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yhteistyötä tiiviimmäksi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia 

keskeisiä haasteita liittyy ammatillisen oppilaitoksen tilahallintaan ja millainen tietämys 

sidosryhmissä on ryhmäintegraation mahdollisuuksista sekä millainen tahtotila ja 

tilavalmius sidosryhmillä olisi vastata tällaiseen kumppanuusmuotoon. Lisäksi 

tutkimuksessa selvitetään mitä hyötyjä sidosryhmäyhteistyöllä voitaisiin saavuttaa 
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Tutkimuksen tärkeimpänä tuloksena voidaan pitää sidosryhmäyhteistyön konkreettisien 

toimenpiteiden määrittämistä hyötyineen. Lisäksi ammatillisen koulutuksen 

tilahallinnallisten haasteiden määrittäminen on tutkimustuloksena merkityksellinen ja 

hyödynnettävissä muissakin koulutuksen järjestäjien tilatarkasteluissa.   
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ABSTRACT 

Possibilities of utilizing stakeholder cooperation in vocational construction education 

Mikko Heittokangas 

University of Oulu, Master’s Programme in Industrial Engineering and Management 
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This Master's thesis deals with the possibilities of vocational construction education and 

the utilisation of stakeholder cooperation. In 2018, a new law, the Act on Vocational 

Education and Training, entered into force. With it, vocational education and training 

underwent a reform. One of the aims of the reform is to strengthen cooperation between 

vocational education and training and the world of work. The purpose of this study is to 

find out what kind of key challenges are associated with the spatial management of a 

vocational institution and what kind of knowledge the stakeholders have about the 

possibilities of group integration, as well as what kind of will and spatial readiness the 

stakeholders would have to respond to such a form of partnership. In addition, the study 

examines the benefits that stakeholder cooperation could achieve in construction 

education.  

The Master's thesis was carried out as a case study, which included semi-structured 

thematic interviews. The literature review provides information in the study and provides 

a basis for the study to support the study in determining the objectives. In this study, 

interviews are particularly important for the end result. The interviewees were selected 

from an area geographically close to the case company. Interviews were conducted with 

contracting companies and the manufacturing construction products industry.   

The most important result of the study can be considered to be the identification of 

concrete measures for stakeholder cooperation with their benefits. In addition, the 

determination of the spatial management challenges of vocational education and training 

is significant as a result of the research and can be utilised in other spatial reviews of 

education providers.   
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1 JOHDANTO 

Ammatillinen koulutus toimii tärkeänä valtakunnallisena kehityksen mahdollistajana. 

Julkinen rahoitus mahdollistaa ammatillista koulutuksen. Ammatillisen koulutuksen 

rahoituksen perusteet muuttuivat oleellisesti vuonna 2018 voimaan tulleen lain 

perusteella. Uudistuksen jälkeen rahoituksesta tuli enemmän suorituksiin perustuva. 

Rahoituksesta 70 % perustuu perusrahoitukseen, joka määräytyy kertyneiden 

opiskelijatyövuosien perusteella. Yksi opiskelijatyövuosi ansaitaan silloin kun opiskelija 

on ollut 365 kalenteripäivää koulutuksenjärjestäjän koulutuksessa. Rahoituksesta 20 % 

tulee suoritusrahoitukseen perustuen ja näitä ovat suoritetut tutkinnot ja tutkinnon osat. 

Loput 10 % rahoituksesta perustuu vaikuttavuusrahoitukseen. Vaikuttavuusrahoitukseen 

vaikuttaa opiskelijoiden työllistyminen, jatko-opinnot ja palautteet koulutuksesta. 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2022) Tiivistettynä ja yksinkertaistettuna: mitä enemmän 

tuotetaan opiskelijatyövuosia, sitä enemmän saa perusrahoitusta. Mitä paremmin 

opiskelijat työllistyvät, sitä enemmän saa vaikuttavuusrahoitusta ja mitä enemmän 

tuotetaan valmiita tutkintoja tai tutkinnon osia niin sitä enemmän saa suoritusrahoitusta. 

Rahoitus on näin olleen täysin kiinni koulutuksen järjestäjän omasta aikaansaannoksesta 

ja omasta toiminnasta. Koulutuksen järjestäjällä on siis suoranainen 

vaikutusmahdollisuus omaan kokonaisrahoitukseensa.  

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen perusteena voidaan pitää uutta julkisjohtamisen 

oppia (New Public Management), joka perustuu hyvin pitkälle julkisen toiminnan ja 

johtamisen tehokkuuteen ja tuottavuuteen sekä näennäismarkkinoiden teoriaan. Uusi 

julkisjohtamisen oppi on kehitetty 1970- 1980 luvulla Yhdysvalloissa. Tämän opin 

tarkoituksena on yhdistää, hyödyntää ja viedä yksityisen sektorin toimintatapoja julkiselle 

sektorille. Lisäksi uuden julkisjohtamisen opin perusteella julkishallinto on tehoton ja 

siitä johtuen sinne halutaan lisää tehokkuutta ja suorituskyvyn nostoa, juuri kuten 

ammatillisen koulutuksen reformin mukaisessa uudistuksessa on tapahtunut myös sen 

rahoituksen perusteelle. Uudessa opissa julkisen organisaation tehokkaat suorittajat tulee 

palkita, eli hyvät toimijat saavat aina vaan enemmän rahoitusta (Lähdesmäki 2003). 

Hyvällä toiminnalla saadaan hyvät rahoitukset, jotka taas mahdollistavat entistäkin 

paremmat toimintatavat.  

Ammatillinen koulutus on Suomessa ollut tärkeä kumppaniyrityksille kautta aikojen. 

Ammatillisella koulutuksella on paljon erilaisia tehtäviä, joista sen tulee kunnialla selvitä. 
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Yleisin, ymmärrettävin ja ehkä helpoiten havaittavissa oleva tehtävä on se, että 

koulutuksen järjestäjä kouluttaa yrityksille työelämään osaavaa työvoimaan. Yritykset 

ovat usein hyvinkin voimakkaassa riippuvuus suhteessa koulutuksen järjestäjään, joten 

kyseessä on varsin merkittävä ja poikkeuksellinen suhde. Tavoitteet luovat ammatillisen 

koulutuksen järjestäjälle toki paineita suoriutumiseensa. Yritykset toimivat kuitenkin 

omalla henkilökohtaisilla pääomilla, kun koulutuksen järjestäjällä on käytössä julkisen 

rahoituksen malli. 

Osaavasta työvoimasta on Suomessa tällä hetkellä huutava pula. Useissa eri yrityksissä 

kärsitään suoranaisesta työvoimapulasta ja jotkut yritykset joutuvat tarkastelemaan jopa 

yrityksen kasvun ajoittamista työvoiman perusteella. Eihän se ole tarkoituksen mukaista, 

että yrityksen kasvu ja samalla paikkakuntien kehittyminen on kiinni osaavasta 

työvoimasta. Ammatillisen koulutuksen järjestäjillä onkin tässä kohtaa haaste, johon 

heidän tulee tarttua. Työntekijöiden määrää tulee kartoittaa avoimin silmin. Tarvittaessa 

tulee olla valmiuksia kouluttaa ulkomaalaisia työntekijöitä ja sitä kautta hakea harteita 

laajempaa opiskelijamäärään. (Yleisradio Oy, 2022) Periaatteellisena tarkoituksena 

ammatillisella koulutuksella tulee olla yritysten työvoiman tarpeen tyydyttäminen ja sen 

kautta alueen yleinen kehittäminen.  

Koulutuksen ja yritysten välistä sidosryhmäyhteistyötä on tutkittu ammattikorkeakoulun 

ja yliopiston näkökulmilta katsottuna. Ammatillisen koulutuksen ja yritysten välisen 

kumppanuuden ja sidosryhmätyöskentelyn tutkiminen on todella vähäistä, varsinkin kun 

tarkastellaan vuoden 2018 jälkeistä aikaa. Vuonna 2018 voimaan tullut laki 

ammatillisesta koulutuksesta muutti ammatillisen koulutuksen antamisen 

mahdollisuuksia ja menetelmiä. Reformin myötä sidosryhmäyhteistyön 

merkityksellisyys kasvoi uudelle vaatimustasolle. (Karusaari, 2020) Vuoden 2018 

aikaiset muutokset ammatilliseen koulutukseen ja asian tutkimattomuus on perusteena 

sille, miksi tämä tutkimus koetaan tarpeelliseksi.  

Tutkimuksessa ensimmäisenä kartoitetaan kirjallisuutta tutkimuksen tarkoitukseen ja 

tavoitteisiin peilaten. Kirjallisuuskatsauksen jälkeen tutkitaan case-yrityksen 

nykytilannetta ja kartoitetaan, millaisilla olosuhteilla kohdeyrityksessä toimitaan. 

Kohdeyrityksen tilat kartoitetaan ensin kokonaisuutena ja sen jälkeen tarkastelua 

kohdennetaan tutkimuksen rajauksen mukaisesti talonrakennusalan opetukseen ja sen 

resursseihin. Kirjallisuuskatsauksen ja empiirisen osan jälkeen tutkimuksessa on 
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haastatteluosuus. Haastattelu kohdennetaan ennakkotietojen perusteella tunnistettuihin 

potentiaalisiin yrityksiin, jotka voisivat tulevaisuudessa kuulua osaksi 

sidosryhmäverkostoa. Haastatteluihin valikoitiin yrityksiä rakennusurakoinnista sekä 

valmistavasta tuoteteollisuudesta. Näin haastattelun tuloksista tulee laajakatseiset, alueen 

työelämän tarpeet mahdollisimman laajasti huomioivat. 

Odotetut tutkimustulokset pohjautuvat asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Ensimmäisenä 

tuloksena odotetaan saavutettavan määritelmä, jonka perusteella ammatillisten 

koulutusten järjestäjien tilahallinnalliset haasteet on havaittu ja määritetty perusteluineen. 

Ammatillisen koulutuksen tilahaasteet ovat valtakunnallisia, joten näiden tulosten 

tunnistaminen ja hyödyntäminen on mahdollista koulutusalasta riippumatta. Toisena 

tuloksena odotetaan kuvausta sidosryhmien mahdollisuuksista vastata koulutuksen 

järjestäjän tarjoamaan ryhmäintegraation mahdollisuuteen. Lisäksi kartoitetaan mitä 

muita toiveita yrityksillä on talonrakennusalan opetuksen yhteistyöstä ja millaisia asioita 

yritykset pitävät yleisesti kumppanuudessa tärkeänä. Samalla vastaus tilavalmiuteen on 

tärkeä kuvata, jotta tiedetään millaisiin investointeihin on varauduttava. Työn kannalta 

tärkeimpänä tuloksena voidaan pitää tämän tutkimuksen kokonaisuuden perusteella 

määritettyjä onnistuneen sidosryhmäyhteistyön konkreettisia toimenpiteitä hyötyineen. 

Nämä toimenpiteet ja hyödyt määritetään erityisesti haastatteluiden perusteella yrityksiä 

kuunnellen.  

1.1 Tutkimusongelmat 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia ammatillisen talonrakennusalan koulutuksen ja 

sidosryhmäyhteistyön mahdollisuuksia.  Tutkimuksen tavoitetta tarkastellaan sekä 

teoreettisesta, että empiirisestä näkökulmasta ja osana tutkimusta suoritetaan 

teemahaastattelut antamaan perspektiiviä sidosryhmien osalta. Ammatillisen koulutuksen 

muutokset sekä ympäröivän maailman tilanteen heilahtelut aiheuttavat ammatillisen 

koulutuksen ja sidosryhmien välille aivan uudenlaisen yhteistyön tarpeen. Yhteistyöltä 

edellytetään paljon suurempia vaikutteita, johon ollaan yleisesti ottaen totuttu. Tutkimus 

siis selvittää kuinka näihin haasteisiin pystytään vastaamaan. Tutkimukseen määritettiin 

kolme tutkimuskysymystä. 
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TK 1: Mitkä ovat tilahallinnan keskeiset haasteet ammatillisessa oppilaitoksessa? 

TK 2: Tiedostetaanko ryhmäintegraation mahdollisuudet sidosryhmissä sekä 

millainen tahtotila ja tilavalmius on vastata tällaiseen kumppanuuteen? 

TK 3: Mitä hyötyä sidosryhmäyhteistyöstä voidaan saavuttaa talonrakennusalan 

opetuksessa? 

 

Tutkimuksen edetessä tutkimuskysymyksiin saatiin vastaukset tutkimuksen eri vaiheissa. 

Tutkimuskysymykseen yksi vastaus koostuu kirjallisuuskatsauksen kokoavassa 

teoriasynteesissä. Tarkemmin tutkimuskysymyksen yksi vastauksesta kerrotaan luvussa 

2.6. Tutkimuskysymykseen kaksi vastaus koostuu tutkimukseen kuuluvan haastattelun 

yhteenvedon koosteesta. Toiseen tutkimuskysymykseen löytyy tarkempi selvitys 

kappaleesta 4.1. Kolmatta tutkimuskysymystä on tarkasteltu tämän tutkimuksen 

kokonaisuuden perusteella. Kolmas tutkimuskysymys kokoaa yhteen laajasti koko tämän 

tutkimuksen alueen ja tähän tutkimuskysymykseen on annettu tarkempi kooste 

kappaleessa 5.6. Kuvassa 1 on esitetty laadittujen tutkimuskysymysten vastausten 

määräytymisen peruste ja sijainti. 

  

Kuva 1. Tutkimuskysymysten vastauksen peruste ja sijainti 

1.2 Tutkimuksen rajaus 

Ammatillisessa koulutuksessa on kaksi erilaista toimintamallia, joilla yksittäinen 

opiskelija voi integroitua työelämään. Näitä ovat oppisopimuskoulutus ja 

koulutussopimus. Tässä työssä integraatiota tarkastellaan kuitenkin kokonaisen ryhmän 

•TK1
Kirjallisuuskatsaus

•TK2
Empiria

•TK3
Lopputulokset
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kannalta ja tarkastelun suuntaus on kohdistettu ammatilliseen talonrakennusalan 

tutkintoon tähtäävään peruskoulutukseen. Ryhmäintegraatiossa työelämään ja 

työpaikkaan integroituisi kokonainen ryhmäopiskelijoita sekä samassa yhteydessä 

oppilaitoksen opetushenkilöstö tulisi osaksi työelämää. Opetushenkilöstön tarkoituksena 

on valvoa ja ohjastaa opiskelijoita sekä opetushenkilöstö toimisi opiskelijoiden 

pedagogisena kouluttajana. Opetushenkilöstö olisi jatkuvasti integroituneen ryhmän 

mukana. Tässä tutkimuksessa haastattelu on suunnattu tällaisen ryhmäintegraation 

tarkastelun näkökulmaan, mutta samassa yhteydessä on haastateltavilla ollut 

mahdollisuus esittää muitakin toiveita, vaateita ja edellytyksiä yhteistyön kehittämiselle 

ammatillisen koulutuksen ja sidosryhmän väleillä. 

  



12 

 

2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

Tässä luvussa tarkastellaan tämän tutkimustyön kannalta merkityksellisimpien 

teoreettisten kokonaisuuksien sisältöä. Teoreettisessa tarkastelussa eteenkin ammatillisen 

koulutuksen järjestäminen ja koulutuksen järjestäjän toteutukselliset vapaudet on 

merkityksellisiä osa-alueita. Lisäksi vuonna 2018 voimaan tullut laki ammatillisesta 

koulutuksesta on tutkimustyön kannalta merkittävimpiä asioita. Sidosryhmäyhteistyön 

vaiheiden ja kokonaisuuden kuvaaminen teoreettisesti antaa tukea tutkimuksessa 

myöhemmin tehtävän teemahaastattelun tulkintaan.  

2.1 Ammatillinen koulutus Suomessa 

Ammatillisen koulutuksen järjestäminen on luvanvaraista toimintaa Suomessa. 

Ammatillisen koulutuksen lain 22 §:n mukaan ammatillista koulutusta voi Suomessa 

antaa kuntayhtymät, kunnat, rekisteröidyt yhteisöt tai säätiöt. Opetus- ja 

kulttuuriministeriön päätöksellä koulutusta ja tutkintoja voidaan järjestää myös Suomen 

solmiman valtiosopimuksen perusteella tai valtion oppilaitoksessa. Ammatillisen 

koulutuksen laissa tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaa kutsutaan 

järjestämisluvaksi. (Lahtinen ja Lankinen 2022, s. 133) 

Ammatillisen koulutuksen lain 2 §:ssä määritellään yleinen tarkoitus ammatilliselle 

koulutukselle ja tutkinnoille. Koulutusten ja tutkintojen tarkoituksena on: 

• antaa mahdollisuus hankkimistavasta riippumatta ammattitaidon osoittamiseen 

• ylläpitää ja kohottaa väestön ammatillista osaamista 

• edistää työllisyyttä 

• kehittää työ- ja elinkeinoelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin 

• antaa valmiuksia työ- ja toimintakyvyn jatkuvaan ylläpitoon ja yrittäjyyteen 

• tukea ammatillista kasvua ja elinikäistä oppimista.  

Koulutuksen tavoitteena on ammatillisen koulutuksen lain mukaan 

• antaa opiskelijoille ammatillisen kehittymisen, jatko-opintovalmiuksien, 

harrastusten sekä persoonallisuuden kehittämisen kannalta tärkeitä tietoja ja 

taitoja 

• tukea opiskelijoiden kehitystä sivistyneiksi, hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja 

yhteiskunnan jäseniksi. (Lahtinen ja Lankinen 2022, s. 159) 



13 

 

Koulutuksen järjestäjällä on määritetty tutkinnot, joita hänellä on oikeus myöntää ja 

mihin koulutuksen järjestäjä saa järjestää koulutusta. Järjestämislupa määräytyy 

ammatillisen koulutuksen lain 23 §:n mukaan. Järjestämisluvan puitteissa koulutuksen 

järjestäjällä on oikeus tutkinnon myöntämiseen, näyttöjen järjestämiseen osaamisen 

osoittamiseksi sekä varsinaisen tutkintokoulutuksen järjestämiseen tutkinnon 

suorittamiseksi. Järjestämisluvassa määritetään lisäksi oikeus järjestää koulutukseen 

valmentavaa koulutusta tai itsenäiseen elämään ja työhön valmentavaa koulutusta. 

(Lahtinen ja Lankinen 2022, s. 133)  

Järjestämislupaa myönnettäessä arvioidaan koulutuksen järjestäjän toimintaedellytykset 

kyseisen koulutuksen antamiseen. Toimintaedellytyksinä pidetään taloudellisia ja 

toiminnallisia edellytyksiä tehtävän toteuttamiseksi asianmukaisesti.  Lisäksi 

järjestämisluvan antamisessa arvioidaan koulutuksen järjestäjän toiminnan laatuun, 

tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen vaikuttavat näkökohdat. Järjestämislupaa hakevalla 

tulee olla toiminnallisten edellytysten täyttämiseksi tehtävän mukaisen tuloksellisen, 

laadukkaan ja vaikuttavan hoitamisen kannalta tarvittava opetushenkilöstö, pedagogiset, 

osaamisperusteiset ja tukiprosessit, jotka täyttävät asiakaslähtöisen toiminnan. Lisäksi 

edellytetään, että koulutuksen järjestäjältä löytyy tarkoituksen mukaiset 

oppimisympäristöt sekä laadunhallinnan menettelyt. Tutkintojen ja koulutusten tarjontaa 

voi koulutuksen järjestäjä lupansa puitteissa joustavasti kohdentaa osaamis- ja 

koulutustarpeen mukaiseksi. (Lahtinen ja Lankinen 2022, s. 133-134) 

Ammatillisessa koulutuksessa annetaan ammatillista osaamista jokaiselle opiskelijalle 

hänen oman tarpeensa mukaisin edellytyksin. Ammatilliseen koulutukseen voi hakeutua 

suoraan peruskoulusta yhteishaun kautta. Muuten opetukseen hakeutuvat hakevat 

oppilaitoksiin jatkuvan haun kautta. Ammatillisen koulutuksen painopisteenä on 

puuttuvan osaamisen hankkiminen. Ammatillista koulutusta voidaan järjestää 

oppilaitoksissa, virtuaalisissa oppimisympäristöissä sekä työpaikoilla. (Opetushallitus 

2022, Ammatillinen koulutus Suomessa)  

Ammatillisen koulutuksen toteuttamistavoista päättää koulutuksen järjestäjä. 

Hyödyntämällä eri oppimisympäristöjä sekä erilaisia pedagogisia ratkaisuja on 

koulutuksen järjestäjällä laajat mahdollisuudet toteuttaa yksilöllisiä opintopolkuja. 

Oppimisympäristöissä tulee opiskelijalle turvata sellainen opetus, joka mahdollistaa 

koulutuksen tai tutkinnon perusteiden osaamistavoitteiden ja ammattitaitovaatimusten 
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saavuttamisen. Koulutuksen sisältö tulee noudattaa valmentavan koulutuksen ja 

tutkinnon perusteita. Koulutuksen järjestäjä päättää ja vastaa kuitenkin koulutuksen 

toteuttamisesta ja sisällöstä. (Lahtinen ja Lankinen 2022, s. 224) 

Oppisopimus ja koulutussopimus liittyvät työpaikalla tapahtuvaan opetuksen 

järjestämiseen. Näissä tapauksissa opetus tapahtuu koulutuksen järjestäjän 

suunnittelemana ja sen vastuulla, mutta oppimisympäristö ei ole koulutuksen järjestäjän 

omistuksessa. Työpaikoilla voidaan lisäksi toteuttaa muuta henkilökohtaisen osaamisen 

kehittämissuunnitelman mukaista koulutusta, joka tukee osaamistavoitteiden ja 

ammattitaitovaatimusten mukaista oppimista ja opiskelua. Tutkintokoulutuksessa oleva 

opiskelija voi opiskella ammatillista tutkintoa myös omalla työpaikallaan. Tällainen 

työpaikalla tapahtuva oppiminen voidaan ottaa huomioon opiskelijan opintojen 

henkilökohtaistamisen yhteydessä. Tällaisessa tapauksessa koulutuksen järjestäjä ei 

vastaa koulutuksen tavoitteista, sisällöstä, ohjauksesta, johdosta tai valvonnasta silloin, 

kun opiskelu tapahtuu työsuhteessa opiskelijan työpaikalla. (Lahtinen ja Lankinen 2022, 

s. 224)  

Etä- ja monimuoto opetus on kehitysvaiheessa. Audiovisuaaliset ja tietotekniset 

kehitysaskeleet on mahdollistanut koulutuksen antamisen aikaisemmista tavoista 

poiketen. Pedagogiset suunnitelmat ovat muuttuneet viime aikoina ottaen huomioon 

teknologian mukanaan tuomat kehitysaskeleet. Pedagogisessa kokonaisnäkemyksessä 

tulisi ottaa huomioon teknologian hyödyntämisen mahdollisuudet ja siten tuoda 

teknologia osaksi vakiintunutta opetuskulttuuria. (Lahtinen ja Lankinen 2022, s. 224-225) 

Lähi- ja etäopetuksen eroja on usein vaikea hahmottaa. Erottaminen on kuitenkin 

välttämätöntä tehdä, koska perusopetuksessa oppivelvollisille ei voida antaa etä- ja 

monimuoto-opetusta. Muille opiskelijoille ne on kuitenkin mahdollistettu. 

Opetusmuodon erottelu on tehtävä aina tapauskohtaisesti kulloistenkin 

opetusjärjestelyiden perusteella. Lähiopetukseksi voidaan kuitenkin perusopetuslain 

mukaan katsoa esimerkiksi sellainen opetus, jossa opiskelijat seuraavat videon 

välityksellä aikuisen valvonnassa opetusta, jonka antaa kelpoisuusvaatimukset täyttävä 

opettaja. Tällaisella opetusmenetelmällä lisätään koulujen välistä yhteistyötä ja opetusta 

voidaan antaa tapauksissa, joissa ryhmäkoot eivät muuten mahdollistaisi opetuksen 

järjestämistä. Tällaista opetusta kuvataan opetussuunnitelmassa etäyhteyksiä 

hyödyntävänä opetuksena. (Lahtinen ja Lankinen 2022, s. 225)   
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Ammatillisessa koulutuksessa opiskelija voi suorittaa tutkintotavoitteisesti 

perustutkintoja, ammattitutkintoja sekä erikoisammattitutkintoja (Opetushallitus 2022, 

ePerusteet / Ammatillinen koulutus). Lisäksi tutkintoon johtamattomana koulutuksena 

voi suorittaa esimerkiksi tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) 

(Opetushallitus 2022, Ammatillinen koulutus Suomessa). Opiskelija voi suorittaa myös 

itsenäiseen elämään ja työhön valmentavan koulutuksen (TELMA). Telma- koulutus on 

tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille, joiden vamma tai sairaus estää heitä 

suorittamasta tutkintotavoitteista koulutusta. (Opetushallitus 2022, Työhön ja itsenäiseen 

elämään valmentava koulutus) 

Yhteishaun kautta peruskoulun päättävistä, joka toinen henkilö hakeutuu ammatilliseen 

koulutukseen. Ammatillisista koulutusta hyödynnetään lisäksi erilaisiin lisä- ja 

täydennyskoulutuksiin sekä uudelleen koulutukseen. Näihin osa-alueisiin haetaan 

jatkuvan haun kautta. Ammatilliseen koulutukseen erikoistunut opettajakunta on 

ammatillisen koulutuksen perustana. Pedagoginen pätevyys on noin 90 prosentilla 

opettajakunnasta. (Opetushallitus 2022, Ammatillinen koulutus Suomessa) 

Ammatillisia tutkintoja on 161 kappaletta. Koulutuksessa opiskelija voi suorittaa 

tarpeensa mukaan joko tutkinnon osan, tutkinnon osia tai koko tutkinnon. Vuonna 2022 

opiskelijamäärältään suurimpia perustutkintoja olivat: 

1. sosiaali- ja terveysalan perustutkinto noin 42900 opiskelijaa 

2. liiketoiminnan perustutkinto, 29800 opiskelijaa 

3. sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, 13600 opiskelijaa 

4. rakennusalan perustutkinto, 13000 opiskelijaa 

5. logistiikan perustutkinto, 12100 opiskelijaa 

6. autoalan perustutkinto, 10500 opiskelijaa 

7. hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, 9800 opiskelijaa. 

(Opetushallitus 2022, Ammatillinen koulutus Suomessa) 

Tulevaisuudessa ammatillisen koulutuksen tulee vastata entistä paremmin uudistuviin 

työelämän tarpeisiin sekä samalla toimintaa tulee kehittää yksilön tarpeita paremmin 

huomioivaksi ja palvelevaksi. Ammatillisen koulutuksen tehtävänä on varmistaa 

työvoiman saatavuus suurilla työllistävillä aloilla ja huolehtia osaamistason riittävyydestä 

pienemmillä aloilla. (Opetushallitus 2022, Ammatillinen koulutus Suomessa)  
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2.2 Ammatillisen koulutuksen määräykset talonrakennusalalla 

Ammatillisen talonrakennuksen osaamisalan suorittamisen jälkeen opiskelija osaa tehdä 

ulko- ja väliseinätöitä, vesikaton runkotöitä eristyksineen, perustusvaiheen töitä sekä 

noudattaa näiden osalta myös laadittuja suunnitelmia ja asiakirjoja. Opiskelijan tulee 

osata myös käyttää rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita materiaaleja ja työtapoja 

sekä hänen tulee osata toimia laatutietoisesti, asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisesti ja 

oma-aloitteisesti. (Opetushallitus 2022, ePerusteet / Rakennusalan perustutkinto). 

Ammatillisen koulutuksen sisältö koostuu kahdesta osa-alueesta, joita ovat ammatillinen 

tutkinnonosa ja yhteinen tutkinnon osa. Ammatillinen tutkinnonosa on laajuudeltaan 145 

osaamispistettä ja yhteinen tutkinnon osa on 35 osaamispistettä. Näin ollen koko 

tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinnossa on mahdollista suorittaa myös 

vapaasti valittavia osaamispisteitä. (Opetushallitus 2022, Rakennusalan perustutkinto, 

Tutkinnon perusteet) Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan laajat-alaiset 

ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä vähintään yhdellä työelämän 

toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella osoitetaan erikoistuneempi osaaminen ja 

työelämän edellyttämä ammattitaito (Lahtinen ja Lankinen 2022, s. 205-206). 

Opetushallituksen määrittämien yhteisten tutkinnon osien listaus sekä talonrakennusalan 

ammatillisten tutkinnon osien listaus on esitetty liitteessä 1.  

Ammatillisen koulutuksen ammatillisissa tutkinnon osissa opiskelija pystyy osoittamaan 

osaamisensa käytännön näytöin esimerkiksi työpaikalla tehdyn suoritteen kautta. Jos 

jostain syystä ammattitaidon osoittaminen ei ole mahdollista arvioida näytön perusteella, 

voidaan opiskelijan osaaminen selvittää muilla yksilöllisillä tavoilla. (Opetushallitus 

2022, ePerusteet, Rakennusalan perustutkinto, Tutkinnon osat) 

Ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon tutkinnon 

osa katsotaan suoritetuksi ammatillisen koulutuksen lain 50 §:n mukaan silloin, kun 

opiskelijan osaaminen on osoitettu vähintään tutkinnon perusteiden mukaisella alimmalla 

hyväksytyllä tasolla tai osaaminen on muutoin tunnustettu hyväksytyksi. Koko tutkinto 

katsotaan hyväksytyksi silloin, kun opiskelija on suorittanut hyväksytysti 

henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaiset tutkinnon osat sekä 

tutkinnon osat, jotka on tutkinnon perusteissa määritetty pakollisiksi tutkinnon osiksi. 

(Lahtinen ja Lankinen 2022, s. 311).    
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2.3 Kiinteän omaisuuden hallinta julkisessa organisaatiossa 

2.3.1 Kiinteistöjohtaminen 

Kiinteistöihin liittyvien tarkoituksenmukaisten ja taloudellisten asioiden hoitamisella 

tarkoitetaan kiinteistöjohtamisella (REM, real estate management). 

Kiinteistöjohtamiseen liitettäviä toimintoja on esimerkiksi normaalit ylläpitotoimet, 

hankinnat, kiinteistön myynti tai kaikki vaiheet, jotka liittyvät näiden asioiden 

valmisteluun. (Levänen 2013, s. 22; Kaganova 2012, s. 5) Kiinteistöomaisuuden hallinta 

on kehittyvä prosessi, joka paranee sen myötä, miten ymmärrys suorituskyvystä, 

omaisuus erien kunnosta ja toimintakustannuksista lisääntyvät päätöksentekoprosessien 

kanssa (Urquhart ja Busch 2000, s. 4). Julkisen kiinteistöomaisuuden hallinnan tavoite on 

tuottaa tarvittavat toimitilat mahdollisimman kustannustehokkaasti kaikki eri vaihtoehdot 

huomioiden. Yksityinen sektori ollaan valmiita myös huomioimaan tässä tarkastelussa. 

(Kaganova ja Nayyar-Stone 2000, s 310)  

Yrityksen kiinteistöjohtamisessa (CREM, corporate real estate management) kiinteistöjä 

johtaa yritys, jonka ydintoimintaan kiinteistöliiketoiminta ei kuulu. Tällaisessa 

tapauksessa yrityksessä integroidaan varsinainen toiminta ja tilapalvelut 

kokonaisuudeksi, jonka tavoitteena on tuottaa mahdollisimman paljon hyötyä yrityksen 

pääprosesseille. Yrityksen kiinteistöjohtamista hoidetaan ja turvataan palvelujen saanti 

eri tuotantotekijöiden kautta. Näitä tekijöitä ovat tieto, pääoma, työvoima ja taito. 

Tavoitteena yrityksen kiinteistöjohtamisessa on yhdistää yrityksen arvot, tavoitteet, 

toiminnat, kiinteistö- ja tilaratkaisut sekä johtamistyyli. Yrityksen kiinteistöjohtamisessa 

varsinainen kiinteistösalkku pyritään pitämään mahdollisimman optimaalisena, joten 

niiden toimintojen johtamisprosessi on dynaaminen. Julkishallinto ja säätiöt toimivat 

samoin kuin yritykset kiinteistöjohtamisessa minkä takia sen määritelmään sisällytetään 

julkishallinnon ja vastaavien organisaatioiden kiinteistöjohtaminen. Alla olevassa 

kuvassa on havainnollistettu, millainen on kiinteistönjohtamisen resurssit ja sidokset. 

(Levänen 2013, s. 27)  
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Kuva 2. Resurssit ja sidokset kiinteistöjohtamisessa. 

Julkisten toimijoiden tulee tarkastella kiinteistöjä niiden käyttöasteen ja käyttötarpeen 

siten, että tarpeellisuuden kokonaiskuva tulee selkeäksi. Kiinteistöomistajilla tulisi olla 

laadittuna selkeä realisointistrategia, joka ottaisi kantaa tiloihin, joista tulisi luopua. 

Kiinteistön rakennusajalla ei ole vaikutusta tilan tarpeellisuuden tai luopumisen kanssa. 

Ylimääräisistä tiloista tulee päästä eroon ja näin hakea kaikkein kustannustehokkainta ja 

parasta voittoa tuottava kiinteistökokonaisuus. Kiinteistöjen hallinnan tarpeen 

selvittäminen auttaa myös kohdistamaan ylläpito ja korjaustoimet oikeisiin 

kiinteistötöihin. (Jolicoeur ja Barrett 2005, s 41-52)  

2.3.2 Kiinteistöjohtamisen käsitteet 

Kiinteistöjohtaminen koostuu useammasta käsitteestä. Eri kiinteistöjohtamisen käsitteitä 

ovat toimitilajohtaminen (facilities management, facility management), kiinteistöjen 

hallinta ja hoito (property management) sekä omaisuudenhoito (asset management). 

Omistajan tai sijoittajan näkökulmasta katsottuna kiinteistöjä tarkastellaan 

omaisuudenhoitona. Omaisuudenhoidon tarkoituksena kiinteistöjohtamisessa on vastata 

kiinteistösijoitussalkun toteutuksesta myymällä, ostamalla tai kehittämällä yksittäisiä 

kiinteistöjä tai niiden osia sekä ohjaamalla ja seuraamalla kiinteistöjen kannattavuutta. 

Toimitilajohtamisessa tiloja tarkastellaan palvelujen ja käyttäjien näkökulmasta. 

Käytettävyys ja käyttäminen, tilatoimintojen johtaminen, tilapalveluiden johtaminen sekä 

tilasuunnittelu kuuluvat myös toimitilajohtamisen näkökulmiin. Kiinteistön ylläpitäjän 
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näkökulma on kiinteistöjen hallinta ja hoito. Tätä voidaan myös kutsua tekniseksi 

kiinteistöjohtamiseksi. Omaisuudenhoidossa käsitellään kiinteistöjohtamista talouden, 

hallinnan, hoidon ja toimitila johtamisen näkökulmasta. (Levänen 2013, s. 28)  

2.3.3 Kiinteistöstrategian kehittäminen 

Analyysi, ratkaisujen kehittäminen ja strategian käyttöönottaminen ovat 

kiinteistöjohtamisessa kehittämisen perusvaihetta. Strategiaa laatiessa tulee ottaa 

huomioon organisaation tarpeet ja erotetaan muut toiminnot erilleen yrityksen 

ydintoiminnasta. Kiinteistöstrategiassa selvitetään ulkoisten ja sisäisten palveluiden 

tuottamisessa tarvittavat rahoitukset, resurssit sekä kehitetään toimintamalli näiden 

saavuttamiseksi. (Levänen 2013, s. 95) 

Onnistuneen kiinteistöstrategian laatimiseen tarvitaan kiinteistöjohtamisen ja 

kiinteistömarkkinoiden asiantuntemusta. Jos näitä osaamisia ei ole organisaatiossa 

itsessään, tulee niitä hankkia tarpeellisissa määrin lisää vapailta markkinoilta. 

Kiinteistöstrategian hallinnassa on neljä osa-aluetta, jotka strategian laativalla 

organisaatiolla tulee olla hallinnassa. Näihin osa-alueisiin luetaan analyyttinen kirjanpito, 

portfoliojohtaminen, varallisuusstrategia ja implementointi sekä inventointi. (Farvacque-

Vitkovic ja Kopanyi 2014, s. 281)    

Kiinteistöjä analysoidessa otetaan huomioon organisaation tarpeet, odotukset sekä 

strategiset tavoitteet. Tarkastelua suoritetaan myös olemassa oleviin resursseihin, 

prosesseihin, kiinteistösalkkuun, tilankäyttöön sekä palveluihin. Tilamarkkina- ja 

kiinteistötilanne antavat tilaratkaisuille raamit. (Levänen 2013, s. 95)  

Strategian ratkaisua kehittäessä tulee selvittää kaikki tiedossa olevat ratkaisuvaihtoehdot. 

Kaikki tunnistetut vaihtoehdot tulee pisteyttää oman toiminnan perusteella siten, että 

sieltä pystytään valitsemaan soveltuvimmat ratkaisut. Kun toimivin ja paras vaihtoehto 

on valittu, informoidaan henkilöstöä ja sen myötä aloitetaan heidän sitouttaminen 

laadittuun strategiaan. Muutoksissa tulee huomioida tarvittavat resurssit ja kun kaikki 

vaiheet on selvitetty, muutokset otetaan suunnitelmallisesti käyttöön. Alla olevassa 

kuvassa on havainnollistettu kiinteistöstrategian kehittämisen sidokset. (Levänen 2013, s. 

95-96)  
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Kuva 3. Kiinteistöstrategian sidokset. 

2.3.4 Kiinteistöjohtamisen tunnusluvut 

Kiinteistöjohtamisessa tunnuslukuja voidaan jaotella ryhmiin niiden tuottamien tietojen 

perusteella. Alla olevassa taulukossa on esitetty fyysiset tunnusluvut, jotka sisältävät vain 

fyysisiä muuttujia. Fyysisillä muuttujilla ei ole suoranaista kustannusyhteyttä. (Levänen 

2013, s. 138)  

Taulukko 1. Fyysisten muuttujien tunnusluvut. 
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Kiinteistön kokonaiskustannukset, vuokra ja ylläpito ovat esimerkkejä kustannuksista, 

joita kiinteistöhallinnasta aiheutuu. Samalla nämä asiat ovat kustannuksiin liittyviä 

tunnuslukuja. Kiinteistökustannuksen tunnuslukuja verrataan yleensä kiinteistön 

fyysisiin tunnuslukuihin ja näin luvuista saadaan verrannaisia. Yrityksen ydintoiminnan 

tunnusluvut taas ovat yhteydessä yrityksen ydintoimintaan kuten liikevaihtoon, 

tulokseen, jalostusarvoon ja myyntiin. (Levänen 2013, s. 138)   

Kiinteistöjohtamisessa yleensä lasketaan tunnuslukuja, jotka liittyvät tilakustannuksiin. 

Yleisin tilakustannuksellinen tunnusluku on tilakustannus per neliömetri. Muita yleisiä 

tunnusluja ovat pinta-ala ja tilakustannukset työntekijää kohden, kiinteistön fyysinen 

kunto, asiakkaiden tyytyväisyys tiloja kohtaan sekä tilojen vajaakäyttöaste. 

Kiinteistöjohtamista mitataan siis monilla erityyppisillä tunnusluvuilla ja yleensä ne 

liittyvät joltain osin aina kustannuksiin ja talouteen. (Levänen 2013, s. 139)  

2.3.5 Toimitilakustannus 

Julkisen omaisuudenhallinnan päätavoitteena on varmistaa, että hallinto ymmärtää 

omaisuuden perusteella määräytyvät kustannukset sekä operationaalisen omaisuuden 

pääoma-arvon. Omaisuuden hallinta julkisessa organisaatiossa on kirjanpidollisesti ja 

fiskaalisesti haasteellista vaikka sen määrittäminen on käsitteellisesti yksinkertaista. 

(Hanis ym. 2011, s. 39) 

Kiinteät ja muuttuvat kustannukset muodostavat kokonaisuuden, jota kutsutaan 

toimitilojen kokonaiskustannuksiksi. Vaikka organisaation toiminnassa tulisi vaihtelua, 

kiinteät kustannukset pysyisivät ennallaan.  Tuotantomäärät taas vaikuttavat muuttuviin 

kustannuksiin. Osa kustannuksista voi olla yhteiskustannuksia ja erillisiä kustannuksia tai 

osa voi olla välittömiä tai välillisiä kustannuksia. Ei ole aivan yksiselitteistä siis erottaa 

kiinteitä ja muuttuvia kustannuksia toisistaan. Muuttuviksi kustannuksiksi luetaan 

esimerkiksi toimintaa liittyvät raaka-aineet, valmisteet ja osat. Kiinteiksi kustannuksiksi 

luetaan esimerkiksi vakuutukset, poistot, korot, vuokrat, lämmitys ja siivous maksut. 

Yleisesti ottaen kiinteistökustannukset jaotellaan ylläpitokustannuksiin, 

pääomakustannuksiin sekä toimitilapalveluihin. Alla olevassa taulukossa on esitetty mitä 

eri kustannuksia kuuluu mihinkin kiinteistökustannuksen lohkoon. (Levänen 2013, s. 

141)  
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Taulukko 2. Kiinteistökustannukset lohkoittain. 

 

2.3.6 Pääomakustannus 

Rahoituskustannuksen vieras ja oma pääoma muodostaa pääomakustannusten 

kokonaisuuden. Pääomakustannukset (capital cost) ovat pitkävaikutteisia 

kustannustekijöitä ja ne johtuvat yleensä kiinteistön hankinnasta aiheutuvista pääoman 

sitoutumisista. Pääomakustannus sisältää laskennalliset poistot sekä korkokulut. Vierasta 

pääomaa käytettäessä aiheutuu ulkoista korkoa (interest). Investoinnin nykyarvolla 

haetaan nolla nykyarvoa silloin, kun käytössä on sisäinen korkokanta (internal rate on 

return). Poistot (depreciations) jaksotetaan siten, että se kuvastaa kiinteistön käyttöajan 

kustannuksia ja se kuvastaa hankinnan arvoon perustuvia pääomakustannuksia. (Levänen 

2013, s. 141)  

2.3.7 Ylläpitokustannukset 

Kiinteistöjen ylläpitokustannuksista suurimpia ovat vuosikorjaukset, siivous ja 

lämmityskustannukset. Kiinteistön ylläpitokustannuksia lasketaan yleensä 
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kirjanpitoasetuksen mukaisella kiinteistökaavalla. Alla olevassa taulukossa on esitetty 

kiinteistökaavan (kirjanpitoasetus 1 luku 4 §) mukainen kuluryhmäjaottelu. 

Taulukko 3. Kiinteistökaavan mukainen kuluryhmäjaottelu. 

 

Kiinteistön hallintaan liittyy myös hallintakuluja. Näitä kuluja aiheutuu 

kiinteistöhallinnan palkkakuluista sivukuluineen, toimistotarvikkeista sekä mahdollisista 

ostopalveluista. Huolto- ja käyttökuluja syntyy laitteistojen korjauksista, koneiden ja 

järjestelmien ylläpidosta sekä muiden vastaavien järjestelmien toimintakunnon 

ylläpitämisestä. Ulkoalueiden kustannukset aiheutuvat piha-alueiden siistinä ja kunnossa 

pitämisestä, kuten lumitöistä ja nurmikonleikkauksista.  Siivouskuluksi katsotaan siitä 

aiheutuvat palkkakustannukset sivukuluineen, puhdistusaineet ja tarvikkeet, 

mattokustannukset, laitevuokrat sekä mahdollisesti ulkopuoliset ostetut siivouspalvelut. 

Lämmityskustannukset syntyvät tilojen lämmittämisen perusteella. Vesi- ja jätevesi 

kustannukset aiheutuvat käytetyn veden perusteella. Sähkökuluja ovat siirtomaksu, 

energiamaksut ja mahdollinen sähkömittarivuokra. Jätehuollon kustannuksia syntyy 

jätteiden käsittelymaksuista ja jätteiden kuljetuksista. Jäteastioiden 

vuokrauskustannukset ovat myös jätehuoltoon luettavia kustannuksia. 

Vahinkovakuutuksiin kuuluu kiinteistön vakuutukset, kiinteistönkorjausten aikaiset 
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vakuutukset sekä muuta kiinteän omaisuuden turvaavat vakuutusmaksut. Mahdolliset 

tontti- ja tilavuokrat sekä vastikkeet luetaan vuokrakuluiksi. Kiinteistöveroja aiheutuu 

varsinaisesta kiinteistöstä, mutta myös omistuksessa olevasta maa-alueesta tai 

tonttimaasta. Rakennustekniikan ja siihen verrattavien järjestelmien kunnostaminen ja 

säilyttäminen katsotaan kuuluvaksi korjaus- ja kunnossapitokuluihin. (Levänen 2013, s. 

142-143)  

2.3.8 Kiinteistön kustannukset 

Kiinteistökustannuksia aiheutuu suunnittelusta ja rakentamisesta, ylläpitämisestä, 

peruskorjauksista, jalostuskustannuksista, maavuokrista sekä jäännösarvokustannuksista. 

Kiinteistön elinkaari kustannuksia tarkasteltaessa tulee huomioon ottaa myös jätteen 

käsittely, luonnon kustannukset, energiakustannukset, raaka-aineiden kustannukset sekä 

veteen, ilmaan ja maaperään pääsevät päästöt. Alla olevassa kuvassa 4 on esitetty 

kiinteistökustannukset. (Levänen 2013, s. 182-183)  

 

Kuva 4. Kiinteistökustannusten jaottelu. 

Kiinteistön ylläpito kustannukset syntyvät kiinteistön hoidon kustannuksista sekä 

kiinteistön kunnossapidon kustannuksista. Kiinteistön isännöinti, ulkoalueiden ja 

rakennuksen huolto, siivous, eri energiat, vuosikorjaukset ja veden kulutukset kuuluvat 

kiinteistönhoitokustannuksiin. Kiinteistön elinkaaren loputtua kiinteistö aiheuttaa 

purkukustannuksia. Kiinteistön kunto ja käytettävyys varmistetaan kiinteistön 

ylläpidolla. Ylläpito kohdistuu kiinteistön rakenteisiin, teknisiin järjestelmiin sekä 

aluerakenteisiin. Ylläpitokustannukset jakautuvat kahteen osa-alueeseen, joita ovat 
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kunnossapitokustannukset sekä käyttö- ja huoltokustannukset. Alla olevassa kuvassa on 

tarkennettu kuinka kiinteistön ylläpitokustannukset jakautuvat. (Levänen 2013, s. 183-

184)  

  

Kuva 5. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten jakautuminen. 

2.3.9 Tuotanto-omaisuuden hallinta 

Tuotanto-omaisuuden hallinta (Asset Management) löytyy määritelmänä monista 

kansainvälisistä ja kansallisista standardeista. PSK 6201 määritelmän mukaan 

kunnossapito on hallinnollisten, teknisten ja johtamiseen liittyvien toimenpiteiden 

kokonaisuus, joiden tarkoitus palauttaa kohde tilaan tai säilyttää se tilassa, jossa se 

kykenee suorittamaan halutun toiminnon sen koko elinkaaren aikana. Schneiderin 

mukaan omaisuudenhallinnalla tarkoitetaan liiketoiminnan kannalta välttämättömien 

omaisuuksien hallintaa koko teknisen elinkaaren ajan. (Schneider ym. 2006) SFS-EN 

13306 standardi mukaan kunnossapito koostuu kaikesta elinkaaren aikaisista 

hallinnollisista, teknisistä ja liikkeenjohdollisista toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
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palauttaa tai ylläpitää kohteen toimintakyky riittävällä ja halutulla tasolla. John Moubrayn 

mukaan kunnossapidolla huolehditaan, että laitteet jatkavat sitä tehtävää, mitä niiden 

halutaankin tekevän (Heinonen ym. 2009, s. 26). 

Käytännössä kaikki edellä luetellut määritelmät ovat hyvin lähellä toisiaan, mutta 

Moubrayn määritelmän mukaan jonkun tulee tietää, mitä laitteen toivotaan tekevän. 

Käytännössä laitteille tulee siis määrittää selkeät odotusarvot. Tämän avulla voidaan 

määrittää, miten laitteistoja huolletaan, korjataan tai ylläpidetään käytännön 

toimenpiteiden kautta. Laitteiden hankintahetkellä olisi jo oltava tiedossa laite 

vaatimukset, jotta laitteiden ylläpitokin pystytään huomioimaan riittävän aikaisessa 

vaiheessa. (Heinonen ym. 2009, s. 26) 

Mitä enemmän yrityksessä on käytössä eri tyyppistä omaisuutta, sen tärkeämpää on 

ymmärtää eri omaisuuksien roolit toiminnan kannalta ja olisi erittäin tärkeä varmistua 

omaisuuden kehityksen, operoinnin ja hankinnan tehokkuudesta eri elinkaaren vaiheessa. 

Hallintajärjestelmän puute omaisuuden hallinnassa voi johtaa huonoon kommunikaatioon 

kunnossapidon ja operatiivisen toiminnan välillä. Samalla myös yrityksen johtohenkilöt 

voivat joutua tämän tiedon ulkopuolelle. Tiedon kulkemattomuus voi aiheuttaa harmaan 

rajapinnan yrityksen johdon strategisten tavoitteiden, operatiivisen toiminnan ja 

kunnossapidon välille. Harmaa rajapinta voi vaikeuttaa ja vääristää yrityksen 

omaisuuteen koskevien päätösten tekemistä eikä päätöksissä osata välttämättä ottaa 

kaikkia tarpeita huomioon. (Hastings 2015, s 14-15)  

Yrityksen toimintaan tuotanto-omaisuuden hallinta vaikuttaa talouden näkökulmasta 

hyvin merkittävästi. Kustannuseränä se on yrityksessä yksi suurimmista 

pääomakustannusten ja raaka-aine hankintojen jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että 

tuotanto-omaisuuden hallinta on yrityksen suurin hallitsematon kuluerä. Oikein 

johdetussa yrityksessä onkin tähän epäkohtana kiinnitetty huomiota ja omaisuuden 

hallinnan keinot ulottuvat myös tuotanto-omaisuuteen saakka. (Järviö ja Lehtiö 2017, s. 

27)  

2.4 Ammatillisen opetuksen reformi  

Ammatillisesta koulutuksesta tuli vuonna 2018 voimaan uusi laki, laki ammatillisesta 

koulutuksesta. Tähän lakiin koottiin yhteen kaikki ammatillista koulutusta koskevat 
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säädökset ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettu laki ja ammatillisesta 

peruskoulutuksesta annettu laki kumottiin. Samalla muutettiin opetus- ja kulttuuritoimen 

rahoituksesta annettua lakia sekä muita lakeja, jotka olivat tarpeen muuttaa ammatillisen 

koulutuksen lainsäädännön uudistamisen yhteydessä. Oppivelvollisuuslakia sovelletaan 

oppivelvollisiin ammatillisen koulutuksen suorittaviin opiskelijoihin elokuusta 2021 

alkaen. Vuonna 2022 ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus luetaan osaksi 

tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta. (Lahtinen ja Lankinen 2022, s. 74-75)  

Ammatillisen koulutuksen reformissa vuonna 2018 oli tarkoituksena uudistaa 

ammatillista koulutusta asiakaslähtöisemmäksi ja osaamisperusteisemmaksi 

kokonaisuudeksi. Lisäksi yksilöllisiä oppimispolkuja ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista 

lisättäisiin sekä toimintaa ohjaavien lakien määrää ja tulkintaa yksinkertaistettiin. 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019) Alla olevasta kuvasta voi havainnoida Opetus- ja 

kulttuuriministeriö laatimana mitä ammatillisen koulutuksen uudistus tuo mukanaan.  

 

Kuva 6. Ammatillisen koulutuksen muutokset. 

Reformi toi muutosta ammatillisen koulutuksen järjestämiseen. Koulutuksen järjestäjän 

näkökulmasta uudistus muuttaa useaa eri totuttua toimintatapaa. Lainsäädännön uudistus 

tuo koulutuksen järjestäjälle lisää joustavuutta ja vapautta vastata osaamistarpeisiin. 
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Lisäksi koulutuksen järjestäjän ei tarvitse erotella rajoja nuorten ja aikuisten koulutuksien 

välillä. Koulutuksen järjestäjällä on yksi järjestämislupa, jonka puitteissa on 

mahdollisuus toimia. Rahoitusjärjestelmän uudistaminen antaa enemmän valtaa päättää 

koulutuksesta ja samalla se tukee keskeyttämisen vähentämistä ja kannustaa koulutuksen 

järjestäjää pitämään huolta jokaisesta opiskelijasta. Lisäksi rahoitusjärjestelmä suuntaa 

annettavaa koulutusta aloille, jossa on työvoimapulaa sekä lyhentää opiskeluaikoja.  

Rahoituksen perusteiksi uudistus määritti perusrahoituksen (50%), suoritusrahoituksen 

tutkinnoista ja tutkinnonosista (35%) sekä työllistymisten ja jatko-opintoihin siirtymisen 

perusteella (15%). (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2018. Mikä muuttuu ammatillisessa 

koulutuksessa koulutuksen järjestäjälle) 

Lakisääteisten suunnitelmien väheneminen mahdollistaa koulutuksen järjestäjälle 

paremmat mahdollisuudet vaikuttaa osaamisen arviointiin. Lisäksi henkilökohtaisen 

osaamisen arviointi on osana opiskelijan kehittämissuunnitelmaa koulutuksen järjestäjän 

vastuulla. Opetushenkilökunnan työ monipuolistuu jaetun asiantuntijuuden ja laajemman 

yhteistyön kautta. Työtä on tarkoitus tehdä useissa oppimisympäristöissä sekä 

työpaikoille on tarkoitus jalkautua ohjaamaan opiskelijoita. Opettajan toiminta painottuu 

valmentavaan ja ohjaavaan työotteeseen. Koulutuksen järjestäjällä on reformin jälkeen 

oikeus myöntää tutkinnot ja antaa todistukset opiskelijoille. (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö, 2018. Mikä muuttuu ammatillisessa koulutuksessa koulutuksen 

järjestäjälle)  

Opiskelija näkökulmasta katsottuna ammatillisen koulutuksen uudistus tuo myös 

mukanaan useita muutoksia. Opiskelussa lisäytyy joustavuus, kun opiskelijan osaaminen 

ratkaisee eikä opiskeluun käytettävällä kokonaisajalla ole merkitystä. Jokaisella 

opiskelijalla on oikeus opiskella omana tahtiinsa. Ammatillisten tutkintojen määrä 

väheni, mutta opiskelijan valinnaisuus tutkintojen sisällä lisääntyy ja opiskelijalla on 

mahdollisuus erikoistua eri tutkintojen sisällä. Opiskelemaan hakeutuessa jatkuva haku 

on pääväylä, mutta yhteishaun kautta hakeutuvat opiskelemaan ne opiskelijat, joilla ei ole 

toiseen asteen tutkintoa suoritettuna ja ne, jotka hakevat opiskelemaan suoraan 

peruskoulutusta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen 

kehittämissuunnitelma (HOKS). Opiskelijalle annetaan osaamista hänen omien 

tarpeidensa mukaisesti. Yhteishaun kautta tuleville opiskelijoille annetaan koko tutkinto, 

mutta opiskelijan aikaisempi osaaminen mahdollistaa myös sen, että hän voi suorittaa 

pelkästään tutkinnon osia. Periaatteena on se, että jokainen opiskelija opiskelee vaan 
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sellaista mistä hänellä ei vielä ole osaamista. Opiskelijan oppimisympäristöt ovat 

monipuoliset.  (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2018. Mikä muuttuu ammatillisessa 

koulutuksessa opiskelijalle)  

Opiskelua voi joustavasti suorittaa työpaikoilla, virtuaalisesti aikaisempaa enemmän sekä 

oppilaitoksessa. Työllistymisen kynnys madaltuu työpaikalla tapahtuvan opiskelun 

myötä. Oppisopimus ja koulutussopimus sekä niiden yhdistäminen joustavasti lisäävät 

työpaikalla tapahtuvaa opiskelua. Opiskelijalla on lisäksi mahdollisuus suorittaa tutkinto 

näyttöjen perusteella ja kaikki näytöt on mahdollista antaa työpaikoilla. (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö, 2018. Mikä muuttuu ammatillisessa koulutuksessa opiskelijalle)  

Sidosryhmien ja työelämän suunnasta katsottaessa uudistus tuo mukanaan lukuisia 

joustavuutta lisääviä uudistuksia. Työelämän tarpeisiin pystytään vastaamaan 

ensisijaisesti tutkinnon sisältöä muuttamalla. Opiskelija voi hankkia osaamista juuri 

työelämän tarpeiden mukaan suorittamalla joko koko tutkinnon tai tutkinnon osia. 

Työelämän perustaitoja varten perustutkintoihin kuuluu yhteiset opinnot aina. Opiskelija 

voi opiskella yhteisiä aineita aina, jos kokee niiden olevan tarpeellisia, vaikka suoritettava 

tutkinto olisi ammatti- tai erikoisammattitutkinto. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2018. 

Mikä muuttuu ammatillisessa koulutuksessa työelämälle)  

Työpaikalla tapahtuvaan opiskeluun on luotu selkeämpi toimintamalli. Oppisopimus ja 

koulutussopimus mahdollistavat yksilöopiskelijan opiskelun suoraan työpaikalla. 

Työpaikalla tapahtuva opetus on aina huomioitu osaksi opiskelijan henkilökohtaista 

kehittämissuunnitelmaa. Työpaikan edustajalla on mahdollisuus osallistua työpaikalla 

tapahtuvan opetuksen suunnitteluun. Koulutussopimuksessa ei ole määritetty opiskelun 

laajuutta eikä opiskelun kestämiseen määräaikoja. Koulutussopimuksessa olevalle 

opiskelijalle ei makseta palkkaa eikä hän ole työsuhteessa työpaikkaan. Työpaikka ja 

koulutuksen järjestäjä laatii yhteistyössä suunnitelman siitä, kuinka opetus järjestetään 

työpaikalla. Opiskelijalla on oikeus koulutussopimuksessa ollessaan opintotukeen, 

maksuttomaan ateriaan oppilaitoksen tarjoamana sekä koulumatkakorvaukseen. 

Oppisopimuksessa opiskelija on työsuhteessa työpaikkaansa. Pääasiallinen opiskelijan 

oppiminen tapahtuu työpaikalla, mutta tarvittaessa oppimista voidaan täydentää muilla 

tarpeen mukaisilla oppimisympäristöillä. Oppisopimus voidaan tehdä myös yrittäjälle 

yrittäjän oppisopimuksena ja työajan viikossa tulisi vähintään olla 25 tuntia. (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö, 2018. Mikä muuttuu ammatillisessa koulutuksessa työelämälle) 
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Työnantajan näkökulmasta koulutuskorvausten käytännöt ovat selkeämmät. 

Koulutussopimustyöpaikka ei saa kouluttamisesta korvausta lukuun ottamatta vaativan 

erityistuen opiskelijan osalta. Oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä maksetaan 

työpaikalle korvausta, mikäli oppilaitos ja työpaikka katsovat koulutuksen järjestämisen 

aiheuttavan työpaikalle kustannuksia. Korvauksesta sovitaan kumppaneiden kanssa 

tapauskohtaisesti erikseen. Työelämällä on uudistuksen jälkeen mahdollisuus olla 

arvioimassa opiskelijoiden osaamista yhteistyössä opetushenkilöstön kanssa. Osaamisen 

näytöt annetaan pääasiassa oikeissa työympäristöissä työpaikoilla. Arvioinnin antamisen 

perusteisiin saa työpaikan edustajat aina erillisen perehdytyksen. Arvioinnin antamisesta 

vastaa kuitenkin koulutuksen järjestäjä.  Työelämällä on lisäksi mahdollisuus olla 

varmistamassa tutkintojen laatua erilaisten työelämätoimikuntien kautta. Suomessa on 

noin 40 työelämätoimikuntaa, jotka varmistavat koulutuksen työelämälähtöisyyttä ja 

tutkintojen laatua. Koulutuksen järjestäjä huolehtii kuitenkin hallinnolliset työt. (Opetus- 

ja kulttuuriministeriö, 2018. Mikä muuttuu ammatillisessa koulutuksessa työelämälle) 

Ammatilliseen koulutukseen liitetään osa työvoimakoulutuksesta. Osa tutkintoon 

johtamattomista ammatillisista työvoimakoulutuksista ja tutkintotavoitteinen 

työvoimakoulutus siirtyvät osaksi ammatillista koulutusta. Koulutukseen pääseminen 

nopeutuu ja koulutuksen laatu paranee työttömien ja muutostilanteessa olevien yritysten 

osalta. Ammatillisella koulutuksen järjestäjällä on entistä paremmat mahdollisuudet 

reagoida elinkeinorakenteen muutoksiin. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2018. Mikä 

muuttuu ammatillisessa koulutuksessa työelämälle) 

2.5 Sidosryhmäyhteistyö 

Sidostyhmä on terminä vaikeasti määritettävä kokonaisuus. Se ei ole yksiselitteinen vaan 

määritelmään vaikuttaa jokainen tapaus omalla tavallaan. Sidosryhmä on terminä laajalti 

käytetty ja sitä käytetään niin yritystoiminnassa, julkishallinnossa, politiikassa kuin 

medioissakin. (Mainanders ym. 2011, s 226-227) Sidosryhmätermiä voidaan pitää jopa 

kyseenalaisena eikä niinkään monitulkintaisena tai epäselvänä. Sidosryhmä on terminä 

helposti moneen aihealueeseen soveltuva ja useat tutkijat tykkäävätkin käyttää kyseistä 

termiä useissa eri yhteyksissä. Termin tulkittavuus tilanteen mukaan aiheuttaa kiistaa 

tutkijoiden välille ja terminologiaan liittyvät kiistat heikentävät sidosryhmätutkimuksen 

alan uskottavuutta. (Miles 2012, s. 295) Mitchell ym (1997) mukaan sidosryhmien 

liiallisen tarkka määrittäminen ei ole edes tarpeellista tai mielekästä. 
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Freeman antoi sidosryhmän kehittämiselle alkusysäyksen vuonna 1984 julkaisemassaan 

kirjassa Strategic Management: A Stakeholder’s Approach. Tavoitteena Freemanilla oli 

esittää strategiselle johtamiselle vaihtoehto aikana, jolloin kiihtyvä kilpailu ja 

globalisaatio alkoivat vaikeuttamaan yrityksen toiminta prosesseja. Freeman pyrki 

ymmärtämään yrityksen sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien keskinäistä vaikuttavuutta. 

(Mainanders ym. 2011, s 227)  

Sidosryhmiä ovat ne kaikki tahot, johon yritys vaikuttaa tai voi vaikuttaa. Sidosryhmiä 

ovat myös ne toimijat, jotka omalla toiminnallaan vaikuttavat tai voivat vaikuttaa 

yritykseen (Juutinen 2016, s. 124-125). Freemanin mukaan varhaisessa sidosryhmän 

tunnistamisen vaiheessa sidosryhmiksi luettiin vain työntekijät, omistajat, toimittajat, 

asiakkaat, rahoittajat sekä yhteiskunta (Freemanin ym. 2010, s 5). Nykyisillään 

sidosryhmän määritelmä on kuitenkin laajentunut Juutisen kuvauksen mukaan ja 

kokonaisuutta ollaan kyetty hahmottamaan laajemmaksi. Yrityksen on tärkeä tunnistaa 

omat sidosryhmänsä. Tunnistamisessa tulee huomioida vaikutuksen tila. Onko vaikutus 

negatiivista vai positiivista, onko vaikutus välitöntä vai välillistä, positiivista vai 

negatiivista. Helposti tunnistettavia sidosryhmiä ovat omistajat, asiakkaat, naapurusto, 

henkilöstö, toimittajat ja alihankkijat sekä kumppanit. Yrityksen menestyksellisyys 

vaikuttaa esimerkiksi omistajiin, joiden asettamat tavoitteet toiminnalle joko täyttyvät tai 

jäävät täyttymättä. (Juutinen 2016, s. 124-125) 

Mitchell ym. (1997, s. 857) jaottelevat sidosryhmät teoreettisesti kahteen eri 

määritelmään: kapeisiin ja laajoihin määritelmiin. Kapea-alaisilla näkemyksillä pyritään 

määrittämään merkitykselliset ryhmät sen perusteella, kuinka ne vaikuttavat yrityksen 

tärkeisiin taloudellisiin etuihin. Yleiset kapea-alaisen määritelmän näkemykset 

perustuvat todellisuuteen, joka koostuu rakallisesta ajasta, rajallisesta resurssista ja 

huomioista sekä johtajien rajallisesta kärsivällisyydestä ulkoisten rajoitteiden 

käsittelemiseen. Laajassa määritelmässä on kyseessä sidosryhmät, jotka vaikuttavat 

yrityksen toimintaa, mutta ne eivät suoraan vaikuta yrityksen taloudellisiin intresseihin. 

Hyvässä ja toimivassa liiketoimintasuhteessa molempien osapuolten odotukset ja tarpeet 

täyttyvät. Perusteellisena tavoitteena kumppanuudessa on luoda ja tuottaa toiselle 

osapuolelle lisäarvoa ja sitä kautta saada menestystä liiketoimintaan. Jotta yhteistyölle 

voidaan laittaa tuloksellinen tavoite, tulee molempien osapuolten ymmärtää 

yhteistyösuhteen toiminta ja mitkä asiat kyseiseen toimintaan vaikuttaa. 



32 

 

Toimittajasuhteessa ostaja ohjaa yleensä arvonluontia sopimuksien avulla. Sopimuksissa 

määritellään osapuolten vastuut ja oikeudet. Toimittaja tuottaa sovittua palvelua ja ostaja 

suorittaa siitä sovitun korvauksen. Kaikki yhteistyö tapahtuu kuitenkin 

vuorovaikutussuhteessa eikä sitä voida ohjata pelkällä sopimuksella. (Nieminen 2016, s. 

107-108)  

Philipsin (1997) ja Greenwoodin ja Van Buren III:n (2010, s. 428) mukaan toimivassa 

sidosryhmäyhteistyössä korostuu luottamus ja oikeudenmukaisuus. Luottamusta voidaan 

määrittää siten, että kuinka vakuuttunut osapuoli on toisen osapuolen rehellisyydestä ja 

luotettavuudesta (Morgan ja Hunt 1994, s. 23-24). Luottamusta määrittää myös se, kuinka 

valmis toinen osapuoli on olemaan riippuvainen toisesta osapuolesta. (Moorman ym. 

1993, s. 82) Sidosryhmäsuhteessa luottamusta voidaan kuvata esimerkiksi siten, että 

kuinka valmis toinen kumppani on antamaan toiselle päätäntävallan omista 

toimintaedellytyksistä. Luottamukseen liittyy usein haavoittuvuuden näkökulma. 

Luottamuksessa annetaan toiselle oikeus päättää asiaoista, joiden muututtua voi toiselle 

osapuolelle aiheutua merkittävää haittaa. (Greenwoodin ja Van Buren III 2010, s. 426) 

Greenwoodin ja Van Buren III:n (2010, s. 425) mukaan luottamus on erittäin olennaista 

sidosryhmäyhteistyössä, jotta yhteistyö olisi kestävällä pohjalla. 

2.5.1 Eri sidosryhmien määräytyvyydet 

Sidosryhmäteorioiden määrityksiä on useita. Jonesin ja Wicksin (1999, s. 207) mukaan 

kolme keskeistä sidosryhmäteoriaa määrittyvät seuraavasti: 1. Organisaatio muodostaa 

kumppanuuden sellaisten sidostyhmien kanssa, joiden yritystoiminnoissa on keskinäistä 

vaikuttavuutta. 2. Sidosryhmien intressit ovat itseisarvoisia kaikkien legitiimien 

sidosryhmien kesken. 3. Tarkastellaan sidosryhmien luonnetta tarkastelemalla 

suhdetoiminnan prosesseja ja tuloksia sidosryhmän sekä yrityksen näkökulmasta.  

Mitchellin ym. (1997, 855-867) mukaan sidosryhmät voidaan jakaa kolmen eri 

määritelmän perusteella. Määritelmiä ovat valta, legitimiteetti sekä kiireellisyys. Valta 

viittaa kykyyn saada toinen osapuoli tekemään jotain omasta vapaasta tahdostaan ilman 

erillistä komentoa. Valta sidosryhmätyössä voi olla pakottavaa, utilitaristista tai 

normatiivista. Legitimiteetti kertoo sidosryhmän oikeutuksesta eri toimiin erilaisissa 

sosiaalisissa konteksteissa. Legitimiteetti ja valta onkin hyvin läheisessä kytköksessä 

toisiinsa nähden, koska vallan käyttö ilman oikeutusta olisi erittäin ongelmallista. 

Kiireellisyys määrittää sidosryhmäyhteistyössä aikataulun sille, kuinka nopeaa reagointia 
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eri sidosryhmät odottavat. Kaksi ehtoa tulee täyttyä kiireellisyyden määrittämisessä. 

Ensinnäkin sidosryhmäsuhteen tulee olla sidosryhmälle tärkeä tai kriittinen ja toiseksi, 

suhteen tulee olla luonteeltaan ajan suhteen herkkä. 

Omistajat ovat yritykset tärkein sidosryhmä. He ovat sijoittaneet omaa omaisuuttaan 

yritykseen ja he odottavat yrityksen tuottavan sijoituksilleen tuottoa. Omistajat 

määräytyvät sidosryhmään siten taloudellisten vaikutusten perusteella. Huonosti 

menestyvä yritys voi joutua pitämään yhteistoiminta menettelyn mukaiset neuvottelut 

(YT-menettely). Tällaisessa tapauksessa yrityksen henkilöstö voi joutua irtisanotuksi tai 

bonuksia voidaan pidättää. Tällaisessa tapauksessa myös henkilöstö määräytyy 

taloudellisten vaikutusten perusteella sidosryhmäksi. Yrityksen investoidessa, saadessa 

suuria vuosituloja tai muuten menestyessä voidaan yhteiskunnan saavan hyötyä yrityksen 

menestyksestä erilaisten verojen ja työllistämisten kautta. Näin koko yhteiskunta voidaan 

katsoa kuuluvaksi tähän sidosryhmään. Vaikka yrityksellä on taloudellisten näkökulmien 

kautta tarkasteltuna lukuisia sidosryhmiä, ei yritys voi tehdä sidosryhmien määrittelyä 

pelkästään tästä näkökulmasta vaan yrityksen tulee tarkastella sidosryhmiä 

kaukokatseisesti kokonaisuuden kautta. (Juutinen 2016, s. 126) 

Yrityksen tulee tarkastella sidosryhmiä niiden riskien kautta, joita toiminta suuntaan tai 

toiseen voi aiheuttaa. Yritykselle ei siten riitä, että se tunnistaa omat riskinsä, vaan sen 

tulee saada kokonaiskäsitys riskeistä, joita se voi aiheuttaa sidosryhmilleen. Yrityksen 

tulee myös käsittää ja ymmärtää ne riskit, joita heidän sidosryhmät voivat aiheuttaa 

heidän omalle toiminnalleen. Eräs tärkeä tunnistettava riski on toimintaympäristöstä 

aiheutuva riski ja sen monikanavainen vaikutus sidosryhmien välillä. (Juutinen 2016, s. 

126)  

Toimittajat ja alihankkijat ovat yrityksen tärkeimpiä sidosryhmiä ja ne kuuluvatkin 

suoraan yrityksen arvoketjuun. Alihankkijoiden ja toimittajien tilausmassojen riippuvuus 

vaikuttaa suoraan näiden yritysten menestykseen, jos asiakasyritys menestyy. 

Asiakkaiden ja alihankkijoiden tai toimittajien välisissä sopimuksissa on yleistynyt 

vaatimukset yritys etiikan noudattamisesta ja yleisen lainsäädännön noudattamisesta. 

Toimittaja tai alihankkija saavuttaa oman toimittajalupansa, kun he voittavat 

kilpailutuksen, täyttää laatuvaatimukset sekä kaikki muut asiakkaan edellyttämät muut 

vaatimukset. Mitä enemmän toiminta on sidosryhmissä verkostomaista, sen enemmän 

yhden yrityksen liikkeet ja muutokset vaikuttavat toisiin sidosryhmiin. Tällaisessa 
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tilanteessa on erittäin tärkeää sopia yhteisistä yritysvastuun pelisäännöistä. (Juutinen 

2016, s. 127-128)  

2.5.2 Sidosryhmäanalyysi 

Sidosryhmiä voidaan analysoida matriisimallin avulla. Matriisimallissa analysoidaan 

sidosryhmän kiinnostuksen tasoa sekä vaikutus mahdollisuutta yritystä kohtaan. 

Yritykset, joilla on suuri vaikutus mahdollisuus ja ovat kiinnostuneita ovat yritykselle 

kaikkein tärkeimpiä sidosryhmiä. Näiden sidosryhmien odotukset tulee täyttää ja täyttyä. 

Yrityksen kannattaa myös huomioida ne sidosryhmät, joiden vaikutus mahdollisuus on 

suuri, mutta yritys ei välttämättä ole kiinnostunut tällä hetkellä. Alla olevassa kuvassa on 

havainnollistettu sidosryhmien analyysia matriisimallin avulla. (Juutinen 2016, s. 128-

129)  

 

Kuva 7. Sidosryhmämatriisi. 

2.5.3 Vuorovaikutuksen keinot sidosryhmässä 

Kiinnostuksen taso ja vaikuttamisen mahdollisuudet vaikuttavat siihen, kuinka 

sidosryhmien keskeinen vuorovaikutus tapahtuu. Osa sidosryhmistä haluaa toimia 

kumppanuusmallilla, toisille avoin tiedottaminen on soveltuvin sekä osa voi haluta 
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vuorovaikutusta suoritettavan vuoropuhelun perusteella. Avoimessa tiedottamisessa 

tiedottaminen on oma-aloitteista ja ennakoivaa. Kaikkia halukkaita sidosryhmään 

kuuluvia tiedotetaan hankkeista, muutoksista tai tärkeistä tapahtumista. Vuoropuhelussa 

vuorovaikutus on tiiviimpää. Vuoropuhelua voidaan käsitellä myös tapaamisten sarjana, 

jossa molemmat osapuolet avoimesti kertovat tulossa olevista asioista, tavoitteista ja 

odotuksista. Näin molemmat osapuolet voivat tiedostaa muiden tahtotilat ja odotukset. 

Vuoropuhelussa sovitaan yleisesti yhteinen aikataulu, jonka perusteella neuvotteluja 

käydään. Monitoroinnissa seurataan yrityksiä, jotka aktivoituessaan voivat vaikuttaa 

yritykseen suuresti. Seuranta on tapauskohtaista, mutta sitä voidaan tehdä esimerkiksi 

median kautta, verkkosivuilta tai suoraan vuorovaikutuksesta. Kumppanuus tai yhteistyö 

puolestaan hyödyntää sidosryhmien omaamista laajemmin. Kumppanuutta voi olla 

projektiluonteisesti tai pitempi aikaisena strategisena kumppanuutena. Alla olevassa 

kuvassa 8 on havainnollistettu sidosryhmien vuorovaikutukselle sopivia keinoja. 

(Juutinen 2016, s. 130-131)  

 

Kuva 8. Vuorovaikutuksen keinot sidosryhmissä. 
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2.5.4 Sidosryhmäyhteistyön kehittäminen 

Sidosryhmässä olevien yritysten intresseissä on useimmiten erilaisia intressejä. 

Toimivassa sidosryhmäyhteistyössä on tärkeää löytää tasapaino eri intressien ja 

tavoitteiden osalta. (Frow ja Payne 2011, s. 232-233; Hillebrand ym. 2015, s. 417) 

Intressien ja tavoitteiden eroja ei voi laajassa sidosryhmässä välttää ja näin ollen yrityksen 

on mahdotonta tyydyttää kaikkien kumppaneiden toiveet ja tavoitteet. Yrityksen tuleekin 

tavoitella tasapaino tilannetta siten, että useimman kumppanin intressit ja tavoitteet tulee 

tyydytetyksi. (Oliver 1991, s. 153) 

Eri organisaatioiden välisten yhteistyömallien kehittäminen tulee olla systemaattista. 

Yhteistyön kehittäminen edellyttää molemmilta osapuolilta ennen kaikkea oikeaa 

asennetta.  Jos halutaan toimiva, oikeisiin asioihin perustuva, tehokas ja tavoitteellinen 

yhteistyö niin kumppanuudessa tulee olla oikeanlainen ilmapiiri. Oikea ilmapiiri 

mahdollistaa yhteisen kehittämisen ja kehittymisen. Yhteistyön kehittäminen ei ole 

projekti vaan se on jatkuvaa toimintaa, joka vaatii molemmilta osapuolilta panostusta. 

Kun ollaan tyytyväisi nykyiseen olotilaan, kehittyminen loppuu ja kilpailukyky 

heikkenee. Itsetyytyväisyyttä tulee välttää, se on vaarallinen olotila. (Nieminen 2016, s. 

110)   

Motivoituneet ja osaavat henkilöt ovat avain asemassa hyvässä yhteistyössä. 

Arkitoiminnassa yhteistyö tapahtuu eri yksilöiden välillä. Mitä motivoituneimpia nämä 

yksilöt ovat, sitä parempi lopputulos arkisessa yhteistyössä saavutetaan. Hyvä strateginen 

yhteistyö avaa ymmärtämään myös sidosryhmien yksilöiden tarpeet. 

Sidosryhmäyhteistyön rajapinnassa työskentelevät henkilöt tulee olla motivoituneita ja 

heidän tulee ymmärtää yhteistyön merkitys. Käytännössä yhteistyö edellyttää 

molemmilta osapuolilta joustoa puoleen, jos toiseen. Osittain osapuolet joutuvat 

luopumaan omista toimintatavoista ja hakemaan uusia yhteisiä menetelmiä. Pitkässä 

juoksussa toimivassa ja hyvässä yhteistyössä on kyse siitä, että jokainen osapuoli on 

valmis tekemään töitä yhteistyön eteen ja jaksaa uskoa yhteiseen tulevaisuuteen. Alla 

olevassa kuvassa on esimerkiksi havainnollistettu hyvän yhteistyön perustaa. (Nieminen 

2016, s. 113-114)    
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Kuva 9. Hyvän yhteistyö perusta mukaillen Niemistä (2016) 

Hyvän yhteistyökumppanin kanssa voidaan edistää toimintaa eri innovaatioiden avulla. 

Toimittaja pystyy investointien avulla vahvistamaan yhteistyötä. Investointien avulla 

toimittaja pystyy kehittämään prosesseja sekä tätä kautta tukee asiakkaan kanssa tehtävää 

tulevaisuuden liiketoimintaa. Investoimalla yhteiseen tarkoitukseen toimittaja ilmaisee 

myös sitoutuneisuuttaan sidosryhmäkumppanuuden kehittämiseen. Ostava osapuoli voi 

vahvistaa yhteistyötä esimerkiksi ottamalla sidosryhmät osaksi yrityksen tuotekehitystä. 

Kun yhteistyössä kehitetään toimintaa, niin yhteistyön laatu paranee ja tieto liikkuu 
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osapuolten välillä nopeasti ja oikeaan aikaan. Ostavan organisaation kannattaa siis 

maksimoida kaikki yhteistyö mitä uusien innovointien kehittämisessä on mahdollista. 

Tuotekehitykseen osallistumisen positiivisia vaikutuksia on tutkinut myös (Johnsen 

2008). Alla olevassa kuvassa on esitetty Johnsenin (2008, s. 195) näkemyksen mukaan 

ne tekijät, jotka erityisesti vaikuttivat tuotekehitykseen positiivisesti. (Nieminen 2016, s. 

138-139)  

 

Kuva 10. Tuotekehityksen positiiviset vaikutteet mukaillen Johnsenia (2008). 

2.6 Synteesi keskeisistä tilahallinnan haasteista 

TK1: Mitkä ovat tilahallinnan keskeiset haasteet ammatillisessa oppilaitoksessa? 

Ammatillisen koulutuksen järjestäminen on luvanvaraista toimintaa ja lähtökohtaisesti 

koulutusta voi Suomessa antaa kuntayhtymät, kunnat, rekisteröidyt yhteisöt ja säätiöt. 

Järjestämisluvan saamisen edellytyksenä on, että koulutuksen järjestäjän toimintaa 

pidetään taloudellisesti ja toiminnallisesti edellytykset täyttävänä. Koulutuksen 

järjestäjän tulee kyetä toteuttamaan tehtävänsä asianmukaisesti. Koulutuksen järjestäjän 

tulee myös huolehtia opetustoiminnan laadusta, tuloksellisuudesta, vaikuttavuudesta ja 
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siitä, että koulutuksen järjestäjältä löytyy tarkoituksen mukaiset oppimisympäristöt 

tarvittavine laadunhallinta menettelyineen.  

Ammatilliseen koulutukseen hakeudutaan kahta eri väylää pitkin. Jatkuvan haun kautta 

hakeutuu henkilöt, joilla on jo toisen asteen tutkinto suoritettuna. Yhteishaun kautta 

hakeutuvat opiskelijat tulevat suoraan peruskoulusta jatko-opintoihin. Varsinaista 

opetusta voi koulutuksen järjestäjä halutessaan järjestää työpaikoilla, oppilaitoksissa tai 

virtuaalisesti. Koulutuksen järjestämisen tyyli on täysin koulutuksen järjestäjän 

päätettävissä ja eri pedagogisia vaihtoehtoja hyödyntämällä saadaan koulutuksen 

järjestämiseen lukuisia eri mahdollisuuksia.  

Digitalisaation hyödyntäminen etäopetuksen järjestämisessä on ottanut suuria 

kehitysaskelia. Digitalisaatio tuokin erityisen mahdollisuuden tarjota opetusta aikaan ja 

paikkaan sitomattomana aikaisemmista opetustavoista poiketen. Etäopetuksen antamisen 

määritelmä on vaikea hahmottaa, mutta sen tekeminen on kuitenkin välttämätöntä. 

Oppivelvollisille opiskelijoille etä- ja monimuoto-opetuksen antaminen on kielletty, 

mutta jatkuvan haun kautta tuleville kyseiset muodot ovat täysin sallittuja. 

Opetusmuodon erottelu täytyy koulutuksen järjestäjän tehdä aina tapauskohtaisesti. Pitää 

ymmärtää milloin kyseessä on lähiopetus ja milloin etä- tai monimuoto-opetus. 

Ammatillisen koulutuksen järjestämisen mahdollisuudet tekevät tilahallinnasta 

haasteellista. Nuorten ikäluokkien koko on pienenevä ja se vaikuttaa lähiopetuksessa 

olevien opiskelijoiden määrään vähentävästi. Vastaavasti jatkuvan haun kautta tulevat 

kasvattavat osuuttaan tulevaisuudessa ja heille järjestettävä opetus ei ole lähiopetukseen 

velvoittavaa. Kun opiskelijoista enenevä määrä on lähiopetuksesta riippumatonta, 

digitalisaatiota hyödynnetään aikaan ja paikkaan sitomattomaan opetukseen ja viedään 

oppimisympäristöjä työpaikoille, luo nämä kokonaisuuden, jonka perusteella on vaikea 

suorittaa tilateknistä hallintaa kustannustehokkaasti, ydintoimintaa tukien, taloudelliset 

edellytykset ylläpitäen. 

Kiinteistöomaisuuden hallinta on jatkuva prosessi, joka kehittyy sitä mukaan, miten 

ymmärrys ja tieto lisääntyy päätöksentekoprosessin kanssa. Julkisessa organisaatiossa 

kiinteistöomaisuuden tavoite on tuottaa tilat mahdollisimman kustannustehokkaasti 

kaikki eri vaihtoehdot huomioiden. Yritysten kiinteistösalkku pyritään pitämään 

mahdollisimman optimaalisena, joten varsinainen johtamisprosessi on niiltä osin 

dynaaminen. 
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Erityisesti julkisten toimijoiden tulee tarkastella kiinteistöjen käyttöasteita tarkasti. 

Lisäksi kiinteistöjen käyttötarpeet tulee tiedostaa ja tarpeet yhdessä käyttöasteen kanssa 

luovat kokonaiskuvat kiinteistöjen tarpeellisuudesta. Varsinaisesti kiinteistöjen teknisellä 

käyttöiällä ei ole merkitystä tilan tarpeellisuuden kanssa, vaan kaikista ylimääräisistä 

kiinteistöistä tulisi päästä eroon. Kokonaisuudella tulee tavoitella kustannustehokkainta 

ja parasta voittoa tuottava kokonaisuus. Kiinteistöjen tarpeellisuus auttaa samalla myös 

kohdistamaan kunnossapito ja korjaustoimet kiinteistöihin, joita todella tarvitaan. 

Kiinteistösalkkua analysoidessa tulee huomioida organisaation tarpeet, odotukset sekä 

strategiset tavoitteet. Kiinteistökustannuksista suurimmat erät ovat ylläpitokustannuksista 

johtuvia, kuten lämmitys, siivous ja sähkö. Nämä kustannukset ovat niin sanottuja 

kiinteitä kustannuksia ja ne pysyvät ennallaan vaikka organisaation toiminnassa olisi 

vaihtelua. 

Kiinteän tuotanto-omaisuuden tarkoituksena on varmistaa, että koneet ja laitteet tekevät 

sitä mitä niiden on ajateltukin tekevän. Niiden on tarkoitus kestää myös koko elinkaaren 

ajan. Tärkeintä on kuitenkin tietää mitä laitteilta toivotaan, mitä niiden kuuluisi tehdä ja 

miten niitä kuuluisi hallita. Kustannuseränä tuotanto-omaisuuden hallinta on yksi 

suurimmista kulueristä yrityksessä. 

Ammatillisen koulutuksen järjestämisen mahdollisuudet vaikuttavat kiinteistö- ja 

kiinteänomaisuuden hallinnan kustannustehokkuuteen. Vanhat olemassa olevat tilat ja 

laitteet on mitoitettu aivan eri mitoitusperusteilla mitä nykyinen tai tulevaisuuden 

ammatillinen opetus edellyttäisi. Teorialuokkatiloissa ei ole huomioitu etäopetusta tai 

digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Työsalit on suunniteltu niin, että kaikki opetus 

tapahtuu niissä tiloissa. Kun huomioidaan tulevaisuuden väestörakenne, opetuksen 

järjestämisen monimuotoiset mahdollisuudet voidaan todeta, että kiinteistöjen 

käyttöasteet ovat jäämässä pieneksi. Lisäksi kun tiloja vapautuu, vapautuu myös koneiden 

ja laitteiden käyttöasteita. Huomioiden kiinteiden kustannusten osuudet, on 

kiinteänomaisuuden kustannusvaikutukset ammatillisessa koulutuksessa suuria. 

Suurimpien kustannusten aiheutumisperusteet, kun ovat tilojen käytöstä riippumattomia. 

Kustannuksia syntyy, vaikka tiloissa ei olisi toimintaa ollenkaan.  

Vuonna 2018 tuli voimaan laki ammatillisesta koulutuksesta. Tähän lakiin koottiin yhteen 

kaikki ammatilliseen koulutukseen liittyvät säädökset. Reformin tarkoituksena on 

uudistaa ammatillista koulutusta asiakaslähtöisemmäksi ja osaamisperusteisemmaksi 

kokonaisuudeksi. Lisäksi reformin avulla halutaan mahdollistaa yksilöllisemmät 
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oppimispolut, lisätä työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä helpottaa toimintaa ohjaavien 

lakien määrää ja tulkintaa. 

Koulutuksen järjestäjän kannalta reformin myötä joudutaan muuttamaan useita totuttuja 

toimintatapoja. Reformi tuo koulutuksen järjestäjälle lisää joustavuutta ja vapautta vastata 

tarvittaviin osaamistarpeisiin. Myös opiskelijan näkökulmasta reformi toi opiskeluun 

lisää joustavuutta. Reformin jälkeen osaaminen ratkaisee asiat, joita tarvitsee opiskella 

eikä opiskeluajalla ole enää merkitystä. Periaatteena on, että opiskellaan asioita, joita 

opiskelija ei vielä osaa ja opiskelijan omaan tahtiin soveltuvalla nopeudella. Kyseessä voi 

olla tutkintoon tähtäävä opiskelu tai pelkästään tiettyyn tarpeeseen perustuva tutkinnon 

osan opiskelu. Reformi myös mahdollistaa entistä monimuotoisemmat 

oppimisympäristöt opiskelijalle. Opiskelijan on mahdollista opiskella työpaikoilla, 

virtuaalisesti sekä oppilaitoksessa. Tutkinto on myös mahdollista suorittaa täysin 

työpaikoilla annattavien näyttöjen perusteella, jolloin oppilaitoksessa tapahtuvaa 

opiskelua ei välttämättä ole lainkaan. 

Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutus tilahallintaan on suuri. Koulutuksen 

kohdentaminen opiskelijan tarpeeseen, opetuksen siirtyminen työelämään sekä joustavat 

opiskeluajat vaikuttavat siihen, että tilojen käyttöasteet pienevät suurelta osin. Olemassa 

olevien tilojen joustavuus nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin on heikkoa. Tällaisessa 

tapauksessa tilat eivät palvele opetuksen järjestämistä odotettujen tavoitteiden 

mukaisesti. Opetuksen järjestäjältä odotetaan muutosta totuttuihin toimintatapoihin. Kun 

toimintatavat muuttuvat, muuttuu myös opetuksen järjestämiseen tarvittavat tilat ja 

laitteet. 
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3 EMPIRIA 

Tässä luvussa käsitellään tämän tutkimustyön kohteena olevan case-yrityksen 

ominaispiirteitä, jotka tukevat tutkimuksen tavoitteita ja tarkoitusta. Lisäksi 

tulevaisuuden vaikutukset on havainnollistettu erilaisin taulukoin, jotka kuvaavat 

henkilömääriä tulevaisuudessa sekä opiskelijoiden rakennetta hakeutumisen perusteella. 

Tutkimustyötä tukemaan on myös kuvattu kohdeyrityksen talonrakennusalan 

koulutuksen toimintaa ja on tilastoitu tilojen suhdetta opiskelijavuosikertymään sekä 

henkilöstön määrää on suhteutettu kertyneisiin opiskelijavuosiin. Näiden avulla päästään 

tarkastelemaan kohdeyrityksen tämän hetken kokonaisvaltaista tilannetta 

talonrakennusalan opetuksen osalta. 

3.1 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä ”JEDU” 

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä (JEDU) aloitti toimintansa vuoden 2012 alussa, 

jolloin Kalajokilaakson ja Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymät yhdistyivät 

(Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä 2022, Vuosikertomus ja tilinpäätös). 

Koulutuskeskus JEDU aloitti toimintansa vuonna 2018 ja opetuksen järjestäminen on 

Koulutuskeskuksen vastuulla. Koulutuskeskus JEDUn perustana on seitsemän erillistä 

ammattiopistoa, jotka kaikki ovat toimineet omana tulosyksikkönä. Lopullisen 

yhdistymisen myötä vuonna 2018 kakista entisistä erillisistä yksiköistä tuli yksi isompi 

koulutuksen järjestäjä. Samalla kaikki oppilaitokset yhdistyivät yhdeksi isommaksi 

tulosalueeksi. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä on kaksi tulosaluetta. Toinen 

tulosalueesta on koulutuskeskus JEDU ja sen tehtävänä on tuottaa opetusta. Toisena 

tulosalueena on yhtymäpalvelut ja tähän tulosalueeseen kuuluu tukipalveluita kuten 

tilapalvelut. 

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän perustehtävänä on kouluttaa osaavia ammattilaisia 

työelämään ja jatko-opintoihin sekä tavoitteena on osaltaan kehittää työelämää. 

Toimintaa ohjaavina arvoina pidetään vastuullisuutta ja avoimuutta. Vastuullisena 

toimintana työtehtävät hoidetaan aikataulujen ja kestävän kehityksen periaatteiden 

mukaisesti. Lisäksi toiminta on vastuullista yksin ja yhdessä. Avoimuus korostaa 

keskustelevaa, vuorovaikutteista ja kannustavaa toimintakulttuuria. Avoimella 

toiminnalla edistetään luottamusta ja kehittävän ilmapiirin syntymistä kuntayhtymän 

sisällä, sidosryhmien kanssa sekä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. (JEDU- strategia, 2022) 
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Koulutuskuntayhtymässä on 13 jäsenkuntaa. Jäsenkuntia ovat Alavieska, Haapajärvi, 

Haapavesi, Kalajoki, Kärsämäki, Nivala, Oulainen, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Reisjärvi, Sievi, 

Siikalatva ja Ylivieska. Kuntayhtymällä on 7 toimipistettä ja niiden sijainti paikkakuntia 

ovat Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Nivala, Oulainen, Siikalatva ja Ylivieska. 

JEDUssa opiskelee noin 3500 opiskelijaa ja henkilökuntaa on noin 350. 

Koulutuskeskuksessa on tarjolla 24 ammatillisen toisen asteen tutkintoa, ammatillisia 

lisätutkintoja on 23 kappaletta sekä erikoisammattitutkintoja on 8 kappaletta. 

Suoritettavia tutkintoja on tarjolla yhteensä siis yli 50. (Jokilaaksojen 

koulutuskuntayhtymä 2022, JEDU) 

Opetettavat koulutusalat Koulutuskeskus JEDUssa: 

• luonnontieteet 

• maa- ja metsätalousalat 

• palvelualat 

• tekniikan alat 

• kauppa-, hallinto ja oikeustieteet 

• humanistiset ja taidealat 

• tietojenkäsittely- ja tietoliikenne 

• terveys- ja hyvinvointialat 

• lisä- ja täydennyskoulutukset 

• työvoimakoulutukset, TE-palvelut  

• valmentavat koulutukset 

• lupa- ja korttikoulutukset. (Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä 2022, JEDU) 

 

Opetuksellisena erikoisuutena JEDUsta löytyy virtuaalioppimisympäristöjä kolmelta 

opetusalalta. Näitä opetusaloja ovat: metsätalousala, logistiikka-ala ja maarakennusala. 

Lisäksi oppimisympäristönä toimiva 3D-studio. Terveydenhuolto opetuksessa 

hyödynnettävä kauko-ohjauksella toimiva harjoitusmannekiini. Opetuksen ylläpitämä 

puutarha ja puutarhamyymälä. Matkailuopiskelijoille hyödynnettävä opiskeluympäristö 

RAIKAS (mökki). Koulun tiloissa on useita rakennuselementtien valmistuksessa 

tarvittavia oppimisympäristöjä. Metallitöiden opiskelua varten löytyy työpajoja. 

Haapajärveltä löytyy erillinen CHP- perustainen biokaasun yhteistuotantolaitos sekä 

maatalouden oppimisympäristö lypsyrobotteineen. (Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä 

2022, JEDU)  
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3.2 JEDUn toiminta-alue 

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä toimii kolmen eri seutukunnan alueella. Asukkaita 

koko toiminta-alueella noin 85 000 henkilöä ja toiminta-alue kattaa 14 eri kuntaa. Alueen 

yritykset ovat pääasiallisesta pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Yritykset ovat pääasiallisesti 

alihankinta-alalla, mutta alueelta löytyy myös valmistavanteollisuuden yrityksiäkin. 

Centrian ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa JEDUlla on hyvät yhteistyösuhteet. 

Kehityshankkeissa JEDU on aktiivinen kumppani ja alueemme yritysten kanssa 

tehdäänkin yhteistyötä. Kehitysyhteistyötä tehdään myös Oulun yliopiston alueyksikön 

Kerttu Saalasti- instituutin kanssa. (Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä 2022, JEDU) 

3.3 Kiinteistöjen lähtötilanne 

Vuonna 2022 kuntayhtymä omistaa kiinteistöjä kahdeksalla eri paikkakunnalla. 

Paikkakuntia ovat Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Nivala, Oulainen, Pihtipudas, 

Siikalatva ja Ylivieska. Yhteensä kiinteistömassa on noin 100 000 m2 ja 

kiinteistönylläpitotoimet suoritetaan pääasiallisesti kuntayhtymän palkkalistoilla olevilla 

henkilöillä. Kiinteistöpalveluiden organisaatio vuonna 2022 on alla olevan kuvan 

mukaisesti seuraava:  

 

Kuva 11. Kiinteistöpalveluiden organisaatio. 

Kuntayhtymän 
johtaja

Kiinteistöpäällikkö

Kiinteistönhoitajat

Ravitsemis- ja 
laitoshuoltopäällikkö

Ruokapalvelu- ja 
puhtaanapitohenkilöt

Hallinto- ja 
talousjohtaja

Vararehtori
(hallinnollinen)
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3.4 Rakennusvuodet 

Kiinteistöjen rakennusajallinen jakauma on erittäin laaja. Ensimmäiset rakennukset on 

rakennettu 1900-luvun alkupuolella. Vanhimmat kiinteistöt ovat Haapavedellä olevat 

Ruustinnanhovi ja samaisella tontilla sijaitseva Ruusula-kiinteistö. Uusimpana 

kiinteistökokonaisuutena on vuonna 2021 valmistunut logistiikka-alan opetustila 

Nivalassa sekä samassa yhteydessä toteutettu varastokatos, joka valmistui vuonna 2022.  

Kiinteistöjä on laajennettu vuosien aikana useaan otteeseen, mutta kokonaan uusia 

kiinteistöjä on rakennettu suhteellisen vähän. Saneerauksia on myös suoritettu, mutta 

lähinnä toimintoja ylläpitävässä muodossa, eikä niinkään rakennuskantaa perusparantaen.  

Kiinteistöjen yleisesti käytetty laskennallinen käyttöikä on 50 vuotta. Rakennusajallinen 

jakauma osoittaa, että tarkasteltaessa kiinteistöjen tilannetta vuodelle 2030 on 

kiinteistöistämme käyttöikänsä päässä noin 51 773 m2 eli noin 53 % koko 

kiinteistökannastamme. Tämä ei tarkoita, että kaikki kiinteistöt olisivat täysin 

käyttökelvottomia, vaan ennemminkin tämä tulee huomioida budjetoitaessa tulevien 

vuosien ylläpitoon ja perusparannuksiin varattavia määrärahoja. Toisaalta 

perusparannettavien tilojen käyttötarvetta tulee tarkastella erityisen kriittisesti. 

Alla esitettynä on kuva, joka esittää rakennusajat vuosikymmenittäin sekä kyseisinä 

vuosina valmistuneiden rakennusten pinta-alat ja prosentuaalisen osuuden koko 

kiinteistökannasta. 

 

Kuva 12. Ikäjakauman mukainen kiinteistöjaottelu. 
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3.5 Pinta-alat ja käyttötarkoitukset 

Kiinteistökannan pinta-alat on määritetty paikkakunnittain. Pihtiputaan 

virkistyskiinteistöt on sijoitettu taulukoissa Haapajärven kiinteistöihin sisältyväksi. Alla 

on kuva, jossa esitetään pinta-alan jakautuminen paikkakunnittain. Pinta-alassa on 

huomioitu kaikki kiinteistöt käyttötarkoituksesta riippumatta. 

 

 
Kuva 13. Rakennusten paikkakuntakohtaiset pinta-alat [m2]. 

Kiinteistöt on jaoteltu käyttötarkoituksen mukaisesti osa-alueisiin. Opetuskiinteistöihin 

lasketaan kiinteistöt, joissa konkreettisesti opetetaan kuten työsalit ja luokkatilat. 

Varastoksi katsotaan rakennus, jossa opetuksen tai tukipalveluiden tavaraa pidetään 

säilössä. Asuntola on kiinteistö, jossa opiskelijat voivat majoittua opiskeluaikanaan. 

Vuokrakiinteistö on kiinteistö, jonka kuntayhtymä omistaa, mutta joka on vuokrattu 

opetustoimintaa palvelemattomana ulkopuoliselle. Virkistyskiinteistöksi katsotaan 

rakennus, jonka henkilöstö voi varata tai vuokrata omaan käyttöönsä. 

Virkistyskiinteistöjä voidaan käyttää myös opetuksessa tai kokoustiloina. Alla olevassa 

kuvassa on esitetty käyttötarkoituksen mukainen jakautuminen. 
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Kuva 14. Kiinteistöjaottelu käyttötarkoituksen perusteella. 

3.6 Tekninen kunto 

Kuntayhtymän omistamiin rakennuksiin on teetetty vuosien 2019 ja 2020 aikana 

rakenteellisia kuntotutkimuksia. Ne kohdistuivat pääosiltaan paikkakuntien 

päärakennuksiin sekä rakennuksiin, joiden katsottiin olevan tarkemman selvityksen 

tarpeessa. Kuntotutkimusten loppuraporttien perusteella voidaan todeta, että 

kiinteistöissä on lähivuosina edessä suuret korjaustarpeet usealla paikkakunnalla.  

Rakennusteknisen kunnon lisäksi vanhenee myös rakennusta palvelevat tekniset 

järjestelmät ja kalustukset. Tällaisia järjestelmiä ovat ilmastointijärjestelmät, 

rakennusautomaatiojärjestelmät, lukitusjärjestelmät, valvontajärjestelmät, keittiön 

kiintokalusteet sekä lämmitys-, - vesi-, ja sähköjärjestelmät. Teknisiä järjestelmiä 

uusitaan toistuvasti niiden rikkoutuessa, mutta suurempiin järjestelmäuudistustarpeisiin 

ei ole pystytty vastaamaan. 

3.7 Kiinteistötalous 

Kiinteistötalous koostuu kahdesta osa-alueesta, joita ovat käyttötalouden osuus sekä 

investointien osuus. Käyttötalouteen sisältyy tavanomaiset kiinteistön teknisen ja 

toiminnallisen kunnon ylläpito sekä huolto- ja korjauskustannukset. Investoinnit ovat 

kiinteistön kuntoa parantavia hankkeita. Käyttötalouden osuuteen huomioidaan myös 

kiinteistönhoitajien sekä laitoshuoltohenkilöstön palkkakustannukset. 
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3.7.1 Käyttötalous 

Kuntayhtymän laaja ja iäkäs rakennuskanta aiheuttaa haasteita talousarvion laadinnassa. 

Rakennusautomaatio, lvis-järjestelmät sekä kiintokoneet vanhenevat. Näiden 

toimintakunnossa pitäminen on tilojen käytön ja ydintoiminnan kannalta välttämätöntä. 

Laadukkaiden toimintaympäristöjen ylläpitämisen varmistamiseksi pitää olla 

mahdollisuus tehdä nopeita ratkaisuja korjausten ja muutosrakentamisen suhteen. Tarpeet 

ovat yllättäviä eikä näiden osalta pystytä ennakoimaan tarkkoja kustannuksia 

talousarviota tehdessä. 

Ennakolta tapahtuva puitekumppaneiden kilpailuttaminen on avainasemassa. 

Kuntayhtymä on solminut puitesopimuksia, joiden avulla pystytään turvaamaan nopeat 

ja ylläpidon kannalta välttämättömät työt kustannustehokkaasti. Kiinteistöjen 

ylläpitäminen maksaa vuosittain noin 6,5–7 miljoonaa euroa. Summa sisältää 

kiinteistöjen ylläpitokustannukset kuten lämmityksen, sähkön, remontit, korjaukset ja 

poistot sekä kiinteistöhoitajien ja laitoshuoltajien palkkakustannukset. Suurimmat 

yksittäiset kustannukset palkkojen ja poistojen jälkeen ovat lämmitys, sähkö sekä 

remontointi- ja korjauskustannukset.  Kiinteistöissä pääasiallisena lämmitysmuotona on 

vesikiertoiset lämmitysjärjestelmät. Lämmitysenergia ostetaan suurelta osin eri 

kaukolämmöntuottajilta tai erillisiltä hakelämmön tuottajilta. Lämmitysenergian 

kilpailuttaminen nykyisellä lämmitysmuodolla on haasteellista energiatoimittajien 

vähäisen määrän takia.  

Kiinteistökanta on rakennettu pääosiltaan aikakautena, jolloin energiatalouteen ei 

kiinnitetty huomiota. Rakenteiden lämmöneristykset ovat hyvin minimaalisia 

tämänhetkiseen rakentamistapaan verrattuna. Lämmitysenergian ja sähkön kulutukset 

ovat vuositasolla merkittävä kustannus koko Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän 

kiinteistöjen ylläpitokustannuksista. Vuonna 2021 sähköenergiaa ostettiin noin 0,5 

miljoonalla eurolla sekä lämmitysenergiaa noin 0,9 miljoonalla.  

3.7.2 Korjausinvestoinnit 

Kuntayhtymän kiinteistöihin tehtyjen kuntoselvitysten perusteella on pystytty 

tarkentamaan rakennuksissa olevien korjaustarpeiden laajuutta sekä suuruutta. 

Rakenteellisten korjausten lisäksi tulee huomioida teknisten käyttöjärjestelmien 

aiheuttamat korjaustarpeet. Kiinteistöjä tulee ajatella kokonaisuutena, johon kuuluu 
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rakenteiden kunto, teknisten järjestelmien kunto, kiinteistön tämänhetkinen 

opetustoiminta sekä kiinteistön tulevaisuuden opetustoiminta. Näiden osa-alueiden 

perusteella määräytyy todellinen laajuus ja tarve kiinteistön korjausinvestoinnille. 

3.8 Väestövaikutuksen näkymiä 

Tammikuussa 2018 käynnistyneen ammatillisen koulutuksen reformin tarkoituksena on 

liittää ammatillinen koulutus ja työelämä entistä tiiviimmin yhteen. Reformin keskiössä 

on sekä opiskelijan että työelämän uudet ammatillisen koulutuksen tarpeet. Reformin 

myötä hävisivät raja-aidat nuorten ja aikuisten koulutuksen väliltä.  

Jatkuvahaku mahdollistaa opintojen aloittamisen ajasta riippumatta. Koulutuskeskus 

JEDUssa noin puolet opiskelijoista tulee yhteishaun kautta ja loput jatkuvan haun kautta. 

Henkilökohtainen HOKS-suunnitelma mahdollistaa hankitun osaamisen hyödyntämisen, 

jolloin riittää, että hankitaan puuttuva osaaminen. Osaamisen voi todentaa näytöillä 

työtehtävissä. Opintoaika on joustava, jolloin koulutusajat lyhenevät. Opiskelijan 

opintopolku on vahvaa yhteistyötä koulun, opiskelijan sekä työelämän kanssa. Kaikilla 

on siis yksi näyttöön perustuva ja osaamisen hankkimistavasta riippumaton tapa suorittaa 

tutkinto. Koulu ja työelämä elävät vahvassa keskinäisessä symbioosissa.  Opetuksen 

siirtyminen osittain työpaikoille on vapauttanut ja tulee vapauttamaan lisää 

kiinteistöresursseja. Tästä syystä kiinteistöjen käyttöasteet tulevat vuosi vuodelta 

pienenemään. 

3.8.1 Väestönkehitys 

Väestönkehitys on tärkeä huomioida suunnitellessa tulevaisuuden kiinteistöjä. 

Kuntayhtymän toiminta-aluetta tarkasteltaessa huomataan, että Tilastokeskuksen 

ennusteiden mukaan väestö tulee vähenemään koko kuntayhtymän alueella. Kiinteistöjen 

kannalta on tärkeää tarkastella väestön muutosta pitkällä aikavälillä. Uuden rakennuksen 

tekninen käyttöikä on vähintään 50 vuotta ja poistoaika 25 vuotta. Tiloja ei siis kannata 

toteuttaa ilman, että niiden suunnittelussa sekä mitoituksessa huomioidaan alueemme 

väestönkehitys. Seuraavaksi esitetään taulukot 4-8 jotka kuvaavat alueemme 

väestönkehittymisestä aikavälillä 2020–2040. Tiedot ovat otettu Tilastokeskuksen 

ennusteista. 
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Taulukko 4. 16-18 vuotiaat tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuosina 2021-2040. 

 
 

 

 

Taulukko 5. 19-49 vuotiaat tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuosina 2021-2040. 
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Taulukko 6. 50-64 vuotiaat tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuosina 2021-2040. 

 
 

 

 

 

 

Taulukko 7. 65-74 vuotiaat tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuosina 2021-2040. 
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Taulukko 8. Yli 75 vuotiaat tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuosina 2021-2040. 

 
 

3.8.2 Opiskelijoiden rakenne 

Opiskelijat hakeutuvat JEDUlle kahdella eri tavalla. Peruskoulusta hakeudutaan 

yhteishaun kautta ja aikuisopiskelijat hakeutuvat jatkuvan haun kautta. Yhteishaun kautta 

on aikaisemmin saapunut suurin osa opiskelijoista. Tämä on tarkoittanut sitä, että 

opiskelijat ovat olleet nuoria. He ovat opiskelleet koko tutkintoon tähtäävästi sekä suurin 

osa heistä on kulkenut yhteiskuljetuksilla päiväopetukseen. Nykyään opiskelijoista noin 

2/3 tulee jatkuvan haun kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijoista suurin osa on 

aikuisopiskelijoita. He suorittavat joko koko tutkinnon tai osan tutkinnosta. He eivät ole 

niin sidottuja päiväopetukseen tai yhteiskuljetuksiin kuin nuoret peruskoulusta 

yhteishaun kautta tulevat opiskelijat.  

Tällä muutoksella on erittäin suuri merkitys siihen, kuinka paljon kiinteistöjä JEDUssa 

tulevaisuudessa tarvitaan. Kun opetuksen järjestäminen ei ole sidottuna yleisiin 

kuljetusaikoihin, voidaan opetusta järjestää tarpeen mukaan myös iltaisin, 

viikonloppuisin tai ”nuoriso-opetuksen” vapaajaksoina. Tämä opiskelijarakenteen 

muutos mahdollistaa paljon pienemmät opetuksen tilat kuin se rakenne, johon nykyiset 

kiinteistöt on suunniteltu. Opetuksen aikataulut ovat avainasemassa siinä, että tiloja 

käytetään tehokkaasti ja niitä on riittävästi. Alla olevissa kuvissa 15 ja 16 esitetty 

opiskelijoiden hakeutuminen JEDUun vuosilta 2018–2021. Luvuista voidaan huomata, 
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että jatkuvan haun kautta tulee suurin osa opiskelijoista. Yhteishaussa näkyy vuonna 2021 

oppivelvollisuuden alkaminen. Tämän hakumuodon suosio on ollut kuluneina vuosina 

kasvava. Tämän hakumuodon suosio ennustetaan kasvavan myös tulevaisuudessa 

entisestään.  

 

 
Kuva 15. Jatkuvan haun kautta tulleiden opiskelijoiden määrä vuosina 2018-2021. 

 

 
Kuva 16. Yhteishaun kautta tulleiden opiskelijoiden määrä vuosina 2018-2021. 
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3.9 Talonrakennusalan opetus JEDUssa 

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä tarjoaa rakennusalan perustutkintoa kolmella eri 

paikkakunnalla. Paikkakuntia ovat Nivala, Haapavesi ja Kalajoki. Opetuksen perusteet 

yleinen tutkintorakenne on kaikilla paikkakunnilla samat tässä perustutkinnossa. 

Henkilöstöt koostuvat lehtoreista, tuntiopettajista sekä työnohjaajista ja opiskelijoiden 

määrää kuvataan rahoituksen perusteen mukaisesti opiskelijatyövuosina. Seuraavassa 

taulukossa 9 on kuvattu henkilöstön määrät sekä opiskelijatyövuosikertymät vuodelta 

2021. 

 

Taulukko 9. Opiskelijatyövuodet ja henkilöstön määrä talonrakennuksen opetuksessa.  

 

 

 

Talonrakennusalan koulutuksen henkilöstön tehtävänä on suorittaa myös 

työelämäyhteyksien ylläpitämistä ja kehittämistä. Henkilöstön organisointi on 

koulutusalaa paikkakunnalla johtavan koulutuspäällikön tai koulutusjohtajan tehtävissä. 

Työelämäyhteyksien ylläpitäminen vaatii resursseja ja niiden erot vaikuttavat osaltaan 

paikkakunnan työelämätoiminnan toimintoihin. Taulukossa 10 on laskettu, kuinka paljon 

yhtä työntekijää kohden on kertynyt opiskelijavuosia vuonna 2021. 
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Taulukko 10. Opiskelijatyövuosien suhde työntekijöiden määrään paikkakunnittain. 

 

3.10 Rakennusalan tilat ja laitteet 

Talonrakennusalan perustutkinto koulutusta tarjotaan JEDUssa vuonna 2021 kolmella 

paikkakunnalla. Paikkakuntia ovat Nivala, Kalajoki ja Haapavesi. Rakennusalan 

opetustilojen paikkakuntakohtaista vertailua on suoritettu muutamalla eri suhdeluvulla. 

Vertailujen perusteena on käytetty opetusalan käytössä olevan pinta-alan summaa. 

Opetustilojen käyttöä suunnittelee ja hallinnoi kyseisen opetusalan koulutuspäällikkö tai- 

johtaja ja lähtötiedot on saatu kasattua heidän antaminen tulkintojen perusteella. 

Pyydetyssä tulkinnassa on tarkoituksena se, että määritetään tilat, jotka ovat varmasti 

kyseisen alan käytössä sekä ne tilat, joiden käyttöön ala osallistuu 

opiskelijatyövuosikertymän mukaisesti suhteutettuna käyttäjänä. Näin on saatu kasaan 

vertailutaulukko käytössä olevien tilojen määrästä ja ne on esitetty alla olevassa 

taulukossa 11. 
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Taulukko 11. Oppimisympäristöjen kokonaisalat talonrakennusalalla. 

 

Oppimisympäristöjen vertailua jatkettiin talonrakennusalalla siten, että saadaan parempi 

käsitys todellisesta tilatehokkuudesta ja siitä kuinka paljon opetusala tarvitsee tilaa 

suoriutuakseen suunnitellun opetuksen antamisesta. Taulukossa 12 on esitetty 

talonrakennusalan opetustilojen pinta-alan summan suhde kertyneeseen 

talonrakennusalan opiskelijatyövuosimäärään vuonna 2021.  

 

Taulukko 12. Kokonaispinta-alojen ja opiskelijatyövuosikertymien suhde 

talonrakennusalalla. 
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Opetuslaitteistona tilojen kannalta merkittävimpinä voidaan pitää rakennuselementtien 

valmistamiseen tarvittavia laitteistoja. Elementtien valmistamiseksi Nivalassa on suuri 

lämmin hallitila. Hallitila on varustettu kahdella kääntyvällä elementtipöydällä sekä 

kokohallin kattavalla siltanosturilla sekä katoksessa on elementtien siirtämistä varten 

pyörivä puominosturi. Nivalassa on mahdollista valmistaa yksittäisiä puurakenteisia 

rakennuselementtejä sekä tilamoduuleita kuten pihasaunoja tai väistötiloja. Haapavedellä 

on talonrakennuksen opetustilassa elementtien valmistamiseen tarvittava kääntyvä 

elementtipöytä. Lisäksi sieltä löytyy pyörivä puominosturi. Haapavedellä on mahdollista 

valmistaa yksittäisiä puurakenteisia rakennuselementtejä. Kalajoelta löytyy kääntävä 

elementtipöytä sekä siltanosturi elementtien siirtämistä varten. Kalajoella on myös 

mahdollista valmistaa yksittäisiä puurakenteisia rakennuselementtejä. 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄ 

Tässä työssä käsitellään tutkimusta case- luonteisesti yhden koulutuksen järjestäjän 

kautta. Tapaus on selkeärajainen ja siihen voidaan suorasti kohdistaa 

tutkimuskysymykset, aineistojen analyysit ja tutkimusasetelmat. Näin ollen case-

tutkimus oli varteenotettavin vaihtoehto tutkimuksen suorittamiselle. (Eriksson ja 

Koistinen, 2005 s. 1). 

Tässä tutkimuksessa kysymysten laadinnassa noudatettiin Tuomen ja Sarajärven (2018) 

kirjassaan esittämiä teorioita ja periaatteita.  Tutkimukseen laadittiin haastattelukysymykset 

ennalta tarkoin haastattelun pääpiirteet huomioiden. Kyseessä on siten puolistrukturoitu 

haastattelu. Haastateltava antaa vastauksensa omin sanoin kuvaten ja haastattelijalla on 

mahdollisuus johdatella haastattelua vapaavalintaiseen tahtiin kysymysten järjestystä ja 

sanamuotoja muuttaen. Haastattelussa tavoiteltiin mahdollisimman laajaa tiedon keruuta 

haastateltavalta. Tällaista haastattelua voidaan kutsua myös teemahaastatteluksi. 

Haastattelun runko oli jaoteltu erilaisiin teemoihin, joita tarkennettiin 

yksityiskohtaisemmilla haastattelukysymyksillä. 

Tämän tutkimushaastattelun kysymykset on esitetty liitteessä 2. Haastattelukysymykset 

muotoutuivat ja tarkentuivat ensimmäisen haastattelun kuluessa. Erikssonin ja Koistisen 

(2005) mukaan tutkimuskysymysten muuttuminen ja tarkentuminen tutkimusprosessin 

kuluessa ei ole kiellettyä, mutta tässä tutkimuksessa tutkimuskysymykset tarkentuivat 

ensimmäisen haastattelun aikana ja samat kysymysrungot toimivat kaikissa 

haastatteluissa saman sisältöisenä.  

Tutkimushaastattelussa oli kuusi (6) eri kokonaisuutta, joita tutkimushaastattelulla 

selvitettiin. Tietoisuuden osa-alueella selvitettiin haastateltava ennakkotietämyksen tasoa 

sekä millaisia Juutisen (2016) esittämiä vuorovaikutuksen keinoja koulutuksen järjestäjän 

ja haastateltavan välisessä viestinnässä oli käytetty.  

Tahtotilan osa-alueessa keskeisenä asiana oli selvittää, millaisena mahdollisuutena 

sidosryhmäyhteistyön kehittäminen koetaan haastateltavan osalta. Frow ja Payne (2011) 

mukaan toimivassa sidosryhmäyhteistyössä on tärkeää hahmottaa tavoitteiden ja 

intressien tasapaino ja tässä haastattelussa tahtotila osa-alue selvensi näiden asioiden 

tilannetta sekä tulevaisuuden odotuksia ja näkemyksiä haastateltavan osalta. 
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Talouden osa-alueessa tarkasteltiin mahdollisten kiinteistö- ja laiteinvestointien 

aiheuttamaan taloudellista kuormaa ja kuinka se koetaan merkitykselliseksi. 

Kiinteistökustannukset voidaan jaotella yleisesti ottaen kolmeen eri lohkoon: 

toimitilapalveluihin, pääomakustannuksiin ja ylläpitokustannuksiin. (Levänen 2013, s. 

141) Tuotanto-omaisuuden hallinta on yksi yrityksen suurimmista kulueristä Järviön ja 

Lehiön (2017) mukaan ja siitä johtuen oli tärkeä selvittää, miten tällaiset kuluerät koetaan 

eri sidosryhmissä. 

Tilavalmiuden osa-alueessa selvitettiin kuinka valmiit oppimisympäristöt haastateltavilta 

eri sidosryhmistä löytyisi. Case- yrityksen näkökulmasta tämä osa-alue vaikuttaa 

sidosryhmän käynnistämisen nopeuteen, eli siihen, kuinka nopeasti kumppanuutta voisi 

kehittää operatiivisella tasolla. Lisäksi case- yritys tarkastelee omien tilojen käyttöä 

käyttötarpeen ja käyttöasteidensa perusteella, kuten Jolicoeur ja Barretkin (2005) 

kehottivat tutkimuskirjallisuudessa kaikkia julkisia organisaatioita tekemään. Case- 

yritykselle on tärkeää, että omistuksessa olevat tilat ovat tehokkaassa ja laadukkaassa 

käytössä. 

Käytännön osa-alueen tarkoituksena oli selvittää, miten opetuksen ryhmäintegraatio 

koettiin vaikuttavan olemassa oleviin prosesseihin laadun, aikataulun ja 

materiaalihallinnan näkökulmista katsottuna. Sidosryhmäyhteistyön odotetaan tuovan 

osapuolille lisäarvoa ja Nieminen (2016) nosti tämän oletusarvon omassa kirjallisuudessa 

esille. Lisäarvon odotuksen kannalta oli tärkeää saada käsitys, millaisia ajatuksia nämä 

asiat herättivät haastateltavassa henkilössä. 

Muut- osa-alueessa haluttiin antaa mahdollisuus haastateltavalle tulla kuulluksi. Tässä 

kohtaa haastateltava pystyi kommentoimaan mahdollisesti mieleen jääneitä asioita tai 

mahdollisesti jotain muuta mikä hänen mielestään liittyi tähän kokonaisuuteen. Vapaa 

keskustelu avasi näkemyksiä yleisestä tilanteesta ja ehdoista, joita yritykset odottivat 

täyttyvän ennen kuin kumppanuutta voidaan kehittää. Case- yritys pyrkii täyttämään 

mahdollisimman monen kumppanin tavoitteet ja intressit Oliverin (1991) näkemyksen 

mukaisesti. Tämä osa-alue mahdollisti näiden näkemysten esiin tuomisen. 

Haastattelut sovittiin haastateltavien kanssa etukäteen ja samassa yhteydessä kävimme 

pääpiirteittäin läpi tulevan haastattelun tarkoitusta ja rakennetta. Tällä tavoin saatiin 

haastateltaville etukäteen tietoa haastattelun tavoitteesta ja näin onnistuttiin tuottamaan 
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laadukkaita haastatteluita. Tuomi ja Sarajärvikin suositteli tällaista toimintamallia 

kirjassaan vuonna 2018. 

Tutkimuskirjallisuudessa Tuomi ja Sarajärvi (2018) nostivat esille, kuinka tärkeää on 

sosiaalistenvuorovaikutusten merkitys haastattelutilanteessa. Tässä tutkimuksessa 

haastattelut suoritettiin usealla eri tavalla. Alkuperäisenä tavoitteena oli suorittaa kaikki 

haastattelut kasvokkain yrityksen tiloissa, mutta aikataululliset haasteet aiheuttivat tälle 

tavoitteelle ylitsepääsemättömän esteen. Tästä johtuen osa haastatteluista jouduttiin 

pitämään teamsin kautta etäyhteydellä ja yksi haastatteluista oli puhelinhaastattelu. 

Kasvokkain suoritettu haastattelu tuotti huomattavasti enemmän tietoa haastateltavasta ja 

tilanteesta yleisesti. Sosiaalinen vuorovaikutustilanne oli tärkeä osa haastattelua. 

Teams- ja puhelinhaastattelu on pääpiirteittäin samanlaiset haastattelusuoritteeltaan. 

Molemmissa tapauksissa haastateltava ja haastattelija ovat etäällä toisistaan, eikä ilmeet 

ja eleet välity puolin eikä toisin. Näissä haastatteluissa oli vaikeaa saada varmuutta, että 

oliko haastateltava ymmärtänyt kysymykset oikein. Keskustelut etenivät kyllä soljuvasti, 

mutta osassa kysymyksistä haastattelija joutui tarkentamaan kysymystään, jotta 

vastauksista saatiin keskinäisesti vertailukelpoiset. Tutkimuskirjallisuudessa Hirsijärvi ja 

Hurme (2000 & 2022) nostivat esille samoja asioita. Hirsijärvi ja Hurme korosti myös 

hiljaisten hetkien mahdollisuuksia puhelinhaastattelussa. Haastattelijalle voi olla 

epäselvää miksi haastattelussa tulee hiljainen hetki. Onko yhteydet vielä kunnossa, 

miettiikö haastateltava vastausta vai tekeekö hän jotain aivan muuta. Näitä asioita joutui 

tässäkin haastattelussa muutaman kerran miettimään. Pääosiltaan haastattelut sujuivat 

kuitenkin hyvin, vaikka kyseessä olikin etäyhteyksin pidettyjä haastatteluja. 

Tutkimuskirjallisuudessa Hirsijärvi ja Hurme (2000 & 2022) nostivat esille 

tutkimusaineiston litteroinnin periaatteet, tavoitteet ja tarkoitukset. Tässä tutkimuksessa 

ennen haastatteluiden pitämistä suoritettiin Excel tiedoston muokkaaminen sellaiseen 

muotoon, että haastateltava pystyi kirjaamaan haastatteluiden vastaukset suoraan samaan 

yhdenmukaiseen tiedostoon. Haastattelut kestivät tunnista puoleentoista tuntiin. Osa 

haastatteluista oli sellaisia, että haastateltava pystyi tekemään suoraan päätelmiä 

litteroinnin sijaan. Toiset haastattelut olivat luonteeltaan niin nopeatempoisia, että 

litterointi oli ainoa mahdollisuus saada ylös haastateltavien vastaukset. Tältä osin 

haastatteluissa noudatettiin siis Hirsijärven ja Hurmeen (2000 & 2022) esittämää 

aineiston litteroinnin periaatteita.  
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Eriksson ja Koistinen (2005 s. 20) nostivat julkaisussaan esille hyvien 

tutkimuskysymysten tavoitteet. Hyvä tutkimuskysymysten kokonaisuus ohjaa aineiston 

analysointia ja keruuta, helpottaa tulosten analysoinnissa ja johtopäätösten tekemisessä 

sekä hyvät tutkimuskysymykset auttavat tutkimusraportin kirjoittamisessa. Eriksson ja 

Koistinen kertoi myös, kuinka suuri merkitys tapaustutkimuksessa on hyvillä 

tutkimuskysymyksillä. Tässä tutkimuksessa haastattelut jaoteltiin osa-alueittain ja 

jokainen osa-alue käsiteltiin haastattelun edetessä omana erillisenä kokonaisuutena. 

Jokainen osa-alue sisälsi lisäksi useampia tutkimuskysymyksiä, jotka osaltaan antoivat 

haastateltavalle tukea ja keinoa hahmottaa haastattelun tavoite ja tarkoitus.  

Tuomi ja Sarajärvi (2018) nostivat tutkimuskirjallisuudessa esille, kuinka haastateltavat 

henkilöt valitaan niin sanotulla eliittiotannalla. Tässä tutkimuksessa haastateltavaksi 

valikoitiin henkilöt, joilla oletettiin olevan paras tietämys tutkittavasta ilmiöstä sekä heillä 

oletettiin olevan paras itsensä ilmaisemisen taito. Tästä johtuen tutkimushaastatteluun 

valitut henkilöt valikoitiin Tuomen ja Sarajärven teorian mukaisesti eliittiotannalla. 

Aapaoja ja Haapasalo (2013) kertoivat artikkelissaan, kuinka tärkeää on onnistuneessa 

sidosryhmätyöskentelyssä sidosryhmien asianmukainen tunnistaminen, hallinta sekä 

luokittelu. Sidosryhmien virheellinen hallinta tai vaatimusten määrittäminen voi olla 

projektille kohtalokasta. Tässä työssä tutkimushaastatteluun osallistuvien yritysten 

tunnistaminen aloitettiin Aapaojan ja Haapasalon (2018) esittämien kysymysten avulla. 

Case- yrityksen kannalta pystyttiin tunnistamaan kolme tärkeää kriteeriä, jotka tulee 

täyttyä sidosryhmäyhteistyön mahdollistamiseksi. Kriteereitä olivat seuraavat asiat: 

maantieteellinen sijainti tulee olla likietuinen koulutuksen järjestäjän sijaintiin verrattuna, 

yrityksen tulee olla toiminnaltaan riittävän laajaa, jotta se voisi ottaa kokonaisia 

opiskelijaryhmiä integraatioon sekä yrityksen tulee palvella integraatiossa tarkasteltavan 

opetusalan toimintaa eli yrityksen tulee olla rakennusurakointia suorittava yritys tai 

yrityksen tulee toimia valmistavassa rakennustuoteteollisuudessa. Taulukossa 13 on 

esitetty haastatteluun valikoitujen yritysten perustietoja.  
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Taulukko 13. Haastateltujen yritysten perustiedot. 

 

4.1 Haastattelun tulokset 

Haastattelukysymykset on esitetty liitteessä 2. Seuraavaksi esitetään pidettyjen 

haastatteluiden perusteella määritetyt päätelmät. 

4.1.1 Tietoisuus 

Yleisesti ottaen yritykset olivat saaneet tietoisuutta opetuksen mahdollistamista 

mahdollisuuksista. Yrityksen D edustaja oli erittäin hyvin tietoinen mitä mahdollisuuksia 

reformi on tuonut mukanaan. Hän kommentoi tietoisuuden osa-aluetta näin: 

Kyllä on oppilaitoksista oltu yhteydessä. Toimin 

valtakunnallisesti, joten yhteydenottoja tulee toisinaan ympäri 

Suomen. Rekrykoulutukset, oppisopimuskoulutukset ja 

hankkeiden mahdollisuudet on avattu useaan otteeseen. Jotain 

yhteishankkeita onkin jo vireillä. 

Opetushenkilöstön viestintä suoraan yrityksiin koettiin ensiarvoisen tärkeänä ja toisinaan 

se olikin ollut ainoa viestintä mitä oppilaitoksista oltiin saatu. Koulutustenjärjestäjien 

antamaa systemaattista tiedottamista ei haastatteluiden perusteella ollut havaittavissa. 
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Vuoden 2018 reformin tuomat uudistukset eivät olleet kaikilta osin selvillä, mutta 

haastattelun yhteydessä osa haastateltavista sai käsityksen miksi juuri tuohon aikaan oltiin 

yhteyden pitoa lisätty. Yrityksen C edustaja kertoi heidän yrityksenä olleen aktiivinen 

yhteyden pidossa koulutuksen järjestäjän suuntaan ja hän totesikin haastattelussa 

seuraavasti: 

Aktiivista vuoropuhelua on käyty oppilaitokseen päin. En tiedä 

kumpi osapuolista on ollut aktiivisempi, mutta yhteyttä on pidetty. 

Yrityksellä on ollut kova työvoiman tarve ja sen myötä meidän 

aktiivisuus on ainakin ollut korkealla. Reformista tai sen 

vaikutuksista toimintaan ei juurikaan ole tiedoteltu tai 

keskusteltu. Yleisesti ovat oppilaitoksesta vastanneet, kun olemme 

kysyneet. 

Oppisopimusopiskelijoiden määrän kasvaessa opetushenkilöstön vierailut työpaikoilla 

olivat kasvaneet huomattavasti. Vierailuiden yhteydessä oli opetushenkilöstön toimesta 

suoritettu viestintää ja tiedottamista. Yrityksen A edustaja kertoi opetushenkilöstön 

viestinnän yleistyneen viimevuosina ja hän kommentoi tiedottamista seuraavasti: 

Ei ole käytännön merkityksiä koulutuksenjärjestäjien puolesta 

avattu, eikä suoranaista kerrontaa, miten toiminta on muuttunut. 

Yhteistyö on silti toiminut ja opettajat ovat kertoneet vierailujen 

yhteydessä asioita ja tuoneet esille oppisopimuksen 

mahdollisuudet. 

Osalla haastateltavista ei kuitenkaan ollut joko tietoa viestinnästä tai he eivät muistaneet, 

että viestintää mahdollisuuksista oltaisiin suoritettu. Viestinnän ja tiedottamisen 

kokonaisvaltaiset puutteet olivat kuitenkin vähemmistön osalla esiintyvää.  

4.1.2 Tahtotila 

Tässä kohtaa haastateltavien kesken oli havaittavissa selkeää jakautumista. Osan mielestä 

tällainen tutkimuksen mukainen kumppanuus on loistava mahdollisuus ja se koettiin niin 

yritystä kuin opetusta palvelevaksi toimintamalliksi. Asia nähtiin tulevaisuuden kannalta 

välttämättömänä niin yritysten kuin koulutuksen järjestäjän näkökulmasta katsottuna, 

mutta osa koki tällaisen kumppanuusmuodon olevan täysi katastrofi. Tahtotila osio jakoi 
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siten haastateltavat selkeästi kahteen lohkoon näkemyksien perusteella. Yrityksen A 

edustaja oli sitä mieltä, että ryhmäintegraatio ei ole suotavaa ja hän kommentoikin asiaa 

näin: 

Katastrofi. Jos tulevat kokonaisen ryhmänä tänne, niin yhteistyö 

loppuu siihen. Ei auta, vaikka opettaja tulisi mukana, tilanne 

pahenee. Mestari-Kisälli periaate on toimiva. Oppisopimus ja 

koulutussopimus on hyvä. Opiskelijan kannalta olisi parempi, 

että hänet koulutetaan mahdollisimman laaja-alaisesti eikä 

pelkästään yhden yrityksen tarpeisiin.  

Yrityksen G edustaja oli vahvasti sitä mieltä, että kumppanuus on tulevaisuuden kannalta 

kaikkien osapuolten kannalta välttämätöntä. Ammatillinen koulutus ei saa hänen mielestä 

irtaantua työelämästä yhtään enempää, kun se nyt on jo irtaantunut. Yrityksen G edustaja 

kommentoi tässä kohtaa näin: 

Kumppanuus oppilaitoksen ja yritysten välillä on välttämätöntä. 

On tärkeää, että opetushenkilöstö tulee ryhmän matkassa, eikä 

vakituiselle henkilöstölle tule tunnetta, että he ovat 

opetusvelvollisia. Opettajien tulisi olla niin sidoksissa 

tuotantoon, että he ymmärtävät sen kokonaisuuden yhtä hyvin, 

kun muutkin työnjohtajat. Haluamme osaavaa työvoimaa ja 

lisäksi halutaan, että alueella koulutetaan ammattilaisia. 

Kumppanuus voisi olla tähän hyvä ratkaisu. Kannattaisi ainakin 

kokeilla.  

Hyvänä asiana koettiin se, että opiskelijat oppisivat työelämän pelisääntöjä, heistä 

saataisiin muokattua työelämän tarpeisiin soveltuvia työntekijöitä ja heidän 

työllistymisen mahdollisuudet parantuisivat, kun heillä olisi enemmän työelämän 

kokemusta valmistuessaan. Yrityksen B edustaja näki kumppanuusmallissa aivan uuden 

mahdollisuuden. Hän vastasikin tähän kohtaan näin: 

Vaikka tässä ajatellaan nyt opiskelijaryhmän integroitumista 

yritykseen niin miten jos opettajat integroitaisiin tänne 

tuotantoon. Silloin heille tulisi käsitys siitä, miten tuotanto toimii 
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ja he voisivat viedä oppejaan oppilaitokseen. Näin opetus säilyisi 

koululla, mutta oppi haettaisiin työelämästä opettaja lähtöisesti. 

Samalla oli tunnistettavissa se, että tällainen kumppanuus koettiin eräänä 

ratkaisuvaihtoehtona työvoiman saannille, työllistämiselle sekä alueen pitovoiman 

koettiin parantuvan tätä kautta. Opiskelijan päästessä opiskelemaan työpaikalla sen 

oletettiin työllistyvän paremmin alueelle. Kun opiskelija työllistyy alueelle, parantaa se 

alueen pitovoimaa, eli vähentää alueelta pois muuttavien määrää. Yrityksen E edustaja 

korosti erityisesti pitovoiman ja työvoiman saamisen tärkeyttä ja hän vastasi tähän osa-

alueeseen seuraavasti: 

Tällainen kumppanuusmalli olisi ehdottomasti hyväksi työvoiman 

saamiselle. Kun saadaan opiskelija riittävän aikaisin kiinnitettyä 

yritykseen, oppii hän oikeat tavat ja tulee tutuksi vakituiselle 

henkilöstölle. Valmistuessaan opiskelija voi tuntea itsensä jo 

osaksi vakituista porukkaa ja sitä myöten työskentelyn jatkuminen 

voisi olla luontevampaa. Meidän pitäisi kiinnittää enemmän 

huomiota siihen, että meillä olisi tarjota töitä nuorille. Eihän 

tänne kukaan jää, jos sille ei ole töitä täällä. Nuoret muuttavat 

töiden perässä alueelta pois. 

Kokonaisuuden kannalta kumppanuuksia oppilaitosten kanssa halutaan kehittää. Uusia 

avauksia halutaan hakea, mutta niissä tulee huomioida alueen tarpeet ja yritysten 

tarjoamat mahdollisuudet. Integroituvan opiskelijaryhmän koko tulee kartoittaa tarkasti 

kohde yrityksen mukaan siten, ettei opiskelijoiden suhde vakituiseen henkilöstöön 

nähden mene liiallisuuksiin. Haastattelun perusteella voidaan todeta, että työvoiman 

kierto on rakennusalalla normaalia eikä työvoiman mahdollinen kouluttaminen 

kilpailijoille ollut kynnys kysymyksellinen ongelma. 

4.1.3  Talous 

Opiskelijoiden ryhmäintegraation koettiin onnistuvat suhteellisen helposti tilojen ja 

laitteiden puolesta. Tehtaissa on selkeitä työpisteitä valmiina, jolloin tilojen ja laitteiden 

investoiminen ei aiheuta tarpeita. Yrityksen B edustajalla oli selkeä näkemys 

investointien tarpeellisuuteen ja hän vastasikin tähän osa-alueeseen näin: 
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Kumppanuus ei tarvitse, eikä se saa tarvita investointeja. Kyllä 

tiloja ja laitteita on niin, että varmasti saadaan ne riittämään 

tällaiseen meidän mahdollistamaan kumppanuuteen. 

Rakennustyömailla tilanne oli hyvin pitkälti sama kuin tehtaissa. Työpisteitä sekä 

työvaiheita on valmiina ja pääurakoitsijalta löytyy työkaluja tarpeiden mukaisesti. 

Ylläpidosta vastaa haastatteluiden perusteella kohteen omistaja, eli tehdasyritys vastaa 

tehtaan tilojen ja koneiden ylläpidosta ja rakennusurakointi puolella samat vastuut ovat 

pääurakoitsijalla. Taloudellinen tarkastelu ja vastuu olivat yksinkertaisesti 

määritettävissä haastateltavien näkökulmasta katsottuna. 

4.1.4 Tilavalmius kumppanuuteen 

Tila- ja laiteteknisesti tarkasteltuna tällainen haastattelun mukainen ryhmäintegraatio on 

helppo toteuttaa. Valmistavasta tuotannosta löytyy valmiita työpisteitä jokaiselta 

haastateltavalta. Rakennusurakoitsijoilta löytyy valmiita työvaiheita, jotka voidaan 

käsittää tuotannollisena pisteenä. Luokkahuoneomaisia opetustiloja löytyi 

tehdasympäristöistä paremmin kuin rakennustyömaaympäristöistä. Yleisesti ottaen 

tehtaista löytyy joko valmiita opetus- tai koulutuskäytössä olevia tiloja tai näiden 

puuttuessa tehtaissa oli neuvotteluhuoneita, joihin mahtuu ryhmän verran kerralla 

paikalle. Yrityksen D edustaja kommentoi tätä osa-aluetta seuraavasti: 

Valmiita työpisteitä on tehtaamme täynnä, joten se ei tule 

olemaan ongelma. Jos kahdenkymmenen henkilön neuvottelutila 

on riittävä luokkahuoneopetuksen antamiseen, niin sellainenkin 

löytyy. Minusta tilat ja laitteet olisivat valmiina. 

Tehtaissa siis onnistuisi järjestää teoriaopetusta ilman suurempia haasteita. 

Rakennustyömailla teoriaopetustiloja ei yleisesti ottaen ollut valmiina. Sosiaalitiloja 

työmailta löytyy, mutta niiden käyttäminen teoriaopetustilana voi olla haastavaa.   

4.1.5 Käytäntö 

Opiskelijaryhmän integraatio tuotantoon aiheutti yleisesti ottaen huolta suurimmassa 

osassa haastateltuja. Kokonaisen tuotantoprosessin siirtäminen opiskelijaryhmän 

vastuulle oli osan mielestä täysin mahdotonta. Osa kommentoi aikataulujen pitävyyden 

olevan ongelma, toinen tarttui työturvallisuuteen ja siihen, ettei alaikäiset saa käyttää 
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kaikkia koneita heidän tehtaassa. Haastatteluiden perusteella haastateltavien näkemykset 

erosivat haasteiden suhteen. Yrityksen H edustajan mielestä tällaiset ongelmat ovat 

hallittavissa hyvällä suunnittelulla ja virheitähän sattuu kaikille. Yrityksen H edustaja 

vastasi tähän osa-alueeseen seuraavasti: 

Kun oma henkilöstö on tuotantovastuussa, ei opetuksen 

integroituminen ole luultavasti ongelma. Materiaalia menee 

toisinaan rikki kaikilla. Tuskin kukaan niitä tietoisesti rikkoo ja 

vahingot ovat näiltä osin kyllä melkoisen pieniä. Aikataulu ja 

laatu on tärkeitä, mutta jos omat työntekijät vastaavat niistä, niin 

ei opetus pääse näitä kokonaisuutena sekoittamaan. 

Haastateltavat tunnistivat haasteita kuitenkin hyvin nopeasti ja useimmilla nousi esiin 

samankaltaisuuksia, mutta jokainen työskentely-ympäristö loi myös omat lisähaasteet. 

Suurin osa nosti esiin sen, että opetuksen toiminta ei saa olla tuotantoprosessin heikoin 

lenkki, vaan sen tulee nostaa tuotannon laatua. Yrityksessä F nostettiin esille tuotannon 

kapasiteetin tavoitteellinen kasvu kumppanuuden myötä ja sieltä vastaukseksi kerrottiin 

seuraavaa: 

Opetuksella tulee tavoitella tuottavuuden kasvua eikä se saa 

vaikuttaa laatuun eikä yleensäkään heikentää jo olemassa olevaa 

tuotantoprosessia. Suuri vierailija määrä ei ole ongelma, kunhan 

perehdytykset ovat kunnossa. Minä koen, että vierailijat ovat 

eräänlainen markkinoinnin kanava. Kun näkevät miten hyvin me 

hommat tehdään, niin voivat muuallakin viestiä meidän laadusta 

ja toiminnasta. 

Suuri vaihtuvuus henkilöissä ei ollut suurimman osan mielestä ongelma. Mahdollisena 

ongelmana nostettiin esiin kuitenkin perehdyttämiset, eli työturvallisuusnäkökulmasta 

koettiin, että suuri määrä ja vaihtuvuus voi tuoda haasteita sekä vaihtuvuus voi aiheuttaa 

ongelmaa ja sekaannusta olemassa olevaan prosessiin. Yrityksen I edustaja oli erityisesti 

huolissaan työturvallisuudesta ja hän kommentoi asiaa näin: 

Jos kumppanuus toisi yleensäkään ongelmia, niin ne tulisi 

työturvallisuudessa. Miten hallitaan vaihtuvat opiskelijat 

kaikkine selvityksineen? Kuka loppukädessä heistä olisikaan 
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vastuussa? Kuka vastaa opettajan työturvallisuudesta? Näin 

muutama asia nopeasti mietittynä. Toisaalta vaihtuu henkilöstö 

muutenkin työmaalla. Se pitäisi suunnitella kaikilta osin tosi 

hyvin. 

Tällaisessa kumppanuudessa tuotanto ei saisi hidastua. Tärkeintä on, että kumppanuus ei 

tuo yritykseen negatiivista vaikutusta. Hyvänä asiana koettiin se, että suuressa vierailija 

määrässä saadaan toimialan tunnettavuutta lisättyä, laaja tietoisuus kasvattaa yrityksen 

tunnettavuutta sekä opiskelijat näkisivät vieraillessaan monenlaisia eri menetelmiä 

valmistaa tuotteita.  

4.1.6 Muut 

Suurin osa haastateltavista oli sitä mieltä, että tuotannollinen kumppanuus tulee tapahtua 

yrityksen tiloissa. Osa yrityksistä valmistaa jopa sellaisia tuotteita, joita ei muualla voi 

edes valmistaa ja osa koki prosessijohtamisen vaikeutuvan liian paljon, jos tuotanto ei 

olisi yrityksen tiloissa. Eräs haasteltava oli sitä mieltä, että joku tuotannon osa-alue 

voitaisiin tuoda oppilaitoksiin, mutta se vaatisi tuotannon ylläpitämistä myös kesäaikana 

sekä opetuksen tulisi kyetä vastaamaan ja kantamaan vastuuta, jota yrityksestä 

koulutuksen järjestäjän suuntaan tarjotaan. Tämän suuntainen yhteistyö nousi esiin 

eteenkin yrityksen B kohdalla ja he kommentoivat tätä asiaa näin: 

Jos aikataulut, laatu ja muut tuotantoprosessissa saadaan 

kuntoon, niin tuotanto voisi aivan hyvin olla oppilaitoksen 

tiloissa. Toisaalta se edellyttäisi myös sitä, että tuotantoa tulisi 

olla myös kesäajalla. Silloin on kaikkein kovin tarve, joten 

oppilaitoksen kesäaika pitäisi tässä tapauksessa saada 

hyödynnettyä. 

Kumppanuuden ehdot olivat haastatteluiden perusteella hyvin selvät. Jos toimintaa 

kehitetään kumppanuuteen perustuen, tulee kolme asiaa toteutua molempien 

organisaatioiden taholta. Näitä asioita ovat: sitoutuminen, pitkäjänteisyys, yhteinen 

tahtotila. Nämä asiat nousivat selkeästi esiin haastatteluiden perusteella. Nuo kolme asiaa, 

kun on kunnossa, niin haastateltavat kokivat kumppanuuden olevan mahdollista ainakin 

jollain tasolla.  
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5 POHDINTA  

Tässä kappaleessa pohditaan työn tuloksia keskeisten teoreettisten kokonaisuuksien 

perusteella. Pohdinta sisältää kokonaiskäsityksen, joka on luotu teoreettisen näkökulman, 

empiiristen olosuhteiden ja suoritetun haastattelun perusteella. Pohdinnan lopuksi on 

esitetty tämän tutkimuksen perusteella toimintamenetelmiä, joilla sidosryhmäyhteistyötä 

voidaan kehittää ja kuinka tällaisesta kumppanuudesta saataisiin parhaimmat 

lopputulokset niin työelämän kuin koulutuksen järjestäjän näkökulmasta tarkasteltuna. 

5.1 Ammatillinen koulutus Suomessa 

Lahtisen ja Lankisen (2002. s.159) mukaan ammatillisen koulutuksen eräinä 

tarkoituksina on edistää työllisyyttä, ylläpitää ja kohottaa väestön ammatillista osaamista 

sekä kehittää työ- ja elinkeinoelämää ja vastata sen tarpeisiin. Haastatteluiden perusteella 

työvoiman ammattitaito ja riittävyys herättää huolta toimialueemme yrityksissä ja se luo 

osalle jopa esteen yritystoiminnan laajentamiselle. Koulutuksen järjestäjällä on 

mahdollisuus omalla päätöksellään määrittää, kuinka opetus järjestetään oppilaitoksessa. 

Missään ei määritetä, että opetus tulee olla oppilaitoksissa tai, että opetuksen 

käytännönopetus tulee olla oppilaitoksen tiloissa. Koulutuksen järjestäjällä on siis täysi 

mahdollisuus muokata opetuksen järjestämistä parhaaksi katsomallaan tavalla. On selvää, 

että totutuista menetelmistä on vaikea irrottautua eikä välttämättä pystytä havainnoimaan 

kaikilta osilta sitä, kuinka alueemme yritykset näkevät toimintamme, mutta 

kokonaisuutena alueen elinkeinoelämän toiveet ja tarpeet tulisi huomioida opetustoimen 

suunnittelussa systemaattisesti. Ammatillisen koulutuksen regulaatiot antavat siihen 

erittäin hyvän mahdollisuuden, kunhan koulutuksen järjestäjät vain ymmärtäisivät 

kaikkia opetuksen järjestämisen mahdollisuuksia hyödyntää.  

5.2 Ammatillisen koulutuksen määräykset talonrakennusalalla 

Talonrakennusalan perustutkinto koostuu pääasiallisesti ammatillisista tutkinnon osista, 

eli osista, jotka voidaan suorittaa työpaikoilla esimerkiksi näytöin. Valittavina tutkinnon 

osina on kolmen pakollisen kurssin lisäksi noin kuusikymmentä eri tutkinnon osa-aluetta. 

Valintamahdollisuuksia tutkinnon suorittamiseksi on siis todella paljon. Se mitä 

koulutuksen järjestäjällä on tarjota opiskelijalla, on sitten asia erikseen, mutta valinnan 

mahdollisuuksia on kyllä runsaasti. Haastatteluissa yritykset kysyivät, että vastaako 
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tämän hetkinen opetus juuri heidän tarpeitaan. Onko opetuksemme liian laajaa ja onko 

opiskelijalla todellista vaikutus mahdollisuutta opetuksen sisältöön eli pystyykö 

opiskelija valitsemaan kurssinsa kaikista eri tutkinnonosista. Koulutuksen järjestäjän 

tulisi tarjota osaamista työelämän tarpeisiin, eli tutkinnon osat tulisi olla sellaiset, joita 

työelämässä tarvitaan. Lienee selvää, että ajat muuttuvat ja tarpeet työelämässä 

muuttuvat. Jos opetusta aiotaan järjestää oppilaitoksen tiloissa ja tarkoituksena on tuottaa 

ammattilaisia työelämän tarpeisiin, tulee koulutuksen järjestäjällä olla erittäin hyvä 

muuntautumiskyky vastata yrityksen ilmaisemiin tarpeisiin. Jos opetus jää työelämästä 

jälkeen, ei opetus täytä koulutuksen järjestäjän velvollisuutta vastata työelämän 

osaamistarpeisiin. Koulutuksen järjestäjän on syytä tarkastella opetuksen osa-alueet 

tarkasti ajatuksella siten, että mitä koulutusta tarjotaan oppilaitoksessa ja mitä tarjotaan 

työelämässä. Opiskelijalla on kuitenkin täysi mahdollisuus osoittaa osaaminen näytöin 

esimerkiksi työpaikoilla tehdyn suoritteen kautta (Opetushallitus 2022, ePerusteet, 

Rakennusalan perustutkinto, Tutkinnon osat). 

5.3 Kiinteän omaisuuden hallinta 

Haastattelut antoivat tähän osaan selkeän näkemyksen; se investoi ja hallinnoi kenen 

tontilla ollaan. Koulutuksen järjestäjän kannalta tässä osassa on kyseessä isot taloudelliset 

vaikutteet. Useimmat ammatillisen koulutuksen kiinteistöt tässäkin tapauksessa on 

rakennettu aikakaudella, jolloin ammatillinen koulutus on ollut jotain aivan muuta kuin 

se on nykyään. Tilat on suunniteltu siten, että opetusryhmässä on vähintään 

kaksikymmentä opiskelijaa ja opetusta annetaan kokopäivän ajan aamusta iltaan. 

Ammatillisen koulutuksen kokonaisuus on muuttunut ja se tulee muuttumaan 

todennäköisesti vieläkin lujempaa tulevaisuudessa. Kuten Kaganova ja Nayyar-Stonekin 

(2000, s 310) kirjoittivat, on julkisen kiinteistöomaisuuden hallinnan tavoite tuottaa 

tarvittavat tilat mahdollisimman kustannustehokkaasti. Kiinteistöjen 

kustannustehokkaasta johtamisesta ja hallinnoinnista tulee todella vaikeaa, kun kiinteistöt 

vanhenevat, käyttöasteet tippuvat ja tilojen palvelevuus huononee. Ei ole kenenkään etu, 

että tiloja ylläpidetään huonolle käyttöasteelle eikä nekään tilat palvele välttämättä 

työelämän tarpeita. Lisäksi olemassa olevissa kiinteistöissä voi olla edessä todella suuret 

peruskorjaustoimet johtuen esimerkiksi teknisten käyttöikien loppumisesta ja sen myötä 

eteen tulevista välttämättömistä korjaustoimista. Kokonaisuuden kannalta olisi parasta, 

jos opetusta voitaisiin pitää tiloissa, jotka ovat toimintaa palvelevat, hyvällä käyttöasteella 
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ja suhteellisen uudet. Tällainen kokonaisuus toisi resurssitehokkuutta ja kohdentaisi 

resurssit ydintoiminnan ylläpitämiseen, ei sivuvirtoihin. 

5.4 Reformi 

Vuonna 2018 ammatillinen koulutus koki eräänlaisen mullistuksen. Ammatilliseen 

koulutukseen tuli voimaan uusi laki, jonka perusteella toimintaan haluttiin joustavuutta 

ja opetusta halutiin viedä lähemmäs työelämää. Käytyjen haastatteluiden perusteella 

reformin tarkoitus on erittäin perusteltua ja työelämän toiveiden mukaista. Haastateltavat 

tiedostavat sen, että työtä oppii tekemään työtä tekemällä. Luokkatilaopetuksen sijaan 

halutaan, että kädentaidot osoitetaan mahdollisimman oikeissa ja realistisissa 

olosuhteissa. Koulutuksen järjestäjän kannalta tämä luo tiettyjä haasteita. Henkilöstö on 

tottunut vuosikausia tekemään työtään tietyllä toimintamenetelmällä ja nyt reformin 

myötä niihin toimintamenetelmiin kohdistuu valtaisia muutospaineita ja -tarpeita. Jossain 

voidaan miettiä, että ollaanko vuosikausia opetettu aivan väärin ja miksi tällaisia 

muutoksia ollaan vailla. Tämän työn perusteella on helppo yhtyä reformin tavoitteisiin. 

Entisajan opetus ei ole ollut väärin suoritettua, mutta tulevaisuuden muutoksilta ei voida 

välttyä ja niihin vastaaminen ja valmistautuminen on välttämätöntä. Työelämä elää 

todella kovaa muutosta ja siellä on huutava pula osaavasta työvoimasta. Henkilöstö vaje 

tuli haastatteluissa esille lähes joka yrityksen kohdalla. Ei liene siis epäselvää, miksi 

opetusta halutaan viedä lähemmäksi työelämää, sitä paikkaa, jossa tulevaisuudessa 

opiskelijoiden on tarkoitus työskennellä. Reformi vastaa siis niihin tarpeisiin, joita 

haastatteluiden perusteella suurelta osin kävi ilmi.  

5.5 Sidosryhmäyhteistyö 

Sidosryhmäyhteistyö on tulevaisuudessa kasvavassa roolissa, kun yritykset hakevat 

itselleen osaavaa työvoimaa. Tämä tuli esiin tehdyssä haastattelussa ja Freeman nosti 

sidosryhmäyhteistyön keskinäiset vaikuttavuuden esiin jo vuonna 1984 kirjassaan 

Strategic Management: A Stakeholder’s Approach. Ammatillisen koulutuksen järjestäjän 

näkökulmasta sidosryhmien tarpeellisuus on korostunut vasta vuoden 2018 jälkeen kun 

reformi antoi alkusysäyksen työelämälähtöiselle opetukselle. Mitä tarpeellisempaa 

sidosryhmäyhteistyö on, sitä tärkeämpää on tunnistaa ja hallita sidosryhmäverkosto 

kokonaisuutena. Sidosryhmien määrittäminen ei ole aina helppoa. Haastatteluidenkin 

perusteella sidosryhmiä on kyllä paljon, mutta jokaisen sidosryhmän tarpeet, 
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mahdollisuudet ja toiveet on haasteellista saada selville ja vieläkin haasteellisempaa saada 

tyydytettyä kaikki sidosryhmien ilmaisemat tarpeet. Sidosryhmäyhteistyössä tavoitellaan 

kuitenkin molempien osapuolten tarpeiden ja odotusten täyttymistä (Nieminen 2016, s. 

107-108). Haastatteluiden ja empiirisen tiedon perusteella sidosryhmäkumppanuuksille 

on todellista tarvetta puolin ja toisin. Koulutuksen järjestäjän tulee saada tehostettua 

tilahallintaansa ja siten kohdennettua resurssit tehokkaammin. Yritykset tarvitsevat 

kovasti osaavaa työvoimaa ja siihen he näkevät sidosryhmäyhteistyön koulutuksen 

järjestäjän kanssa olevan erittäin hyvä asia. On täysin yrityksistä kiinni millä laajuudella 

ja sisällöllä kumppanuuksia voidaan kehittää, mutta tärkeintä on, että koulutuksen 

järjestäjä tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Kuuntelee heitä ja muokkaa 

omaa toimintaansa siten, että yrityksien näkökulmasta on otettu kaikki mahdolliset 

tarpeet huomioon, 

5.6 Sidosryhmäyhteistyön konkreettiset toimenpiteet hyötyineen 

Sidosryhmiä kannattaa kuunnella ja hakea sieltä impulsseja oman opetustoiminnan 

muutoksen tekemiseen. Sidosryhmiin tulee tarjota realistisia mahdollisuuksia, yrityksen 

kyvykkyys huomioiden. Näin mahdollistuu kahden suuntainen yhteistyö yrityksen ja 

koulutuksen järjestäjän välille. Koulutuksen järjestäjä saa ajantasaista tietoa yritysten 

tarpeista ja vaatimuksista sekä yritykset saavat osaavaa työvoimaa käyttöönsä ja samalla 

pääsevät osallistumaan opetuksen kehittämiseen.  Lisäksi koulutuksen järjestäjän ja 

sidosryhmien välinen ”kynnys” madaltuu ja yhteistyöstä tulee kaikilta osin 

luontevampaa. Tämän tutkimuksen perusteella koulutuksen järjestäjän olisi hyödyllistä 

järjestää koulutusaloittain vuosittainen seminaari alueella toimiville yrityksille. Siellä 

tuotaisiin esille tulevat muutokset ja sen mukaiset mahdollisuudet. Lisäksi siellä voisi 

esitellä olemassa olevia sekä mahdollisesti muuttuvia tutkinnon perusteita. Millä 

perusteilla opiskelijalle myönnetään osaamispisteitä ja onko niiden sisältö ajantasaista. 

Näin yrityksille tulisi ajantasainen tieto tilanteesta ja samalla heillä olisi mahdollisuus 

tulla kuulluksi. Sidosryhmät osaavat varmasti paremmin hyödyntää mahdollisuuksia, jos 

ne olisivat heidän tiedossaan. 

Opetusta tulisi muokata tarpeellisissa määrin, jotta se täyttää yrityksen ja opiskelijan 

tarpeet. Vaihtoehtoisen opetuksen järjestämisen mahdollisuudet tulisi huomioida, kuten 

virtuaaliopetus, työpaikalla tapahtuva opetus ja etäopetus. Työpaikalla tapahtuvaa 

oppimista tulisi yleisesti lisätä. Resursseja tulisi keskittää riittävästi opiskelijan 
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henkilökohtaisen kehityssuunnitelman toteutumiseen ja omalla toiminnalla tulisi 

mahdollistaa pelkästään puuttuvan osaamisen kouluttaminen. Opetuksen resurssit tulisi 

samalla keskittää sen opetuksen antamiseen, josta on opiskelijalle kaikkein eniten 

lisäarvoa. Työpaikalla tapahtuvan opetuksen kautta saataisiin pienennettyä koulutuksen 

järjestäjän tilatarpeita ja ylläpitoresursseja. Tilojen ylläpidosta vapautuvia resursseja 

pystyttäisiin näin tehden kohdentamaan ydintoiminnan kannalta järkevimmällä tavalla, 

esimerkiksi opetuksen järjestämiseen. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, 

että on todella suuri merkitys sillä, miten opiskelijan lähtötilanne otetaan huomioon. 

Opiskelijoita tulee aivan erilaisilla lähtötiedoilla ja jos erilaisuuden tunnistamiseen ei ole 

toimivaa prosessia luotuna niin on erittäin todennäköistä, että koulutuksen järjestäjä antaa 

opiskelijalle tarpeetonta opetusta. Opiskelijan HOKS- prosessi pitäisi luoda tehokkaaksi 

ja kokonaisuutta palvelevaksi. Sitä kautta saisi toimintaan järkevyyttä ja tehokkuutta. 

Tutkintojen ja tutkinnonosien osa-alueet vaatimuksineen tulisi olla niin tunnistettavia, 

että niiden lopulliset tavoitteet olisivat kaikille selkeitä. Sidosryhmien osallistaminen 

vaatimusten määrittämiseen olisi kannattavaa. Sidosryhmien avulla olisi loistava 

mahdollisuus saada kehittyneimmät menetelmät osaksi opetusta. Tutkintorakenteita olisi 

hyvä suunnitella ja kehittää sidosryhmien kanssa yhteistyössä. Ammatillinen koulutus on 

myös yrityksiä ja alueen elinkeinoelämää varten. Olisi siis luontevaa osallistaa 

sidosryhmät osaksi opetuksen kehittymistä. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan 

todeta, että sidosryhmät odottavat, että he pystyisivät osallistumaan opetuksen sisällön 

kehittämiseen. Haastatteluiden perusteella tahto kehittämiselle on korkea. Nyt olisi 

tärkeää kyetä määrittämään keinot, jolla sidosryhmäyhteistyö saadaan alkuun. Hyvällä 

viestinnällä ja riittävän usein tapahtuvalla sidosryhmä tapaamisilla olisi varmasti hyvät 

lähtökohdat lähteä tätä kehittämään. 

Koulutusalakohtaisten asiakirjojen ja opetuksen sisällön tulisi olla yhdenmukaista. 

Sidosryhmien kannalta opetuksen tasainen laatu on tärkeää ja sen seuraamiseen tulisi 

kiinnittää huomiota. Opintojen sisältö, tavoite ja laatu tulisi olla selkeitä ja kaikkien 

osapuolten ymmärrettävissä. Jos koulutuksen järjestäjällä on samaa koulutusalaa useassa 

eri yksikössä, olisi todella tärkeää, että opetuksen laatu olisi kaikilla paikkakunnilla 

tasaista. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että yhdenmukaistamalla 

opetuksen antamisen periaatteita sekä hyödyntämällä henkilöstön ja sidosryhmien 

osaamista voidaan saada aikaan kokonaisuus, jossa kaikki osapuolet hyötyvät. Jos 
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jokainen osapuoli toimii yksinään ilman sidosryhmien tukea, on suuri vaara, ettei toiminta 

pääse kehittymään oikeaan suuntaan. 

Sidosryhmäviestintää tulisi kehittää ja siihen kannattaisi panostaa systemaattisesti. 

Viestintä tulisi olla ennakoivaa ja oma-aloitteista. Sidosryhmille tulisi viestiä tulevista 

merkittävistä asioista, tavoitteista ja odotuksista. Viestinnän tulisi olla sellaista, että 

kaikki tietäisivät koulutuksen järjestäjän tavoitteet ja odotukset (Nieminen 2016, s. 110). 

Hankkeista tulisi viestiä tehokkaasti ja kaikista sen osa-alueen yhteistyön 

mahdollisuuksista tulisi viestiä sidosryhmille erityisen huolellisesti. Sieltä voisi avautua 

ovia maailmaan, joita ei vielä osattaisi tunnistaakaan. Investointien yhteinen tarkastelu 

olisi kannattavaa ja se loisi kumppanuudelle sitoutumista (Johnsen 2008). Yritysten 

suuntaan tulisi olla erityisen avoimia ja samalla yrityksen haasteet ja tarpeet tulisi saada 

kartoitettua. Opetuksen järjestäjän tulisi uskaltaa rohkeasti haastaa omaa toimintaa siten, 

että se pystyisi entistäkin paremmin vastaamaan sidosryhmien tarpeisiin. Tämän 

tutkimuksen perusteella voidaan jälleen todeta, että viestintä, tiedottaminen ja 

”kynnyksen” matalana pitäminen on avain asemassa monessa asiassa. Vuotuisten 

investointiesitysten pohjaksi olisi järkevää kartoittaa sidosryhmien mahdollisuudet tarjota 

jo investointiin suunniteltujen asioiden järjestämistä muutoin. Näin vältyttäisiin 

päällekkäiseltä investoinneilta ja resursseja voitaisiin kohdentaa jälleen paremmin 

ydintoiminnan kannalta katsoen. Kukaan ei osaa kaivata sellaista mistä heillä ei ole vielä 

tietoa.  

Motivoitunut henkilöstö on avainasemassa laadukkaassa sidosryhmäyhteistyössä. 

Henkilöstö on siellä missä konkreettista työtä suoritetaan ja heidän olisi suotavaa olla 

yhteistyölle myötämielisiä. Strateginen kumppanuuskin on tärkeää, mutta arjessa 

tapahtuvat valinnat ovat varmasti tätäkin tärkeämmässä roolissa. Jos yksilöt eivät halua 

tehdä kumppanuutta, voi yhteistyöstä tulla todella haastavaa (Nieminen 2016, s. 113-

114). Motivoitunut yksilö kehittäisi toimintaa yli odotusten. Hyvän motivaation kautta 

voitaisiin tavoittaa työnimua ja niin sanottu ”flow-tilaa”, jolloin työntekemisen 

mielekkyys kasvaisi ja työhyvinvointi kehittyisi. Tämän tutkimuksen perusteella 

voitaisiin todeta, että opetushenkilöstön motivoimista yhteistyölle voitaisiin lähteä 

suorittamaan heille tarkoitettujen työelämäjaksojen kautta. Opetushenkilöstön päästessä 

tutuksi yrityksiin, olisi jatkossa yhteistyön tekeminen todennäköisesti paljon helpompaa. 

Lisäksi heidän työskennellessä yrityksissä, heille tulisi mahdollisesti uutta oppia, jota he 

pystyisivät hyödyntämään opetuksessa aikaan tai paikkaan sitomattomasti. Tällainen 
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tilaisuus toisi sidosryhmien suorittavat tahot yhteisiin tilanteisiin ja siten voisi muodostua 

luontaista tiedon ja avun jakoa. Tässä tapauksessa voisi olla kannattavaa luoda 

sidosryhmien verkosto, jossa opetushenkilöstö voisi käydä työskentelemässä ilman 

opiskelijoita.  

Todennäköisesti koulutuksenjärjestäjät tarvitsevat laajan sidosryhmäverkoston 

hallitakseen tällaisia suuria kokonaisuuksia. Voi olla todella harvinaista löytää 

kumppaneita, jotka voivat ottaa kokonaisen ryhmän kerralla osaksi prosessia. Yleisempää 

voisi olla se, että prosessiin integroituisi muutamia opiskelijoita kerrallaan. Sidosryhmien 

todellisten kapasiteettien selvittämisen jälkeen voisi olla mahdollista, että ryhmä 

opiskelijoita integroituisikin useampaan yritykseen palvellen laajaa kumppanuus 

verkostoa kerrallaan. Samalla voisi mahdollistua opiskelijoiden kierto työpaikalta toiselle 

ja näin opiskelijoille saataisiin tarjottua laaja näkemys yritysten toiminnoista ja samalla 

yrityksillä olisi laajempi mahdollisuus kartoittaa itselleen osaavaa työvoimaa. Yleisen 

toiminnan kannalta integroituminen yhteen yritykseen ei kaikilta osin olisi välttämättä 

edes järkevää. Se olisi hallinnallisesti helpointa, mutta kokonaisuus huomioiden epäilen, 

että se ei olisi kuitenkaan järkevintä. Sidosryhmien mahdollisuuksien tunnistamisen 

kautta pystyttäisiin tarjoamaan heidän tarpeitaan vastaava paras kokonaisuus. Tämän 

tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että kokonaisen ryhmä integroiminen työelämään 

on todella haasteellista. Kaikesta huolimatta yritykset ovat todella halukkaita ottamaan 

muutamia opiskelijoita kerrallaan. Yleisin määrä tämän tutkimuksen perusteella on noin 

5-8 opiskelijaa kerrallaan. Jos ajatellaan, että ryhmässä olisi 20 opiskelijaa, niin 3-4 

kumppanuutta voisi turvata työpaikalla tapahtuvan opiskelun. Tällaiseen 

kumppaniverkoston luomiseen kannattaisi panostaa ja sen mukanaan tuomia 

mahdollisuuksia kannattaa todellakin hyödyntää. Laaja kumppaniverkosto luo myös 

laaja-alaisuutta toimintaan ja näin se tukisi toiminta-aluetta todennäköisesti paremmin.  
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6 YHTEENVETO 

Ammatillinen koulutus elää Suomessa tietynlaista murrosaikaa. Vuonna 2018 tuli 

voimaan uusi laki ammatillisesta koulutuksesta ja sen myötä ammatillisen koulutuksen 

järjestäminen on muuttunut. Tulevaisuudessa odotetaan, että ammatillinen koulutus 

järjestetään entistäkin tiiviimmässä yhteistyössä yritysten kanssa. Koulutuksen 

järjestäjälle on tarjottu kaikki mahdollisuudet muokata opetuksen antamista siten, että he 

pystyvät vastaamaan reformin mukaisiin tarpeisiin. Uusina ja yleistymistä odottavina 

opetusmuotoina on virtuaaliopetus, etäopetus ja työpaikalla tapahtuva opetus. 

Koulutuksen järjestäjällä on kaikki mahdollisuudet siten kehittää koulutuksen antamista. 

Isossa kuvassa kyse on siitä, kuinka valmiita ollaan muuttamaan totuttua 

toimintamenetelmää ja kuinka suureen arvoon sidosryhmäyhteistyö saadaan nostettua. 

Tässä työssä tutkittiin sidosryhmäyhteistyön mahdollisuuksia ammatillisessa 

talonrakennusalan opetuksessa. Tutkimuskysymyksiä asetettiin tälle työlle 

kolmekappaletta: 

- TK 1: Mitkä ovat tilahallinnan keskeiset haasteet ammatillisessa oppilaitoksessa? 

- TK 2: Tiedostetaan ryhmäintegraation mahdollisuudet sidosryhmissä sekä 

millainen tahtotila ja tilavalmius on vastata tällaiseen kumppanuuteen? 

- TK 3: Mitä hyötyä sidosryhmäyhteistyöstä voidaan saavuttaa rakennusalan 

opetuksessa? 

Ammatillisessa koulutuksessa on tilahaasteet kasvaneet ja voidaan jo nyt tiedostaa, että 

haasteet eivät tule ainakaan pienenemään tulevaisuudessa. Selkeitä syitä tilahallinnan 

vaikeudelle löytyy kolme kappaletta.  

1. Nuorten määrä väestössä vähenee ja tämä muuttaa opiskelijoiden 

ikärakennetta siten, että suurin osa opiskelijoista tulee olemaan aikuisia. 

Aikuisilla opiskelijoilla on yleensä taustalla joku aikaisempi tutkinto ja 

näin ollen heidät voidaan kouluttaa suoraan työelämässä osaamisen 

näyttämisen perusteella. Tilojen käyttäjien määrä tulee näin ollen 

laskemaan tulevaisuudessa reilusti. 

2. Rakennukset on rakennettu aikakaudella, jolloin opetus oli aivan toista, 

kun sen on nykyään, puhumattakaan tulevaisuudesta. Tilat ovat vanhoja 

ja niiden tekninen käyttöikä on loppunut tai loppumassa. Kiinteistöissä 

on edessä suuret korjaustarpeet ja korjausvelka on valtava. Tilat ovat 

muuntautumiskyvyttömiä eikä niitä pystytä hyödyntämään opetuksen 
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tarpeiden mukaisesti. Näin ollen tiloista tulee käyttökelvottomat 

tulevaisuudessa ja niiden kunnostamisen maksaa kohtuuttoman paljon. 

3. Opetuksen siirtyessä työelämään, virtuaalisten oppimisympäristöjen 

yleistyessä ja muiden reformin mahdollistamien mahdollisuuksien 

hyödyntämisen kautta tulee tilat ja laitteet jäämään entistäkin 

vähäisemmälle käytölle. Ei olemassa olevia tiloja tarvitse kukaan siinä 

määrin kuin silloin kun tilat on rakennettu. 

Haasteita tilahallinnassa on paljon muutakin, kuten energiatehokkuus ja muut nousevat 

ylläpitokustannukset. Tässä kohtaa on kuitenkin syytä korostaa yllämainittuja kolmea 

kohtaa, koska niiden luulen olevan ne juurisyyt sille, miksi tilahallinta on haasteellista ja 

vaikeaa. Lisää tutkimuskysymyksen yksi vastauksesta on kerrottu kappaleessa 2.6. 

 

Sidosryhmillä on valtaisa tahtotila päästä kehittämään yhteistyössä ammatillisen 

koulutuksen kanssa tulevaisuuden työntekijöitä. Oli erittäin hienoa kuulla, että 

pääpiirteittäin kaikilla oli tietoa mitä reformi toi tullessaan, mutta systemaattisuuden 

puute viestinnässä on kyllä syytä ottaa vakavasti. Koulutuksen järjestäjän on syytä ajatelle 

tulevaisuutta siten, että miten se saa viestittyä tehokkaasti sidosryhmille ne viestit, jotka 

yrityksessä koetaan tärkeäksi. Sidosryhmien tarpeen esiin kaivaminen on kovaa työtä, 

eikä se käy kädenkäänteessä. Sidosryhmien tunnistaminen, kartoittaminen ja 

yhteistyönkehittäminen on kuitenkin tärkein vaihe koko kumppanuuden rakentamisessa, 

joten sitä ei kannata ohittaa hutiloiden. Lähtökohtaisesti kaikilla haastatelluilla yrityksillä 

oli hyvä valmiudet vastata kumppanuuksiin. Suurimmat haasteet koettiin 

työturvallisuudessa ja liiallisen vierailija määrän pelättiin sekoittavan tuotantoprosessia. 

Haastateltavista kuitenkin oli kuultavissa se, että kaikki onnistuu, kunhan asiat 

suunnitellaan yhdessä, yhteiseen päämäärään tähdäten. Lisää tutkimuskysymyksen kaksi 

vastauksesta on kerrottu kappaleessa 4.1. 

 

Hyvässä sidosryhmäkumppanuudessa on paljon opetuksen kannalta loistavia asioita. 

Ammatillinen koulutus on tuottamassa työpaikoille osaavaa työvoimaa sekä samalla 

kehittämässä ja ylläpitämässä yksilötason ammatillista osaamista. Opetustoimen kannalta 

kumppanuudet mahdollistavat opetuksen laadun kehittämisen aivan uudella tavalla. Jos 

tutkinnon osien sisältöä ja arviointia tarkastellaan yhteistyössä, on lopputulos varmasti 

työelämää paremmin palveleva kuin se, että koulutuksen järjestäjä miettii samat asiat 

itsekseen. Haastatteluiden aikana ilmeni, että työpaikoilla on valtaisa tarve osaavalle 

työvoimalle. Yksi opetuksen laatua parantava ja osaavan työvoiman lisäävä keino on 
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toimiva sidosryhmäkumppanuus. Se palvelee molempia osapuolia. Laaja sidosryhmä 

mahdollistaa myös pienempi muotoisen, mutta laajakantaisemman yhteistyön. Vaikka 

yritykseen ei integroituisikaan koko ryhmää, niin muutaman opiskelijan integraatioista 

syntyy hyvinkin nopeasti ryhmäkoon virta. Eli kunhan sidosryhmiä on riittävästi, voi 

ryhmäintegraatio tapahtua, mutta ei yhden yrityksen kanssa vaan useamman. Lopputulos 

on kuitenkin hyvin lähellä samaa. Oppilaitoksen tilat jäävät entistäkin tyhjemmäksi ja 

niistä pystytään sen myötä luopumaan. Tilavähennykset mahdollistavat taas resurssien 

kohdentamisen ydintoiminnan kannalta järkevimmin. Ei ole järkeä käyttää resursseja 

tilojen ylläpitoon, jos resurssit voidaan kohdentaa suoraan opetuksen antamiseen. Lisää 

tutkimuskysymyksen kaksi vastauksesta on kerrottu kappaleessa 5.6. 

 

Kokonaisuutena käydyt haastattelut antoivat positiivisen signaalin siitä, että kyllä 

ammatillinen koulutus koetaan tärkeäksi ja sitä halutaan kehittää yhteistyössä. Nyt on 

kysymys vaan siitä, kuka ottaa tämän kehitystyön vastuulleen ja alkaa kehittämään tätä 

asiaa kohti yhteistä päämäärää. Kuten haastatteluissakin tuli ilmi. Tämän asian jatko 

työstäminen vaatii molemmilta osapuolilta kolmen asian toteutumista. Näitä asioita ovat: 

sitoutuminen, pitkäjänteisyys ja yhteinen tahtotila. Jos nämä asiat ovat kunnossa 

molemmilla osapuolilla, voidaan yhteistyötä jalostaa lähemmäs kumppanuutta. 

6.1 Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelu 

Reliaabeliudella tutkimustyössä tarkoitetaan sitä, että kaksi eri tutkimuskertaa antaisi 

samasta aiheesta yhtenevät tulokset. Tutkimustulos on reliaabeli myös silloin, kun 

samanlaiseen lopputulokseen päätyy kaksi eri arvioitsijaa. Reliaabeli tutkimustulos 

voidaan käsittää myös siten, että kahdella rinnakkaisella tutkimusmenetelmällä saataisiin 

aikaan sama lopputulos. Jos haastateltavien vastaukset ovat kontekstista riippuvaisia, 

voidaan olettaa, että kaksi eri tutkimusta toisivat myös erilaiset lopputulokset. Jos 

tutkimuksen sisältö muuttuu ajan ja paikan muuttuessa, on todella epätodennäköistä, että 

kaksi eri tutkimusta toisi saman lopputuloksen. Vaikka konteksti vaikuttaisikin 

tutkimuksen reliaabeliuteen, ei se välttämättä heikennä tutkimuksen laatua, mutta näiltä 

osin tutkimuksen tuloksiin tulee suhtautua tietyin varauksin. (Hirsijärvi ja Hurme 2000 & 

2022) 

Tässä tutkimuksessa lopputuloksen reliaabeliuteen vaikuttaa kontekstin mukaiset asiat. 

Ei voida kiistää, että kova markkinatalouden heilahtelu ei vaikuttaisi sidosryhmien 
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mielipiteeseen ja sen myötä haastattelun sisältöön ja lopputuloksiin. Täytyy kuitenkin 

huomata, että haastattelun mukaiseen lopputulokseen päästäisiin todennäköisesti kahden 

tai useamman tutkijan toimesta, kunhan konteksti on kaikilla tutkijoilla tasavertainen. 

Näin ollen tutkimustulosta voidaan pitää reliaabelina, mutta se kuvastaa tämän hetkisten 

olosuhteiden mukaista tilannetta. 

Validiteetti tutkimustyössä tarkoittaa sitä, että kuinka hyvin valittu tutkimusmenetelmä 

mittaa sitä ilmiötä mitä tutkimuksessa on tarkoituskin mitata. Tutkimuksen validiteettia 

parantaa oikein määritetyt tutkimuskysymykset sekä oikein valittu tutkimuksen 

kohderyhmä. Teoreettisen tiedon validiteettia arvioitaessa on huomioitava saatavilla 

olevan teoreettisen kirjallisuuden mahdollisuudet ja saatavuus. Kirjallisuuskatsauksen 

teoreettinen laajuus tulee siten olla riittävä ja haastattelun kysymysten tulee olla oikein 

aseteltuja, että tutkimuksesta voidaan saada aikaan validiteettinen kokonaisuus. (Hiltunen 

2009) 

Tämän tutkimuksen validiteettiin kiinnitettiin erityistä huomiota 

tutkimuskirjallisuuskatsauksen määrityksen yhteydessä. Osasta tutkittavaa aihetta löytyy 

todella paljon hyviä lähteitä, mutta osa tutkittavasta alueesta jäi varsin niukalle 

lähdeotannalle. Tutkimuksessa kiinnitettiinkin erityistä huomiota siihen, että 

tutkimuskirjallisuus olisi laaja-alaisesti kasattu kokonaisuus ja erityisesti ajantasainen 

niiltä osin mitä tulee reformin mukanaan tuomiin olosuhde muutoksiin. Tämän 

aihealueen tutkimuksia on tehty erittäin vähän, joten vertailua aikaisempaan 

tutkimuskirjallisuuteen ei juurikaan kyetty suorittamaan. Tutkimuksen validiteettiin 

kiinniteetiin huomiota tutkimushaastattelua laadittaessa ja eritysesti ensimmäisen 

tutkimushaastattelun aikainen kysymysten tarkentaminen ja uudelleen muotoilu paransi 

validiteetti tasoa huomattavasti. Haastattelukysymyksistä saatiin muokkausten jälkeen 

huomattavasti paremmin tavoitteita tukevat. 

Validiteettia voidaan tarkastella useasta eri näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa 

tutkimuksen validiteettia tarkasteltiin kolmesta eri tarkastelukulmasta. Looginen 

validiteetti edellyttää, että tutkimusta tarkastellaan kokonaisuutena kriittisesti. Loogisessa 

validiteetissa tarkastellaan tutkimusta tutkijan näkökulmasta katsottuna ja onko saatu 

tutkimustulos tutkijan mielestä oikea tai odotettu. Sisäisessä validiteetissa tarkastellaan 

tutkimukseen vaikuttavien muuttujien osuutta. Tutkimustulokseen voi sisäisessä 

validiteetissa vaikuttaa seuraavat asiat: aika, mittaustapahtuma, mittarit itsessään, 
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mahdolliset vinoutumat sekä kato aineistossa tai haastateltavissa. Ulkoinen validiteetti 

mittaa miten ja missä tilanteissa tutkimustulos on yleistettävissä. Ulkoiseen validiteettiin 

vaikuttaa haastateltavaksi valitut kohteet ja niiden käsitys voi olla vääristynyt ja siten 

tuottaa epäloogista vääristynyttä tutkimustulosta. Ulkoista validiteettia voi parantaa 

valitsemalla haastateltavat realistisesti ja laaja-alaisesti mahdollisuudet tarkastellen. 

(Hiltunen 2009) 

Tarkasteltaessa tätä tutkimusta kolmen eri validiteetti näkökulman perusteella, voidaan 

todeta, että looginen validiteetti on kunnossa, koska kokonaisuutta on työssä tarkasteltu 

kriittisesti läpi tutkimusprosessin ja tutkija on samaa mieltä tutkimuksen lopputuloksen 

kanssa. Sisäinen validiteetti on kaikkein eniten vaikutuksen alainen osa näistä kolmesta 

tarkasteltavasta asiasta. Sisäiseen validiteetiin vaikuttaa eniten tutkimuksen toteuttamisen 

aika. Sidosryhmät vastasivat kysymyksiin sen hetkisen tiedon perusteella ja siihen 

vaikutta yleiset maailman tilanteet, markkinaolosuhteet ja kaikki mitä yrityksen 

toiminaan yleisesti vaikuttaa. Näiltä osin tutkimustuloksen validiteetti voisi olla eri 

tasolla, jos tutkimus suoritettaisiin myöhemmin uudelleen. Huomion arvoista on 

kuitenkin se, että tutkimus kuvastaa kuitenkin tämän hetkistä tilannetta ja sen mukainen 

validiteetti on hyvä. Ulkoiseen validiteettiin pyrittiin panostamaan haastateltavien 

valinnan avulla. Haastateltavat toimivat useammalla toimialalla ja usealla eri 

paikkakunnalla, joten heidän näkemykset olivat mahdollisuuksien mukaisesti kaikkein 

laajimmat. Tutkimustulokset ovat hyödynnettävissä laajasti saman opetusalan puitteissa, 

näissä olosuhteissa ja vastaavassa toimintaympäristössä toimiessa. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on syytä tarkastella tutkimuksen triangulaatiota. Tässä 

tapauksessa triangulaatiossa tarkastellaan suoritettujen haastatteluiden tulosten sisältöä 

muuhun tutkimuksen yhteydessä saatuihin tietoihin. Jos haastattelutulokset ja muu saatu 

tieto tukevat toisiaan, voidaan todeta, että haastattelut ja teoria saavat vahvistuksen. Näin 

tutkimuksen aineistoa tarkastellaan useammasta kuin yhdestä lähteestä. (Hirsijärvi ja 

Hurme 2000 & 2022) 

Tutkimuksen kvalitatiivisuutta pyrittiin varmistamaan hakemalla tutkimustietoa 

mahdollisimman laaja-alaisesti. Tutkimustietoa kerättiin kirjoista, artikkeleista, internet 

sivuilta, nettikirjoista, väitöskirjoista, verkkojulkaisuista sekä haastatteluista. Kaikki 

tietolähteet tukivat toisiaan ja näin saatiin laajakatseinen tutkimussisältö, joka tukee 

tutkimuksen luotettavuutta. 
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Tutkimuksen yhtenä luotettavuuteen vaikuttavana tekijänä voidaan pitää sitä, että 

tutkimuksen suoritti yksi tutkija. Tutkimuksen tulokset ovat siten subjektiivisia. 

Tutkimukseen laatua ja luotettavuutta olisi voinut nostaa, jos tutkimukseen olisi 

osallistettu useampi tutkija, mutta tässä työssä tutkimuksen suorittaminen kuului yhden 

tutkijan vastuulle. Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa myös varsin pieni 

haastateltavien otanta. Jos tutkimushaastatteluun osallistuisi suurempi määrä ja eteenkin 

maantieteellisesti alueelta, jossa elinkeinoelämä olisi erilaista, voisi tutkimuksen 

lopputulos olla täysin erilainen. 

6.2 Jatkotutkimusten mahdollisuudet 

Näkisin tämän tutkimuskokonaisuuden perusteella, että jatkossa tulisi 

sidosryhmäyhteistyön mahdollisuuksia tarkastella enemmän operatiiviselta tasolta 

katsottuna. Kuinka tällainen käytännössä toteutuisi. Millaisia kumppanuusverkostoja 

tarvitaan, että koko talonrakennusalan perustutkinto voitaisiin suorittaa työelämässä. 

Millainen maantieteellinen sijainti vaikuttaa kumppanuuteen. Lisäksi jatkotutkimusta 

voisi suunnata omistajapolitiikkaan. Ajatuksena ja eräänä tarkastelukulmana se, että 

mitkä yritykset valikoituvat sidosryhmiin. Millä perusteella joku jää pois ja kuinka tämä 

valikointi vaikuttaa alueen elinkeinoelämän kehittymiseen. Vääristääkö 

koulutuksenjärjestäjä markkinoita tai tukeeko koulutuksenjärjestäjä elinkeinoelämää 

väärällä tavalla osaa suosien. Kuinka kumppanuusverkostoa tulee hallita, että omistajat 

ovat tyytyväisiä, työelämä on tyytyväinen ja, että henkilöstö ja opiskelijatkin olisivat 

tyytyväisiä. Lisäksi tarkastelua tulisi ulottaa henkilöstön puolelle, millainen tahtotila on 

rakennusalan henkilöstön keskuudessa? Ovatko he valmiita tällaiseen kumppanuuteen ja 

millainen näkemys heillä tähän asiaan on. 
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Liite 1. Opetushallituksen määrittämien yhteisten tutkinnon osien sekä talonrakennusalan 

ammatillisten tutkinnon osien listaukset. 

Yhteinen tutkinnon osa sisältää vähintään seuraavan kokonaisuuden: 

- viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen > 11 osaamispistettä 

- matemaattis- luonnontieteellinen osaaminen > 6 osaamispistettä 

- yhteiskunta ja työelämäosaaminen > 9 osaamispistettä 

- sekä vapaasti valittavia tutkinnon osia siten, että kokonaisuus on > 35 

osaamispistettä. (Opetushallitus 2022, Rakennusalan perustutkinto, Tutkinnon 

perusteet) 

Talonrakennusalan ammatillinen tutkinnonosa sisältää vähintään seuraava 

kokonaisuudet: 

Pakollisina tutkinnon osina 

- rakennustyömaalla toimiminen, 25 osaamispistettä  

- perustusvaiheen työt, 15 osaamispistettä  

- runkovaiheen työt, 30 osaamispistettä  

Valinnainen tutkinnon osa 

- Sisävalmistusvaiheen työt, 15 osaamispistettä 

- Ovi ja ikkunatyöt, 15 osaamispistettä  

- Ulkoverhoustyöt, 15 osaamispistettä 

- Telinerakentaminen, 15 osaamispistettä 

- Kattotyöt, 30 osaamispistettä 

- Muottityöt, 15 osaamispistettä 

- Raudoitus ja betonointi, 15 osaamispistettä 

- Hirsirakentaminen, 15 osaamispistettä  

- Rappaus, 15 osaamispistettä 

- Muuraus, 15 osaamispistettä 

- Rakennuksen ulkopuolinen vedeneristys, 15 osaamispistettä 

- Laatoitus, 15 osaamispistettä 

- Rakennuselementtien valmistus, 15 osaamispistettä 

- Vesirakentaminen, 30 osaamispistettä 

- Elementtiasennus, 15 osaamispistettä 

- Teräsrakentaminen, 15 osaamispistettä 

- Teräsohutlevyrakentaminen, 15 osaamispistettä 

- Korjausrakentaminen, 30 osaamispistettä 



 

 

- Purkutyöt, 15 osaamispistettä  

- Luonnonkiven muotoon työstö, 15 osaamispistettä 

- Luonnonkivituotannossa toimiminen, 15 osaamispistettä 

- Vuolukivituotannossa toimiminen, 15 osaamispistettä  

- Kovakivituotannossa toimiminen, 15 osaamispistettä 

- Rakennuskiven mekaaninen kiinnitys, 15 osaamispistettä 

- Rakennuskiven laastiasennus, 15 osaamispistettä 

- Luonnonkivitulisijan rakentaminen, 30 osaamispistettä 

- Ympäristökiviasennus, 15 osaamispistettä 

- Tasokiviasennus, 15 osaamispistettä 

- Muistomerkkituotteiden valmistus, 30 osaamispistettä 

- Kiviasennuksen työkoneiden ja laitteiden käyttö, 15 osaamispistettä 

- Asfaltointi, 15 osaamispistettä 

- Maaperätutkimukset, 15 osaamispistettä 

- Kalliorakentaminen, 15 osaamispistettä 

- Piharakentaminen, 15 osaamispistettä  

- Maa ja kiviainesten jalostaminen, 15 osaamispistettä 

- Paaluperustusten rakentaminen, 15 osaamispistettä 

- Panostustyö, 20 osaamispistettä 

- Vesihuoltoverkostojen konetyöt, 30 osaamispistettä 

- Pilaantuneiden maaainesten käsittely rakennustyömaalla, 15 osaamispistettä 

- Hajaasutusalueiden jätevesijärjestelmän rakentaminen, 30 osaamispistettä  

- Rakennuksen pohjatyöt, 30 osaamispistettä 

- Liikenneväylien pohjatyöt, 15 osaamispistettä 

- Maarakennuskoneen käyttö, konetyyppi 1, 15 osaamispistettä 

- Maarakennuskoneen käyttö, konetyyppi 2, 15 osaamispistettä 

- Maarakennuskoneen huolto, 15 osaamispistettä 

- Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö kesällä, 15 osaamispistettä 

- Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö talvella, 15 osaamispistettä 

- Maarakennuskoneiden 3D ohjaus, 30 osaamispistettä 

- Maa-ainesten kuljetus maantieliikenteessä, 20 osaamispistettä 

o Tutkinnon osan suorittaminen edellyttää myös Kuljetusalan perustason 

ammattipätevyys- tutkinnon osan suorittamista. Maa-ainesten kuljetus 

maantieliikenteessä tutkinnon osan opiskelu ja työtehtävissä toimiminen 



 

 

edellyttävät vähintään kuoma-auton kuljettamiseen oikeuttavaa 

ajokorttia (C-luokka). 

- Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osaamispistettä. 

o Tutkinnon osan suorittaminen edellyttää myös Maa-ainesten kuljetus 

maantieliikenteessä tutkinnon osan suorittamista. 

- Mittaus, 15 osaamispistettä  

- Rakentamispalvelut, 15 osaamispistettä 

- Rakennustyömaan jätehuollon järjestäminen, 15 osaamispistettä  

- Rautakauppatyön perusteet, 15 osaamispistettä  

- Huippuosaajana toimiminen, 15 osaamispistettä  

- Ilmastovastuullinen toiminta, 15 osaamispistettä  

- Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen, 15 osaamispistettä  

- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osaamispistettä  

- Yrityksessä toimiminen, 15 osaamispistettä  

- Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osaamispistettä. (Opetushallitus 2022, 

Rakennusalan perustutkinto, Tutkinnon perusteet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 2. Haastattelu kysymykset 

TIETOISUUS 
1. Oletteko tietoisia millaiseen yhteistyöhön ammatillinen koulutus voisi tulevaisuudessa 

soveltua? 
1.1 Onko koulutuksenjärjestäjät informoineet teitä eri yhteistyön mahdollisuuksista? 

 

 

TAHTO 
2. Millaisena asiana koette kumppanuusmallin yhteistyön, jossa opetus integroituisi 

ryhmänä osaksi teidän tuotantoa? Millaisia ajatuksia tämä teissä herättää? 
2.1 Oletteko halukkaita kehittämään uutta toimintamallia, jossa kumppanuus oppilaitoksen 

kanssa olisi avainasemassa? Oletteko kaivanneet lisää yhteistyötä? Millaista? 
2.2 Voisiko tällä tavalla saada helpotusta mahdollisesti olemassa olevaan työvoimapulaan? 
2.3 Kiinnostaisiko tällainen mahdollisuus päästä yhteistyössä rakentamaan räätälöityjä  

opintopolkuja yrityksenne tarpeisiin? Mitä huomioita tähän liittyen osaatte tässä 
yhteydessä antaa? 

2.4 Miten koette sen, että tiloissanne/kohteissanne koulutettaisiin mahdollisesti myös 
kilpailijoillenne työllistyviä opiskelijoita? 
 

TALOUS 
3. Kumppanuus vaatii mahdollisesti investointeja laitteisiin ja tiloihin. Miten valmiita olette 
osallistumaan näihin investointeihin? 
3.1 Kuka investoi? 
3.2 Kuka ylläpitää? 

 

TILAVALMIUS KUMPPANUUTEEN 
4. Löytyisikö yritykseltä valmiita soveltuvia tiloja/työmaita? 
4.1 Käytännön opetukseen soveltuva tuotannollinen tila? 
4.2 Luokkahuoneomaiseen opetukseen soveltuva tila? 
4.3 Onko tiedossa jotain tuotannon osa-aluetta, joka soveltuisi hyvin opetuksen tuottamaksi? 

 

KÄYTÄNTÖ 

5. Opetuksen integroituessa osaksi tuotantoprosessianne, tulee se vaikuttamaan mm. 
tuotantonne laatuun, aikatauluun ja materiaalihallintaan. Millaisia haasteita koetta näiden 
vaikutteiden aiheuttavan? 
5.1. Opetuksen mukana tiloissanne/työmaillanne tulisi vierailemaan lukuisia eri henkilöitä 
nopeallakin aikavälillä. Onko suuri vierailijamäärä mielestänne ennemmin uhka vai 
mahdollisuus? Millaisia uhkia ja mahdollisuuksia näette tällaisessa vierailijamäärän 
vaihtuvuudessa? 
 

MUUT 

6. Kumppanuus voi toiminnallisesti tapahtua joko yrityksen tiloissa tai oppilaitoksen tiloissa. 
Kumpi vaihtoehto on mielestänne parempi ja miksi? 
6.1. Onko teillä jotain selvää ehtoa, joka tulisi täyttyä yhteistyön aikaan saamiseksi? 

 


