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Suomalaiset kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset tarvitsevat osaavaa henkilöstöä, jot-
ta kilpailukyky turvataan globaaleilla markkinoilla. Yritykset ovat arvioineet, että tarvittavan 
osaamisen taso nousee kaikissa tehtävissä. Työn muuttuva luonne edellyttää osaajilta perus- 

ja substanssiosaamisen lisäksi valmiuksia muutoksen hallintaan ja toimintaan verkostoissa. Yritys-
ten muuttuvat osaamisvaatimukset heijastuvat vahvasti myös työnjohdon ja tuotannonohjauksen 
tehtäviin. Näihin tehtäviin on pääsääntöisesti pyritty kouluttautumaan tuotantopainotteisen insi-
nöörikoulutuksen ja erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen kautta. Yrityksiltä saadun 
palautteen mukaan nykyiset koulutusväylät eivät ole kuitenkaan kaikilta osin vastanneet yritysten 
tarpeita ja on ollut tarvetta kehittää uusia koulutusväyliä työnjohdollisiin tehtäviin. Erityisesti kone- 
ja metallituoteteollisuuden pk-yritykset ovat kokeneet työnjohdon ja tiiminvetäjien saatavuuden 
haasteelliseksi. 

Työnjohtajien tarpeeseen vastaamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti työnjohtokoulu-
tuskokeilun ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2009. Kokeiluun otetaan opiskelijoita vuosina 
2009–2011 siten, että kokeilukoulutukset käynnistyvät joustavasti vuoden 2009 alkupuolella ja 
päättyvät viimeistään 31.12.2012. Koulutuskokeilun tarkoituksena on etsiä uusia koulutusväyliä 
työnjohto-osaamisen hankkimiseksi ja kehittämiseksi. Kokeilu tukee ja täydentää olemassa olevia 
ammattikorkeakoulututkintoihin sekä erikoisammattitutkintoihin perustuvia työnjohto-osaamisen 
kehittämisväyliä. Työnjohtokoulutuskokeilu on suunnattu työelämän tarpeen kannalta keskeisille 
toimialoille (kone- ja metallialalle, kuljetusalalle, autoalalle sekä kaupan alalle) ja alueille (pääkau-
punkiseutu, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Pohjois-Savo, Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa). Kokei-
lulupapäätöksissä ministeriö myös edellytti, että kokeilu toteutetaan ammattiopistojen ja ammat-
tikorkeakoulujen yhteistyönä. 

Työnjohtokoulutuskokeilun lähdettyä käyntiin oli tarpeellista saada kootusti palautetta eri puo-
lella Suomea opiskelevien opiskelijoiden työnantajayrityksiltä koskien koulutuksen toteutusta ja 
sisältöjä. Kokeilussa mukana olevat oppilaitokset suhtautuivat myönteisesti siihen, että kone- ja 
metallialan yrityskysely toteutettaisiin Teknologiateollisuus ry:n toimesta. Kyselyn toteutuksesta ja 
sen yhteenvedosta on Teknologiateollisuudessa vastannut asiantuntija Anne-Mari Tiilikka. Kysely 
laadittiin yhteistyössä oppilaitosten, EK:n ja muiden työnantajaliittojen kanssa. Kysely toteutettiin 
internetpohjaisella Digium Enterprise -kyselyohjelmistolla. Kysely avattiin 31.5.2010 ja suljettiin 
30.6.2010. Tänä aikana kyselyyn vastasi 40 henkilöä. Nettikyselyn lisäksi tehtiin 7 puhelinhaas-
tattelua, joissa kysyttiin täydentäviä kysymyksiä kyselystä saatujen vastausten pohjalta. Kyselyyn 
vastanneet henkilöt olivat yritysten henkilöstöpäälliköitä, koulutuksessa mukana olevien ammat-
tiosaajien esimiehiä, työnohjaajia tai tutoreita. Teknologiateollisuus ry kiittää lämpimästi kaikkia 
kyselyyn vastanneita. 

Kyselyn ja haastattelujen tulosten perusteella tarvetta tämän tyyppiselle työnjohdon koulutukselle 
on. Koulutusta täytyy kuitenkin edelleen kehittää ja yhteistyötä oppilaitosten ja yritysten välillä 
pitää entisestään tiivistää. Haasteellisimpia asioita kyselyn perusteella näyttäisivät olevan yritysten 
mahdollisuudet vaikuttaa koulutuksen sisältöihin sekä se, miten työssäoppimisjaksot käytännös-
sä toteutetaan. Vastaajat antoivat eniten avoimia kommentteja koulutuksen sisältöön liittyvään 
kysymykseen. Oppimistavoitteisiin ja koulutuksen sisältöihin oltiin pääsääntöisesti melko tyytyväi-
siä, mutta koulutuksen laatua pitää edelleen voimakkaasti kehittää niin lähipäivien sisällön kuin 
opetusmenetelmienkin osalta. Tämän kysymyksen osalta vastauksissa oli paljon hajontaa, riippuen 
siitä, minkä oppilaitoksen kanssa yritys oli tehnyt yhteistyötä. 

Yritysten edustajat toivovat oppilaitoksilta aktiivista kehittämisotetta ja lähipäivien laadukasta to-
teutusta. Opettajien toivotaan olevan aktiivisia yritysten suuntaan ja opettajat halutaan mukaan 
kehittämään työssäoppimisjaksoja. Työssäoppiminen on koulutuskokeilussa merkittävässä roolissa 
ja opiskelijat ja työnantajat tarvitsevat tukea laatiessaan yksilöllisiä työssäoppimispolkuja.

Tiivistelmä
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Suomalaiset kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset tarvitsevat osaavaa henkilöstöä, jotta 

kilpailukyky turvataan globaaleilla markkinoilla. Yritykset ovat arvioineet, että tarvittavan osaa-

misen taso nousee kaikissa tehtävissä. Työn muuttuva luonne edellyttää osaajilta perus- ja sub-

stanssiosaamisen lisäksi valmiuksia muutoksen hallintaan ja toimintaan verkostoissa. Yritysten 

muuttuvat osaamisvaatimukset heijastuvat vahvasti myös työnjohdon ja tuotannonohjauksen 

tehtäviin. Näihin tehtäviin on pääsääntöisesti pyritty kouluttautumaan tuotantopainotteisen 

insinöörikoulutuksen ja erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen kautta. Yrityksiltä 

saadun palautteen mukaan nykyiset koulutusväylät eivät ole kuitenkaan kaikilta osin vastan-

neet yritysten tarpeita ja on ollut tarvetta kehittää uusia koulutusväyliä työnjohdollisiin teh-

täviin. Erityisesti kone- ja metallituoteteollisuuden pk-yritykset ovat kokeneet työnjohdon ja 

tiiminvetäjien saatavuuden haasteelliseksi. 

Työnjohtokoulutuskokeilun taustaa

TYÖNJOHTAJIEN TARVE
Teknologiateollisuuden tekemässä Henkilöstöselvitys 2013 
kyselyssä tiedusteltiin tiiminvetäjä- ja työnjohtotehtävissä 
toimivan henkilöstön määrää osana tuotantohenkilöstöä. 
Tiiminvetäjien määrän Suomessa arvioidaan kasvavan tuotan-
tohenkilöstön keskimäärää enemmän, 5 %. Elektroniikka- ja 
sähköteollisuudessa ja tietotekniikka-alalla tiiminvetäjien mää-
rän arvioitiin lisääntyvän 7 % ja lisäys tapahtuu kaikenkokoi-
sissa yrityksissä. Kone- ja metallituoteteollisuudessa ja metalli-
en jalostuksessa tiiminvetäjien määrän arvioidaan lisääntyvän 

Kuva 1.  Henkilöstön määrän muutos toiminnoittain Henkilöstöselvitys 2013 -kyselyn mukaan.

yhteensä 4 % vuoteen 2013 mennessä. Määrän arvioidaan 
lisääntyvän kaikenkokoisissa kone- ja metallituoteteollisuuden 
yrityksissä. 

Tuotannon työnjohtajina ja tiiminvetäjinä työskentelevien 
rekrytointitarve tämän selvityksen pohjalta koko kone- ja me-
tallituoteteollisuudessa sekä metallien jalostuksessa on noin 
400–500 henkilöä vuosittain, kun otetaan huomioon vuosit-
tainen eläköityminen.
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Kone- ja metallituoteteollisuuden ja metallien jalostuksen henkilöstön määrä toiminnoittain 2009 ja 2013

Vastanneet yritykset/konsernit yhteensä 320, jotka työllistävät n. 68 000 henkilöä

Lähde: Teknologiateollisuus ry, Henkilöstöselvitys 2013
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Työnjohtajien tarpeeseen vastaamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti työnjohtokoulu-

tuskokeilun ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2009. Kokeiluun otetaan opiskelijoita vuosina 

2009–2011 siten, että kokeilukoulutukset käynnistyvät joustavasti vuoden 2009 alkupuolella ja 

päättyvät viimeistään 31.12.2012. Koulutuskokeilun tarkoituksena on etsiä uusia koulutusväyliä 

työnjohto-osaamisen hankkimiseksi ja kehittämiseksi. Kokeilu tukee ja täydentää olemassa 

olevia ammattikorkeakoulututkintoihin sekä erikoisammattitutkintoihin perustuvia työnjohto-

osaamisen kehittämisväyliä. Työelämässä on monin paikoin tarve työelämää tuntevista osaavis-

ta työnjohtajista, ja työnjohdollisiin tehtäviin rekrytoitavan työvoiman tarve tulee lähivuosina 

entisestään lisääntymään eläkepoistuman myötä.

Työnjohtokoulutuskokeilu

TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILUN TOTEUTUS JA 
AIKATAULU
Työnjohtokoulutuskokeilu on suunnattu työelämän tarpeen 
kannalta keskeisille toimialoille (kone- ja metallialalle, kulje-
tusalalle, autoalalle sekä kaupan alalle) ja alueille (pääkau-
punkiseutu, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Pohjois-Savo, Poh-
janmaa ja Pohjois-Pohjanmaa). Koulutuskokeilulla halutaan 
antaa omalta alaltaan ammattitaidon tai ammatillisen tut-
kinnon sekä riittävän työkokemuksen hankkineille henkilöille 
sellaisia tietoja ja taitoja, että he saavuttavat työnjohtotehtä-
vissä tarvittavan pätevyyden. Koulutuskokeilut toteutetaan 
työelämälähtöisesti yhteistyössä työelämän edustajien kanssa 
ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisluvan enimmäis-
opiskelijamäärän puitteissa tai oppisopimuskoulutuksena. 
Kokeiluun on valittu 12 ammatillisen koulutuksen järjestä-
jää siten, että kokeilukoulutuksiin osallistuu vuosittain arvi-
olta 200–300 opiskelijaa. Kokeilulupapäätöksissä ministeriö 
myös edellytti, että kokeilu toteutetaan ammattiopistojen ja 
ammattikorkeakoulujen yhteistyönä. Kokeilua ohjaa ja seu-
raa opetus- ja kulttuuriministeriön asettama laajapohjainen 
ohjausryhmä. Kokeilun yhteydessä selvitetään kokeilun vaki-
naistaminen joko erillisenä tutkintona tai ammatillisissa tut-
kinnoissa hyödynnettävänä tai niitä syventävänä tutkinnon 
osana tai osina. 

Kokeilut toteutetaan Opetushallituksen hyväksymän työn-
johtokoulutuskokeilun kokeiluohjelman ja sen kokeilua 
varten laadittujen alakohtaisten perusteiden pohjalta. Ko-
keiluohjelma on laadittu Opetushallituksen asettamassa pro-
jektiryhmässä, jossa ovat edustettuina kokeilukoulutuksen 
järjestäjien sekä työelämän ja muiden sidosryhmien edus-
tajat. Kokeilukoulutuksen laajuus on mitoitettu siten, että 
siinä edellytettävän osaamisen hankkiminen on mahdollista 
opiskelijan aikaisemmasta osaamisesta ja työkokemuksesta 
riippuen 0,5–2 vuodessa. Kokeiluun osallistuvilta ammat-
tiopistoilta ja ammattikorkeakouluilta edellytetään sekä 
alueellista että alakohtaista yhteistyötä kokeilukoulutusten 
suunnittelussa ja toteuttamisessa. Alueellisilla ja alakohtaisil-
la yhteistyöverkostoilla varmistetaan, että kokeilukoulutuk-
sia kehitetään ja toteutetaan yhtenäisin periaattein ja että eri 

Kokeiluohjelma

Kone- ja metallialan kokeiluohjelma koostuu

seuraavista osioista:

Pakollinen työjohtoon yleisesti liittyvä koulutuksen osa

– TYÖNJOHDOLLINEN TOIMINTA 20 ov

Pakolliset alakohtaiset koulutuksen osat

– TYÖN TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN 10 ov

– TOIMINNAN OHJAUS JA VALVONTA  10 ov

Valinnaiset alakohtaiset koulutuksen osat.

Opiskelijakohtaisesti työnjohtokoulutukseen voidaan

liittää yksi tai kaksi osaa seuraavista:

– VALMISTUKSEN OHJAUS JA VALVONTA 20 ov

– ASENNUSTEN OHJAUS JA VALVONTA 20 ov

– KUNNOSSAPIDON OHJAUS JA VALVONTA 20 ov

Koulutuksen järjestäjän omat koulutuksen osat 20–30 ov

Kone- ja metallialalla seuraavat koulutuksen järjestäjät

saivat järjestämisluvan työnjohtokoulutuskokeilun

aloittamiseksi:

• Helsingin kaupunki

• KEUDA

• Ammattienedistämislaitossäätiö (AEL)

• Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä ja

   Tampereen kaupunki

• Sastamalan koulutuskuntayhtymä

• Turun kaupunki

• Savon koulutuskuntayhtymä

• Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur

• Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSEKK

Kokeilussa mukana olevat ammattikorkeakoulut kokeiluha-

kemusten perusteella ovat: Metropolia, Laurea, Tampereen 

ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Savonia, 

Novia sekä Oulun ammattikorkeakoulu.

Syyskuuhun 2010 mennessä kone- ja metallialan koulutus-

kokeilussa oli aloittanut n. 120 henkilöä ja alan yrityksiä oli 

mukana yli 50 kpl. Noin puolet mukana olevista yrityksistä 

ovat pk-yrityksiä, joiden henkilöstön määrä on alle 250.
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järjestäjien asiantuntemus saadaan mahdollisimman laajasti 
käyttöön. Osaajatarpeisiin vastaamiseksi odotus ammatti-
opistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyöstä paikallisten 
yritysten kanssa kokeilun eri vaiheissa on oleellinen osa ko-
keilua. 

Teknologiateollisuus ry:n tavoitteena on, että kone- ja metal-
lialan työnjohtokoulutuskokeiluun osallistuu vähintään 200 
teknologiateollisuuden ammattiosaajaa vähintään 100 yri-
tyksestä. Kokeilun odotetaan vastaavan erityisesti pk-yritys-

ten osaajatarpeisiin niin, että vähintään 60 % koulutukseen 
osallistuvista ammattiosaajista työskentelee pk-yrityksissä. 
Arvioidessaan kokeilun tuloksia Teknologiateollisuus ry tulee 
kiinnittämään erityistä huomiota ammattikorkeakoulujen ja 
ammattiopistojen yhteistyön toimivuuteen ja koulutuksen ja 
yhteistyön hyötyihin yrityksille, joiden henkilöstöä osallistuu 
koulutukseen, esimerkiksi haastavien työssäoppimisprojek-
tien, pk-yritysten ja oppilaitosten verkottumisen ja käynnis-
tyvän t & k & i -toiminnan kautta. 
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Yrityskysely kone- ja metallialalla

Työnjohtokoulutuskokeilun lähdettyä käyntiin oli tarpeellista saada kootusti palautetta eri 

puolella Suomea opiskelevien opiskelijoiden työnantajilta koskien koulutuksen toteutusta ja 

sisältöjä. Kokeilussa mukana olevat oppilaitokset suhtautuivat myönteisesti siihen, että kone- 

ja metallialan yrityskysely toteutettaisiin Teknologiateollisuus ry:n toimesta. Kysely laadittiin 

yhteistyössä oppilaitosten, EK:n ja muiden työnantajaliittojen kanssa. Kysely toteutettiin saman-

muotoisena myös kokeilussa mukana olevien muiden toimialojen työnantajille, jotta saatiin pa-

lautetta koskien koko koulutuskokeilua. Työnantajakyselyssä esitetyt kysymykset ovat esitetty 

liitteessä 1. 

Kysely toteutettiin internetpohjaisella Digium Enterprise – ky-
selyohjelmistolla. Nettikysely avattiin 31.5.2010 ja suljettiin 
30.6.2010. Tänä aikana kyselyyn vastasi 40 henkilöä. Oppi-
laitoksilta saatiin yritysten yhteyshenkilöiden sähköpostiosoit-
teet, ja kutsut vastata kyselyyn lähetettiin näihin osoitteisiin. 
Kaksi mukana olevaa oppilaitosta välitti yritysten yhteyshen-
kilöille avoimen linkin, jonka kautta pääsi vastaamaan. Säh-
köpostikutsuja lähetettiin 39 kpl ja niihin tuli vastauksia 23 
kappaletta eli 59 % suoran sähköpostikutsun saaneista vasta-
si.  Avoimen linkin kautta kyselyyn vastasi 17 henkilöä. Vastaa-
jista 13 kpl eli 36 % olivat mukana oppisopimuskoulutuksena 
järjestettävässä koulutuksessa ja 23 eli 64 % vastaajista op-
pilaitosmuotoisessa työnjohtokoulutuksessa. Vastaajista 12,5 
% ilmoittivat vastaavansa kyselyyn yrityksen henkilöstöpääl-
likkönä tai vastaavana, 37,5 % koulutukseen osallistuvan esi-

miehen roolissa, 42,5 % työpaikkaohjaajan roolissa ja 7,5 % 
vastaajista ilmoitti vastaavansa muussa roolissa (tutor, työnjoh-
taja). Nettikyselyn lisäksi tehtiin 7 puhelinhaastattelua, joissa 
kysyttiin täydentäviä kysymyksiä kyselystä saatujen vastausten 
pohjalta.

KYSELYN TULOKSET
Kyselyssä tiedusteltiin sitä, kuinka tyytyväisiä vastaajat olivat 
koulutuksen sisältöihin ja rakenteeseen. Asteikko oli neljästä 
yhteen, jossa arvosana 4 oli maksimi ja tarkoitti sitä, että vas-
taaja oli erittäin tyytyväinen. Arvosana 1 tarkoitti, että vastaaja 
ei ollut lainkaan tyytyväinen. Alla olevassa kuvassa 2 tulokset 
ovat esitetty siten, että aihepiirit on listattu niiden saamien 
arvioiden mukaan. Kaikkien arvioiden keskiarvo oli 3,1. Yh-
teenveto tuloksista on esitetty liitteessä 2.

Kuva 2. Vastaajien antamat arviot koulutuksen sisällöstä ja rakenteesta.

2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4

Vaikutusmahdollisuutenne
koulutuksen sisältöihin

Työpaikalla tapahtuva
oppiminen/ohjaus

Yrityksenne saama välitön hyöty
koulutuksesta

Koulutuksen osaamistavoitteet ja 
sisällöt

Opiskelupäivien määrä
oppilaitoksessa (ns. lähipäivät)

Kokonaisuutena, kuinka
tyytyväinen olette
työnjohtokoulutukseen

Yhteistyö oppilaitoksen kanssa

Koulutuksen kokonaiskesto

Koulutuksen sisältö ja rakenne: kuinka tyytyväinen olette seuraaviin seikkoihin?
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Vaikutusmahdollisuutenne
koulutuksen sisältöihin
Vastaajat arvioivat kyselyssä vaikutusmahdolli-
suuksiaan koulutuksen sisältöihin, ja se sai kai-
kista osa-alueista alimman arvion eli keskiarvo 
oli 2,8. Vastauksissa oli eniten hajontaa tämän 
kysymyksen kohdalla, keskihajonta oli 0,8. 
Vastaajat kommentoivat kyselyn avoimissa ky-
symyksissä sekä puhelinhaastatteluissa vaiku-
tusmahdollisuuksiaan koulutuksen sisältöihin 
seuraavasti:

”Sain sanoa mielipiteeni ja tehdä ehdotuksia 

aloitusvaiheessa.” 

”Tuli kysely toisen vuoden opintojen suhteen. ”

”Saisi olla enemmän” 

”Sisältöön on oppilas voinut vaikuttaa sopivasti, jolloin 

ala- ja yrityskohtaiset asiat voitu paremmin huomioida.”

”Yhteistyö oppilaitoksen kanssa ei ole toiminut aivan 

ideaalilla tavalla, valinnaisten osioiden osalta ei ole  

kysytty mitään palautetta” 

Työpaikalla tapahtuva oppiminen/
ohjaus
Työpaikalla tapahtuva oppiminen/ohjaus sai ar-
vioksi 2,8, joka oli toiseksi heikoin arvio kaikista 
osa-alueista. Vastausten keskihajonta oli 0,7.

Vastaajat kommentoivat kyselyn avoimissa 
kysymyksissä sekä puhelinhaastatteluissa tätä 
osa-aluetta seuraavasti:

”Tietoa siitä, että mitä ja miten ei ainakaan minulla ole” 

”Aina haaste löytää aikaa” 

”Vaikeahko toteuttaa, koska koulutettavat ovat 

reissumiehiä ja yhteisen ajan löytäminen on vaikeaa” 

”Näyttötyöt eivät ole vielä alkaneet. Toistaiseksi omaa 

opiskelua koulussa.” 

”Ajanpuute” 

”Haasteellista. Opettaja on käynyt kerran työpaikalla. 

Systematiikka puuttuu.”

”Raskas prosessi oppisopimuskoulutuksessa. Olemme 

satsanneet tähän paljon resursseja, mm. järjestäneet 

sisäistä koulutusta ja harjoitustöitä on käyty 

systemaattisesti läpi toisen työpaikkaohjaajan kanssa. 

Positiivisena puolena on se, että olemme itsekin 

oppineet paljon eli tämä on ollut koko organisaation 

oppimisprosessi. ”

”Olen suorittanut muutaman tunnin kestävän 

työpaikkaohjaajan kurssin. Kurssi oli monialainen, eli 

siellä oli mm. hoitoalan ihmisiä paikalla. Koin, että se ei 

paljon antanut, toki jotain positiivista jäi käteen”

”Etätehtävät on laadittu amatöörimäisesti, niissä on rima 

liian matalalla. Pitäisi panostaa aiheen löytämiseen eikä 

hukata opiskelijoiden aikaa. Oppilaitos oli järjestänyt 

työpaikkaohjaajakoulutuspäivän, jossa oli tiettävästi 

käyty läpi työssäoppimista, mutta minulla ei ollut aikaa 

mennä koko päivän kestävään koulutukseen.”

”Työssäoppiminen on hoidettu siten, että opiskelijalla 

on etätehtäviä, joissa minä työpaikkaohjaajana olen 

auttanut hakemaan tietoa yrityksen sisältä”

”Oppisopimuskoulutuksena järjestettynä koulutuksesta 

ei osannut arvioida kuinka paljon aikaa tarvitaan 

työpaikalla tarvittavaan ohjaukseen ja arviointiin”
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Yrityksenne saama välitön hyöty
koulutuksesta
Tämä osa-alue sai arvioksi 3,1 ja keskihajonta 
oli 0,7. Vastaajat kommentoivat kyselyn avoi-
missa kysymyksissä sekä puhelinhaastatteluissa 
tätä osa-aluetta seuraavasti:

”Tiiminvetäjälle erittäin hyödyllinen koulutus 

ja koulutuksen saaneella mahdollisuus ylentyä 

työnjohtotehtävissä tulevaisuudessa.”

”Näkyy vasta tulevaisuudessa.” 

”Ei tässä vaiheessa vielä mitään konkreettista.” 

”Meiltä puuttuu täysin tämän tason esimiehet ja tulevat 

kaverit tulevat enemmän kuin tarpeeseen.” 

”Henkilön käyttö ”kymppinä”. Henkilön osaamisen 

lisääntyminen antaa paremmat valmiudet.”

”Opinnot kesken.” 

”Koulutettavien näkökulma tekemäänsä työhön on 

laajentunut välittömästi.” 

”Liian aikaista sanoa vielä tässä vaiheessa. Mitään 

konkreettista ei ole vielä tullut tietooni.” 

”Koulutus on vasta alkanut.” 

”Opiskelijoiden oppimistulokset ovat olleet erittäin 

hyviä! Eli koulutuksen vaikutus näkyy heidän työssään

jo nyt.”

”Kokonaisuutena opiskelijoilta on tullut myös positiivista 

palautetta tähän mennessä ja oppia on jo ammennettu.”

”Koulutus tukee siirtymistä työnjohtotehtäviin, yksi 

opiskelija yrityksessämme on jo siirtynyt työnjohtoteh-

täviin. Ja muut opiskelijat ovat kiinnostuneita hakemaan 

avoimena olevia paikkoja.”

Koulutuksen osaamistavoitteet ja 
sisällöt
Tämä osio sai arvion 3,1 ja tähän osioon tuli 
eniten avoimia vastauksia. Vastausten keskiha-
jonta  oli 0,6. Seuraavia kommentteja liittyen 
koulutuksen sisältöihin tuli sekä kyselyn avoi-
missa vastauksissa sekä puhelinhaastatteluissa:

”Liikaa teoriaa ja matematiikkaa”

”Opiskelijat ovat eritasoisia ja kokeneille opiskelijoille on 

opetettu liian perusasioita. Koulutuksen sisällöt sinällään 

ok.”

”Olisin halunnut nähdä opiskelijoiden henkilökohtaiset 

opiskelusuunnitelmat, jotta osaisin kommentoida 

sisältöjä tarkemmin”

”Koulutus ei pitäisi olla niinkään alakohtaista 

perusopetusta vaan enemmän tuottavuuden parantami-

seen, henkilöiden motivointiin ja tuotantoperiaatteisiin 

keskittyvää käytännön opetusta. Yrityskohtaisia todellisia 

harjoitustöitä pitäisi olla enemmän, nyt tuntuu että rima 

on niissäkin erittäin matala. ”

”Kun aikuiset ihmiset lähetetään ”koulunpenkille”, 

odotukset ovat muualla kuin matematiikan ja lujuusopin 

opiskelussa. Näitä on ollut alussa turhan paljon ja se on 

vaikuttanut opiskelijoiden motivaatioon negatiivisesti. 

Koulutuksen tulisi olla käytännönläheisempää ja liittyä 

ihmisten johtamiseen. Tällä hetkellä näyttää siltä, että 

fokus puuttuu.”

”Koulutuksen sisällöt ok, vaikuttaa siltä, että 

asiakokonaisuudet ”tentitään”. Oppilaitos ei ole ollut 

paljon yhteyksissä meihin ja koulutuksen sisällöistä on 

tullut vain vähän tietoa. Koulutusmalli on sinällään hyvä 

ja mielekäs opiskelijan kannalta, koska sisällöt liittyvät 

suoraan omiin töihin.”

”Opiskelijalta saatu palaute lähipäivien sisällöistä on 

ollut positiivista, mutta en tunne sisältöjä tarpeeksi hyvin 

vastatakseni tähän. Olen nähnyt sisällöistä kuvauksen 

otsikkotasolla, mutta en osaa sanoa siitä sen tarkemmin. 

En ole myöskään nähnyt opiskelijan HOPSia.”

–>
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”Pitää aloittaa vielä yksinkertaisimmista asioista kuten 

työajoista. Ainakaan meidän koulutettavista kaikki 

eivät ymmärrä työnjohtajan vastuuta tässäkään asiassa. 

Asiakirjojen täyttäminen, kuten työmaapäiväkirjat, 

asiakkaiden vaatimat raportit, lisä- ja muutostöiden 

kirjaaminen jne. on monelle lähes ylivoimaista. Enemmän 

harjoitustöitä kehittäisi tätäkin puolta. Oman asenteen 

muokkaamisen merkitystä ei voi koskaan korostaa

liikaa, koska koneiden kanssa tulee aina toimeen mutta 

ihmisten kanssa on paljon vaikeampaa. Työpaikalla 

pitäisi keskustella työstä ja siitä suoriutumisesta paljon 

enemmän eikä vain kateprosentista.” 

”Opetuksen sisällön kehittämiseen pitää satsata vielä.”

”Tietokoneen käyttöä saisi olla pikkuisen enemmän 

koulutuksessa.”

”Lähipäivien sisältö ja opetus eivät ole aina vastanneet 

odotuksiamme.” 

”Pidän oppilaitoksen opintosisältöä hyvänä ja toimivana 

varsinkin kun kyseessä on aikuisopiskelu. ”Turhia” 

täyteaineita ei ole, vaan ollaan keskitytty työnjohtajan 

jokapäiväisiin ongelmiin.” 

”Painopistealueet enemmän nykypäivän konkreettisiin 

tarpeisiin esim. erilaisten ihmisten henkilöjohtaminen on 

haasteellisimpia työnjohdon tehtäviä nykyisin.” 

Opiskelupäivien määrä
oppilaitoksessa (ns. lähipäivät)
Opiskelupäivien määrä oppilaitoksessa sai ar-
vion 3,2, keskihajonta oli 0,4. Vastaajat kom-
mentoivat avoimissa kysymyksissä sekä pu-
helinhaastatteluissa opiskelupäivien määrää 
seuraavasti:

”Ei ole sotkenut työntekoa ja koulutukseen osallistuja on 

ollut motivoitunut ilta-aikaiseen opiskeluun.” 

”Koulutus voisi jatkossakin olla monimuoto-opiskelua 

työn ohessa. Ei niin, että opiskelija menisi koulun 

penkille, koska työpaikalle tulisi vaje.”

”Lähipäivät 2krt viikossa pystyy hyvin sovittamaan töihin 

eivätkä ne haittaa työntekoa. Tämä koulutusmalli on 

hyvä vaihtoehto jatkossakin ja se sopii monelle, koska 

se on taloudellisesti opiskelijan kannalta hyvä juttu ja 

motivoivaa.”

”Lähiopetusta on 2 kertaa viikossa eli teoriaa on 

paljon, mutta sisällöt ovat lähellä käytännön asioita. 

Lähiopetuspäiville on helppo irrottautua, kun työt 

suunnittelee hyvin.”

”Lähipäivien määrä ok, olemme järjestäneet paljon omaa 

koulutusta lähipäivien lisäksi.”

”Oman yrityksen osalta toivoisi, että lähipäiviä olisi 

enemmän yhdellä kertaa, koska koulutettavien saa-

minen ”kotiin” vaatii paljon käytännön järjestelyjä ja 

maksaa ylimääräistä, koska aika harvoin työrytmiä 

saadaan sovitettua juuri lähipäiviin sopiviksi.”

Kokonaisuutena, kuinka tyytyväinen 
olette työnjohtokoulutukseen
Koulutuskokonaisuus sai arvion 3,2, keskiha-
jonta oli 0,6. Vastaajista 85 % ilmoitti olevansa 
joko erittäin tyytyväinen tai melko tyytyväinen 
koulutukseen. Avoimia vastauksia ei tullut pal-
jon, mutta seuraavia kommentteja vastaajat 
olivat kirjanneet kyselyssä:

”50% vasta toteutunut ”

”Mielestäni teollisuus (varsinkin pk-sektori) tarvitsee 

tämän tason johtajakoulutusta, nyt kun harmiksemme 

teknikkokoulutus on ollut jo pitkään lopetettuna.” 

”Koulutettavamme olleet motivoituneita opiskeluun ja 

jos koulutuksesta olisi saatavissa tutkinto se palkitsisi 

uurastuksen. ”
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Yhteistyö oppilaitoksen kanssa
Yhteistyö oppilaitoksen kanssa sai arvosanan 
3,2 asteikolla 1–4 eli vastaajat olivat melko tyy-
tyväisiä yhteistyöhön (kuva 2) Vastausten kes-
kihajonta oli 0,8.

Vastaajat kommentoivat avoimissa kysymyksis-
sä sekä puhelinhaastatteluissa yhteistyötä op-
pilaitoksen kanssa seuraavasti:

”Syy löytyy varmaan meidän puolelta. Kaikki tieto 

minulle on tullut oppilaitoksen kautta. Yhteistyöstä 

yrityksen johdon ja oppilaitoksen välillä en osaa sanoa 

mitään.” 

”Ilmeisesti pilottihankkeesta johtuen alussa tietoteknisiä 

ongelmia oppilaitoksessa käytettävän verkko-

oppimisympäristö- ohjelman vuoksi.” 

”Sujunut erittäin hyvin kouluttajan puolelta. Oma 

yhteistyö olisi voinut olla parempaakin.”

”Yhteistyöstä oppilaitoksen kanssa en osaa sanoa 

mitään, koska ei ole oltu yhteyksissä”

”Oppilaitos ei ole kertaakaan ollut yhteydessä, mikä 

on huono asia. Koska koulutus on kestänyt vasta puoli 

vuotta, ei tilanne ole vielä toivoton. Ja uskon, että se 

paranee.”

”Opettaja on käynyt yrityksessä kerran ”kyselemässä”, 

mutta tuntui että hän ei olisi ollut tosissaan.”

”Olisi saanut järjestää sen opintoihin 

perehdytystilaisuuden siellä koululla. Sehän peruttiin 

vähäisen kiinnostuksen takia, toivottavasti järjestetään 

syksyllä.”  

”On vielä aika alussa ja hakee linjaansa. Pk- ja 

suuryritysten väliset erot olisi huomioitava esim. 

pk-yrityksissä ohjausresurssit, erillisen hrm:n puute, 

jolloin koulutukset ovat usein henkilökohtaisia eikä 

suunnitelmallista.”

Koulutuksen kokonaiskesto
Koulutuksen kokonaiskesto sai vastaajilta arvo-
sanaksi 3,3. Vastausten keskihajonta oli 0,6.

Vastaajat kommentoivat avoimissa kysymyk-
sissä sekä puhelinhaastatteluissa koulutuksen 
kokonaiskestoa seuraavasti:

”Koulutuksen kesto on ok, riippuu tietenkin opiskelijan 

lähtötasosta”

”Malli on hyvä ja voisi toimia jatkossakin tällaisenaan”

”Voisiko tiivistää?? vain ajatuksena ”

MUITA HUOMIOITA
Vastaajat kommentoivat avoimissa kysymyksissä myös sitä, 
että opiskelijat eivät saa suorittamastaan koulutuskokonai-
suudesta tutkintoa eli seuraavanlaisia kommentteja annettiin 
nettikyselyssä:

”Tutkinnolle pitää saada nimi !!”

”Tutkintonimike vielä hakusessa?” 

”Miksi valmistutaan ??” 

Puhelinhaastatteluissa tuli ilmi, että vastaajat kokivat positiivi-
sina asioina sen, että koulutus oli ollut koko organisaation op-
pimisprosessi eli muutkin kuin koulutukseen osallistunut olivat 
osallistuneet jollain tavoin esim. laatimalla koulutusmateriaa-
lia tai kertomalla työtehtävistään koulutettavalle.  Opiskelijat 
olivat kertoneet, että lähipäivillä käydyt keskustelut muiden 
opiskelijoiden kanssa olivat olleet erittäin antoisia, vertaisop-
pimista oli tapahtunut. Koulutusohjelman puitteissa tehdyt 
yritysvierailut oli myös koettu erittäin myönteisinä.
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Kyselyn ja haastattelujen tulosten perusteella tarvetta tämän tyyppiselle työnjohdon koulutuk-

selle on ja monet vastaajista olivat tyytyväisiä kokonaisuuteen. 85 % vastaajista ilmoitti olevan-

sa joko erittäin tyytyväinen tai melko tyytyväinen koulutukseen kokonaisuutena. Mutta koulu-

tusta täytyy edelleen kehittää ja yhteistyötä oppilaitosten ja yritysten välillä pitää entisestään 

tiivistää. Haasteellisimpia asioita kyselyn vastausten perusteella näyttäisivät olevan yritysten 

mahdollisuudet vaikuttaa koulutuksen sisältöihin sekä se, miten työssäoppimisjaksot käytän-

nössä toteutetaan. 

Johtopäätökset

Vastaajat antoivat eniten avoimia kommentteja koulutuksen 
sisältöön liittyvään kysymykseen. Pääsääntöisesti oppimista-
voitteisiin ja koulutuksen sisältöihin oltiin melko tyytyväisiä, 
mutta koulutuksen lähipäivien sisältöä ja toteutustapaa pitää 
edelleen voimakkaasti kehittää. Tämän kysymyksen osalta 
vastauksissa oli hajontaa, riippuen siitä, minkä oppilaitoksen 
kanssa yritys oli tehnyt yhteistyötä. Monet yritykset myös 
toivovat, että niin lähiopetuksen kuin työssäoppimisjaksojen 
aikanakin tapahtuva oppiminen kytkettäisiin mahdollisimman 
hyvin yritysten kilpailukyvyn kannalta keskeisiin kehittämistar-
peisiin ja että tehtävät harjoitukset ja projektit todella haastai-
sivat koulutukseen osallistuvat ammattiosaajat kehittämään 
yrityksen toimintaa ja toimintamalleja.

Myös yritysten kannattaa olla aktiivisesti yhteydessä oppilai-
toksiin ja olla mukana vaikuttamassa koulutuksen sisältöihin 
ja toteutukseen. Lisäksi työssäoppimissuunnitelma kannattaa 
laatia huolella ja oppilaitokselta kannattaa pyytä sen laatimi-
seen apua.

Oppilaitoksilta toivotaan aktiivista kehittämisotetta ja lähi-
päivien laadukasta toteutusta, niin sisältöjen kuin opetus-
menetelmienkin osalta. Opettajien toivotaan olevan aktiivisia 
yritysten suuntaan ja opettajien panos työssäoppimisjaksojen 
kehittämisessä nähdään välttämättömänä. Työssäoppiminen 
on koulutuskokeilussa merkittävässä roolissa. Opiskelijat ja 
työnantajat tarvitsevat tukea, kun työssäoppimista kehitetään 
systemaattisesti. 

Tämän kyselyn yhteydessä ei erikseen tiedustelu yritysten 
kokemuksia ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen yh-
teistyön toimivuudesta. Teknologiateollisuus ry on paraillaan 
selvittämässä erikseen ammattikorkeakoulujen kontribuutiota 
kone- ja metallialan työnjohtokoulutuskokeilussa.

Ehdotukset:

• Yhteistyötä koulutusta järjestävien oppilaitosten ja 

yritysten välillä täytyy edelleen tiivistää.

• Opettajien tukea yrityksille työssäoppimisjaksojen 

suunnittelussa ja toteutuksessa tulee vahvistaa.

• Oppilaitosten ja yritysten yhteistyönä tulee kehittää 

toimintamalleja vahvistamaan pk-yritysten keskinäistä 

yhteistyötä työssäoppimisjaksojen suunnittelussa ja 

toteutuksessa ja osaamisen kehittämisessä. 

• Lähipäivien toteutusta täyty edelleen kehittää, niin 

sisältöjen kuin opetusmenetelmien osalta. Kytkentää 

yritysten kilpailukyvyn kannalta keskeisiin muutosta-

voitteisiin ja osaamishaasteisiin tulee vahvistaa harjoi-

tus- ja projektitöissä. 

• Koulutuskokeilusta saatujen kokemusten perusteella 

tulee laatia pysyvä ratkaisu koulutusjärjestelmään 

työnjohdon ja tiiminvetäjien saatavuuden varmista-

miseksi yhdessä kaikkien sidosryhmien kanssa. Tässä 

yhteydessä on tarve tarkastella sekä jo työkokemusta 

omaaville ammattiosaajille tarkoitettuja väyliä että 

rakennusmestarikoulutuksen kaltaisia nuorisokoulu-

tuksen ratkaisuja.  
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LIITE 1, Kyselylomake 
 
Työnjohtokoulutus 

Tervetuloa vastaamaan kyselyyn! 

  
Kuinka monta henkilöä yrityksestänne on osallistunut työnjohtokoulutuskokeiluun?  
  
 
( )  1  
( )  2  
( )  3  
( )  4  
( )  5 tai enemmän  
 

Missä oppilaitoksessa yrityksenne edustaja opiskelee? 
 
[ ]  Helsingin tekniikan alan oppilaitos  
[ ]  KEUDA  
[ ]  AEL  
[ ]  Tampereen ammattiopisto  
[ ]  Sastamalan ammattiopisto  
[ ]  Turun ammatti-instituutti  
[ ]  Savon aikuis- ja ammattiopisto  
[ ]  Yrkesakademin  
[ ]  Oulun seudun koulutuskuntayhtymä- POHTO  
[ ]  Jokin muu, mikä ______________________________________________  
 

Oletteko mukana? 
 
[ ]  Oppisopimuksena järjestettävässä työnjohtokoulutuskokeilussa  
[ ]  Oppilaitoksen järjestämässä koulutuksessa  
 

Missä roolissa vastaat kyselyyn? 
 
( )  Yrityksen henkilöstöpäällikkö tai vastaava  
( )  Koulutukseen osallistuvan esimies  
( )  Työpaikkaohjaaja  
( )  Jokin muu, mikä ______________________________________________  
 

Koulutuksen sisältö ja rakenne: 
 
Kuinka tyytyväinen olette seuraaviin seikkoihin? 

    

 erittäin 
tyytyväinen 

melko 
tyytyväinen

en kovin 
tyytyväinen

en lain-
kaan 

tyytyväi-
nen 

En tunne 
riittävästi/En 
osaa sanoa 

  

Tähän voit kommentoida 
tarkemmin vastaustasi. 

Tekstiä mahtuu kenttään, 
vaikka koko teksti ei 

näy ruudussa. 
Koulutuksen osaamista-
voitteet ja sisällöt ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   ______________________

Yhteistyö oppilaitoksen 
kanssa ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   ______________________

Vaikutusmahdollisuutenne 
koulutuksen sisältöihin ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   ______________________

Opiskelipäivien määrä 
oppilaitoksessa (ns. lähi-
päivät) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )   ______________________
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Koulutuksen kokonaiskes-
to ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   ______________________

Työpaikalla tapahtuva 
oppiminen/ohjaus ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   ______________________

Kokonaisuutena, kuinka 
tyytyväinen olette työnjoh-
tokoulutukseen 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )   ______________________

Yrityksenne saama välitön 
hyöty koulutuksesta ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   ______________________

 
 

Mitä muita kommentteja/kehittämisideoita sinulla on liittyen tähän koulutukseen ja sen tulevaisuuteen? 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
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LIITE 2, Tulosten yhteenveto 
 
 

Kuinka monta henkilöä yrityksestänne on osallistunut työnjohtokoulutuskokeiluun?    

  Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 

1. 1 19 47,50%     
  

2. 2 7 17,50%     
  

3. 3 10 25,00%     
  

4. 4 1 2,50%     
  

5. 5 tai enemmän 3 7,50%     
  

  Yhteensä 40 100%       
 
 

Missä oppilaitoksessa yrityksenne edustaja opiskelee?  

  Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 

1. 
Helsingin tekniikan 

alan oppilaitos 
3 7,50%     

  

2. KEUDA 0 0,00%   
  

3. AEL 7 17,50%     
  

4. 
Tampereen ammat-

tiopisto 
5 12,50%     

  

5. 
Sastamalan ammat-

tiopisto 
9 22,50%     

  

6. 
Turun ammatti-

instituutti 
2 5,00%     

  

7. 
Savon aikuis- ja 

ammattiopisto 
6 15,00%     

  

8. Yrkesakademin 0 0,00%   
  

9. 

Oulun seudun koulu-

tuskuntayhtymä- 

POHTO 

7 17,50%     
  

10. Jokin muu, mikä 1 2,50%     
  

  Yhteensä          
 
 

 

Oletteko mukana?  

  Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 

1. 

Oppisopimuksena 

järjestettävässä työn-

johtokoulutuskokeilus-

sa 

13 36,11%     
  

2. 

Oppilaitoksen järjes-

tämässä koulutukses-

sa 

23 63,89%     
  

  Yhteensä          
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Missä roolissa vastaat kyselyyn?  

  Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 

1. 
Yrityksen henkilöstö-

päällikkö tai vastaava 
5 12,50%     

  

2. 
Koulutukseen osallis-

tuvan esimies 
15 37,50%     

  

3. Työpaikkaohjaaja 17 42,50%     
  

4. Jokin muu, mikä 3 7,50%     
  

  Yhteensä 40 100%       
 
 

Koulutuksen sisältö ja rakenne:Kuinka tyytyväinen olette seuraaviin seikkoihin? 

 

  erittäin 

tyytyväinen 

(Arvo: 4) 

melko 

tyyty-

väinen 

(Arvo: 

3) 

en kovin 

tyytyväi-

nen (Ar-

vo: 2) 

en 

lain-

kaan 

tyyty-

väinen 

(Arvo: 

1) 

En tunne 

riittäväs-

ti/En osaa 

sanoa 

(Arvo: 0) 

Yhteensä 

Koulutuksen osaamistavoit-

teet ja sisällöt (avg: 3,11 

sd: 0,56) 

        
 

100 % 

Yhteistyö oppilaitoksen 

kanssa (avg: 3,24 sd: 0,75) 
          
 

100 % 

Vaikutusmahdollisuutenne 

koulutuksen sisältöihin 

(avg: 2,81 sd: 0,79) 

          
 

100 % 

Opiskelipäivien määrä oppi-

laitoksessa (ns. lähipäivät) 

(avg: 3,15 sd: 0,43) 

        
 

100 % 

Koulutuksen kokonaiskesto 

(avg: 3,28 sd: 0,56) 
        
 

100 % 

Työpaikalla tapahtuva op-

piminen/ohjaus (avg: 2,84 

sd: 0,68) 

          
 

100 % 

Kokonaisuutena, kuinka 

tyytyväinen olette työnjoh-

tokoulutukseen (avg: 3,24 

sd: 0,60) 

        
 

100 % 

Yrityksenne saama välitön 

hyöty koulutuksesta (avg: 

3,11 sd: 0,72) 

          
 

100 % 

Yhteensä 
76 kpl / 24 

% 

183 

kpl / 

57 % 

36 kpl / 

11 % 

5 kpl / 

2 % 

20 kpl / 6 

% 
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