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1 Johdanto
Opinnäytetyön tausta, tavoitteet ja rajaukset
Toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittäminen on ajankohtaista kun
ammatillisen koulutuksen reformi on voimassa ja uusi laki ammatillisesta
koulutuksesta otettiin käyttöön vuoden 2018 alusta alkaen. Toimintaympäristön
muutos ulkoisena muutospaineena on johtanut muutoksiin niin ammatillisen
koulutuksen järjestämisen kuin myös koulutusta järjestävän organisaation osalta.
Toimintakulttuurin muutos ja toiminnan sekä koulutustuotteen kehittäminen tulee
olemaan jatkuva prosessi seuraavien vuosien aikana Etelä-Savon ammattiopiston
kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja kasvattamiseksi tulevaisuuden koulutusmarkkinassa.
Koulutusta on siirretty yhä enemmän tapahtuvaksi oikeissa yrityksissä käytännön
työtehtävissä. Tämä tarkoittaa oppilaitoksessa tapahtuvan lähiopiskelun
vähenemistä ja edellyttää opetuksen tarkempaa suunnittelua, jotta oppilaitoksessa
lähijaksoilla opiskeltaessa saadaan haluttu oppimisprosessi ja oppiminen toteutettua
ennen siirtymistä työelämään.
Myös yhteistyöyrityksissä logistiikan toisen asteen koulutusta järjestävä henkilöstö
suunnittelee ja kehittää koulutusta. Logistiikka osaston tulee vuonna 2019 kehittää
koulutusjärjestelmä, joka on taloudellisesti ja laadullisesti kilpailukykyinen
toimialallaan.
Tutkimuksessa haettiin vastausta seuraaviin kysymyksiin:



Miten koulutusprosessia kehitetään paremmin vastaamaan tulevaisuuden
vaatimuksia
Kuinka parannetaan koulutuksen kilpailukykyä

Tutkimuksessa rajttiin aihe koskemaan vain Etelä-Savon ammattiopiston toisen
asteen tutkintoihin tähtäävän logistiikka-alan koulutusta.
Opinnätetyön tavoitteena oli auttaa tulevaisuuden koulutusprosessin suunnittelua ja
antaa lähtökohtia lähiopetuksessa sekä työpaikoilla tapahtuvan oppimisen
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suunnitteluun, ottaen huomioon ammatillisen koulutuksen reformin mukanaan
tuomat muutoksen tarpeet.

Etelä-Savon ammattiopisto
Etelä-Savon ammattiopisto on monialainen toisen asteen ammatillinen oppilaitos,
jonka ylläpitäjä on Etelä-Savon Koulutus Oy. Toimintaa toteutetaan pääasiassa
kahdella paikkakunnalla, Mikkelissä ja Pieksämäellä. Ammatillisia perustutkintoja on
19 kappaletta ja aikuisten näyttötutkinto-oikeudet noin 60 tutkintoon.
Oppilaitoksessa opiskelee vuosittain noin 7000 henkilöä. Lisäksi järjestetään
aikuiskoulutusta vakituisten toimipisteiden ulkopuolella. Oppilaitos järjestää
monipuolisia koulutus- ja kehittämispalveluja nuorille, aikuisille, yrityksille ja
organisaatioille. Oppilaitoksesta tarjotaan opiskelijoille monipuoliset, erilaisiin
elämän tilanteisiin sopivat yksilölliset oppimispolut ja myös kansainvälisiä
oppimiskokemuksia. (Etelä-Savon Koulutus Oy 2017.)

Etelä-Savon ammattiopiston logistiikka-alalla koulutetaan autonkuljettajia, linjaautonkuljettajia sekä yhdistelmäajoneuvonkuljettajia työelämän tarpeisiin työelämän
kanssa tiiviisti yhteistyötä tehden. Opintoihin sisältyy myös varaston hallintaa,
terminaalityöskentelyä, ajoneuvojen päivittäishuoltoa sekä ajojärjestelyä.
Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus osallistua kansainväliseen toimintaan,
esimerkiksi ulkomailla tapahtuvien opintomoduulien sekä työssäoppimisen
merkeissä, ja näistä onkin tullut suosittu opiskelumuoto opiskelijoiden keskuudessa.
Vaihtokohteita on muun muassa Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa, Sloveniassa,
Liettuassa, Virossa, Kroatiassa ja Hollannissa. Ulkomailla toimivien kumppanien
kanssa myös kehitetään aktiivisesti kuljetusalan koulutusprosesseja vastaamaan
tulevaisuuden haasteisiin. Perustutkinto-opiskelijoita logistiikka-alalla opiskelee
vuosittain noin 120 kappaletta ja aikuisopiskelijoita 20 kappaletta.
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2 Prosessi, sen hallinta ja kehittäminen
Prosessi
Yleisesti voidaan kuvata, että prosessi on jatkuvien toisiinsa sidottujen toimintojen
tapahtumaketju tietyn, halutunlaisen tuloksen aikaansaamiseksi. Sille on määritelty
asiakkaat eli vastaanottajat. Prosessi on jatkuvaa toimintaa. Prosesseilla on yleisesti
alaprosesseja, jotka koostuvat kokonaisuuden saavuttamiseksi tapahtuvista
työvaiheista tai tehtävistä. (Opetushallitus 2018.)
Prosesseista keskustaeltaessa puhutaan monesti siitä miten tehokkaasti arjen
toiminnot sujuvat organisaation näkökulmasta - oman organisaation arjessa
tapahtuvien toimintojen onnistumisen syy-seuraussuhteita. Tämä sisältää yleensä
monia, jopa satoja, eri tehtäviä joiden pitää onnistua jotta halutunlaiseeen
lopputulokseen päästään ja liiketoiminta on kannattavaa ja mahdollista. Jokaisessa
organisaatiossa on lukemattomia prosesseja liittyen muun muassa markkinointiin,
myyntiin, palveluihin, osaamisen ja toiminnan kehittämiseen sekä suunnitteluun ja
tietysti tietoverkkojen käyttöön kulloisenkin tarpeen mukaisesti. (Laamanen 2008,
136.)
Prosessissa esiintyvät toiminnot lähtevät aina asiakkaan kokemasta tarpeesta,
kulloisessakin tilanteessa. Asiakas määrittelee tarpeensa ja asiakkaan saama arvo
tehdään erilaisten prosessien yhteensovittamisella, joten prosessien on tärkeä sopia
yhteen ja erilaisia toisiinsa liittyviä prosesseja tulee jatkuvasti kehittää ja johtaa
päivittäisessä toiminnassa. (Reijo Rautauoman säätiö 2015.)
Prosessiajattelu liittyy läheisesti jatkuvaan toiminnan kehittämiseen,
laatujohtamiseen ja logistiikkaan. Prosessien yhteydessä puhutaan myös yleisesti
operatiivisesta tehokkuudesta, jolloin arvioidaan prosessiin laitetun panostuksen ja
siitä saadun arvon suhdetta. Prosessiajattelussa ei pyydetä tekemään tuotetta
enemmän vaan tekemään se erilaiseksi ja eri tavalla. (Laamanen & Tinnilä 2009.)
Prosessissa asiakas voi olla ulkoinen tai sisäinen, mutta asiakas on aina se, joka tuo
prosessiin odotuksia, tarpeita tai vaatimuksia. Prosessin on tarkoitus tuottaa
lisäarvoa asiakkaalleen, jonka odotuksia ja tarpeita lähdetään täyttämään. Kuviossa 1
kuvataan yksinkertaistettuna asiakasprosessia, jota opinnäytetyössä on käsitelty.
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Tuotoksena tämä voi tarkoittaa palvelua, ratkaisua johonkin ongelmaan tai selkeää
haluttua tuotetta. Prosessissa arvoa tuottava toiminta muodostuu monista toisiinsa
sidoksissa olevista tapahtumista, joista muodostuu tapahtumaketju.
Tapahtumaketjuja voi olla monenlaisia; yksinkertaisia ja monimutkaisia ja joskus ne
ovat ennalta määriteltävissä ja toisinaan taas eivät. Prosessit tarvitsevat toimiakseen
aina myös resursseja, joita ovat muun muassa henkilöstöresurssit, kalusto- ja
laiteresurssit sekä saatavissa olevat tietoresurssit. Yhteistä kaikille näille on, että niitä
on käytettävissä aina rajoitetusti ja että niiden käyttö aiheuttaa kustannuksia, tavalla
tai toisella. (Martinsuo & Blomqvist 2010, 3-4.)

ASIAKAS

SYÖTE

PROSESSI

TUOTOS

ASIAKAS

Kuvio 1. Asiakasprosessi. (Martinsuo & Blomqvist 2010)

Kuten (Pesonen 2007, 139) on teoksessaan todennut, prosesseja ajatellessa täytyy
heti ensimmäiseksi miettiä, kenelle prosessin tuotos on tarkoitettu ja mitä tarpeita
asiakas siitä haluaa. Prosessiajattelun tulisi myös päättyä asiakasnäkökulmaan eli
siihen, mitä asiakas on saanut ja mitä halunnut. Prosessin onnistumista voidaan
arvioida myös asiakastyytyväisyydellä, jolloin saadaan selville, tyydyttikö prosessin
lopputulos asiakastarpeen ja mitä kehitettävää prosessissa vielä on.(Pesonen 2007,
139.)

Prosessien kuvaaminen
Prosesseja kuvataan yleensä sanallisesti ja kuvioiden avulla, jolloin kuviot kertovat
prosessin etenemisen ja sanalliset selitykset tarkentavat ja selittävät asiaa. Yleensä
prosessikuvaukset ovat erilaisia dokumentteja, sähköisiä tai paperille
painettuja,mutta joskus ne ovat myös elokuvan tyyppisiä lyhytdokumentteja.
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Prosessit ylittävät monesti osastojen välisiä rajoja samassa organisaatiossa tai
ulottuvat jopa ulkoisiin toimijoihin. Prosessiajattelussa on hyvä muistaa pitää
asiakkaan etu päälimmäisenä, eikä ajaa ainoastaan oman osaston tai pienen ryhmän
omaa etua. (Pesonen 2007, 147.)
Prosessien kuvaaminen on yhteinen työkalu, koko organisaation henkilöstölle.
Kuviossa 2 on oppilaitoksen prosessikaavio, jota voidaan käyttää apuna muun
muassa uusien työntekijöiden perehdytyksessä ja joka helpottaa ymmärtämään
kokonaisprosessin kulun.

Kuvio 2. Esimerkki oppilaitoksen prosessikartasta. (Opetushallitus 2018)

9
Prosessikuvauksia käytetään apuna suunnittelussa, ohjauksessa, resursoinnissa ja
päätöksenteossa ja niistä hyötyvät kaikki prosessin vaiheissa mukana olevat.
Prosessin kuvauksella helpotetaan esimerkiksi eri osastojen välistä yhteistyötä ja sillä
voidaan helpottaa esimiesten ja muiden vastuullisten henkilöiden työtä muutoksen
johtamisessa haluttuun suuntaan. Prosessikuvauksia voidaan hyödyntää myös työn
kuormituksen ja vastuiden selvittämisessä sekä resurssitarpeiden selvittelyssä.
Prosessikuvauksia voi käyttää myös apuna ongelmatilanteiden ja päällekkäisyyksien
selvittelyssä kuin myös uusien työntekijöiden perehdyttämisessä. Prosessikuvauksilla
voidaan saada myös niin sanottu hiljainen tieto esille ja niitä voidaan käyttää apuna
palvelujen kehittämisessä ja laadun arvioinnissa. Prosessikuvaukset tulee aina tehdä
sovitulla ja yhdenmukaisella tavalla, jotta niistä saadaan paras mahdollinen hyöty ja
jotta niitä ymmärretään samalla tavalla eri osastoilla tai organisaatioissa. (JUHTAJulkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta 2012.)
Prosessien kuvaaaminen sinällään ei ole vaikeaa etenkin jos toiminta on hyvällä
tasolla jo valmiiksi, asiakkaat sekä henkilöstö tyytyväisiä, eikä organisaatiossa sählätä
kohtuuttomasti kuten Pesonen (2007) on asian ilmaissut. Jos toiminta on jo hyvällä
mallilla, prosessikuvaus mallintaa lähinnä olevan tilanteen. Pesonen (2007)
ehdottaakin, että alussa kannattaa kuvata prosesseja mieluummin hieman karkeasti
ja tarkentaa niitä sitten jälkeenpäin kun tarkennukselle tulee tarvetta. Tarkkoja
kuvauksia käytetään lähinnä tietojärjestelmien rakentamisen ja kehittämisen
yhteydessä tiettyjen ongelmakohtien etsimiseen prosesseista.(Pesonen 2007, 184.)
Prosessin toiminnan kehittämisen ja organisoinnin tarkoitus on siirtää kuvauksen
yhteydessä syntyneet kehitysehdotukset käytännön toimintaan. Kehitysehdotukset
on tärkeä siirtää käytännön tasolle jos aiotaan saada kuvauksesta täysi hyöty irti.
Kuvaus sinällään ei muuta mitään, vaan sen tekevät prosessissa työskentelevät
ihmiset niillä ohjeilla, työkaluilla ja resursseilla, jotka heille on annettu. (Laamanen
2008, 163.)
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Prosessien luokittelu
2.3.1 Prosessityypit
Pesosen (2007) mukaan prosesseja voidaan jaotella ja nimetä tyypiltään niiden
luonteen mukaisesti. Yleisesti käytössä olevia nimityksiä ovat ydinprosessit,
tukiprosessit sekä avainprosessit. Martinsuo ja Blomqvist (2010) käyttävät samoista
termeistä myös nimityksiä pääprosessit ja ali- tai osaprosessit. Prosesseja
kehitettäessä voidaan puhua myös nykyprosessista ja tavoiteprosessista. Näistä
nykyprosessi kuvaa prosessin tilaa nykyisellään ja tavoiteprosessi sitä tilaa johon on
tarkoitus päästä prosessia kehittämällä.(Pesonen 2007; Martinsuo & Blomqvist
2010.)
Prosesseista voidaan myös käyttää nimityksiä jäykkä prosessi tai mukautuva prosessi.
Jäykässä prosessissa tehtävät säilyvät vakioina tai melkein vakioina koko prosessin
ajan eikä prosessin läpivienti vaadi tekijältään suurta teknistä osaamista. Tehtävät
vaihtelevat vähäisesti prosessin edetessä. Prosessin tuottaminen ei myöskään
edellytä paljoa tiedonvaihtoa prosessin hallitsijan ja asiakkaan välillä. Jäykässä
prosessissa asiakkaalla on mahdollisuus valita haluamansa palvelu valmiiksi tehdystä
listasta, jolloin myös palvelun tarjoamiseen liittyvä päätöksenteko prosessin eri
vaiheissa jää määrältään vähäiseksi, eli prosessi on ennalta määritelty suppeasti.
Tällaisessa prosessissa asiakkaiden, tuotteiden ja informaation määrä on yleensä
suuri ja asiakkaiden saapuminen on helposti ennustettavissa ja prosessin sujuvuus
pääsääntöisesti helposti hallittavissa. Prosessi koskettaa yleensä useita asiakkaita tai
palveluita samanaikaisesti. Reagointiaika jäykässä prosessissa on yleensä lyhyt, ja
siinä käsitellään ennalta määriteltyjä palvelupyyntöjä, jotka ovat jo valmiiksi kapeasti
rajattuja. Hyviä esimerkkejä jäykästä prosessista ovat muun muassa
lentomatkustuspalvelut. Lentokone lentää vain tiettyä ennalta määritettyä reittiä
eikä pysty muuttamaan aikatauluaan tai reittiään kesken lentoa tulevan
asiakastarpeen vuoksi. (Brax 2007.)
Sitä vastoin mukautuvat prosessit ovat hyvinkin joustavia erilaisten muuttuvien
tarpeiden käsittelyyn. Mukautuvia prosesseja käytetäänkin yleisesti
asiantuntijapalveluiden yhteydessä sekä ihmistyöhön liittyvissä
asiakaspalvelutoiminnoissa. Joustavammat mukautuvat prosessit tuottavat usein
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räätälöityjä palveluita, joita on vaikea automatisoida. Hyvä esimerkki mukautuvasta
prosessista on koulutuspalvelu. Koulutuspalvelussa kursseja voidaan räätälöidä
asiakkaan tarpeen mukaan. Kurssin asioiden käsittelynopeutta ja esitystapaa samoin
kuin myös opiskelijan läsnäoloa voidaan mukauttaa opiskelijaryhmän aikaisempien
opintojen ja osaamistason mukaan. (Brax 2007.)

2.3.2 Ydinprosessi
Ydinprosesseja kuvataan prosesseina jotka ovat suoraan yhteydessä ulkoiseen
asiakkaaseen. Ne ovat prosesseja, joilla asiakastyytyväisyys ja yrityksen tulos
tehdään. Ydinprosessien merkitys yrityksen strategian toteuttamisessa ja
organisaation toiminnassa on suuri kun ajatellaan että niillä tavoitellaan parempaa
alueellista ja jopa maakuntarajat ylittävää kilpailukykyä koko yritykselle.
Ydinprosesseilla on suora vaikutus asiakkaisiin ja etenkin heidän käsityksiinsä
oppilaitoksen tuottamasta palvelusta ja sen laadusta. Yleensä ydinprosessit ylittävät
kaikki koulutusorganisaation osastojen rajat, koska ovat monesti hyvinkin laajoja ja
monitahoisia. Ammatillisessa koulutuksessa ydinprosesseja ovat koulutustuotteen
suunnittelu, opetus sekä näihin liittyvä maksullinen kehittämis- ja palvelutoiminta.
Opetuspalveluun liittyvien prosessien tullessa aina ensimmäisinä, kuten kuviossa 3
olevasta oppilaitoksen prosessikartasta hyvin käy ilmi. (Opetushallitus 2018.)

Kuvio 3. Prosessikartta. (Opetushallitus 2018.)
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2.3.3 Tukiprosessit
Tukiprosessit ovat yrityksen sisäisiä toimintoja, joten niillä ei monestikaan ole suoraa
yhteyttä ulkoiseen asiakkaaseen, tässä tapauksessa opiskelijaan. Tukiprosessilla
asiakas on organisaatiossa sisällä oleva toimija, joka voidaan mieltää sisäiseksi
asiakkaaksi. Sisäinen asiakas käyttää tukipalveluita, jotta pääsisi ydinprosessissa
siihen päämäärään, joka organisaation strategiassa on määritelty ja tavoiteltu.
Tukiprosessien tärkein tehtävä on siis auttaa ydinprosessin tavoitteiden
toteutumisessa, josta johtuen tukiprosessi tekee tiiviisti yhteistyötä ydinprosessin
toimijoiden kanssa. Tukiprosessit mahdollistavat ja auttavat muita prosesseja
toimimaan. Tukiprosessit ovat perustoimintoja tukevia prosesseja, jotka toimivat
ydinprosessien tukena. Tukiprosessit ovat toimintoja, jotka pitävät organisaation
pystyssä ja samalla luovat edellytykset ydinprosessin onnistumiselle. Oppilaitoksessa
tukiprosesseja ovat muun muassa opiskelijahuoltopalvelut, kiinteistöjen ylläpito, ict
palvelut, ravitsemuspalvelut ja mahdolliset majoituspalvelut. (Päijät-Hämeen
Koulutuskonserni 2010.)

2.3.4 Avainprosessit
Avainprosessitermiä käytetään kuvaamaan yrityksen toiminnalle tärkeimpien ja
kriittisimpien toimintojen kokonaisuutta. Avainprosessitermiä käytetään kuvaamaan
prosesseja, silloin kun halutaan tehdä kevyempi kuvaus prosesseista. Avainprosesseja
ovat yleensä kaikki ydinprosessit ja kaikki tärkeimmät tukiprosessit, joita ilman
toiminta ei onnistu tai tukiprosessi ainakin häiritsee kokonaisuuden onnistumista
merkittävästi. Nykyään näitä ovat yleisesti esimerkiksi tietohallintopalveluihin
liittyvät prosessit. Avainprosessien tunnistamisen etuna on, ettei kaikkia yksittäisiä
toimintoja lähdetä kuvaamaan, jotta säästetään aikaa ja näin myös resursseja.
Etenkin pienissä yrityksissä kaikkien prosessien kuvaaminen veisi turhan paljon
työaikaa, jolloin ydinprosessien suorittamiseen jäisi liian vähän resurssia
käytettäväksi. Näissä yrityksissä prosesseja ei tarvitse myöskään luokitella erikseen,
vaan voidaan käyttää yleisesti määritelmää prosessi. (Pesonen 2007.)
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Prosessien tunnistaminen
Prosessien tunnistaminen on edellytys sille, että prosessin tehokkuutta voidaan
mitata. Tunnistamalla prosessi voidaan sille luoda prosessikartta, jonka avulla
kyetään etsimään siitä kehittämiskohteita ja organisoida prosessin kehitystyötä.
Prosessin hyvä tunnistaminen helpottaa menestymiseen tarvittavien tekijöiden
ymmärtämistä ja tehostaa prosessin johtamista ja toimintaa. Prosessin puutteellinen
tunnistaminen tai väärin ymmärtäminen taas aiheuttaa helposti huomion
kohdistamisen vääriin aisoihin. Jos esimerkiksi organisaatiossa on eriytetty
johtaminen ja ohjaus erillisiksi prosesseiksi, voi toimintatapa pahimmillaan johtaa
hierarkiseen ja esimieskeskeiseen toimintamalliin, joka on jäykkää sekä hidasta
päätöksenteon kannalta ja voi johtaa edelleen ihmisten passivoitumiseen.
(Laamanen 2008.)
Prosessien kehittämiskohteita etsittäessä erilaiset mittarit saattavat antaa
lähtötietoa, jonka perusteella prosessin nykytilasta voidaan tehdä päätelmiä.
Prosessista pitäisi tunnistaa konkreettiset kehittämiskohteet, mikä edellyttää että
prosessia tarkastellaan oikean näkemyksen avulla ja suhteutetaan tavoitteisiin.
Prosessista pitäisi löytää sen arvoa tuovat kohteet ja erotella ne muusta toiminnasta.
Näin päästään paljastamaan arvon luomisen pulmakohdat ja kehittämään niitä
haluttuun suuntaan. Tunnistettaessa arvoa tuovat kohdat päästään myös arvioimaan
niiden resursointia. Liian pienellä resurssilla tehty prosessin osa aiheuttaa
pullonkaulan toiminnassa, joka vaikeuttaa koko prosessin tehokasta ja laadukasta
läpivientiä. Liikaa resurssia saanut prosessin osa taas tarkoittaa tuhlausta ja
heikentää koko prosessin suorituskykyä ja tuottaa näin vähiten hyötyä koko
organisaatiolle. Loppujen lopuksi kysymys on prosessin tarkoituksenmukaisesta ja
oikeanlaisesta käytöstä koko yrityksen toiminnan kannalta. (Martinsuo & Blomqvist
2010.)

Prosessien johtaminen
Yrityksen tulee aina ohjata prosessinsa kulkua ja näin varmistaa, että prosessi
saavuttaa tavoitellut lopputulokset. Tärkeintä prosessin johtamisessa on asettaa sille
yrityksen strategiasta eritellyt päämäärät sekä seurata tuotoksesta saatavaa
palautetta ja kehittää toimintaa palautteista saatavien tietojen avulla. Samalla kun
kehitetään asiakkaille parempaa tuotetta tai palvelua heidän palautteensa
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perusteella, tulee muistaa huolehtia myös prosessin toiminnallisesta kehittämisestä
ja kerätä prosessin toimijoilta palautetta, kuten kuviossa 4. on esitetty, siitä kuinka
prosessi itsessään toimii, jotta myös itse prosessinsuorityskykyä voidaan parantaa.
(Martinsuo & Blomqvist 2010.)

PALAUTE

ASIAKAS

SYÖTE

PROSESSI

TUOTOS

ASIAKAS

PALAUTE

Kuvio 4. Prosessin kehittäminen (Martinsuo & Blomqvist, 2010)

Niin sanotun prosessijohtamisen malli on peritynyt toimintojohtamisesta ja
laskennasta. Organisaation toimintoja on jaoteltu erilaisten funktioiden perusteella,
kuten esimerkiksi myynti, markkinointi, osto, tuotanto ja logistiikka. Tällainen jako
voi kuitenkin tuottaa ongelmia organisaation tuloksellisuuden kannalta katsottuna.
Prosessien toimijat ovat monesti erikoistuneet, pienien osakokonaisuuksien
hoitamiseen, jolloin kokonaisuuksien hallinta voi aiheuttaa ongelmia, kuten
menetettyä tuottavuutta ja alioptimointia töiden suorittamisen järjestelyissä.
Prosessin johtamisessa on tärkeää että päätökset valmistellaan hyvin. Ihmiset
menettävät helposti uskonsa johtoon jos päätöksien valmistelussa esiintyy
manipulaatioita tai päätökset on valmisteltu huonosti. Päätöksien puuttuminen voi
myös turhauttaa organisaation toimijat ja siitä johtuen he menettävät uskonsa
johtamiseen. Pahimpia toiminnan kannalta ovat päätökset jotka tehdään
näennäisesti, mutta joiden toteutumista ei seurata. Päätöksenteossa on kolme
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erilaista aluetta jotka tulee aina muistaa ottaa huomioon, jotta prosessi etenee hyvin
päätöksenteosta aina toteutukseen. Nämä johtamisen alueet ovat, strategia, ihmiset
ja kriisit. Käytännössä päätöksenteossa on kuitenkin aina mukana sekä tiedot, että
tunteet, kuten kuviossa 5. on esitetty. (Kamensky 2015.)

Päätöksenteko

Tunteiden prosessi

Tiedollinen prosessi

Päätöksenteon valmistelu

Päätöksen toimeenpano

Kuvio5. Päätöksentekoprosessi (Kamensky 2015)

Hyvän vuorovaikutuksen merkitystä johtajan ja johdettavien välillä ei myöskään tule
aliarvioida. Hyvä ja aito vuorovaikutus luo edellytyksen sille että johtajaa halutaan
seurata ja hänen tekemiä päätöksiä toteuttaa. Oikean johtajan tulisikin olla paras
kuuntelija sekä päätöksentekijä – samoin kuin parhaat myyjätkin ovat ensijaisesti
parhaita kuuntelijoita. Hyvän johtajan, saadakseen alaiset mukaansa, on osattava
pelkistää asioita eikä esittää niitä liian monimutkaisesti, jotteivat ihmiset menetä
mielenkiintoaan aioiden käsittelyyn. Vuorovaikuksen merkitys on erittäin merkittävä
elementti johtamistyössä ja osaamisen ohjaamisen koordinoinnissa. Johtaja voi olla
hyvä johtamaan asioita ja ohjaamaan alaisiaan mutta niiden hyöty jää pieneksi ja
lyhytaikaiseksi, jos vuorovaikutus eri osapuolten välillä ei toimi. Menestyksen
saavuttamiseen vaaditaan niin sanottuja win-win tapauksia ja hyvää verkostoosaamista, koska nykyaikana ei enää menesty yksin – tarvitaan hyviä verkostoja.
(Kamensky 2015.)
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Prosessien johtamisesta kilpailukyvyn kannalta Laamanen (2008) esittää väitteen että
prosessinsa tuntevat organisaatiot ovat kilpailukykyisempiä niihin organisaatioihin
nähden, jotka tuntevat prosessinsa huonosti. Hänen mielestään prosessien
johtaminen käytännössä tarkoittaa tärkeimpien prosessien tunnistamista,
kuvaamista, mittaamista, sekä työkalujen ja osaamisen kehittämistä, arviointia ja
parantamista. Prosessit yhdessä ovat tärkeä osa organisaation toimintajärjestelmää
ja niiden hyvällä kokonaisvaltaisella johtamisella, parannetaan kokonaisuuden
toimintaedellytyksiä ja vältetään eri työtehtävissä olevia päällekkäisyyksiä.
(Laamanen 2008,155-156.)

Prosessin omistaja
Prosessilla täytyy aina olla omistaja. Prosessin omistaja kehittää prosesseja niihin liittyvien eri toimijoiden kanssa ja antaa ohjeita mahdollisista muutostarpeista. Omistaja myös vastaa prosessin resursoinnista, kehitystyöstä ja ylläpidosta, sekä siitä että
prosessit toteuttavat yrityksen strategiaa ja tavoitteita. Omistajan tehtävä on myös
määritellä toimintoketjujen alku ja loppu. Yksittäinen prosessi voi joissain tapauksissa
ylittää osasto- tai tiimirajoja ja tässä tilanteessa prosessilla voi olla useampia eri
omistajia. Tällaisessa tapauksessa on tärkeää että vastuu prosessin kokonaisuudesta
kuuluu jollekin, joka vastaa ja hallitsee koko prosessia. (JUHTA-Julkisen hallinnon
tietohallinnon neuvottelukunta 2012.)
Prosessin omistajien tehtävät vaihtelevat organisaatiomallista riippuen.
Tulosyksikkömallisessa organisaatiossa prosessin omistajalla vastuu on
huomattavasti pienempi kuin prosessimallisessa organisaatiossa.
Tulosyksikköorganisaatiossa prosessin omistaja vastaa prosessin kehittämisestä,
toimeenpanosta ja seurannasta sekä valvoo prosessin suorituskykyä. Prosessin
omistaja myös kerää tietoa prosessin kehittämistarpeista, koordinoi hankkeita ja
ylläpitää prosessien kuvauksia. Tällaisessa mallissa prosessin omistajilla ei yleensä ole
esimiesasemaa prosessin toimijoihin, eikä sillä ole hallittavissa resursseja prosessin
toteutukseen. (Virtanen & Wennberg 2005.)
Matriisiornanisaatiossa prosessin omistajilla on selkeästi suurempi vastuu prosessien
toteutuksesta. Heillä on käytössään osa resursseista, joiden käytöstä he saavat
päättää itsenäisesti. Heillä voi olla myös esimiesasema prosessin toimijoihin nähden.
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Matriisorganisaatiossa tavoitteiden täyttymistä seurataan niin tulosyksikön kuin
prosessinkin näkökulmasta. Prosessin omistajille on vastuutettu tietyt toimintamallit,
joiden tuloksia seurataan näissä tehtävissä onnistumisen mukaisesti. (Virtanen &
Wennberg 2005.)
Prosessimallisessa organisaatiossa, taas kaikki resurssit on siirretty prosessin
omistajille, jotka vastaavat itsenäisesti ja kokonaisvaltaisesti, prosessien
toteutuksesta sekä hallinnasta. Prosessimallissa keskitytään seuraamaan prosessien
tuloksellisuutta nimenomaan prosessien näkökulmasta, jolloin prosessin omistajat
ovat tulosvastuussa toiminnasta. Tässä mallisaa prosessin omistajalle pitäisi kuulua
koko prosessin operatiivinen johtaminen. (Virtanen & Wennberg 2005.)

Prosessien kehittäminen
Prosessien kehittäminen liittyy olennaisena osana organisaation suunnittelu- ja
kehitystyöhön. Kehittämistyön taustalla ovat samat strategiat, visiot ja toimintatavat,
jotka ohjaavat yrityksen toimintaa muutenkin. Kehittämistyölle tulee olla selkeät
tavoitteet ja sille tulee antaa riittävät mahdollisuudet resurssien puitteissa, jotta
kehitystyö ei jää kertaluonteiseksi ja jotta sitä pystytään edelleen kehittämään ja
seuraamaan tuloksia. Yleensä prosessin kehittämisellä on jokin tietty tavoite tai
tavoitteita mutta aina sillä on tarkoitus parantaa suorituskykyä, luoda parempaa
palvelua asiakkaalle tai tuoda kustannussäästöjä toimintaan. Usein tämä tarkoittaa
päällekkäisyyksien poistamista työtehtävistä ja läpimenoaikojen lyhentämistä, joka
oppilaitoksessa tarkoittaa nopeampaa valmistumista valitulta alalta. Kehitystyö
yleensä aiheuttaa uudenlaisia toimintatapoja organisaation tai osastojen sisällä ja voi
jopa muodostaa uudenlaisia osastoja tai tiimejä, riippuen kehitystyön tarpeesta.
Kehittämistarve lähtee usein liikkeelle organisaation ulkopuolisesta tekijästä, kuten
kilpailutilanteesta, lainsäädännöstä tai jostain muusta ongelmasta joka pitää saada
hoidettua. Laajempi kehittämishanke usein sisältää kokonaan uusien toimintatapojen
käyttöönottoa mutta monesti kehityshanke painottuu, jonkin pienemmän prosessin
osa-alueen kehittämiseen. Kehityshankkeessa on hyvä muistaa hyödyntää
organisaatiossa jo sisällä olevien henkilöiden kokemusta ja tietotaitoa, eikä prosessin
kehittämisellä kannata kerralla yrittää muuttaa koko maailmaa, vaan pyrkiä pienin
askelin kohti tavoiteltua päämäärää. (JUHTA-Julkisen hallinnon tietohallinnon
neuvottelukunta 2012.)

18
Luodessa ja kehitettäessä suorituskykyisiä prosesseja, tulee kysymykset: Mikä on
kehitystyön tarkoitus?, Mitä on tarkoitus tuottaa?, Mikä on hyvä kehittämismetodi?,
ja Mikä on arvo, jota halutaan tuottaa? tehdä hyvissä ajoin selviksi turhien
sekaannuksien välttämiseksi. Yksi tärkeimpiä tehtäviä prosessin kehittämisessä on
luoda tietoa kaikille, kuinka asioita voi tehdä paremmin, nopeammin ja
taloudellisemmin. (Ward & Durward 2014.)
Organisaation tuloksellisuuden kehittäminen prosessien avulla tarkoittaa joskus
uudenlaiseen prosessimalliseen toimintatapaan siirtymistä, uuden prosessin
käyttöönottoa tai aiemmin toiminnassa olleiden prosessien parantamista tai
uudistamista, kuten kuviossa 6. on kuvattu.

Kehitysprojektin

Prosessin

rajaus

analysointi

Prosessin toteuttaminen

Päämäärät

Prosessin uudelleen määrittely

ja seuranta

Prosessin

Prosessin pilotointi

käyttöönotto

ja parantelu

Kuvio 6. Prosessien kehittämisen vaiheet. (Martinsuo & Blomqvist 2010)

Prosessien kehityksessä on aluksi mietittävä mitä lähdetään kehittämään ja
millaisesta kehitystyöstä on kysymys. Olemassa olevista toimintamalleista voi hakea
tietoa, joka selventää kehitystyön rajausta. Yrityksen strategialla ja johdon antamilla

19
suuntaviivoilla on merkittävä rooli sen suhteen, mitä osa-aluetta lähdetään
kehittämään ja mihin suuntaan. Olemassa olevasta toimintatavasta kehitetään usein
vain jotain osa-aluetta ja muokataan sitä parempaan suuntaan oikeanlaisten
tuloksien aikaan saamiseksi. Kun kehityskohde on selvillä ja pohjalla on jo ennestään
toimiva prosessi jota lähdetään kehittämään, etsitään prosessista ne osat joita on
tarve parantaa, jottei kehitystyö leviä liian aajaksi ja jää näin toteutumatta.
(Martinsuo & Blomqvist 2010.)
Tuotetta tai prosessia kehitettäessä, tulee muistaa, että mikään tuote ei ole ikuinen
ja prosessia tulee kehittää jatkuvasti. Tämä kuuluu normaalina osana
yritystoimintaan, eikä sitä monesti erotella itsenäiseksi osaksi toimintaa sen
enempää. Jatkuvalla kehittämisellä varmistetaan yrityksen kilpailukyvyn säilyminen,
alan muihin toimijoihin nähden, joten joskus voi olla tarpeen erottaa
tuotekehitystoiminta osittain tai kokonaan, omaksi toiminnokseen. Prosesseja
kehitettäessä voidaan käyttää myös muualta saatuja ja hyväksi havaittuja malleja,
joten benchmarking matkat toisiin vastaaviin organisaatioihin ja avoin keskustelu
heidän kanssaan, antavat hyviä vihjeitä, prosessien uudelleen suunnitteluun. (Viitala
& Jylhä 2010.)

3 Kilpailukyky
Yrityksen kilpailukyky koostuu asioista joita se osaa tehdä paremmin kuin kilpailevat
yritykset. Organisaation sisällä olevat osaamiset tekevät hyvän kilpailukyvyn, kunhan
ne vain osataan etsiä ja hyödyntää. Yhä tärkeämmäksi asiaksi tuotekehityksessä on
muodostunut yhteistyö. Yhteistyön tulee antaa mahdollisuus kaikille osapuolille,
jotta siitä saadaan jaettua hyötykin tasapuolisesti. Yhteistyö jossa omat intressit
pidetään aina keskiössä ei tuota haluttua tulosta, eikä tällainen yhteistyö tule
jatkumaan kauan. Tulevaisuudessa jatkuva tuotekehitys on välttämätöntä kaikille
yrityksille, tuotteista tai toimialasta riippumatta. Paikallaan polkeminen aiheuttaa
vääjäämättä kilpailukyvyn heikentymistä ja markkinaosuuksien katoamista - pitää
pystyä erottumaan. Kehityksen keskellä tulee kuitenkin muistaa keskittyä myös niihin
asioihin joissa yritys on jo vahva, koska niistä saadaan pääomaa jolla parannetaan
eniten kehitystä kaipaavia osa-alueita. (Villanen 2016.)
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Kilpailukyvystä puhuttaessa on hyvä erotella yrityksen ja palvelutuotteen kilpailukyky
toisistaan. Yrityksen kilpailukyvyllä tarkoitetaan usein yrityksen kykyä kilpailla
vastaavien yritysten kanssa samoilla tai samankaltaisilla palvelutuotteilla, samalla
kilpailusektorilla. Yrityksen kilpailukykyyn vaikuttavat oleellisesti jo olemassa oleva
varallisuus, lainsäädäntö ja alue, jossa kilpaillaan. Vaikuttavia tekijöitä
kansainvälisesti vertailtuna ovat muun muassa verotus, elintaso, koulutustaso ja
palkkataso, verrattuna muissa maissa oleviin mutta samoilla markkinoilla kilpaileviin
toimijoihin nähden. Yrityksen kilpailukyvyn säilyttämisen taustalla ovat yrityksen
johdon tekemät linjaukset ja päätökset, joiden tavoitteena on yrityksen hyvä
taloudellinen menestys. Yrityksen kilpailukyvyn kehittämiseen vaikuttaa myös
osaltaan se, miten paljon yrityksellä on entisiä varantoja, joiden avulla voidaan tehdä
kehitystyötä myös huonompina taloudellisina aikoina. Näitä voidaan kutsua myös
puskureiksi pahojen päivien varalta. Näiden avulla yritys pystyy ottamaan paremmin
myös riskejä, koska ei voida olettaa, että tuotekehitys onnistuu jokaisella kerralla ja
maksaa itsensä takaisin. Yrityksen taloudellisen voiton tavoitteleminen edellyttää
joka tapauksessa jonkin asteista riskinottoa päätöksentekijöiltä, eikä ilman uskallusta
sitä ottaa, voi myöskään menestyä pidemmällä aikavalillä. (Salo 2015.)
Menneinä vuosina on ollut tapana kehittää kilpailukykyä toimintaa tehostamalla ja
kustannustehokkuutta lisäämällä sekä luomalla uusia tuotteita ja laajentamalla
toimintaa uusille asiakasryhmille. Otalan ja Pöystin (2012) mukaan McKinsey Global
Instituten tutkimuksissa on kuitenkin todettu että nykyään tärkeimpiä
menestystekijöitä ovat verkostoituminen ja toisten kanssa yhdessä tekeminen.
Verkostoituminen organisaation sisäisesti parantaa yhteistyötä ja keskustelua eri
toimijoiden välillä, mikä edesauttaa tiedon jakamista sekä vähentää päällekkäisiä
toimintoja yrityksessä. Työn mielekkyys lisää kiinnostusta kehittää työntekijän omaa
työtä ja parantaa näin yrityksen saamaa hyötyä työntekijän tekemästä työstä.
Ulospäin suuntautuva verkostoituminen taas lisää yrityksen tunnettuutta
yhteistyökumppanien avulla ja luo sitä kautta uusia asiakassuhteita ja
mahdollisuuksia markkinoida tuotteita laajemmalti. Kumppaneiden kanssa
toimiminen avaa myös mahdollisuuksia uusien ideoiden syntymiselle, koska tieto
liikkuu samalla kun henkilöt tekevät yhteistyötä toistensa kanssa. Yrityksen
kilpailukyvyn kannalta onkin tärkeää että verkostoidutaan, niin yrityksen sisällä kuin
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ulkopuolellakin. Hyvät tiiviit suhteet henkilöstön ja kilpailijoiden kesken auttavat
yritystä menestymään tiukassa kilpailutilanteessa paremmin. Samalla toimialalla
toimivien kilpailijoiden keskinäinen avoimuus ja yhdessä asioiden kehittäminen
tuottavat menestystä koko verkostolle. Pitää vaan unohtaa kilpailijan kadehtiminen
ja uskoa yhteiseen hyvään, joka koittaa lopuksi kaikille uuden toimintatavan myötä.
(Otala & Pöysti 2012.)

Henkilöstö kilpailukyvyn tekijänä
Yritykset usein odottavat tulosten parantuvan jatkuvasti. Tämä edellyttää myös
organisaatiolta, tuotteilta ja henkilöstöltä jatkuvaa parantumista. Jatkuva
parantaminen ja parempien suoritusten tekemisen taustalla ovat henkilöstön
osaaminen ja taidot, asenne, kokemukset ja kontaktit. Myös prosessit, yrityksen
kulttuuri ja eri toimintamallit ovat osa yrityksen osaamisresurssia. Nykyään nopeasti
muuttuva ympäristö aiheuttaa osaamisenkin muuttumista ja kriittiseksi
menestystekijäksi voi muodostua prosessien kehittämisen hallinta. Tästä seuraa että
on ymmärrettävä mitä oppiminen tarkoittaa koko organisaation, osaston tai tiimin ja
yksilönkin tasolla. (Sydänmaanlakka 2007.)
Ihmisten merkityksen vaikutus yrityksen tuloksellisessa toiminnassa on korostunut
viime vuosina. Strategiset linjaukset, jotka yrityksen johto tekee, eivät enää ole vain
ylimmän johdon erityisosaamista tai salatiedettä, sillä organisaation kulttuuri
päihittää mennen tullen hienot suunnitelmat, koska työntekijäyhteisön joukkovoima
on lähes käsin kosketeltavaa. Ristikangas & Ristikangas (2010) mukaan Professori
O´Reilly on sanonut että ”kulttuuri syö strategian aamupalaksi”. Yrityksen
menestymisen takana ovat ihmiset ja heihin keskittymällä saavutetaan parhaat
tulokset. Pelkän vuosineljänneksiin tuijottamisen sijaan olisi hyvä tarkastella
pidempiä aikajaksoja, jolloin kvartaalitalouden luoma ahdistus vähenee
merkittävästi. Henkilöstöä tulisi myös kohdella samoin periaattein, eikä rutistaa
heistä kaikkia mehuja ulos ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Usein ajatellaan,
että ylimmän johdon tulee keskittyä koviin asioihin, asioiden johtamiseen ja
strategioiden suunnitteluun sekä täytäntöönpanoon. Kuitenkin kovin usein yrityksen
henkilöstö on täysin tietämätön siitä mitä ylin johto tekee ja mikä on heidän
tarkoituksensa ja se aiheuttaa mielikuvia hiekkalaatikkoleikeistä pienen ryhmän
kesken. Valitettavan usein ihmisten johtamista pidetään jotenkin pehmoiluna ja
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johtamista kovana ja suurta älykkyysosamäärää tarvitsevana tehtävänä. Ristikangas
& Ristikangas (2010) mukaan Stanfordin Professori O´Reillykin toteaa; ”On kuitenkin
helpompi oppia lukemaan tuloslaskelmaa kuin tulla empaatiseksi kuuntelijaksi ja
keskustelijaksi. Ihmisten johtaminen on todella kovaa puuhaa”. Johdettaessa ihmisiä,
johtajalla on myös kasvatusvastuu. Tämä edellyttää sekä kovaa, että pehmeää tapaa
- lujuutta ja lempeyttä. Henkilöstöön vaikuttaminen ei onnistu jos johtaja hoitaa
tehtäviään vain niin sanotusti vasemmalla kädellä. Henkilöstöön eli johdettaviin pitää
myös panostaa paljon. (Ristikangas & Ristikangas 2010.)

Tieto kilpailukyvyn takana
Tieto on tänä päivänä liiketoiminnan ydin. Se on mukana jokaisessa tuotteessa ja
palvelussa. Täten se on monesti myös isoin kustannustekijä ja kriittinen kilpailutekijä.
Tietoa pitää jalostaa ja uudistaa jatkuvasti jotta sitä voidaan hyödyntää
mahdollisiman tehokkaasti yrityksen kilpailukyvyn säilyttämiseen ja parantamiseen.
Henkilöstö on asiantuntija alallaan ja yhä useammin he ovat myös tietotyön tekijöitä.
Tietotyössä he ratkaisevat ongelmia, oppivat uutta, tekevät päätöksiä ja ovat
vuorovaikutuksessa päivittäin. Tällaisessa työssä kriittisin resurssi on aika. Keskeinen
keino parantaa kilpailukykyä onkin työajan kohdentaminen oikein ja luopuminen
rutiininomaisista toistoista sekä turhasta tekemisestä. Työyhteisön osaaminen ja
kekseliäisyys tekevät kilpailukyvyn uuden teknologian avustamana. Teknologia ei
kuitenkaan koskaan voi korvata henkilöitä, koska ihmisellä on jotain mitä
tietokoineilla ei – luova älykkyys. Nyky aikakaudella kilpailukyky saavutetaan hieman
eri tavalla kuin ennen. Tarvitaan uudenlaisia tapoja tehdä samoja asioita. Nämä tavat
syntyvät oivalluksista joita syntyy kun toimimme vuorovaikutuksessa toisten kanssa
ja jaamme tietoa. Tärkeää onkin että kaikkien erilaisten toimijoiden ideat ja
mielipiteet otetaan huomioon uutta tapaa kehitettäessä. Tärkeä olisi myös ottaa
huomioon asiakkaan ja täysin ulokopuolistenkin kehitysideat, jolloin saataisiin
laajempi ideapankki käyttöön. (Otala & Pöysti 2012.)
Tiedon merkitys organisaatioissa on kasvanut ja onkin tänä päivänä yksi suurimpia
pääomia etenkin tietotyötä tekevissä yrityksissä. Tiedon puuttuminen taas on
kriittisimpiä yrityksen toiminnan kehittämistä rajoittava tekijä. Nykyisin kun
tietomäärä on lähes kaikissa paikoissa valtavan suuri, on sen johtaminen ja
hallitseminen tärkeä menestystekijä. Joskus ongelma voi myöskin olla organisaation
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tietämättömyys kaikesta siitä tiedosta mitä sillä on käytettävissä. Organisaatio ei siis
tiedä mitä se tietää, tai ettei se tiedä mitä sen pitäisi tietää. Tarvittavan tiedon
seulominen valtavasta tietomäärästä voi myös olla hankalaa, kuten oikean tiedon
saaminen kaikkien käyttöön. Tiedolla itsellään siis ei ole mitään merkitystä, jollei sitä
pystytä hyödyntämään oikein ja soveltamaan käytännössä. (Sydänmaanlakka 2007.)

Kilpailukyvyn johtaminen
Johtamisesta on sanottu että se on kyky saada aikaan tuloksia yrityksen kanssa.
Yrityksen yksi tärkeimpiä menestyksen tekijöitä on työntekijöiden johtaminen
suuntaan, jossa työstään innostuneet ja siitä innostuksesta energiaa saavat henkilöt,
kehittävät työhönsä liittyviä toimintoja oma-aloitteisesti. Henkilöstön innostuneisuus
työnsä kehittämiseen ja suorittamiseen auttaa organisaatiota muutosten
tekemisessä ja uusien innovaatioiden syntymisessä. Yhä useammin työpaikoilla on
monista eri koulutus- ja kulttuuritaustoista tulevia määräaikaisia ja vakituisia, sekä eri
sitoutumisasteella mukana olevia työntekijöitä. Tämän kaiken huomioon ottaminen
voi joskus olla haasteellista mutta myös tuottoisaa jos siinä onnistutaan hyvin.
Työntekijöitä pitää siis pystyä johtamaan joukkona mutta samalla myös yksilöinä,
jotta heistä saadaan mahdollisimman suuri hyöty yrityksen toimintaa ajatellen.
Asiantuntijaorganisaatiossa johtaja ei monestikaan ole paikalla ja hän joutuu
toimimaan usein niin sanottuna etäjohtajana. Asiantuntijaorganisaatiossa johtajan
pitääkin olla mitä suuremmassa määrin enemmän ihmisten kuin suoritusten johtaja
ja hänen tulee ymmärtää miten ihmisten älylliset resurssit käyttäytyvät ja miten niitä
hallitaan ja johdetaan. Tällaisen innostuneen henkilöstön hallinnassa tarvitaan myös
kurinalaisuutta, jotta myös perustehtävät tulee tehtyä hyvin, vaikka eivät aina niin
mieleisiä olisikaan. Yhdessä tekemistä tulee tukea. Nuoria innokkaita tekniikan
taitajia sekä jo pitemmän uran tehneitä asiantuntijoita kannattaa käyttää toistensa
tukena kun työryhmiä muodostetaan. Asiantuntijat arvostavat työssänsä
itsenäisyyttä ja mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon ja hyvän johtajan tuleekin
saada asiantuntijoista paras tieto ja osaaminen esille. Asiantuntijoiden johtamisessa
myös tunneäly nousee tärkeäksi tekijäksi. Hyvä johtaja osaa ottaa huomioon
viestinsä tuottaman tunnereaktion ja osaa esittää asiat niin ettei kielteisiä reaktoita
juurikaan tulisi tai niiden ilmaantuessa osaa käsitellä asian johdettavan kanssa.
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Henkilöstölle tulisi antaa myös vapaus valita työhönsä liittyvissä asioissa aina kun se
vain on mahdollista. (Otala & Pöysti 2012.)
Luovassa työssä johtaminen joka osaa ottaa luovuuden huomioon tulee aina vain
tärkeämmäksi, koska luovaa työtä tekevät ihmiset eivät robotit. Johtaminen muuttuu
koko ajan lähemmäksi vapaaehtoistoiminnan johtamista, koska yhä useammin
työryhmiä kasataan määräaikaisista työntekijöistä ja määräaikaisiin projekteihin.
Liikkumavapauden ja riippumattomuuden lisääntyessä hyviä työtekijöitä ei voida
pakottaa yrityksen palvelukseen. Liika kontrolloiminen ja käskyttäminen vievät työstä
suurimman innon ja sitä kautta motivaation. Johtamisella pitäisi päinvastoin
synnyttää sisäistä motivaatiota, joka syntyy osittain vapaudesta tehdä työtä omalla
tavallaan. Saadakseen käyttöönsä parhaat työntekijät on tärkeä välittää hyvää
viestiä organisaation ulkopuolelle, jotteivat parhaat työntekijät karkaa kilpaileviin
yrityksiin. Ihmisiä motivoivat yleensä enemmänkin sisäiset kuin ulkoiset tekijät.
Tärkeitä tekijöitä ovat merkityksellisyys ja itsenäisyys. (Sydänmaanlakka 2014.)
Meillä ihmisillä on luontainen taipumus hakea merkitystä siihen mitä olemme
tekemässä. Ihminen jos ei koe työtään mielekkääksi, on häntä myös vaikea motivoida
tekemään parempia suorituksia työssään. Siksi työn pitäisikin olla sopivasti
haasteellista, jotta yrityksen asettamat tavoitteet pystytään toteuttamaan halutulla
tavalla. Työympäristön pitäisi myös olla sellainen joka tukee tehtävää työtä, jotta työ
motivoi tekijäänsä. Kuten Viitala (2014) kirjassaan henkilöstöjohtaminen toteaa; työn
ollessa motivoivaa, sillä on suora vaikutus työntekijän hyvään työsuoritukseen ja
työhyvinvointiin. Motivaatioita on erilaisia ja työntekijän motivoimistapoja useita.
Työntekijät voivat motivoitua sisäisesti tai ulkoisesti. Eli motivoidutaan työn
tuloksista ja työssä olevista haasteista tai halutaan suurempia palkkioita ja
huomioimista. Sisäisesti motivoituva työntekijä ei useinkaan kaipaa ulkoisia
palkkioita tai tunnustuksia työstään, vaan on tyytyväinen kun saa haastaa itseään ja
kykyjään työssään sekä oppia uusia asioita. Ulkoisesti motivoituva hakee palkkiota
ulkoapäin ei omasta itsestään. Hän haluaa taloudellista hyötyä tai kunniaa ja on myös
valmis ponnistelemaan niiden eteen. Oikealla johtamisella ja alaistensa tuntemisella,
voi helposti lisätä työyhteisönsä tehokkuutta ja tuloksellisuutta motivaation kautta.
Organisaatioiden toiminnan tehokkuus riippuu työntekijöiden työsuorituksesta ja
miten yrityksen tehtävä sekä kilpailustrategia toteutuvat. Työtä tekevät työntekijät
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ovat kaiken perusta muttaa samalla on syytä ottaa huomioon sen haavoittuvuus.
Työntekijöiden suuri vaihtuvuus vaikeuttaa yrityksen tehokasta työskentelyä ja voi
suuressa määrin aiheuttaa jopa yrityksen toiminnan ajautumisen
kannattamattomaan tilaan. Työn laatu on myös työntekijöiden tekemää, joten
pidettäessä heistä hyvää huolta on se myös suora panostus tuotoksen
kannattavuuteen. (Viitala 2014, 14-16.)
Esimiehet ovatkin tärkeässä asemassa ja esimiehenä toimiminen vaatiikin paljon
vuoropuhelua, vastuunkantoa ja tulkintaa. Hyvä huumori, itsetunto ja nöyryys,
ovatkin avainasemassa arjen käytänteiden johtamisessa. Esimiehen tuleekin tehdä
työtään läpinäkyvästi ja viedä yrityksen yhteisesti sovittua strategiaa eteenpäin.
Hänen tulisi olla läsnä arjessa ja arvostaa alaistensa tekemää työtä. Arvostus nousee
tässä yhteydessä tärkeäksi tekijäksi, koska sillä voidaan ohjata toimintaa haluttuun
suuntaan. (Luoma & Viitala 2017.)
Henkilöstön ohjaaminen ja heidän suoritustensa johtaminen on yksi tärkeimmistä
esimiesten tehtävistä. Heidän tulee osoittaa suuntaa ja viestiä alaisilleen yrityksen
odotuksista heitä kohtaan. Johtamisen taustalla on ajatus siitä että hyvät ja oikeat
suoritukset tuottavat hyvän liiketaloudellisen tuloksen. Suoritusten johtamisella
varmistetaan että yksikkö kehittää toimintaansa niin yksilö kuin tiimitasollakin.
Suorituksen johtamisen tulee sisältää selvät tehtävän annot ja ohjeet sekä
oikeanlaisen päivittäisjohtamisen, jotta henkilöstö tietää mitä heiltä odotetaan ja
osaa näin toimia yrityksen haluamalla parhaalla mahdollisella tavalla ja
mahdollisimman hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi. (Hyppänen 2013.)

Kilpailukyvyn strategia
Strategiaa määriteltäessä on otettava huomioon se runsauden pula, jonka
lukemattomat eri määritelmät strategialle antavat. On otettava huomioon
minkälaisesta yrityksestä on kyse, onko se perinteinen liikeyritys vai kuten
käsittelemässäni tapauksessa, voittoa tavoittelematon yhteiskunnan toimintoa
suorittava oppilaitos. Oppilaitoksen strategiaa voisi kuvata kuten Kamensky (2015)
strategialla, jonka avulla hallitaan ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä sekä niiden välisiä
vuorovaikutussuhteita siten, että sille asetetut tulos/hyöty-, jatkuvuus- ja
kehittymistavoitteet täyttyvät. Kaikissa strategiamalleissa on yhteistä se että niiden
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määritelmissä puhutaan hallinnasta ja sen muodostamasta kokonaisuudesta, joka
tulee asioista; sopeutuminen, muokkaaminen ja valitseminen. Monesti aikaisempina
aikoina strategia käytännössä on tarkoittanut taloudellista suunnittelua, jota
voitaisiin myös kutsua pidennetyksi budjetiksi. Strategioita onkin monesti helppo
suunnitella mutta toteutus ontuu, eli strategian vieminen käytäntöön ei onnistu
halutulla tavalla. Tällöin se jääkin hieman teoreettiseksi ja ylemmän johdon
suunnitelmaksi ja oikeastaan jo vanhaksi strategian sukupolveksi. Huomattavasti
parempia tuloksia on saatu aikaan johtamislähtöisella strategialla, jolloin
organisaatio on jo ottanut strategian johtamisen lähtökohdaksi ja menestyksen
edistäjäksi. Päivittäisessä työssä keskitytään usein vain operatiivisen toiminnan
johtamiseen, joka on kovin lyhytjänteistä ja tavoitehakuista. Starategisen johtamisen
taas olisi huomiotava nykyhetki ja tulevaisuus jotta osataan tehdä oikeita asioita nyt
ja tulevaisuudessa. Strategisessa johtamisjärjestelmässä tulee olla innovatiivisuutta ja
pitää uskaltaa kokeilla uusia tapoja tehdä samoja asioita. Strategian ymmärtäminen
menestyksen tekijänä tulee tärkeäksi kun yrityksen johto ja henkilöstö ymmärtävät
strategisen ajattelun ja osaamisen tärkeän roolin koko yrityksen strategian osana.
Tämän seurauksena yrityksen on helpompi tarvittaessa uudistaa strategiaansa ja
säilyttää kilpailukykynsä myös tulevina aikoina. Toisaalta liian suuri strategian esille
nostaminen voi aiheuttaa liian monimutkaisen strategian luomisen, jota muut kuin
sen tehnyt ylin johto ei ymmärrä oikein. Samalla käy helposti niin että yrityksen
strategian tehnyt joukko etääntyy liiaksi käytännön työstä. Strategia pitäsisi siis tehdä
riittävän yksinkertaisena ja ottaa huomioon vain ydinasiat ja käytännön johtaminen,
jotta henkilöstön olisi helpompi ymmärtää mitä strategialla heataan ja mihin
suuntaan toimintaa olisi kehitettävä. (Kamensky 2015.)
Strategiassa yritykselle määritellään sen päätehtävä, jota kutsutaan myös
elämäntehtäväksi. Yrityksen elämäntehtävän toiminta-ajatus, arvot ja visio, yhteys
strategiaan pitää sisäistää, jotta saavutetaan ja ylläpidetään hankittua menestystä
kuten kuviossa 7. on kuvattu.
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Kuvio 7. Yrityksen elämäntehtävä. (Kamensky 2015)

Strategian oikeanlainen arviointi on usein vaikeaa monestakin syystä. Strategian
vaikutus tulokseen näkyy yleensä vasta pidemmällä aikajaksolla ja tulokseen
vaikuttavat monet muutkin tekijät samanaikaisesti. Straegian arvoinnissa pitäisikin
muistaa arvioida myös se, miten hyvin yritys strategiatyönsä hoitaa. Strateginen
johtaminen tulisi myös arvioida säännöllisesti ja kysely tulisi suorittaa koko
organisaatiossa toimivalle henkilöstölle. Strategian tehneet kun kokevat strategian
monesti kovinkin erilaisena kuin kenttätyötä tekevät ihmiset. Näin saadaan myös
henkilöstöltä tietoa uuden strategian kehittämiseen ja toisaalta annetaan tietoa
yrityksen strategisista tavoitteista. Tavoitteet ohjaavat toimintaa haluttuun suuntaan
ja kohdentavat toimenpiteitä oikeisiin paikkoihin. Samalla voidaan käyttää kyselyn
muodostamaa tietokanavaa peilinä ja poimia strategiatyöhön tärkeitä asioita
kentältä. Strategiset tavoitteet ovat aina samalla yrityksen omistajien tahto miten
tulevaisuudessa toimitaan ja mihin suuntaa yritystä viedään. Saumaton
vuorovaikutus henkilöstön kanssa on keskeinen edellytys strategian jalkauttamiseksi
käytännön tasolle. On hyvä kuitenkin muistaa että hyviin tuloksiin päästäkseen,
tavoitteet ymmärtävä ja niihin sitoutuva henkilöstö on avainasemassa koko
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toiminnassa. Tavoitetason ollessa liian korkea tai ylhäältä alaspäin määrättävä riman
korkeus ei monestikaan toimi, koska henkilöstöllä ei ole oikeata halua tai kykyä
toteuttaa tällaista sanelupolitiikan tavalla tuotua tavoitetta. Henkilöstö itsekään ei
voi yksistään määrätä tavoitteita ja siksi onkin erittäin tarkeää säilyttää vuoropuhelu
molempiin suuntiin. Näin saadaan aikaiseksi realistiset mutta riittävän haasteelliset
tavoitteet, joita halutaan seurata. (Kamensky 2015.)
Organisaation uudistumiskyky on yksi tärkeimpiä kilpailutekijöitä ja tässä
onnistuakseen on nöyryyttä löydyttävä kaikilta osapuolilta. Niillä jotka onnistuvat
luomaan, uudistamaan ja laittamaan käytäntöön riittävän hyvän strategian on
parempi mahdollisuus menestyä pitkällä ajanjaksolla tarkasteltuna. Asiakkaita,
kilpailijoita, yhteityöverkostoja tai työntekijöitä kohtaan ylimielinen käytös johtaa
tuhoon ennemmin tai myöhemmin. (Kamensky 2015.)

4 Resurssit ja kapasiteetti
Resurssien ja kapasiteetin hallinta
Resurssien ja kapasiteetin hallinnasta puhuttaessa, puhutaan usein samoista asoista
vähän eri tavalla. Resurssien hallinta on prosessi joka käyttää yrityksen kaikkia
resursseja mahdollisimman tehokkaasti ja tuottavasti maksimoiden yrityksen
voitontekokyvyn. Resurssien hallinnassa otetaan huomioon aineelliset resurssit,
kuten esimerkiksi koneet ja laitteet sekä taloudelliset resurssit ja henkilöstöresurssit.
Resurssien hallinta määrittelee näille toiminnoille oikeat määrät, jotta toiminta on
tehokasta eikä kuitenkaan ylikuormita liikaa kuten kuviossa 8. on esitetty .
Kapasiteetin hallinnalla taas tarkoitetaan usein resurssien mukauttamista kysynnän
tai suunnitellun kuormituksen mukaiseksi. (WebFinance 2018.)
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Kuvio 8. Resurssien hallinta. (Westland 2017)

Yritystoiminnassa tuotoksen aikaansaaminen edellyttää ainneellisten ja aineettomien
resurssien käyttöä ja hyvä menestys tehokasta resurssien hallintaa, eli tuotoksen ja
resurssin oikeaa suhdetta. Tätä kutsutaan myös tuottavuudeksi. Jotta tuottavuutta
olisi helpompi verrata, käytetään siitä yleensä ilmaisua kannattavuus. Kirjassaan
Menestyksen Timantti, Kamensky (2015) kertoo resurssien käytön tehokkuuden
riippuvan viidestä eri asiasta: resurssien hinnasta, määrästä, laadusta,
kohdentumisesta ja käyttöasteesta. Yrityksen johtamisessa on aina kyse olemassa
olevien resurssien mahdollisimman tehokkaasta käytöstä. Jos resursseja on liikaa,
niille löytyy yleensä huonoja käyttökohteita, jotka eivät ole välttämättömiä yrityksen
toiminnalle ja se johtaa ennemmin tai myöhemmin suuriin vaikeuksiin ja jopa
yrityksen tuhoon. Usein yritysten hyvän menestyksen taustalla on resurssien
niukkuuden arvostus ja niiden oikeanlainen kohdentaminen. Toisaalta jos resurssien
käyttäjät eivät ole itse rahoja ansainneet kohdennetaan ne väärin, jolloin
taloudellinen ongelma nousee esille. Toisten rahoja on helpompi tuhlata kuin omia.
Olisi siis hyvä jos tehokkaasti toimiva yksikkö saisi omat hankkimansa tuotot
käyttöönsä. Se lisää myös kyseisen yksikön toimijoiden työmotivaatiota selkeästi.
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Henkilöstöresurssit
Resurssiomistajalla joka vastaa henkilöstöresurssien käytöstä on tärkeä ja erittäin
merkittävä rooli resurssien hallinnassa, koska hänellä on vastuu myös
henkilöstöresurssin osaamisesta ja sen ylläpidosta kulloisenkin tilanteen vaatimat
olosuhteet huomioon ottaen. Sama vastuu korostuu yrityksen liiketoimintajohdon
tekemissä tavoiteasetelmissa. Henkilöstöresurssin suunnittelemisessa on tärkeä
tietää mitä osaamista organisaatiossa on ja miten se osaaminen on saatu vietyä
käytäntöön. Jotta resurssit saadaan kohdennettua oikeanlaisina on
henkilöstöresurssista ylläpidettävä tila- ja rakennetietoa. Henkilöstön osaamisesta
olisi kyettävä erottamaan ainakin tietotaito, motivaatio ja kokemus jotta resurssi
saataisiin kohdennettua mahdollisimman tehokkaasti ja yritys hyötyisi siitä
parhaimmalla mahdollisella tavalla. Osaamisen hallinnan tulee pitemmällä aikajanalla
palvella organisaation toimintastrategiaa ja sitä kautta ehkäistä osaamisvajauden
syntyä tai kilpailuedun huonontumista. Strategialähtöinen henkilöstöresurssin
hallinta korostuu kun henkilöstö ikääntyy, kilpailu pätevästä henkilöstöstä kiristyy ja
toiminta kansainvälistyy entisestään ja yhä kiihtyvämmällä tahdilla.
Henkilöstöresurssien strategiseen hallintaan liittyvät vahvasti myös kansainväliset
yhteistyöverkostot, joiden avulla saadaan lisättyä oman henkilöstön osaamista ja
kyvykkyyttä ja näin varmistaa kilpailukykyinen toiminta myös tulavaisuudessa.
(Järvinen 2017.)
Yritys ja sitä kautta myös esimiehet joutuvat tasapainoilemaan riittävien resurssien
kanssa. Työntekijöiden määrä on mitoitettava sen mukaan että kaikki työntekijät
ovat paikalla ja käytettävissä tehtäviensä tekemiseen. Tämän lisäksi olisi luotava
varajärjestelmä erilaisia poissaolotilanteita ajatellen. Tämän lisäksi olisi vielä tehtävä
suunnitelma siltä varalta että useampi työntekijä on poissa saman aikaisesti. Työn
sujuvuuden ja asiakkaiden tässä tapauksessa oppilaiden asiakaspalvelun sujumisen
varmistamiseksi esimiehen tulee varmistaa että jokaisella työntekijällä on niin
sanottu varamies, joka pystyy tarvittaessa hoitamaan poissaolevan töitä. Tämä
edellyttää henkilöstön perehtymistä myös toistensa työtehtäviin ainakin siinä määrin
että kriittisistä tilanteista selvitään eteenpäin ja asiat saadaan hoidettua siihen
saakka kunnes poissaoleva palaa töihin. Joskus voi tulla sesonkiluonteisia ruuhkaaikoja mutta niistä selvitään yleensä joustamalla molempiin suuntiin. Näistä
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joustoista ja mahdollisten ylitöiden korvauksista tai vapaista on hyvä sopia
työntekijöiden kanssa etukäteen virhekäsitysten ennalta ehkäisemiseksi.
Vuosityösuunnitteluun kuuluvassa henkilöstösuunnitelmassa esimiehen tulee ottaa
kantaa tarvittavaan resurssiin ja varautua mahdollisiin poikkeamiin.(Hyppänen 2013.)

5 Ammatillisen koulutuksen reformi
Reformi
Reformi käsitteenä tarkoittaa suunnitelmallista ja usein lainsäädännöllisesti ohjattua
kokonaisvaltaista uudistusta. Ammatillisen koulutuksen reformin tarkoituksena on
uudistaa toisen asteen ammatillinen koulutus kokonaisuudessaan. Olemassa oleva
lainsäädäntö tullaan yhdistämään kaikkia, niin nuoria kuin aikuisiakin koskevaksi
yhtenäiseksi lainsäädännöksi. Samalla uudistetaan koulutuksen järjestämisen
rahoitus, tutkintorakenne sekä koulutuksen järjestämisen toteuttamismuotoja ja
osittain koulutuksen järjestäjärakenne. Nykyiset lait yhdistetään uudeksi sekä nuoria
että aikuisia koskevaksi lainsäädännöksi. Reformia suunnitellaan yhdessä
ammatillisen koulutuksen toimijoiden ja ammatillisten sidosryhmien kanssa, jotta se
palvelisi tulevaisuudessa mahdollisimman hyvin niin elinkeinoelämää kuin
laajemmassa mittakaavassa koko valtionkin etua.(Opetus- ja kulttuuriministeriö
2018.)

Uudistuva ammatillinen koulutus
Ammatillisessa koulutuksessa suoritetaan perus-, ammatti-, ja
erikoisammattitutkintoja. Uutena suuntaviivana on että opiskelija voisi suorittaa osan
tutkinnosta tai koko tutkinnon, oman yksilölisen polkunsa ja tarpeidensa mukaisesti.
Saatavilla on lisäksi muita ammattia kehittäviä tai ammattiin valmistavia koulutuksia,
joista jokainen voi valita omien tarpeidensa mukaan. Opintotarjonnassa on muun
muassa lyhytkestoisempia, tiettyyn pätevyyteen vaadittavia korttikoulutuksia. Näistä
kuljetusalalla voitaisiin mainita esimerkiksi tieturva-, työturva- ja vaarallisten
aineiden kuljettajakoulutus (ADR). Ammatilliseen peruskoulutukseen voi hakea
jatkuvassa haussa aiempaan poiketen, jolloin haku oli pääsääntöisesti kerran
vuodessa. Opiskelijalle annetaan tukea opintojen valinnassa ja suunnittelussa läpi
opintojen, jolloin opiskelijalla on paremmat työllistymismahdollisuudet koulutuksen
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jälkeen. Opintojen suunnittelussa opintojen ohjaus nouseekin tärkeäksi osaksi kohti
sujuvaa siirtymistä työelämään tai jatkokoulutukseen. (Opetushallitus 2018.)
Ammatillisen koulutuksen tavoitteena ja tehtävänä on tuottaa ammattitaitoista
työvoimaa työelämän tarpeisiin ja vastaavasti antaa opiskelijalle yksilöllisesti
tarvittavat tiedot ja taidot työelämään siirtymistä ajatellen. Koulutus perustuu
yhteisesti työelämän ja koulutuksen järjestäjien kanssa tehtyjen tutkinnon
perusteiden mukaisiin opetussuunnitelmiin. Yhteisesti laadittujen suunnitelmien
avulla pyritään varmistamaan että tutkinnon perusteet vastaavat työelämän tarpeita
ja opiskelijat oppivat tärkeimmät työelämässä tarvittavat taidot
suuntautumisvaihtoehdoista riippuen.(Opetushallitus 2018.)
Ammatillista koulutusta on myös uudistettava sen vähenevän rahoituksen vuoksi.
Koulutuksesta saatava raha koulutuksen järjestäjille jaetaan hieman erilaisin
perustein kuin aiemmin. Kokonaisrahoituksesta enintään neljä prosenttia on
strategiarahoitusta, joka sisältää muun muassa kehittämishankkeet yms. Kun nyt 50%
rahoituksesta muodostuu perusrahoituksesta, 35% suoritusrahoituksesta ja 15%
vaikuttavuusrahoituksesta. Opiskelijavuosista kertyvän perusrahoituksen tarkoitus
on että se luo edellytykset sille että koulutusta on saatavissa kaikilla aloilla ja kaikille
opiskelijoille sekä että se luo ennakoitavan perustan tutkintojen ja koulutuksen
järjestämiselle. Tutkinnoista ja niiden osista saatavan suoritusrahoituksen
tarkoituksena on että se ohjaa ja kannustaa suuntaamaan koulutusta ja tutkintoja
osaamistarpeiden mukaisesti, tehostaa opintoprosesseja, kannustaa suorittamaan
tutkintoja ja niiden osia asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
Vaikuttavuusrahoituksen tarkoitus on kannustaa kohdentamaan koulutusta aloille
joilla on työvoimatarvetta, huolehtimaan koulutuksen laadusta ja
työelämävastaavuudesta sekä kehittää koulutusta tarjoamaan parempia edellytyksiä
jatko-opintoihin.(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018.)

Reformin vaikutukset opiskelijalle
Reformin yhtenä tavoitteena on nopeuttaa opiskelijan työelämään siirtymistä ja
opinnoissa keskitytäänkin vain opiskelijalta puuttuvan osaamisen hankkimiseen ja jo
olemassa olevan osaamisen vahvistamiseen. Kaikki opiskelijalla jo olemassa oleva
osaaminen voidaan lukea hyväksi opintoja suunniteltaessa, eikä opiskelijan näin
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tarvitse suorittaa jo osaamansa aihetta uudelleen. Opiskelijalla voi olla hyvinkin
paljon kerättynä osaamista erilaisista tehtävistä tai harrastuksista ennen opintojen
aloittamista. Nämä huomioon ottaen voimme säästää opiskelijan aikaa ja suorittaa
vain niitä opintoja, mitä tutkinnon suorittamiseksi vaaditaan. Kuten opetushallistus
(2018) ammatillisen koulutuksen ohjaajille suunnatussa tietopaketissa toteaakin;
ammatillisen koulutuksen yhtenä tavoitteena on tukea opiskelijoiden kehitystä
hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa
opiskelijoille jatkoopintovalmiuksien, ammatillisen kehittymisen, harrastusten sekä
persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja.
(Opetushallitus 2018, 4.)
Opintojen aikana osaamista hankitaan eri tavoilla ja erilaisissa ympäristöissä.
Opintojen suorittamisen tukena voi olla virtuaalisia oppimisympäristöjä, oikeita
työympäristöjä ja oppilaitoksen työskentely-ympäristöjä erilaisine
mahdollisuuksineen. Oppilaitos järjestää myös mahdollisuuksia suorittaa opintoja
kansainvälisissä tehtävissä erilaisten opiskelijaa tukevien rahoitusten avulla ja näistä
mahdollisuuksista tiedotetaan opiskelijoita opintojen alussa ja niiden kuluessa.
Kansainväliset vaihtoehdot ovatkin monille mieluisa tapa edetä opinnoissa ja kerätä
muualta saatavaa tietopankkia, tulevia työtehtäviä ajatellen. (Opetushallitus 2018.)

Reformin määrittelemä osaamisen osoittaminen
Opiskelijan kannalta opintojen eteneminen tutkinnon osien suorittamiseksi ja
osaamisen varmistaminen osoitetaan aina näytöillä. Näytöt pyritään suorittamaan
aidoissa työelämän työtehtävissä yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Opiskelija
pääsee vaikuttamaan jokaisen näyttösuorituksen suunnittelemiseen alusta lähtien,
koska hän suunnittelee ja sopii näyttöjen suorituksesta yrityksen ja vastuuohjaajan
kanssa yhteistyössä. Näyttö voidaan suorittaa myös oppilaitosnäyttönä jos siihen on
olemassa hyvä peruste. Näytössä opiskelija osoittaa kuinka hyvin hän on sisäistänyt
ja saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon sekä osaamisen.
Näyttöä voidaan myös suorittaa usemmassa kuin yhdessä paikassa jotta tarvittava
osaaminen pystytään näyttämään. Näyttöön voi myös liittyä erilaisia lisätehtäviä jos
sillä varmistetaan osaamisen kattavuus ja arvioinnin luotettavuus. Yhdessä tutkinnon
osassa voi olla yksi tai useampi näyttötilaisuus ja toisaalta yhdessä
näyttötilaisuudessa voidaan osoittaa moneen eri tutkinnon osaan liittyvää osaamista.
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Nämä suunnitellaan ennen näyttötilaisuutta, jolloin kaikki osapuolet ovat selvillä
näytön tarkoituksesta ja vaatimuksista. (Opetushallitus 2018.)

Reformin vaikutukset ohjaajille
Ohjaajille uusi toimintamalli luo uudenlaisia tehtäviä ja haasteita. Opiskelijan ohjaus
on noussut tärkeäksi aiheeksi ja tehtäväksi. Opiskelijat tulevat hyvinkin erilaisista
taustoista ja erilaisilla valmiuksilla ammatilliseen koulutukseen. Ohjaajien tehtäväksi
jää määritellä opintojen eteneminen ja erilaiset puuttuvan osaamisen hankintatavat
yksilöllisen opiskelusuunnitelman aikaansaamiseksi. Hallinnollinen työ lisääntyy kun
ohjaajien on kirjattava suunnitelmat ajantasaisina erilaisiin järjestelmiin, kuten
henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan eli HOKSiin. Oikea-aikainen ja
hyvin osuva ohjaus hyödyttää opiskelijaa, oppilaitosta ja lopuksi koko yhteiskuntaa.
(Opetushallitus 2018.)

6 Logistiikan perustutkinto
Etelä-Savon ammattiopiston logistiikan perustutkinnon opetusta ohjaa logistiikan
perustutkinnon opetussuunnitelma, jonka perusteena on opetushallituksen antama
määräys tutkinnon perusteista. Suuntautumisvaihtoehtoina voi valita kolmesta
kuljetuspalvelujen suuntautumisvaihtoehdosta; autonkuljettaja,
yhdistelmäajoneuvonkuljettaja tai linja-autonkuljettaja. Opintoihin sisältyy pakollisia
ja valinnaisia yhteisiä tutkinnon osia sekä vapaasti valittavia tutkinnon osia.
Tutkintoon voidaan lisätä myös enemmän tutkinnon osia jos se on tutkinnon
suorittajan ammataidon laajentamisen kannalta tärkeää. (Etelä-Savon Koulutus Oy
2015.)
Tässä työssä keskitytään lähinnä ammatillisiin tutkinnon osiin ja niissäkin erityisesti
niihin, joita voidaan pitää volyymiltään merkittävinä koulutuksen kehittämisen ja
kilpailukyvyn kannalta ja joiden kautta voidaan vaikuttaa helpoimmin kilpailukyvyn
ylläpitämiseen Etelä-Savon ammattiopistossa.
Näistä tutkinnon osista merkittävimmät ovat:
o perustason ammattipätevyys
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o 280h, sisältää 20h henkilökohtaista ajo-opetusta ja 7h raskaan kaluston
ennakoivan ajon käytännön harjoituksia
o kuorma-autokuljetukset
o

sisältää B- ja C- ajokorttiluokkien opetuksen.

o

B-ajokorttiluokka EAS koulutus 4h teoriaa, riskientunnistamiskoulutus 8h
sisältää 4 tuntia ajo-opetusta, 10h ajo-opetusta

o

C- ajokorttiluokka, 12h teoriaa, 10h ajo-opetusta

o linja-autokuljetukset
o

B- ja C- ajokorttiluokkien koulutuksen lisäksi

o

15h teoriaa, 30h ajo-opetusta

o yhdistelmäajoneuvokuljetukset
o B- ja C- ajokorttiluokkien koulutuksen lisäksi
o 15h teoriaa, 30h ajo-opetusta
näiden jälkeen seuraavaksi tärkeimmät ovat:


kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta



linja-auton tavarankuljetusten hallinta



työkoneiden käyttö ja huolto



massatavarakuljetukset



elintarvikekuljetukset



ympäristönhuollonkuljetukset



ulkomaaliikenteenkuljetukset

Edellä mainitut tutkinnon osat ovat valikoituneet tähän tarkasteluun syystä, että
näiden tutkinnon osien koulutusta on meneillään lähes jatkuvasti ja näihin tutkinnon
osiin sitoutuu resursseja määrällisesti kaikista eniten. Merkittävimpien tutkinnon
osien sisällä ovat ajokortti- ja ammattipätevyyskoulutukset, jotka sisältävät
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henkilökohtaista opetusta suurimmaksi osaksi ja sitovat näin opetusresurssia kaikista
eniten.
Esimerkiksi voidaan ottaa yhdistelmäajoneuvonkuljettajaopiskelija, jolloin pelkästään
henkilökohtaiseen ajo-opetukseen kuluu opetusresurssia minimissään 74h /
opiskelija. Näistä opetusmääristä ei päästä alemmaksi lakisääteisyystaustasta
johtuen. Esimerkki laskettu 1.7.2018 muuttuneiden ajokorttilain ja asetuksen
muutoksen mukaisten opetusmäärien mukaisesti. (Liikenteen Turvallisuusvirasto
2018.)

7 Tutkimuksen toteutus
Tutkimuksen tavoitteet
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli teemahaastatteluiden avulla kehittää toisen
asteen logistiikan perustutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen opetusta
oppilaitoksen kilpailukyvyn ja prosessien laadullisen läpiviemisen kannalta katsottuna
ja kartoittaa niissä olevia ongelmia. Teemahaastattelun aiheet painottuivat
opiskelijoiden opetus- ja ohjaamismenetelmiin niin oppilaitoksessa opiskelun aikana
kuin yrityksissä työskentelyn aikana.
Haastattelut tehtiin yksilöhaastatteluina oppilaitoksen logistiikka-alan opetus- ja
ohjaushenkilökunnalle, jotta haastattelun tuloksena tehtävät toimenpiteet
palvelisivat mahdollisimman hyvin koulutuksen kehittämistä kyseisessä
oppilaitoksessa ja jotta tuloksia voitaisiin soveltaa muuallakin tapahtuvaan
koulutuksen järjestämiseen.
Haastateltavat valittiin työtehtäviensä perusteella ja tavoitteena oli saada
haastattelut tehtyä koko logistiikkaosaston henkilökunnan kanssa. Haastatteluihin
vastasi kahdeksan opetus ja ohjaustehtävissä olevaa henkilökunnan edustajaa, jotka
käsittävät 80 prosenttia koko osaston henkilökunnasta. Yksi henkilö ei päässyt
haastatteluun aikataulullisten syiden vuoksi ja itseni jääväsin pois haastateltavista
tutkimuksen luotettavuuden säilyttämiseksi.
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Teemahaastattelun laadinta
Tutkimuksessa teemahaastattelun apuna käytettiin pääsääntöisesti lomaketta, johon
vastattiin sanallisesti ja vapaamuotoisesti (ks.liite1), haastatteluja ja palavereissa
esille tulleita asioita. Haastattelussa kysyttiin aluski lähinnä perustietoja, kuten
ammatillisessa koulutuksessa toimittua aikaa, tehtäviä ja sitä onko vastaajilla
kokemusta useammasta oppilaitoksesta kuin siitä jossa nyt toimitaan. Seuraavissa
kysymyksissä keskityttiin koulutuksen järjestämiseen liittyviin asioihin, niin
opiskelijoiden oppilaitoksessa opiskelun aikana kuin opiskelijoiden yrityksissä
toimiessa työssäoppimisjaksojen aikana. Seuraavaksi kysymykset koskivat
työssäoppimisen järjestelyitä ja kokemuksia. Viimeiseksi lomakkeessa oli myös kohta
jossa kysyttiin muuta mieleentulevaa koulutuksen kehittämisen ja kilpailukyvyn
kannalta, jolla mahdollisesti saataisiin muuta lisätietoa tulevia kehitystoimenpiteitä
varten.

Haastattelujen suorittaminen
Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena ja tutkimusmenetelminä
käytettiin teemahaastattelua ja havainnointia. Pääteemoina olivat koulutuksen
järjestäminen tutkinnon osittain, työpaikoilla tapahtuvan oppimisen ohjaaminen
näyttöineen ja muuta logistiikan koulutuksen kehittämiseen liittyvää.
Haastattelut oppilaitoksen henkilökunnalle suoritettiin talvella 2018-2019. Lomake
haastattelun tueksi Etelä-Savon ammattiopiston henkilökunnalle toimitettiin
pääsääntöisesti haastattelujen yhteydessä, jolloin käytiin myös läpi haastattelun
tarkoitus ja tavoitteet.
Kaikilla henkilökunnan edustajilla on ollut työtehtäviä joissa on ohjattu opiskelijoita
kyselyssä mainituilla opintokokonaisuuksilla. Tämä osaltaan selvensi ja helpotti
kysymyksiin vastausta, etenkin kun tavoite on yhteinen ja ajankohtainen. Kävin
jokaisen vastaajan kanssa kysymykset henkilökohtaisesti läpi ja jokainen tiesi sekä
ymmärsi kyselyjen tavoitteen.

Aineiston analysointi
Teemahaastatteluista koottu aineisto lajiteltiin ja tarkasteltiin teemoittain.
Valmistelevat kysymykset tehtiin vain haastateltavien riittävän ammattitaidon
osoittamiseksi tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa. Vastauksista etsittiin
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samankaltaisuuksia ja yhdistettiin samantapaiset tai samaa tarkoittavat vastaukset
teemakohtaisesti taulukkoon samoihin lokeroihin. Mitä enemmän samantyyppisiä
vastauksia kysymyksestä tuli, sen suurempi oli vastauksien painoarvon merkitys.
Esimerkiksi jos samaan kysymykseen tuli yli puolelta vastaajista samansuuntainen
vastaus, on tällaisen vastauksien yhteenvedon päästävä konkreettiseksi toimenpideehdotukseksi.

8 Tutkimuksen tulokset
Kysymykset
Seuraavassa käsitellään kysymykset yksityiskohtaisesti, kuitenkin siten, ettei
vastauksia kaikilta osin nimetä mihinkään koulutuksen opintokokonaisuuteen
yksityiskohtaisesti. Vastauksiin kysymyksissä kolme ja neljä on koottu yhteenveto
kaikilta tutkimukseen osallistuvilta saaduista vastauksista ja niistä on pyritty
muodostamaan mahdollisimman totuudenmukainen ja konkreettinen johtopäätelmä
saatujen vastauksien perusteella, jotta se palvelisi kehitystyössä mahdollisimman
hyvin oppilaitoksessa ja yrityksissä tapahtuvaa ohjauksen kehittämistä.

Valmistelevat kysymykset
Kysymys 1. Kuinka kauan olet toiminut logistiikan koulutuksen parissa?
Kymyksen vastauksien perusteella, kuten kuviossa 8 on esitetty, tutkimukseen
osallistuvilla oli keskimäärin 7,16 vuoden työkokemus koulutusalalta.
Keskimäärin noin seitsemän vuoden työkokemusta koulutusalalta voidaan pitää
hyvänä lähtökohtana kyselyn tarkoituksen saavuttamista ajatellen. Kuuden
työssäkäyntivuoden aikana työntekijä on käynyt opetussuunnitelmassa olevat
ammattiaineet läpi useamman kerran ja usean ryhmän mukana. Näin hänelle on
kertynyt vertailupohjaa erilaisten opiskelijoiden kanssa toimimisesta ja kokemusta
useamman eri ohjausmetodin käytöstä.
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Kuvio 8. Työkokemusvuodet

Kysymys 2. Oletko toiminut logistiikan koulutuksessa muissa oppilaitoksissa?
Vastaajista 63% on toiminut muissakin oppilaitoksissa logistiikan koulutuksessa opettajana, kouluttajana tai muuna ammattihenkilönä ja 37% vastaajista nykyisessä oppilaitoksessa, kuten kuvaajassa 9 esitetään.
Toisessa oppilaitoksessa toimiminen voi tuoda tutkimukseen uusia näkökulmia ja on
tutkimuksen lopputuloksen kannalta hyvä ja mahdollisesti lisäarvoa tai uusia näkökulmia ja kehitysideoita tutkimukseen tuova asia.
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Kokemus oppilaitoksista

1
37 %

2
63 %

Kuvio 9. Suhteellinen osuus työkokemuksesta nykyisessä ja muissa oppilaitoksissa.

Koulutuksen kehittämiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen
tähtäävät kysymykset.

Vastauksissa on kuvattu taulukon avulla haasteltujen henkilöiden havaitsemia
ongelmia ja kasattu tämän jälkeen niihin haastatteluissa ilmi tulleita
kehitysehdotuksia.
Kysymys 3. Miten järjestäisit logistiikka alan koulutuksen tutkinnon osittain, kun
otetaan huomioon resurssien optimointi ja opetuksen laadun varmistaminen sekä
kilpailukyvyn parantaminen? Lähiopetus, työpaikalla tapahtuva oppiminen, muualla
tapahtuva oppiminen jne.
Vastaukset kysymyksen 3 kohdista 1 – 10 koottu taulukkoon 1.
Taulukko 1.
Havaittuja kehityskohteita
Opiskelijoiden suuri tasoero toisiinsa nähden
aiheuttaa turhautumista tai kärryiltä
putoamista.

Kehitysehdotuksia
Opiskelijoille järjestetään tasokokeet opintojen
alussa, jolloin heidän ohjaamisen suunnittelu
henkilökohtaistamisen näkökulmasta tulee
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huomioitua paremmin ja he pääsevät tasonsa
mukaiseen ohjaukseen.
Ryhmäkoko käytännön työtehtävissä on aika
ajoin liian suuri, eivätkä opiskelijat näin saa
riittävästi turvallista henkilökohtaista ja
tehokasta lähiopetusta.

Opetus jää joskus hieman teoreettiseksi ja
opiskelijan voi olla vaikea yhdistää saamaansa
tietoa käytännön työtehtäviin ja pitkät
teoriajaksot ovat oppimisen kannalta hankalia
opiskelijoille.

Opiskelijat eivät ymmärrä omaa opintopolkuaan
opintojen edetessä ja heidän on vaikea seurata
suorituksien kertymistä ajantasaisesti.
Unohdetaan opetussuunnitelman vaatimukset
ja yritetään opettaa vähän sitä sun tätä
jokaisesta alan töissä ilmenevästä osa-alueesta.

Lukujärjestysohjelman teknisen toteutuksen
jäykkyys ja monimutkaisuus aiheuttavat
hankaluutta opiskelijan polun ohjauksessa sekä
työjärjestykset ovat joskus erittäin rikkonaisia ja
opiskelijat joutuvat siirtymään kaupungin
toiselle puolelle kesken päivää ja ammatin
opetuksesta yhteisten aineiden opetukseen.
Erityisopiskelijoiden ja erityistä tukea
tarvitsevien opiskelijoiden määrä kasvaa vuosi
vuodelta.

Osa henkilökunnasta on ollut kauan poissa
työelämästä ja on hieman epävireessä jossain
asioissa.

Opetussuunnitelma ei vastaa kaikkien tarpeisiin
parhaalla mahdollisella tavalla.

Opiskelijaryhmien ollessa kokonaisuudessa
paikalla käytännön työtilanteissa, on ohjaajia
oltava paikalla siten, että yksi ohjaaja valvoo 6-8
opiskelijan työskentelyäja käytetään työpaikkoja
apuna edistyneempien opiskelijoiden
koulutuksessa, eli siirretään asiat jo osaavat
opiskelijat oikeisiin työympäristöihin sujuvasti,
jolloin aikaa ohjata enemmän ohjausta
tarvitsevia jää paremmin.
Järjestetään käytännön opetus mahdollisimman
aidoissa tai aidon tuntuisissa työtehtävissä,
jolloin opiskelijat osaavat linkittää oppimaansa
työelämässä tarvittaviin taitoihin paremmin
sekä järjestetään teoriassa läpi käydyn asian
käytännön perusteiden harjoittelu
aikataulullisesti mahdollisimman lähelle
toisiaan, kuitenkin siten että teoriaopetusta
pidetään vain erikoistapauksissa yli viisi tuntia
peräkkäin.
Muodostetaan opintopolusta selkeä
prosessikaavio ja pidetään se ajan tasalla.
Käydään opetussuunnitelma läpi ja yritetään
sisäistää sen vaatimukset ohjaukselle ja
opiskelijalta vaadittaville suorituksille.
Logistiikan opetussuunnitelman
opintokokonaisuuden
ammattitaitovaatimuksista löydetään
opetuksessa tarvittavat ydinasiat.
Wilma-järjestelmää tulee kehittää
joustavammaksi ja antaa alalle mahdollisuus
työjärjestyksen muokkaukseen.

Pyritään vaikuttamaan sisään otettavien
opiskelijoiden laatuun; erityisesti erilaisista
keskittymis-, mielenterveys- ja
päihdeongelmista kärsivien opintojen
eteneminen on näin vastuullisessa ammatissa
hyvin kyseenalaista ja heidät tulisi pystyä
siirtämään sujuvasti toiselle alalle tai toisiin
vaihtoehtoihin.
Päästetään opettajat ja ohjaushenkilöstö
helpommin ja myös lyhyemmille
työelämäjaksoille päivittämään osaamistaan
sekä mahdollistetaan henkilökunnan
osallistuminen opetusta vastaavan
ammattitaidon hankintaan järjestetyille
erikoiskoulutuksille.
Pyritään vaikuttamaan valtakunnallisen uuden
opetussuunnitelman sisältöihin ja lisäämään
sinne kaikki suoritealat tai korvaamalla
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Bykokratia vie työajasta yhä isomman osan,
monenlaisine kirjauksineen ja taltiointeineen.
Opiskelijoille joskus epäselvää, ollaanko
opiskelemassa perusteita vai syventäviä
opintoja.

suoritealoihin liittyvät opintokokonaisuudet
yleistävämmällä opintokokonaisuudella sekä
lisäämällä trukinkuljettajan tehtävät ja
kevytkuljetukset opintotarjontaan.
Päätetään mitä järjestelmää käytetään
pääasiassa ja yritetään saada kaikki muut
järjestelmät keskustelemaan sen kanssa.
Järjestetään opintoja moduulimuotoisesti,
perusteet ja käytännön alkuharjoittelu
oppilaitoksessa ja syventävä harjoittelu
yrityksissä.

Kysymys 4. Miten järjestäisit työpaikalla tapahtuvan oppimisen seurannan ja
näyttöjen vastaanottamisen sekä varmistaisit opiskelijan saavan oikeanlaista
ohjausta hänen ollessaan työpaikalla oppimassa?
Vastaukset on koottu taulukkoon 2.

Taulukko 2.
Havaittuja kehityskohteita
Työpaikoilla oppimisen ohjaukseen vaikea
järjestää aikaa työjärjestyksestä, koska ne
opiskelijat jotka eivät ole työpaikoilla ovat
oppilaitoksessa opetuksessa.
Ei tiedetä mitä opintokokonaisuuksia milläkin
työpaikalla voidaan suorittaa hyvin sekä
laadukkaasti ja mikä on yrityksen
ohjausosaamisen taso.

Oppilaitoksella on vähän tai ei lähes mitään
tarjottavaa vastapalveluksena yrityksille
opiskelijoiden ohjaamisesta.

Parannusehdotuksia
Vastuutetaan tietty tai tietyt opettajat
hoitamaan yrityksissä tapahtuva oppimisen
ohjaaminen, näyttöjen vastaanottaminen ja
yrityksen henkilökunnan ohjaaminen sekä
avustaminen koulutukseen liittyvissä asioissa.
Vastuuhenkilö tai henkilöt muodostavat
tietokannan, josta selviää mitä missäkin
yrityksessä voi opiskella ja mitä erikoisosaamista
tai pätevyyksiä tarvitaan juuri tässä yrityksessä
työskentelyyn sekä opastavat yrityksen
henkilökuntaa opiskelijan ohjauksessa.
järjestetään työpaikkaohjaajakoulutus
ammattipätevyyspäivänä vastapalveluksena
yrityksille.

Kysymys 5. Muuta Etelä-Savon ammattiopiston logistiikan koulutuksen kehittämiseen
liittyvää?
Haastatteluiden vapaassa osioissa tuli ilmi monenlaista muutakin kehittämisen
kohdetta, kuin edellisissä kysymyksissä tuli ilmi. Käyn tässä kohdassa esille nousseet
asiat ja niiden ehdotetut kehitystoimet läpi alla olevan taulukon avulla. Taulukkoon 3
on kasattu ne merkittävimmät kehityskohteet ja kehitysideat, jotka ovat mahdollisia
toteuttaa ja joihin useampi vastaaja on tavalla tai toisella ottanut kantaa
haastatteluissa.
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Taulukko 3.
Kehityskohteita
Tekemämme työn tuotos/panos suhdetta on
lähes mahdotonta mitata ja suunnata resurssia
sitä kautta paremmin sitä tarvitseviin kohteisiin.
Opetuksen työjärjestys aiheuttaa ongelman,
jossa tietyt päivät ruuhkauttavat tilat ja välineet
ja taas toisilla päivillä on tyhjäkäyntiä
molempien suhteen.

Opiskelijan tukiverkosto toimii hitaasti ja
opiskelijan ohjaaminen oikeisiin tehtäviin
viivästyy opiskelijaa ohjaavien tukihenkilöiden
resurssipulan vuoksi.
Opetusryhmät käytännön tehtävissä ovat liian
suuria turvallisen opettelun suorittamiseksi ja
usein iso osa joutuu seuraamaan sivusta ja
odotamaan vuoroaan. Enemmän harjoitusta
tarvitsevat eivät kerkeä omaksumaan taitoja
isossa ryhmässä toimittaessa ja edisttyneemmät
turhautuvat odotteluun.
Opetettavien asioiden perusteet jäävät joiltain
opiskelijoilta käymättä esimerkiksi sairastumisen
tai muun poissaolon vuoksi.

Kehitysideoita
Vastaaja esittää että tuotos/panossuhdetta voisi
mitata esimerkiksi kuinka paljon työtunteja
käytetään yhden opintokokonaisuuden
näyttöjen vastaanottamiseen.
Työjärjestys tulisi tehdä ajatuksella jossa kalusto
ja tilat olisivat tasaisessa käytössä jokaisena
viikonpäivänä. Prosessikuvaus tulisi olla
mahdollisimman selkeä ja siitä tulee nähdä
mahdollisimman kauas tulevaisuuteen,
opiskelun suunnittelun helpottamiseksi.
Erityisopetuksen resurssia pitää kasvattaa ja
logistiikan opiskelijoille mahdollistetaan
pajatoimintaan osallistuminen.
Opiskelijaryhmien ollessa kokonaisuudessa
paikalla käytännön työtilanteissa, on ohjaajia
oltava paikalla siten, että yksi ohjaaja valvoo 6-8
opiskelijan työskentelyä. Opiskelijat joilla on jo
tarvittava osaaminen voisi laittaa oppimaan
yrityksiin, jolloin toisille jää enemmän aikaa ja
kalustoa opetella koulussa.
Kehitetään opintojen selkeää modulointia,
jolloin opintokokonaisuuden perusteet voidaan
aikatauluttaa kaytäväksi esimerkiksi kaksi kertaa
vuodessa, jolloin poissaoleva opiskelija voi
suorittaa perusteet toisessa jaksossa tai toisena
vuonna.

9 Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset
Johtopäätökset
Etelä-Savon ammattiopiston logistiikan perustutkintokoulutus kokonaisuutena
vaikuttaisi toimivan tällä hetkellä hyvin. Tähän vaikuttavat varmasti menneinä
vuosina tehdyt resurssien karsimiset jo hyvissä ajoin ennen rahoituksen vähenemistä.
Oppilaitoksessa on tehty korjaavia toimenpiteitä jo ennen viimeistä pakkoa, ja tämä
helpottaa toimimista pienentyneen rahoituksen tullessa voimaan. On ollut aikaa
sopeuttaa toimintaa. Tutkimuksen tuloksista voidaan todeta että koulutuksen
kokonaisvaltaiseen kehittämiseen tarvitaan kaikkien opiskelijoiden
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ohjaustoiminnassa mukana olevien osapuolten tiivistä yhteistyötä aina
Opetushallituksesta lähtien ja päättyen oppilaitoksessa toteutettavaan koulutukseen.
Myös valtion ja julkisen puolen talouden heikko tilanne heijastuu vahvasti
ammatilliseen toisen asteen koulutukseen ja meneillään olevan ammatillisen
koulutuksen reformin uusia linjauksia pyritään toteuttamaan samalla kun
koulutuksen rahoitusta on supistettu entisestään. Samalla peräänkuulutetaan
nuorille toisen asteen opiskelijoille koulutustakuuta, jonka toteuttaminen
onnistuneesti vaatii opetuksen järjestäjiltä riittävästi taloudellisia resursseja.
Kehittämällä koulutusta paremmaksi niin kustannusten kuin tulostenkin valossa
saadaan toiminta mahdollisesti turvattua tulevaisuudessakin.
Tutkimuksen aikana käytiin keskusteluita joissa mietittiin mahdollisuuksia vaikuttaa
koulutuksen rahoituksen parantamiseen politiikan kautta. Rahoituksen väheneminen
on vähentänyt opiskelijoiden lähiopetusta ja aiheuttaa siten tehostamispaineita
opetukseen edelleen. Myös opetusalan ammattijärjestö OAJ kumppaneineen on
tutkimuksessaan ammatillisen koulutuksen tilasta päätynyt samankaltaisiin tuloksiin.
Resurssipula yhdistettynä osaamispisteiden aikaansitomattomuuteen tekee
opetuksen määrästä oppilaitoksen johdolle helpon tavan vähentää kustannuksia,
mikä taas vaikuttaa suoraan opiskelijoiden saamaan opetukseen ja taitojen
kehittymisen tasoon.
Prosessien ja tuotteen jatkuva kehitystyö kuuluu olenneisena osana menestyvän
yrityksen toimenkuvaan. Opetuksen ohjausprosesseja on muutettu pikkuhiljaa
vastaamaan paremmin tämän hetken haasteisiin. Opiskelijalle näkyvään prosessin
ohjauksen osaan olisi kuitenkin vieläkin tehtävä selkeitä muutoksia ja selvennyksiä.
Samoin järjestelmiä käyttävien olisi päivitettävä opiskelijan suoritukset säännöllisesti,
jotta opiskelija ja opettajat pystyvät paremmin seuraamaan opintojen etenemistä.
Opetuksen ohjauksen prosessia tulee edelleen kehittää paremmaksi ja helpommaksi
seurannan ja toiminnan kannalta.
Yritysyhteistyö on hyvällä tasolla, mutta kaipaa selkeämpää ohjausta ja resurssia
ohjaukseen. Tulosten perusteella ohjaus tulisi keskittää tietyille henkilöille ohjauksen
laadun ja yleensäkin ohjauksen suorittamisen mahdollistamiseksi. Paranevan
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yritysyhteistyön myötä ovat opetusjärjestelyt helpompia toteuttaa ja opiskelijat,
joiden ei tarvitse enää harjoitella perusteita oppilaitoksessa, pääsevät työelämään
oppimaan siellä toimimista ja ammatin salaisuuksia joita ei muuten tule esille.
Opiskelijoiden yksilölliset erityistarpeet on otettava huomioon ja opiskelijoita on
ohjattava positiivista pedagogiikkaa hyväksi käyttäen. Opiskelijan tulee saada
riittävästi ohjausta ammatin perusteisiin ja hänellä pitää olla mahdollisuus harjoitella
oppilaitoksen turvallisessa ympäristössä riittävästi, ennen työelämään siirtymistä.
Opiskelijalle tulee tarjota mahdollisimman laaja-alainen alakohtainen
koulutuspaketti, jolla työelämässä selviää mahdollisimman pitkälle ilman
lisäkoulutusta. Laaja tarjonta alakohtaisissa opinnoissa tuo opiskelijoita kauempaakin
oppilaitokseen ja luo kilpailukykyä oppilaitokselle koulutusmarkinassa.
Opiskelijaa ohjaavalla henkilöstöllä tulee olla ajantasainen tieto koulutettaviin
asioihin nähden, ja heillä tulee olla mahdollisuus osallistua laadukkaaseen
täydennyskoulutukseen sekä työelämäjaksoille säännöllisesti. Opetuksen ja
ohjauksen laatu paranee samalla, kun henkilöstön tietotaitoa päivitetään.

Toimenpidesuositukset
Opinnäytetyön tulosten perusteella esitetään seuraavia konkreettisia toimenpiteitä.
 Tehdään prosessikaavio, josta opiskelija voi seurata ajantasaisesti opintojensa
etenemistä.
 Muodostetaan tutkinnon osista selkeitä moduuleita.
 Jaetaan opiskelijat tarvittaessa tason mukaisiin pienryhmiin käytännön
opetustilanteissa.
 Käytetään reformin suomia mahdollisuuksia hyödyksi ja ohjataan rohkeasti
opiskelijoita yrityksiin oppimaan.
 Ollaan mukana laatimassa uutta opetussuunnitelmaa.
 Vastuutetaan yrityksissä opiskelemassa olevien opiskelijoiden ohjaaminen ja
näyttöjen vastaanottaminen tietylle tai tietyille henkilöille.
 Kartoitetaan yritykset, joissa opiskelijat ovat oppimassa.
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 Pidetään henkilökunnan tieto- ja taitotasoa yllä oikeanlaisella lisä- ja
täsmäkoulutuksella sekä työelämäjaksoilla.
 Tarjotaan opiskelijoille alan opintoja jatkossakin mahdollisimman laajaalaisesti.

10 Pohdinta
Tutkimuksen taustaa
Tässä tutkimuksessa kerättiin tietoa Etelä-Savon ammattiopistossa logistiikan
perustutkintokoulutuksen kehittämistä ja kilpailukyvyn parantamista ajatellen.
Kysymykset liittyivät opetuksen ja ohjauksen järjestelyihin oppilaitoksessa ja
yrityksissä, kokemuksiin koulutuksesta sekä kehitystarpeisiin Etelä-Savon
ammattiopiston logistiikan koulutuksessa. Kyselyyn vastasivat logistiikan
koulutuksessa Etelä-Savon ammattiopistossa opiskelijoita opettavat ja ohjaavat
henkilöt.

Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti
Kvalitatiivisen tutkimuksen mittareita ovat reliabiliteetti ja validiteetti. Reliabiliteetilla
tarkoitetaan tutkimuksen toistettavuutta. Jotta tutkimus olisi reliaabeli, sen tulee olla
toistettavissa ja tutkimuksen tarkoitus ei ole saada sattumanvaraisia tuloksia.
Reliabiliteettiä voidaan mitata muun muassa toistuvilla mittauksilla.
Validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen pätevyyttä, tutkimusmenetelmän kykyä
mitata juuri sitä mitä oli tarkoitus.(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2015, 231-233.)
Tämän tutkimuksen voidaan todeta olevan reliaabeli. Tutkimus on toistettavissa,
eivätkä tulokset ole sattumanvaraisia. Jos tutkimus toistettaisiin, haastattelu antaisi
samanlaisia tuloksia kuin edellinenkin. Myös haastatteluista saadut ehdotukset ovat
todenmukaisia ja tukevat opetuksen ja ohjauksen kehityksen onnistumista. Valitut
tutkimusmenetelmät soveltuivat hyvin tähän tutkimukseen ja antoivat tavoiteltuja
vastauksia. Tutkimuksen voidaan todeta olevan pätevä.
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Tulosten yhteenveto
Aikaisemmista toimintatavoista löydettiin selkeitä kehittämistä tarvitsevia kohtia
mutta pääsääntöisesti ne ovat sellaisia, joissa prosessia hieman kehittämällä ja
oppilaitoksen pienellä lisäpanostuksella päästään parempaan lopputulokseen.
Yhteistyöhön yrityksissä oppimassa olevien opiskelijoiden ohjaajien kanssa oltiin
pääsääntöisesti tyytyväisiä ja ongelmia aiheuttaa lähinnä tietämättömyys siitä mitä
opintoja missäkin yrityksessä olisi parasta suorittaa, sekä se, millä ajalla yrityksissä
harjoittelemassa olevia opiskelijoita pääsee ohjaamaan.
Kun prosessia muutetaan opiskelijalle ja ohjaajille helpommaksi ymmärtää ja
läpiviedä, tulee muistaa pitää prosessi ja sen kuvaus riittävän selkeänä ja
yksinkertaisena. Opiskeluprosessista olisi hyvä olla esittää aina ajan tasalla oleva
prosessikaavio, josta opiskelija näkisi visuaalisesti oman väylänsä opiskelun loppuun
saattamiseksi. Työjärjestykset tulee tehdä selkeiksi ja järkeviksi toteuttaa, jota
opiskelu etenee määrätietoisesti jokaiselle henkilökohtaisesti suunniteltua uraa
pitkin.
Kilpailukyvyn säilyttämiseksi on tärkeää tarjota logistiikka-alan opintoja
mahdollisimman laaja-alaisesti. Opiskelijoilla on tänä päivänä käytössä erittäin
tehokkaasti tietoa levittävät sosiaalisen median eri kanavat ja sitä kautta kulkeva
tieto oppilaitoksemme tarjoamista mahdollisuuksista leviää nopeasti alalle
hakeutuvien opiskelijoiden tietoon.
Opiskelijoiden lähtötason epätasaisuutta voidaan tasata muodostamalla
oppilaitokseen tasoryhmiä, sen mukaan miten tasokartoituksessa on sijoituttu.
Lopputuloksena saavutettava opiskelijoiden laadukkaampi taso, niin oppilaitokseen
hakuvaiheessa kuin heidän työllistyessään yrityksiinkin, toimii hyvänä motivaation
luojana kehitystyössä kaikille mukana oleville osapuolille.
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Liitteet
Liite 1. Teemahaastattelulomake

Teemahaastattelu, Etelä-Savon Ammattiopiston logistiikan henkilökunta.

Haastattelun tavoitteena on kerätä tietoa Etelä-Savon ammattiopiston logistiikkaalan koulutuksen kehittämistä ja kilpailukyvyn parantamista varten. Haastattelut
kohdennetaan Etelä-Savon ammattiopiston logistiikkaosaston ohjauksen
avainhenkilöihin, kuten opettajiin ja taitovalmentajiin. Tavoitteena on kerätä tietoa
jolla voidaan parantaa logistiikan koulutusta laadun ja kilpailukyvyn näkökulmasta.
Ennen haastattelua käydään läpi opinnäytetyön tavoite ja haastattelussa esiin
nousevien asioiden hyödyntäminen opinnäytetyön tuloksissa.
Haastattelujen jälkeen tieto analysoidaan ja lajitellaan. Haastatteluissa ylös kirjatut
asiat sijoitetaan teemoittain ja niistä muodostetaan yhteenveto.
Haastattelussa esiin tulevat asiat käsitellään anonyymisti, eikä opinnäytetyön
raportoinnissa ilmene vastaajan henkilöllisyyttä tai asemaa.

Vastaaja:
Asema:

Valmistelevat kysymykset
Kysymys 1. Kuinka kauan olet toiminut logistiikan koulutuksen parissa?
Kysymys 2. Oletko toiminut logistiikan koulutuksessa muissa oppilaitoksissa?
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Logistiikan koulutuksen kehittämiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävät
kysymykset

Kysymys 3. Miten järjestäisit logistiikka alan koulutuksen tutkinnon osittain kun
otetaan huomioon resurssien optimointi ja opetuksen laadun varmistaminen sekä
kilpailukyvyn parantaminen? Lähiopetus, työpaikalla tapahtuva oppiminen, muualla
tapahtuva oppiminen jne.

1. perustason ammattipätevyys
2. kuorma- ja linja-auton tavarankuljetusten hallinta
3. kuorma-autokuljetukset
4. yhdistelmäajoneuvokuljetukset
5. linja-autokuljetukset
6. työkoneiden käyttö ja huolto
7. massatavarakuljetukset
8. elintarvikekuljetukset
9. ympäristönhuollonkuljetukset
10. ulkomaaliikenteenkuljetukset

Kysymys 4. Miten järjestäisit työpaikalla tapahtuvan oppimisen seurannan ja
näyttöjen vastaanottamisen sekä varmistaisit opiskelijan saavan oikeanlaista
ohjausta hänen ollessaan työpaikalla oppimassa?

Kysymys 5. Muuta Etelä-Savon ammattiopiston logistiikan koulutuksen kehittämiseen
liittyvää?

