaitojensa
myötä työnjohtaja voi onnistua välittämään osaamisensa hyvien. (Salminen, 2006, 11.)
Opetushallituksen Valtakunnallinen ammatillisten osaamistarpeiden ennakointi (VOSE) –
projektin raportissa on koottu rakennusmestarin tehtäväkenttä ja osaamisen eri osa-alueet.
Opetussuunnitelman mukaan.
"Rakennusmestarin tehtäväkenttä muodostuu talonrakennuksen tuotannon johtotehtävistä sekä
rakennustoimintaan liittyvistä kaupallisista tehtävistä. Tehtävät edellyttävät ammatillisen tiedon
hallinnan

lisäksi

mm.

ongelmanratkaisukykyä,

taloudellista

ajattelua,

johtamistaitoa,

yhteistyökykyä, tietotekniikan käyttövalmiuksia ja kielitaitoa."
Opetussuunnitelmassa todetaan lisäksi, että "rakennusmestarilla tulee olla oman erityisosaamisensa
lisäksi näkemys koko rakentamisprosessista. Sen perusteella hän kykenee hahmottamaan oman
työsuorituksensa osana hankkeen kokonaistoteutusta. Hänellä on valmius ohjata hankkeen eri
osapuolten välistä yhteistoimintaa ja tehdä suunnitteluun ja tuotantoon liittyviä päätöksiä. Hän
tuntee rakentamiseen liittyvän lainsäädännön ja osaa soveltaa sitä tuotannon ohjauksessa."
Opetussuunnitelman mukaan "oppimisen tavoitteena olevaan osaamiseen ja opintojaksojen
sisältöön vaikuttavat mm. yhteiskunnan muutokset sekä yritysten koulutukselle asettamat odotukset."

(Opetushallitus, 2012. Tulevaisuuden osaamistarpeet ja kiinteistö- ja rakentamisalan
tutkintojen sisällöt.)
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3 Tutkimuksen toteutus
3.1

Kvalitatiivinen tutkimus

Tämä tutkimus tehtiin laadullisena, ja siinä pyritään ymmärtämään ja kuvaamaan
merkityksiä

tutkittavasta

ilmiöstä.

Ilmiöitä

yritetään

ymmärtää

ja

vastauksia

tutkimuskysymyksiin yritetään saada tulkitsemalla vastauksia ja tekemällä johtopäätöksiä,
jotka muodostavat lopputuloksen analyysiin. Jotta tutkija voi tehdä yleistyksiä
haastatteluaineistosta, tulee aineisto luokitella ja jakaa eri teemoihin. Luokittelun jälkeen
aineistosta voidaan nostaa sen keskeiset käsitteet sekä painotukset, jotka nousevat
haastatteluista esiin. Tämän jälkeen johtopäätösten tekeminen voi olla mahdollista.
Johtopäätökset täytyy verrata vaihtoehtoiseen teoriaan tai selitykseen ja harkita oman
analyysin päätelmät sen perusteella. (Denscombe. 1998, 374, 375.)

3.2

Yksilöhaastatteluilla vastauksia tutkimuskysymyksiin –
puolistrukturoitu haastattelu

Tässä tutkimustyössä on yksilöhaastattelujen avulla pyritty saamaan vastauksia seuraaviin
tutkimuskysymyksiin:
1. Mitkä

ovat

ammattitaitoisen

rakennusmestarin

tärkeimmät

ominaisuudet

työnjohtajana? Miksi?
2. Miten rakennusmestareiden johtamisen menetelmät ovat viimeisen kymmenen
vuoden aikana muuttuneet, ja miten muutos näkyy työssä työmaalla?
3. Millaista osaamista valmistuneella rakennusmestarilla tulisi olla enemmän?
Tutkimuksessa on päädytty yksilöhaastatteluihin, joiden tavoitteena on ollut saada selville
työntekijöiden tietoisuuden ja ajattelun sisältöjä. Haastattelujen, erityisesti avoimien
kysymysten avulla, saadaan monipuolisempaa johdattelematonta tietoa työntekijöiden
kokemuksista ja mielipiteistä. Haastatteluissa on ollut mahdollista täydentää vastauksia tai
palata vastaamaan kysymyksiin, jotka on esitetty aiemmin. Tässä haastattelussa avoimet
kysymykset läpileikkaavat toisiaan ja antavat haastateltavalle aikaa tuoda mielipiteensä
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esiin. Avoimet kysymykset auttavat saamaan syvempää tietoa ja mahdollistavat täydentävät
kysymykset.
Haastattelun kysymykset on kohdennettu työnjohtajan ominaisuuksiin sekä toimintaan
työmaalla.

Teemahaastattelua

kutsutaan

myös

puolistrukturoiduksi

haastattelumenetelmäksi. Puolistrukturoidussa haastattelussa, haastattelun näkökulma, aihe
ja johtava ajatus on kaikille sama. Haastattelu ei ole täysin vapaa, mutta kysymystapa ja
kysymysten järjestys ei ole myöskään ennalta lyöty lukkoon eli haastattelijalla on
vapaammat kädet muuttaa kysymystapaa oman harkintansa mukaan. Puolistrukturoidun
haastattelun ideana on saada tutkittavien henkilöiden aito mielipide parhaiten esiin, ja
vastauksia haastattelukysymyksiin. Oleellisinta on, että haastattelu etenee tiettyjen
keskeisten

aiheiden

varassa

ja

että

merkitykset

syntyvät

vuorovaikutuksessa.

(Hirsijärvi&Hurme. 2010, 47-48.)
Tutkimuksessa on tehty yksilöhaastatteluja työmaalla työskenteleville eri urakoitsijoiden
työntekijöille. Haastattelut on äänitetty, litteroitu eli kirjoitettu tekstimuotoon, luokiteltu ja
lopuksi niistä on nostettu tutkimustuloksia. Tutkimuksen haastateltavat on valittu sillä
periaatteella, että haastattelevien tausta on mahdollisimman kirjava. Jokainen haastateltava
työskenteli eri työtehtävissä työmaalla ja kaikki toimivat eri työnantajan palveluksessa.
Viideltä tutkimushaastateltavalta on kysytty halukkuutta osallistua työpäivän aikana
haastatteluun. Heille on kerrottu, mikä on tutkimuksen motiivi sekä tarkoitus. Kaikki
haastateltavat ovat olleet suomenkielisiä, vaikkakin suurella osalla työmaan työntekijöistä
on äidinkielenään jokin muu kieli kuin suomi. Tämän tutkimuksen puitteissa ei ole ollut
mahdollista käyttää haastatteluiden toteuttamisessa tulkkia, ja näin ollen valikoituneet
henkilöt ovat suomenkielisiä.

3.3

Tutkimushaastattelulomake ja avoimet haastattelukysymykset

Tutkimushaastattelut sisältävät neljä osiota, joista kolme ensimmäistä osiota mukailevat
kvantitatiivista tiedonkeruuta, ja neljäs osio sisältää avoimet haastattelukysymykset:
1. Tutkimuksen aineiston analyysia varten tarvittava taustatieto-osio, jossa kysytään
sukupuoli, koulutusaste, tutkinto, työkokemus, työnantajien määrä ja mahdollinen
kokemus esimiestyöstä.
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2. Numeerinen arviointiasteikko (1/10) omasta ammattitaidosta, yksin ja yhdessä
tekemisen orientaatiosta ja rakennusmestarin työn merkityksestä oman työn
kannalta.
3. Mielipidekysymys työnjohtajan tärkeimmistä ominaisuuksista. Vaihtoehtoina
pitkäjänteisyys, kommunikointitaidot, ajanhallinta, järjestelmällisyys, huumori,
fyysinen kunto, kädentaito, alan asiantuntemus, organisointitaito, luotettavuus,
vuorovaikutus, johdonmukaisuus ja jämäkkyys.
4. Avoimet haastattelukysymykset, joita on yhteensä kuusi.
Näiden osioiden vastausten on ollut tarkoitus täydentää toisiaan sekä auttaa haastateltavaa
tuomaan kaikki näkökulmansa ja ajatuksensa esiin. Kaikki haastateltavat täyttivät ensin
kolme ensimmäistä osiota (LIITE 1) kirjallisesti. Näiden osioiden tarkoitus oli, että
haastateltava valmistautuu samalla puolistrukturoituun haastatteluun, joka sisälsi kuusi
avointa haastattelukysymystä (LIITE 2).

3.3.1 Haastattelukysymysten valinta ja aineistonkeruutapa vaikuttavat suoraan
tutkimusaineistoon
Haastattelukysymysten muodostaminen ja valinta perustuvat tarkkaan harkintaan.
Haastattelukysymykset ja tiedonkeruu vaikuttavat olennaisesti siihen, millaista aineistoa
tutkimuksen avulla saadaan kerättyä.
Seuraavaksi on tarkoitus esitellä sekä sitä prosessia, miten haastattelu on muodostettu, että
haastattelukysymysten valintaperusteet.
OSIO 1
Haastateltaviksi oli haastava löytää molempien sukupuolien edustajia, sillä rakennusalalla
on hyvin vähän naisia työmaatehtävissä. Siten tutkimuksessa ei voitu tehdä aineiston
perusteella

vertailevaa

tutkimusta

siitä,

vaikuttaako

sukupuoli

kokemukseen

työnjohtamisesta työmaalla. Koulutusta ja tutkintoa kysyttiin siksi, mikäli tutkimusaineiston
analyysissä olisi tullut esiin esimiestason koulutuksen vaikutus ajatteluun johtamisesta
työmaalla.
Työkokemuksen myötä karttuu kokemusta eri työmaiden toimintakulttuureista; mm.
tavoista johtaa, ratkaista ongelmia, kommunikoida sekä saada käsityksiä, siitä millaiset
johtamisen elementit tukevat työntekijöiden motivoitumista ja sitoutumista työhön ja
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työyhteisöön. Kun työntekijä pystyy kokemuksen myötä vertaamaan toisiinsa erilaisia
työnjohtajia ja heidän tapojansa johtaa, se voi vaikuttaa haastatteluista saadun aineiston
määrään ja laatuun.
Haastattelulomakkeessa tutkittavilta kysyttiin kokemusta esimiestyöstä. Mikäli työntekijä
on toiminut työnjohtotehtävissä itse, hän on väistämättä joutunut ottamaan eri näkökulman
työssä ja toisten ihmisten työnjohtamisessa. Tutkimusaineiston analyysissa siis huomioidaan
se, mikäli työntekijällä on kokemusta esimiestyöstä sekä nostetaan esiin mahdolliset
näkökulmaerot työntekijän mielipiteistä ja mahdollisesti verrataan niitä sellaisten
työntekijöiden, joilla ei ole kokemusta esimiestyöstä, mielipiteisiin.
Oman ammattitaidon arviointikysymyksen analysoinnin myötä on tarkoitus tarkastella asiaa
erityisesti työnjohtamisen näkökulmasta. Mikäli työntekijä arvioi ammattitaitonsa selkeästi
alle keskiarvon, voi tähän tulla perusteluja haastateltavan muissa vastauksissa. Tämä
kysymys itsessään johdattelee haastateltavaa tuomaan esiin niitä näkökulmia, jotka ovat
vaikuttaneet työntekijän oman ammattitaidon arviointiin.
”Työn arvostus käsitteenä määritellään ihmisen ajatuksina, joita hänellä on omista
päämääristään ja jotka vaikuttavat kaikkeen hänen tekemisiinsä. Nämä arvostukset näkyvät
asenteissamme, toimintatavoissamme ja kertoessamme omista toimintamme motiiveista ja
aikomuksistamme. Työn arvostus näkyy johdon antamana tukena, autonomiana,
kunnioittamisena, urakehityksenä ja työtyytyväisyytenä. Tässä opinnäytetyössä keskeisinä
työn arvostukseen vaikuttavina tekijöinä nousivat esille työhön liittyvät työn asenteelliset
tekijät, työilmapiirin merkitys, palaute, vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja työn
taloudelliset tekijät.” (Lappavirta 2009, 67.)
OSIO 2
Ruohotie tähdentää, miten merkityksellistä eri osaajien ja asiantuntijoiden yhteistyö on
alalla kuin alalla (Ruohotie, 1998, 110). Rakennusalalla tarvitsee paljon yhteistyötä, että
saa työt tehtyä. Urakoitsijat ovat riippuvaisia toisista työntekijöistä, urakoitsijoista ja
työnjohdosta, ja työnjohto on taas riippuvainen työntekijöistä. Kaikki rakentamiseen
liittyvät prosessit ovat kytköksissä toisiinsa, ja siten työntekijöiden sekä työnjohdon
yhteistyö on välttämätöntä tavoitteeseen pääsemiseksi.
Vaikkakin työntekijät usein ovat oman alansa asiantuntijoita ja profiloituneita oman
osaamisensa suhteen, vuorovaikutustaidot ovat välttämättömiä työn onnistumisen suhteen.
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Sekä rakennusmestarina että kokeneemman työntekijän asemassa tulee jatkuvasti ja
joustavasti pystyä olemaan sekä asiantuntijan että oppijan roolissa. (Ruohotie, 1998, 110.)
Se, miten työntekijä suhtautuu yhteistyöhön ja kokee sen merkityksellisenä, on
rakennustyömaalla toimivan yhteisön kulmakivi.
Rakennusmestarin tehtävänkuvaan kuuluu itse työn ja substanssiosaamisen johtaminen, ja
työnjohtamiseen liittyy olennaisena osana myös yhteisössä toimivien ihmisten johtaminen.
Toimivan kokonaisuuden aikaansaamiseksi ja myös rakennusmestarin oman työnsä
onnistumisen kannalta on merkityksellistä, että työntekijä kokee kaiken yhteistyön olevan
myös hänelle merkityksellistä.
Työnjohtajalla on useimmiten sellaista tietoa, jota työntekijällä ei ole ja jota työntekijä
tarvitsee. Åberg kiteyttää työnjohtajan tehtävänkuvaksi toimintaan tarvittavan tiedon
tuottamisen ja jakamisen, työntekijän ja ryhmän työn suuntaamisen, organisoinnin,
valvonnan ja motivoinnin. Motivointi perustuu kannustamiseen sekä vuorovaikutuksen ja
yhteisöllisyyden luomiseen työmaalla. (Leif Åberg, 2006, 93.) Mikäli työnjohtaja työmaalla
on onnistunut luomaan itsestään merkityksellisen työntekijöiden näkökulmasta eli on
onnistunut tiedonjakamisessa, työn suuntaamisessa, kannustavan palautteenantamisessa
sekä yhteishengen nostattamisessa, on jokseenkin oletettavaa, että työntekijä kokee
rakennusmestarin oman työnsä kannalta merkitykselliseksi. Vastaavasti rakennusmestarin
työn merkityksettömyyden kokemukset voivat kertoa siitä, että rakennusmestari tai
rakennusmestarit yleensä eivät ole onnistuneet työtehtävässään työntekijöitä hyödyttävästi.
OSIO 3
Haastattelulomakkeella on esitetty kymmenen eri rakennusmestarin ominaisuutta, jotka
voisivat olla tärkeitä työnjohtamisen onnistumiseksi. Ominaisuudet ovat pitkäjänteisyys,
kommunikointitaidot, ajanhallinta, järjestelmällisyys, huumori, fyysinen kunto, kädentaito,
alan asiantuntemus, luotettavuus, vuorovaikutus, johdonmukaisuus ja jämäkkyys. Osa
haastattelulomakkeessa esitetyistä ominaisuuksista on koottu eri tutkimuksista (katso luku
2.2). Osa on poimittu kentältä kokemuksen perusteella.
OSIO 4
Kysymysten laatimisvaiheessa kysymykset on pyritty sanamuodollisesti asettamaan
mahdollisimman yksinkertaiseen ja selkeään sekä ymmärrettävään muotoon, jotta
haastattelutilanteessa

haastateltavan

ajatukset

eivät

keskittyisi

kysymyksen
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ymmärtämiseen,vaan ennen kaikkea omien ajatustensa ja mielipiteidensä kokoamiseen sekä
ilmaisemiseen.
1. Miten työnjohtaja parhaiten voisi tukea työtäsi?
2. Millaista johtajaa arvostat?
3. Jos mietit tuntemiasi työnjohtajia, millainen on mielestäsi taitava työnjohtaja?
4. Miten kokemus näkyy johtajan toiminnassa työmaalla?
5. Mitä taitoja rakennusmestarin koulutuksessa tulisi enemmän oppia?
6. Mitkä taidot työnjohtajalla kehittyvät kokemuksen myötä?
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4 Tutkimus

4.1

Tutkimustehtävä ja kohderyhmä

Tämä tutkimus on tehty kehittääkseen työnjohdon laatua rakennustyömaalla. Urakoitsijoita
ja työntekijöitä haastattelemalla on haettu ymmärrystä, siitä miten eri rakennusammattilaiset
kokevat työnjohdon työmaalla, missä on parannettavaa ja miten rakennusmestarin koulutus
voisi paremmin antaa valmiuksia aloittavalle rakennusmestarille. Tutkimus esittelee niitä
näkökulmia, joita työntekijät ovat esittäneet työnjohtajan toiminnasta työmaalla.
Jokainen haastateltava on kertonut omin sanoin, miten on kokenut tai kokee eri työnjohtoon
liittyviä asioita työmaalla. Tutkimuksen tarkoitus on antaa realistinen kuva siitä, miten
työnjohto on edistynyt vuosien mittaan, millä osa-alueilla on otettu suurimmat askeleet
kehityksessä eteenpäin ja mitkä asiat ovat kenties menneet huonompaan suuntaan
työntekijän perspektiivistä.
Tutkimus voi olla hyödyksi eritysesti henkilöille, jotka ovat juuri aloittaneet tai aloittavat
työnjohtotehtävät rakennustyömaalla. Vasta aloittaneilla työnjohtajilla ei ehkä aina ole niin
hyvä kuva siitä, miten työntekijät kokevat eri asioita ja miten eri työntekijöitä kannattaa
kohdata työmaalla. Osa tutkimustehtävästä on löytää vasta-aloittelevalle työnjohtajalle
yhteyksiä ja vastauksia helpottaakseen työelämän alkua.
Tutkimus voi lukijalle laajentaa käsitystä siitä, mikä on rakennusmestarin tehtävänkuva ja
miten työnjohtaja voisi paremmin tukea operatiivista toimintaa. Tutkimus avartaa
työnjohtajan tehtäväkenttää ja auttaa hahmottamaan sen eri näkökulmista käsin.

4.2

Haastatteluaineisto ja tutkimustulokset

Tutkimustulokset on koottu haastatteluaineistosta; eri työntekijöiden ja urakoitsijoiden
kokemuksista työssään ja heidän näkemyksistään työnjohdon toiminnasta työmaalla. Tämän
tutkimuksen tutkimuskysymysten avulla haetaan laajoja vastauksia rakennusmestarien
koulutuksellisiin kysymyksiin sekä ammattitaitoisen rakennusmestarin osaamiseen ja
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johtamiseen. Tutkimuskysymykset suhteessa tutkimusotantaan ovat liian laajoja, mutta
yhteyksiä on haastatteluista voitu löytää.
Osalla haastateltavista on kokemusta työnjohtotehtävistä ja esimiestyöstä. Tällainen
kokemus ja tausta voivat vaikuttaa haastateltavan näkökulmanottokykyyn. Suurin osa
haastatelluista työskentelee silti työnjohdon alaisena työmaalla ja siitä syystä tämä tutkimus
voidaan nähdä käsiteltävän työntekijän ja urakoitsijan näkemyksiä.

4.2.1 Rakennusmestarin ominaisuudet
Ensimmäinen

tutkimuskysymys

ammattitaitoisen

ohjasi

rakennusmestarin

etsimään

tärkeimmistä

tässä

tutkimuksessa

ominaisuuksista

vastauksia

työnjohtajana.

Haastattelun avulla haettiin haastateltavilta myös perusteluja mielipiteisiinsä koskien
rakennusmestarin ominaisuuksia. Haastattelulomakkeesta haastateltavat valitsivat viisi
tärkeintä rakennusmestarin ominaisuutta kolmestatoista vaihtoehdosta. Tarkentavia
näkemyksiä, joita voidaan yhdistää rakennusmestarin ominaisuuksiin, on kerätty
puolistrukturoidulla haastattelulla, jossa kaikki haastattelukysymykset käsittelevät osaltaan
rakennusmestarin ominaisuuksia.

Kuva 1 Työnjohtajan tärkeimmät ominaisuudet haastateltavien mukaan

Haastatelluista yhtä lukuun ottamatta (4/5) kaikki pitivät kommunikaatiotaitoa yhtenä
viidestä rakennusmestarin tärkeimmästä ominaisuudesta. Vuorovaikutustaitoa, joka on
lähellä kommunikaatiotaitoa, piti kolme viidestä (3/5) haastatellusta mestarin tärkeänä
ominaisuutena. Kaikista vaihtoehdoista valita tärkeimmät ominaisuudet nämä kaksi
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ominaisuutta saivat lähes kolmasosan (28%) kaikista vastauksista. Tästä voi päätellä, että
vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaidot ovat laadukkaan työnjohdon kannalta lähes
edellytys ja nämä taidot ovat sekä arvostettuja että merkityksellisiä tämän tutkimuksen
valossa.
Lisäksi haastatteluissa ilmeni, että kaikkien haastateltavien mielestä on erittäin tärkeää, että
urakoitsijat saavat keskittyä omaan työhönsä ja rakennusmestari osaa kommunikoida eri
urakoitsijoiden kesken.
Haastatteluissa tuli esiin, että työntekijöille ja urakoitsijoille on tärkeää, että mestari osaa
huolehtia, että edelliset työvaiheet on tehty ja urakoitsijat pääsevät aloittamaan heille
suunnatut tehtävät suoraan ilman odottelua työmaalla. Urakoitsijat ja työntekijät pitivät siis
organisointitaitoa työnjohtajan tärkeänä ominaisuutena. Organisointitaidot nousivat
merkityksellisenä

ominaisuutena

sekä

haastattelulomakkeessa

että

suullisessa

haastattelussa:
H3 No... totanoin... No jos pyytää jotain että joku tekee jonkun homman vaikka mulle
valmiiks, et mä pääsen tekemään työtä ja sillai... et sä pistät jonkun ukon asialle ja sillaipitää
sanansa ja pitää niin kun kiinni sovitusta jutusta. Nii, sellainen kaveri. et osaa järjestää niin
ku tietyt työvaiheet sillai että jokaisen urakoitsijan hommat sujuu sillai, et ei tarvi niin kuin
olla kenenkaa niin kuin päällekkäin
H5 Sit ku joku homma pyydetään, et tehää etukäteen valmistellaan, et sit se on kans tehty.
Sit ei sitte omat työt seiso sen takia, ettei vaan sanota tai luvata vaan.
Järjestelmällisyys ja jämäkkyys olivat myös ominaisuuksia, joita nostettiin esiin
lomakkeessa. Vaikka 3/5 täytti lomakkeessa, että nämä ovat tärkeitä, avoimet haastattelut ei
silti antanut osviittaa, miksi nämä ominaisuudet olisivat erityisen tärkeitä.

Tutkimuksen pienen otannan vuoksi vastauksien yleistettävyys on heikkoa. Haastatteluissa
ei juurikaan tullut esiin pohdintaa liittyen rakennusmestarin ominaisuuksiin, vaan enemmän
työssä ja työmaalla esiintyviä käytännön seikkoja, jotka ovat tärkeitä huomioida sekä
rakennusmestarin että urakoitsijan työssä.
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4.3

Muutos rakennusmestarin työssä

Tutkimuksessa on haettu vastauksia siihen, millaisia muutostarpeita ja -vaatimuksia syntyy
rakennusmestarin työhön työntekijöiden ja urakoitsijoiden näkökulmista koko rakennusalan
kehittyessä. Lisäksi pyrittiin selvittämään, miten työntekijät ovat kokeneet muutoksen
rakennusmestareissa mahdollisesti yli vuosikymmenten, ja missä urakoitsijat kaipaisivat
muutosta työnjohdossa rakennusalan muutoksen sekä ulkoisten muutosten myötä.
Haastattelujen avulla ei saanut vastauksia siihen, mikä pitkällä aikajänteellä on muuttunut
rakennusmestarin johtamismenetelmissä. Haastattelevilla oli silti relevantteja näkökulmia,
mikä

on

työmaalla

työnjohtomenetelmissä.

muuttunut,

ja

mitkä

Näkökulmista

seikat

vahvimpana

vaativat
nousivat

muutosta

myös

työturvallisuuden

tiukentuminen ja monikulttuurisuuden kasvu.
Jokaisen haastateltavan, joilla oli yli 15 vuoden kokemus rakennusalalla, mukaan
työturvallisuutta on ajansaatossa kiristetty. Työturvallisuuskortteja ja muita lupakortteja
pitää olla kaikilla, jotka haluavat työskennellä työmaalla. Lisäksi perehdytystä pitää käydä
jokaisella työmaalla erikseen.
H2: työturvallisuus on tullu enemmän mitä ennen vanhaan oli, et se oli paljon löysempää
silloin.

Kaksi haastateltavaa toi esiin työmaiden monikulttuurisuuden. Heidän mukaansa
monikulttuurisuus on runsastunut jatkuvasti tähän päivään saakka ja tämän he kokivat
merkittäväksi muutokseksi työmaalla.
Rakennusteollisuus-lehden artikkelin (2017) mukaan trendi ulkomaalaisten työntekijöiden
määrän kasvusta on kääntynyt. Ero on kuitenkin huomattava pääkaupunkiseudun ja muun
Suomen välillä eri työmailla. Kolmen vuoden sisällä uusimaalaisilla työmailla
ulkomaalaisten osuus on laskenut kolmannesta neljännekseen ja muualla Suomessa
kymmenestä prosentista viiteen prosenttiin. (Rakennusteollisuus, 2017.)
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Kuva 2 Ulkomaisen työvoiman osuus. [Talonrakennusteollisuus ry, rakennusteollisuus 2017]

4.3.1 Rakennusmestarin koulutus
Rakennusmestarin

koulutukseen

liittyviä

muutosehdotuksia

haettiin

yhden

tutkimuskysymyksen avulla kysymällä, mitä taitoja koulutuksessa tulisi enemmän oppia.
Haastatteluissa tuli esiin, että työntekijöille, ainakaan heille, jotka olivat olleet jo pidempään
työelämässä, ei ollut selkeää käsitystä, mitä nykyään rakennusmestarikoulutuksessa
opiskellaan. Myös kysymyksen kohdalla haastateltavat osasivat vastata paremmin
käytännön kysymyksiin, jotka koskivat vastavalmistuneen rakennusmestarin koulutusta ja
osaamista. Kokeneemmat rakennusmiehet olivat sitä mieltä, että kannattaa ottaa oppia
virheistä ja seurata tarkkaan töiden etenemistä, ja että monet tavat ja käytännön asiat oppii
vasta kokemuksen myötä.
H4: Eihän niit välttämättä koulus opi, kokemuksesta oppii miten ne työmaat menevät.

Kaksi työntekijää (2/5) haastateltavista kaipasi vastavalmistuneilta rakennusmestareilta
parempaa työsanastoa ja alan asiantuntemusta. Rakennusalalla on monta eri alaa ja
tekniikkaa taloissa on valtavasti, niin työntekijät kaipaisivat mestareilta parempaa tietämystä
mitä mikäkin työ käytännössä tarkoittaa. Mitkä esivalmistelut pitää olla tehty ja ajattelua
vähän pidempään, että näkisi kokonaisuutta muutenkin kuin vaan työmaan aikataulusta.
H1: Semmoisen neuvon annan, että pitää ajatella se asia, mikä on edessä, ajatella se vähän
pidemmälle kuitenkin, ettei vaan sitä yhtä kohtaa voi ajatella, vaan loppuun asti. Jos sä näet
jonkun epäkohdan täytyy ajatella sitä et tulee valmiiksi.
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H4: No, en mä tiiä muuta kun, ku sen että koittaa vähän oppii, et mitä aloja on kaikki
tämmöses isos työmaassa. Niin ku sit vähä näkee, et mitä jokainen niinku tekee, et mitä siihen
kuluu aikaa ja mitä siin joutuu tekee esimerkiksi esivalmisteluu.
Käytännön kysymyksestä, miten kokemus näkyy johtajan toiminnassa, tuli hyviä
näkökulmia mitkä voi peilata siihen mitä rakennusmestarin koulutuksessa tulisi enemmän
oppia. Kokemuksen kautta tulee rauhallisuutta työnjohtamiseen ja työntekijöiden mielestä
kokeneemmat työnjohtajat osaavat hyödyntää yhteistyötä urakoitsijoiden kanssa paremmin
ja näkee kokonaisuutta toisella tavalla. H1 mielestä yhteistyö on silti monesta asiasta kiinni
eikä aina suju yhtään sen paremmin, vaikka työnjohdossa olisikin paljon kokemusta.
H1: Kokemus näkyy työnjohdossa, mut osaavat työntekijätkin voi kans vaikuttaa siihen että,
niillä on kokemusta. Että se on niiku sillai, että se on monesta asiasta kiinni että työmaalla
asiat toimii. Mut Kylhä se, se kokemus näkyy just siinä työmaassa itsessään.
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5 Pohdinta
Rakennusmestarin koulutuksen tulisi mitä parhaiten vastata työelämän vaatimuksiin ja siten
on relevanttia sekä aina ajankohtaista tutkia koulutuksen ja työelämän rajapintaa.
Rakennusmestarin koulutuksessa, kuten millä tahansa alalla, jossa organisaation
rakenteeseen kuuluu työnjohdollinen taso, tulisi jäsentää ja huomioida esimiestyö ja sen
vaatimukset aivan omana osa-alueenaan. Toisin sanoen esimiestyö ei ole tehtävänosa, joka
hoidetaan ”siinä sivussa”, vaan se on kokonainen tehtäväkenttä, johon vaaditaan valtavasti
ihmissuhdetaitoja, tilannetajua, organisointikykyä ja kuten tässä tutkimuksessa tuli esiin,
vuorovaikutus- ja kommunikointitaitoja.
Erilaiset tutkimukset antavat esimiestyöhön koulutuksen osalta lohtua toteamalla, että
huippupomojen koulutustausta on kirjava, ja taitavaksi esimieheksi voi ponnistaa monella
eri koulutustaustalla. Koulutuksen tulisi joka tapauksessa antaa valmiuksia siihen, miten
taitavaksi esimieheksi on mahdollista kehittyä ja tämän tutkimuksen jatkoksi ehdotetaankin
tarkempaa tutkimusta siitä, miten rakennusmestarin koulutusohjelmaa tulisi muokata
paremmin työnjohdollisia valmiuksia tarjoavaksi.
Rakennusmestarin koulutus (210 op) Novia Raaseporissa sisältää esimiestyöhön valmistavia
opintoja yhteensä noin kymmenesosa kaikista opinnoista (25 op). Rakennusmestarin työ on
noin puolittain työnjohdollista työtä, jolloin rakennustyömaan johtaja ohjeistaa työntekijöitä,
koordinoi ja organisoi, seuraa työturvallisuutta ja valvoo sopimuksen mukaista työtä sekä
toimii eri urakoitsijoiden välillä. Tässä valossa rakennusmestarin koulutuksen tulisi vastata
kohdennetummin työnjohtotehtävän vaatimuksiin.
Rakennusmestarikoulutuksesta

ja

rakennusinsinööriopiskelijat

yhtenäisesti.

rakennusmestareille

Eräänä

teoreettisten

ja

opiskelevat

kehittämisnäkökulmana
teknisten

kurssien

voisi
sijaan

suurimman
olla

osan

kohdentaa

rakennustyömaan

työnjohtamiseen ja esimiestyöhön sisältöihin liittyvää koulutusta.
Tutkimuskysymykset on laadittu oman mielenkiinnon mukaan. Tutkimuksen tehtävänä oli
antaa näkökulmia omaan työhön rakennusmestarina sekä mahdollisesti auttaa uusia
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rakennusmestareita työelämänsä alussa. Tutkimuksessa sai myös osviittaa mestarien
koulutukseen. Kaiken kaikkiaan tutkimuskysymykset osoittautuivat haastateltavien määrään
ja aineiston laajuuteen nähden liian laajoiksi ja monitahoisiksi. Tämän tutkimuksen ja näiden
kysymysten valossa voi seuraavien tutkimusten aiheiksi suositella esimerkiksi tutkimusta
työnjohtajan ominaisuuksiin liittyen. Tutkimus voitaisiin toteuttaa siten, että aloittelevalle
työnjohtajalle annettaisiin tukea niiden ominaisuuksien tukemiseen esimerkiksi puolen
vuoden ajan ja rakennusmestarin kehitystä tutkittaisiin jakson alussa ja puolen vuoden
jälkeen. Tärkeimpien ominaisuuksien tietoinen kehittäminen jo koulutusvaiheessa nostaisi
aloittelevankin työnjohtajan työn laatua.
Tutkimuksessa haettiin vastausta siihen, miten rakennusmestareiden johtamisen menetelmät
ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana muuttuneet ja miten se näkyy työssä työmaalla.
Jotta tähän tutkimuskysymykseen saatiin vastauksia, piti miettiä hyvin tarkkaan, millaiseen
muotoon haastattelukysymykset laitettiin. Vaikka kyseessä olevaan tutkimuskysymykseen
haettiin vastauksia useamman haastattelukysymyksen avulla, vastaukset jäivät kapeiksi ja
siten tämä tutkimuskysymys oli selvästi liian laaja voisi siten toimia kokonaisen tutkimuksen
teemana. Tällöin haastateltavien valinta tulisi kohdistua sellaisiin henkilöihin, jotka ovat
olleet työelämässä vähintään 15 vuotta ja tutkimusmenetelmänä tulisi käyttää
syvähaastattelua.
Tutkimuksen luotettavuuden kannalta tärkeää on, että tutkimuksen otos, tässä tutkimuksessa
haastateltavat, edustavat mahdollisimman heterogeenistä joukkoa. Tutkimukseen valikoitui
viisi eri urakoitsijan palveluksessa toimivaa työntekijää, jotka toimivat eri aloilla. Kuten
tutkimuksessa kävi ilmi, työmaiden työntekijöistä pääkaupunkiseudulla noin neljäsosa on
ulkomaalaisia. Näin ollen tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi tutkimushaastateltavien
joukkoon olisi tullut valita myös ulkomaalainen tai ulkomaalaisia työntekijöitä.
Tutkimushaastatteluissa yllättävää oli se, että haastateltaville itse haastattelutilanne vaikutti
työntekijöiden ajatusten esittämiseen ja puheliaisuuteen. Haastateltavan tyyli tuoda asiansa
esiin ja varovaisuus vaikuttivat vastauksien laajuuteen, ja haastatteluissa oli haastavaa saada
esiin monipuolisia näkemyksiä ja kokemuksia. Esimerkiksi erään haastateltavan (3) kanssa
keskustelu aihepiiristä jatkui aktiivisena ja vilkkaana itse haastattelun jälkeen. Tämä
keskustelu sisälsi runsaasti niitä näkökulmia, jotka olisivat olleet relevantteja
tutkimuskysymyksiin nähden. Tämä puoltaakin sitä, että haastattelutilanne tulisi olla
mahdollisimman rento ja luonnollinen.
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Tutkimushaastatteluissa olisi ollut kovin hedelmällistä tehdä jatkokysymys ja pyytää
haastateltavia perustelemaan, miksi he valitsivat juuri tietyt viisi ominaisuutta
rakennusmestarin tärkeimmiksi ominaisuuksiksi.

Keskustelusta olisi voinut tulla

syvällisempi ja se olisi auttanut sekä haastattelijaa että haastateltavaa etenemään
haastattelussa ryhdikkäämmin asian ytimessä eteenpäin. Näin ollen tutkimus olisi myös
syvällisemmin pystynyt vastaamaan siihen kysymykseen, miksi juuri tutkimuksessa esiin
tulleet rakennusmestarin ominaisuudet olivat haastateltavan mielestä työnjohtotehtävissä
tärkeimmät.
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Sammanfattning på svenska
Forskningens syfte är att undersöka förändringar som har skett på byggplatserna under de
senaste årtionden, och hur byggmästaren bör reagera till utvecklingen som arbetsledare på
byggplatsen. Byggmästare som jobbar i arbetsledningsuppgifter möter många olika slags
människor i det vardagliga arbetet på bygget. På byggplatsen arbetar byggnadsarbetare,
hyresarbetskraft och underentreprenörer. Förutom detta måste samarbete fungera med andra
arbetsledare och samarbetspartner som materialleverantörer, byggherren och de kommande
invånarna. Detta betyder att byggmästaren är konstant i korrelation till många olika aktörer,
följaktligen är bra samarbetskunskap till en stor hjälp i arbetsledningens arbete.
I detta examensarbete vill jag speciellt lyfta fram entreprenörers och enskilda
byggnadsarbetares aspekter av en god arbetsledning. Med hjälp av individuella intervjuer
samlas information och perspektiv av vad arbetaren förväntar sig av arbetsledningen på
byggplatsen. I forskningen upplyses hur byggmästaren kan förbättra eget arbete i bl.a.
arbetsledningen, materialanvändningen, arbetssäkerheten och tidsanvändningen på
byggplatsen ur entreprenörens synvinkel. I forskningen har jag intervjuat fem
byggnadsarbetare med olika arbetsuppgifter och erfarenheter, med både förmans bakgrund
och utan. Ur intervjuerna fås konkreta åsikter hur arbetsledaren på bästa sätt stöder
entreprenören i deras arbete och hur erfarenheten syns i arbetsledningen samt vad är de
största bristerna i byggmästarens utbildning. Examensarbetets teori baserar sig på redan
gjorda forskningar och utifrån dessa har intervjuerna analyserats.
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1 Byggmästarens utbildnings och arbetes utvecklingsbehov
Verksamhetsmiljöns förändringar är ständigt aktuella i byggnadsbranschen. Stora
förändringar har skett på många delområden: teknologins snabba och omfattande utveckling,
arbetarens växande förväntningar, ägarens ökande krav och den internationella tävlingen är
bra exempel på dessa. Det behövs talang att organisera företagets verksamhet på rätt sätt för
att klara av att svara på kundernas önskemål i byggbranschen. Förutom detta behövs nya
metoder för att kunna organisera och leda arbete på bygget. (Järvinen, Rantanen,
Ruotsalainen 2014, 7.)

1.1

Arbetsledning bland förändring och inlärning

I marknadsekonomin sker ständigt stora förändringar och därmed också i på byggbranschen
som strakt styrs av marknadsekonomin. Av arbetsledningen kräver förändringen reaktion
bl.a. måste man kunna förutse, styra och anpassa sig till olika förändringar. Ruohotie
beskriver att ledande bland förändringar är ungefär som ledning av undervisningen.
(Ruohotie 1998, 98.)
Förutom att man i gemenskapen leder individens inlärning bör man också leda
gemenskapens verksamhetskultur, var man lära sig både med varandra och av varandra.
(Ruohotie 1998, 130.) Förändring innebär inlärning, där man bland gemenskapen skapar
information och ett reflekterande arbetssätt, detta kräver öppen spekulation hur man i olika
sammanhang kommer till ett optimalt slutresultat. (Ruohotie 1998, 136.)
Arbetet kan man inte leda enbart utav den information och kunskap man fått av erfarenhet.
Uhinki beskriver att alla som leder människors verksamhet och arbete, kan påverka
framtiden och utvecklingen samt att framtiden görs själv. (Uhinki 2007, 15.) En av
förmannens viktigaste kunskaper är att få med arbetaren att skapa framtiden, med hjälp av
att ställa många frågor, och inte enbart ge svar. (Uhinki 2007, 29.) Råd för en förman är att
använda energi och tid just till de saker som leder till rätta förändringar därmed är
tidsanvändningen också en viktig kunskap som arbetsledare. (Uhinki 2007, 51.)
I byggmästarens jobb som arbetsledare hjälper en öppen och respektfull kultur. Om man
lyckas skapa och uppehålla en sådan kultur, då befaras det inte i misstag i gemenskapen utan
man vågar modigt prova nya handlingsätt och ser misstagen också som nya möjligheter. För
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att skapa en öppen kultur bör arbetsledaren hjälpa arbetaren att själv befatta beslut och
därmed styra dem mot en forskande verksamhet där man tillsammans funderar vad kan
fungera och vad inte. (Uhinki 2007, 64.)
Speciellt som ny arbetsledare är det viktigt att se arbetsledningen som samarbete och
identifiera arbetarens arbetsinsats och förhålla sig positivt samt anpassa egna idéer och
synvinklar med olika medparter. Värdering och betydelse har blivit ett centrum i ledning av
människor. (Ruohotie, 1998, 111.)

1.2

Arbetsledarens färdigheter och egenskaper

Arbetsledningskunskaper är till en stor del interaktion och kommunikationskunskaper.
Ledningen av arbete på byggplatsen som byggmästare är bundet till olika situationer och
förändringar och det finns många åsikter om hur arbetet och människor skall ledas. Ur olika
forskningar har dock hittats sätt som man kan generalisera eller som fungerar i de flesta
tillfällen då man leder människors arbete. (Jalava & Uhinki 2007, 7.)

Arbetsledaren bör uppfatta helheten och vara kapabel att förutse olika tillfällen, som
byggmästare måste man också tåla osäkerhet och kunna vända utmaningar till möjligheter
för arbetsledningen innefattar mycket problemlösning. Som arbetsledare har man också bra
möjlighet att ständigt förbättra interaktion och kommunikationskunskaper då man bemöter
olika slags människor dagligen. På grund av detta är de sociala kompetenserna och en
kunskap att göra sig själv förstådd i en viktig roll, man måste kunna sälja sina tankar och
idéer till samarbetspartnerna.
Man kan inte alltid tillfredsställa alla, man måste ha egenskaper och kunskaper för att ställa
krav som leder till att gemensamma mål i projektet uppnås. Samarbete fungerar bäst då det
mellan arbetsledaren och arbetaren finns förtroende och det finns rättvisa i besluten som
arbetsledaren gör. Om detta uppfylls då lyckas arbetsledaren bäst att förbinda och inspirera
människorna till arbete och mot den gemensamma målsättningen. Uppskattning bland
arbetaren fås om arbetsledningen är på tillräckligt god nivå och arbetaren upplever att
arbetsledaren har betydelse i deras dagliga arbete. Vid sidan om byggmästarens egenskaper,
upplyser denna forskning också hur arbetaren upplever byggmästarens roll och vad är
betydelsen i deras arbete. (Laakkonen & Lievonen. 2011, 14 -15.)
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1.3

Byggmästarens utbildning och yrkeskrav

Som ny utexaminerad byggmästare möter man många krävande och utmanande situationer.
En del

kan man

förutse från utbildningen men att

förutse

karaktären

av

arbetsledningsuppgifterna tar sin tid och man möter många utmaningar i början före man får
sin ställning i arbetsgemenskapen. Enligt Juha Antilas undersökning som statistikcentralen
publicerat, så har många som jobbar i förmansställning starka kunskaper inom
arbetsuppgifterna och arbetsmetoderna, brister i ledarskapsfärdigheterna har dock upptäckts
och i dem kan man oändligt förbättra sig. (Salminen. 2006, 11.)
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2 Undersökningsmetod
2.1

Kvalitativ undersökning

Undersökningen utfördes som en kvalitativ forskning, där man eftersträvar att förstå och
beskriva betydelsen av forskningsfenomenet. Fenomenet försöks förstå och svar på
forskningsfrågorna söks genom att tolka svaren och därefter dra slutsatser som bildar
resultatet i analysen. Forskaren måste generalisera materialet från intervjuerna och sedan
klassificera och dela upp svaren i olika teman. Efter kategoriseringen är gjord kan man lyfta
fram de centrala begreppen som kommer fram från intervjuerna. En analys kan möjligtvis
göras sedan på basen av dessa centrala begrepp. Slutsatserna måste därefter jämföras och
övervägas med alternativ teori och förklaringar. (Denscombe. 1998, 374, 375.)

2.2

Halvstrukturerad intervju

I detta forskningsarbete söks med hjälp av individuella intervjuer svar på följande
forskningsfrågor.
1. Vilka

är

en

yrkeskunnig

byggmästares

viktigaste

egenskaper

i

arbetsledningsuppgifter? Varför?
2. Vilka arbetsledningsmetoder har under det senaste årtiondet förändrats och hur
inverkar det på arbetet på byggnadsplatsen?
3. Hurdana kunskaper borde en ny utexaminerad byggmästare ha mera av?
Målet med de individuella intervjuerna i forskningen är att få mer transparens och öppenhet
hur arbetaren upplever arbetsledning på byggplatsen. Synvinklar och erfarenheter som
byggnadsarbetaren fått av arbetsledningen söks speciellt av de öppna intervjufrågorna. De
öppna intervjufrågorna ger en djupare bild av frågeställning som är gjort möjligen
övergripande samt möjlighet finns att komplettera svaren senare på grund av den öppna
frågeställningen.
Intervjuns frågor är inriktade på arbetsledarens egenskaper och byggmästarens verksamhet
på byggplatsen. Med den halvstrukturerade frågeställningen är grundtanken att få de
intervjuades verkliga åsikter på forskningsfrågorna. De relevanta är att intervjuerna
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framskrider kring temat och svaren fås i korrelation med den intervjuade.
(Hirsijärvi&Hurme. 2010, 47-48.)
I forskningen har intervjuerna utförts individuellt på byggplatsen med olika entreprenörers
arbetare. Intervjuerna har spelats in, littererats det vill säga skrivits ner som text,
klassificerats och till sist har forskningsresultaten erhållits från intervjuerna.
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3 Undersökningen
3.1

Forskningsarbete och målgrupp

Forskningen har gjorts för att utveckla och förbättra arbetsledningens kvalitet på
byggplatsen. Med hjälp av individuella intervjuer av byggnadsarbetare och entreprenörer har
sökts uppfattning om hur arbetsledningen upplevs, vilka områden kräver förbättring, och hur
byggmästarutbildningen bättre kan förbereda byggmästaren för arbetslivet. Forskningen
presenterar de åsikter och erfarenheter olika byggnadsarbetaren har fått av arbetsledningen
på byggplatsen.
Alla intervjuade har med egna ord beskrivit, hur de upplever olika tillfällen med anknytning
till arbetsledningen på bygget. Forskningens syfte är att frambringa en realistisk bild hur
arbetsledningen förändrats under årens lopp, vilka saker förbättrats och vilka som möjligtvis
har försämrats ur byggnadsarbetarens synvinkel.
Forskningen kan vara till nytta speciellt för personer som har börjat eller kommer börja med
arbetsledningsuppgifter på byggplatsen. En nyutexaminerad byggmästare har eventuellt inte
en så stark bild av hur man bemöter arbetaren, eller hur arbetsledningen upplevs på bygget.
En del av forskningen baserar sig på att hitta svar och sammanhang hur arbetsledningen
upplevs, för att underlätta starten i arbetslivet.
För läsaren kan forskningen utvidga uppfattningen av vad som, ingår i byggmästarens
arbetsbild och hur arbetsledaren bättre kan stöda entreprenörens verksamhet på bygget.
Forskningen förklarar och upplyser arbetsledarens arbetsbild och hjälper uppfatta
byggmästarens uppgifter ur olika perspektiv.

3.2

Forskningsreslutat och intervjuer

Forskningsresultaten baserar sig på material från intervjuerna. I intervjuerna lyfts fram olika
byggarbetares och entreprenörers, erfarenheter och åsikter av arbetsledningen. I forskningen
söks med hjälp av forskningsfrågorna omfattande förklaringar och svar angående
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byggmästarens utbildning och yrkeskunnighet. Forskningsfrågorna är i enlighet med
forskningsurvalet väldigt omfattande men samband från intervjuerna har hittats i viss mån.
En del av de intervjuade har tidigare erfarenheter av arbetsledningsuppgifter och
förmansarbete. Denna erfarenhet kan inverka på synvinkeln och åsikterna kring
forskningsfrågorna. Alla intervjuade arbetar dock för tillfället som anställda på olika företag
som byggnadsarbetare, så denna forskning är betraktad från de anställdas synvinkel.

3.2.1 Byggmästarens egenskaper
Första forskningsfrågan i denna undersökning handlar om byggmästarens viktigaste
egenskaper som arbetsledare. Med intervjuerna söktes förklaringar till arbetsledarens
viktigaste egenskaper, byggnadsarbetaren som deltog i intervjuerna fick argumentera sina
svar gällande egenskaperna i den öppna intervjun. Från frågeformuläret valde intervjuade de
fem viktigaste egenskaper en byggnadsmästare behöver ur 13 möjligheter. I den
halvstrukturerade intervjun fick de specificera egenskaperna som kom fram på
frågeformuläret.
Av svaren som fåtts ur frågeformuläret av de intervjuade, ansåg 4/5 att kommunikations och
3/5 att interaktionskunskaper var viktiga egenskaper hos arbetsledaren. För att bibehålla
arbetsglädjen och få samspelet att fungera mellan olika entreprenörer. Systematiskt tänkande
och fackkunskap lyftes också fram som viktiga egenskaper av 3/5 intervjuade. Dessa
egenskaper förknippade de intervjuade med att de alltid utan dröjsmål kommer åt att börja
med deras arbetsuppgifter och ifall de uppstår problem i arbetet så hittas det lösningar.
Stabilitet uppskattades också högt då 3/5 ringade in de som viktiga egenskaper. De
resterande 8 genskaperna fick 2 eller mindre röster av de intervjuade.

3.2.2 Förändringar i byggmästarens arbete
Forskningen behandlar också förändringsbehov i byggmästarens arbete och vad dessa
förändringar innebär och kräver av arbetsledningen. Förutom detta forskas det hur arbetaren
har upplevt förändringarna på byggplatsen och hur de anser att det har inverkat på
arbetsledningen.
Från intervjuerna framkom det inte direkt vad som förändrats i byggmästarens
arbetsledningsmetoder under årens lopp. Byggnadsarbetaren hade dock relevanta synvinklar
och åsikter om vad som förändrats på byggplatsen och vilka saker kräver förändring i
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arbetsledningen. Starkaste lyftes fram förbättrad arbetssäkerhet och ökad mångkulturalism,
i frågan om förändring på byggplatsen.

3.2.3 Byggmästarens utbildning
Förändringsförslag gällande byggmästarens utbildning söktes likaså med hjälp av
forskningsfrågor. Hurdana kunskaper borde en ny utexaminerad byggmästare ha mera av?
Det uppenbarade sig av intervjuerna, att byggnadsarbetaren inte hade en klar uppfattning
vad man i dagens läge studerar i byggmästarutbildningen. Också i denna fråga kunde de
intervjuade bättre svara på praktiska saker, gällande byggmästarens utbildning och
kunskaper.
Byggnadsarbetare med mera erfarenhet var utav den åsikten att många praktiska saker och
tillvägagångssätt lär man sig först utav erfarenhet. Viktigt ansågs det att man lär sig av sina
misstag, är alert och följer noggrant med hur arbetet framskrider.
Två byggnadsarbetare (2/5) som deltog i forskningen hade upptäckt brister i fackspråket och
yrkeskunskapen hos nu utexaminerade byggmästare. Arbetaren medgav dock att det finns
väldigt många branscher på bygget, men hade upptäckt att mera erfarna arbetsledare bättre
kan utnyttja och organisera samarbete med olika entreprenörer.
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4 Slutsats
Byggmästarens utbildning bör svara till arbetslivets krav, därför är det relevant och alltid
aktuellt att undersöka utbildningens och arbetslivets kontaktpunkter och likheter. I
byggmästarens utbildning, precis som i alla yrken där det ingår arbetsledning borde man
analysera och observera förmansarbete som ett helt eget delområde. Med andra ord är inte
förmansarbete en uppgift man sköter om vid sidan om det egentliga arbetet, utan det är ett
arbete som kräver enorm relationskompetens, omdömesförmåga, organisationsförmåga och
som in denna forskning kom fram, korrelations och kommunikationskunskaper.
Olika forskningar ger arbetsledarutbildningen tröst med att konstatera, att toppledarens
utbildningsbakgrunder är brokig och man kan bli en skicklig förman oberoende av
utbildningen. Utbildningen borde oberoende möjliggöra vägen att utvecklas till en skicklig
förman. Till fortsättning på denna forskning föreslår jag grundligare undersökning på
förändringar som borde göras i byggmästarutbildningen för att ge ännu bättre beredskap för
blivande arbetsledare. En stor del av kurserna är gemensamma för byggmästar- och
byggnadsingenjörsstuderande. En utvecklingsmöjlighet skulle möjligen kunna vara att en
del av de teoretiska och tekniska kurserna skulle för byggmästarnas del inriktas på
arbetsledning och förmansutbildning.
Forskningsfrågorna är uppsatta enligt eget intresse. Forskningens mål är ge aspekter och
synpunkter för mitt eget arbete som byggmästare, och möjligen hjälpa nya byggmästare i
starten på arbetslivet. Forskningen ger också en bild av vad det ingår i
byggmästarutbildningen.
I forskningen söktes svar på förändringar som skett på byggnadsplatser, och hur
arbetsledningsmetoderna har ändrat under det senaste årtiondet. Fast svar på denna
forskningsfråga söktes med många olika intervjufrågor, blev svaren otillräckliga, man kan
konstatera i efterhand att forskningsfrågorna var lite för omfattande, och alla tre
forskningsfrågor skulle ensamt kunna fungera som tema för forskningen.

Liite 1: Haastattelulomake

Taustatiedot:
Sukupuoli
Mies

Nainen

Koulutus
Peruskoulu
ammattikoulu

ammattiopisto
ammattikorkeakoulu

Tutkinto
____________________________________________
Työkokemus rakennusalalla
0-5v
6-10v
11-15v
15-20v
21-25v->
Kuinka monen työnantajan palveluksessa työskennellyt?
1-5
6-10
10-15
16≤
Onko kokemusta esimiestyöstä?
Kyllä

ei

Oman ammattitaidon arviointi (asteikko 1-10)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Teen työni mielelläni yksin (1), teen työni mielelläni yhdessä (10)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Miten merkityksellisenä koen rakennusmestarin tehtävän työni kannalta (asteikko 1-10)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ympyröi työnjohtajan viisi tärkeintä ominaisuutta.
Pitkäjänteisyys

Kommunikointitaidot

Ajanhallinta

Järjestelmällisyys
Kädentaito
Luotettavuus

Huumori
Fyysinen kunto
Alan asiantuntemus

Vuorovaikutus

Johdonmukaisuus

organisointitaito

Jämäkkyys

Liite 2: Tutkimuskysymykset ja avoimet haastattelukysymykset
Tutkimuskysymykset:
1. Mitkä ovat ammattitaitoisen rakennusmestarin tärkeimmät ominaisuudet
työnjohtajana? Miksi?

2. Miten rakennusmestareiden johtamisen menetelmät ovat viimeisen kymmenen vuoden
aikana muuttuneet ja miten se näkyy työssä työmaalla?

3. Millaista osaamista valmistuneella rakennusmestarilla tulisi olla enemmän?
Avoimet haastattelukysymykset:

1. Miten työnjohtaja parhaiten voisi tukea työtäsi?

2. Millaista johtajaa arvostat?

3. Jos mietit tuntemiasi työnjohtajia, millainen on mielestäsi taitava työnjohtaja?

4. Miten kokemus näkyy johtajan toiminnassa työmaalla?

5. Mitä taitoja rakennusmestarin koulutuksessa tulisi enemmän oppia?

6. Mitkä taidot työnjohtajalla kehittyvät kokemuksen myötä?

