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1 JOHDANTO 

 

Nykyajan tietoyhteiskunnassa yrityksen omistuksessa olevan tiedon ja 

osaamisen rooli on korostunut menestyksen edellytyksenä. Jorma Ollila 

(Ollila & Saukkomaa 2013) arvioi muistelmakirjassaan Nokian matkapuhe-

lintoiminnan perusongelmana olleen ohjelmisto-osaamisen puute. Sittem-

min tiedämmekin kuinka Suomen yritysylpeyden Nokian tarina muuttui 

yhtiön jouduttua vaikeuksiin juuri matkapuhelintoiminnan osalta. Yritys möi 

nämä toiminnot Microsoftille vuonna 2013. Tämä esimerkki osoittaa tieto-

yhteiskunnan rakentaman pelikentän, jossa yritysten arvokasta pääomaa 

on juuri sen henkilöstö, yrityksen osaaminen ja sen hallinnoima tieto, yri-

tyksen aineeton resurssi. Tämän osaamisen ja tiedon soveltaminen, jaka-

minen ja uuden osaamisen luonti rakentavat yritysten kilpailukykyä kasva-

villa markkinoilla. Kaikki resurssit eivät kuitenkaan ole yhtä tärkeitä tai pai-

navia yrityksen arvonluonnissa (Peres & Pablos 2003). Kilpailukykyä ra-

kennetaan tunnistamalla yritykselle kilpailuetua tuottavat resurssit ja pää-

omat ja vahvistetaan näitä. 

 

Resurssiperustainen näkemys yrityksestä perustuu juuri ajatukseen, että 

yritys kehittyy resurssien tai resurssikombinaattien ympärille. Yrityksen 

johdon tulee ohjata ja kasvattaa yrityksen resursseja siten, että niiden 

avulla saavutetaan asetetut tavoitteet. Yrityksen resurssit ovat tyypillisesti 

niukkoja, jolloin ne tulee asemoida niin että ne tuottavat eniten hyötyä yri-

tykselle.  Barneyn (1991) mukaan yrityksen resurssit voidaan jakaa kol-

meen kategoriaan: fyysisiin resursseihin (koneet ja laitteet), henkisiin re-

sursseihin (ihmiset) ja organisaation pääomaresursseihin (raportointira-

kenne, suunnittelu, jne.). Resurssit ovat arvokkaita, kun ne käsittävät tai 

toteuttavat yrityksen strategioita jotka parantavat suorituskykyä. Yrityksen 

ominaisuudet tulevat resursseiksi, kun ne luovat mahdollisuuksia tai pie-

nentävät uhkia yrityksen ympäristöstä. 

 

Prahalad ja Hamel (1990) kirjoittavat yrityksen todellinen kilpailuedun läh-

teen olevan johdon kyky yhdistää teknologiat ja yrityksessä olevat taidot 
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osaamiseksi, joka mahdollistaa yksittäisten liiketoimintojen kyvyn vastata 

muuttuviin liiketoimintamahdollisuuksiin.  

 

Strategisen johtamisen koulukunnista voidaan erottaa kaksi kilpailuetua 

tuottavaa näkökulmaa: ulkoinen toimintaympäristö ja yrityksen strategia 

sekä yrityksen sisäiset tekijät. Yrityksen ulkoisella toimintaympäristöllä tar-

koitetaan liiketoimintaympäristöä jossa yritys toimii ja keiden kanssa yritys 

kilpailee ja tekee yhteistyötä. Yrityksen sisäiset tekijät ovat olemassa ole-

vat resurssit, kyvykkyydet ja tieto, mitä yritys osaa ja omistaa sekä mitä 

yritys osaa paremmin kuin muut ja millä osaamisella se kilpailee markki-

noilla. Osaamisen rooli yrityksen tuloksen tekijänä on täten merkittävä. 

 

Jotta yrityksen olemassa olevan tiedon ja osaamisen asemointi on mah-

dollista, täytyy yrityksellä olla tietämys, mikä osaaminen on sen strategian 

kannalta olennaista ja onko sillä juuri tätä tarvittavaa tietoa omassa orga-

nisaatiossaan. Tämän kartoittamiseksi voidaan toteuttaa osaamiskartoitus 

organisaatiossa. 

 

Tyypillisesti osaamiskartoitus tehdään organisaation kehittämisen näkö-

kulmasta ja vahvasti tulevaisuuden haasteita peilaten: mitä osaamme nyt, 

mitä osaamista tarvitsemme tulevaisuudessa ja miten kehitämme osaa-

mistamme. Tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää päälinjasta poiketen 

erityisesti resursoinnin näkökulmasta strategisesti tärkeät roolit, niihin liit-

tyvä osaaminen ja osaamisen mittaaminen. 

 

Kirjavainen ja Laakso-Manninen (2000) määrittelevät ns. roolipohjaisen 

osaamisprofiloinnin. Tässä osaamismäärittelyn perimmäisenä tarkoitukse-

na on viedä juuri strategia käyttäytymisen tasolle: tunnistamalla toiminnan 

kannalta keskeiset roolit, määrittelemällä rooleihin liittyvät kriittiset menes-

tystekijät ja luomalla tältä pohjalta kullekin roolille ideaaliprofiili. Roolilähes-

tymistavan lähtökohtana ovat liiketoimintaprosessin strategiset päämäärät 

tai tiimin missiota kuvaavat avaintulokset. Näiden pohjalta pyritään tunnis-

tamaan keskeiset roolit. Rooliin liittyviä osaamisvaatimuksia voidaan mää-
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ritellä useilla eri tavoilla. Kirjavaisen ja Laakso-Mannisen esittämiä tapoja 

on esitelty taulukossa 1. 

 
Taulukko 1. Rooliin liittyvän osaamisen eri määritystavat (Kirjavainen & 

Laakso-Manninen 2000 mukaillen) 

Osaamisen määritystapa Sisältö 

Osaamisniput 
Määritetään erilaisia tieto-, taito- ja asennenip-
puja 

Osaamislistaukset Listataan tarvittavat tiedot, taidot ja asenteet 

Differentiaattorilähestymistapa 
Etsitään ne ominaisuudet, jotka erottavat huip-
puosaajat tavallisista tai pätevät epäpätevistä 

Menestystekijöiden listaami-
nen 

Tunnistetaan rooliin liittyvät tehtävä-, tuotos- ja 
tulososaaminen, sekä tiedot, taidot ja asenteet 

 
 

Roolipohjaisen osaamismäärittelyn suurin haaste on löytää oikea organi-

satorinen taso. Roolien tulisi olla sopivasti samankaltaisia, jotta niistä ker-

tyy rajallinen joukko ja osaamismäärittelyt ovat tarkoin kohdennettuja. ”Jär-

jestelmänäkökulmasta roolipohjaisen osaamisen johtamisen tehokkuus 

nojaa kuitenkin siihen, että yksi menestystekijä voidaan organisaation si-

sällä määritellä vain yhdellä tavalla, eivätkä tietojärjestelmät toisaalta täyty 

kriittisistä menestystekijöistä, jotka koskevat vain yhtä tai kahta ihmistä 

koko organisaatiossa” (Kirjavainen & Laakso-Manninen 2000). 

 
Tutkittaessa osaamiseen liittyvää käsitteistöä, tärkeää on ymmärtää mitä 

osaamisella oikein tarkoitetaan. Lukiessa aihepiiriin liittyvää kirjallisuutta 

voi huomata asiasta käytettävän useimmiten sanoja osaaminen (know-

how), pätevyys (competence) ja kyvykkyys (capability). 

 

Osaamisen käsite on myös muuttunut merkittävästi vuosien varrella.  En-

simmäisen määrittelyn osaamiskäsitteelle lanseerasi David McCelland 

vuonna 1973. Hän viittaasi osaamisella tiettyyn suoritukseen vaikuttaviin 

tekijöihin. Hän kuvailee osaamista laajasti käsittäen kaikki psykologiset ja 

käyttäytymiseen liittyvät ominaisuudet, jotka liittyvät menestykseen. Kun 

osaamisen käsite kypsyi, ajattelu muuttui yksityiskohtaisempaan käsityk-



 11 

seen osaamisesta: tieto, taidot, kyvyt, muut ominaisuudet jotka erottivat 

korkeatasoisen suorituksen keskivertosuorituksesta. (Athey & Orth 1999.) 

 

Prahalad ja Hamel (1990) toivat osaamisen käsitteen yrityksen strategisel-

le tasolle esittelemällä ydinosaamisen määritelmän. Ydinosaamisella tutki-

jat tarkoittivat ainutlaatuista älykkyyttä, prosessi- ja tuoteosaamista yhdis-

tettynä markkinoiden kilpailukykyyn. Nykyään puhutaan enemmän organi-

saation osaamisesta, jolla viitataan koko yrityksen kollektiiviseen oppimi-

seen (osaamiseen) ja suorituskykyyn. 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Tämän tutkielman tutkimusasetelman taustalla on yrityslähtöinen osaami-

sen kartoittamisen tarve suuressa kansainvälisessä sähkövoimatekniikan 

yrityksessä. Tutkimuksen tavoitteena on määrittää yritykselle prosessi, 

jonka avulla saadaan määriteltyä resursoinnin näkökulmasta strategisesti 

tärkeimmät roolit ja osaamisalueet, kuvata ne yksiselitteisellä yritykselle 

selkeällä tavalla sekä määrittää niiden mittaamiseen käytetty asteikko.  

 

Yritys on johtava sähkövoima- ja automaatioteknologiayhtiö, jonka palve-

luksessa työskentelee noin 100 maassa noin 150 000 henkilöä. Suomessa 

yrityksellä on henkilöstöä noin 5500. Yritys toimittaa laitteistoja ja järjes-

telmiä sekä huoltopalveluja eri teollisuudenaloille. Yritys on yksi Suomen 

suurimmista teollisuuden kunnossapitäjistä. 

 

Tutkimuksen kohdeyksikkö tuottaa projektointi-, huolto- ja kunnossapito-

palveluja eri teollisuuden toimialoille: öljy-, kaasu-, kaivos-, kemian-, metal-

li-, lääke-, metsä-, ja meriteollisuudelle. Yksikkö muodostuu kuudesta eri 

huoltoliiketoimintayksiköstä.  

 

Työn taustana on ymmärtämys käytettävissä olevien resurssien rajallisuu-

desta, osaajien määrän ohentumisesta, liiketoimintojen eri tilanteista 
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(kuormitus), halusta rakentaa uusi tapa resurssien ristiinkäytölle sekä halu 

selvittää alihankintana ostettava osaaminen. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja rajaus 

 

Tutkimuksen tavoitteena on kuvata prosessi, jolla saadaan määriteltyä 

resursoinnin näkökulmasta strategisesti tärkeät työroolit, niiden osaaminen 

ja osaamisen mittaaminen.  

 

Tässä työssä ei toteuteta itse osaamiskartoitusta vaan keskitytään vain 

sen luomiseen. Osaamiskartoitus tullaan toteuttamaan kohdeyrityksen 

toimesta seuraavien kvartaalien aikana. Työn teoriaosuudessa pohditaan 

eri näkökulmista prosessiin vaikuttavia tekijöitä ja pyritään ymmärtämään 

niiden teoreettinen viitekehys. Tutkimuksen aineisto tullaan keräämään 

yhden strategisesti tärkeän työroolin osaamiskartoituksen määrittelypro-

sessin aikana. Tuloksia tullaan soveltamaan muiden osaamisten määritte-

lyprosessien aikana. Tutkimuksessa pyritään ymmärtämään, mitkä tekijät 

ovat ratkaisevia prosessin kunniakkaassa loppuunsaattamisessa ja kuinka 

prosessi voidaan toteuttaa tehokkaasti. Osaamiskartoitusta lähestytään 

erityisesti resursoinnin näkökulmasta. Osaamiskartoituksen pääpaino ei 

siis ole vain henkilöstön kehittäminen, vaan olemassa olevien resurssien 

tehokas käyttö ja aineettoman pääoman kartuttaminen.  

 

Kirjallisuudesta löytyy julkaisuja erilaisissa toimintaympäristöissä toteute-

tuista osaamiskartoituksista. Tutkimukset kohdistuvat pääosin osaamisen 

kartoittamiseen organisaation kehittämisen näkökulmasta. Kartoittamisella 

tähdätään myös resursoinnin osaamisaukkojen löytämiseen (mitä resurs-

sia tarvitaan tulevaisuudessa, mikä resurssi uupuu). Osaamiskartoitusta 

puhtaasti resursoinnin näkökulmasta ei ole kuitenkaan tarkasteltu kirjalli-

suudessa. Resursoinnin osaamiskartoituksella pyritään löytämään erityi-

sesti niitä yhteisiä nimittäjiä eri yksiköiden työroolien sisältä, jotka ovat 

edellytyksinä eri tiimien välisten resurssien ristiinkäyttämiseksi. Uniikin tut-
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kimuskohteesta tekee myös sen toimialan moninaisuus (organisaation yk-

siköiden asiakkaat toimivat usealla eri toimialalla). 

 

1.3 Tutkimusongelmat 

 

Tutkielman päätutkimuskysymys on 

 

Miten määritellään kattavasti tutkitun organisaation strategian kan-

nalta kriittiset ristiinkäytettävät roolit ja niiden ydinosaamiset? 

 

Tutkielman alakysymykset, joilla pyritään saamaan vastaus pääkysymyk-

seen ovat:  

 

Mitkä asiat tulee huomioida ristiinkäytettäviä rooleja ja osaamisia 

määriteltäessä? 

 

Jotta ristiinresursointi yksiköiden välillä on mahdollista, on tärkeää määri-

tellä strategisesti tärkeät roolit ja niiden osaaminen tarpeeksi laajasta nä-

kökulmasta. Osaamiskartoitus on yrityksessä liian työläs toteuttaa, jos 

strategisesti kriittisiä osaamisia on liian paljon ja merkityksetön jos niitä on 

liian vähän. 

 

Keitä ovat yrityksen eri toimijat määrittelyprosessissa? 

 

Kun osaamiskartoitusta toteutetaan ja sen sisältöä määritetään, on hyvä 

ymmärtää, keitä ovat eri toimijat osaamiskartoituksen toteuttamisen näkö-

kulmasta ja kuka ylläpitää osaamiskartoitusta organisaatiossa. 

 

Millä keinoin saavutetaan heterogeenisten yksiköiden (asiakkaat eri 

toimialoilta) välillä yhteisymmärrys mitattavista rooleista ja osaami-

sen eri tasoista? 
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Yksiköissä tarvittava osaaminen on hieman erilaista eri asiakastoimialoista 

johtuen. Millä keinoin ja minkälaisin toimenpitein päästään määrittämään 

tällä ryhmällä yhteisesti sovitut ristiinkäytettävät roolit ja osaamismääritte-

lyt. 

 

1.4 Tutkielman rakenne 

 

Ensin tutkielmassa esitellään aiheeseen liittyvää teoriatausta osaamisen 

strategiseen asemointiin ja osaamisen määrittelyyn liittyen. Tässä kappa-

leessa esitellään myös resursoinnin ja roolien määritelmiä. Teoriaosuu-

dessa pyritään määrittelemään työn keskeisimmät käsitteet ja niiden teori-

aan pohjautuvat taustat. Tutkielman teoreettinen viitekehys on esitetty ku-

vassa 1.  

 

 

Kuva 1. Tutkielman teoreettinen viitekehys 

 

Teoriassa pyritään etenemään suuremmista asiakokonaisuuksista kohti 

tutkimuksen ydintä: kyvykkyyksiä, rooleja ja osaamisen määrittelyä. Ku-

vassa 1. on esitetty myös eri käsitteiden välisiä kytköksiä ja vaikutuksia 
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toisiinsa. Tutkielmassa rakennettavan prosessin kannalta roolit ja niiden 

osaaminen ovat osaamiskartoituksen lopputulos.  

 

Teorian jälkeen työssä esitellään tarkemmin tutkimuksen kohde, kohdeor-

ganisaatiossa toteutettu osaamiskartoituksella mitattavan strategisen 

osaamisen määrittelyprosessi ja siitä saatu aineisto. Lopuksi työssä esite-

tään toteutetun prosessin lopputuloksia ja pohditaan niiden sisältöä. Työn 

yhteenvedossa pohditaan työtä kokonaisuutena ja esitellään ehdotuksia, 

kuinka muut yritykset voivat hyödyntää tutkimuksen lopputuloksia. 
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2 STRATEGIALÄHTÖINEN HENKILÖSTÖSUUNNITTELU JA OSAA-

MINEN 

 

Resurssiperustainen strateginen ajattelu korostaa yrityksen omistuksessa 

olevien resurssien, niin henkisten kuin fyysistenkin, merkitystä. Kilpailue-

tua voidaan saavuttaa yhdistelemällä liiketoiminnan kannalta arvokkaita 

resursseja. Resurssit tai niiden puute voivat olla myös yrityksen kasvun 

este. Jokaisella yrityksellä on erilainen pääsy resursseihin, rahoitukseen 

jne. Se kuinka yritys käyttää näitä mahdollisuuksiaan tuo sille kilpailuetua 

muihin toimijoihin nähden. Resurssiperustaisen strategisen ajattelun ja 

tutkimusnäkökulmien tunnetuimpia kehittäjinä voidaan pitää mm. seuraa-

via tutkijoita: Hamel, G. & Prahalad, C.K. (Competence-based Strategic 

Management) ja Barney, J.B.  

 

Resurssilähtöinen näkökulma strategiaan tuli laajaan tietoisuuteen Praha-

ladin ja Hamelin kirjan ”Competing the Future” (1994) myötä. Tutkijat kes-

kittyivät tutkimuksissaan ydinosaamisen määrittämiseen ja sen asemointiin 

yrityksen kilpailustrategiassa. Hamelin ja Prahaladin mukaan ydinosaami-

nen on organisaation kollektiivista osaamista, josta voidaan nostaa esiin 

kolme ominaisuutta: 

- osaaminen luo arvoa asiakkaalle, 

- osaaminen mahdollistaa pääsyn uusille markkinoille ja  

- osaamista on vaikea kopioida. 

Kirjoittajien tutkimuksen taustalla oli vahvasti juuri teknologiaosaamisen 

käsite. 

 

Bareny (1991) puolestaan esitteli kuuluisan määritelmän (VRIN) kilpailue-

tua tuottavista resursseista. Sellaiset resurssit tuottavat yritykselle eniten 

kilpailuetua, jotka ovat arvokkaita (valuable), harvinaisia (rare), vaikeasti 

jäljiteltävissä (in-imitable) ja ei helposti korvattavissa (non-substitutable). 

 

Osaamiseen liittyvää arvoa yrityksen liiketoimintastrategian näkökulmasta 

voi lähestyä myös yrityksen pääoman kautta. Liiketoimintaa tekevän yri-
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tyksen pääoma määritellään jaettavaksi aineelliseen pääomaan ja aineet-

tomaan pääomaan. Aineellisella pääomalla tarkoitetaan yrityksen koneita 

ja laitteita. Aineettomalla pääomalla puolestaan viitataan yrityksen ei-

fyysisiin asioihin jotka tuottavat hyötyä yritykselle tulevaisuudessa. Projek-

tointi- ja huoltoliiketoimintaa tekevän yksikön liiketoiminnan pääasiallinen 

pääoma voidaan sanoa olevan lähes pelkästään aineetonta pääomaa, 

tietopääomaa. 

 

Organisaatioiden menestyminen nyky-yhteiskunnassa riippuu suurelta 

osin niiden aineettomasta pääomasta sekä kyvystä hyödyntää sitä. Aineet-

toman pääoman, jonka synonyymeinä käytetään myös termejä tietopää-

oma, älyllinen pääoma, osaamispääoma, aineeton varallisuus ja näkymät-

tömät voimavarat, merkitys on suuri erityisesti tietointensiivisissä organi-

saatioissa, joissa se muodostaa pääosan organisaation resursseista. 

(Lönnqvist et al. 2005) 

 

Tietopääomaa kuvataan myös yrityksen kykynä muuttaa aineettomat hyö-

dykkeet, osaaminen ja uusiutumiskyky taloudelliseksi arvoksi yritykselle. 

(Ståhle & Grönroos 1999) 

 

Zack:n (1999) mukaan aina ei riitä yrityksen kilpailukyvyksi se, että sillä on 

ylivoimaiset resurssit, joita voidaan imitoida, kopioida tai korvata kilpailijoi-

den kyvykkyyksillä. Kilpailuetua ja lisäarvoa asiakkaalle saavutetaan vasta 

ymmärtämällä kuinka ylivoimaisia resursseja tulisi yhdistää ja kehittää pa-

remmin kuin kilpailijat. Tähän pohjautuen voidaankin sanoa tiedon olevan 

yrityksen tärkein strateginen resurssi ja yrityksen kyky hankkia, integroida, 

varastoida, jakaa ja lisätä tietoa sen tärkein valmius rakentaa kestävää 

kilpailuetua.  

 

Vaikka osaaminen ja tieto onkin nykyaikana keskiössä tehtäessä liiketoi-

mintaa, vaikuttaa yrityksen ja organisaation moni perusasia osaamisen ja 

tiedon määrään. Yrityskulttuuri on yksi merkittävä tekijä yrityksen osaami-

sessa ja sen omaavan tiedon määrässä. Tieto-orientoituneissa organisaa-
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tioissa, kuten yliopistoissa kannustetaan oppimiseen ja jopa palkitaan siitä. 

Yritystenkin tulisi kehittää omaa kulttuuriaan pohtimalla kuinka kulttuuri voi 

tukea uuden tiedon luontia, tiedon jakamista ja käyttöä (Davenport et. al. 

2000). 

 

Jouko Hannus (2004) nivoo yhteen yrityksen strategisen menestyksen 

avaimet kolmen kaupaksi: tarvitaan tehokkaita strategioita, kyvykkyyksiä ja 

toimintamalleja. Strategia määritellään organisaation tahtotilaksi, ulkoisen 

asemoinnin avainvalinnoiksi ja sisäisten voimavarojen kehittämistoimenpi-

teiksi. Kyvykkyydet muodostuvat Hannuksen mukaan organisaation 

osaamisesta, prosesseista ja IT-ratkaisuista ja toimintatavat määrittävät 

tavan, jolla organisaatio luo arvoa asiakkailleen ja tavan, jolla organisaatio 

toimii sisäisesti. 

 

Kun puhutaan osaamisesta, kyvykkyyksistä, kompetenssista ja tiedosta, 

puhutaan aina luonnollisista henkilöistä tai niiden muodostamista organi-

saatioista. Siksi yrityksen yksi menetyksen kriittinen tekijä on henkilöstö-

voimavarojen johtaminen. 

 

Henkilöstöjohtamisen tärkeä osa on henkilöstön määrän ja laadun suunnit-

telu erityisesti organisaation strategisen kasvu- tai sopeuttamistavoitteiden 

perusteella. Strategisen kasvun tilanteessa yrityksen lähtökohtana ovat 

orgaanisen kasvun ohella myös yritysostot ym. Sopeuttamisen tilanteessa 

joudutaan tarkastelemaan eläköitymisen ja muun luonnollisen poistuman 

ohella radikaalimpia sopeuttamiskeinoja kuten irtisanomiset ja henkilöstön 

lomautus (Hannus 2004). 

 

Puhutaan henkilövoimavarojen strategisesta johtamisesta ja suunnittelus-

ta. Juhani Kauhasen (2012) mukaan ”henkilöstövoimavarojen strategisella 

suunnittelulla tarkoitetaan prosessia, jonka avulla määritellään henkilöstö-

voimavaroille asetettavat tavoitteet, kehitetään henkilöstöstrategiaa tavoit-

teiden saavuttamiseksi ja laaditaan henkilöstöpolitiikka henkilöstöjohtami-

sen eri osa-alueille.” Henkilöstövoimavarojen strategisen suunnittelun 
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päämääränä on järkevä henkilöresurssien käyttö ja se tuottaa tietoa henki-

löstötarpeesta sekä määrän, että laadun suhteen. 

 

Henkilöstövoimavarojen strateginen johtaminen saa toimintaraaminsa yri-

tyksen strategiasta. Johtamisen toimenpiteisiin kuuluu tyypillisesti työn 

muotoilu, henkilöstön hankinta, henkilöstön kehittäminen, palkitseminen, 

ylläpito ja vähentäminen (Kauhanen  2012). Organisaation resursointi liit-

tyy läheisesti näihin henkilöstöjohtamisen toimenpiteisiin. Osaaminen on 

myös nostettu 1980-luvulta lähtien yhdeksi yrityksen menestymisen edelly-

tykseksi liikeidean, strategian organisaatiorakenteen ja organisaation si-

säisten prosessien rinnalle (Viitala 2006).  

 

Hooghiemstra (1992) määrittelee teoksessaan henkilöstön osaamisen ja 

ydinkyvykkyydet henkilöstöhallinnon toimien keskiöön. Siis osaamisen kar-

toittaminen ja hallinnointi on henkilöstöhallinnon lähtökohta ja tukipilari ja 

vaikuttaa kaikkeen henkilöstöjohtamiseen liittyvään toimintaan. Osaami-

nen vaikuttaa henkilöstön palkitsemiseen ja suorituksen johtamiseen. Rek-

rytointiin vaikuttavat yrityksen oma osaaminen, tarvittavat uudet tai täyden-

tävät osaamiset ja henkilöstön vaihtuvuus. Yrityksen sisäinen työkierto ja 

eri urapolut kehittävät osaamista, mutta myös määräytyvät osaamisen 

mukaan. 

 

Perustan osaamisen kehittämiselle muodostavat organisaation strategian 

määrittely ja strategisten kyvykkyyksien analyysi. Kuvassa 2. esitetään 

periaate strategialähtöisen osaamisen kehittämisohjelman määrittämisek-

si. (Hannus 2004.) 
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Kuva 2. Strategialähtöisen osaamisen kehittämisen ohjelman määrittelyn 

periaate (Hannus 2004). 

 

Kuvan 2. mukaan yrityksen visio ja strateginen asemointi yhdessä arvojen 

ja mission kanssa määrittelevät strategian mukaiset osaamiset ja näiden 

osaamisten tavoitetaso. Osaamisen kehittämisen ohjelma pitää sisällään 

nykyisen osaamistason ja strategian edellyttämän tason määrittelemät 

kehittämiskuilun edellyttämät toimenpiteet.   

 

Hätönen (2004) kuvaa henkilöstön kehityssuunnitelmien ja kehittämisen 

muodostuvan osaamiskartoituksesta, osaamisen tavoiteprofiilien laadin-

nasta ja kehityssuunnitelmista. Kuvassa 3. on esitetty Hätösen malli. 
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Kuva 3. Kehityssuunnitelmat ja kehittäminen (Hätönen 2004 mukaillen) 

 

Osaamiskartoitusta ohjaavat organisaation strategiat ja tavoitteet. Organi-

saation visio ja kehittäminen seuraavat tätä prosessia. Prosessiin kuuluu 

myös palautteet ja seuranta. Hätösen mukaan osaamisen määrittely ja 

kehittäminen ovat yhteistoiminnallista tekemistä ja sinällään edistää työn-

tekijöiden yhteistyötä. Yhdessä tekemisen myötä on alettu ymmärtää eri 

työntekijöiden ja työntekijäryhmien työtä ja niissä tarvittavaa osaamista. 

 

2.1 Resursointi ja määriteltävät roolit 

 

Oikea resursointi on tärkeää yrityksen kilpailuedun näkökulmasta. Robert 

M. Grantin (1991) mukaan yrityksen sisäiset resurssit ja kyvykkyydet luo-

vat suunnan yrityksen strategialle ja resurssit ja kyvykkyydet ovat myös 

yrityksen ensisijainen tulonlähde. Liiketoimintastrategian tasolla on tärkeää 

ymmärtää resurssien, kilpailun ja kannattavuuden välisistä suhteista. 
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Paul Iles (2009) esittelee teoksessaan käsitteen ”henkilöstön resursointi” 

(employee resourcing). Hän määrittelee henkilöstöresursoinnin sisältävän 

uuden henkilöstön rekrytoinnin, henkilöstön vähentämisen sekä työ suori-

tuksen ja olemassa olevan potentiaalin johtamisen. 

 

Henkilöstön resursointi sisältää metodit ja lähestymistavat, joita työnantaja 

voi käyttää resursoimalla organisaationsa siten, että tärkeimmät tavoitteet 

tullaan saavuttamaan (lbid.). Tutkijan mukaan yrityksen valitsema tapa 

rakentaa ja toteuttaa resursointia, on riippuvainen yrityksen tavasta arvot-

taa omistajien intressit ja lukemattomat tilannekohtaiset ominaisuudet. Ti-

lannekohtaisilla ominaisuuksilla Iles tarkoittaa: työvoiman luonnetta, liike-

toiminta strategiaa, johtamisfilosofiaa, teknologiaa, ammattiliiton mu-

kanaoloa, työvoiman saatavuutta, lainsäädäntöä ja yhteiskunnallisia arvo-

ja, joiden pohjalta yritys toimii. 

 
Roolit 
 
Riitta Viitala kuvaa teoksessaan (2006) työtutkimusta, josta nyttemmin 

käytetään ilmausta työn analysointi ja kehittäminen. Tämä tarkoittaa työn 

ja toimintaympäristön erittelyä järjestelmällisesti kerätyn tiedon avulla. 

Työn analysoinnissa ja kehittämisessä esiintyy erilaisia termistöjä työroolin 

sisällön määrittelemiseksi: työnkuvaus, toimenkuva ja tehtäväluettelo. 

Toimenkuva ja tehtäväluettelo ovat enemmän työroolin  yleiskäsitykseen 

perustuvia kuvauksia roolista.  Työnkuvaus puolestaan perustuu kunkin 

henkilön työstä yksilöllisesti laadittuihin työnkuvauksiin eikä ammattinimik-

keiden perusteella muodostettuun yleiskäsitykseen. Samalla nimikkeellä 

työskentelevien ihmisten työn vaativuus voi olla erilainen, esim. juuri aloit-

tanut ja pitkään työtä tehnyt. 

 

Tässä työssä lähtökohtana on eri yksiköissä työskentelevien, samaa työ-

roolia tai titteliä edustavien henkilöiden tehtävien erilaisuuksien määrittä-

minen. Pyritään siis luomaan eri yksiköiden työnkuvaukset strategisesti 

tärkeille työrooleille. Työrooleilla tarkoitetaan yhtenäisiä tehtävänimikkeitä 

eli titteleitä, esim. projektipäällikkö. 
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2.2 Osaamisen määrittely 

 
Alan kirjallisuudessa osaaminen määritellään monella eri tavalla (Murray 

2003). Atheyn ja Orthin (1999) mukaan osaaminen on joukko havaittavis-

sa olevia suoritusmittoja, joihin kuuluu yksilön tiedot, taidot, ominaisuudet 

ja käyttäytyminen kuten myös kollektiiviset tiimin, prosessien ja organisaa-

tion kyvykkyydet, jotka ovat linkitetty korkeaan suoritustasoon ja luovat 

yritykselle kestävää kilpailuetua. 

  

Valtionvarainministeriön asettama työryhmä määritteli julkaisussaan 

”Osaamisen johtaminen – Kehittämishankkeen loppuraportti” (2001) 

osaamisella tarkoitettavan henkilön tietojen ja taitojen soveltamista työs-

sään. 

 

Sandberg (2000) määrittelee artikkelissaan pätevyyden muodostuvan eri-

tyistä ominaisuuksien sarjoista kuten tiedoista ja taidoista, joita käytetään 

tietyn työn tekemiseen.  David Teece (1998) puolestaan kuvaa tiedon 

muuttuvan pätevyydeksi, kun tieto-omaisuus on juurtunut yksilöiden ko-

kemuksiin ja asiantuntijuuksiin. Tällöin yritys omaa fyysiset, sosiaaliset ja 

resurssilähtöiset edellytykset luoda pätevyyttä. 

 

Lukiessa alan kirjallisuutta on syytä huomioida puhutaanko osaamisesta 

yksilöiden vai koko organisaation näkökulmasta. On tärkeää ymmärtää 

yksilön osaamisen ja osaamisten ryhmän, ns. organisaation osaamisen, 

väliset erot (Murray 2003). 

 

Murrayn (2003) mukaan osaamisen määritelmistä voidaan erottaa strate-

gisen tutkimuksen ja henkilöstöjohtamisen koulukunnat. Strategiatutkijat 

Prahalad ja Hamel (1989) olettavat yrityksen kollektiivisen osaamisen ja 

kilpailuedun muodostumisen välillä olevan linkin. Käyttäytymistieteiden 

tutkijoiden mukaan taas yksilöt omistavat erilaisia osaamisia tai taitoryp-

päitä, joita käytetään erilailla eri tilanteissa riippuen oppimisen laadusta. 
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Yritys kehittää salkun erilaisista osaamisista ja ajattelumalleista suoriutu-

akseen paremmin kuin kilpailijansa.   

 

Organisaation osaaminen 

 

Resurssiperustainen näkökulma yrityksestä on useiden teoreettisten poh-

dintojen perustana (Murray 2003). 

 

Resurssiperustainen ajattelu tähtää pysyvän kilpailuedun tekijöiden kehit-

tämiseen. Kilpailukykytekijöiden tunnistaminen ja ymmärtäminen on vält-

tämätöntä, jotta pysyvään kilpailuetuun päästäisiin. Kilpailukyky tekijöiden 

analyysi on johtanut nopeasti aineettomien ja osaamisen pohjaavien teki-

jöiden erottumiseen strategisina resursseina (Uotila 2010 (toim.)). 

 

Prahalad  ja Hamel (1994) rakensivat viitekehystä, joka muodostui keskit-

tymisestä avaintavoitteisiin, tarvittavien tekijöiden tehokkaammasta ko-

koamisesta, eri tekijöiden yhdistämisestä, resurssien säilyttämisestä orga-

nisaatiossa ja niiden tehokkaasta välittämisestä markkinoille. 

 

Yrityksen toiminnassa tarvittava osaaminen voidaan ryhmitellä eri tavoilla. 

Yksi keino laittaa yrityksen kilpailukyvylle tärkeät osaamiset järjestykseen 

on listata niitä sen perusteella, miten kriittisiä ne ovat pitkän aikavälin kil-

pailukyvylle ja miten tärkeitä ne ovat ylimmän johdon päätöksenteon kan-

nalta (Viitala 2006). 

 

Pralahad ja Hamel (1989) toivat esiin artikkelissaan ydinosaamisen käsit-

teen ja sen roolin yrityksen kilpailustrategiassa. Tutkijat nostivat esiin esi-

merkkinä Hondan strategiset ratkaisut keskittyä moottoripyörien valmistuk-

seen, kun kilpailijat eivät olleet tällä markkinoilla mukana vielä lainkaan. 

Näin Honda sai kerättyä itselleen kilpailuetua kasvattamalla omaa osaa-

mistaan ja ydinosaamista juuri moottorien valmistuksessa. Ydinosaaminen 

on eritoten nippu taitoja ja teknologioita, ei yksittäisiä teknologioita ja taito-

ja. Ydinosaamiset tuovat yritykselle pääsyn monille markkinoille, eikä ne 
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kulu käytettäessä. Osaamisen tulisi olla vaikeasti kilpailijoiden kopioitavis-

sa ja siitä pitäisi olla havaittua hyötyä asiakkaille. (Pralahad & Hamel 

1990)  

 

Sanchez (2004) puolestaan kirjoittaa artikkelissaan organisaation osaami-

sen koostuvan alan tutkijoiden mukaan taidoista (skills), kyvykkyyksistä 

(capabilities), tiedosta (knowledge), oppimisesta (learning), koordinaatios-

ta (coordination), organisaatiosta itsestään (organization) ja ihmisten väli-

sistä suhteista (relationships). 

 

Organisaation osaaminen on sitä osaamista, joka on määritelty prosessei-

hin, systeemeihin ja käytäntöihin (esim. koulutusmetodit, kehityskeskuste-

lut, jne.) jotka mahdollistavat yksilöosaamisten muuttumisen organisaation 

laajuiseksi osaamiseksi (Murray 2003). 

 

Murray (2003) esittelee artikkelissaan myös teollisuusorganisaation näkö-

kulman, jossa yritys keskittyy toimintaympäristöönsä ja asemoi strategian-

sa sen mukaan. Kilpailuetu muodostuu täten yrityksen kyvystä keskittää 

resurssinsa erityisesti toimintaympäristön luomien mahdollisuuksien mu-

kaan. Osaamiset ovat tällöin vain osa resursseja, joiden avulla  yritys luo 

strategiansa, jotka toteutuvat ennen kuin tulevat käyttöön. 

 

Organisaation osaaminen nähdään osana yrityksen kyvykkyyttä prosessi-

en ja IT-ratkaisuiden ohella ja täten tärkeänä käsitteenä modernissa stra-

tegia-ajattelussa (Hannus 2004). Hannuksen mukaan kyvykkyydet muun-

tavat sisällöllisen osaamisen arvoksi asiakkaalle, omistajalle ja/tai henkilö-

kunnalle. Hannuksen strategisen menestyksen malli on esitetty kuvassa 4. 
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Kuva 4. Strategisen menestyksen perustat (Hannus 2004). 

 
Hannuksen mukaan menestyminen vaatii yrityksen kykyä määrittää ja to-

teuttaa strategioita, kyvykkyyksiä ja toimintamalleja. Yksilön osaaminen 

nivoutuu koko yrityksen kyvykkyyteen. Hannus kuvailee yrityksen eri ky-

vykkyyksien olevan eri asemassa arvonluomisen näkökulmasta. Kuvassa 

5. on esitetty yrityksen kyvykkyyksien merkityksistä strategian näkökul-

masta. 

 

 

 

Kuva 5. Yrityksen kyvykkyydet strategisesta näkökulmasta (Hannus 2004) 

 

Kuvasta nähdään Hannuksen luokittelemat strategisesti kriittiset ja ei-

kriittiset kyvykkyydet. Vuorimallin huipulla olevat käänteentekevät kyvyk-

kyydet ja erottavat kyvykkyydet ovat menestyksen kannalta merkityksel-

Strategiat 

Kyvykkyydet 

Toimintamallit 

Määrityksen 
kyky 

Toteuttami-
sen kyky 

 
MENESTYMINEN 



 27 

tään suurimmat. Yrityksen tulisi strategisesta näkökulmasta kehittää ja 

vahvistaa näitä. Välttämättömät peruskyvykkyydet puolestaan ovat yhtei-

siä useimmille organisaatioille kyseisellä toimialalla, mutta eivät luo ainut-

laatuisuutta. Yrityksen tulisikin toteuttaa näitä kyvykkyyksiä tehokkaasti. 

Vuorimallin pohjimmaisena kyvykkyytenä ovat tukikyvykkyydet, jotka 

useimmiten liittyvät hallintoon. Nämä yrityksen tulisi strategiselta näkökul-

malta ulkoistaa. (lbid.) 

 

Yksilön osaaminen 

 

Yksilön osaaminen käsittää henkilökohtaiset ominaisuudet, taidot ja käyt-

täytymiset, joiden avulla yksilö suorittaa työtehtävän määrätyllä, mutta 

erinomaisella tavalla (Murray 2003). 

 

Lindsay ja Stuart (1997) määrittelevät yksilöosaamisen osatekijöiksi taidot, 

tieto, ominaisuudet, piirteet ja kyvyt. Tutkijoiden mukaan eri yritykset voivat 

määrittää osaamisen eri tavoin riippuen yrityskulttuurista ja liiketoimin-

taympäristöstä. Heidän tutkimuksessaan pohditaan pätevyyden määritel-

mää, jolloin näkökulmiksi tutkijat tuovat seuraavaa: henkilö on pätevä, 

koska hän keskittyy yritykselle tärkeisiin asioihin tai henkilö on pätevä, 

koska hän tekee työtänsä tavalla, jota organisaatio arvostaa. 

 

Rankin (1999) mukaan osaaminen muodostuu viidestä toisiinsa liittyvästä 

tekijästä. Osaamisen komponentit ovat hänen mukaansa tiedollinen 

osaaminen (faktat), taidot (omassa työssä tarvittavat taidot), kokemus (on-

nistumisista ja virheistä oppiminen sekä erilaisten vaihtoehtojen hallitse-

minen), uskomukset ja arvot (minkä uskoo olevan oikein ja kuinka tietoa 

tulkitsee) sekä sosiaalinen verkosto (suhteet muihin toimijoihin). 

 

Juhani Kauhanen (2012) pukee yksilön osaamisen ”käsimalliin”, jossa ih-

misen käden avulla tuodaan esiin yksilön pätevyyteen vaikuttavat tekijät. 

Sormet muodostavat kompetenssin eri osat, jotka ovat: tiedot, taidot, ko-

kemus, ihmissuhdeverkot sekä arvot ja asenteet. Kämmen puolestaan 
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muodostaa ihmisen oman henkisen ja fyysisen energian (motivaatio ja 

energia) sekä henkilökohtaiset ominaisuudet. Kauhasen mukaan tiedot, 

taidot ja kokemus muodostavat asiantuntemuksen (lbid.). 

 

Lähes kaikissa yksilön osaamiseen liittyvässä määritelmässä tuodaan 

esiin yksilön tietoa, joka ei ole helposti jaettavissa. Se on kokemusperäistä 

osaamista, ns. hiljaista tietoa. Siksi onkin tärkeää huomioida yksilön 

osaamista pohdittaessa tiedon eri muotoja. Tieto on filosofian tietoteorian 

perinteisen määritelmän mukaan hyvin perusteltu tosi uskomus ja se voi-

daan jaotella teoriatiedoksi ja hiljaiseksi tiedoksi. Teoriatieto voidaan il-

maista sanoin ja numeroin ja sitä voidaan jakaa tiedostoina, tieteellisinä 

kaavoina, kirjoina ja manuaaleina. Teoriatieto voidaan jakaa helposti hen-

kilöltä toiselle muodollisesti ja systemaattisesti. Hiljainen tieto puolestaan 

on henkilökohtaista ja vaikeasti dokumentoitavaa tietoa. Hiljaista tietoa on 

vaikea pukea sanoiksi ja jakaa henkilöiden välillä. Hiljainen tieto on vah-

vasti ankkuroitu yksilön toimintaan ja kokemukseen ja siihen vaikuttavat 

henkilön ihanteet, arvot ja tunteet. (Nonaka et al. 1998). 

 

Kirjavainen ja Laakso-Manninen (2000) listaavat yksilöosaamisen johtami-

sen lähestymistapoja taulukon 2 mukaisesti. 

 
Taulukko 2. Strategialähtöisen yksilöosaamisen johtamisen lähestymista-

vat (Kirjavainen & Laakso-Manninen 2000) 

Strategialähtöinen 
osaamisen hallinta 

Kyvykkyyspohjainen 
yksilöosaamisen kehit-
täminen 

Kilpailullisesti ar-
vokkaan HRM-
järjestelmän luomi-
nen 

OSAAMISTARKASTELUN KIINNEKOHTIA 

Nykyiset strategiset 
tavoitteet ja työroolit 

Tulevaisuudessa asiak-
kaalle tuotettavat hyödyt 

Yrityksen visio 

OSAAMISTARKASTELUN PÄÄKOHDE 

Yksilöosaamispohja 
kokonaisuudessaan 

Yrityksen ydinkyvykkyy-
det ja niihin liittyvät yksi-
löosaamiset 

Strategiset HRM-
valmiudet 

OSAAMISANALYYSIEN ETENEMINEN 

Määritellään roolien 
ideaaliosaamisprofiilit, 
kartoitetaan yksilöiden 

Määritellään yrityksen 
kyvykkyysaie (Mitä asi-
akkaan huolia ollaan 

Määritellään eri or-
ganisatoristen taho-
jen välisessä dialo-
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osaamiset ja pyritään 
erilaisin henkilöstön 
kehittämisen toimenpi-
tein saamaan ne vas-
taamaan ideaaliprofii-
leja 

poistamassa, mitä hyöty-
jä tarjoamassa?); mallin-
netaan liiketoimintapro-
sessit ja tunnistetaan ne 
prosessien kohdat, jotka 
ovat oleellisia hyötyjen 
luomisen kannalta sekä 
määritellään ne tulokset, 
joita yrityksen kyvykkyyk-
sien on näissä kohdissa 
tuotettava; puretaan ky-
vykkyystulokset konkreet-
tisiksi osatekijöiksi (myös 
yksilöosaamiseksi) ja 
yhteenvetojen kautta 
johdetaan näistä kuvauk-
sia yrityksen ydinkyvyk-
kyyksistä  

gissa HRM-
päämäärät (Mitä yri-
tyksen HRM:n pitää 
tuottaa?), tunniste-
taan ja linjataan tär-
keimmät HRM-
käytäntöjen yhdistel-
mät (strategiset 
HRM-valmiudet) ja 
täsmennetään eri 
HRM-osapuolien 
keskinäiset roolit 
(HRM-organisaatio) 

OSAAMISTARKASTELULLA TAVOITELTAVAT HYÖDYT 

Luoda järjestelmä, jo-
ka tuottaa (karkeah-
koa) kokonaiskuvaa 
nykyisestä osaamis-
pohjasta, auttaa enna-
koimaan uhkaavia 
osaamispuutteita ja 
kohdentamaan kehit-
tämistoimenpiteitä pa-
himpiin puutteisiin 

Organisoida jatkuvaa 
keskustelua tulevaisuu-
den yksilöiltä ja organi-
saatiolta edellyttämistä 
valmiuksista organisaati-
on eri osa-alueilla ja ta-
soilla, vahvistaa yksilöi-
den ymmärtämystä liike-
toiminnan peruslogiikasta 
(missä bisneksessä ol-
laan) sekä omasta roolis-
ta osana laajempaa liike-
toimintakokonaisuutta ja 
siten varmistaa tulevai-
suuden vision kannalta 
tärkeimpien osaamisten 
kehittyminen 

Luoda HRM-
käytäntöjen kokonai-
suus, joka sinällään 
yhtenä järjestelmänä 
ha kyvykkyytenä voi 
tuottaa yritykselle 
kilpailuetua, koska 
hallitsee ja kehittää 
yritykselle tärkeitä 
yksilöosaamisia niin 
tehokkaasti  

 

Tästä yksilöosaamisen johtamisen lähestymistavasta nousee esiin yksilö-

osaamisen määrittelyn perustelut ja eri katsantokannat strategian, yksilön 

ja yrityksen kattavan henkilöstöjohtamisen näkökulmasta. 
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Osaamisen eri tasot 

 

Jotta osaamista voidaan verrata ja mitata, täytyy ymmärtää osaamisen eri 

tasot ja niiden määrittelyt. Osaamisen eri tasojen määrittelyjä on kirjalli-

suudessa useita. 

 

Räsänen (1994) on jäsennellyt liiketoiminnassa tarvittavan osaamisen eri 

tasoille seuraavasti: hänen mukaansa se osaamisen taso, jolla liiketoimin-

nan perustoimintoja voidaan harjoittaa, vaihtelee merkittävästi. On mah-

dollista erottaa useita laadullisesti erilaisia osaamisen tasoja, joita yksilöt 

ja yritysorganisaatiot voivat vähitellen saavuttaa. Tämä tapahtuu panos-

tamalla jatkuvaan osaamisen kehittämiseen ja kunkin tason erityisiin me-

kanismeihin. Räsäsen luokituksessa osaamisen korkeimpana tasona on 

ydinosaaminen. Tämä perustuu juuri Prahaladin ja Hamelin (1990) määrit-

telyyn yrityksen ydinosaamisesta. Räsäsen luokituksessa on tärkeää erot-

taa ydinosaaminen muista osaamistasoista. Ydinosaaminen on nimen-

omaan yritystason osaamista, kun taas muut osaamistasot ovat yksilön 

osaamistasoja. Näitä yksilöosaamisia yhdistelemällä organisaatio voi saa-

vuttaa eri osaamistasoja. Ilman yksilötason osaamista ei kuitenkaan voi 

syntyä yritystason osaamista. Räsänen luokittelee osaamistasot julkaisus-

saan seuraavasti: 

  

1) Yleissivistys  

2) Ammatillinen perusosaaminen  

3) Liiketoiminnallinen erityisosaaminen  

4) Yhtymän tai yhteistyöverkoston ydinosaaminen. (lbid.) 

 

Jokaiselta yrityksessä työskentelevältä henkilöltä vaaditaan yleissivistystä, 

johon kuuluvat esimerkiksi puhe- ja kielitaito, tietyt käyttäytymisnormit ja 

kyky käyttää talouselämän perusinstituutioita. Yleissivistys saavutetaan 

pääosin kotona, mutta myös koulut ovat tärkeässä roolissa. (Räsänen 

1994)  
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Cheetham ja Chivers (1998) ovat tutkineet osaamisen eri tasoja ammatti-

pätevyyden näkökulmasta. Heidän mallinsa perustuu maailmankuulun or-

ganisaatioiden oppimisen tutkijan Donald Schönin teoriaan ”heijastavasta 

harjoittajasta” (reflective practioner). Schönin mukaan todelliset osaajat 

käyttävät hiljaista kokemusperäistä osaamista ja tietoa, joka liittyy tiettyyn 

työtehtävään. Tätä hän kutsuu käytännössä tietämiseksi (”learning in acti-

on”). Tämän lisäksi osaajat luovat joukon ratkaisuja ja opettelevat kuinka 

rajata haastavat ongelmat ratkaistavissa oleviksi kokonaisuuksiksi. Loppu-

tuloksena ammattimainen käytäntö ns. todellinen osaaminen voidaankin 

nähdä ennemmin jonkin asteisena henkilön luomana ”taiteena” kuin teori-

an täytäntöönpanona. Schönin mukaan ensisijainen ammattiosaaminen on 

kyky peilata omaa osaamista, tästä nimi ”heijastava harjoittaja”. Tämä on 

tutkijan mukaan ensimmäinen askel oppimiselle, päivittäiselle työnteolle ja 

jatkuvalle parantamiselle. (lbid.) 

 

Schönin oppien pohjalta Cheetham ja Chivers ovat luoneet mallin osaami-

sesta ja sen eri tasoista. Malli osaamisen eri tasoista on esitetty kuvassa 

6.  
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Kuva 6. Ammatillisen osaamisen eri osaamistasot (mukaillen Cheetham & 

Chivers 1998) 

 

Kuvasta 6. nähdään, että mallin ydin muodostuu neljästä eri osaamisen 

pääkomponentista: 

1) Tieto / kognitiivinen osaaminen 

2) Toiminnallinen osaaminen 

3) Henkilökohtainen / käyttäytymiseen liittyvä osaaminen 

4) Arvot ja eettinen osaaminen 

 

Jokainen näistä neljästä pääosaamistasosta hajaantuu alaosaamisiin, jot-

ka on mallissa määritelty hyvinkin pikkutarkasti. Osaamisen kaikki neljä 

pääkomponenttia muodostavat metaosaamisten kautta henkilön ammatilli-

sen osaamisen. Oppimisen näkökulmasta tätä osaamista arvioidaan kaik-

kien pääkomponenttien ja niiden alakomponenttien osalta ”heijastuskyvyn 

avulla”. Cheethamin ja Chiversin malli pureutuu osaamisen eri tasoihin 

hyvin syvällisesti. 
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Lönnqvist et al. (2005) jakavat ammatillisen osaamisen substanssiosaami-

seen, liiketoimintaosaamiseen, organisaatio-osaamiseen ja sosiaalisiin 

taitoihin. Substanssiosaamisella tutkijat tarkoittavat oman ammattialan 

osaamista ns. liiketoiminnalle ominaista asiaosaamista. Liiketalousosaa-

minen tarkoittaa liiketaloudellista yleissivistystä, joka on tarpeellista orga-

nisaation kaikille työntekijöille toimialasta riippumatta. Organisaatio-

osaamiseen kuuluu organisaation tunteminen. Tähän kuuluu liikeidea, 

strategia, historia, tuotteet ja palvelut, rakenteet ja järjestelmät. Sosiaaliset 

taidot puolestaan tarkoittavat kaikkia niitä taitoja, joita työntekijät tarvitse-

vat vuorovaikutustilanteessa. (lbid.) 

 

Spencer ja Spencerin (1993) mukaan osaaminen voidaan jakaa kyn-

nysosaamiseen ja erilaistavaan osaamiseen. Kynnysosaamisella tutkijat 

tarkoittavat välttämätöntä osaamista, jonka jokainen tarvitsee työssään 

selviytyäkseen työtehtävistään. Kynnysosaaminen ei kuitenkaan tee eroa 

keskiverron ja huipputyöntekijän välillä, sillä se tarkoittaa perustietoa jos-

tain asiasta, esimerkiksi lukutaitoa. Erilaistava osaaminen puolestaan tar-

koittaa tekijöitä, jotka erottavat oman alansa huippuosaajan keskiverto-

työntekijästä. (lbid.) Tutkijat ovat myös määrittäneet kompetenssin kausaa-

lisen virtausmallin, jossa osaaminen kuvataan käyttäytymisellä ja sen poh-

jana on muutakin kuin vain tiedot ja taidot. Kuvassa 7. on esitetty Spencer 

& Spencerin luoma malli. 

 

 

Kuva 7. Kompetenssien kausaalinen virtausmalli (Spencer & Spencer 

1993) 
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Motiivit, luonteenpiirre ja minäkuva ennustavat taitokäyttäytymistä. Tämä 

puolestaan ennustaa työsuorituksen tulosta. Kompetenssit sisältävät aina 

aikomuksen, joka johtaa toiminnan kautta tulokseen. (Spencer & Spencer 

1993) 

- Motiivit ovat asioita, joita henkilö johdonmukaisesti haluaa tai ajatte-

lee. Motiivit ohjaavat ja valitsevat yksilön käyttäytymistä. Nämä voi-

vat vaikuttaa tiedostamattomalla tasolla. 

- Luonteenpiirteet ovat ominaisuuksia ja johdonmukaisia tapoja, joi-

den kautta ihminen regoi erilaisiin tilanteisiin ja tapahtumiin. 

- Minäkuvalla tarkoitetaan ihmisen arvoja ja asenteita. 

- Taidot kuvaavat kykyä suorittaa fyysinen tai mentaalinen työsuori-

tus tai tehtävä. 

- Tieto on informaatiota, jota henkilöllä on tietystä asiasta. 

- Sosiaalinen rooli kuvaa yksilön vuorovaikutusta ryhmässä muiden 

henkilöiden kanssa. 

 

Leenamaija Otala (2000) on esittänyt, miten tieto organisaatiossa jalostuu 

volyymin vähetessä mutta arvon lisääntyessä kuvan 8. mukaisesti. 

 

 

Kuva 8. Tiedon jalostuminen (Otala 2000 mukaillen) 
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Kun tieto muuttuu datasta kohti viisautta ja tietämystä, lisääntyy sen arvo 

yritykselle. Samalla kodifioitu eksplisiittinen tieto muuttuu enemmän hiljai-

seksi, piileväksi tiedoksi. 

 

Nonaka (1994) jakoi tiedon eksplisiittiseen ja hiljaiseen tietoon perustuen 

Michael Polanyin (1966, 4; Ref. Nonaka 1994) teoriaan siitä, että ”tie-

dämme enemmän kuin osaamme kertoa”. Eksplisiittinen tieto voidaan 

koodata ja ilmaista helposti lauseina, numeroina, muotoina tai malleina. 

Hiljainen, piilevä tieto on henkilökohtaista ja se on sitoutunut henkilön toi-

mintaan uskomuksiin ja velvollisuuksiin. Hiljainen tieto on myös konteks-

tisidonnaista. Hiljainen tieto sisältää mm. uskomuksia, käsityksiä, tunteita, 

kokemuksia, arvoja, toimintatapoja ja mentaalimalleja. Nonaka (1994) esit-

ti vertauksen, jonka mukaan eksplisiittinen tieto on vain jäävuoren huippu 

kaikesta yksilön tiedosta hiljaisen tiedon jäädessä veden pinnan alle nä-

kymättömäksi. Osa hiljaisesta tiedosta jää tiedostamattomaksi jopa yksilöl-

le itselleen. (lbid.) 

 

 

2.3 Osaamisen mittaaminen 

 
Osaamista voidaan mitata erilaisilla mittareilla. Ennen osaamiskartoituksen 

toteuttamista on erityisen tärkeää määrittää yksiselitteisesti käytetyn mitta-

riston eri arvoasteikon selitykset. Kirjallisuudesta löytyy useita erilaisia 

määritelmiä mittariston asteikoksi. Yksinkertaisin mittaristo on määrittää, 

osaako henkilö määritellyn tehtävän vai ei. Tämä kaksiportainen mittaristo 

ei kuitenkaan tuo syvempää ymmärtämystä osaamisen tasosta, joten mo-

niportaisempi asteikko lienee käyttökelpoisempi osaamiskartoitusta tehtä-

essä.  

 

Yleisluonnehdinta osaamistasojen mittaristoksi on esim. 0-5 arvotettu as-

teikko, jossa 0 tarkoittaa ettei osaamista ole ja 5 puolestaan, että henkilö 

on osaamisalueen huippuosaaja (Hätönen 2004). 
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Juhani Kauhanen (2012) puolestaan esittelee osaamismatriisin, jossa 

osaamisalueiden tasoja mitataan 1-4 asteikolla (1=erinomainen taso, 2= 

hyvä taso, 3= tyydyttävä taso, 4= heikko taso/ei osaa kyseistä tehtävää).  

 

Osaamistasojen luokittelussa on tärkeää, että osaamisen kriteerit määrite-

tään käytännön toiminnan tasolla. Tasojen pitää myös erottautua selkeästi 

toisistaan, jotta ne mahdollistavat osaamisen nykytilan ja halutun tilan ar-

vioinnin sekä niiden vaatimat kehitystarpeet. (Kirjavainen & Laakso-

Manninen 2000) Ammatillisen osaamisen arvioinnissa käytetään yleensä 

3-5-portaista arviointia. Taulukossa 3. on esitetty esimerkki Kirjavaisen ja 

Laakso-Mannisen (2000) esittämästä osaamistasojen kuvauksesta. 

 

Taulukko 3. Esimerkki osaamistasoista (Kirjavainen & Laakso-Manninen 

2000) 

Taso Nimitys Kuvaus 

0 Ei osaa Ei osaa, ei tunne asiaa 

1 Aloittelija Osaa kertoa mistä asiassa on kyse, tuntee peruskä-

sitteet 

2 Noviisi Osaa perusteet, pystyy toimimaan ohjauksen alla 

3 Ammattilainen Osaa käyttää ja tehdä, sekä pystyy hyödyntämään 

työssään 

4 Asiantuntija Osaa syvällisesti, osaa opettaa asiaa sekä neuvoa 

ammattilaisia 

5 Alansa huippu Valtakunnallisesti tunnistettu osaaja 

 

Taulukosta nähdään, että osaamisen tasoissa henkilö aloittaa tasosta 0, 

jolloin hän ei osaa, eikä tunne asiaa. Osaamisen kertyessä osaamistasois-

ta korkein on alansa huippu, jonka osaaminen on valtakunnallisesti tunnis-

tettu. Alan ammattilainen, joka pystyy hyödyntämään osaamista työssään 

yltää tasolle 3. 

 

Osaamisen arvioinnilla saadaan osaamisen taso näkyväksi ja saadaan 

sellaista tietoa, joka muuten voisi olla vaikea havaita tai ymmärtää. (Ranki 

1999) 
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2.4 Teorian yhteenveto 

 

Kappaleessa 2. on esitelty työn teoreettinen tausta ja viitekehys. Osaa-

miskartoitusprosessiin liittyvät käsitteet on määritelty ja tarkasteltu osaa-

miskartoitusprosessin teoreettisia toteuttamisraameja. Tutkimuksessa 

keskitytään osaamiskartoitusprosessin määrittelemiseen erityisesti resur-

soinnin näkökulmasta ja pyritään ymmärtämään prosessiin vaikuttavia te-

kijöitä. Minkälaiset asiat ja tekijät vaikuttavat osaamiskartoituksen määrit-

telyprosessiin resursoinnin näkökulmasta. 

 

Teoriaosuudessa tarkasteltiin ensin resurssien merkitystä yrityksen strate-

gialle ja mitkä resurssit tuottavat yritykselle lisäarvoa. Teoriassa tarkastel-

tiin metodeja, joilla strategiapohjaisia resursseja ja niiden osaamisia voi-

daan määrittää. 

 

Seuraavaksi määriteltiin mitä resursoinnilla ja eri työrooleilla tarkoitetaan. 

Tässä työssä resursoinnilla tarkoitetaan samojen työroolien tehokasta ris-

tiinkäyttöä eri yksiköiden välillä. Osaamiskartoitustyön tuloksena pyritään 

saamaan lopputuloksena valituille rooleille työnkuvaukset. Tällöin voidaan 

ymmärtää paremmin eri yksiköiden välisiä eroavaisuuksia samojen roolien 

välillä. 

 

Osaamisen ja ydinosaamisen käsitteitä tarkasteltiin usean eri tutkijan nä-

kökulmasta. Kappaleessa 2.2. luotiin ymmärtämystä organisaation ja yksi-

löosaamisen eroista sekä osaamisen eri tasoista. Tässä työssä osaami-

sen tarkastelu keskittyy pääasiassa yksilön osaamisen tarkasteluun. Yksi-

lön osaamisella tarkoitetaan tietoja, taitoja ja henkilökohtaisia ominaisuuk-

sia. Osaamisen käsitteeseen liittyviä muita käsitteitä mm. uskomuksia ja 

arvoja ei sivuta empiriaosuudessa lainkaan. Osaamisen määrittämiseen 

liittyy tiiviisti ymmärrys osaamisen eri tasoista. Tämä on kriittinen kysymys 

onnistuneen osaamiskartoitusprosessin toteuttamisessa. Tässä työssä 
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pohditaan kartoituksen kannalta riittäviä osaamistasoja ja niihin johtavaa 

prosessia. 

 

Teoriakappaleen lopussa tarkastellaan osaamisen mittaamista ja eri mitta-

ristoja. Tutkimuksessa sivutaan osaamisen mittaristoja, mutta sen pohdin-

ta ja tarkastelu eivät ole osaamiskartoitusprosessin määrittelyn näkökul-

masta keskiössä.  
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3 TUTKIMUSASETELMA 

 
Tässä luvussa esittelen tutkimusasetelmani, kuinka ja missä tutkimukseni 

on toteutettu, kuinka aineisto on kerätty ja analysoitu. Lopuksi pohdin tut-

kimukseni validiteettia ja reabiliteettia. 

 

Tutkimukseni on laadullinen, eli kvalitatiivinen tapaustutkimus. Tutkimuk-

sen tarkoituksena on kuvata asioita tutkittavien näkökulmasta. Laadulli-

sessa tutkimuksessa tutkittavien mielipiteet, näkökulmat ja ajatukset tule-

vat hyvin esiin. Lähtökohtana laadullisessa tutkimuksessa onkin todellisen 

elämän kuvaaminen mahdollisimman kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi et al. 

2013). Tapaustutkimuksella puolestaan tarkoitetaan tutkimusta, jossa yksi 

tai useampi perustellusti valittu tapaus tutkitaan. Tapaus on yleensä yritys 

tai sen osa, prosessi tai osasto. Tässä tutkimuksessa tapauksena on yksit-

täisen yrityksen yksi organisaation osa. 

 

3.1 Tutkimuskohde 

 
Tutkielmassa tehdään empiirinen analyysi yrityksen strategisen osaami-

sen ja roolien määrittelyprosessista yhteistyössä tutkittavan organisaation 

HR-yksikön kanssa. Tutkimuksessa keskitytään itse prosessiin ja siihen 

miten strategisen osaamisen määrittämisen prosessi toteutetaan teollises-

sa yrityksessä liiketoimintastrategian näkökulmasta. 

 

Tutkimuksen kohteena oleva organisaatio koostuu viidestä projekteja to-

teuttavasta yksiköstä, joiden asiakaskunnan muodostavat eri teollisuu-

denalat. Yksiköt toteuttavat eri tyyppisiä ja kokoisia projektikokonaisuuk-

sia, jotka liittyvät laitteisiin, ohjelmistoihin, automaatioon ja huoltoon. Pro-

jektit voivat olla kestoltaan viikosta jopa vuosiin. Projektien suuruudet bud-

jettien osalta vaihtelevat myös muutamasta tuhannesta eurosta miljooniin 

euroihin. Yksiköt ovat henkilömääriltään erikokoisia ja ne sijaitsevat fyysi-

sesti eri paikoissa. Kuitenkin yksiköiden välillä esiintyy samoja rooleja ja 

projektit toteuttavat yrityksen pääkonttorin määrittelemää prosessia projek-
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tin etenemisestä. Tulosyksikkö on muodostettu vastikään organisaa-

tiomuutoksen kautta. 

 

Yrityksessä on tehty osaamiskartoituksia aikaisemminkin, mutta ei tutki-

muksessa toteutettavalla tavalla tai samanlaisilla määrittelyillä. Yritys ke-

rää erilaisia kurssilistauksia ja lain vaatimia pätevyystietoja omaan HRM-

tietojärjestelmäänsä. Yrityksestä löytyy myös monisatarivisiä osaamismat-

riiseja, joiden päivittäminen ja ylläpitäminen on osoittautunut mahdotto-

maksi. 

 

Yrityksen tutkimuksessa mukana olevassa organisaation osassa ei ole 

aiemmin toteutettu osaamiskartoitusta tällä laajuudella. Myöskään strate-

gisesti tärkeitä rooleja ja mitattavia osaamisia ei ole tällä menetelmällä 

määritelty aiemmin. Osaamiskartoitus toteutetaan yrityksen yhdessä yksi-

kössä kehitetyllä osaamiskartoitustyökalulla. Tähän työkaluun määritellyt 

osaamismääritteet eivät suoraan ole sovellettavissa tutkittavassa tulosyk-

sikössä, jonka johdosta tämä tutkielma toteutetaan. Tutkimuksen kohtees-

sa olevassa yrityksessä ei myöskään ole aiemmin laadittu osaamiskartoi-

tusta puhtaasti resursoinnin näkökulmasta. Työn pohjana olevasta osaa-

miskartoitustyökalusta itse työkalu ja mittaamisessa käytettävä mittaristo 

ovat suoraan sovellettavissa myös tutkittavan organisaation osaamiskar-

toituksessa. 

 

Tutkittavat roolit ovat pääasiassa asiantuntijuuteen perustuvia työnimikkei-

tä. Osin yhtenäistä osaamisvaatimuksia ollaan määritelty sisäisesti yrityk-

sessä, mutta nämä määrittelyt koetaan yksikkötasolla liian ylimalkaisiksi. 

 

Työn alussa määriteltiin henkilöstöjohtajan kanssa osaamiskartoituksen 

keskittyvän vain teknisen osaamisen määrittämiseen liiketoiminnan strate-

gian pohjalta. Kaupalliset tai henkilökohtaiset ominaisuudet jätettäisiin pois 

osaamismäärittelyistä. Osaamiskartoitusta tullaan käyttämään yrityksessä 

sisäisesti yksiköiden vastaavien toimesta resursoinnin apuvälineenä. 
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Eri toimialoilla vaaditaan omaa erityisosaamista. Joillain toimialoilla puh-

das laiteosaaminen on erityisasemassa ja toisaalla systeemiosaaminen, 

suurien monimutkaisten järjestelmien ymmärtäminen on keskeistä työn 

menestyksekkään suorittamisen kannalta. Asiakkaan näkökulmasta yrityk-

sen vahvuus on erityisesti tässä kokonaisuuksien hallinnassa ja systee-

miosaamisessa. Systeemiosaaminen saavutetaan ymmärtämällä asiak-

kaan kokonaisprosessien sisäisiä riippuvuuksia ja eri laitekokonaisuuksien 

muodostamien järjestelmien kokonaisvaltaista toimintaa. Tämä systee-

miosaaminen on pääosin pitkän työuran tehneillä henkilöillä ja sen kirjaa-

minen kodifioituun muotoon on haastavaa. Oman mausteensa toimintaan 

tuo eri toimialojen ominaispiirteet, jolloin huippuosaaja metalliteollisuuden 

huoltoyksikössä ei välttämättä ole huippuosaaja paperiteollisuuden huolto-

yksikössä. 

 

Työssä määritellyllä prosessilla pyritään löytämään nämä eri toimialojen 

ristiinkäytettävät roolit ja niiden yhteisesti määritellyt kriittiset osaamiset. 

Osaamiskartoituksen tulee tukea liiketoiminnan painopistealueita. Osaa-

mismatriisin tulee olla kaikkien hyväksymä ja ymmärtämä, tarpeeksi yksin-

kertainen ja rajattu sekä helppokäyttöinen. Samalla prosessissa pyritään 

ymmärtämään tiimien välisiä eroja osaamisvaatimuksissa, toimintatavois-

sa ja liiketoimintojen ominaispiirteissä. Osaamiskartoitus edesauttaa liike-

toiminnan kannalta oleellisen ammattiosaamisen tunnistamisessa, osaa-

misriskien tunnistamisessa sekä resurssoinnissa. Osaamiskartoituksessa 

käytetään yrityksen sisäistä osaamismatriisi työkalua, jonne määritellyt 

roolit, osaamiset ja tavoitearvot tullaan kirjaamaan. Osaamiskartoitus tul-

laan liittämään osaksi vuosittaista yksikön HR- toimintaa. 

 

3.2 Aineisto 

 

Tutkimusaineiston keruumenetelminä käytettiin dialogia, havainnointia ja 

erilaisiin dokumentteihin perustuvaa tietoa. Dialogeja käytiin niin yrityksen 

henkilöstöjohtajan (myöhemmin HRM) kanssa kuten myös työpajoihin 
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osallistuneiden asiantuntijoiden kanssa. Dialogeihin viitataan myöhemmin 

sanalla ”tapaaminen”. 

 

Yrityksen henkilöstöjohtaja vastasi yrityksen puolelta toteutetusta osaa-

mismäärittelystä. Henkilöstöjohtaja toimi linkkinä yrityksen ylimpään joh-

toon tutkimuksen toteuttamisen ajan. 

   

Tutkimusaineistona käytettiin pääasiassa yrityksessä toteutettuja tapaami-

sia ja työpajoja. Työpajoissa pyrittiin määrittelemään mitattavat strategiset 

roolit ja niihin liittyvät osaamiset. Työpajoihin osallistui henkilöstöjohtaja, 

yksiköiden johtajia ja tiiminvetäjiä. Jokainen työpajoihin osallistunut henkilö 

vastasi omassa työssään resursoinnista ja osaamismäärittelyistä oman 

yksikkönsä osalta. 

 

Tapaamiset toteutettiin helmi-huhtikuussa ja työpajat huhti-elokuussa 

2014 yrityksen tiloissa Helsingissä. Tutkimuksen tekijä osallistui aktiivisesti 

tapaamisiin työpajojen suunnitteluun, toteuttamiseen ja työpajojen lopputu-

losten kirjaamiseen. Tutkimuksen tekijä oli työskennellyt tutkitussa yrityk-

sessä vuosina 2004-2012. 

 

Aineisto syntyi dokumentoimalla ryhmätöiden ja tapaamisten kulku, käyte-

tyt menetelmät ja lopputulokset. Aineisto kerättiin yhdeksästä tilaisuudes-

ta, jotka on listattu taulukossa 4. Näistä muodostui yhden strategisesti tär-

keän roolin osaamisten määrittelyprosessi. 
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Taulukko 4. Osaamiskartoitusprosessin eteneminen 

  Ajankohta Tilaisuus Osallistujat Tarkoitus 

1 helmikuu 2014 Tapaaminen Tutkija, HRM Tutkimuksen sisällöstä sopiminen, 
yrityksen asettamat tavoitteet, 
yrityksen strategia 

2 maaliskuu 2014 Tapaaminen Tutkija, HRM Työpajojen toteutuksen ja sisällön 
määrittäminen, aikataulu 

3 maaliskuu 2014 Yhtiön johdon 
kokous 

HRM, yrityksen 
johto 

Johdon sitoutuminen osaamiskartoi-
tukseen 

4 huhtikuu 2014 Puhelinpalaveri Tutkija, HRM Ison työpajan sisällön vahvistus, 
osallistujien määrittely 

5 huhtikuu 2014 Työpaja 1 Tutkija, HRM, 5 
asiantuntijaa 

Osaamiskartoituksessa mitattavat 
roolit ja osaamislistaukset, yhteinen 
näkemys, olemassaolevat käytän-
nöt, ryhmäytyminen, hyvien käytän-
töjen esiintuonti 

6 toukokuu 2014 Puhelinpalave-
ri, virtuaalinen 
tapaaminen 

Tutkija, HRM Työpajan yhteenveto ja seuraavat 
askeleet 

7 kesäkuu 2014 Työpaja 2 Tutkija, 2 asian-
tuntijaa 

Osaamislistauksen määrittäminen 

8 elokuu 2014 Työpaja 3 Tutkija, 2 asian-
tuntijaa 

Osaamislistauksen kommentointi ja 
tarkistus 

9 elokuu 2014 Sähköposti-
vahvistus 

Kaikki Luodun osaamislistauksen validointi 

 

Ensimmäiseen työpajaan osallistui edustajat tulosyksikön jokaiselta osas-

tolta. Toiseen ja kolmanteen työpajaan osallistui tutkijan lisäksi kaksi (2) 

asiantuntijaa, jotka olivat mukana myös ensimmäisessä työpajassa. 

Osaamislistauksen validointiin osallistuivat kaikki osaamiskartoitukseen 

liittyvät henkilöt. 

 

3.3 Aineiston analysointi 

 

Tutkimuksessa saatu aineisto on analysoitu aineistolähtöisellä sisällön-

analyysi menetelmällä. Aineistosta pyrittiin löytämään sitä  kuvaavia yhtei-

siä käsitteitä ja lainalaisuuksia. Aineisto pyrittiin myös jaottelemaan eri 

luokkien tai teemojen alle. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä yhdis-

tellään käsitteitä ja näiden avulla saadaan vastauksia tutkimuskysymyk-
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siin. Sisällönanalyysi perustuu tulkintaan ja päättelyyn. Analyysissä ede-

tään empiirisestä aineistosta kohti käsitteellisempää näkemystä tutkitta-

vasta ilmiöstä. Aineiston pelkistetyt käsitteet, alaluokat ja yläluokat löytyvät 

teemoittain liitteistä 1-8. 

 

Tapaamisten ja työpajojen aikana tutkija piti tilaisuuksista pöytäkirjaa ja 

kirjasi havaintojaan kirjallisesti ylös. Työpajat nauhoitettiin osin aineiston 

validioimiseksi jälkikäteen. Tutkija litteroi työpajojen kulun. 

 

Tutkija alleviivasi aineistosta kaikki tutkimuskysymyksiin liittyvät kommentit 

ja näkökulmat. Kommenttirivejä kertyi kaikkiaan 176 kappaletta. Tämän 

jälkeen tutkija pelkisti alkuperäisilmaisuja ja pyrki ryhmittelemään niitä suu-

remmiksi kokonaisuuksiksi. Osa alkuperäisilmaisuista oli täysin samoja tai 

hyvin saman kaltaisia. Osassa ilmaisuja analysoijan oli ymmärrettävä 

kommentin tausta ja lähtökohta, jotta sen pystyi ryhmittelemään osaksi 

suurempaa kokonaisuutta. Haasteen muodostivat kommentit, jotka olisi 

voinut sijoittaa useamman eri yläluokan alle. Näiltä osin tutkija sijoittikin 

osan saman tyyppisistä kommenteista eri yläluokkien alle. Näin syntyivät 

aineiston yläluokat, joita on kaikkiaan 51 kappaletta. Nämä yläluokat ryh-

miteltiin edelleen tiiviimmiksi kokonaisuuksiksi, pääluokiksi. Pääluokkia on 

kaiken kaikkiaan 8 kappaletta. Aineistoanalyysin pääluokat on esitetty tau-

lukossa 5.  

 

Taulukko 5. Aineiston pääluokat 

  Pääluokka 

1 Johdon tuki 

2 Nykytilan analyysi 

3 Resursointi käytännössä 

4 Osaaminen / kompetenssit (resursoinnin näkökulmasta) 

5  Haasteet osaamiskartoitukselle 

6 Tavoitteet osaamiskartoitukselle   

7 Roolit osaamiskartoituksessa: 1. Prosessiin osallistuvat, 2. Osaamiskartoituksessa 
määriteltävät 

8 Osaamiskartoituksen toteuttaminen 
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Pääluokkien avulla vastataan tutkimuskysymyksiini. Päätutkimuskysymyk-

seen ”Mitkä asiat tulee huomioida rooleja ja osaamisia määriteltäessä?” 

vastaavat pääluokat 1-6: johdon tuki, nykytilan analyysi, resursointi käy-

tännössä, osaaminen/kompetenssit, haasteet osaamiskartoitukselle ja ta-

voitteet osaamiskartoitukselle. Alatutkimuskysymykseen ”Keitä ovat yrityk-

sen eri toimijat määrittelyprosessissa?” vastaa pääluokka 7: roolit osaa-

miskartoituksessa ja ”Millä keinoin saavutetaan tiimien välillä yhteisymmär-

rys mitattavista rooleista?” pääluokka 8: osaamiskartoituksen toteuttami-

nen. 

 

Aineistona käytettyjen työpajojen suunnittelussa kommentit ja näkökulmat 

painottuivat osaamiskartoituksen sisällön määrittämiseen: osaamiskartoi-

tuksessa määriteltävät roolit ja rooliin liittyvien osaamisten listaus. Itse työ-

pajatyöskentelyssä puolestaan painottui erittäin paljon osaamiskartoituk-

sen käytännön toteuttamiseen liittyvät näkökulmat, osaamiskartoituksen 

tavoitteet ja taustat, haasteet ja ylimmän johdon rooli osaamiskartoituksen 

toteuttamisen mahdollistajana. 

 

Kommenteista ja näkökulmista nousi selvästi esiin listatut kahdeksan pää-

luokkaa. Osittain pääluokkien alla olevat yläluokat ovat samankaltaisia, 

jolloin asioiden yhteydet tulevat esiin. 

 

3.4 Tutkimuksen reabiliteetti ja validiteetti 

 

Työssä olen pyrkinyt kuvaamaan tutkimusmenetelmäni siten, että tutki-

mustulosten taustalla olevasta aineistosta, sen hankkimisesta, luokittelus-

ta ja analysoinnista syntyisi selkeä kuva. Sitaateilla olen pyrkinyt todista-

maan aineistosta esiin nousevien seikkojen yhteyden aiempaan kirjallisuu-

teen. Valituista sitaateista välittyvät työpajoihin osallistuneiden näkemyk-

set ja mielipiteet. Sitaattien avulla lukijan on myös helppo yhtyä tekemiini 

johtopäätöksiin. Kuvaamani tutkimusasetelman, käyttämäni lähdekirjalli-

suuden ja aineistoanalyysin perusteella oletan, että toinen tutkija päätyisi 
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vastaavan tyyppisiin lopputuloksiin. Johtopäätöksiin vaikuttaa tutkijan oma 

työhistoria tutkimuksen kohdeyrityksessä. 

  

Tutkimukseni validiutta olen pyrkinyt parantamaan käyttämällä aineistot-

riangulaatiota. Hyödynsin tutkimustuloksia laatiessani haastatteluaineiston 

lisäksi havaintomateriaalia ja tutkimuskohteestani olevaa kirjallista materi-

aalia. 

  

Tämä laadullinen tapaustutkimus käsittelee vain yhtä tapausta; osaamis-

kartoituksen määrittelyprosessia resursoinnin näkökulmasta kohdeyrityk-

sessä. Kuten tapaustutkimukset yleensä, tämäkin tutkimus kuvaa syvälli-

sesti vain tätä tapausta. Tutkittava yritys on kuitenkin rinnastettavissa mui-

hin teollisuusyrityksiin osaamiskartoitusprosessin osalta ja täten tutkimus-

tulosten hyödyntäminen toisessa ympäristössä voi ainakin osin olla mah-

dollinen. Tutkimuksen yleistettävyys on kuitenkin rajallinen ja yrityksen 

toimintaympäristöstä, strategiasta ja sisäistä prosesseista riippuvainen.     
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4 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

Tässä luvussa esittelen tutkimukseni tulokset alakysymysten mukaisessa 

järjestyksessä. Nostan aineistosta esiin suoria lainauksia eri aihepiireihin 

liittyen. Ensin esittelen mitkä asiat tulee huomioida rooleja ja osaamisia 

määriteltäessä. Seuraavaksi tarkastelen keitä ovat yrityksen eri toimijat 

märittelyprosessissa ja kolmanneksi kerron millä keinoin saavutetaan yksi-

köiden välillä yhteisymmärrys mitattavista rooleista ja osaamisen eri ta-

soista. Lopputuloksena ehdotan näiden pohjalta prosessia, miten määritel-

lään prosessi jonka avulla löydetään kriittiset ristiinkäytettävät roolit ja nii-

den ydinosaamiset. 

 

4.1 Huomioitavat asiat roolien ja osaamisten määrittämiseksi 

 

Aineistosta nousi esiin useita näkökulmia, joita osaamiskartoitusproses-

sissa (ristiinkäytettävien roolien ja niihin liittyvien osaamisten määrittelys-

sä) tulee huomioida menestyksekkään lopputuloksen aikaansaamiseksi. 

Selkeimmin aineistosta nousi esiin tarve yrityksen johdon sitoutumiseen 

osaamiskartoitustyön toteuttamiseksi. Muita yrityksen johdon toimintaan 

liittyviä teemoja olivat linjaukset, mahdolliset muutokset organisaatiossa, 

yhteisten motivaattoreiden luominen, yrityksen strategiset valinnat ja yri-

tyskulttuuri. 

 

Johdon tuki 

 

Yrityksen johdon tuki ja sitoutuminen tarvitaan koko osaamiskartoitustyön 

aikana. Aineiston teemasta 1: Johdon tuki esiinnousseet yläluokat on lis-

tattu taulukossa 6.  
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Taulukko 6. Aineiston teeman 1. Johdon tuki yläluokat 

  Yläluokat 

1 Johdon tuki ja sitoutuminen 

2 Johdon linjaukset 

3 Johdon linjaukset tulisi olla mahdollisia toteuttaa 

4 Pohdittava mahdollisia uusia positioita organisaatiossa 

5 Luoda yhteiset motivaattorit ristiinresursoinnille yhdessä 
yksikköjen kanssa 

6 Strategiset valinnat 

7 Yrityskulttuuri 

 

Itse osaamiskartoituksen määrittelytyön tekeminen vaatii prosessiin osal-

listujilta aikaa ja työntekijöiden mahdollinen perehdyttäminen ja lisäkoulut-

taminen aikaa ja resursseja. Kaikki nämä aiheuttavat yritykselle lisäkuluja. 

Johdolta tarvitaan myös tuki ja sitoutuminen osaamiskartoituksen valittuun 

etenemismallin sekä resursointiin liittyvien pelisääntöjen määrittelemiseen. 

Johdon tulee tehdä linjauksia, jotka tukevat osaamiskartoituksen toteutta-

mista: mitä sertifiointeja vaaditaan, onko kouluttautuminen toivottavaa/ ei 

toivottava, mitä resursointityökalua/osaamiskartoitustyökalua tullaan käyt-

tämään. Nämä linjaukset tulisi olla mahdollisia myös toteuttaa linjaorgani-

saatiossa mikä vaatii yritysjohdolta näkemystä nykytilasta.  

 

Tutkimuksessa nousi esiin eri samojen ristiinkäytettävien roolien erilaiset 

määritelmät ja käytännöt yksiköissä. Tarvitaanko organisaatioissa mahdol-

lisesti uusia rooleja yhteisten määritelmien aikaansaamiseksi? Onnistumi-

sen kannalta on kriittistä, että yhteiset motivaattorit ja strategiset linjaukset 

osaamiskartoitus- ja ristiinresursointityön toteuttamiselle määritetään. Ellei 

osaamiskartoituksella ole selkeää kytköstä yrityksen strategiaan, on yksi-

köissä vaikea löytää motivaattoreita työn toteuttamiseksi. Työpajoissa 

kommentoitiin motivaattoreita mm. seuraavasti: 

 

”Resurssien ristiinkäyttöä tukevat yhteiset nimittäjät päätöksenteossa.” 

 

Yrityskulttuuri nousi myös esiin jokaisessa työpajassa. Yksiköiden käytän-

nöt sisäisten resurssien ja alihankkijoiden resurssien käytössä ovat erilai-
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sia. Arvostetaanko yrityksessä oman osaamisen vaalimista ja kehittämistä, 

vai keskitytäänkö vain kustannuksien tarkkailuun. Pitkällä jänteellä sisäis-

ten resurssien kehittäminen tuo myös kustannussäästöjä. Liitteessä 1. on 

esitetty aineiston johdon tukeen liittyvät näkökulmat. 

 

Nykytilan analyysi ja Resursointi käytännössä 

 

Toisena teemana aineistosta nousi esiin yksiköiden nykytilan analyysi. 

Jotta oikeat ristiinkäytettävät roolit ja niiden osaamislistaukset voidaan 

määrittää, täytyy ymmärtää missä yksiköissä mennään tällä hetkellä. Ny-

kytilan analyysi jaettiin seitsemään yläluokkaan, kuinka resursointiin ja 

osaamiskartoitukseen liittyviä asioita tehdään nykyään. Luokkina olivat 

resursoinnin nykytoteutus, osaajien määrittely nyt, käytäntö resurssien 

valinnassa, nykyisten toimintatapojen edut ja haasteet, osaamiskartoituk-

sen toteuttaminen ja käytössä olevat työkalut. Resursoinnin toimintatapoi-

hin pureuduttiin vielä enemmän pääluokassa 3: Resursointi käytännössä. 

Tämän teeman alle koottiin syvemmin resursointiin tänä päivänä liittyvät 

toimintatavat ja edellytykset menestyksekkääseen resurssinvalintaan. Ai-

neistosta nousseiden pääluokkien Nykytilan analyysi ja Resursointi käy-

tännössä yläluokat on esitelty taulukoissa 7 ja 8. 

 

Taulukko 7. Aineiston pääluokan ”Nykytilan analyysi” yläluokat 

 Yläluokka 

1 Resursoinnin nykytoteutus 

2 Osaajien nykymäärittely 

3 Käytäntö resurssien valinnassa 

4 Nykyisten toimintatapojen edut 

5 Nykyisten toimintatapojen haasteet 

6 Osaamiskartoitusten toteuttaminen nykyään 

7 Nyt käytössä olevat työkalut 
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Taulukko 8. Aineiston pääluokan ”Resursointi käytännössä” yläluokat 

 Yläluokka 

1 Resurssipooli 

2  Henkilökohtaiset suhteet/tunteminen tärkeää resurssin valinnas-
sa 3  Kontakti esimieheen 

4  Kokemusten vaihto 

5  Verkostot tärkeitä 

 

Nykytilan analyysissä ja käytännön resursoinnista nousi esiin eri yksiköi-

den erilaiset liiketoiminnot ja toimintatavat. Yksiköt toteuttavat eri kokoisia 

ja tyyppisiä projektikokonaisuuksia ja heidän organisaationsa ovat erilai-

sia. Osa yksiköistä ostaa resursseja alihankintana, toinen pyrkii käyttä-

mään sisäisiä resursseja, kolmas yksikkö ei käytä kuin omaa organisaatio-

ta resurssipoolina. Tähän vaikuttaa yksikön asiakastoimiala ja työkuorman 

vaihtelut. Yksiköt toimivat usealla eri asiakastoimialoilla, jolloin yksiköiden 

käytännön toimintatavat saattavat erota merkittävästi. Myös osaamisvaa-

timukset vaihtelevat nimellisesti saman roolin osalta yksikköjen välillä. 

Osaamisvaatimuksia kommentoitiin tutkimuksessa mm.:  

 

”Roolista A tehdään usein sellainen, joka pystyy tekemään kaikesta kai-

ken, sellainen MacGyver” 

 

Vaikka lähtökohtaisesti nykytilan analyysin pohjalta yhteisten määritelmien 

löytäminen näytti mahdottomalta, löydettiin toiminnoista myös yhteneväi-

syyksiä. Yrityksellä on mm. koko konsernin kattavat sertifiointivaatimukset 

osalle rooleista ja prosesseista. Kaikki yksiköt myös toteuttavat samaa 

strategiaa ja visiota.  

 

Resursointi pohjautuu henkilöstön osaamiseen. Työtehtävää toteuttamaan 

lähetetään tehtävään ”sopivin” henkilö. Päätös perustuu tietoon, mitä hen-

kilö osaa (koulutus, sertifikaatit, suoritetut kurssit) ja erittäin paljon myös 

henkilökohtaiseen tuntemiseen. Tutkimuksessa nousi teknisen ja talous-

osaamisen lisäksi yhdeksi tärkeimmistä näkökulmista henkilökohtaiset 

ominaisuudet, sosiaaliset taidot ja kokemus. Resursointipäätöksessä pai-

nottui tieto ”että kaveri osaa tehdä tämän tyyppisiä tehtäviä”, siis henkilön 
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kyky soveltaa osaamista juuri kyseisessä toimintaympäristössä. Myös 

henkilökohtaiset verkostot ja kommunikointitaidot olivat tärkeitä resursoin-

nin näkökulmasta. Resursoinnissa tärkeimmäksi nostettiin osaaminen ja 

kokemus. Nämä kompetenssit kiteytyvät vahvasti hiljaisen tiedon määri-

telmään: 

 

”Kompetenssit pitää kirjoittaa auki, mutta miten joku soveltaa jotain kom-

petenssia, ratkaisee” 

”Resursoinnin ratkaisee tausta ja osaaminen ja että ymmärtää taloutta” 

”Kaveri on hoitanut tällaisia caseja ja tiedetään et se pystyy hoitamaan 

näitä projekteja” 

 

Tutkimusta aloitettaessa tarkoitus oli keskittyä vain teknisten osaamisten 

ja niiden eri tasojen määrittämiseen, jättäen kartoituksesta pois kokonaan 

henkilökohtaiset ja sosiaaliset kompetenssit. Juuri nämä piirteet kuitenkin 

osoittautuivat resursoinnin kannalta merkityksellisimmiksi, joten työhön 

nostettiin myös nämä näkökulmat. 

 

Osaamiskartoituksia on toteutettu kohdeyrityksessä aikaisemmin vain 

henkilöiden kehittämisen näkökulmasta. Nyt toteutettu osaamiskartoitustyö 

pureutui yrityksen sisäisten toimintatapojen, roolien ja osaamisvaateiden 

määrittelyyn. Osaamiskartoitusten haasteina aikaisemmin ovat olleet liian 

pitkät osaamislistaukset, joita on ollut hyvin raskasta toteuttaa. Osa yksi-

köistä on rakentanut omat kartoitukset ja mittaristot, mutta koko yrityksen 

laajuisesti systemaattista kartoitusta ei ole tehty. Jokainen yksikkö säilöö 

tiedot henkilöiden osaamisista omissa työkaluissaan ja käyttävät niitä vain 

yksikön sisäisen resursoinnin työvälineenä. Tämä nähtiin aineiston mu-

kaan nykyisten toimintatapojen haasteena. Yhteisiä toimintatapoja ei ollut, 

yksiköt eivät tunteneet toisten yksiköiden osaamisia ja tuplatyötä tehtiin 

kun jokainen yksikkö määritteli omat osaamismääritelmänsä. Käytetty ter-

mistö roolien ja määritelmien osalta oli myös eroavaista yksiköiden välillä, 

jolloin yhteinen kieli puuttui. 
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Osaaminen ja kompetenssit 

 

Osaamisvaatimusten määrittäminen oli yksi työn ydintehtävistä. Aineiston 

Osaaminen ja kompetenssi pääluokan yläluokat on esitetty taulukossa 9. 

 

Taulukko 9. Aineiston pääluokan ”Osaaminen ja kompetenssit” yläluokat 

 Yläluokka 

1 Osaamisen määritelmät 

2 Tehtävissä usein moniosaajia 

3 Vaaditaan erityisosaamista 

4 Eri tason osaamista 

5 Tekninen osaaminen keskiössä 

6  Sertifikaatit 

7 Talousosaaminen 

8 Raportointiosaaminen 

9 Kielitaito 

10 Verkostoituminen 

11  Henkilökohtaiset taidot ja ominaisuudet 

12  Osaamisen soveltaminen ja hiljainen tieto 

 

Osaamista pohdittaessa lähdettiin niiden käytännön määrittelyistä liiken-

teeseen. Osaamisen määrittely tulisi olla yksiselitteisesti ilmaistu, jotta 

kaikki ymmärtävät osaamisen vaatimukset ja mittausperusteet. Osaamis-

määrittelyn tulee olla tarpeeksi yleinen, jotta se on sovellettavissa useam-

man yksikön toimesta. Samalla määrittely ei kuitenkaan saa olla liian yli-

malkainen, koska silloin se ei tuo lisäarvoa resursointiin. Yrityksessä ole-

vat sertifiointimääritelmät ovat kaikkia koskevia ja yksiselitteisiä. Sertifi-

kaattien osaamismääritelmiä tulisi hyödyntää osaamiskartoituksessa. Ai-

neistossa korostettiin standardoinnin etuja: 

 

”Standardoinnissa (ja sertifikaateissa) on juuri se että kaikki puhuvat sa-

maa kieltä” 

 

Osaamismääritelmien tulisi olla helposti päivitettävissä. Teoreettinen mää-

rittely osaamisille tarvitaan, jotta saadaan aikaan käytäntö. 
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Yrityksen ydinosaamisena kautta linjan voidaan pitää teknistä osaamista 

alallaan. Teknisen osaamisen määrittelyssä painottui tuoteosaaminen ja 

osaamisen eri tasojen määrittely. Tekniseen osaamiseen liittyy paljon toi-

mialakohtaista erityisosaamista. Näiden erityisosaamisten yksiselitteinen 

määritteleminen ja kirjaaminen on tärkeää ristiinresursoinnin mahdollista-

miseksi. Teknisessä osaamisessa erityisesti osaamisen soveltaminen on 

avainasemassa. Kuten työpajoissa lausuttiin: ”tehtävään valitaan se henki-

lö, jonka tiedetään pystyvän suorittamaan ko. työtehtävä”. 

 

Teknisen osaamisen lisäksi tärkeinä osaamisalueina pidettiin resursoinnin 

kannalta talousosaamista, raportointiosaamista ja kielitaitoa. 

 

Toisena suurena kokonaisuutena osaamisiin liittyen painottui henkilökoh-

taiset ominaisuudet, kommunikointitaidot, sosiaaliset taidot ja verkottumis-

taidot. Myös henkilön kokemus samanlaisista ja samansuuruisista työteh-

tävistä merkitsi valinnassa. Kun pohdittiin, millä perustein resursoinnissa 

valitaan kahdesta samat tiedot omaavasta henkilöstä, painottui resursoijan 

oma henkilötuntemus näistä henkilöistä ja muiden suositukset. Taustalta 

nousee siis väistämättä hiljaisen tiedon ja henkilökohtaisten ominaisuuksi-

en vaikutus. 

 

Osaamiseen liittyen pohdittiin myös missä ja kuinka osaamista voidaan 

vahvistaa. Erilaiset mahdollisuudet työssä oppimiseen olivat kaikkein te-

hokkaimpia oppimispolkuja: 

 

”Parhaiten oppii työtä ja projekteja tekemällä” 

”Resursoimalla kaksi kaveria samaan projektiin... toinen voi toimia pakin-

kantajana, joka valmistelee toiselle käyttöönottoa” 

 

Tällaisiksi mahdollisuuksiksi mainittiin ”kisälli-oppipoika” malli, työparina 

työskentely, tehdastestit ja laitteiden käyttöönottotehtävät. Nämä työssä-

oppimisen muodot vahvistavat erityisesti olemassa olevan tiedon sovelta-

mista ja näkemystä eri asiakasympäristöistä ja toimintatavoista. 



 54 

 

Haasteet osaamiskartoitukselle 

 

Osaamiskartoituksen toteuttamiselle nousi esiin useita haasteita. Nämä 

käsitteet yhdistettiin aineistossa pääluokaksi ”Haasteet osaamiskartoituk-

selle”. Tämän pääluokan yläluokat on esitetty taulukossa 10. 

 

Taulukko 10. Aineiston pääluokan ”Haasteet osaamiskartoitukselle” ylä-

luokat 

 Yläluokka 

1  Liiketoiminnot eri vaiheissa 

2  Aikataulujen yhteensovittaminen 

3  Määriteltävä käsitteet yhteneväiseksi 

4  Liiketoimintojen työkokonaisuudet erilaisia 

5  Liiketoimintojen erilaiset vaatimukset samalle roolille 

6 Organisaation suuri koko 

7 Ristiinresursoinnin kulut 

 

Yrityksen liiketoiminnot ovat eri vaiheissa. Toisilla yksiköillä työtehtävät 

ovat kestoltaan pitkiä ja henkilöstön kuormitustilanne on nähtävissä pitkäl-

lä aikajänteellä. Kun taas toisilla yksiköillä projektit ovat kestoltaan lyhyitä 

ja ennustettavuus on vaihtelevaa. Toimialojen tila ja muuttuvat suhdanteet  

vaikuttavat myös eri yksiköiden tilauksiin ja henkilöstön kuormitustilantei-

siin. Yksiköt toimittavat osin myös erilaisia tuotteita ja palveluja asiakkaille. 

Koska yksiköiden työkokonaisuudet vaihtelevat suuresti esim. vuosia kes-

tävistä projekteista muutaman viikon kokonaisuuksiin, ovat yksiköiden 

osaamisvaatimukset rooleille erilaiset. Eräs asiantuntija nosti työpajoissa 

esiin näkökulman rooleihin liittyen: 

 

Projektipäällikön rooli on kärsinyt inflaation... 

 

Toisissa yksiköissä tarvitaan moniosaamista, kun toisissa sama rooli kes-

kittyy vain yhteen tehtävään. Ristiinresursoinnin kannalta on kriittistä mää-

ritellä käsitteet, määritelmät ja termistöt yhteneviksi koko organisaatiossa. 

Ainakin roolin vähimmäisosaamisvaatimukset tulisi olla yhtenevät yksikös-

tä riippumatta. Jos esim. sana ”projekti” tarkoittaa erilaisia asioita ja koko-
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naisuuksia eri toiminnoissa on selvää, ettei projektipäällikön osaamisvaa-

teet kohtaa ristiinresursoinnissa. 

 

Nämä eroavaisuudet tuovat haasteen arvioitaessa minkälaisia kustannuk-

sia syntyy ristiinresursoinnin vaatimasta perehdytyksestä ja koulutuksesta. 

Kun kustannuksia on haastava määrittää, on kiusaus palata resursoinnis-

sa alihankittavan osaamisen käyttämiseen. 

 

Suuryrityksen haasteeksi ristiinresursoinnin ja osaamismäärittelyn kannal-

ta muodostuu myös organisaation suuri koko. Osaajat sijaitsevat eri tu-

losyksiköissä ja liiketoiminnoissa, mahdollisesti jopa eri maissa. Jokaista 

yksikköä mitataan mittareilla, jotka ainakin osin liittyvät taloudellisen tulok-

sen tekemiseen. Tällöin ristiinresursoinnista aiheutuvat kulut eivät välttä-

mättä houkuta yksikköä käyttämään sisäisiä resursseja. Tämä vaatii yri-

tyksen johdolta pohdintaa, kuinka organisaatiota voitaisiin kannustaa esim. 

mittariston kautta kehittämään yrityksen osaamista ja kannustaa yksiköitä 

ristiinresursointiin. 

 

Tavoitteet osaamiskartoitukselle 

 

Aineistosta nousi selkeitä tavoitteita osaamiskartoituksen toteuttamiselle 

yrityksessä. Yläluokat on esitetty taulukossa 11. 

 

Taulukko 11. Aineiston pääluokan ”Tavoitteet osaamiskartoitukselle” ylä-

luokat 

 Yläluokka 

1  Toiminta tehostuu 

2  Ennustettavuus paranee 

3  Yhteistyö lisääntyy, toiminnat harmonisoituu 

4  Yhtenäinen resursointityökalu 

 

Osaamiskartoituksella ja ristiinresursoinnilla tavoitellaan yrityksen toimin-

nan tehostumista. Tämä saavutetaan käyttämällä olemassa olevia resurs-

seja tehokkaammin ja jouhevammin aikataulullisesti. Tällöin vältetään ns. 
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luppoajan määrää työajassa. Myös alihankinnan määrää voidaan vähen-

tää.  

 

Resurssien käytön ennustettavuus paranee yhteisillä toimintatavoilla ja 

työkaluilla ristiinresursointia tehtäessä. Jokaisen toiminnassa mukana ole-

van yksikön kuormitustilanteet ovat paremmin ennustettavissa ja resurssi-

en käyttö tehostuu. Työpajoissa tunnistettiin osaamiskartoituksen hyödyt: 

 

”Kaikki samassa työkalussa, kompetenssit merkitty, helpottaa oikeasti re-

sursointia vaikka olisikin karkealla tasolla” 

 

Jo tämän tutkimuksen aikana toteutettujen työpajojen kautta voidaan tode-

ta prosessin lisäävän yhteistyötä yksiköiden välillä. Samalla harmonisoi-

daan toimintatapoja ja opitaan muilta sekä vaihdetaan kokemuksia hyvistä 

käytännöistä. Kaikenlainen tiedonvaihto yksiköiden välillä lisääntyy, ym-

märtämys eri toimialojen vaatimuksista kasvaa ja oppimista tapahtuu. Yh-

teistyö auttaa myös löytämään yhteiset määritelmät ja sertifikaatit. Eräs 

asiantuntija kiteyttikin sertifikaattien näkökulman seuraavasti: 

 

”Pitää olla teoreettinen määrittely ensin et saadaan se käytäntö.” 

 

Osaamiskartoituksen tavoitteena oli määrittää käytettävä työkalu resur-

soinnin näkökulmasta. Itse osaamiskartoitus tullaan toteuttamaan Excel-

ohjelmistopohjalle rakennetulla taulukkomuotoisella työkalulla. Tämän työn 

rinnalla kohdeyrityksessä käyttöönotetaan myös puhtaasti resursointiin ja 

yksiköiden väliseen resurssien ristiinkäyttöön tähtäävä ohjelmisto. Tämän 

työkalun avulla yksiköt pääsevät tulevaisuudessa näkemään reaaliajassa 

eri resurssien osaamislistauksen ja työkuormituksen. Tässä työkalussa 

keskitytään vain teknisiin osaamisiin ja sertifikaatteihin perustuviin osaa-

mismääritelmiin.  
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4.2 Yrityksen eri toimijat osaamiskartoituksen määrittelyprosessissa   

 

Toiseen alatutkimuskysymykseen vastaus nousi aineiston seitsemännestä 

teemasta: Roolit osaamiskartoituksessa. Aineistosta nousseet roolimääri-

telmät osaamiskartoituksessa jaettiin osaamiskartoitusprosessiin osallistu-

vien rooleihin ja resursoinnin kannalta ristiin käytettäviin rooleihin. 

 

Roolit osaamiskartoituksessa 

 

Tutkimuksessa määriteltävän prosessin yksi kulmakivi oli löytää ristiin-

käytettävät roolit yksiköiden välillä. Aineiston pääluokka ”Roolit osaamis-

kartoituksessa” muodostui taulukon 12 mukaisista yläluokista. 

 

Taulukko 12. Aineiston pääluokan ”Roolit osaamiskartoituksessa” yläluo-

kat (prosessiin osallistuvat ja osaamiskartoituksessa määriteltävät) 

 Yläluokka 

1 Ristiinkäytettävät roolit nyt 

2 Ristiinkäytettävät roolit tulevaisuudessa 

3  Kaikkia rooleja ei voi ristiin käyttää 

4  Osaamisten määrittelyn otettava mukaan roolien omistajat/ toteuttajat 

5  Valittava toteuttamiseen oikeat henkilöt organisaatiosta 

 

Osassa yksiköistä oli jo toteutettu resurssien ristiinkäyttöä ja näiden koke-

musten pohjalta saatiin listattua mahdollisia ristiinkäytettäviä rooleja. Stra-

tegian mukaisesti ristiinkäytettävät roolit liittyivät vahvaan tekniseen 

osaamiseen ja kokonaisuuksien hallintaan. Ristiinkäytettävät roolit nousi-

vat täten käytännön työelämästä. Ristiinkäytettävissä rooleissa korostui 

järjestelmä- ja systeemiosaaminen. Aineistossa huomioitiin myös, ettei 

kaikkia rooleja voida ristiinkäyttää erityisvaatimusten tai erityisosaamisten 

takia. Kaikkien yksiköiden organisaatioissa ei myöskään ollut samoja roo-

leja. 

 

Osaamiskartoituksen määrittelyprosessiin osallistuvat henkilöt olivat ai-

neiston mukaan kyseisistä rooleista organisaatioissa vastaavat henkilöt, 

yrityksen johto ja henkilöstötukitoiminto, sekä rooleissa työskentelevät 
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henkilöt. Yritysjohdon rooli on luoda osaamiskartoitusprosessille edellytyk-

set toteutua ja ristiinresursoinnille toimia käytännössä. Henkilöstötukitoi-

minto toimii osaamiskartoitusprosessin omistajana ja hallinnoijana, sekä 

toimii linkkinä ylimmän johdon ja muun organisaation välillä. Rooleista vas-

taavat henkilöt (esimiehet, prosessiomistajat, ym.) ovat prosessissa toteut-

tavat osapuolet. He ovat henkilöt jotka sopivat muiden yksiköiden vastaa-

vien kanssa osaamiskartoituksen roolien ja osaamisten määrittelyistä. 

Rooleissa työskentelevät henkilöt verifioivat ja täydentävät osaamislista-

ukset. Heillä on paras tietämys kuinka hyvin (ja kuinka realistisesti) osaa-

mislistaukset vastaavat käytännön työtehtäviä. 

 

4.3 Yksiköiden välisen yhteisymmärryksen saavuttaminen 

 

Kuten edellä jo listattiin osaamiskartoitusprosessille tunnistettiin useita 

haasteita yrityksen suureen organisaatioon ja yksiköiden välisiin eroihin 

liittyen. Nämä haasteet vaikuttavat osaltaan yhteisen ymmärryksen ja nä-

kemyksen aikaansaantia. Kolmantena alatutkimuskysymyksenä oli selvit-

tää, kuinka saavutetaan yhteisymmärrys yksiköiden välillä mitattavista roo-

leista ja osaamisen eri tasoista. 

 

Osaamiskartoituksen käytännön toteuttaminen 

 

Aineistosta nousi esiin osaamiskartoituksen käytännön toteuttamiseen liit-

tyviä käsitteitä ja teemoja. Näistä muodostui aineiston pääluokka ”Osaa-

miskartoituksen käytännön toteuttaminen”. Tämän pääluokan yläluokat on 

esitetty taulukossa 13. 

 

Taulukko 13. Aineiston pääluokan ”Osaamiskartoituksen käytännön toteut-

taminen” yläluokat 

 Yläluokka 

1  Tehtävä yhteistyössä yksiköiden kesken 

2  Luotava/selvitettävä yhteiset motivaattorit työlle 

3  Nykytila analysoitava 

4  Työpajat pienryhmissä 

5  Ristiinresursoinnille on luotava pelisäännöt 
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Yhteistyö yksiköiden kesken oli avainasemassa osaamiskartoitusproses-

sin käytännön toteuttamisessa. Kuten edellä on esitetty, jokaisella yksiköl-

lä on omat tavat käytännöt ja määritelmät sekä omat syyt osaamiskartoi-

tustyölle. Jotta aikaansaadaan osaamiskartoitustyökalu, johon kaikki yksi-

köt ja henkilöt ovat valmiita sitoutumaan ja valmiita käyttämään, tarvitaan 

yhteiset nimittäjät ja motivaattorit työlle. Jos jokainen yksikkö ei sitoudu 

osaamiskartoitustyöhön, jää lopputulos vajavaiseksi ja osa potentiaalista 

hyödyntämättä. Yrityksen johdolla  onkin merkittävä rooli määrittää ja tu-

kea näitä yhteisiä nimittäjiä yksiköissä ja luoda yhteiset motivaattorit 

osaamiskartoitustyölle. 

 

Nykytilan analysointi ja lähtökohtien ymmärtäminen ovat osaamiskartoi-

tusprosessin kannalta erittäin kriittisiä. Jos tehtävä työ ei pohjaudu ole-

massa oleviin käytäntöihin ja määritelmiin lainkaan, on organisaation hyvin 

vaikea toteuttaa sitä ja sitoutua siihen. Nykytilan analyysissä ei riitä, että 

nykytila määritetään, vaan tärkeää on myös ymmärtää eri toimijoiden taus-

tat ja ottaa ne huomioon osaamiskartoitusta tehtäessä. 

 

Tutkimuksen aikana kävi ilmi, että työpajatyyppinen toiminta osaamiskar-

toituksen määrittelyprosessissa kannattaa jakaa pienryhmiin, mitä pikku-

tarkemmista määritelmistä puhutaan. Tutkimuksessa toteutettiin ensim-

mäinen työpaja  seitsemän hengen ryhmässä. Työpajan tavoitteena oli 

päästä osaamiskartoituksen rooli- ja osaamismäärittelyissä mahdollisim-

man pitkälle. Ensimmäinen työpaja kuitenkin keskittyi nykytilan analyysiin 

ja yhteisten motivaattoreiden löytämiseen. Tämän jälkeen seuraavat työ-

pajat toteutettiin pienryhmissä, jolloin saatiin aikaiseksi selkeät osaamislis-

taukset ja päästiin keskustelemaan rakentavasti eri osaamisvaatimuksista. 

 

Viimeisimpänä edellytyksenä aineiston mukaan on resursoinnin pelisään-

töjen määrittäminen. Työpajoissa nostettiin esiin huoli resursoinnin haas-

teista:  
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”Ristiin resursoinnille on luotava yhteiset pelisäännöt, jotta voidaan toimia 

muuttuvissa tilanteissa: omat työt lisääntyykin ja resurssia tarvitaankin 

omassa yksikössä. Kuka resurssin saa?” 

 

Tätä aihetta sivuttiin aineistossa jo pohdittaessa johdon roolia osaamiskar-

toituksessa. Resursoinnin pelisäännöt määrittelisivät ohjeet haasteellisiin 

tilanteisiin, joita voivat olla esim. 

- resurssin perehdytys ja koulutus yksikön toimintatapoihin ja toimi-

alaan (kuka vastaa kustannuksista, kuinka kauan vie aikaa, kuka 

kouluttaa/perehdyttää, jne.), 

- muuttuvat kuormitustilanteet (kuka saa resurssin käyttöönsä?), 

- milloin resursoidaan sisäisesti ja milloin ostetaan resursseja alihan-

kintana, 

- kuinka hallinnoida aikatauluja, 

- kuka vastaa resurssista, 

- kenellä on etuoikeus resurssiin.  

  

Resursoinnin pelisäännöissä on myös hyvä mainita käytössä olevat työka-

lut ja toimintatavat. Pelisäännöissä tulisi myös määritellä kuka vastaa 

osaamisvaatimusten ja henkilöiden osaamisten muutoksista ja miten ne 

työkaluun määritellään. Osaamiskartoituslistaus tulisi päivittää tietyllä aika-

jänteellä, jotta työkalun sisältö vastaisi mahdollisimman hyvin todellista 

resurssitilannetta. 

 

4.4 Osaamisen mittaaminen 

 

Yrityksessä aiemmin toteutetuissa osaamiskartoituksessa käytettiin mitta-

ristoa yhdestä (1) viiteen (5). Tämän mittariston haasteena oli määrittää 

vertailukelpoisia mittaustuloksia henkilöiden osaamisista. Vaikka mittaris-

ton asteikon määritelmät olivat auki kirjoitettuja, eri yksilöt tulkitsivat määri-

telmiä eri tavoin. Tästä johtuen osaamiskartoituksessa resursoinnin näkö-

kulmasta ehdotettiin mittariston olevan yksinkertaisempi yhdestä (1) kol-

meen (3). Mitta-asteikko määriteltiin seuraavasti: 
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- 1  henkilö omaa perustiedot 

- 2 henkilö osaa soveltaa omistamaansa tietoa 

- 3 henkilöllä on pitkä kokemus toimialasta, hän osaa sovltaa op-

pimaansa ja hän pystyy opettamaan muita  

 

4.5 Osaamiskartoitusprosessi 

 

Luvussa 3.2 esiteltiin tässä tutkimuksessa aineistona käytetty osaamiskar-

toitusprosessi ja sen yhdeksänportainen eteneminen. Tutkimuksen tavoit-

teena oli määrittää yritykselle prosessi, jonka avulla saadaan määriteltyä  

resursoinnin näkökulmasta strategisesti tärkeimmät roolit ja osaamisalu-

eet, kuvata ne yksiselitteisellä, yritykselle selkeällä tavalla sekä määrittää 

niiden mittaamiseen käytetty asteikko. Tutkimusaineiston perusteella ra-

kennettu osaamiskartoituksen määrittelyprosessi on esitelty kuvassa 9. 

 

 

Kuva 9. Tutkimuksessa määritetty osaamiskartoitusprosessi 
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Kun päätös osaamiskartoituksen prosessista on tehty, ensimmäisessä 

vaiheessa työlle hankitaan johdon sitoutuminen ja tuki. Yritysjohdon kans-

sa määritetään työn tavoitteet, kirjataan johdon linjaukset, sitoutuminen ja 

tuki osaamiskartoitusprosessin aikana. Vaiheessa 2 kutsutaan kokouk-

seen edustajat kaikista yksiköistä, jotka osallistuvat osaamiskartoituksen 

toteuttamiseen, henkilöstöammattilainen ja mahdollisesti edustaja yrityk-

sen johdosta. Kokouksessa käydään läpi nykytilan analyysi, sovitaan yh-

teisistä motivaattoreista, päätetään  osaamiskartoituksessa määriteltävät 

roolit ja osaamistyöpajoihin osallistuvat henkilöt. Ensimmäisessä osaamis-

työpajassa keskitytään osaamislistauksen määrittelyyn valitulle roolille ja 

se toteutetaan pienryhmässä. Toisessa työpajassa tehdään osaamislista-

usten tarkennuksia ja mahdollisia lisäyksiä. Näihin työpajoihin osallistuu 

henkilöstöhallinnon edustajan lisäksi 2-3 asiantuntijaa, mieluiten jokainen 

eri yksiköstä. Prosessin viimeisessä vaiheessa osaamislistaus verifioidaan 

jokaisen yksikön sekä roolien edustajien toimesta. Tämän jälkeen osaa-

miskartoituksen määritelmät on luotu ja itse osaamiskartoitus voidaan 

aloittaa. Työpajojen kestot ovat n. 2h jokainen. Kun työpajoihin on valittu 

oikeat henkilöt, saadaan työ toteutettua tiiviissä aikataulussa. Vaiheen 2. 

tapaamiseen kannattaa varata n. 4h aikaa. Vaiheen 5. osaamislistauksen 

verifiointi tehdään sähköpostitse, jolloin kommentointiaikaa voidaan antaa 

n. 1 viikko.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
Tämän tutkielman tutkimusasetelman taustalla on yrityslähtöinen osaami-

sen kartoittamisen tarve suuressa kansainvälisessä sähkövoimatekniikan 

yrityksessä. Tutkimuksen tavoitteena on määrittää yritykselle prosessi, 

jonka avulla saadaan määriteltyä  resursoinnin näkökulmasta strategisesti 

tärkeimmät roolit ja osaamisalueet, kuvata ne yksiselitteisellä, yritykselle 

selkeällä tavalla sekä määrittää niiden mittaamiseen käytetty asteikko. 

 

Työn päätutkimuskysymyksenä oli 

 

Miten määritellään kattavasti tutkitun organisaation strategian kan-

nalta kriittiset ristiinkäytettävät roolit ja niiden ydinosaamiset? 

 

Tutkielman alakysymykset olivat:  

 

Mitkä asiat tulee huomioida ristiinkäytettäviä rooleja ja osaamisia 

määriteltäessä? 

 

Keitä ovat yrityksen eri toimijat määrittelyprosessissa? 

  

Millä keinoin saavutetaan heterogeenisten yksiköiden (asiakkaat eri 

toimialoilta) välillä yhteisymmärrys mitattavista rooleista ja osaami-

sen eri tasoista? 

 

Tässä luvussa pyritään arvioimaan, kuinka hyvin tutkimus pystyi vastaa-

maan asetettuihin tutkimuskysymyksiin ja peilataan saatuja tuloksia aiem-

paan kirjallisuuteen. 

 

5.1 Määrittelyprosessissa huomioitavat asiat 

 

Tutkimuksessa nousi selkeästi esiin useita eri näkökulmia, joita osaamis-

kartoitusta resursoinnin näkökulmalta tehdessä tulee huomioida. Johdon 



 64 

tuki ja nykytilan analyysi olivat osaamiskartoitustyön alkuvaiheissa tär-

keimmät näkökohdat, jotka loivat edellytyksen osaamiskartoituksen määri-

telmille. Johdon tuki osoittautui ratkaisevaksi sitoutumisen, jo tehtyjen pää-

tösten ja osaamiskartoitustyön vaatimien linjausten osalta. Nämä linjauk-

set linkittyivät vahvasti yrityksen strategisiin  valintoihin: ostetaanko ”osaa-

jia” alihankintana vai koulutetaanko omia osaajia, kuinka termistöt määri-

tellään, minkälaisia sertifiointivaatimuksia noudatetaan ja minkälaisia re-

sursoinnin pelisääntöjä luodaan. 

 

Vaikka tutkimuksessa tarkasteltiin osaamiskartoitusta resursoinnin kautta, 

osaamiskartoituksen määrittelyprosessi mukailee Jouko Hannuksen 

(2004) esittämää strategialähtöistä osaamisen kehittämisen ohjelman 

määrittelyn periaatetta. Luotu malli eroaa prosessin loppupään osalta 

Hannuksen mallista. Hannus määrittelee osaamisten tavoitetasot ja luo 

kehittämisohjelman näihin tavoitteisiin päästäkseen. Tutkimuksessa luo-

dussa mallissa tavoitetason luo eri yksiköiden erot osaamisvaatimuksissa. 

Henkilöstön osaamista tulee kehittää osaamisaukkojen täyttämiseksi, jos 

resurssien ristiinkäyttöä halutaan toteuttaa. Työn mallissa ei oteta kantaa 

erityisesti kehittämisohjelmaan, vaan pyritään luomaan ennemminkin kart-

ta nykytilasta ja asettamaan organisaatio itse pohtimaan: onko kaikki nä-

mä osaamiset todella välttämättömiä tehtävän suorittamiseksi. Hannuksen 

mallissa osaamiskartoituksessa mitattavat osaamiset ja niiden tasot määri-

teltiin yrityksen arvojen, strategisen asemoinnin, vision ja mission, siis yri-

tyksen johdon määrittelemien linjausten, kautta. 

 

Jos luotua mallia verrataan Hätösen (2004) luomaan osaamisen kehitys-

suunnitelmaan, yhtäläisyyksiä on monia. Mallit yhtenevät osaamiskartan ja 

osaamisen tavoiteprofiilien laadinnan osalta. Osaamiskartan laatimisen 

osa-alueiksi Hätönen nostaa yhteisen käsityksen osaamisesta, osaamis-

alueiden kuvaamisen ja osaamistasojen määrittämisen. Nämä vaiheet löy-

tyvät myös tutkimuksen mallista. Nykytilan analyysi edustaa mallin yhteistä 

käsitystä osaamisesta. Tutkimuksen mallissa osaamisen tavoiteprofiilien 

laadinta tehdään työpajoissa, joissa hyödynnetään ymmärtämystä nykyti-
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lasta: eri yksiköiden toimintatavoista, haasteista ja eroavaisuuksista sekä 

pyritään käyttämään mahdollisimman paljon yhteisiä käsitteitä osaamiseen 

ja sen tasoihin liittyen. Näistä esimerkkinä nostettakoon sertifikaatit. 

 

Edelläkävijäorganisaatiot kehittävät tietoisesti ja systemaattisesti osaami-

sen hallintaa. Hannuksen mukaan olennaista tällöin on organisaation 

ylimmän johdon, ei vain henkilöstöjohdon, aktiivinen panostus (Hannus 

2004). Yrityksen johdon osallistumisesta osaamismäärittelyjen tekemiseen 

puhuu myös Heljä Hätönen (2004). Hätösen mukaan hyvänä pidetään si-

tä, että ainakin keskeisten osaamisten osalta johto linjaa osaamisprofiileja 

ja näitä linjauksia hyödynnetään ryhmien ja yksilöiden osaamisprofiilien 

tarkentamisessa. (lbid.) 

 

Koska tutkimuksen yritystapauksessa keskityttiin osaamiskartoituksen 

suunnittelemiseen ja toteuttamiseen juuri resursoinnin kannalta, oli tärke-

ää selvittää nykyiset käytännöt eri yksiköissä. Osaamiskartoitustyöhön 

osallistui (ja osaamiskartoitus tullaan toteuttamaan) viidessä eri yksikössä, 

jotka kuuluvat samaan tulosyksikköön. Nykytilan analyysi selvitettiin pää-

asiassa ensimmäisessä työpajassa toteutetulla esitehtävällä. Jokainen 

yksikkö esitteli mikä on resursointiprosessin nykytila (erilaiset käytännöt) ja 

millaisia resursointityökaluja resurssitarpeen ja osaamisen kytkentään on 

käytössä tällä hetkellä. Ensimmäisen työpajan suunnitelma on esitetty liit-

teessä 9.  

 

Nykytilan analyysistä käy ilmi, että yksiköiden välillä on erilaisia toimintata-

poja resursoinnin ja osaamiskartoituksen toteuttamisen sekä osaamisten 

listausten osalta. Yksiköt toimivat eri asiakastoimialoilla ja toimittavat eri-

laisia tuotteita ja palveluita asiakkaille. Projektien ja työtehtävien koko-

luokissa sekä työkuormituksissa ja työkuormitusten ennustettavuuksissa 

oli suuria eroavaisuuksia. 

 

Nämä yksiköiden väliset erot tunnistettiin osin osaamiskartoituksen haas-

teiksi. Muita haasteita olivat aikataulujen yhteensovittaminen työkuormien 
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ja mahdollisten koulutusten välillä sekä resurssien saatavuus muuttuvissa 

tilanteissa. Eri toimialat vaativat erilaista erityisosaamista asiakassegmen-

tistä. Tästä johtuen, yksiköiden välillä oli eroavaisuuksia myös eri roolien 

osaamisvaatimusten määrityksissä. Tämä tunnistettiin haasteeksi jo tutki-

musprosessia suunnitellessa. Ristiin resursointi nähtiin yrityksessä kuiten-

kin kilpailuetua ja lisäarvoa asiakkaalle tuottavaksi ja osaamiskartoituspro-

sessia lähdettiin tunnistetuista haasteista huolimatta jatkamaan. 

 

Näkökulma mukailee Zack:n määritelmää, jonka mukaan aina yrityksen 

kilpailukyvyksi ei riitä ylivoimaiset resurssit, joita kilpailijat voivat imitoida, 

kopioida tai korvata. Kilpailuetua ja lisäarvoa asiakkaalle saavutetaan vas-

ta ymmärtämällä kuinka ylivoimaisia resursseja tulisi yhdistää ja kehittää 

paremmin kuin kilpailijat (Zack 1999). 

 

Käytännön resursointi pohjautui resursoijan henkilökohtaisiin verkostoihin 

ja ihmistuntemukseen. Työtehtäviin valittiin niihin ”parhaiten sopivat” re-

surssit jotka tiedettiin selviytyvän kyseisestä työtehtävästä. Tiedetyn 

osaamisen lisäksi resursoinnissa ratkaisevinta olivat sisäiset verkostot. 

Esimieheltä varmistettiin viime kädessä resurssin sopivuus tehtävään. 

 

Resursointipäätöksen ratkaisi siis yksilön osaaminen, verkostot ja henkilö-

kohtaiset ominaisuudet. Tutkimuksen alussa linjattiin yrityksen johdon mu-

kaisesti osaamislistausten keskittyvän vain teknisten osaamisvaatimusten 

määrittelyyn. Tutkimuksen nykytilan analyysi kuitenkin vahvisti, ettei tekni-

nen osaaminen riitä resursoinnin näkökulmasta, vaan rinnalle tarvitaan 

aina kykyä soveltaa saatua osaamista ja erilaisia henkilökohtaisia kompe-

tensseja. Voidaankin sanoa osaamisen määrittelyn alkaneen tutkimukses-

sa ensin Kirjavaisen ja Laakso-Mannisen (2000) mukaisesti osaamislista-

uksista ja edenneen työpajatyöskentelyssä enemmän differentiaattorilä-

hestymistapaa. Tällöin etsitään ne ominaisuudet, jotka erottavat huip-

puosaajat tavallisista tai pätevät epäpätevistä. 
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Voidaan puhua niin hiljaisesta tiedosta kuin kokonaisvaltaisesta osaami-

sesta ja pätevyydestäkin. Tästä osaamisesta David Teece (1998) käyttää 

sanaa pätevyys. Teece kuvaa tiedon muuttuvan pätevyydeksi, kun tieto-

omaisuus on juurtunut yksilöiden kokemuksiin ja asiantuntijuuksiin. Tällöin 

yritys omaa fyysiset, sosiaaliset ja resurssilähtöiset edellytykset luoda pä-

tevyyttä. 

 

Hiljainen tieto on henkilökohtaista, se on sitoutunut henkilön toimintaan 

uskomuksiin ja velvollisuuksiin. Hiljaista tietoa on osin mahdoton kodifioida 

ja osin se on tiedostamatointa henkilölle itselleen. (Nonaka 1994) 

 

Kokonaisvaltaisen osaamisen malli mukailee Kauhasen (2012) ”käsimal-

lia”, jossa ihmisen käden avulla tuodaan esiin yksilön pätevyyteen vaikut-

tavat tekijät. Sormet muodostavat kompetenssin eri osat, jotka ovat: tiedot, 

taidot, kokemus, ihmissuhdeverkot ja arvot ja asenteet. Kämmen puoles-

taan muodostaa ihmisen oman henkisen ja fyysisen energian (motivaatio 

ja energia) sekä henkilökohtaiset ominaisuudet. Nämä yhdessä muodos-

tavat asiantuntemuksen. (lbid.) Henkilökohtaiset ominaisuudet ovat myös 

osa Spencer & Spencerin (1993) kompetenssien kausaalista virtausmallia. 

Tutkijoiden mukaan henkilökohtaiset ominaisuudet luovat ”aikomuksen”, 

osaaminen ja käyttäytyminen ”toiminnan” ja työsuoritus ”seurauksen”.  

 

Tutkimuksessa osaamiskartoitustyön tavoitteiksi oli tunnistettavissa toi-

minnan tehostuminen, ennustettavuuden parantuminen, yhteistyön lisään-

tyminen yksiköiden välillä ja yhteisen työkalun löytyminen. Nämä ovat osin 

linjassa Heljä Hätösen (2004) teoksessaan listaamien hyötyjen kanssa. 

Osaamiskartoituksesta kehittämisen näkökulmasta koettiin saavan hyötyä 

organisaatiomuutoksen toteuttamiseen (mm. tehtävien uudelleen organi-

sointi ja resursointi), organisaation kyvykkyyden lisääntymiseen (mm. te-

hokkuus, joustavuus, yksilöiden moniosaaminen) sekä hyvinvoinnin li-

sääntyminen (mm. yhteishenki, työmotivaatio) (Hätönen 2004). Tutkimuk-

sen aikana oli jo nähtävissä yhteistyön lisääntyminen yksiköiden välillä ja 

yhteisen ymmärtämyksen lisääntyminen 
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5.2 Tunnistetut toimijat osaamiskartoitusprosessissa 

 

Tutkimuksessa tunnistettiin useita eri toimijoita osaamiskartoitusprosessis-

sa. Tutkimuksessa tunnistettiin myös strategisesti tärkeitä rooleja, joita 

osaamiskartoituksella mitataan. 

 

Kirjavainen ja Laakso-Manninen (2000) määrittelevät ns. roolipohjaisen 

osaamisprofiloinnin, jossa osaamismäärittelyn perimmäisenä tarkoituksen 

on viedä juuri strategia käyttäytymisen tasolle Tämä tehdään  tunnistamal-

la toiminnan kannalta keskeiset roolit, määrittelemällä rooleihin liittyvät 

kriittiset menestystekijät ja luomalla tältä pohjalta kullekin roolille ideaali-

profiili. Tämä oli lähtökohtana myös tutkimukselle. 

 

Osaamiskartoituksen määrittelemisprosessin kannalta tärkeitä rooleja oli-

vat yrityksen johto, HR toiminnot, yksiköiden resursoinnista vastaavat hen-

kilöt ja osaamiskartoituksessa määriteltävien roolien toteuttajat. Näiden 

roolien osallistumista osaamiskartoitusprosessiin on kuvattu kuvassa 6. 

Johdon rooli korostuu määrittelyprosessin alkuvaiheessa ja osin prosessin 

keskivaiheella. HR toiminnot ovat osaamiskartoitusprosessin omistajia ja 

hallinnoijia. He vastaavat prosessin toteutuksesta, käyttöönotosta ja ”vuo-

sikellosta”, eli kartoituksen päivittämisestä ja systemaattisesta käytöstä. 

HR toiminnot osallistuvat koko työhön koko osaamiskartoitusprosessin 

ajan. Tämä on linjassa Hooghiemstran (1992) näkemyksen kanssa: henki-

löstön osaaminen ja ydinkyvykkyydet kuuluvat henkilöstöhallinnon toimien 

keskiöön. Siis osaamisen kartoittaminen ja hallinnointi on henkilöstöhallin-

non lähtökohta ja tukipilari ja vaikuttaa kaikkeen henkilöstöjohtamiseen 

liittyvään toimintaan (lbid.). 

 

Yksiköiden resursoinnista vastaavat henkilöt määrittelevät resursoinnin 

nykytilan ja mitattavat roolit yhdessä johdon kanssa, ja osallistuvat mah-

dollisesti myös osaamismäärittelytyöpajoihin. Roolien toteuttajat voivat 
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osallistua osaamismäärittely työpajoihin tai toimia vain osaamislistausten 

kommentoijina prosessin viimeisessä vaiheessa. 

 

Tutkimuksessa määriteltiin myös kohdeyritykselle strategiset roolit, joiden 

osaamisvaatimukset tullaan listaamaan osaamiskartoitusprosessin aikana. 

Kaikilla yksiköillä ei ollut käytössä samoja rooleja, joten kaikki roolit ja re-

surssit eivät olleet kartoituksen näkökulmasta yhtä tärkeitä. Tämä on mu-

kailee myös tutkijoiden Peres ja Pablosin (2003) kantaa, jonka mukaan 

kaikki resurssit eivät kuitenkaan ole yhtä tärkeitä tai painavia yrityksen ar-

vonluonnissa. Barneykin (1991) linjaa, että resurssit ovat arvokkaita, kun 

ne käsittävät tai toteuttavat yrityksen strategioita jotka parantavat suoritus-

kykyä. 

 

5.3 Keinot joilla saavutetaan yhteisymmärrys osaamiskartoituksen sisäl-

löstä 

 

Yhteistyö, yhdessä tehden, osallistaminen, osallistuminen; nämä ovat en-

simmäiset askeleet yhteisymmärrykseen osaamiskartoituksen määrittely-

prosessissa. Kun työpajoihin on valittu oikeat ja motivoituneet henkilöt, 

voidaan mahdottomaltakin tuntuvassa tilanteessa löytää yhteinen näke-

mys vaatimuksista. Oikean henkilön valinnassa ratkaisee motivaattorit. 

Siksi yrityksen johdon tulisi työn aluksi varmistaa tai pyrkiä yhdessä löytä-

mään ne nimittäjät yksiköiden välillä, jotka ohjaavat yhteiseen osaamiskar-

toitukseen. Prosessin onnistumisen kannalta osallistaminen on tärkeää 

myös työhön sitoutumisen kannalta. Jos osaamiskartoitusta ei koeta 

”omaksi”, eivät sen käyttö ja hyödyntäminen ole tehokasta. 

 

Nykytilan analysointi auttaa prosessissa löytämään ymmärrystä eri toimi-

alojen eroavaisuuksista ja samankaltaisuuksista. Jos näitä ei tiedetä, tus-

kin yhteisymmärrykseenkään voidaan päästä. Nykytilan analyysi auttaa 

myös löytämään yksiköistä hyviä ja jo käytössä olevia käytäntöjä, joita voi-

taisiin hyödyntää mahdollisesti muissa yksiköissä. Ymmärtämys eri yksi-
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köiden eroavista vaatimuksista auttaa myös perehdyttämisen ja koulutta-

misen kustannusten kartoittamisessa. 

 

Työpajoja toteutettiin kahden kokoisissa ryhmissä, isoissa ja pienissä. 

Pienryhmätoiminta auttaa yhteisen ymmärtämyksen saavuttamisessa itse 

työpajassa. Pienryhmässä tehtyä osaamislistaa kierrätetään suuremmalla 

joukolla kommenttikierroksilla, jolloin kaikki pääsevät vaikuttamaan listauk-

sen sisältöön. 

 

Edellä mainittujen keinojen lisäksi yhteisymmärrystä koko osaamiskartoi-

tuksesta ja sen toteuttamisesta lisää yhteiset pelisäännöt resursoinnille ja 

siihen liittyvälle osaamiskartoitukselle. Näihin pelisääntöihin tulisi strategi-

an mukaisesti linjata toimintatavat, joita yksiköissä voidaan toteuttaa. Eri-

tyistä huomiota tulisi kiinnittää mahdollisiin ongelmatilanteisiin ja niiden 

ratkaisuihin: kuinka toimia muuttuneissa työkuormatilanteissa, kuka kus-

tantaa perehdyttämisen, jne. 

 

5.4 Prosessi ristiin käytettävien roolien ja niihin liittyvien osaamisten 

määrittämiseksi  

 

Tutkimuksen pohjalta syntynyt osaamiskartoitusprosessi on esitetty ku-

vassa 8. Prosessi pohjautuu tutkimuksessa toteutettuihin työpajoihin ja 

niistä saatuihin aineistoihin. Tutkimuksen pohjalta määritetty prosessi ei 

täysin vastaa tutkimuksessa toteutettua prosessia. Työn pohjalta luotua 

prosessia tullaan hyödyntämään kohdeyrityksessä tulevaisuudessa. 

  

6 YHTEENVETO 

 

Teollisuuden murros tuotantokeskeisestä liiketoiminnasta palvelu ja asian-

tuntijuus keskeiseen liiketoimintamalleihin on tosiasiaa. Jo pelkästään 

Suomesta poistuu valmistavaa teollisuutta vuosittain merkittäviä määrä ja 

puhutaan teollisuuden rakennemuutoksesta. Vuonna 2013 julkaistiin The 

Boston Consulting Groupin tutkimus, jonka mukaan Suomi menettää 
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42 000 valmistavan teollisuuden työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä, mi-

käli ei pysty parantamaan kilpailukykyään (Taloussanomat). Työministeri-

ön julkaisemassa raportissa ”Työelämä 2025” linjataan, että tulevaisuuden 

kannalta tärkeää olisi työn tuottavuuden tason parantaminen ihmisten 

osaamistasoa nostamalla (Työministeriö). Työministeri Lauri Ihalainen 

kommentoi toukokuussa työyhteiskunnan muuttuvan merkittävästi tulevina 

vuosina. Hän painotti menestymisen globaalissa taloudessa vaativan val-

tiolta tukea muutokseen esimerkiksi tukemalla elinikäistä oppimista. Minis-

terin mukaan menestyminen riippuu viime kädessä siitä, miten Suomessa 

pystytään tuottamaan ja hyödyntämään uutta tietoa ja teknologiaa (Kaup-

palehti). Osaaminen näyttelee yrityksissä nyt ja tulevaisuudessa suurta 

roolia. Samalla osaamisen arvo korostuu. Yritysten on herättävä vaali-

maan organisaationsa osaamista ja pyrkiä tehostamaan ja kehittämään 

sen käyttöä. 

 

Tässä työssä toteutettiin osaamiskartoitusprosessi resursoinnin näkökul-

masta kohdeyrityksessä. Kohdeyrityksenä tutkimuksessa oli kansainvälisil-

lä markkinoilla toimiva teollisuusyritys, joka myy tuotteita ja palveluja use-

alle eri toimialalle. Työssä toteutettiin osaamismäärittelyprosessi yhdessä 

yrityksen kanssa. Prosessissa määriteltiin resursoinnin näkökulmasta 

osaamislistaus yhdelle tunnistetuista kriittisistä rooleista ja sen pohjalta 

laadittiin osaamiskartoituksen määrittelyprosessin malli. Tutkimuksessa 

laadittua mallia tullaan hyödyntämään muiden tunnistettujen roolien 

osaamisten määrittelyssä. 

 

Tutkimuksen alussa suunniteltiin henkilöstötoimintojen kanssa työpajojen 

toteutussuunnitelmat tarkasti. Tarkoituksena oli päästä ensimmäisessä 

työpajassa jo käsittelemään eri yksiköiden osaamisvaatimuksia liitteestä 9. 

löytyvän suunnitelman mukaisesti. Ensimmäinen työpaja muutti kuitenkin 

suunnitelmat. Suurin osa tämän työpajan ajasta käytettiin osaamiskartoi-

tuksen taustojen perusteluihin ja nykytilan analysointiin. Osaamisia ei käsi-

telty tässä tapaamisessa lainkaan. 
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Tämä oli suurin yllätys tutkimuksen aikana: eri yksiköiden pelokkuus jakaa 

tietoa ja osaamista sisäisesti. Sama ilmiö on ollut näkyvissä työelämässä 

jo vuosia. Ilmiön ilmaantuminen osaamiskartoitusprosessissa oli yllätys 

tutkijalle, koska tämän päivän työelämä perustuu pitkälti tiedon jakami-

seen, oppimiseen ja osaamiseen. Osa työpajoihin osallistuneista henkilös-

tä eivät olleet halukkaita määrittelemään yksikkönsä osaamisvaateita vaan 

kertoivat niiden olevan ”pitkän koulutuksen tulos ja erityisosaamista vaati-

vaa”. Nyky-yhteiskunnassa ei tutkijan mielestä ole enää varaa tällaiseen 

oman yksikön ja aseman ”suojaamiseen”. Yritysten kilpailuetu syntyy mo-

niosaamisesta ja tiedon jakamisesta. Hyvin verkottuneet ja useissa eri työ-

tehtävissä toimineet ovat voittajia osaajien kilpailussa. 

 

Näiden epäilijöiden rinnalla toinen kohdeyrityksen osaajien koulukunta ja-

kaa tietojaan mielellään, jakaa hyviä käytäntöjä toistensa kanssa jopa yli 

yritysrajojen. Tällaista verkostoitumista tulevaisuuden osaajat ja yrityksen 

arvonluojat tarvitsevat. Tutkimuksen taustalla on työn tekijän pitkä koke-

mus kohdeyrityksestä ja osaamisen kehittämisestä. Toteutettava osaamis-

kartoitus luo varmasti kohdeyritykselle paljon lisäarvoa. Yksi työpajoihin 

osallistuneista kommentoikin seuraavasti: 

 

”Kun kaikki on samassa työkalussa ja kompetenssit merkitty, helpottaa se 

resursointia vaikka määritelmät olisikin karkealla tasolla” 

 

Tutkimuksessa toteutettu osaamiskartoitusprosessi on toimialariippuma-

ton. Tutkimuksen tuloksena muodostettu prosessi on mahdollista toteuttaa 

kaikissa organisaatioissa, joissa osaaminen on keskiössä ja halutaan yh-

distää tai ymmärtää roolien työnkuvien eroja henkilöstä riippuen. Proses-

sin vahvuus on juuri resursoinnin näkökulma, jolloin suuret organisaatiot 

hyötyvät mallista eniten. Osaamiskartoitusprosessi sopii myös nykytilaläh-

töiseksi kehittämisprosessiksi organisaatiossa ja se mukailee osin Jouko 

Hannuksen esittämää strategialähtöistä osaamiskartoitusprosessia, joka 

esitettiin kuvassa 2.: johdon luomien strategisten suuntaviivojen kautta 

tunnistetaan tärkeät roolit, määritellään niille nykytila ja tavoitetaso. 
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Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista selvittää tarkemmin osaamiskartoi-

tusta tukevia motivaattoreita, yrityksen sisäisiä ”yhteisiä nimittäjiä” ja muita 

kartoitusta tukevia/haastavia tekijöitä. Toinen mielenkiintoinen jatkotutki-

muksen aihe voisi olla resursoinnin pelisääntöjen määritteleminen ja niihin 

vaikuttavat tekijät. Nämä tukisivat hyvin osaamiskartoituksen toteuttamista 

yrityksessä. 

 

Kohdeyrityksessä tulisi vahvistaa johdon tukea osaamiskartoitusprosessil-

le. Yhteiset pelisäännöt tulisi määrittää ja nykytilan analyysiä viedä tiedok-

si myös yrityksen johdolle. Osaamiskartoituksen toteuttaminen kaiken 

kaikkiaan osoittaa kohdeyrityksen sitoutuneisuutta osaajiinsa ja halua ke-

hittää oikeasti sisäistä resursointia. Pitkällä tähtäimellä suosittelisin osaa-

miskartoitusta käytettävän myös kehittämistyökaluna. Osaamiskartoitusta 

kannattaisi harkita käytettävän työntekijöiden itsearvioinnissa, jolloin se 

vahvistaisi sitoutuneisuutta työtehtäviin ja itsensä kehittämiseen. Osaa-

miskartoituksen avulla voidaan määrittää uusia urapolkumahdollisuuksia ja 

luoda ”luovaa jännitettä” osaamisaukkojen täyttämiseksi. Kun henkilö tun-

nistaa aukkoja omasta osaamisesta, säilyy motivaatio itsensä kehittämisel-

le ja uuden oppimiselle. Niistä rakentuu yrityksen arvo globaalissa kilpai-

lussa. 
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LIITTEET 

 

LIITE 1: Aineiston luokittelu, Johdon tuki 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

 Osaamiskartoituksen toteuttamiseen Johdon tuki ja sitou-
tuminen 

Johdon tuki 

 Koulutuksesta/perehdytyksestä aiheutuneisiin 
kustannuksiin 

    

 Resursoinnin pelisääntöjen rakentamiseen     

 Osaamiskartoituksen etenemismalliin     

 Sertifiointivaatimuksista Johdon linjaukset   

 Koulutusvaatimuksista     

 Työkalun käyttöönotosta     

 Johdolla ymmärtämys nykytilasta Johdon linjaukset 
tulisi olla mahdollisia 
toteuttaa 

  

 Linjausten takana riittävät resurssit (koulutuksia 
saatavilla, aikataulut toteuttamiskaelpoisia) 

    

 Roolit kärsineet inflaatiota Pohdittava mahdolli-
sia uusia positioita 
organisaatiossa 

  

 Liiketoiminnat erilaisia     

 Roolien määrittelyt ei yhtenäisiä     

 Liiketoiminnot eri tilanteissa Luoda yhteiset moti-
vaattorit ristiinresur-
soinnille yhdessä yk-
sikköjen kanssa 

  

 Suuri organisaatio ja yksiköt levällään     

 ostetaanko ”valmiita osaajia” alihankintana Strategiset valinnat   

 koulutetaanko sisäisiä resursseja     

 Raha vs. osaaminen     

 Miten asiat/termit määritellään (esim. projekti 
määritelmä riippuu yrityksen strategiasta) 
Strategisesti tärkeät roolit 

    

 Arvostetaanko vain rahallista tulosta, vai arvote-
taanko myös yrityksen aineetonta pääomaa ja sen 
kehittämistä 

Yrityskulttuuri   

 Ristiinresursoinnissa erilaisia käytäntöjä yksiköiden 
välillä 
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LIITE 2: Aineiston luokittelu, Nykytilan analyysi   

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

 Käytetty työkalu on jokaisella yksiköllä oma 

Resursoinnin nykyto-
teutus 

Nykytilan 
analyysi 

 Resursointiprosessi erilainen eri yksiköissä     

 Erilaiset toimintatavat     

 Ostetaan resursseja alihankintana ja käytetään 
sisäisiä resursseja 

    

 Osaamiskartoitukset toteutettu kehittämisen nä-
kökulmasta osassa yksiköistä 

Osaajien nykymäärit-
tely 

  

 Henkilökohtainen tunteminen     

 Itsearviointi     

 Esimiehen arviointi     

 Lähtökohtana osaamiskartoituksissa pitkät osaa-
mislistaukset 

    

 Erilaiset toimintatavat eri yksiköissä 

Käytäntö resurssien 
valinnassa 

  

 Henkilökohtainen kontaktointi tärkeää     

 Henkilökohtainen tunteminen     

 Henkilön kokemus ja ”tiedetään että osaa hom-
mansa” ratkaisee 

    

 Yhteiset palaverit eri yksiköiden kanssa (yksiköissä 
jotka tekee ristiinresursointia) 

    

 Yksiköt tietävät toimintatavat – näin on tehty en-
nenkin 

Nykyisten toimintata-
pojen edut 

  

 Työkalut ovat yksinkertaisia     

 Ei tunneta toisten yksiköiden osaamisia laajemmin 

Nykyisten toimintata-
pojen haasteet 

  

 Tehdään samoja asioita eri tavoin – ristiin resurs-
sointi ja osaamisen arviointi haastavaa 

    

 Samalla roolilla hyvin erilaisia profiileja (projekti-
päällikkö sama isoissa ja pienissä projekteissa) 

    

 Termien määritelmät erilaisia eri yksikössä  (esim. 
projekti –määritelmä) 

    

 Osaamiskartoituksia toteutettu osassa yksiköitä 
kehittämisen näkökulmasta 

Osaamiskartoitusten 
toteuttaminen nyky-
ään 

  

 Osaamislistaukset ovat olleet pitkiä     

 Osaamiskartoitukset eivät ole olleet systemaattisia 

    

 Markkinoilla olevat työkalut 

Nyt käytössä olevat 
työkalut 

  

 Exel     
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LIITE 3: Aineiston luokittelu, Resursointi käytännössä  

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

 Oman yksikön resurssipoolit Resurssipooli Resursointi 
käytännössä 

 Toisen yksikön resurssipooli     

 Alihankkijan resurssipoolit     

 Hiljaista tietoa (tiedon soveltaminen, kokemus, 
osaaminen, henkilökohtaiset taidot, jne) ei voida 
kodifioida 

 Henkilökohtaiset 
suhteet/tunteminen 
tärkeää resurssin 
valinnassa 

  

 Osaamislistaus ei kerro yksin mitä henkilö oikeasti 
osaa 

    

 Henkilön kokemus tärkeä resursoinnissa     

 Henkilöllä on kokemusta ja ”tiedetään että pystyy 
hoitamaan” tällaisia kokonaisuuksia 

    

 Henkilön aikataulut ja työkuorma tarkistettava 
esimieheltä 

 Kontakti esimieheen   

 Henkilön sopivuus työtehtävään tarkistettava esi-
mieheltä 

    

 Resursoiminen käytännössä eri yksiköissä  Kokemusten vaihto   

 Kerätään hyviä käytäntöjä     

 Kerätään onnistumisia / haasteita työtehtävien 
aikana 

    

 Saatetaan tietoon hyvät käytännöt/ onnistumi-
set/haasteet 

    

 Verkostoidutaan muiden osaajien kanssa yrityksen 
sisällä 

 Verkostot tärkeitä   

 Verkostoidutaan muiden osaajien kanssa toisten 
yritysten välillä 
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 LIITE 4: Aineiston luokittelu, Haasteet osaamiskartoitukselle  

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

 Työkuormat erilaiset 

 Liiketoiminnot eri vai-
heissa 

Haasteet osaamiskar-
toitukselle 

 Toimialat eri vaiheissa     

 Tuotteet erilaisia     

 Henkilöstön vaihtuvuus erilaista eri yksi-
köissä 

    

 Uusi tuote vs. vanha tuote – erilaista 
osaamista 

    

 koulutus vs. työkuorma 

 Aikataulujen yhteen-
sovittaminen 

  

 eri yksiköiden työkuormat     

 Koulutusaikataulut     

 Pufferointihaaste – kuinka varmistaa osaa-
jien saatavuus yllättävissä työkuormissa  

    

 Roolit 

 Määriteltävä käsitteet 
yhteneväiseksi 

  

 Prosesseihin liittyvät määritelmät     

 Puhutaan samaa kieltä     

 Voidaan mitata asioita     

 Ajallisesti/budjetiltaan/tiimin kool-
taan/asiakkailtaan lyhyitä projektieja 

 Liiketoimintojen työ-
kokonaisuudet erilaisia 

  

 Ajallisesti/budjetiltaan/tiimin kool-
taan/asiakkailtaan suuria projekteja 

    

 Tuotekehitysprojekteja     

 Sama rooli toteuttaa eri suuruisia työkoko-
naisuuksia eri liiketoiminnoissa 

    

 Moniosaaja – pystyy toimimaan useissa eri 
rooleissa 

 Liiketoimintojen erilai-
set vaatimukset samal-
le roolille 

  

 Osaaja keskittyy yhteen rooliin     

 Liiketoiminnot erillään 
Organisaation suuri 
koko 

  

 Liiketoiminnot itsenäisiä – mitataan tulosta 
erikseen 

    

 Henkilöstö yksiköissä     

Perehdyttämisen kustannukset 
Ristiinresursoinnin ku-
lut 

  

Kouluttamisen kustannukset     

Työssä oppimisen kustannukset     
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LIITE 5: Aineiston luokittelu, Tavoitteet osaamiskartoitukselle      

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

 Resurssien parempi hyötykäyttö 

 Toiminta tehostuu Tavoitteet osaamis-
kartoitukselle 

 Osaaminen lisääntyy     

 Ei alihankintaa niin paljon     

 Osaaminen säilyy yrityksessä     

 Henkilöiden erilaiset työkuormat 
 Ennustettavuus para-
nee 

  

 Yksikköjen erilaiset työkuormat     

 Työkuormia voidaan tasata     

 Löydetään yhteiset määritelmät 

 Yhteistyö lisääntyy, 
toiminnat harmonisoi-
tuu 

  

 Löydetään yhteiset sertifikaatit     

 Yhteinen kieli     

 Yhteinen ymmärrys     

 Yksiköiden välinen tiedon vaihto lisääntyy     

 Kaikki käyttää samaa ohjelmaa 

 Yhtenäinen resursoin-
tityökalu 

  

 Kaikki osaajat ja osaamiset löytyy samasta 
paikasta 

    

 Samalla myös HR –työkalu ja kehityskes-
kustelutyökalu 

    

 Luodaan systemaattinen tapa resursoida     
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LIITE 6: Aineiston luokittelu, Osaaminen / kompetenssit            

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

 Yksiselitteisiä – kaikki ymmärtää samoin  Osaamisen määritel-
mät 

Osaaminen / 
kompetenssit 
(resursoinnin 
näkökulmasta) 

 Tarpeeksi geneerisiä, jotta sopivat erilaisiin 
työtehtäviin ja niiden suorittamiseen 

    

 Ei liian ylimalkaisia, mutta ei liian pikku-
tarkkojakaan 

    

 Pitäisi nojautua standardoituihin termis-
töihin ja sertifikaatteihin 

    

 Huomioitava myös joillain toimialoilla alati 
muuttuvat osaamisvaateet 

    

 Teoreettiset määrittelyt tarvitaan, jotta 
saadaan käytäntö 

    

 Roolien vaatimukset erilaisia eri yksiköissä  Tehtävissä usein mo-
niosaajia 

  

 Liiketoimintojen työtehtävät ovat erilaisia     

 Useita eri toimialoja asiakkaana  Vaaditaan erityisosaa-
mista 

  

 Yksiköt toteuttavat erilaisia projekteja     

 Yksiköt tuottavat tuotteita ja palveluja     

 Yritys toimii kansainvälisillä markkinoilla     

 Yrityksellä on toimintoja eri maissa     

 Perusosaamista  Eri tason osaamista   

 Syvempää kokemusperäistä osaamista     

 Soveltavaa osaamista     

 Järjestelmäosaamista     

 Osaamistasot tuotteiden tai tehtävien 
kautta määriteltyjä 

    

 Yritys tekee tuotteita ja palveluja teollisuu-
teen 

 Tekninen osaaminen 
keskiössä 

  

 Johtava yritys alallaan     

 Alalla vaaditaan sertifiointeja  Sertifikaatit   

 Yrityksellä on sisäisiä sertifikaatteja     

 Sertifikaatti  - kaikkia alalla toimivia koske-
via 

    

 Sertifionti ja standardointi luo yhtenevät 
osaamismääritelmät –kaikki puhuvat samaa 
kielitä 

    

 Raha ja kustannukset liittyvät kaikkiin työ-
tehtäviin jollain tasolla 

 Talousosaaminen   

 Talousosaaminen kriittistä osassa rooleja     

 SAP-järjestelmän osaaminen    (jatkuu) 
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                    (Liite 6 jatkoa) 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

 Asiakkaalle toimitetaan raportteja Raportointiosaaminen Osaaminen / 
kompetenssit 
(resursoinnin 
näkökulmasta) 

 Raportteja tehdään yrityksen omaan käyt-
töön 

    

 Yritys toimii kansainvälisillä markkinoilla  Kielitaito   

 Yrityksellä on toimintaa ja toimipisteitä 
useassa eri maassa 

    

 Yrityksen raportointikieli on englanti     

 Työtä tehdään yleensä tiimeissä  Verkostoituminen   

 Yhteistyötä yksiköiden ja eri maaorgani-
saatioiden välillä 

    

 Projektitiimit voivat olla suuriakin     

 Projekteissa mukana myös alihankkijoita ja 
muita laitetoimittajia 

    

 Kommunikointitaidot  Henkilökohtaiset tai-
dot ja ominaisuudet 

  

 Sosiaaliset taidot     

 Henkilökohtaiset suhteet ja verkostot     

 Tiiminrakennustaidot     

 Ihmissuhdetaidot     

 Kokemus  Osaamisen soveltami-
nen ja hiljainen tieto 

  

 Työssä oppiminen     

 Työpari työskentely     

 Kisälli-oppipoika     

 Työhön perehdytys     

 Koulutukset     

 Kodifioimaton tieto – Hiljainen tieto     
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LIITE 7: Aineiston luokittelu, Roolit osaamiskartoituksessa  

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

 Rooli 1 /työtehtävä Ristiinkäytettävät 
roolit nyt 

Roolit osaamiskartoituk-
sessa: 

 Rooli 2 /työtehtävä   1.Prosessiin osallistuvat 

 Rooli 3/työtehtävä Ristiinkäytettävät 
roolit tulevaisuudessa 

2.Osaamiskartoituksessa 
määriteltävät 

 Rooli 4/työtehtävä     

 Kaikilla yksiköillä ei ole samoja rooleja 
organisaatiossaan 

 Kaikkia rooleja ei voi 
ristiin käyttää 

  

 Tehtään suorittaminen voi vaatia eri-
tyisosaamista, erityistä sertifikaattia tai 
uniikkia kokemusta 
Kaikki roolit eivät ole yhtä tärkeitä re-
sursoinnin näkökulmasta 

    

 Rooleja toteuttavilla ja roolien toimin-
tojen omistajilla on paras tieto tarvitta-
vasta osaamisesta 

 Osaamisten määrit-
telyn otettava mu-
kaan roolien omista-
jat/ toteuttajat 

  

 Asianomaiset henkilöt saadaan sitou-
tumaan osaamiskartoitukseen osallis-
tamalla 

    

 Organisaatiossa on paljon osaamista 
osaamiskartoitukseen ja käytäntöihin 
liittyen 

 Valittava toteuttami-
seen oikeat henkilöt 
organisaatiosta 

  

Johdon tuki ja osallistuminen prosessiin 
merkittävää 

    

 Osaamiskartoituksen suunnitteluun 
väärin valitut henkilöt voivat jarruttaa 
prosessia 
HR johtaa/hallinnoi osaamiskartoitus-
prosessia 
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LIITE 8: Aineiston luokittelu, Osaamiskartoituksen toteuttaminen   

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

 Kaikilla omat käytännöt ja määritelmät 

 Tehtävä yhteistyössä 
yksiköiden kesken 

Osaamiskartoituksen 
toteuttaminen 

 Jokaisella omat motivaattorit osaamiskar-
toitukselle 

    

 Löydettävä yhteiset nimittäjät     

 Yhteistyö sitouttaa yksiköt toteuttamaan 
osaamiskartoitusta 

    

 Löydettävä yhteiset nimittäjät liiketoimin-
noista 

 Luotava/selvitettävä 
yhteiset motivaattorit 
työlle 

  

 Osaamiskartoitus mahdoton toteuttaa, jos 
kaikki ei ole sitoutuneita 

    

 Yksiköt (kuten yritykskin) hakee hyötyä 
työstä 

    

 Ymmärretään kaikkien yksiköiden lähtö-
kohdat 

 Nykytila analysoitava   

 Löydetään hyvät käytännöt     

 Johdon ymmärtämys nykytilasta tukee 
päätöksien toteuttamista 

    

 Sisäisen kouluttamisen vaatimukset ja kus-
tannukset tulee selvittää (mitä maksaa, 
kuinka paljon vie aikaa, jne.) 

    

 Todellinen tarve (nykykäytäntö) määrää 
ristiinkäytettävät roolit ja osaamisvaateet 

    

 Mitä enemmän osallistujia, sitä enemmän 
näkökulmia ja mielipiteitä 

 Työpajat pienryhmissä   

 Yhteisymmärrystä vaikeampi saavuttaa, jos 
työryhmän koko on suuri 

    

 Kuinka toimia ristiriitatilanteessa 

 Ristiinresursoinnille on 
luotava pelisäännöt 

  

 Kenellä on vastuut ristiinkäytettävistä hen-
kilöistä 

    

 Kuinka toimia muuttuvissa työkuormatilan-
teissa 

    

 Kenellä on ”etuoikeus” resurssiin?     

 Kuinka hallinnoida aikataulua?     
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LIITE 9: TYÖPAJA OSAAMISKARTOITUKSEEN LIITTYEN 

TYÖPAJA 1. 

 
Aika:  
Paikka:  
 
Tilaisuuden aluksi: 

- Taustat osaamiskartoitustyölle 

- Lyhyt esittäytyminen ja esitehtävän purku 

- Esitehtävä: Mikä on resursointiprosessin nykytila (erilaiset käytännöt), 

millaisia resursointityökaluja resurssitarpeen ja osaamisen kytkentään on 

käytössä 

 
OSAAMISKARTOITUKSESSA MITATTAVIEN ROOLIEN TUNNISTAMINEN 

- Viedään läpi keskustellen – kaikki saavat heittää rooleja, joita tunnistaa 

tärkeäksi 

 
o Fasilitaattori kirjoittaa roolit post-it lapuille (tai exeliin) – lopuksi yh-

distetään samankaltaiset roolit 

o Max käytettävä aika 45 min 

 
- LOPPUTULOKSENA: 7-10 kpl tunnistettuja, mitattavia rooleja 

 
MITATTAVAT OSAAMISET, MAHDOLLISET ”ALAOSAAMISET” JA NIIDEN 
VAADITTAVAT OSAAMISTASOT 
Vaihtoehto 1. (Jos roolien määrittäminen oli erittäin yksimielistä ja olemas-
sa olevat prosessit toimivia) 

- Viedään läpi keskustellen, esim. rooli 1  

o Mikä tekninen osaaminen on tärkeää? 

o Pitääkö määritellä useita eri alatasoja osaamiselle ja kuinka paljon 

voidaan yleistää? 

o Mikä on vaadittava osaamisen taso? 

o Onko osaamisen sisällöstä päättämässä oikea joukko? 

o Onko osaamisen tasosta päättämässä oikea joukko? 

o Mikä osaaminen yhdistää näitä kaikkia rooleja? 

o Miten osaaminen pitää muotoilla, jotta sitä voidaan mitata jokaisen 

roolin kohdassa? 

Tekninen osaaminen ”Rooli 
1” 

”Rooli 
2” 

PÄÄ- JA ALA-
OSAAMINEN 

Sähkömoottorin rakenne - pääosat 3 2 PÄÄOSAAMINEN 

Eri sähkömoottorityyppien toimintape-
riaatteet (AC, DC…) 

3 1 ALAOSAAMINEN 

Sähkömoottorin magnetoinnin toiminta 3 1 ALAOSAAMINEN 

Sähkömoottorin momentin käyttäyty-
minen eri kuormitustilanteissa 

3 0 ALAOSAAMINEN 

 
o Fasilitaattori kirjaa osaamismäärittelyt post-it lapuille (tai exeliin) 
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o Yhdistetään lopuksi samankaltaiset osaamismäärittelyt 

 
- LOPPUTULOKSENA:  Jokaiselle roolille määritelty max. 30 kpl osaami-

sia 

Vaihtoehto 2. (Jos kaikilla osallistujilla ei niin selkeä prosessi jo olemassa) 
- Jaetaan jokaiselle 2-3 roolia, joille he miettivät osaamiset (pää- ja alata-

sot) sekä osaamisen vaaditut tasot – osallistujat kirjaavat tuloksensa la-

puille (osaaminen ja taso/post-it lappu)  aikaa 20 min 

- Jokainen esittää vuorollaan omien rooliensa listatut osaamiset ja ehdo-

tukset niiden tavoitetasoiksi – 4 x 10 min 

- Muut täydentävät osaamisia – keskustelua 

 
o Fasilitaattori kirjaa esittelytilanteessa osaamiset exeliin tai osoittaa 

osallistujille fläppitaulupaikat, jonne osaamislaput voidaan kiinnit-

tää 

o Fasilitaattroi dokumentoi lopputuloksen (valokuva, ym.) 

o Keskustelun pohjalta fasilitaattori ”siirtää”/niputtaa yhdessä sovitut 

osaamiset niin, että lopputuloksena on yhteisymmärrys osaamis-

listauksesta 

 
- LOPPUTULOKSENA:  Jokaiselle roolille määritelty max. 30 kpl osaami-

sia 

PROSESSI JA AIKATAULU 
- Tarvitaanko toinen työpaja samoilla osallistujilla työn eteenpäinviemisek-

si? 

- Ketä muita tarvitaan osaamisten ja niiden vaadittavien tasojen määritte-

lemiseksi? 

o Eri roolien tiiminvetäjiä? 

o Muita henkilöitä? 

o Voiko eri osastojen edustajia yhdistää samaan työpajaan? 

- Millä aikataululla edetään? 

 
o Fasilitaattori kirjaa sovitun aikataulun ja oikeat yhteyshenkilöt 

 
- LOPPUTULOKSENA: Yhdessä sovitut seuraavat toimenpiteet/ tilaisuu-

det/ oikea osallistujajoukko 

 
TILAISUUDEN JÄLKEEN: Fasilitaattori tekee työpajasta pöytäkirjan ja puh-
taaksikirjoittaa lopputulokset osaamiskartoitustaulukkoon (exel). Taulukko lä-
hetetään työpajaan osallistuneille kommentoitavaksi viikon sisällä tilaisuudes-
ta
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