
HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU 
Markkinoinnin ja johtamisen laitos

KOULUTUKSESTA TUKEA ESIMIESTYÖHÖN?

Johtamiskoulutuksen vaikuttavuuden arviointia

HELSINGIN
KAUPPAKORKEAKOULUN

KIRJASTO

Organi säätiöt j a j ohtaminen 
Pro Gradu - tutkielma 
Anita Patoluoto 78865 
Kevät 2008

Hyväksytty laitoksen johtajan päätöksellä 7^ / (3 200

arvosanalla



HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU 
Organisaatiot ja johtaminen, pro gradu - tutkielma 
Anita Patoluoto

TIIVISTELMÄ
28.2.2008

KOULUTUKSESTA TUKEA ESIMIESTYÖHÖN? - JOHTAMISKOULUTUKSEN 
VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTIA

TUTKIMUKSEN TAVOITTEET

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää ja arvioida esimiehille suunnatun johtamiskoulutuksen 
vaikuttavuutta koulutukseen osallistuneiden opiskelijoiden organisaatiossa. Tutkimuksessa 
tarkastellaan johtajuutta ja sen merkitystä organisaatiolle sekä esitellään tarkemmin 
koulutusmarkkinoiden tarjontaa ja kysyntää. Johtamiskoulutuksen vaikuttavuutta arvioidaan 
neljän eri näkökulman avulla. Nämä näkökulmat ovat koulutuksen toteuttajat, koulutukseen 
osallistuneiden organisaatio, koulutuksen käyneet sekä heidän alaisensa.

TUTKIMUSMENETELMÄT

Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena, haastattelujen ja dokumenttien kvalitatiivisen 
analyysin avulla. Menetelmät ovat tutkimuksessa toisiaan täydentäviä ja niiden avulla on 
pyritty luomaan laajempi kuvaus tapauksesta useamman näkökulman avulla. Tutkimus 
toteutettiin vuoden 2007 loppupuoliskolla G4S Security Servicen suurasiakasyksikössä. 
Esimerkkinä johtamiskoulutuksesta käytettiin RastorCollegen toteuttamaa Johtamisen 
erikoisammattitutkintoa.

TUTKIMUKSEN TULOKSET

Kansainvälisen kilpailun lisääntyessä organisaatioiden osaaminen ja henkilöstöjohtamisen 
merkitys on korostunut. Esimiestyön avulla organisaatiot pyrkivät saavuttamaan 
toiminnalleen asettamiaan tavoitteita. Johtamiskoulutus on noussut keskeiseen asemaan hyvän 
esimiestyön ylläpitäjänä ja luojana. Koulutuksen avulla esimiestyöhön luodaan laaja- 
alaisempaa näkökulmaa, jonka avulla toiminta organisaatioissa muuttuu tehokkaammaksi ja 
yhtenäisemmäksi ja esimiehillä on aiempaa paremmat kyvyt reagoida työssään esille 
nouseviin ongelmiin sekä kehittää työtään edelleen. Kun koko työyhteisöä informoidaan 
koulutuksesta opiskelijoiden ja heidän esimiestensä lisäksi, voidaan osaamista paremmin 
hyödyntää organisaatiossa. Vaarana on, että opiskelijoiden organisaatiot eivät mahdollista 
uuden osaamisen soveltamista, jolloin se jää hyödyntämättä, ja pahimmassa tapauksessa 
opiskelijan vaihtaessa työpaikkaa, vie hän uuden osaamisensa mukanaan.

AVAINSANAT

Johtajuus, johtaminen, koulutus, koulutuksen vaikuttavuus, koulutuksen vaikuttavuuden 
arviointi
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1 JOHDANTO

EU ja globalisaatio vaikuttavat suomalaisten yritysten kilpailuympäristöön kasvattamalla 

kansainvälistä kilpailua. Tässä kilpailussa menestymiseen tarvitaan keskittymistä 

ydinosaamiseen, toimintaverkkojen kehittämistä ja johtajuutta, joka tukee näitä tavoitteita 

(Kostamo, 2004). Yhteiskunnan ja kilpailuympäristön jatkuva muutos edellyttää yrityksiltä 

kykyä vastata näihin muutoksiin. Menestyminen edellyttää organisaatiolta innovatiivista 

toimintaa ja kykyä joustaa muutoksissa. Nykyisen talouden yritykset perustuvat yhä enemmän 

tietoon ja osaamiseen (Nordberg, 2002). Henkilöstön sopeutumiskyky näihin muutoksiin 

nousee yhä keskeisemmäksi. Henkilöstön työnkuvat ja tehtävät muuttuvat ja organisaatioiden 

täytyy voida luottaa henkilöstönsä joustamiskykyyn. Lisäksi kilpailu työvoimasta edellyttää 

organisaatioilta kulttuurinsa kehittämistä, jotta ne voivat luoda oppimiskykyisen, innovoivan 

organisaation, joka pystyy varautumaan ja vastaamaan kiristyvän kilpailun mukanaan tuomiin 
muutoksiin. Muutokseen pyrittäessä on keskeistä tukea ongelmanratkaisukykyä ja 

innovatiivisuutta sekä kehittymistä (Varila, 1991). EU on asettanut koulutuspoliittiseksi 

tavoitteekseen tukea elinikäistä oppimista, jonka avulla tuetaan työllisyyttä, sopeutumiskykyä 
ja ammattitaidon parantumista. Opetushallituksen määräyksen (2005:7) mukaisesti 

organisaation ja oman työyhteisön johtaminen vaatii: ” ...toiminnan kokonaistilanteen 

selvittämistä, strategiassa valitun toiminnan suunnittelua ja johtamista sekä 

kehittämiskohteiden valintaa ja kehittämisprojektien toteuttamista tarkoitukseen sopivien 

menetelmien avulla. Johtaminen edellyttää henkilöstön motivointia ja sitouttamista sekä 

henkilöstön kehittämistä annettujen resurssien puitteissa. Johtajan itsensä kehittyminen 

edellyttää, että henkilö tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa kasvaakseen 

tehtävässään j ohtaj ana. ”

Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2007 toteuttaman ”työelämän kansanäänestyksen" 

mukaan (osa viisivuotista Veto-ohjelmaa) esimiehet ovat ottaneet etäisyyttä alaisiinsa 
selvitäkseen työn uusista vaatimuksista, erityisesti vaikeista muutoksista. Neuvoa-antavaan 

kansanäänestykseen osallistui yli 31 000 henkilöä. Kyselyyn vastanneet toivoivat

esimiehiltään erityisesti parempia johtamis- ja esimiestaitoja. Paremman johtajan 
ominaisuuksina mainittiin johtamistaito, sosiaaliset taidot, kannustuksen ja tuen antaminen, 

puuttuminen epäkohtiin, luottamus alaisiin, alaisiin tutustuminen ja kuuntelu sekä luopuminen 

käskyttävästä tyylistä. Yhdeksänkymmentä prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että 
esimiesten olisi käytävä työpaikan ihmissuhdekurssi.
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Suomalaiset yritykset kouluttavat henkilöstöään Euroopan mittakaavassa hyvin aktiivisesti 
(Tilastokeskus, 2002). Lähes miljoona suomalaista osallistui vuonna 2000 työnantajan 

jäljestämään tai tukemaan henkilöstökoulutukseen (Tilastokeskus, 2002). Johtajille 

suunnattua koulutusta on tutkittu melko laajasti. Yleisesti voidaan todeta tutkimusten 

painottuvan tarkastelemaan sitä, mitä johtajat tekevät ja mitä heidän tulisi tehdä. 

Tutkimuksissa painottuvat ajanhallinta, kommunikointi, konfliktien hallinta, päätöksenteko

ja ongelmanratkaisutaidot. Esimieskoulutusta on tutkittu paljon, mutta koulutuksen 
vaikuttavuuden arviointi on jäänyt vähäisemmälle huomiolle. Usein tutkimuksissa 

tarkastelussa ovat olleet yksittäiset osa-alueet ja monesti on vain päädytty toteamaan, että 

työskentelyn kannalta kouluttaminen on kannattavaa.

Koulutuksen vaikuttavuuden arvioinnin vähäisyys on yllättävää huomioitaessa koulutuksen 

yleisyys. Pohjoismaat ja Hollanti ovat kärjessä tarkasteltaessa yritysten henkilöstölleen 

järjestämää koulutusta. Vuonna 2001 henkilöstökoulutukseen (työnantajan tukema koulutus) 

osallistui 916 000 palkansaajaa (45 % kaikista palkansaajista). Vuodesta 1982 alkaen mitattu 

luku oli korkein tähän mennessä, joten suuntauksen voi olettaa olevan nouseva. Vuonna 1999 

henkilöstökoulutuksen kustannukset olivat noin 760 € työntekijää kohden. Kaiken kaikkiaan 

koulutukseen käytettiin noin 770 miljoonaa euroa. Tämä oli noin 2,4 % yritysten 

henkilöstökustannuksista (Tilastokeskus, 2002).

Kuten edellä on todettu, johtajuuden merkitys organisaation toiminnalle on korostunut ja 

henkilöstökoulutukseen panostetaan suhteellisen paljon suomalaisissa yrityksissä. Tässä 

tutkimuksessa pyritään yhdistämään nämä kaksi näkökulmaan tarkastelemalla johtajuutta, 

johtajuuskoulutuksen tarjontaa ja - kysyntää sekä selvittämään vaikuttaako koulutus todella 

haluttuihin asioihin.

1.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelma

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää ja arvioida esimiehille suunnatun 
johtamiskoulutuksen vaikuttavuutta koulutukseen osallistuneiden organisaatiossa. 

Tutkimuksessa tarkastellaan johtamiskoulutuksen vaikuttavuutta neljän eri näkökulman 

avulla. Nämä ovat: koulutuksen toteuttajat, koulutukseen osallistuneiden organisaatiot, 

koulutuksen käyneet sekä heidän alaisensa. Esimerkkinä johtamiskoulutuksesta käytetään
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Johtamisen erikoisammattitutkintoa (myöhemmin Jet-koulutus). Vaikuttavuutta tarkastellaan 

koulutukseen osallistuneiden esimiesten (n=2), heidän organisaationsa edustajien (n=2), 

heidän alaistensa (n=6) ja koulutuksen toteuttajien (n=3) näkökulmasta. Tutkimuksen 

pääongelma voidaan tiivistää muotoon:

” Miten johtamiskoulutuksen vaikuttavuus koetaan tutkittavassa organisaatiossa? ”

Teemat, joita tutkimuksessa käsitellään, perustuvat jaottelulle johtamistyön merkityksestä 

organisaatiolle, siitä seuraavalle johtamiskoulutuskysynnälle ja edelleen koulutuksen 

tarjonnalle. Tutkimuksessa arvioidaan edellä mainittuihin teorioihin perustuen mihin 

johtamiskoulutuksen tarjonta ja kysyntä perustuvat ja mikä niiden perimmäinen tarkoitus on 

sekä pystytäänkö koulutuksella todella vaikuttamaan haluttuihin asioihin ja miten nämä 

mahdolliset vaikutukset ilmenevät. Alaongelmat voidaan esittää seuraavasti:

” Mihin johtamiskoulutuksen tulisi vaikuttaa? ”

” Mikä johtamiskoulutuksen merkitys on koulutettavalle itselleen ja hänen 

organisaatiolleen? ”

Tämän tutkimuksen perimmäisenä tavoitteena on selvittää mihin ja miten johtamiskoulutus 

vaikuttaa ja kuinka se tukee koulutukselle asetettuja tavoitteita. Kolmas alaongelma voidaan 

näin ollen kuvata seuraavasti:

” Miten johtamiskoulutuksen vaikuttavuus ilmenee koulutukseen osallistuneiden esimiesten 

toiminnassa? ”

1.2 Tutkimusmenetelmät

Kyseessä on kvalitatiivinen, eli laadullinen tutkimus. Laadulliselle tutkimukselle on, Koskisen 

et ai. (2005) mukaan, tyypillistä vain yhden tai enintään kahden tapauksen tutkiminen. 

Tutkimus pyrkii erottelemaan näitä yksittäistapauksia niihin osallistuvien ihmisten 

näkökulmasta tai ihmisten niille antamien merkitysten mukaan (Koskinen ym., 2005). 

Koskisen ym. (2005) mukaan laadullisen tutkimuksen menetelmät ovat jaoteltavissa neljään:
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haastattelu- ja havainnointi, dokumentit sekä erilaiset narratiiviset, diskurssi- ja 

keskusteluaineistot.

Tässä tutkimuksessa tutkimustapana on tapaustutkimus. Tapaustutkimuksen osa-alueina 

tutkimuksessa ovat teemahaastattelut sekä erilaiset kirjalliset ja sähköiset dokumentit. Nämä 

ovat tyypillisimmät casetutkimuksessa käytetyistä laadullisista menetelmistä (Koskinen ym., 

2005). Teemahaastatteluja avulla pystytään ohjaamaan haastattelua ilman turhaa kontrollia. 

Keskeisenä ohjaavana tekijänä on haastattelurunko, jonka avulla keskustelua suunnataan 

oikeisiin asioihin ja pidetään sitä yllä. Kirjalliset aineistot ovat keino tarttua monimutkaisiin 

prosesseihin ja niiden yksityiskohtiin (Koskinen ym., 2005). Kyseessä on 

aineistotriangulaatio, jolloin yhdessä tutkimuksessa käytetään useammanlaisia aineistoja, 

jotka täten mahdollistavat laajemman kuvauksen tapauksesta sekä useamman näkökulman, 

joka myös koijaa luotettavuusvirhettä, joka voi aiheutua yksipuolisesta aineistosta (Eskola ja 

Suoranta, 1998).

1.3 Tutkimusraportin rakenne

Tämä tutkimus jakautuu kahteen osaan, teoreettisen ja empiiriseen. Tutkimuksen teoriaosassa 

tarkastellaan johtamista yleisesti sekä sen merkitystä organisaatiolle, johtamiskoulutuksen 

tarjontaa ja kysyntää (luku 2), koulutuksen vaikuttavuuden arviointia yleisesti ja neljästä eri 

näkökulmasta (luku 3). Nämä näkökulmat ovat koulutuksen toteuttajat (kouluttajat ja 

koulutusorganisaatio), koulutukseen osallistuneiden organisaatio, koulutukseen osallistuneet 

sekä heidän alaisensa. Teoriaosuus pohjautuu aiempaan kirjallisuuteen ja tutkimuksiin 

johtajuudesta, aikuis- ja henkilöstökoulutuksesta sekä koulutuksen vaikuttavuuden 

arvioinnista.

Luvussa neljä esitellään tutkimukseen valittuja tutkimusmenetelmiä, tutkimuksen 

toteuttamista ja arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta. Luku viisi sisältää tutkimuksen 

empiirisen osuuden. Luvun ensimmäisessä osassa tarkastellaan tutkittavia toimialoja sekä 

niiden kilpailutilannetta. Toisessa osassa esitellään tarkemmin tutkittavat organisaatiot, niiden 

historia, tuotteet ja strategian päälinjat. Kolmannessa vaiheessa käsitellään tutkimuksen 

löydöksiä ja tarkastellaan teoriaosiossa esiteltyjen ilmiöiden esiintymistä tutkittavassa 

organisaatiossa.
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Johtopäätökset esitellään luvussa kuusi, jossa pohditaan Jet-koulutusta esimerkkinä käyttäen 

johtamiskoulutuksen vaikuttavuutta ja sen ilmenemismuotoja koulutuksen käyneiden 

esimiesten organisaatiossa suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin. Lopuksi 

tarkastellaan joitakin yleistyksiä kerätystä aineistosta ja esitellään mahdollisia 

jatkotutkimuksen aiheita.
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2 JOHTAJUUS JA KOULUTUSMARKKINAT

Tässä luvussa tarkastellaan johtamista ja johtajuutta yleisesti sekä näiden merkitystä 

organisaation toiminnalle. Lisäksi esitellään tarkemmin koulutusta ja sen markkinoita sekä 

tarkastellaan koulutustarjontaa ja -kysyntää erityisesti johtajuuskoulutuksen valossa. Lopuksi 

esitellään lyhyesti koulutusmarkkinoiden tulevaisuuden näkymiä.

2.1 Johtajuus

Organisaatio voidaan määritellä ihmisten väliseksi yhteisöksi pyrittäessä kohti jotakin tiettyä 

päämäärää. Johtamista puolestaan ovat ne toimenpiteet, joilla johtaja saa organisaation ja 

ihmiset toimimaan kohti päämäärien edellyttämää suuntaa (Kokkonen, 1988).

Perinteisten tuote- ja markkinaratkaisujen sijaan palveluyritysten kilpailueduksi on noussut 

viime vuosina kyky toimia innovatiivisesti. Tämä vaatii keskittymistä ihmisten osaamisen ja 

osaamisen johtamiseen sekä erityistä panostusta esimiesten kykyyn toimia ihmisten johtajana 

(Lämsä ja Uusitalo, 2002). Blake ja Mouton (1985) kuvaavat johtajuuden prosessina, jolla 

pyritään saavuttamaan tuloksia yhdessä ja muiden avulla (Andersen, 2006).

Syyt miksi organisaatiot tarvitsevat johtajia voidaan jakaa kuuteen (Mintzberg, 1980):

(1) johtajan tehtävänä on turvata se, että organisaation tarkoitus toteutuu eli, että se tuottaa 

tehokkaasti tuotteita tai palveluja,

(2) johtajan tulee suunnitella ja ylläpitää operaatioiden tasapaino,

(3) johtajan tulee ottaa vastuu strategian muodostuksesta ja muovata organisaatiota 

hallitusti vastaamaan muuttuvaan ympäristöön,

(4) johtajan tulee varmistaa, että organisaatio palvelee sen omistajien tarkoitusta,

(5) johtajan tulee toimia informaatiolinkkinä organisaation ja sen ympäristön välillä,

(6) virallisena auktoriteettina johtajan vastuulla on turvata organisaation asema.

Hersey ja Blanchardin (1988) mukaan johtajuuden tehokkuus riippuu vuorovaikutuksesta 

johtajan ja tilanteen välillä. Haasteellisinta heidän mukaansa on johtajan kyky huomata 

alaistensa kyvyt ja motivaatiotaso. Tähän tarvitaan kognitiivisia kykyjä, jotta tilanne voidaan 

analysoida onnistuneesti (Fincham ja Rhodes, 1999).



7

Johtajuutta voidaan tarkastella useasta näkökulmasta, mutta yhteistä niille kaikille on, että ne 

sisältävät jonkin verran elementtejä tavoitteiden saavuttamiseksi, ryhmä- tai 

organisaatioajattelun, rakenteen sekä henkilökohtaiset suhteet. Tämä kuvastaa voimakasta 

suhdetta organisaation ja johtajuuden välillä (Andersen, 2006). Johtajien työ on laaja-alaista, 

vaihtelevaa ja sirpaloitunutta, poiketen perinteisestä työstä, joka on yleisesti spesifiä, 

toistuvaa ja keskeytymätöntä (Mintzberg, 1980). Johtajan työkenttä on mahdollista jakaa 

neljään pääpiirteeseen (Griffin, 2000):

(1) suunnittelu,

(2) organisointi,

(3) ohjaus eli johtaminen; toimeenpanoja

(4) valvonta.
Näitä tehtäviä voidaan kutsua myös РОСЗ-elementeiksi, niiden englanninkielisten vastineiden 

mukaisesti (planning, organizing, commanding/coordinating ja controlling). Näiden tehtävien 

kohteena ovat yritys ja sen henkilöstöjä muut resurssit. Tehtävät limittyvät toisiinsa ja niiden 
etenemisjärjestys voi vaihdella. (Vanhala ym., 2002). Fayolin (1916) mallissa viidentenä 

elementtinä on lisäksi toisen ja kolmannen vaiheen väliin asettuva koordinointi (Mintzberg, 

1980).

Esimiesten tehtävinä erotetaan usein käsitteet asioiden johtaminen (management) ja ihmisten 

johtaminen (leadership). Esimiehen työ on kuitenkin viime kädessä aina toisiin ihmisiin 

vaikuttamista (Lämsä ja Uusitalo, 2002; Viitala ja Jylhä, 2002). Johtamisen tavoitteena on 

saada ryhmä toimimaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti kohti toivottua tulevaisuutta eli 

visiota (Viitala ja Jylhä, 2002). Ihmisten johtaminen (leadership) on suostuttelua, ei 

dominointia (Andersen, 2006). Esimiestaidot voidaan jakaa kolmeen (Katz, 1974): teknisiin, 

ihmissuhde- ja käsitteellisiin taitoihin. Teknisillä taidoilla tarkoitetaan vastuualueen tehtävien 

hallintaa, ihmissuhdetaidoilla kykyä työskennellä ihmisten kanssa sekä ymmärrystä siitä 

miten ja miksi ihmiset käyttäytyvät kuten käyttäytyvät. Käsitteellisillä taidoilla tarkoitetaan 

kykyä hahmottaa organisaation toiminta systemaattisena kokonaisuutena ja kykynä linkittää 
se omaan toimintaan. Linkitettäessä em. taidot eri suoritustasoille tekniset taidot ovat 

suurimmillaan suoritustason johdolla, kun taas käsitteelliset taidot ylimmällä johdolla. 

Ihmissuhdetaidot tulisivat olla kullakin tasolla yhtä vahvat (Vanhala ym., 2002). Mintzberg 
(1980) jakaa nämä taidot ihmissuhde-, informaatio ja päätöksentekorooleihin. Päätöksenteko 

on usein haastavaa johtuen suurista epävarmuustekijöistä ja informaation suuresta määrästä 
(Kotter, 1982).
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Lämsä ja Uusitalo (2002) ovat jakaneet keskijohdossa toimivan esimiehen tehtävät kahteen 

toimintaan ylimmän johdon ja henkilöstön välillä. Nämä tehtävät ovat (1) esimies strategian 

konkretisoijana ja viestijänä ja (2) esimies henkilöstön voimavarojen ja yhteistoiminnan 

virittäjänä. Esimies toimii viestijänä ylimmän johdon ja henkilöstön välillä sekä mahdollistaa 
tuloksellisen toiminnan luomalla henkilöstölle parhaat edellytykset toimia työssään. Johtajan 

tehtävän on suunnata henkilöstön toimintaa ja johtaa strategioiden muodostumista (Viitala ja 

Jylhä, 2002). Johtaja ylläpitää viestintäsuhteita todellisuudessa kolmelle tasolle (Mintzberg, 

1980): (1) omiin esimiehiinsä, (2) ulkopuolisiin tahoihin (joita ovat kaikki organisaation tai 

yksikön ulkopuoliset tahot, myös kollegat yms.) ja (3) alaisiinsa. Johtaja seisoo näiden 

tahojen keskellä linkittäen ne toisiinsa. Kontakteja ulkopuolisiin tahoihin on perinteisessä 

kiijallisuudessa vähätelty, mutta useiden tutkimusten mukaan (Mintzberg, 1980) johtajat 

käyttävät yli 40 % kommunikointiaj asiaan kommunikointiin ulkopuolisten kanssa. Yllättävän 

pieni osa ajasta käytetään viestintään omien esimiesten kanssa (vain hieman yli 10 %).

Käsitys hyvästä esimiehestä määrittyy sosiaalisesti ja kulttuurisesti (Viitala ja Jylhä, 2002, 
Vanhala ym., 2002). Käsitys vaihtelee eri aikoina ja eri paikoissa ja siihen vaikuttavat niin 

normit, arvot kuin vallitsevat intressit. Teoriat hyvistä esimiehistä on jaoteltavissa neljään 

alueeseen (Lämsä ja Uusitalo, 2002, 145):

(1) Piirreteoriat

(2) Johtamiskäyttäytymistä koskevat teoriat

(3) Tilanne- eli kontingenssiteoriat

(4) Muutosj ohtaj uusteoriat

Piirreteorioissa hyvä johtaja voidaan määritellä hänen luonteenpiirteidensä perusteella, kuten 

aloitekyky, sitkeys tai itseluottamus ja käyttäytymistä käsittelevät teoriat taas erottelevat 

esimiesten käyttäytymisen pohjalta hyvät johtajat huonoista. Gibbsin (1969) mukaan yhtä tai 

muutamaa piirrettä ei ole mahdollista löytää eikä erottaa laajemmasta kontekstista eikä niiden 

avulla kuvata onnistuneita johtajia (Andersen, 2006). Yhteistä tehokkaille johtajille on 

kuitenkin kahden roolin omaksuminen (Kets De Vries, 1995): (1) instrumentaalinen, jolloin 

johtaja luo suotuisat rakenteet ja järjestelmät sekä (2) karismaattinen, jolloin johtaja toimii 

vakuuttajana ja energian luojana.

Johtamiskäyttäytyminen on mahdollista jakaa edelleen kahteen alaryhmään, joista toinen 

käsittelee johtajan rooleja eli esimiestyön sisältö, ja toinen johtamistyylejä eli sitä millainen
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tyyli on tehokkainta. Kontingenssiteorioissa painotetaan johtajan kykyä havaita ympäröivä 

tilanne ja soveltaa johtamisensa tilanteeseen sopivaksi ja muutosjohtajuusteorioissa taas 

painotetaan esimiehen kykyä johtaa muutosta ja luotsata henkilöstö tämän muutoksen läpi 

esimerkiksi karismansa tai vahvan vision avulla. Mintzbergin (1990) mukaan johtajien 
toiminta voidaan jakaa rooleihin. Tällöin toimintaa selitetään sillä, että johtajat toimivat 

tietyissä rooleissa, joiden avulla he suoriutuvat tehtävistään (Lämsä ja Uusitalo, 2002). 

Johtajien roolit voidaan jakaa kolmeen pääkohtaan: henkilösuhde-, tiedonkäsittely- ja 

päätöksentekoroolit (Vanhala ym., 2002).

Johtajan luonteenpiirteiden etsimisen sijasta fokukseen on noussut johtajan käyttäytymisen 

tutkiminen. Tämän tutkimuksen kautta on pystytty hahmottamaan pääkohdat 

johtamiskäyttäytymisestä. Vaikeampaa on ollut kuitenkin löytää yhteyttä toiminnan ja 

tuloksen välillä, johtajuuden vaikutusta organisaation toimintaan. Tämä on johtanut edelleen 

johtajuuden tarkasteluun tilannetekijöiden välityksellä, tilanne- eli kontingenssiteorian kautta 

(Fincham ja Rhodes, 1999). Käyttäytymisteoreettiset johtamismallit voidaan jakaa yksi-, 
kaksi- ja kolmiulotteisiin malleihin. Yksinkertaisimmillaan puhutaan vallan ja auktoriteetin 

jakautumisesta esimiesten ja alaisten välillä, kuten mm. Tannenbaumin ja Schmidtin (1957) 

mallissa, jossa johtaja valitsee jonkin seitsemästä johtamistyylistä autoritäärinen- 

demokraattinen-jatkumolla. Kaksiulotteisissa malleissa näiden tekijöiden nähdään olevan 

toisistaan riippumattomia, jolloin johtaja voi olla samanaikaisesti suuntautunut molempiin, 

vain toiseen tai ei kumpaankaan.

Kolmiulotteisessa mallissa tehtävä- ja ihmiskeskeisyyden rinnalle on lisätty tehokkuus tai 

esim. alaisten valmiusaste, kuten mm. Reddin (1970) mallissa (Vanhala ym., 2000). 

Toimintaympäristön muutosten kiihtyessä pidetään tavoiteltavana sitä, että muutosta tulee 

johtaa. Yksi tunnetuimmista muutosjohtajuusteorioista on Lämsä ja Uusitalon (2002) mukaan 

transformatiivisen johtajuuden teoria. Tämä teoria pyrkii muovaamaan työyhteisöä 

syvällisesti esimiesten ja alaisten yhteistyön avulla. Tämä vaatii esimieheltä kykyä olla 

ennakoiva ja luova sekä panostusta vuorovaikutus-ja viestintätaitoihin.

Nykypäivänä on ollut tapana keskittyä tarkastelemaan johtajien persoonallisuuksia, kuten 

karismaa suhteessa organisaation kontekstiin. Johtajuus nähdään prosessina, jossa johdettavat 

eivät niinkään seuraa johtajaa vaan muovaavat yhdessä toimintakulttuurin yhteisten arvojen, 

uskomusten ja toimintatapojen avulla. Johtajuutta ei määritellä johtajan piirteinä vaan
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prosessina, jonka avulla koordinoidaan toimintaa ja liikutaan yhdessä ryhmänä. (Takala, 

2005). Ulkoisilla voimilla on toki huomattava vaikutus organisaatioon, mutta ihmisten 

merkitystä ei voida koskaan sulkea pois (Kets De Vries, 1995).

Se millaisena johtajuus toteutuu riippuu johtajasta itsestään, johdettavista sekä vallitsevasta 

tilanteesta (Viitala ja Jylhä, 2002, Vanhala ym., 2002). Johtajan työhön vaikuttavat niin 

ympäristö, työn erityispiirteet, johtajan luonteenpiirteet, kuin myös tilanteeseen sidotut seikat 

(Mintzberg, 1980). Johtajuuden haasteet johtuvat juuri näiden seikkojen monimuotoisuudesta 

(Kotter, 1982). Johtamisen sisältöä ja ulottuvuutta voidaan tarkastella organisaatiohierarkian 

mukaan. Tällöin johtamisen asiallinen ja ajallinen kattavuus vaihtelee eri tasoilla. Johto on 

jaoteltavissa kolmelle tasolle (Vanhala ym., 2002, 49-50): (1) suoritustaso (2) keskitaso ja 

asiantuntijat ja (3) ylin johto. Suoritustason johdon tehtävänä on suorittavan työn tukeminen, 

ohjaaminen ja kannustaminen. He osallistuvat usein itsekin suorittavaan työhön. Keskijohdon 

tehtäviin kuuluu omien alaistensa työn tukemisen lisäksi oman yksikön kehittäminen ja eri 

yksiköiden välinen koordinointi. Ylimmän johdon vastuulla on strategian ja organisaation 

kehittäminen, avainhenkilöratkaisujen tekeminen sekä kriittisten suoritusten ohjaaminen. 

Tainion ym. (1985) mukaan johtamistasoja voidaan jakaa myös horisontaalisesti, jolloin 

puhutaan eri funktioiden johtamisesta tai syvyystasolla, jolloin tasot ovat: operatiivinen, 

liiketoiminta, yhtymä ja institutionaalinen johtaminen (Vanhala ym., 2002).

Skipperin ja Bellin (2006) rakennusalan projektijohtajien parissa tekemän tutkimuksen 

mukaan erinomaisesti suorittavat johtajat olivat verrokkiryhmäänsä parempia mm. 

selventämään henkilökohtaiset arvonsa, olemaan esimerkillisiä, kuvittelemaan halutun 
tulevaisuuden ja jakamaan sen muille. He myös kykenivät etsimään innovatiivisilla tavoilla 

uusia tapoja kasvaa ja muuttua. Nämä aspektit löydettiin käyttämällä apuna Kouzes ja 

Posnerin (2002) luomaa LPI-mallia, joka hahmottaa viisi johtamisen perusosa-aluetta: 

viitoittaa tie, muovata yhteinen visio, kehittää prosesseja, mahdollistaa muiden työskentelyjä 

rohkaista toimintaa. Huomattavia eroja huppusuorittajien ja verrokkiryhmän välillä ei sen 

sijaan löytynyt mm. vastuun jakamisessa, muiden ansioiden tunnustamisessa ja 

yhteisöllisyyden luomisessa. Tutkimus osoitti, että huippusuorittajat eivät olleet kovinkaan 

erilaisia verrokkiryhmäänsä verrattuna, kun vertailtiin ikää, muodollista koulutusta tai 

kokemuksen laatua.
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Johtajien työn vaikuttavuudesta on esitetty myös vastaväitteitä (Kets De Vries, 1995). 

Andersonin (2006) mukaan johtajuudella on, yllättävää kyllä, vähemmän vaikutusta 

organisaation menestykseen kuin on kuviteltu. Hänen mukaansa tämä johtuu siitä, että mitään 

yhteistä nimittäjää tehokkaille johtajille ei ole pystytty paikallistamaan eikä muutamilla 

löydetyillä yhteisillä tekijöillä ole pystytty selittämään organisaation tehokkuutta. Hänen 
mukaansa organisaatioiden johtaminen ei ole niinkään sitä mitä olet, vaan mitä teet ja 

saavutat. Liikkeenjohtamiskuvauksiin voidaan suhtautua enemmän toimintaohjeina kuin 

virallisina totuuksina (Vanhala ym., 2002). Monimutkainen todellisuus ei selity 

yksinkertaisten teorioiden avulla, vaan ne tulee suhteuttaa ympäröivään kontekstiin ja teoriat 

voivatkin tarjota ”oikeita” vastauksia paremmin erilaisia toimintaohjeita esimiestehtävissä 

toimiville.

2.2 Koulutustarjonta

Aikuiskoulutusta on ollut Euroopassa jo pitkään. Lähes sadan vuoden ajan myös Suomessa on 

järjestetty niin yleissivistävää kuin ammatillistakin aikuiskoulutusta. 

Aikuiskoulutustutkimuksessa vuodelta 2000 (Tilastokeskus, 2002) aikuiskoulutus on 

määritelty seuraavasti: ” Koulutukseksi katsottiin kaikki sellainen opiskelu, joka oli 

kokonaisuudessaan kestänyt yhteensä vähintään kuusi tuntia...”Koulutukseksi katsottiin 

toiminta, joka oli erikseen organisoitu ja järjestetty ja jonka tavoitteena oli saada aikaan 

oppimista. 1960-luvun puolivälissä UNESCO liitti tavoitteisiinsa elinikäisen oppimisen 
edistämisen, joka käynnisti uuden vaiheen aikuiskoulutuksen parissa (Rahikainen, 1999). 

Euroopan Union on asettanut strategiseksi päämääräkseen (Tilastokeskus, 2002) tulla 

maailman kilpailukykyisimmäksi ja dynaamisimmaksi tietoon perustuvaksi taloudeksi. 

Elinikäisen oppimisen nähdään olevan tämän tavoitteen keskeisin saavuttamiskeino. Väestön 

kouluttaminen, elinikäinen oppiminen ja henkilöstökoulutukseen osallistuminen ovat 

keskeisessä asemassa Euroopan Unionin tavoitteissa. Niiden avulla voidaan parantaa 

kilpailukykyä, työllisyyttä sekä ehkäistä sosiaalista syrjäytymistä (Tilastokeskus, 2002). 

OECD:n mukaan (Rahikainen, 1999) elinikäisellä oppimisella voidaan vastata globalisaation 

haasteisiin, nopeisiin teknologisiin muutoksiin, edistää talouden kasvua, kohentaa työvoiman 

tuottavuutta, säilyttää elinikäinen työllistettävyys ja vahvistaa yhteiskunnan kiinteyttä. 

Aikuiskoulutuksen tarve syntyy siitä seikasta, että peruskoulutuksen avulla on lähes 

mahdoton vastata työelämän vaatimuksiin. Koulutuksen avulla pyritään tasapainottamaan
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työelämän kysyntää ja taijontaa (Kaivola, 1999). Konsultointimarkkinat ovat kokeneet 
radikaaleja muutoksia viime vuosikymmeninä. Yhä suuremmat yritykset vahaavat alaa, mutta 

myös pienempiä yrityksiä perustetaan jatkuvasti. Suurien yritysten etuna voidaan nähdä koon 

tuoma mahdollisuus muovata ja siirtää johtamisosaamista. Konsultointitoimeksiannot 

kehittävät koulutusta tarjoavien yritysten osaamista ja kokonsa puolesta suuremmilla 

yrityksillä on mahdollista koota ja käyttää hankkimiaan tietojaan yhä uudelleen. Paikallisten 

toimijoiden etuna on se, että he tuntevat parhaiten asiakasyritystensä kilpailuolosuhteet ja 
muun toimintaympäristön (Bäcklund, 2003).

Koulutus hyödykkeenä on ensisijaisesti palvelu. Hillin (1977) määritelmä palveluista on 

muutos: ”Palvelu on muutos, jonka palvelun tuottaja aikaansaa palvelun vastaanottajassa tai 

hänen hallitsemassaan esineessä tai asiassa.” (Hietala, 1997: 1). Behavioristisen käsityksen 

mukaan oppiminen näkyy käyttäytymisen muutoksena, kognitiivisen käsityksen mukaan 
muutoksena mielen prosesseissa, konstruktiivisen näkemyksen mukaan taas mielen 

konstruktiivisena prosessina (Yijönsuuri ja Yijönsuuri, 1994). Kaikki käsityksiä leimaa 

painottuminen muutokseen. Palvelun vaikuttavuus on se asia miksi palvelu ostetaan ja miksi 

se toteutetaan. Muutos ja vaikuttavuus voidaan erottaa toisistaan jakamalla ne tuotokseksi ja 

vaikuttavuudeksi. Muutoksella, siis palvelun tuotoksella, pyritään aikaansaamaan 

vaikuttavuus. Tuotos on siis keino vaikuttavuuden aikaansaamiseksi (Hietala, 1997).

Opetus voidaan Yrjönsuuren (1994:98) mukaan määritellä seuraavasti: ” Opetukseksi 

kutsutaan kahden ihmisen intentionaalista toimintaa, jossa toisen intentiona on oppia tietty 

sisältö ja toisen intentiona on auttaa toista oppimaan tämä sisältö. Opiskelulla vastaavasti 

tarkoitetaan jonkin osaamisen oppimista, mutta myös osaamisen hankkimis- ja käyttötaitojen 

oppimista.. ”Koulutuksessa keskeisenä pyrkimyksenä on usein koulutettavien saattaminen 

tilanteeseen, josta selviytyäkseen heidän on tehtävä jotakin sellaista, missä he oppivat tai 

muuttuvat jollakin tavalla.” (Yrjönsuuri ja Yijönsuuri, 1994:13). Koulutusasiakkaina aikuiset 

eroavat suuresti toisistaan mm. vertailtaessa aikaisempia opiskelukokemuksia ja maksukykyä. 

Urasuuntautuneet, jo aiempaa koulusta hankkineet asiakkaat ovat motivoituneita ja 

suuntautuneet itseohjautuvaan oppimiseen, mutta myös vaativia asiakkaita, jotka odottavat 

koulutuksen olevan joustavaa, tasokasta ja kansainvälistä. Toisessa ääripäässä ovat ne, joiden 

koulutus on rajoittunut oppivelvollisuuteen ja joille aikuiskoulutus tarjoaa uuden 

mahdollisuuden (Rahikainen, 1999).
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Kelpoisuus- ja tutkintotodistukset ovat hitaasti muuttuvassa yhteiskunnassa toimineet 
tehokkaina valintainstrumentteina siirryttäessä niin koulutuksen sisällä kuin siirryttäessä 

koulutusmaailmasta työelämäänkin. Todistusten on myös katsottu osoittavan pätevästi 

haltijansa tiedot, taidot ja osaamisen (Kaivola, 1999). Todistusten tärkeyttä kuvaavat 

pyrkimykset tuottaa erilaisia järjestelmiä, testejä, näyttökokeita jne., joiden avulla 

tunnistetaan, kirjataan ja standardoidaan oppimista (Rahikainen, 1999). Työntekijän ja 

yritysten menestyksen kannalta tärkeintä ovat kuitenkin tosiasialliset kompetenssit, eivät 

niinkään viralliset kvalifikaatiot (Kaivola, 1999).

Aikuiskoulutusorganisaatiot kohtaavat yhä enemmän paineita, koska huipputietämys löytyy 

nykyään lähes poikkeuksetta työelämästä. Mahdollisuus siihen, että koulutusorganisaatiot 

menettävät otteensa aikuiskoulutuskentästä, on olemassa. Ratkaisevaa niiden menestyksen 

kannalta on se, kuinka koulutusorganisaatiot ottavat käyttöönsä alan uudet innovaatiot ja 

miten kouluttajia koulutetaan aina uudestaan vastaamaan kysyntään (Rahikainen, 1999).

2.3 Koulutuskysyntä

Muuttuvassa toimintaympäristössä johdon tulee omaksua uusia tietoja, taitoja, asenteita ja 

näkemyksiä. Näitä taitoja voidaan oppia yrityksen ja erehdyksen kautta, mutta 

suositeltavampi vaihtoehto on ennalta kehittäminen ja kouluttautuminen. Koulutus ja kehitys 

ovat nousseet keskeisiksi kilpailukyvyn ylläpitäjiksi jo vuosikymmeniä sitten, sillä tarve yhä 

parempiin henkilöstöresursseihin organisaatioissa on kasvanut suureksi (Berardinelli ym., 

1995).

Tarkasteltaessa koulutusta puhtaasti taloudellisesta perspektiivistä sille löytyy monta syytä. 

Ensiksikin yksilöt tekevät useita kouluttautumispäätöksiä ammattiuransa aikana. Niihin 

vaikuttavat mm. työllisyys- ja palkkataso. Toiseksi yritykset kouluttavat henkilöstöään 

tiettyyn ammattiin vaikuttiminaan mm. työmarkkinarakenne, palkkatehokkuus ja 

transaktiokustannukset. Kolmanneksi koulutus on merkittävä kansantalouden vaikutuskeino 

(Chapman, 1993). Johtajakoulutuksessa tulee huomioida koulutustarpeet toimintaympäristön 

ja työn muuttuessa. Merkittävä osa esimiehenä toimivista henkilöistä on siirtynyt tehtäviinsä 

muista toiminnoista ilman esimieskoulutusta eikä koulutusta ole myöskään tarjottu tätä 

siirtymistä tukemaan. Jotta koulutus voidaan suunnitella mahdollisimman hyvin, tulee tuntea
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kohderyhmän eli koulutettavien koulutustarpeet. Tämä tehdään erottamalla nykyinen 

suoritustaso tavoitteena pidettävästä tasosta (Kokkonen, 1988). Yksilöllisten tarpeiden 

huomiointi on kuitenkin valitettavasti melko heikkoa aikuiskoulutuksessa (Kokkonen, 2007).

Henkilöstöään kouluttavat yritykset voidaan jakaa kolmeen (Chapman, 1993:126):

1. yritykset, jotka ovat halukkaita kouluttamaan työntekijöitään. Tyypillisesti korkean 

palkkatason yrityksiä,

2. yritykset, jotka lannistuvat mahdollisuudesta, että koulutetut työntekijät metsästetään 

(headhunt) pois yrityksen palveluksesta muihin yrityksiin eivätkä siten kouluta 

työntekijöitään. Nämä yritykset paikkaavat ammattitaidotonta työvoimaa ja 

rekrytoivat mahdollisesti osaavaa työvoimaa kohdan 1 yrityksistä,

3. yritykset, jotka valitsevat matalan osaamistason ja jotka eivät edes halua kouluttaa 

henkilöstöään. Nämä yritykset voivat olla epäsopivia kouluttaakseen (liian pieniä, 

epävarmoja jne.). Mahdollinen osaava työvoima rekrytoidaan kohdan 1 ja 2 
yrityksistä.

Erityisesti kohdan 2 yrityksien ongelman ratkaisemiseksi voidaan esimerkiksi rohkaista 

henkilöstöä kouluttautumaan yrityksen ulkopuolella tai tukea sisäisiä työmarkkinoita niin, että 

yritys pystyy turvaamaan koulutusinvestointinsa. Erityiset taidot ovat keskeinen osa sisäisiä 

työmarkkinoita ja estävät ”metsästyksen”. Erityistaidot vaativat suojelua ”metsästykseltä” ja 

niiden hankkiminen vaatii useimmiten työssäoppimista, joka osaltaan juuri tukee niiden 

suojelua (Chapman, 1993).

Johtajuustutkimus on luonut kuvan tehokkaasta johtajasta, jonka toimilla kuten mm. 

Kokkonen (1988) esittää, saadaan organisaatio ja ihmiset toimimaan kohti päämäärien 

edellyttämää suuntaa. Johtajan työhön vaikuttavat niin ympäristö, työn erityispiirteet, johtajan 

luonteenpiirteet, kuin myös tilanteeseen sidotut seikat (Mintzberg, 1980). Fincham ja 

Rhodesin (1999) mukaan tehokkaaseen johtajuuteen kuuluu niin sisäinen herkkyys havaita 

tilanteen vaatimat toimet, taito muokata toimintaansa sen mukaan, kuin kyky suoriutua tietyn 

tehtävän vaateistakin. Vastatakseen tilanteen ja ryhmän vaateisiin johtajan tulee pystyä 

havaitsemaan ne oikein. Tämän takia johtajan herkkyyden huomioon ottaminen onkin yksi 

kasvavista aloista johtajuuskoulutuksessa.

Suuri osa koulutuksesta perustuu taitoteoriaan, kuten kykyyn kerätä ja hallita tietoa, 

konsultoida, neuvotella, motivoida ja käyttää palautetyökaluja (Fincham ja Rhodes, 1999). 

Koulutus voidaan nähdä niin keinona informaation hankkimiseksi kuin myös keinona
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parantaa työvoiman laatua. Näiden keinojen voidaan nähdä olevan myös toisiaan täydentäviä. 

Ne voivat kannustaa henkilöstöä hankkimaan koulutusta, vaikka todellisia tuottavuusetuja ei 

ilmenisikään (Chapman, 1993). Koulutuksen tulisi olla järkevä kokonaisuus suhteessa 

organisaation kokonaisstrategiaan (Nurmi ja Kontiainen, 2000:43): ” Monet organisaatiot 

järjestävät suhteellisen kallista ja aikaa vievää koulutusta, joka jää nykyhetken tuottavan 

toiminnan tasolle eikä siten valmista tulevaisuuden haasteisiin. Ratkaisevaa on 

uudistumiskyky muuttuvassa ja kansainvälistyvässä toimintaympäristössä, ei koulutuksen 

määrä sinänsä.”

Beckerin (1975) mukaan koulutus voidaan jakaa kahteen: yleinen ja spesifioitu koulutus. 

Yleinen koulutus nostaa marginaalituottavuutta saman verran kaikissa yrityksissä, niin 

kouluttavassa kuin muissakin. Erityiskoulutus taas ei vaikuta koulutettavien tuottavuuteen 

niin, että siitä olisi hyötyä muille yrityksille (Chapman, 1993). OECD:n mukaan koulutus on 
sitä tehokkaampaa mitä laajemmalle organisaatioon se ulottuu. Henkilökunnasta mukaan 

tulisi ottaa myös osa-aikaiset, lyhytaikaiset ja suoritustason työntekijät. Näin toimimalla 

uudistumisesta ja innovaatioista tulee organisaation: ”...elimellinen osa, eivätkä ne jää 

yksittäisiksi ilmiöiksi” (Rahikainen, 1999:17). Henkilöstön kehittämisestä puhuttaessa 

tarkoitetaan henkilöstön pätevyyden kehittämistä. Sen keskeisiä ulottuvuuksia ovat välitön 

kohde (mitä pyritään kehittämään) sekä tulosalue eli missä kehittämisen tulisi näkyä. 
Tulosalueet voidaan jakaa (1) työtehtävien suorittamisen tehostumiseen, (2) organisaation 

oppimiseen ja (3) yksilön työmarkkinakelpoisuuden parantumiseen (Varila, 1991). 

Henkilöstökoulutuksesta puhutaan silloin, kun työnantaja joko osittain tai kokonaan vastaa 

koulutuksen kustannuksista riippumatta sen sisällöstä. Kokonaan työnantajan tukemaa 

koulutusta on sellainen, johon opiskelija ei käytä lainkaan omaa rahoitustaan ja työnantaja 

mahdollistaa opiskelun työajalla siten, ettei vapaa-aikaa tarvitse käyttää opiskeluun. Osittain 

tuettuun koulutukseen opiskelija on voinut käyttää myös omaa rahoitustaan ja aikaansa.

Aikuiskoulutukseen osallistumisen syitä on yhtä monia kuin on aikuiskoulutuksia ja 

koulutettaviakin. Kannattavuuslaskelmat tukevat käsitystä koulutuksen vaikutuksesta tuloihin, 

mutta koulutuksella voidaan tavoitella myös mielenkiintoisempia työtehtäviä, itsensä 
kehittämistä ja niin edelleen. Suomessa kouluttautumisella tavoitellaan yleensä uusia tai 

vaativampia työtehtäviä (Rahikainen, 1999). Aikuiskoulutukseen osallistuminen riippuu 

suuresti henkilön pohjakoulutuksesta. Korkeamman koulutustason omaavat osallistuvat 

koulutukseen muita useammin ja pitkäaikaisemmin (Tilastokeskus, 2002). Osittain

15
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koulutuksen kasaantumista selittää mielikuvalla ”oppimisen tuskasta”, joka korvautuu 

aktiivisen osallistumisen myötä ”oivalluksen ilolla ja henkisellä kasvulla” (Manninen ym., 

2003:147). Koulutukseen menon aloite jakautuu melko tasaisesti henkilön oman aloitteen 

sekä työnantajan aloitteen kesken. Vuonna 2000 toteutetussa aikuiskoulutustutkimuksessa 

(Tilastokeskus, 2002) tämä suhdeluku oli 48 % / 46 %. Useimmiten koulutukseen 

osallistutaan ammattitaidon kehittämisen kannustamana. Useassa tapauksessa kyseeseen tulee 

myös työnantajan velvoite, joka muodostaa lähes neljänneksen kursseille menon syystä.

2.4 Koulutuksen kehitysnäkymät

Koulutustaso on Suomessa yleisesti hyvä (Opetusministeriö, 2003). Aikuiskoulutukseen 

osallistuminen on kasvanut 1990-luvun alun jälkeen. Vuosien 1995 ja 2000 välisenä aikana 

osallistumisaste on noussut 48 prosentista 54 prosenttiin (18-64-vuotiaat). Joka toinen 

aikuisopiskelija opiskeli vuonna 2000 työhön tai ammattiin liittyvässä koulutuksessa 

(Tilastokeskus, 2002). Sosiaalisen ja kulttuurisen ympäristön muutos ja kansainvälistyminen 

edellyttävät kuitenkin koulutuksen uudistumista. Koulutuksen tehokkuuden ja 

koulutusmahdollisuuksien parantaminen ovat keskeisiä kehittämiskohteita opetusministeriön 

kehittämissuunnitelmassa vuosille 2003-2008. Aikuiskoulutuksessa tärkeänä pidetään 

erityisesti osaamistason kohottamista ja osaamisen ajan tasalla pitämistä. Globalisaatio 

kiristää kilpailua ja luo paineita työelämän rakenteille, ammateille ja osaamistarpeille. 
Ammatillisen koulutuksen kehittämisellä pyritään vastaamaan näihin kansainvälistymisen 

mukanaan tuomiin haasteisiin. Päämääränä on vahvistaa suomalaisen koulutuksen ja 

työelämän kilpailukykyä kohottamalla työväestön ammatillista osaamista kehittämällä 

osaamista, parantamalla ammatinvaihdon mahdollisuuksia ja nostamalla koulutus- ja 

osaamistasoa (Opetusministeriö, 2003/2007). Koulutusjärjestelmän on tuettava työn 

syntymistä Suomeen ja tarjottava elinkeinoelämälle valmiuksia sopeutua globalisäätiön 

tuomiin muutoksiin (Opetusministeriö, 2007).

Aikuiskoulutuksen lisääntyminen ja osaamiseen panostaminen perustuu pitkälti ajatukseen 

nyky-yhteiskunnan nopeiden muutoksien mukana tuomastaan vaatimustason kasvusta ja 

rutiininomaisten työtehtävien vähenemisestä. Työnantajat edellyttävät työntekijöiltään kykyä 

sopeutua nopeisiin muutoksiin ja kykyä vastata uusiin haasteisiin (Tilastokeskus, 2002).



17

Kansainväliseen kilpailuun sopeutuminen on muuttanut tuotantotapoja ja siten muuttanut 

työvoiman tarvetta. Osaamisvaatimukset ovat kasvaneet, työtehtävien ja - sisältöjen 

vaihtuvuus on lisääntynyt, toimenkuvat muuttuvat ja innovaatioiden merkitys on kasvanut 

(Opetusministeriö, 2007). Muutosnopeus ja epävarmuus tuovat mukanaan tarpeen laaja- 

alaiselle koulutukselle, johon voidaan helposti liittää tarvittaessa erikoisosaamista sitten, kun 

tiedetään mitä osaamista tilanne vaatii (Hietala, 1997).

Nopeissa muutoksissa kapeiden ja nopeasti vanhenevien erikoistaitojen opetuksen merkitys 

vähenee ja esille nousevat uuden oppimista tukevat sosiaaliset - ja kommunikaatiotaidot 
(Kaivola, 1999). Ammattipätevyyden ei tule olla siis liian kapeata, jotta yksilön 

työmarkkinakelpoisuus, jousto ja liikkuvuus pystytään turvaamaan (Varila, 1991). 

Työelämässä toimivilla tulisi olla mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan ja päivittää 

tietojaan sekä oppia uutta. Koulutuksen tulisi vastata yksilöiden ja työelämän tarpeisiin ja se 

tulisikin toteuttaa mahdollisimman pitkälti ja tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa 

(Opetusministeriö, 2007). Koulutusohjelmien suunnittelussa tulisi ottaa huomioon, että 

johtajia tulisi kouluttaa yhä enemmän siihen suuntaa, että he pystyisivät varmistamaan 

johdettaviensa samaistumisen yhteisiin arvoihin, jotta panostus kohti yhteistä visiota olisi 

paras mahdollinen ja muutokset olisivat helpommin kommunikoitavissa (Takala, 2005).
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3 KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI

Edellisessä luvussa käsiteltiin johtajuutta sekä koulutusmarkkinoita. Luvun jälkimmäisessä 

osassa tarkasteltiin koulutusmarkkinoiden tarjontaa ja kysyntää erityisesti 

johtajuuskoulutuksen valossa. Viimeisessä kappaleessa esiteltiin koulutuksen tulevaisuuden 

näkymiä. Tässä luvussa perehdytään ensin yleisesti koulutuksen vaikuttavuuden arviointiin ja 

sen ongelmakohtiin. Luvun jälkimmäisessä osassa koulutuksen vaikuttavuuden arviointia 

hahmotetaan neljän eri näkökulman avulla. Nämä näkökulmat ovat koulutuksen toteuttajien 
(kouluttajat ja koulutusorganisaatio), koulutukseen osallistuneiden esimiesten, koulutukseen 

osallistuneiden ja heidän alaistensa näkökulmat. Viimeisessä kappaleessa esitellään 

teoriaosioiden (kappaleet 2 ja 3) avulla rakennettu tutkimuksen viitekehys.

”Koulutuksen vaikuttavuudella tarkoitetaan useimmiten toiminnalla tavoiteltavaa, positiivista 

koulutuksen onnistumista ja sen tavoitteiden ja tehtävien (funktioiden) täyttymistä.

Suuressa osassa suomalaista kirjallisuutta ja tutkimusta koulutuksen vaikuttavuus kuvataan 

yleisimmin oppimistavoitteiden ja ”oppimisnäyttöjen” vastaavuudeksi: vaikuttavuus viittaa 

siis tavoitteiden saavuttamiseen tai toteutumisen asteeseen” (Kaivola ym., 2000:12). 

Vaikuttavuudella viitataan toisen asteen välillisiin tuloksiin eli impakteihin. Koulutuksen 

avulla pyritään vaikuttamaan jonkin toisen seikan toimivuuteen ja tuloksellisuuteen. 

Koulutuksen nähdään olevan sitä vaikuttavampaa, mitä enemmän sillä on tätä epäsuoraa 

vaikutusta (Nurmi ja Kontiainen, 2000). Vaikuttavuuteen pyritään tietoisesti. Jos sen 

suuruuteen ei ole kiinnitetty tarkempaa huomiota voidaan puhua maksimoinnista ja 

minimoinnista. Vaikuttavuuden tavoitetaso on sopiva, kun se on mahdollista saavuttaa 

käytössä olevilla resursseilla. Vaikuttavuus on muutos, joten myös tavoitteet on hyvä ilmaista 

muutoksena (Hietala, 1997). Palvelun tuotos voi pysyä vakiona, mutta vaikuttavuus voi 

muuttua. Siihen vaikuttavat palvelun tuotoksen ja kohteen väliin tulevat tekijät. Myös 

tuotoksen muuttuminen on mahdollista siihen väliin tulevien tekijöiden takia ja siten 

vaikuttavuus voi muuttua (Hietala, 1997). Palvelun ja vaikuttavuuden väli ei siis ole 
muuttumaton ja siihen voivat vaikuttaa tekijät usealta eri suunnalta.

Se mihin koulutuksen tulisi vaikuttaa, voidaan nimetä tulosalueeksi (Varila, 1991). 

Vaikutukset etenevät muutosten ketjuna ja näkyvät lopulta tulosalueissa. Varila (1991: 12) 

esittelee vaikutusten ketjun viiden kohdan avulla:

1. Reaktiot - miten koulutus koettiin?
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2. Oppiminen - mitä opittiin?
3. Käyttäytymismuutokset - muuttiko koulutus käyttäytymistä?

4. Organisaation hyöty - miten koulutus edisti (edistää) organisaation toiminta-ajatuksen 

toteutumista?
5. Perimmäinen hyöty - miten koulutus vaikutti (vaikuttaa) vallitsevan ihmis- ja 

yhteiskuntaideaalin todellistumiseen?

On huomattava, että eteneminen ketjussa voi pysähtyä niille portaikolle tahansa.

Kirkpatrickin (1998) luoman mallin mukaan arvioinnin ensimmäinen taso on tyytyväisyys. 

Tämä kuvaa sen, kuinka tyytyväinen koulutettava on ollut koulutukseen, mutta ei vielä 

paljasta sitä onko koulutuksella ollut vaikutusta. Toisella tasolla arvioidaan oppimista. 

Oppiminen on keskeistä vaikuttavuuden kannalta, mutta opitutkaan asiat eivät vaikuta mikäli 

ne eivät ole relevantteja tai sovellettavissa työhön. Kolmannella tasolla on koulutettavan 

käyttäytymisen muutos. Käyttäytymisen muutos näkyy työhön sovellettavissa uusissa 

käytännöissä. Neljännellä tasolla vaikutukset näkyvät organisaatiotasolla. Tällöin voidaan 

puhua varsinaisesta vaikuttavuudesta, mutta koulutuksen vaikuttavuuden arviointi tällä tasolla 

on hyvin haastavaa, sillä organisaatioon ja sen käytänteisiin vaikuttavat useat eri seikat 

(Kokkonen, 2007). Kaivola ym. mukaan (2000:14):” Vaikuttavuus-käsitteistöä laajentamaan 

tarvitaan laadun käsite, vaikkakin tätä harvoin otetaan mukaan eri malleissa. Laatu on koettu 

hankalaksi käsitteeksi; on mm. mietitty, onko sille lainkaan mahdollista muodostaa 

indikaattoreita ja mitata sitä (vrt. laatupalkintomittareiden kritiikki). Laadun arvioiminen ja 

mittaaminen on tehty yksilötasolla itsearviointina (arvioijan subjektiutta korostava toiminta 

nähdään kuitenkin usein ongelmallisena) tai yhteisesti koko organisaation itsearviointina, 

esimerkiksi erilaisina arviointitiimeinä”. ”Aikuiskoulutuksen tehokkuudella viitataan tulosten 

määrän ja laadun suhteeseen sekä niiden aiheuttamiin kustannuksiin” (Nurmi ja Kontiainen, 

2000: 32). Tuottavuus taas nähdään tulosten määrän ja laadun suhteena ja niihin käytetyn ajan 

mukaan (Nurmi ja Kontiainen, 2000).

Koulutuksen vaikuttavuutta arvioitaessa keskeinen tekijä on relevanssi, 

tarkoituksenmukaisuus, käyttöön sopivuus, hyödyllisyys ja mielekkyys. Se miten koulutus 

vastaa yhteiskunnan ja toisaalta yksilön odotuksiin ja tarpeisiin. ”Koulutuksen vaikuttavuus 

on yksilön ja yhteisön oppimisen tuotosten avulla syntyvää, yksilöllistä, organisatorista tai 

yhteiskunnallista relevanssia”
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(Kaivola ym., 2000:17). Opetus voi kuitenkin tuottaa oppimistuloksia, vaikka tavoitteita ei 
olisikaan saavutettu. Tämä saattaa johtua siitä, että tavoitteet ovat määritelty huonosti tai ne 

ovat olleet ristiriitaisia. Vaikuttavuudesta tuleekin erottaa oppimisvaikutukset (tuotokset) ja 

niillä aikaansaatavat oppilaitoksen ulkopuoliset vaikutukset eli tulokset (Kaivola ym., 
2000:12).

Taloudellisuus Tehokkuus Vaikuftavuu

PanoksetKustannukset T uotokset Tulokset

Kuvio 1. The Audit Commisionin kolmen E:n (economy, efficiency, effectiveness) malli 

(Raivola, Valtonen, Vuorensyrjä, 2000:12)

Opiskelun sisäisenä ilmiönä vaikuttavuus on muutos perusosaamisesta kohti tuottavaan ja 

edelleen uudistavaan osaamiseen. Yksilöllisten tulosten tutkimista vaikeuttaa kuitenkin se 

seikka, että yksilöiden tavoitteet eivät vastaa koulutuspoliittisia tavoitteita.. Kunkin ihmisen 

tavoitteet muodostuvat uniikiksi kokonaisuudeksi (Nurmi ja Kontiainen, 2000). Valitsemalla 

kiinnostava koulutus voidaan lähentyä tätä eroavaisuutta. Henkilöstön kehittämiseen 

vaikuttavat useat tekijät ja muutokset voivat olla ennakoimattomia satunnaisten 

tilannetekijöiden takia. Koulutus on sitä tehokkaampaa mitä suurempaa on sen tuottama 

muutos. Toisinaan pieni muutos yksilössä voi saada suuren muutoksen aikaan 
organisaatiossa, mutta toisinaan taas suurikin muutos yksilötasolla ei konkretisoidu 

organisaatioon (Varila, 1991).

3.1 Vaikuttavuuden arvioinnin ongelmia

Vaikeimpia ongelmia on sen tuloksen määrittäminen mitä koulutuksella halutaan saada aikaan 

(Kokkonen, 1988). Päämääräsuuntautuneissa vaikuttavuusarvioinneissa ongelmat liittyvät 

juuri päämäärien spesifiointiin (Vartiainen, 1993). Tämä vaatii näkemystä tulevaisuudesta ja 

siitä, mitkä tiedot ovat keskeisiä kohdattaessa tulevaisuuden haasteita. Se, onko koulutus
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todella auttanut ratkomaan näitä ongelmia, ei ole yksiselitteistä. Monesti koulutus on antanut 

virallisen todistuksen koulutuksen suorittamisesta, mutta saatua tietoa ei itse asiassa 

pystytäkään hyödyntämään käytännön ongelmiin. Ongelma voi johtua siitä, että 

koulutustarpeita ei ole määritelty riittävän tarkasti niin organisaatiossa kuin 

koulutustahollakaan (Kokkonen, 1988).

” Koulutuksen vaikuttavuuden arvioinnissa oppijan oma kritiikki on keskeinen. Varsinkin 

hänen viivästytetty arviointinsa antaa usein realistisen kuvan koulutuksen vaikutuksesta. 

Tässä on kuitenkin otettava erityisesti huomioon koulutuksen elämänkerrallinen asema. 

Ihmisen elämän muotoutumiseen vaikuttavat monet eri tekijät ja on nykyisin välinein 

mahdotonta eritellä, mikä eri vaikutusten osuus henkilökohtaisiin saavutuksiin todella on” 

(Nurmi ja Kontiainen, 2000:37). Erilaiset sosiaaliset ja kontekstisidonnaiset tekijät hämärtävät 

koulutuksen osuutta muutokseen. ” Vaikka opiskelija pitäisikin oppimista mielekkäänä eli 

ilmiötä olemassa olevana ja siitä saatavaa tietoa totuudenmukaisena, hän ei välttämättä pidä 

sitä itselleen merkityksellisenä.” (Yrjönsuuri ja Yrjönsuuri, 1994:47). Opiskelun 

mielekkyydellä tarkoitetaan sitä pitääkö opiskelija sisältöä omien uskomustensa mukaan 

olemassa olevaksi ja tietoa totuudenmukaisena. Merkityksellisyydellä tarkoitetaan sitä 
pidetäänkö tietoa tärkeänä ja itselle hyvänä. Jos opiskelija uskoo tiedon olevan 

merkityksellistä, hän on valmis hyväksymään oppimisen. Jos kuitenkin tieto on vastoin 

opiskelijan aikaisempia käsityksiä ja arvoja, oppiminen ei ole mahdollista, sillä tieto hylätään. 

(Yrjönsuuri ja Yrjönsuuri, 1994). Opiskelussa on olemassa kaksi toiminnan keinoa 

(Yrjönsuuri ja Yrjönsuuri, 1994): kokemusten kerääminen ja niiden reflektointi eli pohdinta. 

Opiskelun tarkoituksena on saada aikaan oppimista, mutta on huomioitava myös se seikka, 

että aina opiskelu ei saa aikaan oppimista. Oppiminen on riippuvaista opiskelijan tekojen 

laadusta ja määrästä. Sitä miksi opitaan, mitä tai kuinka hyvin opitaan, on kuitenkin mahdoton 

selittää.

Vaikuttavuuden arviointia vaikeuttaa se, että koulutuksesta impakteihin kuuluu aikaa (Nurmi 

ja Kontiainen, 2000). Koulutuksen tuloksellisuuden arviointia vaikeuttaa se, että tulokset 

voivat olla havaittavissa vasta pitkän ajan kuluttua (Rahikainen, 1999). Voidaan sanoa, että 

oppiminen on kasautuvaa (Kaivola ym., 2000). Kustannusten ja hyötyjen suhteen mittaaminen 

on haasteellisella yritystasolla, vaikka tuottoa pystyttäisiinkin arvioimaan yksilötasolla. 

Tavoitteet ja tulokset voivat olla niin yksilöllisiä, ettei niiden arviointi ole ongelmatonta 

(Rahikainen, 1999). Laaja-alaisella koulutuksella voi olla lisäksi leviämisvaikutuksia, jolloin
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koulutukseen osallistumattomatkin sosiaalistuvat koulutuksen luomaan kulttuuriin (Nurmi ja 

Kontiainen, 2000:32).

3.2 Koulutuksen vaikuttavuuden arviointi eri näkökulmista

Yksilö- ja yritystasolla eli mikrotasolla koulutuksen vaikuttavuuteen vaikuttavat useat 

yksittäiset tekijät. Näiden vaikutus kumoutuu tarkasteltaessa asiaa makrotasolta, jolloin 

pystytään tarkastelemaan laajempia kokonaisuuksia (Hietala, 1997). Koulutuksen 

vaikuttavuutta voidaan tarkastella katsomalla sitä kuinka koulutus siirtyy työpaikalle ja 

koulutuksen käyneen toimintaan. Siirtymistä voidaan edelleen tarkastella kahden näkökulman 

kautta: siirtymisteoriat (transfer theories) ja siirtymisrakennelmat (transfer constructs). 

Tutkijat ovat käyttäneet useita teoreettisia näkökulmia tarkastellessaan siirtymisteorioita, mm. 

pääoma-, odotus-, tavoitteen asettaminen- ja motivaatioteoria (Lim ja Morris, 2006). 

Siirtymisrakennelmista voidaan eritellä Baldwinin ja Fordin (1988) jaottelu koulutettavan 

ominaisuuksiin ja työpaikkaympäristön muuttujiin. Mallissa kuvataan siirtymisprosessi 

kolmessa vaiheessa: (1) koulutuspanostukset, (2) koulutukset tulokset ja (3) siirtämisen 

olosuhteet.

Koulutuksella on positiivisia vaikutuksia niin yhteisön kuin yksilönkin kehitykselle. 

Koulutukseen käytetyt varat nähdään yrityksissä yhä useammin investointina tulevaan 

menestykseen verrattuna entiseen ajattelumalliin koulutuskustannuksista (Kaivola, 1999). 

Hyödyn arviointi on melko selkeää; ennakoidusta hyödystä vähennetään ennakoidut panokset 

eli kustannukset (Varila, 1991). Henkilöstön kehittämistä voidaan tarkastella yksilön, 

organisaation, koulutuksen ja myös ammattitaidon näkökulmasta (Varila, 1991). Palvelusta 

hyötyvät edunsaajat ovat niin palvelun taijoaja, sen kohde, kuin kummankin sidosryhmät 

(Hietala, 1997). Arvioinnissa on huomioitava se kenen näkökulmasta arviointia suoritetaan, 

tiedostettava siitä juontuvat arvot ja todellisuus. Samasta arviointikohteesta on mahdollista 

nähdä useita totuuksia (Kaivola ym., 2000).

Koulutuksen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi on haasteellista niin yksilön, 
yritysten kuin yhteiskunnankin tasolla. Ihmisen työ- ja koulutusuraan vaikuttavat koulutuksen 

lisäksi useat tekijät eikä yhden seikan osuutta ole mahdollista tarkastella yksinään irti 

kokonaisuudesta (Rahikainen, 1999). Seuraavassa on tarkasteltu eri osapuolien (opiskelija,
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organisaatio, alaiset ja koulutuksen tarjoaja) yleisiä näkemyksiä koulutuksen 

vaikuttavuudesta, siitä mihin koulutuksella pyritään vaikuttamaan. Monitahoarvioinnissa 

pyritään korostamaan monen eri näkökulman merkitystä. Vaikuttavuuden määrittely perustuu 

eri avainryhmien esittämiin arvioihin organisaation toiminnasta (Vartiainen, 1993).

3.2.1 Koulutuksen toteuttajien näkökulma

Arvioitaessa koulutusorganisaatioiden toiminnan hyötyjä on keskeiseksi noussut ns. 

lisäarvoajattelu. Tällä tarkoitetaan sitä hyötyä minkä asiakas on saanut palvelua käytettyään. 

Koulutuksen tuloksellisuuden arvioinnissa tämä on erityisen keskeistä. Koulutukselta ei 

odoteta ainoastaan funktioiden täyttämistä vaan myös oman toimintansa mielekkyyden 

jatkuvaa puntaroimista. Koulutusorganisaatioiden tulee tarkkailla oppimistavoitteiden ja - 

tulosten vastaavuutta ja suunnattava toimintaansa niin, että nämä kohtaavat toisensa (Kaivola,
1999) . Nurmen ja Kontiaisen (2000) mukaan aikuiskoulutuksen laatu eli sen ”hyvyys” viittaa 

koulutettavien tai muiden sidosryhmien edustajien palveluihin ja niiden tuloksiin 

kohdistuvaan tyytyväisyyteen. Koulutusinstituutioiden merkitys perustuu niiden odotettuihin 

sosiaalisiin vaikutuksiin. Vaikuttavuus voidaan määritellä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin 

ja toteutuneisiin tuloksiin (Kaivola, 1999.)

Oppiminen ei automaattisesti hyödynny yhteiskunnallisena vaikuttavuutena. Puhutaan 

mahdollisuuksien käytöstä ja niitä voidaan tarkastella kahdesta eri lähtökohdasta: ensinnäkin, 

kuinka yksilö osaa soveltaa oppimaansa koulun ulkopuolelle ja toiseksi, kuinka tätä 

potentiaalia hyödynnetään, millaisia mahdollisuuksia yhteiskunta, eri instituutiot ja 

organisaatiot tarjoavat yksilölle, jotta tämä pystyy osoittamaan ja hyödyntämään tietonsa ja 

antamaan ne organisaation käyttöön mahdollisimman tehokkaasti ja tuottavasti (Kaivola ym.,

2000) .

Viimekädessä koulutuksen arvo on sen käyttöarvossa, siinä tehdäänkö tarpeellisia ja oikeita 

asioita. Kaivola (1999:14) on esittänyt tämän jaon seuraavasti: ” Ei siis riitä, että toiminta 

pyörii ilmeisen tehokkaasti eli, että se on toiminnallisesti ansiokasta (merit). Toiminnan 
tuloksilla on oltava arvoa (worth) lopputuotoksen käyttäjälle. Toiminnan on oltava 

relevanttia.” Koulutuksen tuleekin perustua mahdollisimman hyvin selvitettyyn 

koulutustarpeeseen. Usein paras koulutustarpeen määrittelijä on koulutettava itse. 

Ammattilaiset pystyvät itse arvioimaan parhaiten oman kehittämistarpeensa (Varila, 1991).
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3.2.2 Koulutukseen osallistuneiden organisaation näkökulma

Kilpailukyvyn katsotaan rakentuvan entistä enemmän aineettoman varallisuuden varaan sekä 

erityisesti osaamiselle. Taloudellinen integraatio ja globalisaatio avaavat väylän 

kansainväliselle kilpailulle myös niillä aloilla, jotka ovat aiemmin olleet melko turvattuja. 

Ihmisten sopeutumiskyky nopeisiin muutoksiin nousee yhä keskeisemmäksi, joten 

työvoimalle asetetaan yhä enemmän joustavuus- ja tuottavuusvaatimuksia. 

Aikuiskoulutuksella voidaan aktivoida tätä inhimillistä pääomaa ja estää tai hidastaa sen 

häviämistä. Tätä voidaan kutsua myös ”tietoyhteiskunnan aikuiskoulutuksen yleistavoitteeksi 

”(Rahikainen, 1999:15). Nopeasti ja ennakoimattomasti muuttuva työelämä tarvitsee 

tasapainoisen ja kypsän ammatillisen persoonallisuuden omaavia yksilöitä, joiden 
joustamiskykyyn voidaan luottaa myös muutostilanteissa. Meneillään olevan muutosprosessin 

taustalla ovat globaalit kilpailutekijät (Nordberg, 2002). Epäilemättä myös kilpailu 

työvoimasta edellyttää organisaatioilta yhä enemmän kulttuurinsa kehittämistä luodakseen 
oppimiskykyisen, innovoivan organisaation, joka pystyy varautumaan ja vastaamaan 

muutoksiin (Varila, 1991).

” Instituutioiden kannalta kysymys on selkeästi kilpailussa menestymisestä. Organisaatio, 

joka on valinnut menestyäkseen koulutusintensiivisen kehittämisstrategian, jatkaa uskomista 

koulutuksen vaikuttavuuteen, jos se menestyy yhtä hyvin tai paremmin kuin kilpailijansa” 

(Nurmi ja Kontiainen, 2000:42). Organisaatiosta lähtöisin oleva vaikuttavuuden arviointi 

keskittyy tekniseen tai taloudelliseen määrittelyyn (Kaivola ym., 2000). Koulutuksen 

kannattavuuden arviointi on noussut entistä keskeisempään asemaan yrityksissä sen jälkeen, 

kun koulutus alettiin nähdä investointina menoerän sijaan. Tämä on kuitenkin tapahtunut 

yllättävän myöhäisessä vaiheessa eikä useassa yrityksessä vieläkään kiinnitetä asiaan 

tarpeeksi huomiota (Kaivola, 1999).

Yritysten arviointi on jatkuvaa toimintaa ja sitä voidaan mitata niin tilinpäätös-ja tasetiedoilla 

kuin monilla muillakin indikaattoreilla. Nämä kertovat eri toimijoille, kuten omistajille ja 

rahoittajille yrityksen tuloskunnosta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista (Kaivola, 1999). 

Yrityksillä koulutuksen vaikuttavuus on menestyksen muutos verrattua tilanteeseen, jossa 

koulutusta ei olisi toteutettu. Menestystä voidaan tarkastella monilla tavoilla, niin 

operatiivisesti (tuottavuus, kasvu, markkinaosuus, jne.), uhkien minimoinnilla kuin
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mahdollisuuksien löytämisellä ja hyödyntämiselläkin (Hietala, 1997). Henkilöstökoulutuksen 

suunnittelun lähtökohtana on usein tekninen tiedonintressi. Tällöin kytkennät koulutuksen ja 

käytännön välillä ovat helposti havaittavissa, tavoitteet ovat selkeät ja tulokset näkyvät uuden 
oppimisena tai vanhan tavan tehokkaampana toimintana. Tehokkuuden kriteerinä on silloin 

ensisijaisesti työnantajan näkökulma (Varila, 1991).

Yritystä voidaan kehittää kokonaisuutena tai sitten osittaiskehittämisellä, jossa keskitytään 

johonkin tiettyyn osa-alueeseen, jonka koetaan olevan yritykselle uhka- tai mahdollisuustekijä 

(Hietala, 1997). Organisaation kehittäminen kokonaisuutena on yhteisöllistä, 

vuorovaikutuksen perustuvaa kehittämistä. Henkilöstön kehittäminen taas on ensisijaisesti 

yksilöiden kehittämistä. Puhuttaessa organisaation kehittämisestä oletetaan organisaatio 

itsenäiseksi yksiköksi, mutta on sanomattakin selvää, että ainoa aktiivinen, oppimaan ja 

oppimaansa siirtämään kykenevä elementti organisaatiossa on sen jäsenet, yksilöt. 

Henkilöstön kehittäminen rakentuu siten organisaation edusta ja sen rakenteiden tulee tukea 

yksilöiden kehittymistä (Varila, 1991).

Tehokkuudesta osa saattaa myös valua pois, ”vuotaa”, jolloin koulutuksen vaikuttavuus on 

vaikeasti havaittavissa. Kyseessä voi olla tilanne, jossa muutos olisi tapahtunut ilman 

koulutustakin eli on tapahtunut ”vuoto”. Syys-seuraussuhdetta vaikuttavuuden ja vuotojen 

välillä on kuitenkin varsin hankala analysoida yritysmaailmassa, sillä varsinaista 

kontrolliryhmää ei useinkaan ole eikä vaikuttavien tekijöiden osuutta ole helppo 

yksiselitteisesti osoittaa (Hietala, 1997).

3.2.3 Koulutukseen osallistuneiden näkökulma

Henkilöstökoulutuksen vaikuttavuuden ehtona on, että yksilöt muuttuvat koulutuksessa 

(Varila, 1991). Yksilön kasvun näkökulmasta vaikuttavuutta tulee tarkastella pedagogian, 

humanistisen, sosiaalisen, poliittisen tai kulttuurisen lähtökohdan kautta (Kaivola ym., 2000). 

Työ tarjoaa suurelle osalle mahdollisuuksia toteuttaa aiemmin oppimiansa tietoja ja taitoja 

sekä kehittää itseään, kykyjään ja parantaa ammattitaitoaan. Vain 14% työllisistä 18-64- 

vuotiaista koki, että lisäkoulutusta tarvittiin, jotta työstä pystyi suoriutumaan (Tilastokeskus, 
2002).
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Suurin merkitys työtehtävien onnistuneelle hoitamiselle on työnkokemuksella. 

Työssäkäyvistä 94 % uskoo, että työssä tarvittavat tiedot ja taidot perustuvat työssä hankitulle 

kokemukselle. Lähes puolet työssäkäyvistä uskoo, että tiedot ja taidot perustuvat tämän 

lisäksi niin peruskoulutukselle, kuin työhön ja ammattiinkin pohjautuvalle koulutukselle. 

Kolme neljäsosaa oli joskus kohdannut tilanteen, jossa oli kokenut tietonsa ja taitonsa 
puutteellisiksi työelämän muuttumisen seurauksena. Valtaosa sai tilanteeseen apua 

työtovereiltaan, mutta lähes 53 % koki saaneensa apua tilanteen selvittämiseen koulutuksesta. 

Tämän lisäksi ammattikirjallisuuden ja julkaisujen merkitys oli keskeinen 59 %:n osuudellaan 

(Tilastokeskus, 2002). Tilastokeskuksen aikuiskoulutustutkimuksessa vuodelta 2000 

(Tilastokeskus, 2002) koulutuksella koettiin olevan positiivisia vaikutuksia uuden tiedon 

saamisessa, työssä selviytymiselle ja työmotivaation parantumiseen. Eniten hyötyä koettiin 
olevan kursseilla, joille osallistuja oli osallistunut omasta tai työnantajansa aloitteesta. Omasta 

aloitteesta kurssille osallistuneista 97 % koki saaneensa hyödyllistä tietoa ja 90 %:a kurssi 
auttoi selviytymään paremmin työstään.

Työhön tai ammattiin liittyvän koulutuksen vaikutukset aloitteentekijän 
mukaan (osuudet kursseista)

Antoi taitoja uusiin tehtäviin 

Innostui lisätietojen hankinnasta 

Itseluottamusta kohentava vaikutus 

Työmotivaatiota parantava vaikutus 

Auttoi selviytymään työstä/ammatista 

Sai uutta käyttökelpoista tietoa

0 20 40 60 80 100 120

□ Oma aloite ■ Työnantaja ■ Muu

Kuvio 2. Koulutuksen vaikuttavuus aloitteentekijän mukaan (Tilastokeskus 2002: 94)

Helsingin Kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen toteuttaman Kehity esimiehenä - 

koulutuksen osallistujien käyttäytymisen muutosta tutkittaessa (Kokkonen, 2007)
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keskeisimmäksi nousi työmotivaation parantuminen ja alaisten parempi huomioiminen. Moni 

muutti käyttäytymistään koulutuksen seurauksena, mutta harva koki, että heitä oli siihen 

juurikaan kannustettu. Oma-aloitteisuudella on siis keskeinen merkitys. Koulutusohjelmalla 

koettiin olevan eniten positiivisia vaikutuksia sisäiseen tiedonkulkuun ja työyhteisön 

ilmapiiriin. Opitun soveltaminen käytännössä vaikeutui erityisesti kiireen, mutta myös tuen 

puutteen takia. Harva kuitenkaan koki koulutuksen olleen hyödytön, sillä enemmistö uskoi 

koulutuksen tarjonneen uusia tapoja tehdä työtä.

Koulutuksen vaikutus palkkaukseen näkyy merkittävästi ainoastaan nuorilla tai korkeasti 

koulutetuilla työntekijöillä. Sen sijaan koulutuksella näkyy olevan vaikutusta työpaikan 

säilyttämiseen liittyvään turvallisuuden tunteeseen myös vanhemmilla ja alemmin 

koulutetuilla työntekijöillä. Tähän saattaa toki vaikuttaa myös se, että työntekijät, jotka eivät 

pysty ylläpitämään asetettua tuottavuustasoa usein karsiutuvat joukosta pois irtisanoutumisen 

seurauksena. Niinpä heidän osuuttaan ei voida havaita. Ne työntekijät, jotka eivät näytä 

hyötyvän koulutuksesta korkeamman palkan kautta, hyötyvät siitä turvaamalla itselleen 

työpaikan vähentämällä työn menettämisen riskiä sekä lisäämällä mahdollisuuksia työllistyä 

nopeammin mahdollisen työnmenetyksen kohdatessa. (Hassanini, 2006). Holton ym. (2000) 

esittelevät Learning Transfer System Inventory-mallissaan seikat, jotka vaikuttavat 

koulutuksen siirtämiseen käytäntöön. Ne ovat koulutettavan ominaisuudet, motivaatio, 

työympäristö ja kyvykkyys (Lim ja Morris, 2006). Lim ja Morrisin (2006) tekemän 

tutkimuksen mukaan koulutettavat olivat paitsi motivoituneita siirtämään oppimansa 

työhönsä, mutta myös oppimaan paremmin silloin, kun he odottivat saavansa välittömästi 

soveltaa oppimaansa työpaikallaan.

3.2.4 Koulutukseen osallistuneiden alaisten näkökulma

Ihmisten johtaminen (leadership) on yksi tärkeimmistä aspekteista johtajien työssä. Tämä 

rooli määrittelee johtajan ja hänen alaistensa suhteen. Johtaja määrittelee alaistensa 

työympäristön, ohjaa heidän työskentelyään ja ottaa vastuun erilaisista päätöksistä, kuten 

esimerkiksi rekrytoimisesta, kouluttamisesta ja ylentämisestä. Johtajan tehtävänä on tuoda 

organisaation tavoitteet ja alaistensa toiminta vastaamaan toisiaan. Ihmisten johtajan rooli 

(leadership) käytännössä määrittelee kaikki ne johtajat tehtävät, jossa alaiset ovat osallisena. 

(Mintzberg, 1980). Johtajat pyrkivät saavuttamaan tuloksia ihmisten kanssa ja heidän avullaan
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(Kokkonen, 1988). Mintzberg (1980) esittelee lisäksi kaksi muuta interpersonaalista 
johtamisroolia leadershipin lisäksi. Toinen niistä on keulakuva, jonka tehtäviin kuuluu vastata 

kaikista tehdyistä päätöksistä ja edustaa organisaatiota. Kolmas on yhteyshenkilö, jossa 
johtaja käyttää yhteistyöverkostoaan hankkiakseen organisaatiolle tarpeellista tietoa ja 

kommunikoidakseen sidosryhmien kanssa.

Kansainvälistyvissä yrityksissä johtamiskulttuurin merkitys korostuu entisestään. Henkilöstön 

kehittäminen on keskeinen osa kulttuurin kehittämistä (Kokkonen, 1988). Erilaisten 

kehitysprojektien onnistumisen edellytyksenä on organisaation toimintatapojen, 

työmenetelmien ja ihmisten välisten suhteiden muutokset. Muutokset saattavat kuitenkin 

aiheuttaa vastarintaa ja siksi niistä vastaavien onkin tunnettava muutoksen hallitun 

läpiviemisen perusteet. Muutokset uhkaavat ihmisten tasapainovaatimusta ja turvallisuutta, 

jolloin liiallinen kiirehtiminen voi järkyttää koko organisaation tasapainoa (Rítala ja 

Tarvainen, 1991). Esimiesten rooli muutosprosessin eri vaiheissa on keskeinen. 

Keskeisimmällä sijalla on esimiesten kyky hallita tietoa ja osaamista ja niiden kasautuminen 

niin, että organisaatiosta voi muodostua innovatiivinen (Kaivola ym., 2000).

Kirkpatrickin (1998) mukaan koulutuksen vaikuttavuus näkyy viime kädessä 

organisaatiotasolla eli myös alaisten keskuudessa. Tämän tason arvioiminen on kuitenkin 

vaikeaa sillä organisaatiot muuttuvat kaiken aikaa ja muutokset saattavat tapahtua viiveellä. 

Lisäksi vaikuttavuuden arviointiin vaikuttaa kunkin vastaajan omat subjektiiviset näkemykset 

(Kokkonen, 2007). Koulutuksen aikaansaaman oppimisen siirtyminen työpaikalle on 

koulutettavan lisäksi riippuvaista ympäröivästä kulttuurista. Muutosten vastaanottavaisuus, 
hyödyntämismahdollisuudet ja sidosryhmiltä saadut palautteet vaikuttavat osaamisen 

siirtymiseen (Lim ja Morris, 2006).

3.3 Tutkimuksen viitekehys

Tutkimuksen teoriaosiossa käsitellään aikaisemman kirjallisuuden ja tutkimuksen pohjalta 

johtamista, johtamiskoulutuksen tarjontaa ja kysyntää sekä sen arviointia. Teorioiden avulla 

hahmotetaan kokonaiskuva johtamisen merkityksestä organisaatiolle sekä miksi ja miten 

johtamista koulutetaan. Tästä päästään edelleen tarkastelemaan johtamiskoulutuksen 

vaikuttavuutta, vaikuttavuuden arviointia ja siihen liittyviä ongelmia.
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Tämän tutkimuksen pohjana on johtamisen merkitys organisaatiossa sekä siitä johtuva 

kysyntä ja tarjonta johtamiskoulutukselle. Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä on 

noussut yhä keskeisemmäksi menestystekijäksi organisaatioille (Mm. Kostamo, 2004, 

Nordberg, 2002). Osaavalla henkilöstöllä organisaatio voi saavuttaa asettamansa tavoitteet ja 

tähän tarvitaan osaavia johtajia. Johtamiskenttä jakautuu useaan tehtävään sekä hierarkkisesti 

että horisontaalisesti. Näiden tehtävien laaja-alainen hallinta on noussut yhä keskeisemmäksi 

tiukasti rajatun osaamisalueen sijaan ja tarve esimiesten kouluttamiseen on kasvanut. Kuten 

mm. Mintzberg (1980) esittää, johtajan työhön vaikuttavat niin ympäristö, työn erityispiirteet, 

johtajan luonteenpiirteet, kuin myös tilanteeseen sidotut seikat

Koulutuksen merkitys niin yksilölle kuin yhteisöllekin jakautuu useampaan kohtaan. 

Koulutuksella voidaan pyrkiä saavuttamaan henkilökohtaisia tavoitteita kuten urakehitystä tai 

parempaa palkkaa. Sen avulla organisaatiot voivat kouluttaa henkilöstönsä vastaamaan 

paremmin organisaation tarpeita tai sen avulla voidaan ylläpitää kansantalouden 

kilpailukykyä (Tilastokeskus, 2002, Kaivola, 1999, Hietala, 1997). Yhteistä kaikille on 

pyrkimys vastata nopeisiin muutoksiin kansainvälisessä kilpailuympäristössä ylläpitämällä 

tarpeellinen osaamistaso (Nordberg, 2002). Kansainväliseen kilpailuun sopeutuminen muuttaa 

tuotantotapoja ja siten se muuttaa myös työvoiman tarvetta. Osaamisvaatimukset kasvavat, 

työtehtävät ja toimenkuvat muuttuvat ja innovaatioiden merkitys korostuu kilpailussa 

(Kostamo, 2004). Työnantajat edellyttävät henkilöstöltään kykyä vastata tähän muutokseen. 

Muutoksen mahdollistamiseksi johtajilla on oltava kyky luotsata organisaation henkilöstö 

oikeaan suuntaan (mm. Mintzberg, 1980).

Koulutuksen vaikuttavuudesta puhuttaessa voidaan käyttää termiä impakti, jolla tarkoitetaan 

toisen asteen välillisiä tuloksia (Nurmi ja Kontiainen, 2000). Koulutuksella pyritään 

vaikuttamaan johonkin toiseen kohteeseen, muuttamaan sitä. Koulutus ei siis itsessään ole 

tavoiteltava hyödyke, vaan se aikaansaama muutos on. Koulutuksen vaikuttavuutta 

arvioitaessa keskeinen tekijä on koulutuksen tarkoituksenmukaisuus, käyttöön sopivuus, 

hyödyllisyys ja mielekkyys (Kaivola, 2000). Koulutuksessa on myös huomattava, että 

koulutuksen tuotos voi pysyä vakiona, mutta sen vaikuttavuus voi muuttua johtuen 

ympäröivän maailman monimuotoisuudesta. Koulutuksen vaikuttavuus vaihtelee tilanteiden 

ja yksilöiden välillä (Kokkonen, 2000, Hietala, 1997). Koulutuksen vaikuttavuuden arviointia 

vaikeuttaa tämä em. seikka sekä se, että koulutuksen ja sen impaktien välillä kuluu usein
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pitkäkin aika (Nurmi ja Kontiainen, 2000). Koulutuksesta voidaan nähdä olevan hyötyä niin 

palvelun tarjoajalle, sen kohteelle, kuin kummankin sidosryhmälle. Vaikuttavuuden 

arvioinnissa on otettava huomioon eri intressiryhmien arvot ja tavoitteet (Kaivola ym., 2000). 

Koulutuksen avulla siihen osallistuneille tulee paremmat mahdollisuudet kehittää itseään, 

kykyjään ja parantaa ammattitaitoaan. Koulutettavien organisaatiot kohtaavat yhä nopeammin 

ja ennakoimattomammin muuttuvan työelämän, joka vaatii henkilöstöä johon voidaan luottaa 

muutostilanteissa. Epäilemättä kilpailu työvoimasta (mm. Nordberg, 2002) edellyttää 

organisaatioilta myös kulttuurinsa kehittämistä luodakseen oppimiskykyisen, innovoivan 

organisaation, joka pystyy varautumaan ja vastaamaan muutoksiin ja olemaan houkutteleva 

työnantaja sekä pitämään olemassa olevan henkilöstönsä.

Tutkimuksen viitekehyksen tavoitteena on tarkastella johtamiskoulutuksen vaikuttavuutta. 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan johtamiskoulutuksen vaikuttavuutta neljän eri näkökulman 
avulla. Nämä näkökulmat ovat koulutuksen toteuttajat, koulutukseen osallistuneiden 

organisaatiot, koulutuksen käyneet sekä heidän alaisensa.

JOHTAMISKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS
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Kuvio 3. Tutkimuksen viitekehys
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tässä luvussa tarkastellaan sitä kuinka tutkimus toteutettiin ja kuinka siinä käsitelty aineisto 

kerättiin, käsiteltiin ja analysoitiin. Lopuksi tarkastellaan tutkimuksen luotettavuutta.

Tutkimus on suoritettu faktanäkökulmasta tapaustutkimuksena. Koskinen ym. (2005) mukaan 

faktanäkökulmassa ollaan kiinnostuneita niistä tiedoista, joita lähteet välittävät asiasta. Tämä 
ei tarkoita, että kaikkia tietoja pidetään tosina, vaan ainoastaan sitä, että puhetta ja tekstiä 

tarkastellaan faktojen näkökulmasta. Faktanäkökulma on yleinen haastattelujen tulkinnassa ja 

analyysin kohteena on tällöin se, miten haastateltavat kokevat tai tulkitsevat tutkittavan asian, 

miten he kertovat puheensa kohteena olevasta asiasta. Haastateltavien odotetaan puhuvan 

avoimesti ja rehellisesti asiasta (Koskinen ym., 2005).

Tapaustutkimuksessa ei ole kyse puhtaasti menetelmästä, vaan se on enemmänkin 

tutkimusote, jonka avulla tapausta pyritään analysoimaan. Koskinen ym. (2005) mukaan 
tapaustutkimuksen sisin ei perustu aineiston keruumenetelmään vaan ensisijaisesti tapaan 

miten tutkimus asetellaan ja kuinka siitä rakennetaan johtopäätökset. Yhden tapauksen 

käytölle on olemassa perusteluina mm. se, että tällä tavoin pystytään tarkastelemaan läheisesti 

ko. tapaus ja analysoimaan sitä syvällisesti sekä kuvaamaan se perusteellisesti. Tässä 

tutkimuksessa tapauksena käsitellään tutkittavan organisaation yhden yksikön koulutuksen 

käyneitä esimiehiä ja heidän sidosryhmiään (organisaation edustajat, alaiset, kouluttajat).

Tutkimusmenetelmäksi valittiin teemahaastattelut sekä kirjalliset aineistot. Nämä ovat 

tyypillisiä osa-alueita tapaustutkimukselle (Koskinen ym., 2005). Kyseessä on 

aineistotriangulaatio, jolloin yhdessä tutkimuksessa käytetään useammanlaisia aineistoja, 

jotka täten mahdollistavat laajemman kuvauksen tapauksesta sekä useamman näkökulman. 

Tämä myös korjaa luotettavuusvirhettä, joka voi aiheutua yksipuolisesta aineistosta (Eskola ja 

Suoranta, 1998).

Kirjallisten lähteiden merkitys on korostunut erityisesti historian tutkimuksessa, mutta myös 

nykyajan kasvaneen informaatiotulvan keskellä. Kirjalliset aineistot ovat keino tarttua 

monimutkaisiin prosesseihin ja niiden yksityiskohtiin (Koskinen ym., 2005). Kiijallisten 

lähteiden tyypit ovat jaoteltavissa neljään sen mukaan onko kyseessä henkilökohtaiset vai 

institutionaaliset lähteet ja ovatko ne julkisia vai salaisia. Esimerkkinä henkilökohtaisista
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kirjoituksista on päiväkirjat, yksityiskirjeet ja sanomalehtikirjoitukset. Institutionaalisia 

lähteiden tyyppejä ovat vastaavasti sisäiset työdokumentit ja raportit, sekä erilaiset 

määräykset, asetukset ja lait (Koskinen ym., 2005).

Haastattelut ovat vuorovaikutuksellisia keskusteluja, joissa molemmat osapuolet pääsevät 

vaikuttamaan keskusteluun ja toisiinsa (Eskola ja Suoranta, 1998). Teemahaastatteluja avulla 

pystytään ohjaamaan haastattelua ilman turhaa kontrollia (Koskinen ym., 2005). Keskeisenä 

ohjaavana tekijänä on haastattelurunko, jonka avulla keskustelua suunnataan oikeisiin asioihin 

ja pidetään sitä yllä. Teemahaastattelussa aihepiirit ovat strukturoituja, mutta itse keskustelu 

saa edetä vapaasti. Runko koostuu muutamasta pääkysymyksestä ja tarkentavista 

alakysymyksistä. Teemahaastattelussa kysymysten muoto on avoin (Koskinen ym., 2005). 

Edellä mainitut seikat varmistavat sen, että kukin aihealue tulee jokaisen haastateltavan 

kanssa käsiteltyä ja sen, että kukin haastateltava pääsee puhumaan mahdollisimman 

vapaamuotoisesti. Haastateltavalla on mahdollisuus melko vapaasti esittää omia tulkintojaan. 

Tämä varmentaa sen, että materiaalin voi katsoa edustavan vastaajien puhetta itsessään 

(Eskola ja Suoranta, 1998).

4.1 Tutkimusprosessi ja aineiston analysointi

Laadulliselle tutkimukselle on Koskisen ym. (2005) mukaan tyypillistä vain yhden tai 

enintään kahden tapauksen tutkiminen. Kyseisessä tutkimuksessa valittiin tarkasteltavaksi 

yhden organisaation yksi yksikkö, jotta tapausta olisi mahdollista tutkia mahdollisimman 
perusteellisesti. Haastatteluilla pyrittiin tarkastelemaan tutkittavaa ilmiötä usealta eri 

suunnalta. 360-asteisella arvioinnilla tarkoitetaan yhden ilmiön tarkastelua useammasta eri 

näkökulmasta, ns. monitahoarviointia (Vartiainen, 1993). Niinpä kyseisessä tutkimuksessa 

tarkasteltavaksi ilmiöksi valittiin koulutuksen käyneet opiskelijat, joiden toimintaa 

tarkasteltiin niin työpaikkaohjaajan, alaisten, kuin kouluttajienkin näkökulmasta. 

Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 11 henkilöä (liite II). Yksi haastateltavista oli ollut 

aiemmin opiskelijana ja toimi nykyisin työpaikkaohjaajana. Häntä haastateltiin erikseen 

kahdella eri kerralla sekä opiskelijan, että koulutukseen osallistuneiden työnantajan 

näkökulmasta. Näin haastattelujen määrä on yhteensä 12. Lisäksi tutkimusta varten saatiin 

myös yksi kiijallinen vastaus haastattelukysymyksiin.
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Haastatteluista sovittiin tutkittavan organisaation henkilöstöpäällikön kanssa, joka kertoi 

suoritettavasta tutkimuksesta organisaation sisällä. Tämän jälkeen haastatteluista sovittiin 

joko sähköpostitse tai puhelimitse valittujen esimiesten kanssa, jotka esittelivät tutkimuksen 

edelleen omille alaisilleen. Heidän kanssaan haastattelut sovittiin sähköpostitse. Tutkittavasta 

organisaatiosta saatiin myös koulutuksen toteuttaneiden henkilöiden yhteystiedot, lukuun 

ottamatta yhtä, joka saatiin edelleen koulutusorganisaatiolta. Koulutusorganisaation kanssa 

haastattelut sovittiin sähköpostitse ja puhelimitse.

Haastattelut suoritettiin teemahaastatteluina marras- joulukuussa 2007 Group 4 Securicorin 

Security Services suurasiakasyksikössä sekä koulutusorganisaatio Rastor Oy:n 

RastorCollegessa. Kaikki haastattelut toteutettiin Helsingissä. Haastattelut nauhoitettiin ja 

niiden kesto vaihteli 30 - 90 minuutin välillä. Haastatteluilla pyrittiin kartoittamaan mitä 

odotuksia koulutuksesta oli, kuinka se toteutettiin ja mitä vaikutuksia haastatellut uskoivat 

koulutuksella olleen ja mitä vaikutuksia sillä heidän mielestään olisi pitänyt olla. 

Haastattelujen tarkoituksena oli muutamalla pääkysymyksellä ohjaten, antaa haastateltavien 

kertoa mahdollisimman vapaasti omia käsityksiään ja kokemuksiaan koulutuksesta niin 

yleisesti kuin myös kyseisestä Jet-koulutuksesta. Teemahaastattelurunko oli jaettu neljään 

pääkohtaan, jotka käsittivät odotukset, koulutuksen tarkoituksen, vaikutuksen esimiestaitoihin 

ja opittujen seikkojen soveltamisen työelämään. Lopuksi haastatelluilla oli myös 

mahdollisuus antaa omia kehitysehdotuksiaan koulutuksesta organisaatiossa yleisesti sekä Jet- 

koulutuksesta erityisesti. Kunkin pääkohdan alle oli listattu muutamia tarkentavia 

kysymyksiä, joita hyödynnettiin, mikäli haastateltavalla ei ollut yleiseen kysymykseen 

kommentoitavaa. Näiden kysymysten avulla myös palautettiin keskustelu alkuperäiseen 

käsiteltävään aiheeseen. Teemahaastattelurungot löytyvät liitteestä III.

Kirjallinen aineisto kerättiin sekä tutkittavalta organisaatiolta että koulutuksen toteuttaneelta 

yritykseltä. Tiettyjen suuntaviivojen puitteissa yritykset saivat itse päättää mitä materiaalia ne 

luovuttivat tutkimusta varten. Materiaali toimitettiin joko sähköpostitse tai postitse marras- 

joulukuussa, viimeiset aineistot tammikuussa. Kirjallista aineistoa on kerätty myös yritysten 

internetsivuilta. Kirjallinen aineisto koostui ohjausryhmän kokouspöytäkiij öistä, 

opiskelijoiden etätehtävistä, arviointilomakkeista sekä koulutuksen aikana ja sen jälkeen 
RastorCollegen toteuttamista tyytyväisyys- ja vaikuttavuus-kyselyistä. Lisäksi aineistossa oli 

yleisiä organisaatiokuvauksia kummastakin organisaatiosta sekä G4S Security Servicen 

tilinpäätöstietoja vuodelta 2006.
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Haastattelut litteroitiin mahdollisimman pian haastattelujen toteuttamisen jälkeen. Aineistoon 

perehtyminen aloitettiin heti litteroinnin jälkeen, mutta tarkempaa analyysia ei vielä tässä 

vaiheessa suoritettu, vaan tarkoituksena oli luoda aineistosta kokonaiskuva. Aineistoon 

tutustuminen ja tarkempi analysointi aloitettiin lukemalla haastatteluja läpi useaan kertaan. 

Samalla aineistosta tehtiin merkintöjä sekä muistiinpanoja esille nousevista teemoista. 

Aineistosta esille nousevia teemoja koottiin yhteen ja jaettiin useampiin alateemoihin. Tämä 

vaihe suoritettiin useamman kerran etsimällä haastatteluja yhdistäviä teemoja sekä eroja 

niiden välillä.

4.2 Tutkimuksen luotettavuus

Erityisesti kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkijan rooli on huomattava. Tutkija joutuu 

pohtimaan jatkuvasti tekemiään ratkaisuja ja siten ottamaan kantaa aineiston kattavuuteen ja 

luotettavuuteen. Tutkija toimii itse tutkimusvälineenä ja siten vaikuttaa koko prosessiin. 
Laadullisessa tutkimuksessa arviointi kiteytyykin tutkimusprosessin luotettavuuteen (Eskola 

ja Suoranta, 1998).

Arvioitaessa tutkimuksen luotettavuutta voidaan sitä tarkastella validiteetin ja reliabiliteetin 

avulla. Validiteetilla tarkoitetaan sitä, missä määrin tietty tulos kuvaa sitä kohdetta, johon sen 

on tarkoitus viitata. Se voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin. Sisäisellä 

validiteetilla tarkoitetaan tulkinnan sisäistä loogisuutta (Koskinen, et ai., 2005). Ulkoinen 

validiteetti tarkoittaa sitä, kuinka pätevä on tehtyjen tulkintojen ja aineiston välinen suhde. 

Tutkimus on ulkoisesti validi silloin, kun se kuvaa tutkimuskohteen juuri sellaisena kuin se 

on. Reliabiliteetilla tarkoitetaan sitä, ettei aineiston tulkinta sisällä ristiriitaisuuksia (Eskola ja 

Suoranta, 1998, Koskinen et ai., 2005).

Faktanäkökulmasta tarkasteltuna tutkimuksen onnistumista voidaan arvioida sen perusteella 

kuinka hyvin ja virheettömästi kohdetta on onnistuttu kuvaamaan ja selittämään. Aineiston 
analyysissa pyritään löytämään yhteneväisyyksiä ja eroja lajittelun ja luokittelun avulla. 

Tämän kokoelman ymmärtämiseksi luodaan hypoteeseja ja testataan niitä. Aineistosta 

pyritään ennen muuta löytämään sille tyypillisiä piirteitä. Tutkijan oman järkeilyn lisäksi 

tapaustutkimuksessa on lähes mahdotonta sulkea ulos muita tilanteen selittäviä tekijöitä,
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koska tutkimus on ainutlaatuinen eikä sitä ole mahdollista suoraan verrata johonkin toiseen 

tapaukseen (Koskinen ym., 2005).

Kirjallisten aineistojen lähdekritiikkiä voidaan hahmotella kahdelta suunnalta; joko 
tarkastelemalla pitääkö lähde paikkansa tai sen mukaan, että kullakin lähteellä on jokin 

tehtävä, joka vaikuttaa sen sisältöön. Lähteiden sisällön kritiikki voidaan jakaa neljään 

(Koskinen ym., 2005): lähteiden sisäinen yhteneväisyys, kertomuksen paikkansapitävyys, 

kirjoittajan kyky hahmottaa tapaus oikein ja toistaa se sekä hänen subjektiiviset 

pyrkimyksensä. Näiden kriteerien pohjalta lähteistä on mahdollista löytää tärkeitä ja 

vähemmän tärkeitä osia ja perustella niiden käyttöä tutkimuksen empiriassa. Eri aikoina 
tuotettujen tekstien analysoiminen vaatii myös niiden luomishetken kontekstin ymmärtämistä. 

Kontekstit voivat muuttua ja sitä myötä asioiden, puheiden, jne. merkitykset ja niiden 

käyttöarvot muuttuvat ja antavat asialle uudenlaisen merkitykset (Eskola, Suoranta, 1998).

Yleisesti puhuttaessa aineiston kattavuudesta viitataan aineiston koon, analysoinnin ja 

tulkinnan onnistumiseen sekä tutkimuksen muodostamaan kokonaisuuteen (Eskola ja 

Suoranta, 1998). Aineiston koon arvioinnissa voidaan puhua aineiston kyllääntymisestä 

(Eskola ja Suoranta, 1998). Tällöin lisätapaus ei tuota enää uutta tietoa tutkimusta varten, 

vaan jo olemassa olevalla aineistolla on pystytty havainnollistamaan teorian peruskehys.

Tämän tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida yhtäältä aineiston laajuuden kuin sen 

käytön perusteella. Tutkimus perustuu aiempaan kirjallisuuteen ja tutkimuksiin, joiden avulla 

on rakennettu tutkimuksen viitekehys. Tutkielman empiirisessä osuudessa haastatteluissa 

esiin nousseet kommentit on esitetty suorina lainauksina, jolloin lukija pystyy seuraamaan 

kirjoittajan päättelyn kulkua. Tutkimuksessa on pyritty tarkastelemaan aihetta monipuolisesti 

eri näkökulmista sekä erilaisten aineistojen (haastattelut, kirjalliset dokumentit, aiempi 

kirjallisuus ja tutkimus) avulla. Tutkimus ei pyri tekemään yleistyksiä käsiteltävästä aiheesta, 

mutta pyrkii valottamaan kyseisessä tapauksessa ilmenneitä olennaisia piirteitä.
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Tässä luvussa tarkastellaan ensin tutkittavien organisaatioiden (Rastor Oy ja G4S Security 

Services Oy) toimialoja ja kilpailijoita sekä esitellään tarkemmin tutkittavat organisaatiot, 

niiden historia, tuotteet ja strategian päälinjat. Jälkimmäisessä puoliskossa esitellään 

teemahaastattelu!den sekä kirjallisten aineistojen tuloksia ja analysoidaan tarkemmin esille 

nousseita teemoja neljän eri näkökulman avulla (koulutuksen toteuttajat, koulutukseen 

osallistuneiden organisaatiot, koulutukseen osallistuneet ja koulutukseen osallistuneiden 
alaiset).

5.1 Turvallisuusala

Turvallisuusala on vielä jokseenkin selkiytymätön käsite. Se sisältää niin turvallisuuteen 

liittyviä tuotteita ja palveluja tarjoavia yrityksiä, kuin niitä ostavia yrityksiä, eri 

viranomaistahoja, järjestöjä, tutkimus- ja opetuslaitoksia sekä erilaisia yhteistyöfoorumeita 

(Lanne ja Kupi, 2007). Useimmiten termi liitetään kuitenkin tilastolliseen 

toimialaluokitukseen vartiointi- ja turvallisuuspalvelut, joka on Tilastokeskuksen vuoden 

2002 toimialaluokituksessa 746 Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelu. Tyypillinen toimija 

on kotimaassa toimiva vartiointi- ja turvallisuuspalveluyritys, tosin niistäkin suurimmat 

toimivat osana kansainvälistä konsernia (Lanne ja Kupi, 2007).

Turvallisuusalan sisällön ollessa vakiintumaton voidaan sillä toimivien yritysten määrää vain 

arvailla. Finnsecurityn (2007) julkaiseman turvallisuusalan toimialaraportin mukaan 

toimialalla 746 (Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelu) toimi vuonna 2005 yhteensä 399 

yritystä. Suurin osa näistä oli alle 5 hengen mikroyrityksiä (yhteensä 348 kappaletta). Yli 100 
henkeä työllistäviä yrityksiä oli ainoastaan 8 kappaletta, 2 % alan markkinoista. Kaiken 

kaikkiaan ala työllistää noin 12 000-13 000 henkeä (2006). Raportin mukaan alan liikevaihto 

vuonna 2006 oli runsas miljardi euroa. Suomen Turva-alan yrittäjien yhdistyksen 
jäsenrekisterin mukaan heillä oli jäseniä toukokuussa 2006 yhteensä 105 kappaletta. Turva- 

alan yrittäjät Ry on turvallisuusjärjestelmien asiantuntijayritysten edunvalvontajärjestö. 

Jäsenrekisteristä löytyvät (marraskuu 2007) mm. ISS Security Oy sekä Turvatiimi Oyj. G4S 

Security Servicen antamien tietojen mukaan alalla oli vuonna 2005 noin 170 aktiivista
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luvanhaltijaa (turvallisuuspalvelut ovat luvanvarainen elinkeino), joista neljällä suurimmalla 

on noin 90 % markkinoista.

Suuria toimijoita turvallisuusalalla ovat mm. G4S Security Services, Securitas, ISS Security 

(liikevaihto, laskettuna 9 % osuudella koko ISS-konsemin liikevaihdosta, 3,8 milj. euroa) 

[ISS palveluiden vuosikatsaus 2006], Turvatiimi, FSecure ja SecGo (Lanne ja Kupi, 2007). 

Näistä erityisesti G4S, Securitas, ISS ja Turvatiimi tuottavat asiakkailleen kokonaisvaltaisia 

palveluita, jotka sisältävät tuotteet ja palvelut liittyen kulunvalvontaan, rikosilmoitus- ja 

kiinteistöhälytyksiin, videovalvontaan, vartiointiin, aula- ja vastaanottopalveluihin sekä 

erilaisiin turvallisuusalan konsultointipalveluihin.

Securitas konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2006 oli noin 6,4 miljardia euroa 

(60523 MSEK). Vastaava luku G4S-konsemilla oli noin 6 miljardia euroa (4 353 £M). G4S 

Oy konsernin liikevaihto Suomessa vuonna 2006 oli noin 83, 7 miljoonaa euroa, josta 

Security Servicen osuus oli hieman yli puolet, 43, 6 miljoonaa euroa. Henkilöstöä sekä 

Securitas Oy:ssä, että sen tytäryhtiöissä Suomessa oli 3007 henkeä (Securitas, 2006) ja 

G4S:llä noin 2000 henkeä (G4S Security Services, 2005). Eräs merkittävä toimija alalla on 
Suomen Turvatiimi Oy:n ja Vartioässät Oy:n yhdistymisestä vuonna 2004 syntynyt 

Turvatiimi Oyj. Turvatiimikonsemin liikevaihto vuonna 2005 oli 22,3 miljoonaa euroa ja se 

työllisti noin 850 henkeä.

Teknologian ja turvajärjestelmien kehitysvauhdin myötä turvallisuusalan yritykset siirtyvät 

yhä enemmän tuottamaan järjestelmiä osana kokonaispalvelua. Kokonaisvaltaisten palvelujen 

markkinointi onkin yleisempi trendi kun yksittäisten tuotteiden tai palvelujen myynti (Lanne 

ja Kupi, 2007). Järjestelmät on mahdollista ostaa palveluina, jolloin asiakas säästyy erillisiltä 

järjestelmäinvestoinneilta ja pystyy hyödyntämään viimeisintä teknologiaa.

5.2 Koulutusala

Suomen koulutusjärjestelmä jakautuu neljään asteeseen: esiasteen -, perusasteen -, 

keskiasteen - ja korkea-asteen koulutukseen. Perusasteen jälkeisessä ammatillista koulutusta 

antavat pääsääntöisesti ammatilliset oppilaitokset. Perustutkintojen lisäksi on mahdollista
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suorittaa erilaisia ammatti- ja erikoisammattitutkintoja (Tilastokeskus, 2003). Ammatilliset ja 

erikoisammattitutkinnot ovat osa ammatillista koulutusta.

Laissa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (1998) määritellään ammatillisen aikuiskoulutuksen 

tarkoitukseksi (2§): ”...ylläpitää ja kohottaa aikuisväestön ammatillista osaamista, antaa 

opiskelijoille valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen, kehittää työelämää ja edistää 

työllisyyttä sekä tukea elinikäistä oppimista.” Ammattitutkintoja on 185 ja 

erikoisammattitutkintoja 122 kappaletta. Näiden tutkintojen perusteet vaativat osaamista 

työelämästä ja ne on kehitetty erityisesti vastaamaan aikuisten koulutustarpeisiin. Tutkinnot 

on mahdollista suorittaa myös näyttötutkintoina, jolloin käytössä on erityinen 

näyttötutkintojäijestelmä (minedu.fi). Sen avulla pyritään tukemaan elinikäistä oppimista ja 

käytännön toteutusta yhteistyössä työelämän kanssa. Näyttötutkintojäijestelmän keskeisenä 

periaatteena on: ”...rakentaa, kehittää ja suorittaa ammattitaidon hankkimistavasta ja 

opiskelutavasta riippumattomia tutkinto) a”(oph.fi).

Jet-koulutus on tutkintoon tähtäävä koulutusohjelma, joka toteutetaan yrityskohtaisesti. 

Koulutuksen tavoitteena on parantaa valmiuksia ja taitoja ymmärtää ja kehittää oman 

organisaation toimintaa, antaa valmiuksia toimia tuloksellisesti johtamistehtävissä sekä 

tehostaa johtamisen työvälineiden käyttöä (rastor.fi). Tutkinnon lähtökohtina (Opetushallitus, 
2005, 7) on: ” ...oman työyksikön toiminnan johtaminen ja kehittäminen, johtajana 

kehittyminen sekä näiden prosessien kytkeminen toisiinsa.” Jet-ohjelma muodostuu 

tutkintoon valmentavasta koulutuksesta ja tutkinnon näyttöprosessista. Näyttöprosessissa 

johtamisen ammattitaito esitellään ja arvioidaan käytännön työ- ja johtamisympäristössä 

(rastor.fi). Ammattitaito arvioidaan näytöissä, joissa tutkinnon suorittajan tulee osoittaa 

hallitsevansa kattavasti johtamisen taidot (Opetushallitus, 2005). Opetushallituksen internet

sivujen mukaisesti Jet-koulutuksen näyttöjäijestäjiä on 28 kappaletta. Etelä-Suomessa näistä 

17 kappaletta, Länsi- ja Itä-Suomessa lOkpl. Näistä mm. Adulta Oy:llä vuonna 2007 

liikevaihto oli 25 M€ ja henkilöstöä toimintakertomuksen mukaan vuonna 2006 191 henkeä. 

Pohjois-Karjalan aikuisopistossa vastaavat luvut vuonna 2006 olivat 20M€ ja 260 henkeä ja 

Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa noin 21M€ ja 283 henkeä.

Koulutukseen voivat osallistua kaikki vankan kokemuksen johtamisesta omaavat esimies- ja 

asiantuntija-asemassa toimivat henkilöt koulutustaustasta riippumatta. ”Näyttötutkinnot ovat 

ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia. Koulutuksessa, työelämässä ja
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harrastuksissa hankittua osaamista käsitellään yhtenä kokonaisuutena siten, että osaaminen 

voidaan hyödyntää tutkinnoissa vaaditun ammattitaidon näytöissä.” (Opetushallitus, 2005:5). 

Koulutukseen osallistuvien tulee olla viemässä valittua strategiaa käytäntöön ja välittää 

johdolle tietoa strategian toteutumisesta (Opetushallitus, 2005). Tällöin kyseessä voidaan 

katsoa olevan keskijohdossa toimivat henkilöt. Mm. Vanhala ym. (2002, 49-50) esittelevät 

organisaatiohierarkian jaottelun kolmeen: suoritustason johto, keskijohto ja asiantuntijat, ylin 

johto ja yritysjohto. Keskijohto johtaa organisaation osastoja, osia, tulosyksiköitä jne. ja 
suoritustason johto on heille raportointivastuussa. Tämän lisäksi heille kuuluu usein myös 

alaisten työn tukeminen, yksikön kehittäminen ja yksiköiden välinen koordinointi.

Jet-koulutus koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan organisaation 

toiminnan ja johtamisen suunnittelua ja toisessa varsinaista toiminnan johtamista. Tutkinnon 

ensimmäinen osa koostuu toimintaympäristön kehityksen seuraamisesta ja organisaation 

nykytilan arvioinnista, vision, tavoitteiden ja strategioiden määrittelystä ja jalkauttamisesta, 

tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien laatimisesta, oman johtamistaidon ja - osaamisen 

arvioinnista ja kehittämissuunnitelmasta sekä kehittämisprojektin valinnasta ja 

suunnittelemisesta. Toisessa, toiminnan johtamisen, vaiheessa organisaation toimintaa 

johdetaan, arvioidaan ja kehitetään, omaa toimintaa kehitetään sekä arvioidaan ja toteutetaan 

vaiheessa 1 suunniteltu kehittämisprojekti (Opetushallitus, 2005). Kummassakin vaiheessa 

ammattitaito osoitetaan suunnittelemalla, organisoimalla, toteuttamalla ja arvioimalla 

toteutettu näyttö, toisessa vaiheessa konkreettinen kehittämisprojekti. Osa-alueiden voidaan 

nähdä rakentuvan klassisten liikkeenjohtamisen perustehtävien varaan (mm. Vanhala, et ai., 

2002, 47): Suunnittelu, organisointi, johtaminen: toimeenpanoja valvonta.

I VAIHE 1. ORGANISAATION TOIMINNAN JA JOHTAMISEN SUUNNITTELU I

Orientaatio
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tutkintoon

Strategisen
johtamisen
perusteet
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strategian 
ja arvojen 

jalkauttajana

Oman työn 
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BJnBSÍ-í-Г, «:' '". „V; .*?'.*&*&*1ЙЙЖ^ИВЙ8ШМ1ИИВИ111ИМ
VAIHE 2. TOIMINNAN JOHTAMINEN
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Työhönsoveltamis-
tehtäviä

Näyttötehtävä,
kehitysprojekti

Vaikuttavuus-
arviointi Näyttökeskustelut

Kuvio 4. Johtamisen erikoisammattitutkinnon toteutusprosessi (alkup. Rastor Oy, 2007)

5.3 G4S Security Services Oy (myöhemmin G4S)

G4S Security Services Oy (ent. Falck Security Oy) on turvallisuusalan yritys. Se on osa 

kansainvälistä Group 4 Securicor-konsemia, jonka pääkonttori sijaitsee Englannissa. Group 4 

Securicor perustettiin vuonna 2004 Securicorin ja Group 4 Falckin sulautumisen seurauksena. 

Yrityksen intemet-sivuillaan (g4s.com) antamien tietojen mukaan se on yksi johtavista 

markkinajohtajista Iso-Britanniassa, Skandinaviassa, Kanadassa, Alankomaissa, Saksassa, 

Ranskassa ja Belgiassa. G4S tuottaa vartiointipalveluita yksityishenkilöille, yrityksille, 

julkishallinnoille ja erilaisiin urheilutapahtumiin. Tämän lisäksi yritys tarjoaa 

turvallisuuskonsultointia sekä hälytyslaitteita ja niiden asennuksia. G4S vastaa myös yritysten 

rahankuljetuksista. Tällä hetkellä G4S toimii yli 100 maassa. Koko konsernin tuloksesta 79 % 

muodostuu turvallisuus- ja 21 % rahankuljetuspalveluista (tammi-heinäkuu 2007). G4S:n 

antaminen tietojen mukaan se on alan nopein orgaaninen kasvaja Suomessa vuonna 2006, 

liikevaihdon ollessa noin 80 miljoonaa euroa.

5.3.1 Yrityksen historia

Group 4 Securicor on kansainvälinen turvallisuusalan yritys, jonka historia juontaa juurensa 

aina 1900-luvun alkuun, jolloin Marius Hogrefe perustu vartiointipalvelun nimeltään 

Kjøbenhavn Frederiksberg Nattevagt. Tästä yrityksestä muodostui myöhemmin Securitas AB, 

joka vastasi Ruotsin toiminnoista sekä Euroopan aktiviteeteista vastannut Group 4. Samoihin 

aikoihin perustettiin myös Redningkorpset for København og Frederiksberg A/S, Sophus 

Falckin toimesta. 1930-luvulla Englannissa perustettiin Night Watch Services, joka pian sai 

kansan suussa nimekseen Security Corps, joka muutettiin pian muotoon Securicor.
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Falck Security tuli vuonna 1997 Suomeen ostamalla kaksi perheomisteista vartiointiliikettä; 

Vartiomiehet Oy:n ja Suomen Vartioimis ja Sulkemis Oy:n (SVS). Vuonna 2000 Group 4 ja 

Falck yhdistyivät nimen Group 4 Falck alle. Ja edelleen vuonna 2004 Group 4 Falck Security 

yhdistyi Securicoriin, jonka seurauksena syntyi G4S. Vuoden 2007 alusta alkaen Falck 

Securityn nimi Suomessa vaihtui G4S Security Services Oy:ksi.

5.3.2 Tuotteet

Suomessa G4S Finland -konserni jakautuu seuraaviin osiin: G4S Security Services Oy 

(vartiointi), G4S Cash Services Oy (arvokuljetus), G4S Security Systems Oy (tekniset 

turvallisuusjärjestelmät), G4S Lukkoasema Oy (lukkoliikkeet), G4S Risk Management 

(konsultointi). Yritys tarjoaa asiakkailleen palvelukokonaisuuksia, jotka sisältävät: 

hälytyskeskuspalvelut, lukitustuotteet ja -palvelut, turvallisuusjärjestelmät, vartiointi- ja 

paloturvallisuuspalvelut sekä riskienhallintakonsultoinnin. Tytäryhtiö G4S Cash Services 

(Finland) Oy tuottaa arvokuljetus-ja rahankäsittelypalveluita.

G4S:n palvelut ovat jaoteltavissa seitsemään eri palvelukokonaisuuteen. Ensimmäisenä niistä 

kaupan turvallisuuspalvelut, jotka koostuvat vahtimestaripalveluista, kauppakeskusten 

turvallisuuspalveluista, fyysisistä turvallisuuspalveluista, teknisestä valvonnasta, kaupan 

turvallisuustekniikasta, turvallisuuskonsultoinnista ja koulutuksesta. Toisena kokonaisuutena 

ovat paikallisvartiointipalvelut, jotka koostuvat mm. alue- ja kulunvalvonnasta, 

järjestyksenpidosta ja hälytysvalvonnasta. Piiri vartiointi on asiakkaan kiinteän tai irtaimen 

omaisuuden määräajoin suoritettavaa vartiointipalvelua, jonka lisäksi vartija voi myös 

suorittaa kohdekohtaisia työtehtäviä, kuten ovien ja porttien avaamis- ja sulkemistehtäviä 

sekä laitteiden päälle- ja poiskytkemisiä. Vastaanottopalvelut ovat asiakaskohteen 

vastaanottopisteessä sovittujen työtehtävien hoitoa (kulunvalvonta, opastus jne.) sekä vartijan 

työtehtäviin kuuluvien turvallisuutta edistävien toimenpiteiden suorittamista. 

Paloturvallisuuspalvelut koostuvat koulutuspalveluista, rakenteellisista ja teknisistä 

palveluista sekä toimintavasteesta, joka sisältää mm. hälytyskeskusvalvonnan ja 

jälki vartioinnin. Kuudes palvelukokonaisuus G4S GuardAlert on turvapalvelu, joka 

mahdollistaa välittömän vartijakutsun langattoman painikkeen avulla. Viimeinen G4S:n 

tarjoama kokonaisuus on raportointijärjestelmät. Ensinnäkin tapahtumaraportointi, jolloin 

jokaisesta vartijan tekemästä tärkeästä havainnosta ja toimenpiteestä laaditaan kirjallinen,
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lakiin perustuva tapahtumailmoitus (Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista, 17 §). Sitten 

sähköinen raportointijärjestelmä DRS:n, joka mahdollistaa vartioinnin reaaliaikaisen 

seurannan, sekä G4S Online, ovat työvälineet hälytysten reaaliaikaiseen seurantaan. 

Järjestelmät ovat www -selainpohjaisia ja asiakas voi seurata tapahtumia omalta 

tietokoneeltaan salatun verkkoyhteyden yli. Yhteistyössä Nokian kanssa on kehitetty 

reaaliaikainen raportointijärjestelmä vartijoiden kierrosseurantaan. Kehitetty järjestelmä 

perustuu Nokia Field Force Solution-ratkaisuun. Asiakas voi seurata omalta tietokoneeltaan 

reaaliaikaisia raportteja ja vartijalle voidaan antaa työohjeita järjestelmän kautta.

5.3.3 Strategian päälinjat

Konsernin strategian tavoitteena on intemet-sivujen (g4s.com) mukaan vahvistaa 

organisaation asemia markkinoilla niin täyttämällä olemassa olevia rakoja kuin hankkimalla 

täysin uusia markkina-alueita. Tätä toteutetaan orgaanisen kasvun avulla sekä tekemällä 

relevantteja yritysostoja. Näihin tavoitteisiin pyritään arvojen kuten asiakassuuntautuneisuus, 

erityisosaaminen, suorituskyky, parhaat ihmiset, eheys sekä yhteistyön ja tiimityön avulla. 

G4S:n visiona on vapaasti suomennettuna:” Tulla huomatuksi globaalina johtajana 

turvallisuusratkaisujen tarjoajana.” G4S määrittelee internetsivuillaan (g4s.fi) tavoitteekseen 

turvallisuuden kokonaisvaltaisen osaamisen yhdistettynä kansainvälisiin resursseihin, joka 

takaa asiakkaille mahdollisuuden nauttia Suomen laadukkaimmista ja nykyaikaisimmista 

turvallisuuspalveluista. Yrityksen tavoitteena on olla paras ja innovatiivisin 
turvallisuusratkaisujen toimittaja sekä alan halutuin ja arvostetuin työnantaja arvojen, kuten 

asiakaslähtöisyys, asiantuntemus, tuloksellisuus, parhaat ihmiset, luotettavuus, 

tiimityöskentelyjä yhteistyö avulla.

5.4 Rastor Oy (myöhemmin Rastor)

Rastor Oy on vuonna 1950 perustettu koulutus-, valmennus-, konsultointi- ja 

julkaisualanyritys. Toimipisteitä sillä on Helsingissä, Turussa, Kuopiossa ja Oulussa. Rastorin 

omien tietojen mukaan he kouluttavat vuosittain noin 10 000 henkilöä (rastor.fi). Liikevaihto 

vuonna 2007 oli noin 10M€ ja henkilöstöä 80, jonka lisäksi osaamisverkosto muodostuu yli 

250 asiantuntijasta, 10 yhteistyöoppilaitoksesta ja ulkomaisista yhteistyökumppaneista.
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Rastorin omistus jakautuu johtohenkilöiden, Helsingin Kauppakamarin (n.28 %) ja mm. 

Fortumin, Fazerin ja Suomisen kesken (noin 20 %). Rastorin asiakkaita ovat niin suomalaiset 

kuin Suomessa toimivat kansainväliset yrityksetkin, yhteisöt ja organisaatiot, julkishallinto 

ja opetustoimi sekä yksityiset opiskelijat.

5.4.1 Yrityksen historia

Rastorilla on pitkä historia, juuret ulottuvat aina vuoteen 1942, jolloin Suomen 

Teollisuusliiton aloitteesta perustettiin Teollisuuden Työteholiitto Rastor Ry. Vuonna 1950 

nimi muuttui Oy Rastor Ab:ksi. Teollisuuden Työteholiiton tarkoituksena oli tehdä 

rationalisointia tunnetuksi ja edistää sitä. Myöhemmin Rast oria suunnattiin kohti ammatillista 

neuvontajärjestöä ja edelleen teollisuuden laskentatoimen kehittäjäksi liiketaloudellisen 

osaston johtajan, myöhemmin Kauppakorkeakoulun rehtorina toimineen, prof. Henrik 

Virkkusen toimesta. Liikkeenjohdon konsultointia varten perustettiin 1968 Oy Мес-Rastor Ab 

yhteistyössä H. В Maynard and Company Inc:n kanssa. Aina 1950-luvulta lähtien Rastor 

kehitti julkaisutoimintaansa Kehittyvä Yritys ja Yritystalous-lehtiensä avulla. Vuosien aikana 

mukana oli myös valtakunnallinen erikoisammattioppilaitos Tietomies, Suomen 

Markkinatieto Oy, toimisto- ja ATK-tarvikkeiden maahantuontia, valmistusta ja myyntiä 

harjoittaneet Micronic ja Bindomatic.

5.4.2 Tuotteet

Rastorin tarjonta muodostuu koulutus-, valmennus-, seminaari-, konsultointi- ja julkaisualan 

tuotteista ja palveluista. Rastorin valikoimaan kuuluu ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, 

täydennyskoulutus, valmennusohjelmat, ajankohtaisseminaarit, konsultointipalvelut, 

toimialakohtaiset ratkaisut ja erilaiset ammattijulkaisut. Rastorin liiketoiminta-alueet 

jakautuvat neljään: RastorCollege, RastorSolutions, RastorlnHouse ja RastorConsulting. 

RastorCollege on Opetushallituksen valvoma erikoisoppilaitos, jossa on mahdollista suorittaa 

ammatillisia ja näyttö tutkintoja sekä täydennyskoulutusta. RastorSolutions tarjoaa 

valmennuksia ja erilaisia konsultointipalveluita. RastorConsulting puolestaan tarjoaa erilaisia 

asiantuntijapalvelulta. Julkaisutoiminta ja erilaiset seminaarit ovat RastorlnHousen tehtävänä.
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RastorCollege aloitti toimintansa 1946. Se tarjoaa ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin 

valmistavaa koulutusta, ammatillista täydennyskoulutusta ja vastaanottaa näyttötutkintoja. 

Koulutusta jäljestetään niin avoimina kuin yrityskohtaisina toteutuksinakin. RastorCollege 

kouluttaa oman ilmoituksensa mukaan noin 4 500 opiskelijaa vuodessa. Sen koulutus 

perustuu monimuoto-opetukseen, joka koostuu työnohessa tapahtuvasta etäopiskelusta, sitä 

täydentävästä lähiopetuksesta ja työssä oppimisesta. Ydinkoulutusalueita ovat johtaminen ja 

esimiestyö, työnjohto, logistiikka, myynti ja markkinointi, talous- ja henkilöstöhallinto, 
tekniikka, tuotekehitys, turvallisuus ja yrittäjyys. RastorCollegen järjestämät ammatti- ja 

erikoisammattitutkinnot ovat työelämän näyttötutkintoja. Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon 

hankkimistavasta ja aiemmasta koulutuksesta riippumattomia, opetushallituksen valvomia 

valtakunnallisia tutkintoja. RastorCollege jäljestää ja vastaanottaa tutkintojen näyttöjä. 

Järjestämisoikeudet sillä on tällä hetkellä yli 20 tutkinnosta, joita ovat Johtamisen 

erikoisammattitutkinnon lisäksi muun muassa Työteknikon koulutusohjelma ja Tekniikan 

erikoisammattitutkinto, Myynnin ammattitutkintoja APO Autoalan pätevöitymisohjelma.

RastorCollege kuvailee tutkinnon hyödyiksi konkreettisen kehitysprojektin parantavan 

vaikutuksen organisaation toimintaan, johtamisen osa-alueiden syvemmän ymmärtämisen, 

asiakkuus- ja yhteistyösuhteiden parantuvan johtamisen ja kehittämisen, talouden 
tehokkaamman ohjaamisen, parantuneet yhteisötyötaidot, varmemman esimiestyön sekä 

varsinaisen tutkinnon (rastor.fi)

5.4.3 Strategian päälinjat

Rastor ilmoittaa tavoitteekseen hahmottaa koulutusalan näkymiä ajankohtaisilla tapahtumilla 

ja puheenvuoroilla. He haluavat auttaa asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan menestymään 

nyt ja tulevaisuudessa. Toiminta-ajatus rakentuu jatkuvan ammatillisen osaamistason 

ylläpidolle ja kehittämiselle. Missionaan Rastor ilmoittaa nettisivuillaan: ”... asiakkaiden 

aineettoman pääoman arviointi ja kehittäminen monipuolisen ja jatkuvasti ajan tasalla olevan 

tarjonnan avulla ja hyödyntämällä osaamisverkostoaan strategisilla liiketoiminta-alueillaan 
siten, että arvo verkostojen odotukset ylitetään.” Tätä missiota tuetaan arvoilla kuten 

arvoverkoston ja sen odotusten syvällinen ymmärtäminen, lisäarvon tuottaminen 

sidosryhmille, uudistumishakuisuus ja jatkuva kehittäminen ja yksilön, henkilöstön, 

yhteistyön sekä osaamisen arvostaminen.
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5.5 Johtajuuskoulutuksen vaikuttavuus eri näkökulmista

Seuraavassa tarkastellaan lähemmin haastatteluissa ja kirjallisissa aineistoissa esille nousseita 

teemoja. Tarkastelu on toteutettu jakamalla kunkin haastatellun ryhmän (koulutuksen 

toteuttajat eli kouluttajat ja koulutusorganisaation työntekijät, organisaation edustajat, 

koulutuksen käyneet ja koulutuksen käyneiden alaiset) tulokset omiksi kappaleikseen.

5.5.1 Koulutuksen toteuttajat

Kouluttajilla keskeisimmäksi koulutuksen tarkoitukseksi nousi kaikissa vastauksissa 

laajentunut näkökulma johtamistyöhön.

” Laajentuneen näkökulman. Tää ois ehkä kaikkein keskeisin. ” kouluttaja I

Tutkinnon perusteiden sekä kouluttajien itsensä määrittelemien tavoitteiden mukaisesti 

koulutuksella pyritään lisäämään opiskelijoiden tietämystä organisaation eri osa-alueista ja 

siten tuetaan myös laaja-alaisemman näkemyksen kehittymistä.

” Vois sanoa että kyllä tutkinnon perusteiden tarkoituksena, yhtenä tarkoituksena on ollut, 

saada niinku organisaatioihin enemmän semmosia esimiehiä ja johtajia, joilla on kykyä 

jalkauttaa sen organisaation strategia... Toinen meidän niinku vahva näkökulma on ollut 

tossa asiakkuuksissa, et ymmärtää tavallaan mistä se raha oikeesti tulee, et kuinka 

asiakkuuksia voidaan johtaa. ” kouluttaja II

Kaikissa vastauksissa koulutuksen tarkoitukseksi ja asiaksi johon sen uskottiin eniten 

vaikuttavan, nousi laaja-alaisen näkemyksen lisääntyminen. Koulutuksen uskottiin lisänneen 

esimiesten kykyä arvioida omaa toimintaansa ja siten myös muovata sitä organisaation 

tilanteen vaatimalla tavalla.

” Kyllä itse asiassa parhaimmillaan se näkyis kyllä, voisin ajatella jonkinmoisena tämmöisen 

avoimuuden lisääntymisenä, siinä, että tota noin tää esimies tuolla ymmärtää mikä merkitys 

sillä on et tota niitä asioita siellä jaetaan ja niistä tiedetään ja näin. ” kouluttaja III
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Kouluttajien keskuudessa oli uskomus siitä, että laaja näkemys organisaation toiminnasta oli 

melko huonosti hallinnassa koulutukseen tulevilla esimiehillä ja siihen olisi kiinnitettävä 

erityisesti huomiota rakennettaessa koulutuksen sisältöä ja opetusta. Tämä heijastui myös 

alussa mainittuihin koulutuksen tavoitteisiin, jossa ylivoimaisesti eniten tuotiin esiin 

nimenomaan kokonaisvaltaisen näkemyksen lisääminen.

” Sanotaan, että kyllä ihmiset pääsääntöisesti ymmärtää mistä on kyse kun puhutaan 

strategiasta, eli pyritään johonkin lopputavoitteeseen niin poispäin. Mutta ne ei oikeestaan 

nää niinku omaa paikkaansa siinä organisaatiossa, vaikkapa välijohdossa tai 

toimihenkilötasolla, vaan nähdään niinku palanen siitä strategiasta, jolloin sitä on vaikeeta 

ymmärtää laajamittaisemmista näkökulmista ja sen jälkeen sitä on vaikeempaa soveltaa. ” 

kouluttaja I

Laajentuneella näkökulmalla uskottiin pystyttävän paremmin toimimaan esimiestehtävässä 

sekä vaikuttamaan organisaation kokonaistoimintaan. Esimiestyön merkitystä korostettiin 

nimenomaisesti organisaation toiminnan parantamisessa ja tehostamisessa.

" No se JET koulutuksen tarkoitus mun käsittääkseni niin on tuota noin niin antaa näille 

esimiestehtävissä oleville ihmisille niinku paremmasti käsitystä siitä, et miten tota noin niin 
toimia siellä yrityksessä sillä lailla, että siinä nyt sitten tuota saadaan sen koko tiimin ja sen 

kaikkien kans parasta tulosta aikaseksi. ” kouluttaja III

Esimiestyön merkityksen korostaminen organisaation toiminnan ohjauksessa nousi esiin jo 

määriteltäessä koulutuksen yleisiä tavoitteita. Koulutuksella uskottiin myös olleen todellista 

vaikutusta siihen ja sen uskottiin helpottaneen esimiesten työtä ja siten koko organisaatiota.

” Siis ainakin näitten palautteiden perusteella, mitä mä nyt sitten oon lukenu, niin siin on 

kyllä hirveen monenlaista tällasta apua, et kun avaa sitä näkökulmaa tavallaan niin kuin sen 

alaisen kannalta, et mitä häneltä odotetaan ja millä lailla toimimalla niin tuota saa ne asiat 

sujumaan sillä viisiin paremmin, et ei oo niinku vaan se oma näkökulma siihen. ” kouluttaja 

III

Koulutuksesta saatujen oppien avulla esimiehillä on kouluttajien mukaan aiempaa paremmat 

kyvyt toimia organisaatioiden tuloksellisuuden eteen, jos siihen annetaan mahdollisuus.
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Koulutuksen käyneiden esimiesten osallistumista organisaatioiden kehitysprojekteihin 

pidettiin koko organisaation kannalta hyödyllisenä.

” Siitä olisi kaksipuolinen hyöty. Ihan ehdottomasti, jos se vaan on. Mä aina pyrin 

kiteyttämään sitä kokonaisuutta tähän, että johtamisessa täytyy kattoa mikä on viisasta ja 

mikä epäviisasta, kaikki muu on tulkinnanvaraista. Tässä kohdassa tää olisi mun mielestä 

erittäin viisasta, nää henkilöt kehittyy, organisaatio kehittyy, dialogia käydään. ” kouluttaja I

Vaikka osittain luottamus opitun soveltamiseen organisaatioissa kiireen, 

vaikutusmahdollisuuksien puutteen ja muiden seikkojen takia ei ollutkaan kovin vahva, 

koulutuksella uskottiin silti olleen ”herättelevä” vaikutus edes joltain osin. Näkemyskentän 

avartaminen itsensä ja organisaation suhteen nousi kaikissa vastauksissa esiin.

” Mut jos JETti pystyy edes vähän antaa tätä kykyä siis ottaa palautetta vastaan ja arvioida 

omaa johtamistoimintaa, jos me siinä edes piirun verran päästään paremmaks, niin mä 

uskon, että me ollaan niinku tehty työtä jolla on merkitys, niinku Puolustusvoimat siinä 

mainossloganissaan, niin se on jo äärettömän tärkee. ” kouluttaja II

Koulutuksen avulla lisääntynyt kokonaisuuden hahmottamiskyky tulisi kouluttajan mukaan 

näkyä erityisesti viestinnässä. Tälle ei kuitenkaan löytynyt tukea koulutettujen ja heidän 

alaistensa haastatteluluissa.

” Erityisesti viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Nimittäin jos se näkemyspohja laajenee, 

silloin kyllä näitten viestintätilanteitten laatukin paranee. Se on kun elämässä yleensä kun 

ihmiset kypsyy ja näkemyspohja laajenee, niin niitten kanssa on helpompi keskustella. ” 

kouluttaja I

Laajentuneen näkökulman lisäksi kouluttajat uskoivat myös, että kokonaisvaltaisen 

ymmärryksen lisäksi useat koulutettavat haluavat saada konkreettisia työkaluja helpottaakseen 

esimiestyötään. Näillä työkaluilla varsinainen työ helpottuu niin, että aikaa jää myös 
kokonaisuuden tarkasteluun.

Vois sanoa, että kyllä ihmiset tulee tänne hakemaan ihan konkreettisia työkaluja siitä 

valmistavasta koulutuksesta... Saada oikeita työkaluja siihen esimiestyöhön ja varmuutta
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toimia siinä. Mutta tietysti myös antaa näkökulmia siihen, että ei se johtaminen oo 

yksiselitteinen. ” kouluttaja II

Kuten jo koulutuksen tarkoituksen kohdalla mainittiin, työkalut esimiestoiminnan tueksi ovat 

myös yksi keskeinen osa koulutuksen sisältöä laajentuneen näkökulman lisäksi. Erilaisilla 

työkaluilla pyritään helpottamaan kokonaisuuden hahmottamista ja siihen vaikuttamista.

” Siellä pitäisi ainakin, pitäisi olla muuttunut, että heillä olisi kykyä arvioida ja olla 

kriittisempiä sitä omaa johtamistoimintaansa kohtaan. Ehkä myös valmius muuttaa sitä siihen 

vallitsevaan tilanteeseen. Niinku hakee erilaisilla keinoilla sitä, et minkälaisella lekalla tähän 

kuvioon voi lyödä. ” kouluttaja II

Yleisesti koulutuksen tavoitteita määriteltäessä ja pohdittaessa sitä, missä 

johtajuuskoulutukseen osallistuminen näkyy, esiin nousi kaikissa vastauksissa laaja-alaisen 

näkemyksen lisääminen. Kouluttajien mukaan koulutuksen ensisijaisena tavoitteena on auttaa 

esimiehiä heidän työssään. Kouluttajien mukaan keskeistä oli opettaa organisaation 

toimintaan vaikuttavien eri osa-alueiden sisältöä ja keskinäisiä suhteita. Tällä tavoin pyritään 
tukemaan esimiesten työskentelyä ja auttamaan heitä hahmottamaan omaa paikkaansa 

organisaation toiminnassa ja sen tuloksellisuuden osatekijänä. Konkreettiset työkalut, joita 

koulutuksessa opetettiin, tukevat ja helpottavat esimiesten työtä niin, että aikaa jää 

rutiininomaisten töiden sijaan kokonaisvaltaisen katsannon rakentamiseen.

5.5.2 Koulutukseen osallistuneiden organisaation edustajat

Kouluttamalla esimiehiään organisaatio pyrkii ensisijaisesti tukemaan omia tavoitteitaan 

tehokkuuden ja tuottavuuden suhteen, mutta näihin tavoitteisiin pyritään organisaation 

merkittävimmän resurssin, henkilöstön, työtä tukemalla, jolloin ensisijaiset tavoitteet on 

helpompi saavuttaa.

” Siis sisällöllä ja sillä, että on parempi johtaja tai parempi esimies, totta kai haetaan niinku 
tietysti tehokkuutta ja tuottavuutta ja tällasia kovia juttuja, mut kyllä sillä haetaan sitä 

niinku pehmeetä puoltakin, että meillä olis niinku paremmin johdettuja ihmisiä jotka viihtyy
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työssään paremmin ja pystyy niin kuin tavallaan antamaan enemmän, tekemään vähemmän 

tekemällä oikeita asioita. ” esimies II

Organisaation liiketoiminta ja sen seurauksena henkilöstövaltaisuus ovat koulutuksen 

perimmäinen syy. Henkilöstöllä on organisaation menestykseen huomattava vaikutus ja siten 

esimiesten rooli nousee yhä keskeisemmäksi.

” Liiketoimintamme on pitkälti ihmisten johtamista ja henkilöstön saatavuudesta ja 

pysyvyydestä huolehtimista - jetissä henkilöstöjohtamisen osuus opetusohjelmassa on suuri ja 

sen takia jet on ollut hyvä ja luonnollinen valinta. ” esimies I

Näitä tavoitteita tuetaan kehittämällä esimiehiä yksilöinä, jolloin esimiesten tiedot omasta 

työstään ja toiminnastaan selkiytyvät ja niiden kehittäminen on helpompaa. 

Henkilöstöjohtamisen lisäksi koulutuksella pyritään myös vaikuttamaan esimiesten 
henkilökohtaiseen kehittymiseen, joka edelleen tukee henkilöstöjohtamista auttamalla 

esimiehiä hahmottamaan omaa työskentelyään. Eri tavoitteiden taustalla on aina henkilöstön 

saatavuudesta ja pysyvyydestä huolehtiminen, joka vaikuttaa merkittävästi organisaation 

tulokseen.

” ...kehittää koulutettavien henkilöstöjohtamis- ja liikkeenjohtotaitoja ja ennen kaikkea 

synnyttää ja herättää ajatuksia... Koulutuksen perimmäinen tarkoitus on nimenomaan 

herättää ajattelemaan ja kyseenalaistamaan jatkuvasti omia toimintatapoja työssä ja saada 

sitä kautta aikaan jatkuvaa positiivista muutosta ja saada ihmiset löytämään omat 

vahvuutensa ja heikkoutensa esimiehinä. ” esimies I

Koulutuksen tarpeellisuus esimiestyön tukena nousee esille erityisesti kouluttamattomien 

esimiesten keskuudessa. Organisaation kehityspolku kulkee usein suorittavalta tasolta 

asiantuntijatehtävien kautta esimieheksi. Tällöin tueksi tarvitaan esimiestyöhön keskittyvää 

koulutusta, joka motivoi myös koulutettavia lisäämään taitojaan. Tätä motivaatiota voidaan 

tukea mm. tarjoamalla opiskelijoille koulutusta, josta organisaation hyödyn lisäksi myös 

opiskelija saa konkreettisen hyödyn, tutkintotodistuksen.

” Ja meidän ala kärsii siitä, että on vähän huono koulupohja esimiehillä, ja päälliköillä, ja 

johtajillakin osin, niin tota toi on kuitenkin virallinen tutkinto, ja se on sinällään kiinnostava
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ja motivoiva opiskelijallekin. Et siitä saa oikein tutkintotodistuksenkin, se ei oo vaan kurssi 
muitten joukos. ” esimies II

Koulutuksen avulla aiemmin hajanaista johtamiskulttuuria muovataan yhtenäisemmäksi ja 

selkeämmäksi. Sen avulla toimintaa voidaan luoda arvattavammaksi ja sen ohjaaminen 

helpottuu. Tämä lisää henkilöstön luottamusta yhtenäisiin toimintamalleihin ja tukee avointa 

organisaatiokulttuuria.

” Että enemmän niinku rehellisesti arvioidaan sitä kokonaisuutta ilman, että tavallaan 

varotaan tai pelätään, että nyt tulee jotain ilmi tai joku on menny huonosti. Siin on tavallaan 

sellaista jonkunlaista niinku kypsyyttä. ” esimies II

Opiskelijoiden lisääntyvä näkemys omasta ja organisaation toiminnasta ei kuitenkaan ole 

riittävä, mikäli koulutuksessa ei myös taijota työkaluja, joilla toimintaa voidaan suunnata, 

kehittää ja muuttaa.

” Ohjelmasta valmistuneet ovat kokemukseni mukaan löytäneet uusia ajatuksia ja kehittäneet 

omia toimintamallejaan ja ottaneet käyttöön uusia työkaluja. ” esimies I

Koulutuksesta saatavilla työkaluilla esimiestyö muuttuu yhtenäisemmäksi koko 

organisaatiossa ja esille nouseviin tilanteisiin on helpompi tarttua. Mitä aktiivisemmin 

opiskelija uusia työkaluja hyödyntää ja tukee niiden käyttöä laaja-alaisemmin, sitä 

todennäköisemmin uudet käytännöt leviävät laajemmaltikin organisaatioon.

” Ja nyt ne on sellasia, et katotaan niinku monesta suunnasta, ja niinku kokonaisvaltaisempia 

ja perusteellisempia ja varmasti niinku osa siitä on tullut ihan selkeästi tän koulutuksen 

myötä, että niitä siellä opittuja, niitä parhaiksi ja helpoiksi koettuja työvälineitä on otettu 
käyttöön ihan niinku tässäkin laajuudessa. ” esimies II

Vaikkei koulutuksella saataisikaan aikaiseksi luotua uusia toiminta- ja ratkaisumalleja 

erilaisiin esimiestyön haasteisiin, sen merkitys nimenomaan ymmärryksen ja laaja-alaisen 

näkemyksen lisääjänä on keskeinen opiskelijoiden esimiesten vastauksissa.
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" Niinku väkisin se sit sielt jotenkin vaan vaikuttaa ja jos ei se tuo niinku ratkaisumalleja, niin 

kyl se ainakin sit ymmärrystä lisää ihan selkeästi. ” esimies II

Haastateltaessa kouluttajia ja opiskelijoiden esimiehiä opitun soveltamisessa löytyi muutamia 

ristiriitoja. Kouluttajat olivat huomanneet opiskelijoiden keskuudessa halukkuutta soveltaa 

oppimaansa, mutta opiskelijat kokivat joko organisaation tai asemansa vaikeuttavan 

soveltamista. Useimmiten esiin nousi hierarkia, joka esti uusien käytäntöjen esittelemisen 

laajemmalti. Opiskelijoiden esimiehet kuitenkin uskoivat, että kaikkea opittua on mahdollista 

hyödyntää, tämä on kiinni vain omasta aktiivisuudesta. Kenties soveltaminen tällaisessa 

tilanteessa rajoittuukin useimmiten vain pienelle alueelle, joko omassa työssä tai oman 

yksikön sisällä, eikä varsinaisesta organisaation kehittymisestä voida puhua. Tässäkin 

organisaation ja ylempien tasojen esimiesten aktiivisuus on keskeisessä roolissa oman 

aktiivisuuden lisäksi.

” ...kaikki opiskelijat ovat olleet tehtävässä, joka on itsenäinen esimiestason tehtävä ja oma 

vastuualue on niin laaja, että oppien soveltaminen käytäntöön on ollut mahdollista ja 

riippunut vain ja ainoastaan omasta aktiivisuudesta. ” esimies I

” Kyl mun mielestä ihan kaikkea on ihan mahdollista soveltaa, niit ei voi siirtää yks yhteen, 

mut ihan suoraan voi soveltaa. Et tota, en mä niinku muista mitään sellasta sieltä, mist olis 

tullu joku sellainen mieleen, et onhan tää nyt kiva lukee, mut täst ei oo mitään käytännön 
hyötyy, päinvastoin. Sielt on jopa saatu niinku valmista aineistoo johonkin tämmöiseen 

strategiseen suunnitteluun tai johonkin asiakkuuksien markkinasegmentointiin, siis kaikkeen 

tämmöiseen ihan suoria työvälineitä ” esimies II

Keskeiseksi teemaksi opiskelijoiden esimiesten haastatteluissa nousi henkilöstön merkitys 

organisaation toiminnalle. Henkilöstö nähtiin organisaation tärkeimpänä resurssina ja sen 

toimivuuteen uskottiin pystyttävän vaikuttamaan nimenomaisesti hyvällä johtajuudella. 

Koulutuksen tarkoitus ja sen ilmeneminen organisaatiossa kiteytyi yhtenäisen 

johtamiskulttuurin luomiseen. Tämä koettiin keskeiseksi tekijäksi henkilöstön hyvinvoinnin 

edistämisessä ja siihen pystyttiin vaikuttamaan nimenomaisesti kouluttamalla esimiehiä. 

Koulutetuilla esimiehillä koettiin olevan laajentunut näkökulma esimiestyöhön ja käytössään 

koulutuksesta saatuja konkreettisia työkaluja, jotka tukevat työn suorittamista. Koulutuksesta
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saatujen oppien soveltamisen uskottiin olevan kiinni opiskelijoiden omasta halukkuudesta ja 

aktiivisuudesta.

5.5.3 Koulutukseen osallistuneet

Keskeiseksi koulutukseen hakeutumisen motiiviksi nousi organisaation kannustus 

koulutuspolun muodossa. Koulutuspolussa tietyntasoiset esimiehet suorittavat kullekin tasolle 

kuuluvan koulutuksen ja näiden koulutusten suorittamiseen liittyy haastateltujen mukaan 

eteneminen organisaatiossa. Varsinaista näyttöä tästä ei ole, sillä kaikki koulutukseen 

osallistuneet ovat jo valmiiksi toimineet esimiestehtävissä ja koulutus onkin keskittynyt jo 
olemassa olevien esimiesten kouluttamiseen.

" No käytännös meilhän on tommonen tota kuvattu koulutuspolku ja tavallaan 

tehtävänimikkeet siinä matkan varrella, et todettu että tietyllä tasolla toimiva toimihenkilö sen 

tulis olla suorittanu tämmöisiä koulutuksia ja siel oli JETti mainittu ja sitten kysyttiin tai 

oikeastaan, että haluanko, ei se mikään niinkupakkojuttu munkaan osalta oo. ” opiskelija I

” ...tota sit tietysti meillä sillonen johto teki ihan selväksi, et tää koulutus on sellanen, et sit 

kun nää kurssit ja koulutukset on käyty, niin näitä tulevaisuuden johtajia kun valitaan niin 

nää toki huomioidaan. ” opiskelija II

Vaikka koulutusta arvostettiinkin yleisesti organisaatiossa, silti välillä esimiehet kokivat sen 
olevan aliarvostettua suhteessa organisaation määrittelemään koulutuspolkuun, joka edellyttää 

tietyntasoisilta esimiehiltä tietyt koulutukset. Haastatteluissa ilmeni, että uskottavuus 

organisaatiossa tuli hakea ensisijaisesti omalla työllä ja vasta sen jälkeen koulutuksessa 

opituilla asioilla.

” Et kylhän se tulee ihan jokapäiväisestä toiminnasta et pitää olla semmoinen katu- 

uskottavuus ensin ansaittu, sillä ihan niin kun oikealla toiminnalla tai tällä jokapäiväisellä 

toiminnalla ja niillä oikeilla näytöillä, et oikeesti syntyy ja oikeesti osaa, koska ilman sitä jos 

sit esittelee jonkun tommosen, vaikka vähän hienomman, monipuolisemman planin niin sit se 

on just sitä konsultti jotain läpätystä mikä ei kiinnosta ketään. ” opiskelija II
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Organisaatiossa noudatettava koulutuspolku, jossa kunkin tason esimiehet suorittavat 

tietynasteiset tutkinnot ei aina näyttäytynyt positiivisena kehittymismahdollisuutena, vaan 

ajoittain koulutus koettiin myös rasitteena ja pakollisena pahana, joka tuli suorittaa pois alta.

”... aluksi vähän tuntu siltä, ettei tähän väliin kun on niinkö liikaa kun ajattelee tota 
myllerystä tossa päivittäisessä hommassa ja sitten siihen vielä kaksivuotinen tommonen 

ohjelma mikä vedetään työn ohessa. ” opiskelija II

Ajoittain koulutuksen tarkoitus kiteytyi myös lähinnä tutkintotodistukseen, jota toki pidettiin 

tärkeänä mittarina sille, että esimiestyötä on kehitetty ja opiskelijalla on kykyä ja 

mielenkiintoa kehittää itseään ja työtään.

”Mulle on nyt oikeestaan tärkein se, että mä saan sen spettarin sieltä ja se on sitten osotettu 

kaikille osapuolille, että hei, mä oon ihan oikeesti hyvä esimies. Sen muodossa, mutta eihän se 

tietenkään sekään kerro kaikkea. ” opiskelija I

Koulutuspolun seuraamisen lisäksi koulutuksen käyneet esimiehet kokivat myös laajempaa 

vastuuta esimiestyön laadukkuudesta ja sen merkityksestä organisaation menestykselle ja 

uskoivat koulutuksen tukevan tätä kehittymistä. Organisaation menestyksen nähtiin 
rakentuvan hyvin johdettujen henkilöiden varaan ja kilpailu työvoiman saatavuudesta ja 

pysyvyydestä vaatii paljon myös esimiestyöltä.

"Mut se selkeästi esiteltiin silleen, et se on yhteinen asia ja että tää on tarpeellinen asia. 

Tämmöistä johtamiskoulutusta tarvitaan ja jos me aiotaan pärjätä tulevaisuudessa 

työnantajien markkinoilla, niin meillä pitää olla taitavammat esimiehet ja tehokkaammat 

johtajat ja nähdä asioita laajemmin kuin perinteisesti on totuttu ja sit se kans tehtiin aika 

hyvin selväks, et tällasen kun käy kunniakkaasti, niin sit se niinku avaa mahdollisuuksia, et se 

ei oo vaan joku paperi. ” opiskelija II

Jet-koulutuksen ollessa työelämässä toimiville suunnattu koulutusohjelma organisaation 

merkitys koulutuksen vaikuttavuudelle nousi usein esiin. Kaikissa vastauksissa korostui se, 

että oman työn lisäksi koulutuksen avulla haluttiin tukea myös organisaation toimintaa ja 

kehittää sitä yhä paremmaksi. Koulutuksella haettiin ensisijaisesti vaikutusta organisaatioon, 
vaikka myös tietyillä työkaluilla tuettiin omaa osaamistaan ja siten organisaatiossa esiin
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nousevien kysymysten tehokasta ratkaisumallia. Koulutuksesta haluttiin olevan hyötyä koko 
organisaatiolle ja työn tekemiselle.

” Et rumasti sanottuna mä oon niin kauan ollut työmaailmassa mukana, et mä aina pyrin 

löytämään jotain hyötykohtia sieltä, et miten se oikeesti hyödyttäis tavallaan mun duunia, 

mun organisaatiota tai mun asiakasta. ” opiskelija I

Koulutuksen uskottiin myös vaikuttavan koko organisaatioon, vaikka sen laajuutta olikin 

vaikea arvioida. Koulutuksen merkittävyys kiteytyikin siihen, että sen avulla oli saatu 

muutettua myös muiden ajattelua tai ainakin vaikutettua siihen. Opiskelijat eivät kokeneet 

koulutusta niinkään oman henkisen pääomansa lisäyksenä, vaan halusivat jakaa oppimaansa 

laajemmalle ympärillensä ja muovata siten koko organisaatiota, vaikka ajoittain kokivatkin 

sen haastavaksi.

” Kyl mä oon saanut suoraan palautettakin niiltä, jotka meiltä on sitten lähteneet, joiden kans 

on tehty yleensä noi juttuja parikin vuotta... (alainen sanoi) et se oli niin kuin mahtavaa aikaa 

se pari vuotta, hän oppi paljon niinkö suuntautumaan näihin niinkö eri tavalla näihin 

menetelmiin, niin kai se sit on niin vaikuttanut ei pelkästään minuun vaan siihen 
organisaatioon, ainakin niihin lähimpiin ihmisiin. Joskin siellä on sitten niitä ihmisiä, jotka 

mielellään sanoo, ettei mitään tollosta konsulttipaskaa taas tarvita, että eiköhän ruveta tekee 

töitä. ” opiskelija II

Organisaatiolla on opiskelijoiden mukaan suuri vaikutus siihen kuinka hyvin opittua 

pystytään soveltamaan työpaikalla ja tämä nousi keskeisimmäksi kritiikin kohteeksi. Opittuja 

asioita ei päästy niin usein toteuttamaan halutussa mittakaavassa, tuki koulutukselle oli 

puutteellista eikä koulutukseen lähetettyjä opiskelijoita ollut koulutettavien mielestä valittu 

tarpeeksi huolellisesti, jotta koulutuksella asetetut tavoitteet hyvästä henkilöstöjohtamisesta ja 

laajentuneesta näkökulmasta pääsisivät toteutumaan parhaalla mahdollisella tavalla.

” Niin, no itse asiassa mun mielestä sit pitáis taas miettiä niinku tota vähän sitä 
tarkoitusperää, et oikeestaan mitä sillä haetaan. Että nyt tälleen työnantajan tarjoomana 

koulutuksena on se tietysti hienoa et sen saa tuon paperin, mut et tota vastaako se sit oikeesti 

niitä työnantajan tavallaan asettamia tavoitteita sille koulutukselle ja niin poispäin. ” 

opiskelija I
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Laajempi kiinnostus esimiestyön laadukkuuteen organisaation tavoitteiden lisäksi kiteytyi 

henkilökohtaisissa toiveissa, siinä mitä koulutukselta haluttiin. Hyvä johtajuus ja erityisesti 

strategiatyön merkitys nousivat esille. Omien osaamisaukkojen täyttäminen oli keskeistä, 

mikäli niitä koettiin olevan.

” Ei se tota, mä väitän oikeesti, että tulevaisuudessa niin tota esimies ja johtamistaidot ne 

vaan entisestään korostuu. ...et tää on tietty semmoinen kehittymisprosessi, et pitáis olla, 

niinku koko ajan niinku oppia uutta, pyrkiä kehittymään niinku kohti täydellisyyttä, näin 

vaatimattomasti sanottuna. ” opiskelija I

”No oikeestaan toi tää tämmöinen strategiapuoli kokonaisuudessaan oli selkeästi sellainen 

mistä mä niinkö halusin lisää työvälineitä. Sitten ihan puhtaasti taloushallinto. ” opiskelija I

Ennen koulutusta RastorCollegessa toteutetussa osaamiskartoituskyselyssä merkittävimmäksi 

kehittämisalueiksi nousivat asiakas- ja markkinasuuntautuneisuus, henkilöstö ja johtajuus. 

Kysely on rakennettu seitsemään osa-alueeseen, jossa kussakin on kolmesta kahdeksaan 

tarkentavaa alakysymystä. Osa-alueet ovat (1) strateginen suunnittelu ja johtaminen, (2) 

asiakas- ja markkinasuuntautuneisuus, (3) tiedot ja niiden analysointi, (4) henkilöstö, (5) 

prosessien hallinta, (6) toiminnan tulokset ja (7) johtajuus. Vastauksissa käytettiin 1-5- 

asteikkoa, yhden ollessa huonoin ja 5 paras. Osa-alueista erityisen merkittäviksi nousivat 

asiakassuhteiden rakentaminen pistearvolla 4,7, organisaatioturvallisuus pisteillä 4,6 sekä 

oman työn organisointi pisteillä 4,6. Yllättäen myös erot merkityksen ja nykyosaamisen 

välillä olivat näillä alueilla huomattavimmat. Suurimmat erot olivat 1,6 pisteen luokkaa, 

henkilöstön perehdyttämisen saralla. Strategian muuttamisesta käytäntöön ja asiakassuhteiden 

rakentamisen alueella löytyi myös huomattavat osaamistarpeet suhteessa sen merkitykseen 

(1,5). Nykyosaamisen tasoa tarkasteltaessa alhaisimmat tulokset löytyivät strategisen 

suunnittelun ja johtamisen, henkilöstön ja toiminnan tulosten saralla. Erityisesti visioiden ja 

arvojen toteuttaminen (2,7), uusien oppien soveltaminen (2,7) ja innovatiivisuuden 
tukemisessa (2,8) osaamistarve nousi esiin. Alueilla, joilla osaamistarpeen koettiin olevan 

melko alhainen, ei asioiden merkitys kuitenkaan noussut huomattavasti esiin. Erot jakautuivat 

kolmessa edellä mainitussa tapauksessa 0,9-1,4 välille. Kenties osaamista näillä alueilla ei 

ollut hankittu senkään takia, että aihetta ei koettu merkitykselliseksi (ks. liite IV).
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Koulutuksen merkittävimpänä antina koettiin olevan näkökulmien syntyminen ja oman työn 

arvioinnin opettaminen. Uusien näkökulmien avulla esimiehet uskoivat pystyvänsä yhä 

paremmin tarkastelemaan tilanteita kokonaisvaltaisemmin ja muovaamaan toimintaansa 
kuhunkin tilanteeseen sopivaksi. Keskeiseksi nousi kuitenkin se seikka, että koulutuksesta 

saatavat hyödyt olivat itsestä riippuvaisia, niihin tuli kiinnittää huomiota ja niitä tuli soveltaa 

itsenäisesti, muuten opitut asiat jäivät pinnallisiksi ja tarpeettomiksi. Omien taitojen ja 

suurempien kokonaisuuksien hahmottamisen uskottiin parantuneen koulutuksen seurauksena. 

Kenties myös tässä on havaittavissa urapolun eteneminen asiantuntijasta esimieheksi, jolloin 

osaaminen keskittyy suurelta osin omiin töihin eikä niinkään yrityksen ja ihmisten 

johtamiseen ja kokonaisuuksien hallintaan, jolloin johtamiseen keskittyvällä koulutuksella 

pystytään tukemaan tätä tarvetta.

” ...niin tavallaan saattaa semmosia niinku näkökohtia, vinkkejä tota miten tavallaan sitä, 

tietyl tapaa itsetutkiskelua niinku tota vois harrastaa. Nimenomaan, et se on tärkeetä. Niin, et 

tota, se että mun mielesi tärkein anti on oikeestaan sitten loppupeleissä se, että mitä niitten 

lähipäivien välissä sulia ittellä oikeesti tapahtuu siellä pääkopassa. ” opiskelija I

Itsearvioinneilla pystyttiin koulutettavien mukaan hyvin havainnollistamaan omien 

vahvuuksien ja heikkouksien suhdetta. Kun esimiehet tunsivat nämä aspektit omasta työstään, 

pystyivät he oikeiden työkalujen avulla suuntaamaan toimintaansa tehokkaammaksi ja 

yleisesti tiedostamaan tilanteen, vaikka ”oikeita” työkaluja ei kyseiseen tilanteeseen olisikaan. 

Erityisen keskeisenä haastatellut kokivat koulutuksen tuoman laajemman näkemyksen omaan 

toimintaansa, sen huomioimisen, kriittisen arvioinnin ja muuttamisen tilanteeseen sopivaksi. 

Tämän avulla esimiestyö ja työ yleensäkin koettiin helpommaksi ja asioihin oli mahdollista 

suhtautua analyyttisemmin.

” Pelkästään joku se, että siel aluks tehtiin joku tämmönen... olisko se ollut joku 360- 

arviointi tai joku tämmöinen niinku johtajuus tai persoonallisuus, joku tämmönen niinku testi 

mimmonen mä oon ihmisenä, niin alkaen näistä, kun kauhistu sitä, että miten se näyttää ihan 

multa ja mitä mulla on sen mukaan niin kuin merkittäviä kehityskohteita ja mitkä on taas 

vahvuuksia niin kyllä sitä niinkuin joka päivä miettii, että ahaa nyt mennään sinne mun 

heikolle alueelle tai et tää on nyt se mun vahva juttu ja näin. ” opiskelija II
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Koulutuksen aikana ja sen jälkeen RastorCollegessa tehdyn vaikuttavuuden arvioinnin- 

kyselylomakkeiden yhteenvedot on jaettu viiteen kohtaan: (1) tuloksellisuus, (2) laatu), (3) 

tehokkuus, (4) tuottavuus ja (5) vaikuttavuus. Kussakin kohdassa on 4-7 alakysymystä. 

Vastausvaihtoehdot ovat olleet yhdestä viiteen, yhden ollessa huonoin.

Vaiheessa I vaikuttavuuskyselyssä esiin nousivat (4) ja (5)-kohdan ”motivaatio itsensä 

kehittämiseen on kasvanut” (4,2) ja ”työni vaikutusalue/vastuualue on kasvanut” (4,0).

II vaiheessa merkittävimmäksi nousivat kohdat (1) ja (3) ”Lähi- ja etäopiskelu on antanut 

konkreettista hyötyä työhöni” (4,4) ja ”Koulutus on tehostanut kykyäni toimia muutoksessa” 

(4,2). Muutosta näissä tilanteissa verrattuna vaiheeseen I oli tapahtunut noin yksi piste, kun 

keskimäärin muutos oli noin 0,5 pistettä.

Tilanteet, joissa tulokset ovat laskeneet ensimmäisen ja toisen vaiheen välillä liittyvät 

motivaatioon (-0,2) ja valmiuteen itsensä kehittämisestä (-0,1), sekä vaikutusalueen 
laajenemiseen (-1,2) ja positiiviseen palautteeseen (-0,6). Mielenkiintoista havainnoissa on 

se, että ensimmäisessä vaiheessa eniten pisteitä keränneet alueet "motivaatio itsensä 

kehittämiseen on kasvanut” ja "työni vaikutusalue/vastuualue on kasvanut” olivat 

menettäneet huomattavasti merkitystään vaiheessa kaksi (ks. liite IV)

Vaikuttavuuden arvioinnin-kyselyssä oli mahdollisuus vastata kysymyksiin myös vapaasti. 

Ensimmäisen vaiheen yhteenvedosta on poimittu seuraavia anonyymeja kommentteja liittyen 

yllä mainittuihin kohtiin.

” On ollut hienoa huomata, että koulutus voi parantaa/helpottaa omaa työtäni, ”ja ” On 

huomannut ja tunnustanut omien kykyjensä ja osaamisen rajallisuuden sekä samalla todennut 

jatkuvan ja nousujohteisen oppimistarpeen olevan merkittävässä roolissa jatkoa ja alati 

lisäntyviä haasteita ajatellen. ” Kohdasta (4) Motivaatio itsensä kehittämiseen on kasvanut.

” Ei ehkä sinällään kasvanut, mutta ainakin selviintynyt. ”ja ”Vastuut lähes tuplaantuneet-ei 

suoraa yhteyttä kuitenkaan koulutukseen. Tämä kuitenkin huomioidaan jatkossa 

urakehityksessä sekä avoimia paikkoja täytettäessä. ” Kohdasta (5) Työni 
vaikutusalue/vastuualue on kasvanut.

Liittyen kohtaan (3) Lähi- ja etäopiskelu on antanut konkreettista hyötyä työhöni.
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”Olen saanut uusia ajatuksia ja katsontatapoja päivittäiseen työhöni ”

” Lähipäivät ovat koulutuksen kohokotia. Niiden jälkeen on helpompaa johtaa joukkoja ja 

erilainen lähestymistapa on tuonut kaivattua ”syvyyttä” johtamiseen. ”

”Olen ottanut opiskeluissa esiin tulleita toimintamalleja työhöni ja huomannut niiden todella 
soveltuvan käyttöön. ”

” Ymmärrys ja osaaminen vähentävät painetta ja hämmennystä alati muuttuvassa 

toimintaympäristössä. ” Kohdasta (3) Koulutus on tehostanut kykyäni toimia muutoksessa.

Valmius itsensä kehittämiseen ja positiivinen palaute eli kohdat koulutuksen tuottavuuden alla 
laskivat pisteitä vaiheen I ja II välillä (-0,1 ja -0,6). Vaiheessa I kysyttäessä näistä asioista 

vastaukset olivat seuraavanlaisia:

” Kynnys koulutukseen lähtemiselle on madaltunut.” ja ”On tullut ”perattua” omat 

vahvuudet ja kehityskohteet perusteellisesti ja siten henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman 

laatiminen on ollut helppoa. ”

” Palautteen antaminen/saaminen on edelleen ongelma organisaatiossamme. Emme osaa 

avoimesti käsitellä vielä palautetta. ”

Jet-koulutuksen tarkoituksena nähtiin toimia esimiesten tukena luomalla uusia työkaluja ja 

tapoja toimia esimiestehtävässä. Erityisesti alalla vallitseva etenemispolku kenttätyöntekijästä 

asiantuntijan kautta esimieheksi nousi haastatteluissa esiin. Substanssiosaamisen koettiin 

olevan jo hallussa, mutta esimiestaitoihin tarvittiin lisää huomiota.

”Siis perimmäinen tarkotus on tietysti sil ois antaa työkaluja tota esimiehelle, koska toihan on 

suunnattu oikeestaan tai mä nään, että se on suunnattu tommosille tota henkilöille, jotka on 

tavallaan tota semmosta niinku asiantuntijatehtävistä sieltä kentältä noussu niinku tota siihen 

esimiesasemaan, elikä silloin se tota esimiesvalmennus, johtajuusvalmennus on tavallaan 

jääny vähän vähemmälle ja nyt olis tarkotus tässä kohtaa niinku paikata sitä vajetta ja tuoda 

niitä esimiestaitoja jne. sitten niille henkilöille, jotka suorittaa tätä. ” opiskelija I

Koulutuksessa tarjotut työkalut tukivat kokonaisuuksien hallintaa. Työkalujen avulla 

pystyttiin tukemaan esimiestyön haasteita, varsin tehokkaasti erityisesti silloin, kun tilanteessa 

oli ensi hyödynnetty laajempaa näkökulmaa, jolloin tilanne oli analysoitu aiempaa 

kattavammin ja esimiehellä oli koulutuksen kautta tullut uusia käytäntöjä, joilla ongelmia 

voidaan ratkaista.
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” Eli kyl mä niin kuin selkeesti näön tään niin paljon monitahoisempana tän koko touhun kuin 

mitä ehkä näkee joku sellainen, joka ei ole sitä pohtinut tommosen koulutuksen kautta. Ja sitä 
kautta taas niinkuin ajattelee ne asiat silleen, että tuolta ja tuolta säätää niin sit se vaikuttaa 

tonne ja tonne noihin ja noihin asioihin ja sit se vaikuttaa euroihin noin ja noin, semmoinen 

niinku kokonaisuuden tavallaan ymmärtäminen ja hallinta” opiskelija II

Opiskelijat hakivat koulutuksesta ensisijaisesti apua omaan työhönsä. Uusilla näkökulmilla 

opiskelijat uskoivat pystyvänsä hahmottamaan toiminnan laaja-alaisemmin. Oman työn 
merkitys organisaation menestykselle koettiin erityisen huomattavaksi ja omaa yksikköä 

haluttiin oppia johtamaan. Henkilöstön merkitystä menestyksen osatekijänä korostettiin.

Myös koulutuspolku vaikutti taustalla, mahdollistaen tulevaisuudessa etenemisen 

organisaatiossa. Tutkintotodistuksella uskottiin pystyttävän hyvin vakuuttamaan omaa 

osaamistaan myös oman organisaation ulkopuolelle. Koulutuksesta saatujen konkreettisten 

työkalujen uskottiin helpottavan ja tukevan uusien käytäntöjen soveltamista.

5.5.4 Koulutukseen osallistuneiden alaiset

Organisaation tarjoama koulutuspolku tunnetaan melko hyvin läpi organisaation. Syitä siihen 

miksi kouluttautuminen ja erityisesti esimieskoulutus on tärkeää ja miksi siihen mennään, ei 

kuitenkaan juurikaan pystytty haastatteluissa tarkemmin erittelemään. Koulutus koettiin 

tärkeäksi itsessään, mutta sen vaikuttavuutta ei pystytty selittämään.

”No mun mielestä ihan hyvä malli toi on, näin nykyajan mallina se on, että tietyssä työssä 

tietty koulutus. Et sehän on ihan perustyönhakijankin tää rekrytointimenetelmä, et tietty työ 

niin sit vaaditaan se tietty koulutus, et toihan on ihan nykyaikaa. Mun mielesi se on ihan hyvä 

malli. Pysyypähän jonkinlaiset standardit siinä, että tässä tehtävässä olevat on käyny tietyt 

koulutukset, niiltä voidaan vaatia se tietty osaaminen sitten. ” alainen I

Esimiesten osallistumisesta Jet-koulutukseen kuultiin epävirallisia reittien kautta, suoraan 

esimieheltä alaiselle, käytäväpuheissa tai kahvipöytäkeskusteluista. Mitään virallista 
informaatiota ei kukaan haastatteluissa muistanut saaneensa ja niinpä koulutuksen 

merkityksen ja vaikuttavuuden arviointi koettiin erityisen haastavaksi.
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” Mä en oikeestaan osaa tohon hirveen hyvin vastata, että ku mä en oo oikeestaan ees tiennyt 

millón se on alottanu ja näin, et mä olisin seurannut semmosia muutoksia siinä. Se on 

tietenkin voinut... Mä en nyt kyllä, ei nyt tuu semmosia mieleen. ” alainen II

Koulutukseen osallistuneiden alaisia haastateltaessa informaation puute vaikeutti myös 

kehittämiskohteiden arviointia. Tiedusteltaessa missä asioissa esimies kalpasi koulutusta 

ennen Jet-koulutukseen osallistumistaan, muistiin ei noussut juuri mitään kehittämistoiveita. 

Useimmat vastaajista kuitenkin uskoivat, että täydellistä esimiestä ei ole olemassakaan, mutta 

yksittäisten kehittämiskohteiden esiin nostaminen oli vaikeaa. Tämän hetkistä toimintaa 

arvioitaessa informaatioon ja sen kulkuun liittyvät asiat sekä delegointi nousivat useimmista 
vastauksista ilmi. Kysymykseen vastaamiseen voi vaikuttaa myös suhteellisen pieni otos 

alaisina toimivista henkilöistä (n= 6), jolloin on voitu pelätä, että sanotut asiat ovat helposti 

yhdistettävissä vastaajaan.

” Odotuksia ei kovasti ollu... Että en en voi sanoa, että (esimies) mitenkään muuttunu 

hirveesti ois esimiehenä koulutuksen jälkeen. ” alainen I

”No, kyl niit varmasti on, mä mietin just et muistanko mä yhtään katkeraa hetkeä, jos mä 

olisin kironnu (esimiestä) tota, nyt ei tuu kyllä mieleen. Kyl niitä on, jokaises ihmisen on niitä 

huonoja puolia se on selvä, nyt ei tuu vaan mieleen. ” alainen I

Koulutuksen käyneiden alaisten keskuudessa koulutuksen yleinen arvostus oli korkeaa. Monet 

alaisista kävivät myös itse mm. yrityksen sisäisissä johtamiskoulutuksissa ja suorittivat mm. 

turvallisuusalan erikoisammattitutkintoa.

” Koulutushan on tietysti aina, ku laittas rahaa pankkiin. ” alainen II

Syitä siihen, miksi koulutusta arvostettiin, ei pystytty kuitenkaan juurikaan erittelemään. 

Koulutusta arvostettiin itsensä kehittämisen kannalta ja sen uskottiin aina vaikuttavan jollakin 

tasolla, vaikka sitä ei pystyttäisikään konkretisoimaan.
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” ...mulle ei oo koskaan tullut mieleen et kukaan kieltäytyis, jos sul on mahdollisuus... Koska 

kyl mun mielestä jokainen ihminen kuitenkin varmaan tavallaan haluaa kehittyä. Ja mun 

mielestä toi on tapa kehittyä. ” alainen IV

Koulutuksen merkityksen arviointia tapahtuneisiin muutoksiin pidettiin vaikeana, sillä 

nykyajan työelämän koettiin olevan jatkuvien muutosten alaisena muutenkin eikä koulutuksen 

aikaansaamia muutoksia pystytty erittelemään muiden muutosten joukosta. Myös aiemmin 

esiin noussut informaation puute koulutuksen sisällöstä vaikeuttaa vertailua tapahtuneiden 

muutosten ja koulutuksen välillä. Luottamus koulutuksen vaikuttavuuteen oli silti vahvaa.

"Ei oikeestaan, ei voi sanoa, et ois mitenkään muuttunut, mikään ainakaan mikä liittyis 

näihin koulutukseen, et muutoksiahan nyt aina tulee, mut ne liittyy sit muihin asioihin. ” 

alainen I

” Mä vetoon siihen omaan perusfilosofiaani, että koulutus on aina kun laidas rahaa pankkiin. 

Et ei voi olla niinku yksinkertaisesti asia niin, ettei mitään muutosta parempaan tapahtuis. Se 
vaan, että miten me ihmiset omien kiireiden keskellä nähdään, on eri asia. ” alainen III

Siitä huolimatta, että koulutuksen vaikutusten arviointi koettiin haastavaksi ja vaikutusten 

näkyminen työpaikalla oli vaikeasti todennettavissa juuri koulutuksen aikaansaamaksi, niin 

silti useimmat vastanneista uskoivat koulutuksella saatavan aikaan monenlaisia hyötyjä ja 

niitä pystyttiin myös yksilöimään esimiesten toiminnasta. Erityisesti esille nousivat 

koulutuksen vaikutukset henkilöstöjohtamisen sekä asiakkuuksien johtamisen saralla.

” No, ihan toimintatapoja päivittäiseen työskentelyyn, työkaluja ja tietenkin sitten näkemyksiä 

siitä et mitä tota työntekijät odottaa esimiehiltään. ” alainen IV

”... tosi paljon saanut jetistä irti uusia ideoita asiakkaalle päin. Varmaan sen (esimiehen) 

omien esimiesten koulun käyminen on auttanut niitä hyväksymään tän asian, että ei 

pysytäkään budjetissa. ” alainen V

Mielenkiintoiseksi seikaksi alaisten haastatteluissa nousi koulutuksen vaikuttavuuden 

korostaminen suhteessa organisaatioon. Sen sijaan, että kovinkaan moni vastaajista pystyi 

yksilöimään koulutuksen hyötyjä omalle työlleen tai siihen liittyviä odotuksia, esiin nousi
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keskeisesti organisaation näkökulma. Tähän on saattanut vaikuttaa se seikka, että kukin 

haastatelluista alaisista toimi itse myös esimiestehtävissä, jolloin mukana voidaan olettaa 

olevan laajempi käsitys organisaatiosta ja sen menestykseen vaikuttavista tekijöistä, kuin 
pelkästään itsenäisesti työskentelevällä työntekijällä tai toimihenkilöllä.

”Meillä tietysti alana kokonaisuudessaan työvoimaan saatavuus ja laatu on tota, hankalaa. 

Niin, työntekijöistä kiinnipitäminen ja niiden eteen taisteleminen on se niinku millä 
menestytään. ” alainen V

Erityisesti esiin nousi yhtenäistettyjen toimintojen merkitys selkeiden rakenteiden luomisessa. 

Koulutuksen merkitystä perusteltiin erityisesti organisaation kannalta, ei niinkään yksittäisten 

vastaajien näkökulmasta.

” Kyl mä nään sen sinänsä oleellisena, koska kuitenkin työntekijämäärät on sellasia, et se on 

ihan välttämätöntä, et se paletti pysyy kasassa. Tavallaan niinku vaatii silti semmosta niinku 

semmosta näkemystä pidemmälle aikatähtäimelle, että siitä hommasta tulee yhtään mitään. ” 

alainen III

”Mun mielestä toi on, se on ihan selkeesti tai on ollut ainakin yksi tekijä kehittämään meidän 

yritystä nimenomaan sillä, että meidän johtajat on saanut jonkin sortin, ja ilmeisesti 

suhteellisen pätevää opetusta, ihan näistä perusasioista esimiestyöskentelyyn. ” alainen V

Opiskelijoiden alaiset kokivat koulutuksen luoneen pidemmän tähtäyksen näkemyksiä 

esimiehille. Näiden näkemysten avulla toimintaa pystyttiin suuntaamaan tarkemmin ja 
kehittämään sitä pidemmän aikavälin tavoitteiden mukaisesti.

” Et tavallaan on saatu lisää syvyyttä ja ennen kaikkea sitä mikä mun mielestä on tärkeetä, et 

nähdään ne asiat pitkäs juoksus eli katotaan sinne eteenpäin eikä niin, et mennään vaan 

päivä kerrallaan tässä. ” alainen VI

Työskentelyn muuttuessa kohti pitkäaikaista suunnittelua luo se vakautta toiminnalle. 

Toiminta ammattimaistuu ja käytännöt muuttuvat tätä myöten myös yksiselitteisemmiksi. 

Näin henkilökohtaiset erot tasoittuvat ja päätöksiä ohjaavat selkeät suunnitelmat tunteiden 

sijaan.
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” Ehkä vähän maltti lisääntynyt ratkaisuissa, eli mietitään asioita. Tai sanotaan työntekijän 

ratkaisuissa, ja että ongelmatilanteissa niin ehkä nyt vähän enemmän mietitään kuin ennen 

niitä, ei enää ehkä niin paljon tunnepohjalla. ” alainen I

Laaja-alaisen näkökulman omaavat esimiehet muovaavat alaisten mielestä toimintaa kohti 

selkeämpiä tavoitteita ja tunteiden ja mutu-tuntuman merkitys vähenee. Tämän seurauksena 

toiminta yhtenäistyy niin, että johtamisessa on havaittavissa säännönmukaisuuksia. 

Esimiesten toiminta on ennakoitavampaa ja tilanteet tasa-arvoisempia.

”On se parantanut ja sikäli, että tuonu virallisemmaksi sitä työtä. Et seurataan tiettyjä 

kaavoja, et se ei oo niin, et jokainen esimies tekee ihan omanlaisia ratkaisuja vaan tuo ne 

standardit siihen. Et samasta asiasta sama ratkaisu, olkoon esimies sit kuka hyvänsä. Se 

selkeyttää toimintaa. ” alainen I

Selkeämpi esimiestoiminta tukee myös muuta työskentelyä niin, että vaikutukset heijastuvat 

laajemmalti organisaatioon. Koulutuksesta saadut monipuoliset tiedot yhdistettynä muiden 

tietoihin luo uudenlaisia synergiaetuja.

” No, toisaalta mä oon ehkä sitä mieltä, et se aina parantaa sitä tiimityöskentelyy mitä 

enemmän on erilaista kokemusta ja koulutusta, elikkä ne tukee toisiaan elikkä tavallaan 

saadaan niinku moninkertainen hyöty siitä yksiköstä tai solusta mikä siellä on. ” alainen III

Esimiesten alhainen koulutusaste nousi esille muutamassa haastattelussa. Alaisten 

koulutustausta ollessa esimiehiä korkeampi, esimiesten koulutuksesta saamat opit lähensivät 

yhteistä kieltä, niin, että asioista keskusteleminen helpottui.

” Mutta kyllähän koulutus yhtenäistää niitä toimintoja ja lähinnä se, että niiden uudistusten 

perustelu on ollut helpompaa ihmisille, jotka on jollain tasolla käynyt kouluja, jotka osaa 

pistää ne oikeeseen kontekstiin, ne muutokset. ” alainen V

Tiedusteltaessa mitä koulutuksen uskottiin tarjoavan ja mitkä luetelluista asioista näkyvät 

työpaikalla esiin nousivat keskeisesti erilaiset työkalut. Työkalujen käyttöönotossa pidettiin 

tärkeänä soveltamista, sitä, että kukin esimies valitsee itselleen ja tilanteelleen sopivat



64

välineet ja osaa soveltaa niitä. Työkalujen ei uskottu siis itsessään tuovan valmiita ratkaisuja 

ja niiden nähtiin toimivan apuvälineenä suurempien kokonaisuuksien hallintaan. Tässäkin 

koulutuksen ja uuden käytännön välistä riippuvuuden arviointia pidettiin kuitenkin hankalana.

”...niin sielt on tullu ehkä semmoisia, niinku sen päivittäisen, totta kai varmasti siihen 

päivittäiseen johtamiseenkin jotain pientä, mut ehkä enempi semmoisia niin kuin työvälineitä 

tai menetelmiä mitkä sit edesauttaa esimerkiksi henkilöstön hyvinvointia tai jotain 

semmoisia, et tiettyjen mittareitten tai kyl on huomannu, että mielenkiinto erilaisiin 
mittareihin ja tämmöisten tota menetelmien hyödyntämiseen on ollut ihan toisenlaista. ” 

alainen VI

Koulutukseen osallistuneiden opiskelijoiden alaisten haastatteluissa keskeisimmäksi teemaksi 

nousi yhtenäisten toimintojen merkitys. Yhtenäisten toimintojen tärkeimpänä rakennuskivenä 

olivat konkreettiset työkalut. Alaiset kokivat, että koulutuksella oli saatu luotua yhtenäisempiä 
toimintoja omassa yksikössä ja tällöin toiminta oli vakaampaa ja ennakoitavampaa. Pitkän 

tähtäimen näkemys koettiin olevan esimiehille suotavaa, sillä silloin myös alaisten toiminta 

helpottuu. Alaiset kokivat, että johtaminen oli näin ollen tehokkaampaa ja ammattimaisempaa 

ja siten koko organisaatio hyötyy siitä. Mielenkiintoinen seikka verrattuna muihin 

vastaajaryhmiin oli opiskelijoiden alaisten vankka luottamus koulutuksen hyödyllisyyteen. 

Koulutuksesta ei juurikaan tiedetty, kehittämiskohteita ei pystytty luettelemaan eikä 

vaikuttavuutta osattu yksilöidä, mutta silti luottamus koulutuksen tuloksellisuuteen ja 

hyödyllisyyteen oli vahvaa.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ja arvioida esimiehille suunnatun 

johtamiskoulutuksen vaikuttavuutta koulutukseen osallistuneiden organisaatiossa. 

Seuraavassa on tarkasteltu alussa esitettyjen kysymysten valossa empiirisestä aineistosta 

nousseita teemoja. Alla olevassa kuviossa on esitelty kokoavasti tutkimuksessa esille 

nousseita teemoja jaoteltuna vastaajien mukaan. Plussalla merkityt kohdat ovat yhteisiä 
kaikkien ryhmien kesken ja miinuksella merkityt teemat vain kyseisen ryhmän haastatteluissa 

esiintyneitä.

KOULUTUKSEN TOTEUTTAJAT KOULUTUKSEEN OSALLISTUNEIDEN 
ORGANISAATION EDUSTAJAT

+ Laajentunut näkökulma
o oman työn arviointi mahdollistuu 
o helpottaa esimiestyötä 
o konkreettiset työkalut tukevat 

esimiestyötä
- Yksittäisten osa-alueiden opettaminen

+ Henkilöstön merkitys
o yhtenäinen johtamiskulttuuri keskeistä 
o esimiestyön rooli henkilöstön 

tyytyväisyyden ylläpitäjänä 
o kokonaisvaltainen näkemys auttaa 

parempaan esimiestyöhön 
o työkalut tukevat esimiestyötä 

- Opitun soveltaminen opiskelijoista kiinni

KOULUTUKSEEN
OSALLISTUNEET

KOULUTUKSEEN OSALLISTUNEIDEN 
ALAISET

+ Apua omaan työhön
o henkilöstöjohtamisen merkitys 
o uudet näkökulmat johtamiseen 
o työkalut tukemaan työtä 

- Koulutuspolun merkitys uralla 
etenemisessä

+ Yhtenäiset toiminnot
o työkalut yhtenäistävät toimintoja 
o pitkän tähtäimen toiminta lisääntyy 
o organisaation toiminta tehostuu 

- Koulutuksen yleinen arvostus

Kuvio 5. Yhteenveto haastatteluissa esille nousseista teemoista.

Koulutuksen avulla organisaatio haluaa ensisijaisesti tukea omaa toimintaansa. Kuten Varila 
(1991) esittää, nopeasti ja ennakoimattomasti muuttuva työelämä tarvitsee tasapainoisia ja 

kypsiä, ammatillisen persoonallisuuden omaavia yksilöitä, joiden joustamiskykyyn voidaan 

luottaa muutostilanteissa. Kilpailu työvoimasta edellyttää organisaatioilta yhä enemmän 

kulttuurinsa kehittämistä luodakseen oppimiskykyisen, innovoivan organisaation, joka pystyy
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varautumaan ja vastaamaan muutoksiin. Kuten Mintzberg (1980) esittää, johtajan tulee ottaa 

vastuu strategian muodostuksesta ja muovata organisaatiota vastaamaan muuttuvaan 

ympäristöön. Tutkimuksessa keskeiseksi teemaksi nousi laaja-alaisen katsantokannan 

lisääminen. Organisaatio uskoi, että tarjoamalla esimiehilleen laaja-alaisempaa osaamista, se 

näkyisi myös heidän työssään parantuneena henkilöstöjohtamisena ja siten koko 

organisaatiossa.

Lämsä ja Uusitalon (2002) mukaan perinteisten tuote- ja markkinaratkaisujen sijaan 

palveluyritysten kilpailueduksi on noussut viime vuosina kykyä toimia innovatiivisesti. Tämä 

kilpailuetu vaatii keskittymistä ihmisten osaamiseen ja osaamisen johtamiseen sekä erityistä 

panostusta esimiesten kykyyn toimia ihmisten johtajana. Esimiesten kyky toimia tehokkaasti 

johtajana kiteytyy myös haastatteluissa esitetyissä kommenteissa liittyen johtamistyön ja siten 

johtamiskoulutuksen merkityksestä, joissa esiin nousi esimiesten keskeinen rooli henkilöstön 

hyvinvoinnin ylläpitäjänä ja työn mahdollistajana. Johtajuuden merkitys henkilöstön työlle 

on huomattava, kuten mm. Kokkonen (1988) esittää. Paremmalla johtamisella koetaan 
saavutettavan tyytyväisempiä johdettavia ja siten vaikutus näkyy organisaation toiminnan 

parantumisessa ja tehostumisessa, joka edelleen heijastuu organisaation tulokseen. Koulutus 

tukee kykyjen kasvua ja sen tulisikin vaikuttaa erityisesti luomalla paremmat kyvyt ihmisten 
johtajana (leadership/johtajuus) [Lämsä ja Uusitalo, 2002, Viitala ja Jylhä, 2002].

Johtajuuden merkitys organisaatiolle ja opiskelijoille kiteytyi kaikissa eri haastatteluryhmissä 

henkilöstöjohtamisen saralla. Sekä organisaation edustajat, esimiehet itse, heidän alaisensa ja 

kouluttajat uskoivat laadukkaan esimiestyön olevan organisaation menestystekijä, sillä hyvät 

johtajat pystyvät suuntaamaan henkilöstönsä toiminnan oikeaan suuntaan. Koulutuksen 

tavoitteeksi asetettu laajentunut näkemys toteutui ilmeisen hyvin. Sen avulla kaikki 

sidosryhmät uskoivat saavutettavan parempaa johtamistoimintaa. Esimiehet itse kokivat 

koulutuksen helpottaneen muutosten hallitsemista. Yksittäisten työkalujen merkitys kiteytyy 

apuvälineenä toimimisessa. Näillä työkaluilla kaikki ryhmät uskoivat johtajien pystyvän 

hallitsemaan paremmin työnsä ja niiden helpottavan työntekoa. Rutiinien helpottuessa 

esimiehillä oli aiempaa enemmän aikaa keskittyä itse johtamistyöhön, jota voidaan kutsua 

myös POC3-elementeiksi, niiden englanninkielisten vastineiden mukaisesti (planning, 

organizing, commanding/coordinating ja controlling) (Viitala ja Jylhä, 2002; Vanhala et ai., 

2002). Tutkimuksen alussa esitettyyn tutkimuskysymykseen, miten koulutuksen vaikuttavuus 

koetaan tutkittavassa organisaatiossa, vastaus voidaan kiteyttää muotoon laaja-alaisuuden
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lisääntymisenä. Alaisten mukaan koulutuksella oli saatu luotua yhtenäisempiä toimintoja 

omassa yksikössä ja toiminta oli muuttunut vakaammaksi ja ennakoitavammaksi. Myös 

opiskelijoiden esimiehet ja opiskelijat itse kokivat työskentelyn muuttuneen kohti 

yhtenäisempää toimintaa.

Koulutuksen vaikuttavuuden arviointi koettiin kuitenkin haastavaksi. Vaikuttavuuden 

määritelmä voidaan kiteyttää muutokseksi. Kuten mm. Nurmi ja Kontiainen (2000) esittävät, 

vaikuttavuus on muutos perusosaamisesta kohti tuottavaan ja edelleen uudistavaan 

osaamiseen. Vaikuttavuudella voidaan viitata myös tavoitteiden saavuttamiseen tai 

toteutumisen asteeseen (Kaivola, et ai., 2000). Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja 

organisaatiossa sekä tietämättömyys koulutuksen sisällöstä vaikeuttavat koulutuksesta 

johtuvien muutosten arviointia. Koulutus voi tuottaa oppimistuloksia vaikka tavoitteita ei 

olisikaan saavutettu. Tämä saattaa johtua siitä, että tavoitteet on määritelty huonosti tai ne 

ovat olleet ristiriitaisia (Kaivola, et ah, 2000). Vaikuttavuuden tarkoittaessa muutosta on myös 

tavoitteet hyvä ilmaista muutoksena (Hietala, 1997). Organisaatiolle, koulutettaville ja heidän 

alaisilleen olisikin tarpeen määritellä selkeät tavoitteet koulutukselle, jolloin tulosten 

saavuttamisen astetta olisi myös helpompi seurata. Tämä helpottaisi myös 

koulutusorganisaatioiden toimintaa, joilla olisi suunnittelunsa apuna selkeät tavoitteet, jotka 

tulisi kohdata.

Kirkpatrickin (1998) luoman mallin mukaan arvioinnin ensimmäinen taso on tyytyväisyys. 

Tämä taso kuvaa sen, kuinka tyytyväinen koulutettava on ollut koulutukseen, mutta ei vielä 

paljasta sitä onko koulutuksella ollut vaikutusta. Toisella tasolla arvioidaan oppimista. 

Oppiminen on keskeistä vaikuttavuuden kannalta, mutta opitutkaan asiat eivät vaikuta, mikäli 

ne eivät ole relevantteja tai sovellettavissa työhön. Kolmannella tasolla on koulutettavan 

käyttäytymisen muutos. Käyttäytymisen muutos näkyy työhön sovellettavissa uusissa 
käytännöissä. Neljännellä tasolla vaikutukset näkyvät organisaatiotasolla. Tällöin voidaan 

puhua varsinaisesta vaikuttavuudesta, mutta koulutuksen vaikuttavuuden arviointi tällä tasolla 

on hyvin haastavaa, sillä organisaatioon ja sen käytänteisiin vaikuttavat useat eri seikat 

(Kokkonen, 2007). Tämä nousi esiin myös haastateltavien parista. Mm. jatkuvat muutokset, 

kiire oman työn parissa ja informaation puute koulutuksen tarkoituksesta ja sisällöstä 

vaikeuttivat todellisten muutosten arviointia. Johtajuuskoulutuksen vaikuttavuus tulisikin 

näkyä erityisesti alaisten parissa, sillä johtajuus on Blake ja Moutonin mukaan (1985) 

prosessi, jolla pyritään saavuttamaan tuloksia yhdessä ja muiden avulla (Andersen, 2006).
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Haastatteluissa esiin nousseet teemat keskittyvät aiemmin mainittuun laaja-alaisuuden 

lisääntymiseen. Tämän näkyy haastateltavien mukaan esimiesten työssä oman työn arvioinnin 

lisääntymisenä sekä laajemmin yhtenäistyvien käytäntöjen lisääntymisenä organisaatiotasolla. 

Uudet käytännöt ovat kuitenkin rajoittuneet lähes yksinomaan pienelle alueelle oman yksikön 

tai osaston pariin eikä laajemmasta levinneisyydestä voida juuri puhua. Esimiesten 

toiminnassa on havaittu muutosta ja he itse myöntävät sen. Kirkpatrickin (1998) luoman 

mallin mukaan voitaisiin siis päätellä, että vaikuttavuus on kolmannella tasolla, jolloin näkyy 

koulutettavien käyttäytymisen muutosta ja uusia työhön sovellettavia käytäntöjä. Neljännellä 

tasolla vaikutukset näkyvät organisaatiotasolla. Tällöin voidaan puhua varsinaisesta 

vaikuttavuudesta, mutta haastatteluissa esiintyneiden kommenttien mukaan tämän tasoisesta 

vaikuttavuudesta ei vielä voitaisi puhua. Koulutus on toki muuttanut pienen piirin toimintaa, 
mutta kuten kouluttajat ja opiskelijat itse sanoivat, opitun soveltaminen on vielä varsin 

vaikeaa eivätkä asiat siirry koko organisaation tasolle. Organisaation tuki on keskeistä 

koulutuksen siirtymiseksi organisaatiotasolle. Tutkimuksessa haastatellut opiskelijoiden 

esimiehet näkivät organisaation lähinnä kehittymisen mahdollistajana, mutta ei niinkään sen 

tukijana. Koulutuksen tulosalueet voidaan jakaa Varilan (1991) mukaan (1) työtehtävien 

suorittamisen tehostumiseen, (2) organisaation oppimiseen ja (3) yksilön 

työmarkkinakelpoisuuden parantumiseen. Tutkimustapauksessa koulutus on vaikuttanut osa- 

alueisiin (1) ja (3), mutta organisaation oppiminen on jäänyt puutteelliseksi.

Kaiken kaikkiaan koulutuksesta tunnutaan saadun sille asetettu yleinen tavoite näkemyksen 

laajentajana ja toiminta on tehostunut yhtenäisten käytäntöjen myötä. Se, kuinka 

nimenomaisesti Johtamisen erikoisammattitutkinto on tätä tavoitetta tukenut, ei kuitenkaan 

ole yksiselitteistä. On mahdollista, että vastaavanlaisia tuloksia olisi saatu aikaan myös 

muunlaisella koulutuksella. Jet-koulutuksen pitkä kesto ja laaja-alainen tutkintoperuste 

epäilemättä kuitenkin tukevat laaja-alaisuuden lisäämistä lyhyen koulutuksen sijaan. 

Organisaation tuella koulutettavien tiedon siirtämisessä organisaatiotasolle sekä selkeän 

tavoitteen asettelun avulla koulutuksen jo olemassa olevista vaikutuksista ja vaikuttavuudesta 

olisi kenties saatu vielä suurempi hyöty irti ja pystytty muuttamaan yksilöiden osaaminen 

organisaatiotasoiksi. Tämän hetkisessä tilanteessa vaarana on, että henkilöiden poistuessa 

organisaation palveluksesta, osaaminen lähtee heidän mukanaan ja koulutuspanostus on 

hyödyttänyt organisaatiota vain hetkellisesti.
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Tämän tutkimuksen perusteella herää monia uusia, mielenkiintoisia tutkimusaiheita. 

Ensinnäkin vastaavanlainen tutkimus voitaisiin toteuttaa pienemmän mittakaavan 

johtamiskoulutuksen parissa tai koulutusta voitaisiin tarkastella koko organisaation tasoisesti. 

Erityisesti esille nousivat organisaation tuen merkitys opitun siirtämisessä organisaatiotasolle. 
Tavoitteiden määrittely ja informaation merkitys vaikuttavuuden määrittelyn apuvälineinä 

olisi myös yksi mahdollinen tutkimusaihe. Mielenkiintoista olisi se, näkyisivätkö opitut asiat 

selkeämmin alaisten tai muiden sidosryhmien mielestä, mikäli he tietäisivät koulutuksesta ja 

sen sisällöstä enemmän. Tavoitteiden asettelua voitaisiin tarkastella myös 

koulutusorganisaation suunnittelun apuvälineenä ja kuinka vaikuttavuus muuttuisi selkeästi 

määriteltyjen apuvälineiden avulla.
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TIEDUSTELU PRO GRADU-TUTKIELMAAN OSALLISTUMISESTA

Lähettäjä: Hedman Anita 
Lähetetty: 15. lokakuuta 2007 
Vastaanottaja: Rommi Santeri 
Aihe: Pro Gradu-tiedustelu

Hei!

Lähestyn Teitä tiedustellakseni mahdollisuutta toteuttaa Pro gradu-tutkielmani Helsingin 
Kauppakorkeakoulun Organisaatiot ja johtaminen-laitokselle avustuksellanne. Organisaationne 
toimisi tutkielmassani case-yrityksenä.

Tarkoituksenani on tutkia johtajuuskoulutuksen markkinoita ja koulutuksen vaikutusta. Hyvin 
useassa organisaatiossa on kiinnitetty yhä enemmän huomiota johtajuuteen ja sen merkitykseen 
organisaation menestyksen kannalta. Johtamista ei pidetä itsestäänselvyytenä vaan siihen 
panostetaan ja koulutusta hankitaan ulkopuolisilta konsulteilta ja asiantuntijoilta.

Tutkimuksellani pyrin vastaamaan kysymykseen siitä, miten koulutus vaikuttaa johtajuuteen, sen 
muutokseen ja mitä hyötyjä siitä mahdollisesti on. Pyrin tarkastelemaan kohtaavatko palveluja 
tarjoavien yritysten tavoitteet organisaatiossa koettuja hyötyjä ja linkittyvätkö nämä tavoitteet ja 
saavutetut hyödyt laajempaan akateemiseen keskusteluun. Tutkielmassa näkökulmia kartoitetaan 
sekä koulutuksen käyneiden puolelta (yritysjohto tai esimiesasemassa olevat), alaisten kantilta sekä 
tarjoajan kannalta (konsultti).

Aineistoa keräisin haastatteluilla ja erilaisten asiakirjojen keräämisellä, koskien koulutuksen 
valmistelua, sen toteuttamista, tuloksia, kokemuksia jne. Tämän lisäksi tarvitaan vastaavat aineistot 
koulutuksen toteuttaneelta konsultointiyritykseltä.
Tutkimuksen toteuttaminen vaatisi organisaatioltanne jonkin verran aikaa haastattelujen 
toteuttamiseksi sekä pääsyä koulutusta koskeviin asiakirjoihin. Tämän lisäksi organisaationne tulisi 
määritellä yksi vastuuhenkilö, jonka kautta tutkimusta ja sen järjestelyjä hoidettaisiin.

Toteuttaisin haastattelut ja aineiston keräämisen vielä tämän vuoden puolella. Mikäli olette 
kouluttaneet esimiehiänne em. johtajuuskoulutuksella, toivon organisaationne kiinnostuvan tämän 
kaltaisesta tutkimuksesta. Vastaan mielelläni heränneisiin kysymyksiin.

Ystävällisin terveisin, 
vastaustanne odottaen

Anita Hedman 
Kauppatieteiden ylioppilas
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TEEMAHAASTATTELURUNKO - Kouluttajille

1) Kerro hieman työstäsi

2) KOULUTUKSEN SISÄLTÖ JA SEN TARKOITUS

(a) Kuvaile JET-koulutusta.
(b) Mikä koulutuksen tarkoitus on?
(e) Mikä merkitys koulutuksella on opiskelijan työtä ajatellen?
(d) Mitä koulutuksessa tehtiin?
(e) Miten koulutuksen sisältö on rakennettu tukemaan koulutuksen tarkoitusta?
(f) Miten osaamistarve kartoitettiin ja mitä siinä selvisi?

3) KOULUTUKSEN VAIKUTUS OPISKELIJAN ESIMIESTAITOIHIN

(a) Kuinka koulutus parantaa opiskelijan mahdollisuuksia toimia työssään ja 
mahdollisesti edetä urallaan?

(b) Miten tämän kehityksen tulisi näkyä esimiehen toiminnassa?
(e) Pystyttiinkö koulutuksella vastaamaan alussa ilmenneisiin osaamisaukkoihin?

4) OPITTUJEN SEIKKOJEN SOVELTAMINEN TYÖELÄMÄÄN

(a) Miten oppien soveltamisen tulisi näkyä työyhteisöissä?
(b) Millä seikoilla koulutuksen oppien implementointia työelämään voidaan tukea?
(c) Tulisiko koulutuksen käyneitä osallistaa työpaikan kehityshankkeisiin tms.?

5) KEHITYSEHDOTUKSET

(a) Mitä kehitysehdotuksia antaisitte yrityksille, jotka haluavat kouluttaa 
esimiehiään JET-koulutuksen avulla?
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1) KOULUTUKSEN SISÄLTÖ JA SEN TARKOITUS

(a) Millä perusteilla JET-koulutus on valittu organisaatiossanne sovellettavaksi 
koulutusmuodoksi?

(b) Millainen merkitys opetettavalla sisällöllä on yrityksellenne?
(c) Mikä koulutuksen tarkoitus on?

2) KOULUTUKSEN VAIKUTUS OPISKELIJAN ESIMIESTAITOIHIN

(a) Mikä merkitys koulutuksella on opiskelijan työtä ajatellen?
(b) Onko opiskelijan ajattelu- tai toimintatavoissa näkynyt muutosta?
(c) Onko koulutus parantanut opiskelijan mahdollisuuksia toimia työssään ja 

mahdollisesti edetä urallaan?

3) OPITTUJEN SEIKKOJEN SOVELTAMINEN TYÖELÄMÄÄN

(a) Onko opiskelijalla mahdollisuus toteuttaa oppimaansa työpaikallaan?
(b) Onko koulutus tuonut mukanaan uusia käytäntöjä työpaikalle?
(c) Kuinka mahdolliset uudet käytännöt näkyvät opiskelijan toiminnassa?
(d) Osallistetaanko koulutuksen käyneitä enemmän työpaikan kehityshankkeisiin, 

tms.?

TEEMAHAASTATTELURUNKO - Koulutukseen osallistuneiden esimiehille

4) KEHITYSEHDOTUKSET

(a) Toivomuksia koulutuksen kehittämisen suhteen
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1) Kerro hieman työstäsi.

2) ODOTUKSET KOULUTUKSESTA

(a) Mitä odotuksia koulutuksesta oli?
(b) Kuinka koulutuksesta informoitiin etukäteen?
(c) Kenen aloitteesta osallistuit koulutukseen?
(d) Missä asioissa odotit kehittyväsi?

3) KOULUTUKSEN SISÄLTÖ JA SEN TARKOITUS

(a) Kuvaile JET-koulutusta
(b) Kuvaile koulutuksen keskeinen sisältö
(c) Mikä koulutuksen tarkoitus on?
(d) Mitä koulutuksessa tehtiin?
(e) Mitä mieltä olit koulutuksesta, vastasiko se odotuksiasi?

4) KOULUTUKSEN VAIKUTUS OPISKELIJAN ESIMIESTAITOIHIN

(a) Mitä merkitystä koulutuksesta on ollut työtäsi ja esimiestaitojasi ajatellen?
(b) Onko koulutus saanut aikaan muutoksen toimintatavoissasi tai ajattelussasi?
(c) Miten koulutus on vaikuttanut käytännön työhösi?
(d) Oletko pystynyt kehittämään alussa ilmenneitä osaamisaukkoja?
(e) Uskotko muutoksen olevan pysyvä?

5) OPITTUJEN SEIKKOJEN SOVELTAMINEN TYÖELÄMÄÄN

(a) Oletko pystynyt soveltamaan oppimaasi työpaikallasi?
(b) Onko koulutus parantanut toimintamahdollisuuksiasi?
(c) Mitkä seikat edistivät oppimistasi ja implementointia, mitkä estivät?

6) KEHITYSEHDOTUKSET

(a) Toivomuksia koulutuksen kehittämisen suhteen

TEEMAHAASTATTELURUNKO - Koulutukseen osallistuneille
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1) Kerro hieman työstäsi.

2) ODOTUKSET KOULUTUKSEN MERKITYKSESTÄ JA VAIKUTTAVUUDESTA

(a) Kuinka organisaatiossanne tiedotettiin esimiestenne osallistumisesta ko. 
koulutukseen?

(b) Mitä hyötyjä siitä kerrottiin olevan?
(c) Millainen lähtötilanne oli, missä asioissa esimies tarvitsi koulutusta?
(d) Mitä odotuksia koulutuksesta oli?

3) KOULUTUKSEN VAIKUTUS OPISKELIJAN ESIMIESTAITOIHIN

(a) Onko koulutus saanut aikaan muutoksen esimiehesi toimintatavoissa tai 
ajattelussa?

(b) Miten koulutus on vaikuttanut esimiehesi toimintaan?
(c) Vastasiko koulutus ja siitä kerrotut hyödyt odotuksiasi?

4) TAITOJEN SOVELTAMINEN TYÖYHTEISÖSSÄ

(a) Näkyikö koulutus työpaikallanne?
(b) Kuinka koulutuksen aikana opittuja taitoja sovellettiin työpaikalla?
(c) Kuinka tämä on näkynyt omassa työssäsi?
(d) Onko koulutuksesta jäänyt käytäntöön joitakin toimintatapoja tai ajatusmalleja?
(e) Uskotko muutoksen oleva pysyvä?
(f) Minkä seikkojen uskot vaikuttavan esimiehen toimintaan?

TEEMAHAASTATTELURUNKO - Koulutukseen osallistuneiden alaisille

5) KEHITYSEHDOTUKSET

(a) Toivomuksia koulutuksen kehittämisen suhteen
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OSAAMISKARTOITUS JA VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI

Kyseessä on G4S:n pilottiryhmälle Rastorin toimesta toteutettu kysely. Pilottiryhmä suoritti 
koulutuksen vuosien 2004-2006 välisenä aikana.

Tarkasteltaessa osaamistarpeita ennen koulutukseen osallistumista on jaottelu tehty aiheen 
merkityksen ja nykyosaamisen kesken. Kustakin käsitellystä osa-alueesta esiin on nostettu 
vastaajien tärkeimpänä pitämä osaamisalue sekä alue, jossa vastaajat uskovat olevan eniten 
kehitystarpeita eli nykyosaaminen on heikoimmillaan.

OSAAMISTARVEKARTOITUS ENNEN KOULUTUKSEN ALOITTAMISTA
AIHEALUE MERKITYS NYKYOSAAMINEN ERO

(1) Strategian muuttaminen 
käytäntöön 4,4 2,9 1,5
(1) Visioiden ja arvojen 
toteuttaminen 3,6 2,7 0,9
(2) Asiakassuhteiden rakentaminen 4,7 3,2 1,5
(2) Sis. asiakkaiden 
tarpeiden tunnistaminen 3,8 3,1 0,7
(3) Tiedot ia niiden analysointi 4,5 3,3 1,2
(3) Johtopäätösten teko 4,1 3,2 0,9
(4) Rekrytoiminen ja perehdyttäminen 4,4 2,8 1,6
(4) Uusien oppien soveltaminen 4,1 2,7 1,4
(5) Organisaatioturvallisuus 4,6 3,2 1,4
(5) Tiedonkulku ja yhteistyö 4,1 2,9 1,2
(6) Taloudelliset tunnusluvut 4,4 3,2 1,2
(6) Henkilöstön hyvinvoinnin tunnusluvut 4,1 3 11
(7) Oman työn organisointi 4,6 3,2 1,4
(7) Innovatiivisuuden tukeminen 3,9 2,8 1,1
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Seuraavassa tarkastellaan koulutuksen ensimmäisen vaiheen jälkeen tehtyä kyselyä em. aihepiireistä 
sekä samaa kyselyä koulutuksen päätyttyä toisen vaiheen jälkeen.

---- —

ERO

t Q'1..

KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI

ammai

AIHEALUE—
vaadittava johtamisen ja esimiest; 
on parantunut koulutuksen aikana

(1) Lähi-ja etäopiskelu on antanut konkreettista 
hyötyä työhöni 3,2 4,4

- ..л ' !
1,2

—5*

(2) Sisältö ¡a rakenne on ollut käytännänläheinen 3,8 .. 3,8
(2) Olen tyytyväinen sisältöön, toteutustapaan ja 
laatuun

(3) Koulutus on tehostanut kykyäni 
toimia muutoksessa 3,2 4,2

Motivaatio itseni kehittämiseen on kasvanut hbh

VAIHEEN I PARHAAT TULOKSET (harmaa pohja)____
VAIHEEN II PARHAAT TULOKSET (valkoinen pohja)

sama vaiheessa I ja II



LIITE V 1 (3)

TIIVISTELMÄ TUTKIELMAN LÖYDÖKSISTÄ JA JOHTOPÄÄTÖKSISTÄ 
CASEYRITYKSELLE

Tutkielman nimi

Koulutuksesta tukea esimiestyöhön?
Johtamiskoulutuksen vaikuttavuuden arviointia

Case: G4S Security Services suurasiakasyksikkö

Tutkimuksen tarkoitus

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ja arvioida esimiehille suunnatun johtamiskoulutuksen 
vaikuttavuutta G4S Security Servicen esimiesten keskuudessa.
Tutkimuksessa tarkasteltiin johtamiskoulutuksen vaikuttavuutta neljän eri näkökulman avulla. 
Nämä näkökulmat olivat koulutuksen toteuttajat, koulutukseen osallistuneiden organisaatiot, 
koulutuksen käyneet sekä heidän alaisensa. Tutkimusongelma tiivistettiin muotoon:

” Miten johtamiskoulutuksen vaikuttavuus koetaan tutkittavassa organisaatiossa? ”

Tutkielman löydökset

Yleisesti koulutuksen tavoitteita määriteltäessä ja pohdittaessa sitä, missä johtajuuskoulutukseen 
osallistuminen näkyy, keskeisintä oli laaja-alaisen näkemyksen lisääminen. Kouluttajien mukaan 
koulutuksen ensisijaisena tavoitteena on auttaa esimiehiä heidän työssään. Konkreettiset työkalut, 
joita koulutuksessa opetettiin, tukevat ja helpottavat esimiesten työtä niin, että aikaa jää 
rutiininomaisten töiden sijaan kokonaisvaltaisen katsannon rakentamiseen.
Keskeiseksi teemaksi organisaation kannalta nousi henkilöstön merkitys organisaation toiminnalle. 
Henkilöstö nähtiin organisaation tärkeimpänä resurssina ja sen toimivuuteen uskottiin pystyttävän 
vaikuttamaan nimenomaisesti hyvällä johtajuudella. Koulutuksen tarkoitus ja sen ilmeneminen 
organisaatiossa kiteytyi yhtenäisen johtamiskulttuurin luomiseen.
Koulutukseen osallistuneet opiskelijat hakivat koulutuksesta ensisijaisesti apua omaan työhönsä. 
Koulutuksesta saatujen konkreettisten työkalujen uskottiin helpottavan ja tukevan uusien 
käytäntöjen soveltamista.
Koulutukseen osallistuneiden opiskelijoiden alaisten haastatteluissa keskeisimmäksi teemaksi nousi 
yhtenäisten toimintojen merkitys. Alaiset kokivat, että koulutuksella oli saatu luotua yhtenäisempiä 
toimintoja omassa yksikössä ja tällöin toiminta oli vakaampaa ja ennakoitavampaa. Pitkän 
tähtäimen näkemys koettiin olevan esimiehille suotavaa, sillä silloin myös alaisten toiminta 
helpottuu. Alaiset kokivat, että johtaminen oli näin ollen tehokkaampaa ja ammattimaisempaa ja 
siten koko organisaatio hyötyy siitä. Tutkimuksessa esille nousseet teemat on tiivistetty alla olevaan 
kuvioon. Plussalla merkityt aihepiirit ovat samoja kaikissa haastatteluryhmissä ja miinuksella 
merkitys ominaisia vain kyseiselle ryhmälle.
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KOULUTUKSEN TOTEUTTAJAT KOULUTUKSEEN OSALLISTUNEIDEN 
ORGANISAATION EDUSTAJAT

+ Laajentunut näkökulma
o oman työn arviointi mahdollistuu 
o helpottaa esimiestyötä 
o konkreettiset työkalut tukevat 

esimiestyötä
- Yksittäisten osa-alueiden opettaminen

+ Henkilöstön merkitys
o yhtenäinen johtamiskulttuuri keskeistä 
o esimiestyön rooli henkilöstön tyytyväisyyden 

ylläpitäjänä
o kokonaisvaltainen näkemys auttaa parempaan 

esimiestyöhön
o työkalut tukevat esimiestyötä 

- Opitun soveltaminen opiskelijoista kiinni

KOULUTUKSEEN OSALLISTUNEET KOULUTUKSEEN OSALLISTUNEIDEN 
ALAISET

+ Apua omaan työhön
o henkilöstöjohtamisen merkitys 
o uudet näkökulmat johtamiseen 
o työkalut tukemaan työtä 

- Koulutuspolun merkitys uralla 
etenemisessä

+ Yhtenäiset toiminnot
o työkalut yhtenäistävät toimintoja 
o pitkän tähtäimen toiminta lisääntyy 
o organisaation toiminta tehostuu 

- Koulutuksen yleinen arvostus

Johtajuuden merkitys organisaatiolle ja opiskelijoille kiteytyi kaikissa eri haastatteluryhmissä 
henkilöstöjohtamisen saralla. Sekä organisaation edustajat, esimiehet itse, heidän alaisensa ja 
kouluttajat uskoivat laadukkaan esimiestyön olevan organisaation menestystekijä, hyvien johtajien 
pystyessä suuntaamaan henkilöstönsä toimintaa oikeaan suuntaan. Koulutuksen tavoitteeksi asetettu 
laajentunut näkemys toteutui ilmeisen hyvin.

Koulutuksen vaikuttavuuden arviointi koettiin hankalaksi, vaikka luottamus koulutuksen 
hyödyllisyyteen olikin vahvaa. Organisaatiolle, koulutettaville ja heidän alaisilleen olisikin 
hyödyllistä määritellä selkeät tavoitteet koulutukselle, jolloin tulosten saavuttamisen astetta olisi 
myös helpompi seurata. Tämä helpottaisi myös koulutusorganisaatioiden toimintaa, joilla olisi 
suunnittelunsa apuna selkeät tavoitteet, jotka tulisi kohdata.

Tutkimuksen alussa esitettyyn tutkimuskysymykseen siitä, miten koulutuksen vaikuttavuus koetaan 
tutkittavassa organisaatiossa, vastaus voidaan kiteyttää muotoon laaja-alaisuuden lisääntymisenä. 
Koulutuksella oli saatu luotua yhtenäisempiä toimintoja omassa yksikössä ja toiminta oli muuttunut 
vakaammaksi ja ennakoitavammaksi. Uudet käytännöt ovat kuitenkin rajoittuneet lähes yksinomaan 
pienelle alueelle oman yksikön tai osaston pariin eikä laajemmasta levinneisyydestä voida juuri 
puhua. Koulutus on muuttanut pienen piirin toimintaa, mutta kuten kouluttajat ja opiskelijat itse 
mainitsivat, opitun soveltaminen on vielä varsin vaikeaa eivätkä asiat siirry koko organisaation 
tasolle. Organisaation tuki olisikin keskeistä koulutuksen siirtymiseksi organisaatiotasolle.
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Kehitysehdotuksia

Kaiken kaikkiaan koulutuksesta on mitä ilmeisimmin saatu sille asetettu yleinen tavoite 
näkemyksen laajentajana ja toiminta on tehostunut yhtenäisten käytäntöjen myötä. Se, kuinka 
nimenomaisesti Johtamisen erikoisammattitutkinto on tätä tavoitetta tukenut, ei kuitenkaan ole 
yksiselitteistä. On mahdollista, että vastaavanlaisia tuloksia olisi saatu aikaan myös muunlaisella 
koulutuksella. Jet-koulutuksen pitkä kesto ja laaja-alainen tutkintoperuste epäilemättä kuitenkin 
tukevat laaja-alaisuuden lisäämistä lyhyen koulutuksen sijaan. Organisaation tuella koulutettavien 
tiedon siirtämisestä organisaatiotasolle voitaisiin tehostaa. Selkeällä tavoitteen asettelulla voitaisiin 
saada aiempaa suurempi hyöty koulutuksen jo olemassa olevista vaikutuksista ja pystyttäisiin 
muuttamaan yksilöiden osaaminen organisaatiotasoiseksi.


