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In knowledge-based expert organization, the professional competence of the per-
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1 JOHDANTO

Organisaatiot toimivat henkilöstönsä kautta. Henkilöstöllä on osaamista, joka on

kertynyt eri tavoin: opinnoista ja kokemuksista, sekä vapaa-ajalla että työelämäs-

sä. Osaamista hankitaan tietoisesti ja systemaattisesti, mutta sitä myös syntyy

työn ja kokemusten kautta. Kun yksilöiden ammatillista osaamista kootaan ja jae-

taan organisaation sisällä, syntyy organisaation osaamista. Osaamisesta tulee sen

jakamisen ja uudelleenkokoamisen myötä kollektiivista. Organisaatio kokeilee,

kokee, oppii ja jakaa oppimaansa tietoa siinä toivossa että se lisää osaamista ja

luo uutta tietämystä kun tieto kumuloituu. Erityisesti tietointensiivisissä organisaa-

tioissa tieto liikkuu hyvin eri tavoilla eri kanavia pitkin, tiedon määrä on runsasta ja

sen hallitseminen vaikeaa. Osa tiedosta on dokumentoitua, osa taas tiedostama-

tonta, hiljaista tietoa. Tästä syystä organisaatiot etsivät jatkuvasti keinoja joilla voi-

vat kehittää osaamistaan, opitun tallentamista ja osaamisen johtamista.

Asiantuntijaorganisaatiossa osaamisen taitava johtaminen on edellytys menesty-

miselle. Osaamisen kertyminen, tallentuminen ja kehittyminen on prosessi, jota

voidaan, ja tulisi suunnitelmallisesti vaalia ja kehittää. Nopeat muutokset organi-

saatioissa, organisaatioiden pirstaleisuus, muutokset niiden toimintaympäristöissä

sekä henkilöstön vaihtuvuus ovat erityisiä haasteita osaamisen hallitsemisessa.

Uudet tilanteet ja organisaation uudelleen muovautuminen vaativat organisaatiolta

ja sen työntekijöiltä sopeutumista, toimintatapojen muokkaamista sekä osaamisen

jatkuvaa kehittämistä.

Sähköisen toimintaympäristön käyttöönotto ja kehittyminen on johtanut siihen, että

organisaatiot muuttuvat hajautuneemmiksi. Työtä tehdään etätyönä, työ voi olla

liikkuvaa ja lisäksi tehtäviä järjestellään uudelleen virtuaaliorganisaatioiden avulla.

Asiantuntijatyössä työn erilaiset toteuttamistavat tuovat haasteita, koska vuorovai-

kutuksen merkitys asiantuntijuuden kehittymisessä on suuri.
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Osaamisen kehittäminen ja varmistaminen ovat yhä merkittävämpi johtamisen

kohde myös julkisella sektorilla. Julkisen sektorin laaja rakennemuutos ja julkisten

palveluiden tuottavuusvaatimukset ovat tuoneet suuria haasteita henkilöstön

osaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen sekä työn tekemisen tilaratkaisuihin ja or-

ganisaatiomuotoihin. Julkisten palveluiden sähköistyminen on johtanut uudenlai-

siin työtapoihin, jotka perustuvat toisaalta tehtävien keskittämiseen, toisaalta nii-

den hajautumiseen virtuaalisiin organisaatioihin. Tuottavuuden nostamisen tavoite

ja toimintaympäristön muutokset vaikuttavat organisaatioihin monella tavalla, mut-

ta koskettavat myös yksittäistä työntekijää ja hänen osaamisvaatimuksiaan.

 Näkökulmia osaamiseen on paljon. Tässä työssä tarkastellaan osaamisen johta-

mista esimiestyön näkökulmasta. Osaamisessa huomioidaan sekä näkyvä ja tie-

dostettu osaaminen että hiljainen tieto, jota kertyy niin yksilöille kuin organisaatioil-

lekin. Osaamisen johtamista tarkastellaan sekä toiminnallisesti että maantieteelli-

sesti hajautetun organisaation näkökulmasta. Tässä työssä keskitytään organisaa-

tion osaamisen johtamiseen kokonaisuutena, mutta huomioidaan organisaation

osaamispääoman muodostuvan yksilöiden muodostamasta kollektiivisesta tieto-

pääomasta ja kehittyvän sen kautta.

1.1 Työn tausta

Valtio on uudistanut ja tehostanut prosessejaan ahvasti viime vuosina. Myös työ-

ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla tehdään uudistuksia. Työ- ja elinkeinotoimis-

toissa eli TE- toimistoissa tämä näkyy siten, että palveluvalikoimaa on uudistettu

laajasti. Palveluverkosto on kokonaan uusittu vuoden 2013 alusta lähtien muodos-

tamalla jokaisen Elinkeino-, liikenne ja ympäristö -keskuksen (ELY) alueelle yksi

hallinnollinen TE-toimisto ja sen alaisuuteen tarvittava määrä toimipisteitä. (Työ- ja

elinkeinoministeriö, 2012.) Samalla organisaatiossa otettiin käyttöön matriisiorga-

nisaation malli ja monia toimintoja keskitettiin joko alueellisesti tai valtakunnallises-

ti.
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Käytännössä tämä on tarkoittanut henkilöstölle uutta toimintamallia, toimipisteiden

vähentämistä, joidenkin toimintojen keskittämisiä ja henkilöstön työnkuvien uudel-

leen muokkaamisia. Muutos on ollut haasteellinen sekä henkilöstölle että asiakas-

kunnalle. Joitakin TE-toimistojen toimintoja on keskitetty suuralueille. Keskittämi-

nen on rikkonut organisaatioiden perinteisiä rajoja. Keskitetyt palvelut tuottavat

palveluita useille organisaation yksiköille yhtä aikaa. Keskittäminen ei kuitenkaan

välttämättä tarkoita maantieteellistä keskittämistä vaan tiettyjen virtuaalisten työ-

tiimien hoitamia tehtäväkokonaisuuksia. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2012.)

Asiakaspalvelu työhallinnossa on saanut uusia muotoja, monikanavainen palvelu

on otettu käyttöön ja asiakkaiden henkilökohtainen asiointi on vähentynyt huomat-

tavasti. Monikanavaisella palvelulla tarkoitetaan asiakkaan asiointimahdollisuuksia

puhelimitse, sähköpostitse ja internetin kautta. Fyysisten palvelupisteiden merkitys

kaventuu ja virtuaalisten, sähköisten, palveluiden merkitys korostuu. Tämä asettaa

uusia haasteita henkilöstön osaamiselle niin henkilöstön kuin esimiestenkin näkö-

kulmasta. Asiantuntijuus etsii muotoaan virtuaalisessa työympäristössä.

Työhallinnon toiminnan ohjaus on aiemmin perustunut vahvemmin tulosjohtami-

seen. Nyt tulosohjauksen rinnalle on tulossa tiedon ja osaamisen johtaminen. Ha-

jautetussa matriisiorganisaatiossa tämä on välttämätöntä, jotta asiantuntijoiden

itsenäinen eteneminen osaamisen kehittämisessä ja ylläpidossa tapahtuu. Johta-

minen tapahtuu etäämmältä kuin ennen. Jotta palvelut voidaan pienentyvillä re-

sursseilla hoitaa, on selkeästi löydettävä ydintoiminnot, jotka tehdään itse omalla

vahvalla erityisosaamisella ja toisaalta ydintoimintoja tukeva osaaminen, jota voi-

daan hankkia ulkopuolelta. Tämä ei kuitenkaan poissulje sitä, etteikö ulkoistetuis-

sakin palveluissa tulisi osaamisesta huolehtia.

Osaamisen kehittämistyötä on työ- ja elinkeinohallinnossa pyritty edistämään.

Osaamisen johtamisen tiekartta –nimisellä ohjelmalla vuosille 2013–2015. Ohjel-

man toteutus on vielä meneillään. Tavoitteena tiekartalla on osaamisen kehittämi-

nen TE-toimistoissa ja ELY:issä strategialähtöisesti, suunnitelmallisesti ja pitkäjän-
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teisesti. Kehittämistyössä on keskitytty strategisten kyvykkyyksien ja osaamiskate-

gorioiden määrittelyyn ja niiden pohjalta viitekehyksen valmisteluun, osaamisen

nykytilan määrittelyyn ja kehittämissuunnitelmien laadintaan ja toimeenpanoon.

(Työ- ja elinkeinoministeriö, 2012).

Tässä työssä tutkitaan yhtä yksikköä, Hämeen TE-toimistoa. Myös Hämeen TE-

toimisto on läpikäynyt suuren muutoksen ja useiden toimistojen yhdistyessä siitä

on tullut monipaikkainen organisaatio, jossa palvelulinjat toimivat organisaatiossa

horisontaalisesti ja niitä myös johdetaan ilman maantieteellisiä rajoja. Palveluiden

keskittämisiä ja organisaatiorakenteiden läpileikkaavia osaamisen koordinointeja

on tuotu mukaan asiakaspalvelun ja toiminnan ohjaukseen matriisiorganisaation

toimintamallin mukaisesti. Henkilöstön vaihtuvuus on suurta, mikä tuo omat haas-

teensa osaamiselle erityisesti perehdytyksen suunnittelussa ja hiljaisen tiedon nä-

kyväksi tekemisessä organisaation henkilöstön vaihtuvuustilanteissa.

TE-toimistojen asiakaspalvelun työtehtäviin ei ole olemassa erityistä ammatillista

koulutusta. Erilaisten pohjakoulutusten runsaus toimii toisaalta vahvuutena koko

organisaation osaamisessa, mutta vaihteleva koulutus taustalla edellyttää osaami-

sen kehittämistoimissa yksilöllisiä kehittämissuunnitelmia. Sisäisen kouluttamisen

kulttuuri työhallinnossa on kuitenkin aina ollut vahva.

Tietotyön näkökulma korostuu kohdeorganisaatiossa, jossa tehdään ainoastaan

asiantuntijatyötä. Kaikki hallinnolliset tehtävät hoidetaan organisaation ulkopuolel-

ta. Osaamisen hallinta ei ole pelkkää tiedon varastointia ja tietoteknisten apuväli-

neiden käyttöä. Osaaminen on kyvykkyyttä hyödyntää edellä mainittuja. Organi-

saatioteoreetikot määrittelevät ammatillisen osaamisen organisaation piirteeksi

joka toimii linkkinä tiedon ja strategian välillä. Se antaa organisaatiolle kyvyn toi-

mia suhteessa muihin organisaatioihin. (Sveiby, 1997.) Ammatillinen osaaminen

siis tuo yleisosaamisen uudelle tasolle rajaten sen yrityksen strategisten linjausten

mukaisiin taitoihin ja tietoihin, joista ammatillinen osaaminen ja kyvykkyydet sekä

yksilö- että organisaatiotasolla koostuvat
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Organisaatiot arvostavat osaamista sekä rekrytointitilanteessa että työsuhteen

aikana. Ammattitaidon kehittämiseen panostetaan erityisesti tietointensiivisillä

aloilla ja osaamisen kehittämisen muotoja monipuolistetaan. Hyvät ammatillisen

osaamisen kehittämismahdollisuudet toimivat myös henkilöstöä houkuttelevina,

motivoivina ja sitouttavina tekijöinä ja edistävät työntekijöiden mahdollisuuksia yh-

distää työ ja oppiminen. Osaamisesta huolehtimalla organisaatio voi vaikuttaa

myös työurien pidentymiseen.

Valtionhallinnossa ei puhuta kilpailukyvystä siinä merkityksessä kuin yksityisellä

sektorilla vaan enemmänkin annettujen tehtävien ja tavoitteiden suorittamisesta ja

saavuttamisesta tehokkaasti. Osaamisen rooli on asiantuntijaorganisaatiossa re-

surssina erityisen suuri. Tarve tämän tutkimuksen tekemiseen onkin syntynyt or-

ganisaatiomuutoksen, monipaikkaisen toiminnan, sähköiseen palvelutoimintaan

siirtymisen ja vähenevien resurssien aiheuttamista haasteista.

1.2 Tutkimuksen tavoitteet

Asiantuntijaorganisaatiossa osaaminen on kriittinen tekijä työn tuottavuudelle, tu-

loksille ja laadulle. Osaamisen johtaminen on kokonaisvaltaista toimintaa, joka

ulottuu koko organisaatioon. Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata esimiesten

näkemyksiä ja suhtautumista ammatillisen osaamisen johtamiseen ja sen kehittä-

miseen kohdeorganisaation nykytilassa. Työn kontekstina toimii hajautettu organi-

saatio. Tavoitteena on hahmottaa näkemykset sekä yksilön osaamisen johtamisen

että kollektiivisen osaamisen näkökulmasta.

Tuloksena tutkimuksesta saadaan kohdeorganisaation johdon ja esimiesten nä-

kemyksiä osaamisen johtamisen nykytilasta. Näkemyksiä peilataan tiedemaail-

massa vallitseviin käsityksiin ammatillisen osaamisen johtamisesta ja sen kehittä-

misestä hajautetussa organisaatiossa. Kirjallisuuskatsaus toimii viitekehyksenä

vallitseville käsityksille. Aihetta tarkastellaan kohdeorganisaatiossa esimiesten ja



12

johdon näkökulmasta. Johdon näkökulmaa korostuu, koska osaamisen tason vaa-

timusten määrittely perustuu strategisten tavoitteiden ja visioiden asetteluun. Ai-

emmat tutkimukset ovat usein keskittyneet yksittäisten työntekijöiden osaamisen

johtamiseen tai puhtaasti henkilöstökoulutuksen näkökulmaan. Tässä tutkimuk-

sessa tutkimuskohteena on organisaation osaaminen, ei yksilöiden. Tätä taustaa

vasten esimiehet ja johto haastetaan pohtimaan osaamisen johtamisen nykytilaa

ja sen kehittämismahdollisuuksia.

Organisaation panostaminen ammatillisen osaamisen kehittämiseen on osa sen

strategista toimintaa. Strategioiden luominen taas on johdon tehtävä. Toisaalta

strategian toimeenpano on suurelta osin esimiesten käsissä. Tämän työn anti esi-

miehille ja johdolle on tietoisuuden lisääminen ammatillisen osaamisen systemaat-

tisesta kehittämisestä valitussa viitekehyksessä ja vallitsevissa olosuhteissa.

Osaamisen johtamisen lähtökohta on tiedon johtamisen, tietämyksen syntymisen

ja uuden tiedon luomisen periaatteiden tunteminen. Osaamisen johtaminen sisäl-

tää sekä eksplisiittisen tiedon että hiljaisen tiedon kiertokulun hahmottamisen.

Näiden tunnistaminen on erityisen tärkeää, kun osaamisen johtaminen kohdistuu

henkilöltä toiselle siirrettävän ammatilliseen osaamiseen.

1.3 Tutkimuskysymykset

Jokainen organisaatio pyrkii hankkimaan toiminnalleen sopivaa osaamista ja joh-

tamaan sitä parhaalla mahdollisella tavalla. TE-toimistoissa tämä tavoite tarkoittaa

sitä, että asiantuntijat voivat tuottaa toimivia ja tehokkaita työnvälityspalveluita

henkilöasiakkaille ja yritysten kehittämispalveluita työnantaja-asiakkaille sekä vas-

tata lakisääteisiin tehtäviinsä ja tavoitteisiinsa mahdollisimman hyvin. Työhallinnon

ala on tietointensiivinen, nopeasti muuttuva ja vaatii jatkuvaa osaamisen ylläpitoa.

Toimintaympäristön hajanaisuus, muutosten nopeus, henkilöstön ikääntyminen ja

vaihtuvuus tuovat kehittämistyöhön haasteita.
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Tutkimuskysymyksillä pyritään selvittämään sitä todellisuutta, jossa osaamisen

johtamista tehdään hajautetussa asiantuntijaorganisaatiossa. Keskustelu käydään

esimiesten ja johdon näkökulmasta heille suunnatuissa ryhmäkeskusteluissa.

Tämän työn päätutkimuskysymys on:

Millaisia haasteita liittyy ammatillisen osaamisen johtamiseen esimiestyössä

hajautetussa asiantuntijaorganisaatiossa?

Päätutkimuskysymykseen haettiin vastausta myös seuraavilla alatutkimuskysy-

myksillä:

Miten ammatillisen osaamisen ja hiljaisen työn johtaminen näkyy esimiestyös-

sä?

Millaisia haasteita koetaan ammatillisen osaamisen ja hiljaisen tiedon johtami-

sessa?

Miten ammatillisen osaamisen ja hiljaisen tiedon johtamista halutaan edelleen

kehittää?

1.4 Tutkimuksen rajaukset

Kuvassa 1 on kuvattu tämän työn rajaukset. Pääkäsitteenä tässä työssä on osaa-

misen johtaminen. Työ on rajattu koskemaan asiantuntijatyötä hajautetussa orga-

nisaatiossa. Ammatillinen osaaminen huomioidaan kokonaisvaltaisesti siten, että

huomioidaan sekä olemassa olevan tiedon ja osaamisen johtaminen että uuden

tiedon luomisen periaatteet. Ammatillisen osaamisen katsotaan käsittävän sekä

hiljaisen että eksplisiittisen tiedon. Eksplisiittisellä tiedolla tarkoitetaan tietoa, jota

voidaan viestiä ja jakaa sekä prosessoida ja tallentaa suhteellisen helposti. Hiljai-

sella tiedolla tarkoitetaan kokemukseen perustuvaa vaikeasti jaettavaa tietoa.
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Osaamisen johtaminen tapahtuu osana esimiestyötä, mutta johdon ohjaamana.

Tässä työssä näkökulma osaamisen johtamiseen on nimenomaan esimiesten ja

johdon näkökulma. Osaamisen johtamista käsitellään organisaatiotasolla ajatellen,

että se koostuu kyllä yksilöiden osaamisesta, mutta huomioiden, että osaaminen

muuttuu yhteiseksi pääomaksi vasta kun sitä osataan jakaa ja jalostaa eteenpäin.

Kuva 1 Tutkimuksen aiheen rajaus

1.5 Tutkimuksen rakenne

Tämä työ koostuu kahdeksasta pääluvusta. Johdannossa kuvataan tutkimusase-

telma ja lähtökohdat, työn tavoitteet ja rajaus. Kahdessa seuraavassa luvussa kä-

sitellään teoreettista taustaa ja tutkittavia käsitteitä. Kirjallisuuskatsauksessa on

käsitelty organisaation osaamisen johtamista, jossa käsitellään ammatillisen

osaamisen johtamista ja hiljaisen tiedon johtamista sekä esimiestyötä ja sen haas-

teita hajautetun organisaation erityispiirteiden näkökulmasta.
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Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu aiheen rajauksesta. Kirjallisuus-

katsaus esittelee rajauksen mukaista tutkimuskirjallisuutta ja artikkeleita. Kirjalli-

suuskatsauksen avulla työssä pyritään luomaan käsitys siitä, mitä tällä hetkellä

tiedetään ammatillisen osaamisen johtamisen haasteista hajautetuissa organisaa-

tioissa. Kirjallisuuskatsauksessa määritellään myös laajemmin työn keskeiset kä-

sitteet.

Tämän jälkeen luvuissa neljä ja viisi esitellään tutkimuksen viitekehys ja tutkimus-

menetelmät. Tutkimusmenetelmäluvussa käsitellään myös oleelliset tiedot tutki-

muksen taustalla olevasta organisaatiosta ja varsinaisen empiirisen tutkimuksen

toteuttamisesta.

Luvussa kuusi käsitellään tutkimuksen tulokset. Pohdintaa –luvussa koostetaan

tuloksia ja arvioidaan niitä sekä peilataan niitä teoreettiseen. Luvussa kahdeksan

esitetään teoreettiset ja käytännön johtopäätökset viitekehykseen ja esitetään

mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita sekä tarkastellaan tämän tutkimuksen toteu-

tusta kriittisesti.
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2 ASIANTUNTIJAORGANISAATION OSAAMISEN JOHTAMINEN

Tässä luvussa esitellään ammatillisen osaamisen johtamisen ja hiljaisen tiedon

johtamisen teoreettista viitekehystä. Osaamisen johtamisen teoriapohja on melko

laaja. Teoreettinen tausta on kehittynyt lähinnä tietojohtamisen, henkilöstöjohtami-

sen (HRM, Human Resource Management) ja oppivan organisaation teoreettises-

ta keskustelusta. Erityisesti Sengen (1990) 1990-luvulla luoma oppivan organisaa-

tion käsite sai sekä tiedeyhteisön että organisaatiot tiedostamaan organisaation

osaamisen tärkeyden organisaation toiminnassa. Osaamista ei enää käsitetty pel-

kästään yksilöön liittyvänä asiana vaan myös organisaation omaisuutena, pää-

omana ja resurssina. Organisaatio oppii yksilöiden kautta, mutta muodostaa kol-

lektiivista osaamista ja kyvykkyyksiä tältä pohjalta.

Osaaminen nähdään yhä selkeämmin yhtenä organisaation resurssina. Resurssi-

perustainen strategianäkemys hahmottaa resurssit kilpailukyvyn perustana. Ilman

osaamisresurssia muiden resurssien käyttö olisi mahdotonta. (Davenport & Prusak

1998; Prahalad & Hamel 1990.) Kun organisaatiolla on erityistä osaamista, voi-

daan ajatella, että sillä on ydinosaamista ja ydinkyvykkyyksiä (Prahalad & Hamel,

1990).  Ne ovat osa organisaation toimintaympäristöä ja niitäkin tulee johtaa aivan

kuten muita resursseja.

Osaaminen nähdään yleensä kehittyvänä prosessina ja sitä johdetaan organisaa-

tion toiminnan kautta. Orlikowski (2002) esittää, että organisaation toiminta itses-

sään synnyttää osaamista. Osaaminen muodostuu hänen mukaansa erilaisten

käytäntöjen kautta. Tekemällä oppiminen, osallistuminen ja osallistaminen, henki-

löstön vuorovaikutus, organisaation identiteetin ohjaama toiminta ovat mm. tällai-

sia käytäntöjä. Eri organisaatiossa on erilaisia käytänteitä, jotkut liittyvät yksilöiden

osaamiseen, toiset työtehtäviin. Ajatuksena kuitenkin on että organisaation osaa-

minen ja kyvykkyydet eivät ole henkilöihin tai yksiköihin tai muihin resursseihin

sidottuja stabiileja ominaisuuksia, vaan ne muovautuvat käytänteiden myötä.
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Toisaalta erityisesti muutostilanteissa johdon on vaikea saada uusi strategia toi-

mimaan jos henkilöstö on valittu aikanaan erilaista strategiaa varten. Osaamista

voi hankkia lisää ja sitä voidaan johtaa uudella tavalla, mutta asenteiden muutta-

minen on vaikeaa (Viitala 2003, Otala 2008). Osaamisen johtamisen yksi tehtävis-

tä onkin aika ajoin uudelleen järjestää työt ja pohtia osaamista tukevia järjestelyitä.

Asiantuntijuus määrittyy organisaatioissa yhä selvemmin kollektiivisesti. Johtami-

nen tapahtuu useimmiten matriisiorganisaation eri yksiköiden ja tiimien kautta tai

tietyn substanssialueen koordinointina. Tästä syystä osaaminen on entistä vaike-

ampaa määritellä, hallita ja mitata ja sen johtaminen vaatii uudenlaista ajatteluta-

paa. Monille organisaatiolle tyypillinen hajautettu ja tietokeskeinen organisaatio

vaatii henkilöstön omaa aktiivisuutta ja autonomisuutta osaamisen kehittämisessä

ja itsensä johtamisessa.

2.1 Osaamisen johtaminen

Osaamisen johtamisessa tunnetaan kolme peruskoulukuntaa ja niihin perustuvat

tutkimusnäkökulmat. Koulukuntien teorioita ja niiden kehittäjiä on kuvattu taulu-

kossa 1. Nämä kolme näkökulmaa luovat perustan myös sille, miten osaamisen

johtamisen nähdään kehittyneen. Tiedon hallinnan prosessiajattelun kehittyminen

kokonaisvaltaiseksi organisaation kehittämisfilosofiaksi luo perustan sille, että

osaamista ajatellaan resurssina, kollektiivisena kyvykkyytenä, joka liittyy organi-

saatioon, ei pelkästään yhden työntekijän osaamisen tarkasteluna.

Osaamisen johtaminen on erityisen ajankohtaista silloin kun organisaatio on muu-

tostilanteessa. Koko organisaation uudelleen järjestäytyessä muutos koskettaa

jokaista työntekijää. Työnteon perusvalmiudet eivät riitä, vaan henkilöstöltä vaadi-

taan taitoa omaksua nopeasti uusia tehtäviä ja siirtää omaa osaamistaan muulle

henkilöstölle. Keskeistä osaamisen johtamisessa tässäkin tilanteessa on pyrkimys

olemassa olevan osaamisen hyödyntämiseen, tallentamiseen ja uuden osaamis-

varannon luomiseen. Kirjallisuudessa osaamista käsitellään muun muassa seu-
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raavien käsitteiden kautta: osaaminen (knowledge), kompetenssi (competency) ja

kyvykkyys (capability).

Taulukko 1 Osaamisen johtamisen koulukunnat (mukaellen Kirjavainen & Laakso-
Manninen, 2000)

Koulukunta Teoria Teorian kehittäjät

Tiedon johtaminen,
Knowledge Management

· tietojärjestelmätiede
· yrityksen taloustiede
· tieteenfilosofia
      (epistemologia)

Tietämyksen syntyyn ja jalos-
tumiseen liittyvien prosessien
käsitteellistäminen
ja käytäntöjen kehittäminen
tietoprosessien
hallintaan

Nonaka, I
Sveiby, K.E.
Roos, J. &
Roos, G.
Davenport, T. &
Prusak, L.
Leonard – Barton,D.
Ståhle, P. & Grön-
roos,M.

Kompetensseihin perustuva
osaamisenjohtaminen,
Competence-based Strategic
Management

· strateginen johtaminen
· HRM
· (henkilöstövoimavarojen
· johtaminen)

Kyvykkyyksiin perustuva tapa
hahmottaa organisaation
osaamista. Näkökulma henki-
löstön kehittämisen strategias-
sa ja ydinosaamisten tunnis-
tamisessa.

Hamel, G. &
Prahalad, C.K.
Stalk, G.,
Evans,Ph.,
Schulman, L. ym.
Ulrich, D. & Lake, D.

Oppiva organisaatio,
Learning Organization

· psykologia
· kasvatustieteet
· organisaatioteoria

Kokonaisvaltainen organisaa-
tionkehittämisfilosofia, jonka
taustalla näkemys ihmisestä
organisatorisena toimijana
sosiaalisen vuorovaikutuksen
kautta.

Argyris,C. & Schön,
D.A.
Senge, P.M.
Sarala, A. & Sarala,
U.

Arviolta puolet työntekijöistä tekee nykyisin tietotyötä. Osaaminen ja tiedon johta-

minen ovat tällaisissa tehtävissä keskeinen resurssi. Osaamiseen liittyy sekä ole-

massa olevan osaamisen hyödyntämisen näkökulma, että uuden luomisen näkö-

kulma (Otala, 2008, Paloniemi, 2004). Osaamisen johtamisella on jo oma histori-

ansa, mutta organisaatioiden toimintaympäristöt muuttuvat vauhdilla. Monet orga-

nisaatiot opettelevat uutta näkökulmaa osaamisen johtamiseen organisaatioraken-
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teen muutosten ja teknologisten ratkaisujen myötä (Paloniemi, 2004.) Myös globa-

lisaatio on lisännyt hajautettuja, monipaikkaisia ja hyvin kompleksisia tehtäviä suo-

rittavia organisaatioita, jotka toimivat useilla kulttuurialueilla, eri aikavyöhykkeillä ja

käyttäen useita kieliä. Näille organisaatioille on yhteistä se, että niissä tyypillisesti

tehdään asiantuntijatyötä.

Ståhlen ja Grönroosin (1999) mukaan asiantuntija kykenee selittämään melko hei-

kosti mihin hänen ammattitaitonsa perustuu. Hiljainen, piilevä tieto on osaamisen

muoto, joka muodostuu kokemuksellisesta tiedosta, huomaamattomasta oppimi-

sesta ja sen siirtäminen on vaikeaa. Hiljainen tieto ei tule organisaation omaisuu-

deksi ellei sitä saada talteen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden työnteki-

jöiden kanssa.

Yksi organisaatioiden suurista haasteista onkin osaamisen täysimittainen hyödyn-

täminen. Prahalad ja Hamel (1990) määrittelevät osaamisen johtamisen käsitteen

ydinosaamisten ja - kyvykkyyksien johtamisena. Haasteet osaamisen johtamises-

sa kiteytyvät siihen, että johdolla on riittävä tieto ja ymmärrys yksilöiden osaami-

sesta, oppimisen potentiaalista ja siitä kuinka yksilöiden osaaminen kumuloituu

organisaation osaamiseksi.

Erilaisissa organisaatioissa työskentelevien ihmisten osaaminen on kertynyt näi-

den opinnoista, työtehtävien perehdytyksistä, täydennyskoulutuksista, kokemuk-

sista työelämässä, elämänkokemuksesta sekä henkilökohtaisista ominaisuuksista.

Kokonaisuudesta kertyy osaaminen, joka on yhteydessä tiettyyn kontekstiin (Vir-

tainlahti, 2009). Työelämässä tällainen osaaminen voidaan määritellä ammattitai-

doksi (Viitala, 2003). Yleisesti työssä osaaminen voidaan määritellä työtehtävän

vaatimien tietojen ja taitojen ja tilanteiden hallintana ja osaamisen oikeana sovel-

tamisena tehtävän kontekstissa.

Työssä hankittu ja kehittynyt osaaminen ei ole työntekijän henkilökohtaista omai-

suutta, vaan työnantajalla on oikeus vaatia myös tiedon ja taidon jakamiseen.
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Avainasemassa osaamisen jakamisessa ovat yksilöiden välinen vuorovaikutus ja

sosiaaliset tilanteet organisaatiossa. (Otala, 2008; Virtainlahti 2009.) Tämän mah-

dollistamiseksi työnantajan on luotava osaamista tukeva työympäristö. Avainase-

massa työympäristön luomisessa ovat esimiehet ja organisaation johto.

2.2 Osaamisen johtamisen prosessi

Koska osaamisen käsite on niin laaja ja hajanainen pitäisi kaikilla, mutta erityisesti

johdolla, olla selkeä näkemys siitä miten osaamista johdetaan, mitä osaamista jo

on, mitä osaamista tarvitaan lisää ja mistä osaaminen muodostuu (Otala, 2008.)

Osaamisen yhteydessä puhutaan sekä yksilöiden, että tiimien tai ryhmien ja orga-

nisaatioiden osaamisesta.

Osaamisen kehittyminen on suhteellisen hidasta, koska eksplisiittisen tiedon tuek-

si tarvitaan hiljaista, kokemusperäistä tietoa. Johdon tulisi seurata tavoitteita ja

toimenpiteitä, joita osaamisen kehittämisen tueksi tehdään. Osaamisen johtamisen

avulla luodaan organisaatiokulttuuri, joka tukee osaamisen kasvua. Ennen kaikkea

kyseessä on strategiaprosessi, joka käsittelee sitä, mitä osaamista tarvitaan me-

nestymiseen tavoitteiden saavuttamiseksi. (Ranki, 1999.)

Osaamisen johtamisenkin kehittämisprosessi alkaa siitä että tunnistetaan jo ole-

massa olevat osaamisalueet. Osaamiskartoituksella voidaan selvittää osaamisen

nykytila. Nykytilaa peilataan tavoitetilaan ja tämän pohjalta voidaan tehdä kehittä-

missuunnitelma.

Kirjavainen & Laakso-Manninen (2000) ovat kuvanneet osaamisen johtamisen

prosessia seuraavin kehämäisenä prosessina (kuva 2). Oppimisen prosessin aja-

tellaan lähtevät strategian pohjalta tehdyn osaamisen tunnistamisen kautta asete-

tuista tavoitteista. Arvioidun osaamisen nykytilan kehittämisen kautta osaamista

saadaan kehitettyä strategian osoittamaan suuntaan.
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Kuva 2 Oppimisen prosessi (mukaellen Kirjavainen & Laakso-Manninen ,2000)

He korostavat sitä, että pelkkä työssä oppiminen tai pelkkä henkilöstökoulutus tai

omaehtoinen koulutus eivät riitä, vaan kaikkia osa-alueita tulee hyödyntää. Erilai-

sia keinoja hankkia osaamista olemassa olevan henkilöstön koulutuksen lisäksi on

osaamisen siirtäminen yksiköstä toiseen, uusien työntekijöiden rekrytointi sekä

osaamisen ostaminen organisaation ulkopuolelta.

Prosessissa on hyvä huomioida erikseen johdon ja esimiesten, johtajuuden kehit-

täminen. Johdon osaamisen kasvattaminen poikkeaa muun henkilöstön koulutuk-

sesta siltä osin, että se on jo itsessään johtamisprosessin kehittämistä (Kauhanen,

2009.) Vain yhtenäisellä käsityksellä strategisista tavoitteista, arvoista ja tahtotilas-

ta esimiehet voivat muodostaa sellaisen työympäristön, jossa henkilöstöä voidaan

ohjata toimimaan organisaation arvojen ja tavoitteiden mukaisesti.

1. Strategian
pohjalta tehty
osaamisen

tunnistaminen

2. Osaamisen
tavoitteet

3.
Osaamisen

arviointi

4.
Nykytila
ja sen

tavoitteet

5.
Kehittämissuunnitelmat

6.
Seuranta
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2.3 Asiantuntijatyön erityispiirteet

Asiantuntijuudeksi käsitetään yleisesti erikoistuminen tietylle osaamisen tai taidon

alueelle. Parviainen (2006) korostaa, että asiantuntijuuden ydin on uusien ongel-

mien ratkaisutaitojen syntyminen. Asiantuntijuus on tiedoista ja taidoista jalostunut

joustava ja kristallisoitunut tietämys. Jos asiantuntija ei jatkuvasti kehity, ei asian-

tuntijuutta pysty ylläpitämään. Työelämän muutokset ovat nopeita. Koska tiedon

tulva tämän päivän työelämässä on valtava, ei kukaan pysty kaikkea tietoa hallit-

semaan, mutta asiantuntija pystyy yhdistelemään uutta tietoa aiempiin tietoihin

sujuvasti ja uutta luoden.

Eteläpelto ja Tynjälä (1999; 2005) ovat laajasti tutkineet oppimista ja asiantunti-

juutta. Tutkimus on perustunut työelämän muutoksiin, koulutukseen ja työssä op-

pimiseen. He näkevät oppimisen monitahoisena ilmiönä, jossa on tarkasteltava

niin yksilöä, ryhmää, organisaatiota kuin yhteiskuntaakin. Bradley et al. (2006)

mukaan asiantuntija erottuu aloittelijasta tunnistamalla ja huomioimalla esimerkiksi

samanlaisessa tilanteessa aiemmin tapahtunutta. Asiantuntijan päättelee organi-

soidummin kuin aloittelija. Hänen tietovarantonsa asiaan liittyen on suurempi jo

alun perin. Tästä syystä aloittelijan pitää keskittyä tehtäväänsä tarkemmin kuin

asiantuntijan. Asiantuntija voi oikaista päättelyketjuaan kokemuksellaan.

Yleisesti asiantuntijuuden ja hiljaisen tiedon uskotaan liittyvän toisiinsa vahvasti.

Asiantuntijuus on Stenmarkin (2001) mukaan ominaisuus, joka on erittäin riippu-

vaista hiljaisesta tiedosta. Koska asiantuntijuuden katsotaan olevan kokemuksen

tuomaa, hiljaisen tiedon rikastuttamaa ja ajan kanssa kehittynyttä teoreettisen tie-

don käytäntöön viemistä voi asiantuntija nimikkeenä olla myös ongelmallinen. Mo-

niammatillisten tiimien ja työryhmien lisääntyminen ja fyysisesti hajautetun, mutta

toiminnallisesti keskitetyn työn lisääntyminen tuovat paineita ammatillisen osaami-

sen ja asiantuntijuuden nopeaan kehittymiseen. Asiantuntijuuden kehittämistä kai-

vataan myös esimerkiksi uuteen työtehtävään siirryttäessä.



23

Stenmarkin (2001) näkemys hiljaisen tiedon vahvasta läsnäolosta asiantuntijuu-

dessa ei tue ajatusta nopeasta kehittymisestä asiantuntijaksi. Stenmarkin mukaan

työntekijällä tulisi olla mahdollisuus rauhassa kehittyä asiantuntijaksi ja tämä olisi

huomioitava sekä rekrytoinnissa, perehdyttämisessä että henkilöstön kehittämi-

sessä.

2.4 Ammatillinen osaaminen ja sen johtaminen

Ammatillinen osaaminen voidaan määritellä työntekijän taitona suoriutua oman ja

työyhteisön osaamisen kehittäjänä sekä taitona soveltaa nykyistä tietoa ja luoda

siitä uutta. Työntekijältä edellytetään kykyä vastata työn vaatimuksiin muuttuvassa

työympäristössä. Samanaikaisesti pitää pystyä edelleen kehittämään myös itse

työprosessia. Ammatillinen osaaminen on siis toimintakykyä, jonka avulla yksilö

toimii ammatissaan. Se on yksilön tietoja ja taitoja, arvoja ja asenteita, ominai-

suuksia, kokemuksia, kriittistä ajattelua ja joustavaa tietoperustaa käyttävää toi-

mintaa. (Ruohotie 2000.) Ammatillisen osaamisen ajatellaan muotoutuvan formaa-

lin koulutuksen käytäntöön viemisen ja hankitun hiljaisen tiedon myötä asiantunti-

juudeksi (Choo, C. W. & Johnston, R. 2004).

Paloniemen (2004) näkemyksen mukaan ammatillinen osaaminen ja asiantunti-

juus voivat kehittyä vain, jos osaaminen kehittyy kaikilla osa-alueilla. Tiedot ja tai-

dot kehittyvät sekä yleisellä, abstraktilla tasolla että oman toiminnan organisoinnin

tasolla. Asiantuntijuus edellyttääkin itseohjautuvuutta ja autonomiaa. Juholinin

(2009) mukaan asiantuntijat kokevat olevansa osa tiedon tuottamisprosessia. Asi-

antuntija saattaa siksi myös kyseenalaistaa johdon näkemyksiä.

Työelämä muuttuu nopeasti, ja myös ammatillinen osaaminen tai ammatin vaati-

mukset voivat vanhentua nopeasti. Osaamisesta huolehtiminen ja sen kehittämi-

nen tulisi organisaatiossa olla jokaisen asia. Davenport & Prusak (1998) kuvaavat

osaavaa tietotyöntekijää sellaiseksi, jolla on yhdistelmä taitoja kuten tekniset taidot

ja ammatillinen kokemus sekä pehmeämpiä taitoja kuten intuitioon perustuvat tai-
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dot. Nämä yhdessä muodostavat ammatillisen osaamisen ja taidon hyödyntää

osaamista.

Organisaation osaaminen voidaan saavuttaa yksilön osaamisen kehittymisen kaut-

ta. Van der Sluis (2007) esittää vaihtoehtoja siihen, kuka vastaa osaamisen kehit-

tymisestä ja millaista osaamista lopulta muodostuu. Kehittämisessä voidaan käyt-

tää organisaatiotason koulutus- ja kehittämisohjelmia, joiden kautta yksittäisten

henkilöiden osaaminen kehittyy ja tätä kautta myöhemmin organisaation koko-

naisosaaminen. Toisaalta monesti oletusarvona on, että asiantuntija itse ottaa vas-

tuun osaamisestaan. Näin on erityisesti rekrytointitilanteessa. Pyritään etsimään

valmista osaajaa.

Organisaatiot pyrkivät olemaan aktiivisia henkilöstön kehittämisessä, ja samanai-

kaisesti yksilöt hakevat omaa ammatillista kehittymistänsä ja uransa edistämistä.

Molemmat siis edistävät osaamisen kehittymistä eri tavoin. Van der Sluisin näke-

mystä henkilöstön kehittämisen eri tasoista on kuvattu kuvassa 3. (Van der Sluis

2007.)

Kuva 3 Henkilöstön kehittäminen (Van der Sluis, 2007)

Elinkeinoelämän keskusliiton (2014) näkemys henkilöstökoulutuksesta on, että

osaamista kehitetään organisaation strategian lähtökohdista ja strategisten tavoit-

teiden saavuttamiseksi. Kehittäminen painottuu yhä enemmän joustaviin työssä

Yksilön osaamisen
kehittyminen

Organisaation henki-
löstökoulutus

Organisaation oppi-
minen ja kehittämi-

Tiimien ja ryhmien
kehittäminen, ver-

Yksilö Organisaatio

Yksilö

Organi-
saatio
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oppimisen muotoihin. Itse työ perehdyttää ja näin opettaa uusiin toimintatapoihin.

Organisaatioissa myös jaetaan ja jalostetaan tietoa yhdessä.  Tiedon jakamisen

menetelmät ovat muuttuneet. Tieto siirtyy kasvokkain, mutta enenevissä määrin

myös sähköisesti.

Ammatillisen osaamisen kehittämisessä yksilöä motivoi tarve suoriutua hyvin teh-

tävistä, toive työssä kehittymisestä ja uralla etenemisestä. Organisaatiota taas

motivoi kilpailukyvyn säilyttäminen, tehokkuuden ja tuloksellisuuden takaaminen ja

osaamisen varmistaminen muuttuvassa toimintaympäristössä (Van der Sluis,

2007). Ammatillisen osaamisen johtamisessa tulisi huomioida molempien näkö-

kulmat. Esimiestyön yhtenä haasteena onkin sen ratkaiseminen mitä näkökulmaa

korostetaan. Yksilöllä on tarpeensa ja organisaatiolla tavoitteensa.

Taulukko 2 Ammatillista kehittymistä tukevan työyhteisön luonnehdintaa (mukail-
len Ruohotie 2009)

Työ ja työjär-
jestelyt

Esimies- alaissuh-
teet

Organisaation ilma-
piiri

Työpaikan ihmissuh-
teet

Johtamistavat ja -
käytännöt

Riittävän haas-

teelliset työteh-

tävät

Esimiehen tunnustus

hyvästä työstä

Organisaatiolla käy-

tössä alansa huippu-

asiantuntemus

Työyhteisössä keskus-

tellaan alan kehittämi-

sestä

Organisaatiolla arvi-

ointitapa, joka sitoo

ansiot ja ammatillisen

pätevyyden

Tehtävät, jois-

sa mahdolli-

suus käyttää

uusinta tietoa

ja tekniikkaa

Esimies perustaa

palkka- ja ylennys-

suosituksensa työ-

suoritukseen

Organisaatio hyödyn-

tää alansa uusinta

tietoa

Työyhteisössä ollaan

kiinnostuneita alan

uusimmista tiedoista

Henkilöstöä varten on

oma kehittämisohjel-

ma

Esimies kantaa

vastuun alaisten

kehittämisestä

Organisaatio palkitsee

ammatillisesta osaa-

misesta ja pätevyy-

destä

Työyhteisön jäsenillä on

monia uusia kehittä-

misideoita

Organisaatiossa ote-

taan käyttöön uusia

työvälineitä
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Työ, jossa voi

osallistua uusia

tehtäviä koske-

viin päätöksiin

Esimies rohkaisee

itsenäiseen ja inno-

vatiiviseen ajatteluun

Organisaatio asettaa

jatkuvia pätevyyden

kehittämistavoitteita

Työyhteisössä uusia

ehdotuksia ja näkökul-

mia toiminnan kehittä-

miseksi

Johtotehtäviin valitta-

villa systemaattinen

perehdytysohjelma

Projektityö,

josta vastataan

alusta loppuun

asti

Esimies on kiinnos-

tunut kehittämiside-

oista ja innostaa

ongelmanratkaisuun

Organisaatio on alal-

laan kehityksen kär-

jessä

Työyhteisössä halutaan

kokeilla käytännössä

uusia ideoita

Henkilöstön käyttöön

hankitaan uusinta

kirjallista tietoa

Työ, jossa jää

aikaa myös sen

kehittämiselle

Esimies järjestää

itse kehittämismah-

dollisuuksia alaisil-

leen

Organisaatiota voi-

daan luonnehtia kehi-

tysmyönteiseksi

Henkilökunnalla on

suoritustavoitteiden

ohella myös oppimis-

tavoitteita

Työ, jossa voi

kokeilla erilai-

sia vaihtoehtoi-

sia ratkaisuja

Suoritusarviointi

osoittaa alaisen

vahvuudet ja heik-

koudet ja osoittaa

keinoja suorituksen

parantamiseksi

Organisaatio pyrkii

olemaan kilpailijoitaan

parempi

Johtamisen merkitys tavoitteiden luonnissa on tietenkin keskeistä. Johto määritte-

lee organisaatiolle strategian. Kriittisin elementti strategiassa tiedon näkökulmasta

on käsitteellistää visio siitä, millaista tietoa ylipäänsä tarvitaan. Strategia tuodaan

mukaan johtamisjärjestelmään toteutusta varten (Nonaka & Takeuchi, 1995). Joh-

don on oltava tietoinen ammatillisen osaamisen tilasta, tarpeista ja tavoitteista

strategiaa muodostaessaan, ja huolehdittava että organisaatiossa ylläpidetään

ammatillisen osaamisen kehittämiseen sopivaa kulttuuria.

Ruohotien (1999) mukaan mikäli uuden oppimista ammatillisesta näkökulmasta ei

tapahdu, kokee ihminen työuransa muuttuvan rutiininomaiseksi ja urautuneeksi.

Useimmilla on kuitenkin tarve ammatilliseen kehittymiseen ja tällainen tilanne lau-

kaisee helposti tarpeen päästä eteenpäin. Ammatillisen kehittymisen tarve voi tulla

myös ulkoisista muutospaineista kuten teknologisten ratkaisujen muuttuessa tai

organisaation laukaisemista tekijöistä kuten muutokset työn vaatimuksissa tai työ-
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tehtävissä. Kaikissa näissä tapauksissa ammatillista kasvua tulisi työympäristössä

tukea. Ammatillisen osaamisen kasvua voidaan tukea työyhteisössä järjestämällä

työtä ja tehtäviä, huolehtimalla esimies-alaissuhteita, organisaation ilmapiiristä,

ihmissuhteista ja johtamistavoista ja –käytännöistä. Ammatillisen osaamisen kas-

vua tukevaa organisaatiota on luonnehdittu taulukossa 2 (Ruohotie, 2009.)

2.5 Hiljainen tieto ja sen johtaminen

Hiljainen tieto, tacit knowledge voidaan kuvailla hiljaiseksi, äänettömäksi, implisiit-

tiseksi, piileväksi, kokemukselliseksi tiedoksi tai tuntumatiedoksi. Termi explicit

knowledge kuvataan usein avoimeksi, käsitteelliseksi tiedostetuksi tai eksplisiitti-

seksi tiedoksi. Termit eivät kuitenkaan ole vakiintuneet. Tässä työssä käytetään

käsitteestä tacit knowledge termiä hiljainen tieto ja formaalimmasta koulutuksesta

käsitettä ekplisiittinen tieto.

Hiljaisen tiedon käsite on syntynyt jo 1950- ja 60-luvuilla unkarilaisen kemistin,

ekonomistin ja filosofin, Michael Polanyin teorioiden myötä. Polanyi erotti eksplisiit-

tisen tiedon käsitteen hiljaisesta tiedosta, jonka jakaminen on hankalaa, joka on

syntynyt kokemuksesta, emmekä osaa pukea sitä sanoiksi. Polanyin mukaan me

tiedämme enemmän kuin pystymme kertomaan. Kaikki eksplisiittinen tieto pohjau-

tuu Polanyin mukaan kuitenkin aina hiljaiseen tietoon. Hän kuvasi teorian, jossa

tieto siirtyy kolmella eri tavalla henkilöltä toiselle: jäljittelyllä, tunnistamisella ja te-

kemällä oppimalla. Tiedon vastaanottava henkilö rakentaa tiedosta oman näke-

myksensä ja pikkuhiljaa hänen sisäistetyistä tiedoistaan ja uskomuksistaan syntyy

hänen hiljaista tietoaan. Samalla mekanismilla hiljainen tieto syntyy myös organi-

saatioissa eikä pelkästään yksilöillä. (Polanyi, 1967).

Tiedon hallinnan tutkija Ikujiro Nonaka kuvaa organisaation tiedon luomista pro-

sessiksi, jossa organisaatio mahdollistaa ja vahvistaa yksilöiden luomaa tietoa.

Nonakan ja Takeuchin (1995) luoma SECI-malli kuvaa tiedon muodostumisessa

neljä vaihetta. Vaiheet kuvaavat hiljaisen tiedon siirtymistä, säilyttämistä ja muok-
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kautumista hiljaisesta tiedosta eksplisiittiseksi tiedoksi ja taas takaisin hiljaiseksi

tiedoksi. Nonaka ja Takeuchi toivat hiljaisen tiedon käsitteen liiketalouden piiriin.

Erityisesti heidän teoksensa The Knowledge Creating Company innosti tutkijoita

nostamaan hiljaisen tiedon tutkimustensa kohteeksi.

Nonakan ja Takeuchin SECI-mallissa tunnistetaan uuden tiedon luomisen neljä

vaihetta (kuva 4).

Sosialisaatiossa hiljaista tietoa kerätään organisaatiossa vuorovaikutuksen avulla

yksilöiden välillä. Systematisoidusta hiljaisesta tiedosta muodostuu vähitellen yh-

teinen ajattelutapa

Ulkoistamisessa hiljaista tietoa muokataan eksplisiittiseksi käyttäen käsitteitä ja

malleja. Hiljainen tieto muutetaan tässä vaiheessa ymmärrettävään muotoon, jol-

loin se on myös muilla käytettävissä. Tässä vaiheessa tiedosta keskustellaan pal-

jon.

Yhdistämisessä kootaan eksplisiittistä tietoa laajemmiksi kokonaisuuksiksi ja su-

lautetaan sitä aiemmin opittuun. Tietoa voidaan tässä vaiheessa analysoida ja do-

kumentoida.

Sisäistämisessä tapahtuu tiedon ymmärtämistä ja sitä testataan käytännön toi-

min. Kun sisäistäminen on täysin tapahtunut, vähitellen tieto muuttuu jälleen hiljai-

seksi ja tulee osaksi yksilön henkilökohtaista tietopohjaa.
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Kuva 4 SECI-malli (Nonaka & Takeuchi, 1995)

Nonaka ja Takeuchi (1995) määrittelevät hiljaisen tiedon henkilökohtaiseksi, kon-

tekstiin liittyväksi, vaikeasti formalisoitavaksi ja vaikeasti sanoiksi puettavaksi tie-

doksi. Hiljainen tieto muodostaa yksilölle uskomuksia ja oletuksia, jotka ohjaavat

tulkintaa ja uusien kokemusten ymmärtämistä. Nonaka ja Takeuchi tarkoittavat

hiljaisella tiedolla eksplisiittisestä tiedosta sisäistämisen kautta muodostunutta hil-

jaista tietoa. Tämä tieto on kytkettynä työhön, sitä muodostuu tekemällä ja koke-

malla ja opittua hyödyntämällä. Organisaation tasolla hiljainen tieto on Nonakan ja

Takeuchin mukaan kooste kaikkien työntekijöiden uskomuksista, oletuksista ja

tiedosta jolla suodatetaan ja tulkitaan toimintaympäristössä tapahtuvaa. Keskeinen

kysymys organisaation kehittämisessä onkin, miten organisaatio tiedostaisi tämän

hiljaisen tiedon ja pystyisi tuomaan sen näkyväksi.
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Tiedonhallinnan viitekehyksessä työntekijöiden osaaminen ja tieto nähdään yh-

deksi organisaation tärkeimmäksi resurssiksi. Merkittävä osa kokemuksista synty-

neestä tiedosta ja osaamisesta organisaatiossa on hiljaista tietoa (Grant, 2007.)

Osaamisen johtamisen tulisi toimia niin, että hiljaista tietoa ja osaamista jaetaan ja

näin luodaan käytäntöjä, joilla uusi tieto mahdollistuu (Pohjalainen, 2012).

Nonakan ja Takeuchin (2005) määritelmä ydinosaamisesta korostaa yksilön tai

yhteisön antamaa kontribuutiota. Osaamista, jonka tämä hallitsee parhaiten. Opti-

maalinen tila olisikin siis sellainen, jossa kaikkien työtehtävä olisi omalla ydin-

osaamisalueella. Koska monet tehtävät muuttuvat ja kehittyvät nopeasti eikä tila

useinkaan voi olla pysyvä, on hiljaisen tiedon siirtämisen tarve jatkuva. Hiljaisen

tiedon siirtyminen on myös edellytys osaamisen kehittymiselle. Tiedon johtaminen

perustuu siihen, että se huomioidaan organisaation strategiassa. Hiljaisenkin tie-

don nostaminen strategiakeskustelussa esiin tuo henkilöstölle viestin sen merki-

tyksellisyydestä ja luo mahdollisuuksia niihin tilanteisiin jossa hiljainen tieto siirtyy.

Hiljaisen tiedon siirtämisessä korostetaan vuorovaikutuksen merkitystä. Virtainlah-

den (2009) mukaan organisaation tavoitteet voidaan saavuttaa vain eri tehtävissä

olevien toimijoiden keskinäisellä vuorovaikutuksella, jossa asiantuntijat hyödyntä-

vät toistensa osaamista. Samanlaista yhteistyötä tarvitaan myös organisaation

ulkopuolelle. Verkoston kanssa toimiminen on myös vuorovaikutusta jossa hiljai-

sella tiedolla on roolinsa. Sveiby (1996) tuo kuitenkin esille vaaran, että hierarkias-

sa alemmalla tasolla oleva omaksuu saamansa tiedon täysin kritiikittä, jolloin tie-

don jalostuminen ja oikeellisuus vaarantuu. Tämä voi tapahtua sekä organisaation

sisällä että organisaation verkottuessa ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Kun työtehtäviä organisoidaan, tehdään ratkaisuja siitä, toimiiko organisaatio yh-

dessä vai useammassa toimipisteessä, tehdäänkö työtä tiimeinä, pareina tai yksi-

köinä ja miten vuorovaikutus mahdollistetaan. Nonaka ja Takeuchi (2005) korosta-

vat tiimissä työskentelyn olevan sellainen malli, jossa hiljainen tieto siirtyy hyvin.

Vuorovaikutustilanteet ovat luonnollisia ja niitä on paljon. Tiimitkin voivat kuitenkin
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olla hajautuneita. Vartiainen et. al. (2004) tuovat esille, että vaikka sähköinen vies-

tintä voi heikentää ei-kielellisen viestinnän perille menoa, voidaan sähköisellä vies-

tinnällä kuitenkin tukea ryhmätietoisuuden syntymistä. Vaikka tiimi ei olekaan läs-

nä, niin tietoisuus siitä, että tiimi on olemassa ja sosiaalinen tietoisuus toisesta

ihmisestä keskustelussa, on mahdollista luoda monin teknisin apuvälinein.

Kokemuksia viestintä- ja yhteistyövälineiden käytöstä on tutkittu paljon, mutta niis-

sä ei ole kiinnitetty erityistä huomiota hiljaisen tiedon siirtymiseen. Voidaan kuiten-

kin olettaa, että suora ja määrällisesti riittävä vuorovaikutus edistää hiljaisen tiedon

siirtymistä riittävästi ja nykyisin esimiestyössä kiinnitetään vuorovaikutustilanteiden

mahdollistamiseen erityistä huomiota.

Parviainen (2006) korostaa hiljaisen tiedon kollektiivista luonnetta. Tutkijat ovatkin

90-luvulta lähtien korostaneet hiljaisen tiedon tutkimuksessa enemmän sen yhtei-

söllistä ja sosiaalista luonnetta. Aikaisempien sukupolvien luoma kokemus ja tieto-

pohja toimivat aina perustana seuraavalle sukupolvelle. Toisaalta johtamisen

haasteena on tunnistaa työntekijöiden hiljainen tietämys. Organisaatiot ovat riip-

puvaisia työntekijöistään, sillä kaikki organisaation tieto on tavalla tai toisella va-

rastoitunut heihin (Virtainlahti, 2009). Marsick ja Watkins (1990) kuvaavat infor-

maalia ja satunnaista oppimista aikuisen oppimisen sydämeksi, koska se on oppi-

jakeskeistä ja sitä voi oppia elämänkokemuksista.

Työpaikalla kollektiivinen hiljaisen tiedon siirtyminen näkyy myös kollektiivisesti

epämuodollisena oppimisena. Oppimistilanteita voidaan kyllä mahdollistaa erityi-

sesti tilanteita järjestäen tai ne voivat olla aivan spontaaneja, mutta luonteeltaan

ne ovat työtä tehdessä syntyviä oppimistilanteita. Kyseessä ei ole organisoitu kou-

lutus. Osa asiantuntijuudesta on sitä, että formaalissa koulutuksessa opittua sovel-

letaan käytäntöön, mutta osa asiantuntijuudesta syntyy kokemuksesta, kollektiivi-

sen hiljaisen tiedon omaksumisesta ja sellaisessa työympäristössä työskentelystä,

joka on uudistumiseen ja oppimiseen kannustavaa. Avoin vuorovaikutus, kokeilut

ja epäonnistumiset ovat osa oppimisen prosessia. (Sallila & Vaherva, 1998.)
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Myös organisaation kulttuurilla on merkittävä rooli tietämyksen hallinnassa. Tietä-

myksen ja osaamisen jakamista voidaan tukea monin tavoin tai toisaalta organi-

saatiossa voi olla ”jokainen pärjätköön omillaan” -kulttuuri. Jos organisaatiossa on

työntekijöiden kesken vahva kilpailullinen tilanne, voi hiljainen tieto toimia myös

aseena vallan käytössä. (Virtainlahti, 2009.) Myös sukupolvien välinen kulttuuri

organisaatiossa voi olla vahva tekijä. Iäkkäämpien työntekijöiden voi olla vaikeam-

pi omaksua uusia teknisiä ratkaisuja, joilla vuorovaikutusta pyritään edistämään,

nuoret taas saattavat omaksua ne nopeasti ja luontevasti. On vaara, että hiljaisen

tiedon siirtymisessä tapahtuu katkoksia eri ryhmien välillä tahattomasti kun käyte-

tään eri kommunikaatiovälineitä.
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 3 ESIMIESTYÖ HAJAUTETUSSA ORGANISAATIOSSA

Tässä luvussa avataan hajautetun organisaation käsitettä ja sen erityispiirteitä se-

kä käsitellään hajautuneen organisaation osaamisen johtamista esimiestyön kan-

nalta. Luvun tarkoitus on hahmotella tutkimuksen kontekstia ja pureutua osaami-

sen johtamisen haasteisiin esimiehen näkökulmasta.

Johtaminen ja esimiestyö ovat ennen kaikkea kykyä johtaa ihmisiä. Tärkeässä

roolissa on kyky toimia ihmisten kanssa yleensä, taidon sosiaalinen puoli, mutta

myös esimiehen ja alaisen väliseen suhteeseen liittyvä kommunikointitaito. (Viita-

la, 2005.) Ihmisten johtaminen voidaan kuvata myös kykynä rakentaa ja ylläpitää

toimivia työyhteisöjä. Esimiesosaamista on kyky houkutella yhteisöön lahjakkaita

yksilöitä, pitää heidät motivoituneena ja vaalia yhteisön sosiaalisia suhteita ja luo-

tava sellaiset olosuhteet, että yhteisö voi menestyä ja kehittyä. (Hogan & Warren-

feltz, 2003, Kauhanen, 2009.)

3.1 Hajautetun organisaation erityispiirteitä

Hajautettu organisaatio on perustaltaan siinä mielessä samanlainen kuin paikalli-

nenkin organisaatio, että se on perustettu suorittamaan tiettyä tehtävää ja sille on

annettu tietyt resurssit tämän tehtävän suorittamista varten. Hajautettu organisaa-

tio on vain uudenlainen tapa järjestää ja organisoida organisaation toimintaa ja

resursseja. (Vartiainen et al., 2004.) Organisaatiota varten rakennetaan uudenlai-

nen infrastruktuuri jonka avulla kommunikointi ja yhdessä tekeminen varmistetaan

teknisin ratkaisuin.

Hajautetulle organisaatiolle löytyy monia määritelmiä riippuen siitä tarkastellaanko

organisaation rakennetta vallan ja vastuun sekä niiden hajautuneisuuden näkö-

kulmasta vai rakenteellisesta tai maantieteellisestä näkökulmasta. Vartiainen et al.

(2004) määrittelevät käsitteen seuraavasti: ”Hajautetulla organisaatiolla tarkoite-
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taan määräaikaista tai pysyvää organisaatiota, jonka henkilöstö työskentelee yh-

teisen toimeksiannon toteuttamiseksi ja tavoitteen saavuttamiseksi eri paikoissa

käyttäen apunaan tietoa ja viestintäteknologiaa”.

Vaikka Hatch & Cunliffen (2006) mukaan organisaation fyysistä ja sosiaalista ra-

kennetta ei pysty täysin erottamaan toisistaan, niin tässä työssä hajautetulla orga-

nisaatiolla tarkoitetaan nimenomaan tällaista maantieteellisesti ja osittain myös

toiminnallisesti hajautettua organisaatiota. Organisaation sosiaalinen hajautumi-

nen ja valtarakenne rajataan siis pääsääntöisesti tämän tutkimuksen ulkopuolelle,

mutta niiden vaikutus tulee väistämättä esiin kun käsitellään toimintatapoja joilla

esimiehet implementoivat osaamisen johtamista.

Ståhle & Grönroos (1999) kuvaavat organisaation systeemiseksi perustaksi osaa-

mista, vaikutussuhteita ja informaation virtausta. Nämä kaikki kolme tekijää tarvi-

taan tiedon liikkumiseen ja sen kumuloitumiseen organisaation tietopääomaksi ja

osaamiseksi. Jos tieto ei liiku ihmisten välillä, ei yhden yksilön loistavakaan osaa-

minen voi muuttua strategiseksi tekijäksi organisaatiolle.

Hajautettu organisaatio asettuu usein erilaisiin toimintaympäristöihin, erilaiseen

kulttuuriin, organisaatiossa on jäseniä monenlaisilla taustoilla ja työtehtävät ovat

usein kompleksisia ja ne voivat olla vaativampia kuin yhdessä kontekstissa suori-

tetut tehtävät. Nämä erilaiset ulottuvuudet vaikuttavat kommunikointiin ja sen on-

nistumiseen ja erinomaisen kommunikointikyvyn taas koetaan olevan hajautetun

organisaation toiminnan kannalta onnistumisen edellytys. (Vartiainen et al., 2004.)

Työyhteisöissä, joissa toimitaan hajautetusti, käytetään sähköisiä kommunikaa-

tiovälineitä kuten sähköpostia, intranetin työtiloja, pikaviestinpalveluja ja vi-

deoneuvotteluja kommunikoinnin tukena.

Vartiainen et al. (2004) tuovat esille hajautetusta organisaatiosta neljä piirrettä,

jotka erottavat sen tavallisesta organisaatiosta: aika, paikka, moninaisuus työnteki-

jöiden taustassa ja vuorovaikutuksen tapa. Hajautetulla organisaatiolla voi olla osa
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näistä piirteistä tai kaikki niistä, mutta jokainen piirre vaikuttaa siihen, miten kyseis-

tä organisaatiota johdetaan ja millaisia strategioita sille voidaan luoda. Lipnack &

Stamps (2000) tähdentävät hajautetun organisaation piirteitä tuomalla esiin henki-

löstön moninaisuuden lisäksi työtehtävien moninaisuuden. Tekniikka mahdollistaa

myös tehtävien lisääntyvät vaatimukset. Työtä voidaan jakaa osiin ja työstää näitä

kompleksisia kokonaisuuksia hajautuneissa tiimeissä, joissa työntekijöiden erilai-

suus ja erilainen osaamistausta tuovat vahvuuksia ja lisäävät osaamista (Hansen,

2002).

Valtionhallinnossa virastoille annetun tehtävän suorittaminen vaatii monessa viras-

tossa asiakasnäkökulmasta katsottuna toimintojen pitämistä mahdollisimman lä-

hellä asiakasta. Samanaikaisesti kuitenkin sähköisten palveluiden määrä kasvaa

ja työtehtäviä keskitetään laajamittaisesti. Tästä syystä virastot ovat rakentaneet

verkostoja, joissa fyysinen saavutettavuus asiakaspalvelupisteisiin on verrattain

hyvä, mutta nämä tarjoavat palvelua myös etäpalveluna (videoyhteys) toisista toi-

mipisteistä tai mobiilina liikkuvana työnä. Asiakastyön yhtenä tärkeänä tavoitteena

on palveluiden yhdenvertaisuus kaikille.

Limittäin hajautetun organisaation kanssa saattaa toimia myös virtuaalisia organi-

saatioita, joissa organisaatiolla ei varsinaisia toimipisteitä ole lainkaan. Organisaa-

tio on olemassa vain henkilöstönsä kautta. Tällaisia virtuaalisia koko maan katta-

via organisaatioita valtionhallinnolla on useita.

3.2 Esimiestyön haasteet hajautetussa organisaatiossa

Organisaation hajautuneisuus tuo mukanaan etäältä johtamisen haasteet. Hajau-

tuneisuus haastaa totutut toimintatavat niin prosesseissa kuin johtamisessakin.

Perinteiset yhdessä paikassa toimineen organisaation toimintatavat ja –mallit ovat

vanhentuneita hajautetussa organisaatiossa eikä niitä enää voi käyttää sellaise-

naan (Vartiainen et al., 2004). Helakorven (2005) mukaan verkostoihin liittyvä luot-

tamuksen ja asiantuntijuuden kulttuuri työssä on haaste sekä työntekijöille että



36

työnantajan edustajille. Asiantuntijuus muuttuu kollektiivisemmaksi prosessijohde-

tuissa tiimi- ja verkosto-organisaatioissa. Tästä syystä hajautetuissa organisaati-

oissa puhutaan yhä enemmän asioiden ja ihmisten johtamisen sijaan tietämyksen

ja osaamisen johtamisesta.

Vartiainen et al. (2004) korostavat hajautetun tiimin johtamisessa selkeää vastuun-

jakoa ja hyvää koordinointia ja kommunikointia. Vanhoja esimiestyön malleja ei

voida enää käyttää sellaisenaan koska hajautetussa organisaatiossa toimintaym-

päristössä on uudenlaisia ulottuvuuksia. Ulottuvuuksiksi he luettelevat eripaikkai-

suuden, eriaikaisuuden, määräaikaisuuden, liikkuvuuden, jäsenten moninaisuuden

ja sähköisen vuorovaikutuksen määrän. Työn tavoitteiden saavuttaminen edellyt-

tää johdolta erityistä panostamista tavoitteista keskustelemiseen. Yhteinen linja ja

tavoite ovat edellytyksiä sille, että kaikki toimivat samansuuntaisesti.

Jotta hajautunut tiimi voisi toimia tehokkaasti, täytyy tiimin jäsenten välillä lisäksi

olla hyvä luottamus. Luottamuksen syntyminen on kuitenkin vaikeaa silloin kun

ihmiset eivät kasvokkain tutustu toisiinsa. Esimiehen on kiinnitettävä erityistä

huomiota luottamuksen rakentumiseen ja sen ylläpitämiseen tiimissä. Sosiaalisten

suhteiden luomiseen ja toisten ihmisten työtapoihin tutustumiseen on järjestettävä

tiimin työntekijöille mahdollisuuksia. (Lipnack & Stamps, 2000.) Jos hajautetun

tiimin yksilöillä ei ole selkeää mahdollista tutustua toisiinsa ja toistensa tehtäviin ja

näin muodostaa luottamukselliset suhteet keskenään, rakentuu luottamus helposti

roolien mukaan tai jopa stereotypioiden ohjaamina (Hakonen et al., 2004).

Hajautetussa tiimissä asiantuntijoiden osaamisvaatimuksissa korostuu itsenäisyys,

sosiaalisen eristyneisyyden sietokyky, joustavuus, kokemus, hyvät kommunikointi-

taidot ja tietotulvan hallitsemisen taito. Esimiehen kannalta tämä tarkoittaa sitä,

että organisaation on pystyttävä jakamaan työntekijöilleen yhä enemmän vastuuta.

Työntekijän on otettava vastuu sekä osaamispääomansa käytöstä että sen kehit-

tämisestä. (Liukkonen et al., 2002.)
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Parviainen (2006) kiteyttää seitsemään kohtaan ne vaikeudet, joita syntyy asian-

tuntijoiden väliselle tiedonmuodostukselle. Samalla nämä kohdat luonnollisesti

ovat niitä ongelmakohtia, joiden minimointiin esimiehen tulisi edesauttaa omalla

työllään.

1. Hierarkiat ja valtapositiot

Organisaation hierarkiat ja valtapositiot ehkäisevät tiedon vaihtoa, koska

näissä rakenteissa syntyy pelkoa oman osaamisen hyväksikäytöstä. Taus-

talla voi olla pelko asiantuntijastatuksen menetyksestä ja jopa työpaikan

menetyksestä.

2. Organisaatiokulttuuri

Jokaisella organisaatiolla on historiansa ja vanhasta pois oppiminen on vai-

keaa. Toisia työntekijöitä kysymyksillään rasittavaa voidaan pitää epäpäte-

vänä ja epäitsenäisenä. Myös henkilökohtaiset suhteet voivat vaikuttaa or-

ganisaatiokulttuuriin.

3. Kognitiivinen heterogeenisuus

Yhdessä organisaatiossa voi olla hyvin eri alojen asiantuntijoita ja asiantun-

tijat eivät aina tiedä toistensa osaamisaloista. Toisaalta samankin alueen

asiantuntijoilla voi olla hyvinkin erilainen koulutustausta, joka vaikuttaa yh-

teiseen tiedonmuodostukseen.

4. Kieli ja ammatilliset terminologiat

Yhteisen ymmärryksen ja tiedonmuodostuksen edellytyksenä on yhteinen

kieli sekä varsinaisten kielten että ammattitermien suhteen.

5. Sukupuoli, ikä ja etninen tausta

Halukkuus vaihtaa tietoa ja kommunikoida voi olla tekemisissä myös henki-

löön liittyvissä asioissa. Ei ole lainkaan epätavallista, että esimerkiksi nuoret
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muodostavat työyhteisön sisälle oman yhteisönsä ja näin edistävät jopa

huomaamattaan keskinäistä tiedonvaihtoaan.

6. Tunteet

On vain inhimillistä, että ystävyys, vetovoima, pelko, kateus ja monet muut

tunteet voivat edistää tai estää kommunikointia.

7. Luottamuksen puutos

Kollektiivisessa tiedonmuodostuksessa keskeisin tekijä on luottamus. Hy-

vän luottamuksen luominen asiantuntijoiden välille vaatii usein paljon aikaa.

Luottamuksen rikkoutuminen taas voi tapahtua nopeastikin ja sen korjaami-

nen on hankalaa.

Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi esimiesten on tietenkin huomioitava lukuisia

muita tekijöitä osaamisen kehittymistä tukevan ilmapiirin luomisessa. Tällaisia asi-

oita ovat muun muassa ajankäyttö, kilpailu, työntekijöiden henkilökohtaiset intres-

sit, tilaratkaisut ja työnjaon ratkaisut. Osaamisen kehitttymisen tuen haasteita on

koottu taulukkoon 3 esimiestyön eri näkökulmista.
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Taulukko 3 Esimiestyön haasteet hajautetussa organisaatiossa

Esimiestehtäviin liittyvät haasteet hajautetussa organisaatiossa

Organisoitumiseen liittyvät haasteet

Ajankäyttöön liittyvät haasteet

Yhteisten pelisääntöjen ja toimintatapojen luominen

Vanhasta poisoppimisen haasteet

Luottamuksen ilmapiirin synnyttäminen

Henkilöihin liittyvien vuorovaikutuksen esteiden pienentäminen

Asiantuntijatyyppisen työyhteisön luominen

Kulttuuri- kieli-. ja aikaerojen vaikutuksen minimointi

Esimiehen oman roolin haasteet

Oman substanssiosaamisen ylläpito

Oman ajan jakaminen, läsnäolon haaste

Vastuiden ja valtuuksien riittävä jakaminen

Oman teknisen osaamisen ylläpito

Vuorovaikutuksen tukeminen

Hyvät viestintäkäytännöt

Vuorovaikutustilanteiden luominen

Oikeiden viestintäkanavien valitseminen

Hyvien kokouskäytäntöjen luominen
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4 TUTKIMUKSEN VIITEKEHYS

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on muodostettu käyttämällä aiheeseen liitty-

vää sopivaa tutkimuskirjallisuutta ja tutkimusartikkeleita. Kirjallisuuskatsauksessa

on luotu käsitys siitä, mitä tällä hetkellä tiedetään osaamisen johtamisesta ja sen

haasteista. Ajatus siitä mikä tekee organisaatiolle kilpailukyvyn tai toiminnan pe-

rustan on kehittynyt vuosien varrella. Toimintaympäristön muutoksella on ollut tär-

keä merkitys. Teollisuusyhteiskunnasta tietoyhteiskuntaan siirtyminen on tuonut

uusia näkökulmia siihen, mitä osaaminen organisaatiolle merkitsee ja miten sitä

johdetaan.

Rakenteellisesti tämän työn viitekehys koostuu kahdesta osasta. Toinen osa koos-

tuu osaamisen johtamisen käsitteestä. Osaamisen johtamisen käsite on tässä

työssä rajattu koskemaan nimenomaan ammatillista osaamista ja sen johtamista.

Tärkeänä osana ammatillisen osaamisen kehittymistä ja olemassaoloa käsitellään

myös hiljaista tietoa ja sen johtamista.

Taulukko 4 Tämän tutkimuksen viitekehys rakenteellisesti

Organisaation osaamisen
johtaminen

Esimiestyö hajautetussa
organisaatiossa

Ammatillinen osaaminen
ja sen johtaminen

Hajautetun organisaation erityis-
piirteitä

Hiljainen tieto ja sen
johtaminen

Esimiestyön haasteet
hajautetussa organisaatiossa

Asiantuntijuuden erityispiirteet
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Toinen osa viitekehyksen rakenteesta muodostuu käsityksistä esimiestyöstä ha-

jautetussa organisaatiossa. Konteksti, jossa esimiestyön haasteita tutkitaan, on

hajautettu tai toisella tavalla kuvattuna monipaikkainen organisaatio. Oman näkö-

kulmansa tuovat sekä hajautetun organisaation erityispiirteet itsessään että tällai-

sessa organisaatiossa hajautuneen esimiestyön haasteet.

Viitekehyksen muotoutuminen rakenteellisesti on esitetty taulukossa neljä ja viite-

kehys kuvana kuvassa viisi.

Kuva 5 Tutkimuksen viitekehys

Esimiestyössä osaamisen johtaminen kohdistuu yleensä enemmän eksplisiittisen

tiedon johtamiseen, henkilöstökoulutukseen, näkyvään ammatilliseen osaamiseen.

Ammatillinen osaaminen kuitenkin koostuu sekä eksplisiittisestä että hiljaisesta
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tiedosta ja vasta niiden yhdessä hyödyntäminen tuo syvempää ammatillista osaa-

mista. Voidaanko esimiestyöllä johtaa ammatillista osaamista sitten kokonaisval-

taisesti? Voidaanko hiljainen tieto tehdä näkyväksi?

Toinen esimiestyön haasteista on yksilöiden ammatillisen osaamisen muuntami-

nen organisaation osaamiseksi. Tämä tutkimus keskittyy ammatillisen osaamisen

johtamiseen organisaatiotasolla. Vaikka sen katsotaan muodostuvan yksilöiden

osaamisen kautta, ei sen voida katsoa olevan organisaation osaamista ennen kuin

hiljaistakin tietoa voidaan eri menetelmin kodifioida ja siirtää näin osaamista

eteenpäin organisaatiotasolle.
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5 TUTKIMUSMENETELMÄ

Tämän tutkimuksen empiirisessä osassa menetelmänä käytettiin kvalitatiivista tut-

kimusta. Aineisto kerättiin kahdessa fokusryhmäkeskustelussa, joissa osallistujina

olivat kohdeorganisaation johto ja esimiehet. Tulosten analysoinnissa käytettiin

teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Tavoitteena oli kerätä mahdollisimman laajasti

erilaisia käsityksiä ja ainutlaatuista tietoa osaamisen johtamisen aiheesta kohde-

organisaatiossa esimiestyön näkökulmasta. Kysymyksessä on case-tutkimus, jon-

ka kohteena on Hämeen TE-toimisto. Seuraavissa kappaleissa käsitellään tutki-

muskohteen esittely, aineiston keruu ja analysointi ja tutkimuksen luotettavuus.

5.1 Tutkimuskohteen esittely

Tutkimukseni kohdeorganisaatio on työnantajani, Hämeen TE-toimisto.

TE-toimistot kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Alueellista työ-

voimapolitiikkaa hoitavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) ja TE-

toimistot toimivat niiden alaisuudessa. Työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot) pal-

velevat sekä työnantaja- että henkilöasiakkaita laajan palveluvalikoiman avulla.

Työn tavoitteena on toimivien työmarkkinoiden ylläpito. TE-toimistojen verkosto

kattaa koko maan.

Henkilöasiakkaille tarjotaan työnhakuun ja ammatilliseen kehittymiseen liittyviä

palveluja sekä työllistymistä ja toimeentuloa edistäviä tukipalveluja ja yrittäjyys-

neuvontaa. Työnantajille TE-toimisto tarjoaa rekrytointipalveluja, henkilöstön ja

työyhteisön kehittämispalveluja sekä tukea henkilöstön vähentämistilanteissa.

(www.te-palvelut.fi) Hämeen TE-toimisto toimii viidessä eri toimipaikassa Hämeen

alueella. Hämeen TE-toimiston pääpaikkana toimii Lahden toimipiste. Organisaatio

työllistää noin 230 henkilöä ja kaikki organisaatiossa työskentelevät sijoittuvat asi-

antuntijatehtäviin.
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Kohdeorganisaatio ei rakennu toimipisteittäin tai alueittain vaan palvelulinjoittain.

Palvelulinjoilla on jokaisella oma tehtävänsä ja tavoitteensa ja asiakaskuntansa.

Kaikkia palveluita ei välttämättä saa kaikista toimipaikoista, vaan jotkut palvelut on

keskitetty. Joitakin palveluita voi saada etäpalveluina videoiden avulla ja jotkut

palvelut järjestetään tarvittaessa kuntien tiloissa. Esimiestehtävissä toimii 13 hen-

kilöä, joiden toimialueet ja esimies/alais-suhteet määrittyvät asiakokonaisuuksien,

ei paikkakuntien mukaan.

Palvelulinjat kulkevat läpi organisaation ja eri substanssiasioita koordinoivat henki-

löt saattavat toimia eri paikkakunnalla kuin mistä palvelua asiakasrajapinnassa on

saatavilla. Myös esimies voi organisaatiossa olla eri paikkakunnalta. Organisaation

hajanaisuuden lisäksi osaamisen haasteita aiheuttavat suuri vaihtuvuus henkilös-

tössä. Osa työntekijöistä on määräaikaisissa työsuhteissa joko työllistettynä tai

tekemässä erilaisia sijaisuuksia. Myös siirtoja työtehtävistä toisiin on paljon.

TE-toimistojen toimintaa ohjaavat vahvasti lait ja Työ- ja elinkeinoministeriöltä

saadut ohjeistukset. Nämä molemmat muuttuvat usein esimerkiksi uuden hallitus-

ohjelman valmistuttua ja lisäksi lait ovat harvoin yksiselitteisiä. Uusi ohjeistus jou-

dutaan usein sisäistämään nopealla aikataululla ja ohjeistusta joudutaan usein

alkuvaiheessa linjaamaan ja tarkistamaan, jotta kaikissa toimipisteissä tulkinta

tehdään samalla tavalla. Osaamisen johtamisessa on huomioitava lisäksi tekninen

osaaminen asiakashallintajärjestelmän käytössä ja asiakkaiden saamien palvelui-

den yhdenvertaisuus. Osaamisen tueksi henkilöstölle on koulutusta saatavilla val-

takunnallisella tasolla, palvelulinjoittain ja ELY-keskustasolla, mutta myös organi-

saation itsensä järjestämänä.

5.2 Aineiston keruu

Tämän työn aineiston keruu tehtiin fokusryhmäkeskusteluilla. Fokusryhmäkeskus-

telun valintaa tähän työhön puolsi se seikka, että tutkimukseen osallistuvat esi-

miehet ovat joukkona homogeeninen. Kaikkien ammatillisen osaamisen ollessa
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samantyyppistä, on todennäköisempää, että pohdinnasta saadaan syvällisempää

ja toinen toistensa kommentteja täydentävää. Yhteinen ammatillinen tausta siis

helpottaa keskustelun kulkua ja fokusoitumista aiheeseen. (Mäntyranta & Kaila,

2008, Koskinen et al., 2005.)

Fokusryhmäkeskustelu on tehokas tapa kerätä tietoa koska siinä informaatiota

saadaan samanaikaisesti usealta henkilöltä yhtäaikaisesti samanlaisessa tilan-

teessa (Tuomi & Sarajärvi, 2009, Kitzinger, 1995). Fokusryhmä eroaa tavallisesta

haastattelutilanteesta myös siinä, että sillä on tietty kohde, fokus, jota varten ryh-

mä on koottu ja keskustelurunko laadittu tämän fokuksen tukemiseksi. Fenomeno-

logisessa tutkimusperinteessä pyritään siihen, että keskustelu olisi mahdollisim-

man avoin, tilanne luonnollinen ja keskustelunomainen. Tällöin keskustelijat voivat

mahdollisimman paljon kertoa omista kokemuksistaan ja näkemyksistään. (Laine,

2010.)

Fokusryhmille tyypillisinä piirteinä voidaan pitää seuraavia tekijöitä:

· Ryhmä on pieni, yleensä 6-8 henkilöä.

· Työskentelytapa on keskustelu.

· Keskustelijat on tarkasti valittu asiantuntijajoukko, jolla on vahvat intressit

tutkittavaan asiaan.

· Keskustelulla on tavoite, joka ilmoitetaan ryhmälle.

· Keskustelua vetää moderaattori, joka pyrkii saamaan aikaan vapaata kes-

kustelua ja ohjaa keskustelua haluttuihin teemoihin. Moderaattori ei puutu

keskustelun kulkuun.

· Keskustelu pyritään pitämään alle tunnin mittaisena.

(Hirsjärvi & Hurme, 2011.)
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Fokusryhmäkeskustelussa ei käytetä haastattelijaa, vaan kysymys on moderaatto-

rin ylläpitämästä keskustelusta. Moderaattorin tehtävänä on mahdollistaa erilaisten

käsitysten ja mielipiteiden esittäminen. Fokusryhmäkeskustelu tallennetaan ja pu-

retaan tekstiksi eli litteroidaan. Aineisto analysoidaan sisällön analyysillä.

Ryhmässä toimiminen voi kuitenkin olla myös riski tutkimuksen onnistumiselle.

Ryhmässä voidaan helpommin ottaa esille kielteisiä asioita, mutta ryhmä voi myös

jättää niistä keskustelemisen kokonaan pois. Vahvat henkilöt pyrkivät määrää-

mään keskustelun suunnan ja tutkijan on oltava tarkkana siinä, että kaikkien näkö-

kanta tulee otettua huomioon. (Tuomi & Sarajärvi, 2009.) Fokusryhmäkeskustelui-

den dynamiikkaan ja yksittäisten henkilöiden dominoivuuteen tai vetäytyvyyteen

tulee kiinnittää huomiota myös tuloksia tulkittaessa ja johtopäätöksiä tehdessä

(Koskinen et al., 2005).

Tässä tutkimuksessa fokusryhmiä oli kaksi. Toinen ryhmä koostuu lähiesimiehistä,

toinen johdosta. Ryhmät pidetään erillään työtehtävien valtahierarkian vaikutuksen

minimoimiseksi. Tarkoitus on kuitenkin ymmärtää tutkittavan organisaation esi-

miesten ja johdon näkemyksiä osaamisen johtamisesta ja sen kehittämisestä mo-

nipuolisesti juuri heidän näkökulmastaan. Tavoite on luoda kuva siitä miten esi-

miehet osaamisen johtamisen näkevät arkisessa työssään.

Moderaattorin rooli fokusryhmäkeskustelussa on vain keskustelun ylläpitäjän rooli

ja on tärkeää, että moderaattori ja keskustelijat eivät ole liikaa kytköksissä toisiin-

sa. Moderaattorin tehtävänä on luoda turvallinen ja salliva ilmapiiri, joka mahdollis-

taa erilaisten käsitysten ja mielipiteiden esittämisen. (Mäntyranta & Kaila, 2008.)

Fokusryhmäkeskustelut tehtiin lokakuussa 2014. Toimin itse moderaattorina mo-

lemmissa ryhmässä. Ryhmäkoko oli toisessa ryhmässä neljä ja toisessa kahdek-

san henkilöä. Tutkimuksen raportoinnissa ei tuoda esille henkilöitä, mutta ryhmä-

kokojen ollessa hyvin pieniä, ei voida puhua anonyymistä aineiston keruusta. Kes-
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kustelut käytiin tiiviisti toistensa kanssa työtä tekevien henkilöiden kesken ja tästä

syystä keskustelu on melko syvällistä ja konkreettisiin asioihin keskittyvää.

Taulukko 5 Keskusteluryhmien henkilöt

Keskusteluryhmä: johtajat Keskusteluryhmä: esimiehet

Johtaja J1 Esimies E1

Johtaja J2 Esimies E2

Johtaja J3 Esimies E3

Johtaja J4 Esimies E4

Esimies E5

Esimies E6

Esimies E7

Esimies E8

Tutkimuksessa on keskitytty varsin pieneen määrään keskusteluita, mutta pyritty

analysoimaan se mahdollisimman huolellisesti. Tämän tyyppisessä tutkimuksessa

yleensäkin kohderyhmänä on harkinnanvarainen otos. Kaikille tutkimukseen osal-

listuville esimiehille lähetettiin jo etukäteen aihe, mutta ei tarkempaa aineistoa tu-

tustuttavaksi. Tarkoitus oli lähinnä saada osallistujia pohtimaan osaamisen johta-

miseen liittyviä asioita jo etukäteen mutta vain omasta näkökulmastaan.

Keskusteluista saatu aineisto litteroitiin. Litteroitua aineistoa tuli yhteensä 23 tiiviisti

kirjoitettua sivua, rivivälillä 1.

5.3 Aineiston analyysi

Fokusryhmäkeskustelu ei sinänsä edellytä jotakin tiettyä analyyttista tutkimusta-

paa. Laadullisen aineiston analyysitapoja monenlaisia (Tuomi ja Sarajärvi 2009).
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Analysoin litteroidun aineiston teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla, jossa yhdiste-

tään sekä aineistosta saatua materiaalia että kirjallisuuskatsauksesta saatua tie-

toa. Kun aineistoa kerätään, voidaan se tehdä vapaamuotoisesti, mutta tutkimuk-

sen teoreettinen osuus ohjaa etenkin analyysin loppuvaiheessa tehtävää luokitte-

lua. (Tuomi & Sarajärvi 2009.)

Sisällönanalyysilla pyritään saamaan tiivistetty kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. Sisäl-

lönanalyysi voi olla aineistolähtöistä tai se voi pohjautua teoriaan. Aineisto pelkis-

tetään ja ryhmitellään ja edetään kerätyn aineiston ehdoilla, mutta empiirinen ai-

neisto käsitteellistetään ja verrataan sitä teoreettisiin käsitteisiin. Teoriaohjaavassa

analyysissa teoreettiset käsitteet ovat jo olemassa aikaisempaan tietoon perustu-

en. (Tuomi ja Sarajärvi 2003.)

Analyysivaiheessa aineistoa tiivistetään ja selkeytetään ydinasioita, jotka esiintyvät

teemoissa ja tulevat keskusteluissa esiin. Analyysi voi tuottaa myös uutta tietoa

tutkittavasta ilmiöstä. Yhdistelemällä hajallaan olevasta materiaalista selkeää ja

tarkoituksenmukaista tutkimustietoa, voidaan aineiston informaatioarvoa kasvat-

taa. (Eskola & Suonranta, 2003.) Tyypittely ja tapausten laskeminen on tapa esi-

tellä kvalitatiivista tutkimusta (Alasuutari, 1994).

Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä aineiston käsitteet ovat jo valmiina. Analyy-

sin luokittelu perustuu aikaisempaan viitekehykseen, joka voi olla joko teoria tai

käsitejärjestelmä. Teorialähtöinen sisällönanalyysi aloitetaan rakentamalla ana-

lyysirunko. Jos runko on strukturoitu, testataan sillä useimmiten jo tunnettua aikai-

sempaa teoriaa uudessa kontekstissa. Analyysissä aineisto voidaan kategorioida

ja luokitella ja periaatteessa käsitellä myös määrällisesti, mutta laadullisessa ai-

neistossa aineisto on usein niin niukka, että luokittelua ei voida määrällisesti käsi-

tellä. (Tuomi & Sarajärvi, 2003.)
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5.4 Tutkimuksen luotettavuus

Tutkimuksen laatu ja luotettavuus muodostuvat ensisijaisesti aineiston laadusta ja

luotettavuudesta. Tässä tutkimuksessa kiinnitettiin huomiota hyvään lähdeaineis-

toon, joka luo aluksi pohjan empiiriselle tutkimukselle. Tämän jälkeen fokusryhmä-

keskustelun runko valmisteltiin huolellisesti. Keskustelurunko ei ollut keskustelijoi-

den nähtävillä vaan se oli vain moderaattorin käytössä.

Keskustelut tallennettiin sekä videoneuvottelulaitteilla että matkapuhelimeen ääni-

tallenteella, jotta varmistettiin teknisesti äänen riittävä laatu ja tallenteen varmuus,

mikäli toinen laitteista ei toimisi. Lisäksi pidin pientä keskustelupäiväkirjaa keskus-

telujen aikana.

Vaikka laadullisen tutkimuksen tarkoituksena ei ole tehdä määrällisen tutkimuksen

tapaan yleistettäviä tutkimuksia, voidaan yleistettävyyden kriteeriksi laadullisessa

tutkimuksessa lukea järkevä ja harkittu aineiston kokoaminen. Tällöin keskusteli-

joilla olisi melko samanlainen ja tiettyyn aikaan sidottu kokemusmaailma. (Eskola

& Suonranta, 2003.)

Keskustelut litteroitiin välittömästi keskustelujen jälkeen ja litteroitu aineisto luoki-

teltiin systemaattisesti. Itse keskustelutilanne, keskustelu, tallenteiden hyvä kuulu-

vuus, samojen sääntöjen noudattaminen läpi koko litteroinnin sekä aineiston luo-

kittelun systemaattisuus parantavat tutkimuksen laatua (Hirsjärvi & Hurme, 2011).

Tutkimuksen reliabiliteetin ja validiteetin määrittely laadullisessa tutkimuksessa on

hankalaa. Reliaabelius tarkoittaa toistettavuutta eli sitä, että sama tutkimus toistet-

taessa eri tutkimuskerroilla saataisiin sama tulos tai että kaksi eri arvioitsijaa pää-

tyy samaan tulokseen (Hirsjärvi et al., 2010). Laadullisen keskustelulla tehdyn tut-

kimuksen toistaminen samalla tavalla, ilman että keskustelijoiden tilanne olisi lain-

kaan muuttunut on melko mahdoton tehtävä.
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Validiteetti taas tarkoittaa yleistettävyyttä eli sitä onko tutkimuksessa tosiasiallisesti

tutkittu sitä, mitä sen on oletettu koskevan eli onko tutkittu sitä, mitä oli tarkoitus

tutkia (Hirsjärvi & Hurme, 2011). Fokusryhmäkeskustelun tapauksessa käsitteiden

tarkka luokitteleminen aineistosta teoriaa myötäillen ja tutkimuksen tavoitteita vas-

taavaksi on validiteetin kannalta tärkeää.

.

Eräitä fokusryhmäkeskustelun heikkoja puolia ovat ryhmädynamiikka ja valta-

hierarkia. Tässä tutkimuksessa toiseen ryhmään osallistuivat lähiesimiestyötä te-

kevät palveluesimiehet, toiseen ryhmään johto. Tällä jaolla pyrittiin pienentämään

valtahierarkian vaikutuksia. Ryhmän dynamiikkaan voimakkaimmin vaikuttavat

jäsenet, jotka ovat kovin dominoivia tai väistyviä. Moderaattori voi vaikuttaa asiaan

kysymällä väistyviltä henkilöiltä erikseen kysymyksiä, mutta varsinaisesti keskuste-

lun kulkuun ei moderaattori pyri puuttumaan. (Hirsjärvi & Hurme, 2011.)
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6 TULOKSET

Osaamisen johtamisen aiheesta keskusteltiin vilkkaasti sekä lähiesimiesten että

johdon fokusryhmissä. Esimiehet lähestyivät aihetta oman esimiestyönsä kannal-

ta, johto sekä lähiesimiesten esimiehenä toimimisen kautta että koko henkilöstöä

ajatellen. Keskustelujen tuloksissa heijastuvat ajatukset osaamisen johtamisen

tilasta organisaatiossa, sen kehittämisestä, toimintaympäristön muutoksen aiheut-

tamista haasteista ja esimiestyön arjesta.

Seuraavissa kappaleissa esitetyt sitaatit on merkitty siten, että niissä on tunnistet-

tavissa keskusteluryhmä ja henkilöt numeroituna, mutta anonymiteetin säilyttämi-

seksi henkilöiden nimeä tai tehtävää ei ole näkyvissä. Tulokset on tässä luvussa

käsitelty ensin teoreettisen viitekehyksen mukaisessa järjestyksessä ja sen jälkeen

kerätty taulukkoon tärkeimmät havainnot.

6.1 Ammatillisen osaamisen johtamisen käytännöt

Ammatillisen osaamisen johtamisen käytäntöjen pohtimista pidettiin ensin johtajien

ryhmässä melko kuluneena aiheena, mutta samanaikaisesti todettiin sen olevan

hyvin tärkeä osa-alue organisaation toiminnassa. Osaaminen nähtiin kriittisenä

menestystekijänä erityisesti asiantuntijuuden kehittymisen näkökulmasta, mutta

sitä ei ole erikseen strategian tasolla pohdittu.

J2: ” Äärimmäisen kriittinen menestystekijä tämä osaaminen ja sen johtaminen.

Hyvää asiantuntijuutta ja osaamista on, aivan erinomaista, mutta kun se muuntuu

ja kun sen käyttö, konteksti, on taas vähän eri.”

Tyypillisinä osaamisen johtamisen tapoina keskusteluissa tuotiin esille perehdyt-

täminen, henkilöstön lyhyemmät ja pidemmät varsinaiset koulutustilaisuudet, tiimi-

keskustelut ja vuorovaikutus. Osaamisen johtamisen sisältöä ja toimintatapoja

pohdittiin paljon. Vaikka varsinaisen vastuun osaamisesta todettiin olevan jokaisel-
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la työntekijällä itsellään, kaivattiin kuitenkin myös osaamisen johtamisen prosessin

vastuiden selkiyttämistä. Ammatillista osaamista ja sen kertymistä pohdittiin mo-

nesta eri näkökulmasta huomioiden työntekijöiden ikärakenne, koulutustausta,

virkaikä ja henkilökohtaiset ominaisuudet sekä erilaisten tiimien toiminta.

E6: ” Ajankohtainen asia koska trendihän on tää tiedolla johtaminen. Tän päivän

sana. Johtamiskulttuurit muuttuu ja hyvin pitkällehän se on tässä meidän arjessa

sitä substanssin johtamista ja tuntemista, mutta tämä vaatii muutakin kuin ihan

asian osaamista. Pitää tuntea toimintaympäristöt, pitää pyrkiä kuvaamaan sitä isoa

kuvaa.”

Osaamisvaatimusten määrittelyyn oltiin tyytyväisiä. Molemmat ryhmät ottivat esille

ryhmäkehityskeskusteluissa käytetyt osaamiskartoitukset, joilla tarkasteltiin ryhmit-

täisiä osaamistasoja ja osaamisvajeita. Niiden koettiin tukevan esimiestyötä hyvin

ja ohjaavan enemmänkin tiettyjen asiakokonaisuuksien osaamisen hallintaan kuin

yksittäisten henkilöiden osaamisten tarkasteluun.

Vuoden 2013 alusta asiakaspalvelun työtehtävät työhallinnossa muunnettiin orga-

nisaatiomuutoksen myötä asiantuntijatehtäviksi. Tämän nähtiin nyt käydyissä fo-

kuskeskusteluissa vaikuttaneen valtaosin positiivisesti osaamisen kehittymiseen ja

osaamisen johtamisen. Jo sillä, että formaalisti sallittiin asiantuntijan roolin omak-

suminen ja siihen liittyvien valtuuksien ja vastuiden ottaminen nähtiin positiivisia

vaikutuksia. Toisaalta ollaan vaiheessa, jossa asiantuntijuutta ikään kuin opitaan.

Oman aktiivisuuden herättäminen ammatillisen osaamisen hankkimisessa on tullut

ajankohtaiseksi.

E5: ” Ihan selkee ero on tapahtunu tässä toimintakulttuurissa ja just tässä osaami-

sen johtamisen näkökulmasta. Asiantuntijat on sillä tavalla kasvaneet asiantunti-

juuteen paremmin ja se rooli on heilläkin muuttunut.”
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E6: ” Paljon on sellaista ammatillista, mitä ei pysty tosta hetkessä vaan perehdy-

tyksessä ammentaan, vaan täs pitäs jaksaa olla itekkin aktiivinen ja tietysti tähän

ammatillisuuteen se substanssi ensimmäisenä tulee mieleen, mutta onhan se

montaa muutakin asiaa millä työssään onnistuu.”

Yhtenä tärkeänä elementtinä osaamisen johtamisessa erityisesti asiantuntijaympä-

ristössä koettiin olevan esimiehen ja työntekijän välinen luottamus. Yksilöiden

huomioiminen koettiin tärkeäksi osaksi osaamisen johtamista. Tulee huomioida

että osaamista rakennetaan olemassa olevan osaamisen päälle.

E7: ”Osaamisen johtamiseen liittyy sellaisia elementtejä että jotta joku kykenee

tekemään itsenäistä työtä nii kyllähän silloin tarvitaan sitä luottamusta, Että sun

pitää luottaa tekijään, sun pitää antaa tilaa, sun pitää rohkaista ja sun pitää antaa

tehdä virheitä. Johtamisella on siinä aikamoinen rooli.”

J2: ” Sellainen, että se autonomisesti toimii niin et, en tarkoita että johto väistyy,

mutta että se on mahdollisimman autonominen ja se työyhteisönä toimii ja se vas-

tuu ja valta on jokaisella yhteisön jäsenellä.”

J2: ” Kyllä mä paljon tässä osaamisen kehittämisessä luotan pitkän kokemuksen-

kin innoittamana siihen että on niin että on hyviä esimerkkejä, että kolleegat, ne

muut asiantuntijat, jotka lähtee kulkemaan, ne kantaa sitä viiriä ja sitä osaamista.

Näitä kärki-ihmisiä ei pidä missään tapauksessa toppuutella”

6.2 Asiantuntijuus osaamisen johtamisen kohteena

Keskusteluissa asiantuntijuuden käsite tuli melko selkeästi esille ja se erotettiin

ammatillisen osaamisen käsitteestä. Puheessa otettiin vahvasti esiin asiantunti-

juuden kehittyminen ja muuntuvuus sekä toimintaympäristön tuomat haasteet.

Asiantuntijuuden todettiin olevan ”ei pysyvä –olotila”. Jos osaamisen kehittäminen

ei ole jatkuvaa muuntuvassa ympäristössä, ei asiantuntijuutta voi ylläpitää.
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E5: ” Asiantuntijan tehtävä on tiedon soveltamista.”

E5: ”Se yksilöllinen vauhti pitää säätää sopivaks että syödään kakku lusikallinen

kerrallaan. Et ei voi niinku lähtee olettamaan sitä että kerrasta menee niinku et ku

nimike vaihtuu niin sinusta tuli asiantuntija”.

J1: ”Se asiantuntijuus ei säily ikuisesti sillä tavalla, vaan pitäis osata muuntua ja

muuntuminen ei tapahdu niin että sormia napsauttamalla vaan pitäis vaihtaa paik-

kaa, jotta avautuis silmät näkemään laajemminkin näitä juttuja.”

Toisaalta pohdittiin sitä, mitä se asiantuntijuus sitten lopulta on. Onko se sitä, että

tietämyksen hallinta ja käyttö on niin laaja-alaista että syntyy asiantuntijuutta vai

pienempään asiakokonaisuuteen keskittyvää, jolloin asiantuntijuus syntyykin siitä,

että jonkun tietyn asian hallitseminen on erinomaisella tasolla.

J3: ”Mikä on tänä päivänä se mitä me odotetaan ja minkälainen sen asiantuntijuu-

den pitäisi olla? Et onks tää enää se aika jolloin on hirveen spesiaaleja asioita ja

syvällisesti osaavia tyyppejä vai onks meidän asiantuntijuus muuttunu sillä tavalla

et se onkin laaja-alaisempaa tilanteen hahmottamista ja siis sen tyyppistä. Ihan

hyvä pohdinnan paikka kyllä”

6.3 Hiljaisen tiedon johtamisen käytännöt

Asiantuntijuus jaettiin keskusteluissa selkeästi substanssiosaamiseen ja kokemuk-

sen tuomaan osaamiseen. Johto toi asiaa esille erityisesti vuorovaikutustilanteiden

luomien tiedonvaihtomahdollisuuksian kannalta. Osaamisen jakamisen ja kertymi-

sen nähtiin vahvasti olevan sidoksissa vuorovaikutustilanteisiin, ei niinkään for-

maaleihin koulutustilanteisiin.

J3: ”Jotenkin ehkä se johdon rooli on kuitenkin tässä yhteydessä sen mahdolli-

suuksien luoja. Siis niiden tilaisuuksien luoja, että siellä vaikka toimipaikassa käy-



55

dään sitä keskustelua. Kun koulutuspäivät on ollu kyseessä, niin kyllä mäkin itses-

täni ajattelen niin, että kylllä mun osaaminen on enemmän kehittynyt kolleegojen

kanssa vuorovaikutuksessa kun missään koulutuspäivässä.”

J1: ”Keskustelun tulee kulkea mahdollisimman laajasti. Sielt saadaan sellasia

vinkkejä et mitä laajemmaks sen keskustelun saa levitettyä niin sitä laajempaa on

myöskin se ideointi ja siellä herää niitä ajatuksia jotta: ”Hyvänen aika meilläkin voi-

taski tehdä näin.”.”

Osaamisen ja hiljaisen tiedon jakamista pohdittiin myös uudenpien ja nuorempien

työntekijöiden osaamisen näkökulmasta. Uuden tuoreen näkökulman ja tiedon

jakamisen koettiin tuovan lisäarvoa vanhempien työntekijöiden osaamiseen.

E7: ”Tavallaan sun pitää niinku yrittää oppia sit myös näistä uusista ja näistä tuo-

reista ihmisistä sitä mitä he tietää ja osaa. Mitä aikaa sä et taas oo sit eläny sillä

lailla ku he on eläny sen”

Haasteena hiljaisen tiedon, kokemuksen ja osaamisen jakamisessa koettiin erityi-

sesti vuorovaikutustilanteiden mahdollistaminen, vanhasta luopumisen tuska ja

maantieteellinen erillisyys.

J2: ”Mut siinä on tietenkin se haastekin, et nyt kun toimipaikoissa, varsinkin pie-

nemmissä, miksei isommissakin, on tää linjapohjanen, niin ehkä sellasta kun

omaehtoista tai ehkä opintopiirejä on varmaan ollut vähän. Mut sellasia niinku

keskusteluja siellä työyhteisössä nii mitkä on hirveen tärkeetä osaamisen kehitty-

misessä.”
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6.4 Haasteet osaamisen johtamisessa

Yhtenä tärkeimpänä osa-alueena osaamisen kehittymisessä koettiin vuorovaiku-

tuksen tukeminen. Sen ylläpito koettiin kuitenkin samalla yhteiseksi haasteeksi niin

johdolle, esimiehille kuin asiantuntijoille itselleen.

Osaamisen kehittymisen tukemisen koettiin myös olevan erilaista kuin ennen. Ai-

emmin formaalin koulutuksen merkitys oli suurempi ja pysyvämpi ja työsuhteiden

ja työskentely-ympäristöjenkin todettiin olleen stabiilimpia. Nyt osaamisen kehitty-

misen tukemisen todettiin olevan nopeatempoista ja tiedon hajanaisempaa.

J2: ” Se on nykyajan maailman mukaan sellasta nopeampaa, hektisempää ja sel-

lasta et sä et voi suunnitella. Siellä on tiedon siemen ja sun pitää tukea sitä. Se on

moninaista.”

J: ” Koulutuspäivät. Ne on niinku menneen talven lumia.”

Yhtenä kehittämisen kohteena koettiin teknisten apuvälineiden hyödyntäminen

täysimittaisesti. Tekniikan ja sähköisen tiedon todettiin tukevan erinomaisesti

osaamisen kehittymistä. Toisaalta teknisillä ratkaisuilla todettiin olevan myös hait-

tapuolia. Vaikka tekniikalla nähtiin olevan positiivinen vaikutus monipaikkaisen

toimipaikan vuorovaikutuksen apuvälineenä, ei siihen kuitenkaan luotettu kasvok-

kaisten vuorovaikutustilanteiden korvaajana.

J4:  ”Tekniikka voi myöskin tehdä sen karhunpalveluksenkin että just niitä keski-

näisiä keskusteluja jääkin vähemmän ja saattaa jäädä niitä oivalluksiakin ittelle

vähän vähemmäks.”

Haasteena nähtiin myös eri sukupolvien kohtaaminen työssä. Tällä tarkoitettiin

sekä oikealta iältään että työvuosiltaan eri-ikäisiä ihmisiä henkilöstössä.
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E4: ” Kokeneempi virkailija tietää tän kokonaisuuden, mut se pitää pystyä tää

osaaminen myös pitämään niillä ja kehittään myös uutta sille vanhemmalle virkaili-

jalle. Kun nuoremmalle virkailijalle täytyy opettaa taas koko paketti ihan alusta al-

kaen. Se on erilainen se koko kuvio siinä että nuoret osaa hyvin kaikkia nappeleita

ja tietokoneita käyttää, mut että tuleeko se kokonaisuus niille minkä takia käyte-

tään tätä systeemiä.”

E7: ”Siel on työelämässä meillä niinku eri sukupolvet et jotenkin se nuorten maa-

ilma ja uusien, niin meillä on aika laaja skaala. Se on yks sellanen osaamisen joh-

tamisen näkökulma. Pitää niinku ryittää oppia näistä uusista ja tuoreista ihmisistä

myös mitä he tietää ja osaa mitä aikaa sä et taas oo eläny sillä aikaa ku he on

eläny sen.”

Visio osaamisen johtamisen tulevaisuudesta johdon näkökulmasta oli hyvin matala

organisaatio, jossa ei juuri valtahierarkiaa löydy ja jossa osaaminen kehittyy tavoit-

teiden myötä itseohjautuvasti. Uusilla oppimisen muodoilla ja teknisillä apuvälineil-

lä nähtiin tärkeä rooli koska työskentely tapahtuu hajautetussa organisaatiossa.

J2: ”Mä pidän visiona sellaista työyhteisöä joissa ei siis ole paljon hierarkioita, jois-

sa koko ajan vuorovaikutus tapahtuu. Ei oo niin tärkee kuka on johtaja ja joku muu

vaan et on se vuorovaikutus joka koko ajan käy eri tasoilla ja joka kehittyy, asioita

jaetaan, reflektoidaan ja mä peräänkuulutan näitä välineitä, pelien kehittämisko-

neet tai jotkut. Et mä kulkisin kohti sellaista tiiviisti vuorovaikuttavaa asiantuntijuut-

ta ja työyhteisöä, joka koko ajan itse kehittää itseään eikä tarvii esimiehen työntää

eikä sillä esimiehisyydellä olis kenties niin isoa roolia.”

E4: ”Onhan tää muutos mikä nyt pari vuotta sitten tehtiin onhan tää valtava muu-

tos. Kun aatellaan että ennen esimiehet oli läsnä koko ajan. Nyt ei ole. Onhan se

valtava muutos.”
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J3: ” Tuleva maailma asiantuntijuudessa on se että kykenee tai se asiantuntijapo-

rukka kykenee ja osaa ottaa sen valtuutuksen ja käyttää sitä. Nytkin jos me kasa-

taan riittävä määrä meidän asiantuntijoita kasaan, siel on monenlaisia osaajia ja

kysymys. Kyllä ne tietää sen vastauksen jos ne vaan on rohkeita ja käy oikeesti

miettiin sitä juttua, et tää on juuri sitä osallisuutta mihin tää kulkee ja mä haluan

nähdä että tulevaisuus on sen näköinen.”

Esimiehet taas näkivät kehittämisen ja kehittymisen tapahtuvan paljolti oman roo-

linsa kautta.

E3: ”Mä koen että pitää yrittää hurahtaa ismeihin ja lukee vähän kirjallisuutta. Esi-

miestyötä ja johtamista ja tämmöstä koskevaa kirjallisuutta.”

E4: ” Esimiehet tarvii palvelujohtajien tuen ja viestin sieltä että miten pitää tehdä ja

toimia, että sitten taas voi alaisiin nähden toimia ja tehdä sitä työtä mitä on.”

Organisaation hajautuneisuus ja sen aiheuttamat haasteet aidolle asiantuntijatyöl-

le tiedostettiin hyvin. Ratkaisuna nähtiin toimiva vuorovaikutus ja melko itsenäises-

ti toimivat tiimit. Samaan aikaan kuitenkin todettiin että näihin tavoitteisiin ei ole

vielä päästy. Teknisten apuvälineiden nähtiin kyllä helpottavan vuorovaikutuksen

syntymistä, mutta kynnys tekniikan täysimittaiseen hyödyntämiseen on vielä ole-

massa. Keskusteluissa ei kuitenkaan tullut esiin monipaikkaisuuden haasteita si-

nänsä. Mikäli työtiimi toimii yhdessä toimipaikassa, sen yhteydet muuhun organi-

saatioon jäävät melko vähäiseksi. Tämä nähtiin haasteeksi vasta sitten kun henki-

lö oli siirtymässä tehtävästä toiseen ja tarvitsi uutta perehdytystä. Silti yhtenä esi-

miestyön haasteena koettiin jokaisen osaamisen perustana olevan kokonaisnä-

kemyksen luominen siitä toimintaympäristöstä ja niistä vaatimuksista, jotka organi-

saatioon kohdistuvat.
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6.5 Yhteenveto

Seuraavassa taulukossa on kuvattu fokusryhmäkeskustelujen keskeiset teemat.

Taulukko 6 Fokusryhmäkeskusteluissa nousseet teemat

Johtajaryhmä Esimiesryhmä

Ammatillisen

osaamisen

johtamisen

käytännöt

* Osaaminen kriittinen menes-

tystekijä

* Tulisiko osaamista johtaa myös

strategian tasolla?

* Osaamisen johtamisen perusta

hyvin hallinnassa

* Osaamisen määrittelyt kunnos-

sa

* Itsenäisesti toimivat yksiköt,

jotka vastaavat osaamisestaan

* Rohkeat edellä kulkijat uuden

osaamisen hankkijoina

* Johtamisen ja esimies-

työn kulttuuri muuttuu

* Vastuut osaamisen kehit-

tämisen prosessissa tulisi

selkiyttää

* Osaamisen määrittelyt

kunnossa

* Yksilöllinen osaamisen

kehittymisen tuki tärkeää

Asiantuntijuus

osaamisen

johtamisen

kohteena

* Asiantuntijuus muuttuu koko

ajan

* Asiantuntijan rooli motivoi

osaamisen kehittämiseen

* Asiantuntijuus vaatii laajaa

osaamista kuin oma työnkuva

* Asiantuntijan rooli on

otettu hyvin käyttöön

* Esimiehen ja asiantunti-

jan keskinäinen luottamus

luo pohjan asiantuntijan

itsenäisyydelle

* Yksilöllinen osaamisen

kehittymisen tuki tärkeää

* Asiantuntijuus on opitun

soveltamista
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Hiljaisen tie-

don johtami-

sen käytännöt

* Osaaminen enemmän sidok-

sissa vuorovaikutustilanteisiin

kuin formaaleihin koulutustilan-

teisiin

* Johdon rooli on mahdollisuuk-

sien luoja

* Eri ikäryhmien tuomaa

osaamista pitää pystyä

jakamaan toisille

* eri toimipisteiden välinen

keskustelu ontuu

Haasteet

osaamisen

johtamisessa

* Vuorovaikutuksen tukemisen

tärkeys

* Teknisten apuvälineiden hallin-

ta

* Tieto on nyt hajautuneempaa

ja osaamistarpeiden muutos no-

peampaa

* Tavoitteet ohjaamaan osaamis-

ta

* Teknisten apuvälineiden hyö-

dyntäminen

* Organisaation madaltaminen

osaamisen tueksi

* Vuorovaikutuksen tuke-

misen tärkeys

* virtuaalisen ja kasvokkai-

sen vuorovaikutuksen erot

* Sukupolvien väliset erot

* Läsnä olemisen haaste,

esimiehen roolin muutos

* Oman osaamisen johta-

misen taidon ylläpito

* Johdon tuki, vastuiden

jako

Keskusteluryhmät käsittelivät melko lailla samoja teemoja, mutta näkemyseroja

teemojen käsittelyyn kyllä muodostui. Ammatillisen osaamisen johtamisen käytän-

nöistä ja periaatteista yhtä mieltä oltiin siitä, että osaaminen pitää määritellä ja joh-

taminen suunnitella. Hieman yllättäen johdon näkemys osaamisen johtamisen tu-

levasta suunnasta oli uudistushenkisempi ja rohkeampi kuin esimiesryhmän. Joh-

tajaryhmä halusi luottaa asiantuntijaorganisaation omatoimisuuteen ja itseohjautu-

vuuteen ja näki muun muassa tärkeinä motivointihenkilöinä ne, jotka lähtevät roh-

keasti tutkimaan uutta, niin osaamisen kuin siihen liittyvän tekniikankin saralla.

Esimiehet taas toivoivat enemmän perinteistä ohjeistusta johdolta ja tarkempia



61

toimintamalleja työhönsä. Toisaalta hekin näkivät asiantuntijuuden roolina tuovan

itsenäisempää otetta osaamisen hankintaan, hallitsemiseen ja jakamiseen.

Osaamisen kehittämiskohteiden nähtiin muodostuvan sekä organisaation strategi-

an luomista tarpeista että organisaation yksilöiden ilmaisemista tarpeista.  Toisaal-

ta näiden kahden välistä suhdetta ei pystytty kuvaamaan. Kehityskeskusteluja pi-

dettiin erinomaisina osaamisen tilan mittaamisen välineinä mutta toisaalta ohjausta

toimenpiteisiin toivottiin johdolta. Tämä ristiriita näkyi esimiesten keskustelussa

haluna määritellä tarkemmin osaamisen johtamisen prosessit ja vastuut niissä.

Eroavaisuuksia ryhmien välillä näkyi myös siinä, että johto näki osaamisen johta-

misen kohteena selkeämmin työyhteisössä toimivat yksiköt, tiimit ja tiettyä tehtä-

vää tekevien joukot. Esimiehet taas kiinnittivät enemmän huomiota yksilöiden

osaamiseen. Yhtä mieltä kuitenkin oltiin siitä, että tärkein osaamisen jakamisen

menetelmä ovat vuorovaikutustilanteet. Sillä, tapahtuuko vuorovaikutustilanne fyy-

sisesti samassa tilassa vai esimerkiksi videolaitteiden kautta, ei nähty olevan juuri-

kaan merkitystä. Vaikka teknisten apuvälineiden käytössä nähtiin osaamistarpeita,

niiden toimivuutta ei kuitenkaan kyseenalaistettu. Todettiin kuitenkin, että erilaisten

vuorovaikutustilanteiden erot tulee huomioida ja valmistautua eri tilanteisiin eri ta-

valla.

Organisaation hajautuneisuuden ei nähty tuovan erityisiä haasteita samaa tehtäviä

tekevien välille, mutta sen sijaan paikkakuntien välisiä kulttuurieroja todettiin löyty-

vän. Työn tekemisen nähtiin olevan hyvin pitkään sidoksissa aiempiin toimintata-

poihin ja organisaation yhdistymisen vievän paljon aikaa.

Hiljaisen tiedon siirtäminen ei keskusteluissa saanut vahvaa roolia, mutta osaami-

sen siirtämisestä asiantuntijalta toiselle keskusteltiin kyllä useammassakin koh-

dassa. Eläkkeelle jäämisten, tehtävien muuttumisten ja työntekijöiden vaihtuvuu-

den myötä osaamisen siirtämisen tarvetta todettiin olevan paljon. Perehdytysoh-

jelmaa pidettiin hyvänä, mutta sen lisäksi todettiin tarvittavan paljon vuorovaikutus-
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tilanteita, joissa oppimista tapahtuu ja lisäksi osaan tehtävistä tarvitaan kokemus-

ta.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että molemmissa ryhmissä osaamisen johtamisen

haasteiden todettiin kasvaneen organisaation ollessa hajautuneempi ja tiedon ole-

van pirstaloituneempaa ja nopeasti muuttuvaa. Samanaikaisesti todettiin kuitenkin

asiantuntijaroolin antavan mahdollisuuksia itsenäiseen osaamisen kasvattamiseen

ja jakamiseen. Näkemykset osaamisen tukemisen strategioista ja toiminnan ta-

voista ja vastuista olivat kuitenkin melko erilaiset.
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7 POHDINTA

Tutkittavat totesivat ammatillisen osaamisen ja hiljaisen työn johtamisen olevan

olennainen osa esimiestyötä, mutta työn arjessa nähtiin osaamisen johtamisen

olevan enemmän tiedostamatonta kuin tietoista. Systemaattista suunnittelua

osaamisen johtamiseen kaivattiin enemmän ja oman esimiesosaamisen vahvistu-

mista tällä alueella toivottiin. Organisaation johtamiskulttuurissa todettiin siirrytyn

ihmisten johtamisesta asioiden johtamiseen. Käytännön esimerkkejä asiajohtami-

seen siirtymisestä ei kuitenkaan osaamisen alueella montaakaan mainittu. Viitala

(2003) ja Otala (2008) ovatkin omissa tutkimuksissaan todenneet vaikeudet, jotka

organisaatio kohtaa kun uutta osaamisen johtamisen strategiaa tuodaan uudessa

tilanteessa käytäntöön. Muutoksessa osaamista hankitaan lisää, osaamistarpeita

tiedostetaan ja sitä voidaan johtaa uudella tavalla, mutta asenteiden muuttaminen

on vaikeaa.

Asioiden johtamisella tarkoitetaan organisaation toiminnan ja prosessien hallintaa

ja suunnittelua, organisointia ja kontrollia. Kaikkiin näihin liittyy myös tietenkin nii-

hin liittyvä systemaattinen päätöksenteko. (Juuti, 2009.) Muutoksen toteutus koh-

deorganisaatiossa todennäköisesti vaatii vielä panostamista, koska asioiden joh-

tamisen systemaattisuutta ei esimiestyöstä vielä löydetty. On mahdollista, että joh-

tamisen kohteena tässä kohdeorganisaatiossa ovat vielä enemmän yksilöt kuin

organisaation yksiköt ja päätöksenteon kohteena enemmän henkilöiden osaami-

sen kehittäminen, innostaminen ja motivointi. Ehkä johtajuuden pitäisikin kohdistua

enemmän asiantuntijuuden johtamiseen. Stenmark (2001) korostaa asiantuntijuu-

den hidasta syntymistä. Näin varmasti onkin yksilötasolla. Asiantuntija-osaamisen

lisäämistä voidaan kuitenkin tehdä myös rekrytoinnissa ja oikeanlaisella osaami-

sen tunnistamisella organisaatiossa.

Prahalad ja Hamel (1990) määrittelivät työntekijöiden taidot, kyvyt ja osaamisen

yrityksen tärkeimmäksi voimavaraksi ja työntekijöiden tavoitteet olivat keino orga-
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nisaation tavoitteisiin määritellessään yritysten ydinkompetensseja. Ajatus johtaa

henkilöiden tietojen ja taitojen johtamisesta näiden ydinosaamisten – ja kyvyk-

kyyksien johtamiseen. Ydinosaamiset ja kyvykkyydet voivat olla kollektiivisia, esi-

merkiksi yksikön osaamisia, jolloin johtamisen kohteeksi vaihtuu yksilön sijaan osa

yhteisöä. Muutostilanteessa olisi hyvä pohtia myös Nonakan ja Takeuchin (1995)

uuden tiedon luomisen SECI-mallissa tunnistetut uuden tiedon luomisen neljä vai-

hetta ja käyttää niitä hyödyksi osaamisen johtamisessa uudessa tilanteessa.

Osaamisen pohjautuu aina olemassa olevan pohjalle. Kun hiljainen tiedolle luo-

daan mahdollisuus siirtyä luomalla luontaisia vuorovaikutustilanteita, voidaan vah-

vistaa myös eksplisiittisen tiedon käsitteitä ja toimintamalleja. Osaaminen saadaan

laajenemaan pikku hiljaa yksilötasolta ryhmien tasolle.

Nykyisin ihmisten johtaminen (leadership) ja asioiden johtaminen (management)

pidetäänkin usein käsitteinä erillään. Tavoitteena tutkimuksen kohdeorganisaatiol-

la onkin keskustelujen perusteella siirtyä enemmän vaikuttamaan työyhteisön si-

säisten ryhmien toimintaan, niiden autonomisuuteen ja kykyyn ja haluun saavuttaa

asetetut tavoitteet mahdollisimman itsenäisesti, joka sisällöllisesti vastaisi enem-

män asioiden johtamistapaa. Osaamisen johtamista voitaisiin mahdollisesti vahvis-

taa antamalla työtiimeille entistä enemmän vapauksia osaamisen hankkimiseen ja

itsenäiseen työmenetelmien kehittämiseen. Toimintatapojen muuttaminen vaatii

henkilöstöön liittyvien strategioiden uudelleenrakentamista tai tehokkaampaa käy-

täntöön viemistä.

Strateginen henkilöstöjohtaminen sisältää myös toimintoja, kuten valikoiva työ-

hönotto, koulutus, kannustinjärjestelmät ja työn kehittäminen. Näillä kaikilla tekijöil-

lä voidaan vaikuttaa myös osaamisen kehittymiseen ja kompetenssien syntymi-

seen. Osa-alueet tiedostettiin keskusteluissa ja niiden käyttöä pohdittiin. Poikke-

uksena oli palkitseminen, joka tuli esille tutkimusryhmissä vain palautteen ja kehi-

tyskeskustelun muodossa. Kohdeorganisaatiossa ei esimerkiksi tulospalkkausta

ole eikä henkilökohtaisia tai yksikkökohtaisia tavoitteita ole asetettu, vaan tulosten

tarkastelu kohdistuu yleisesti kaikkien yhteiseen työpanokseen. Tämä saattaa nä-



65

kyä uuden oppimisen ja työn kehittämisen motivaatiossa ja myös esimiestyön ta-

voitteenasettelun vaikeutena.

Werbel ja De Marie (2005) toteavat organisaatioiden valitsevan usein ryhmiinsä

sellaisia työntekijöitä, joilla on jo mahdollisimman samanlainen tietämys ja tyyli

tehdä työtä kuin muillakin ryhmän jäsenillä. Uuden osaamisen hankkiminen rekry-

toimalla on toimiva vaihtoehto, mutta senkin toteuttamisessa on Werbelin ja De

Marien toteama haaste. Organisaatiot voivat vaikuttaa rekrytoinnin onnistumiseen

tarkentamalla tehtävien pätevyysvaatimuksia siten, etteivät ne liikaa ohjaa valinto-

ja suppean osaamisen omaavien valintaan.

Jotta osaamista voitaisiin kehittää, tulee ensin tietää millaista osaamista organi-

saatiossa on. Osaamista on tähän mennessä kartoitettu lähinnä kehityskeskuste-

luiden yhteydessä, mutta laajempi tarkastelu isompien ryhmien osalta on aloitettu.

Esimiehet pitivät uutta tapaa hyvänä, mutta kokivat vielä tavoitteen asettelun

osaamistasojen määrittelyiden osalta epäselviksi. Valtakunnallinen määrittely ei

aina ulotu käytännön tasolle ja henkilöstökoulutuksen suunnittelukin tapahtuu use-

alla eri tasolla organisaatiossa. Tämän suhteen selkeä vastuunjako osaamisen

kehittämisasioissa parantaisi tuloksia varmasti huomattavasti.

Käännekohtana organisaation toiminnassa pidettiin henkilöstön työnkuvien muut-

tumista asiantuntijatyöksi hallinnollisen työn siirryttyä organisaation ulkopuolelle.

Asiantuntijuuden roolin omaksuminen on lähtenyt hyvin käyntiin, mutta tarvitsee

vielä paljon tukea. Erityisesti niiden henkilöiden kohdalla, joilla on pitkä työhistoria

organisaatiossa, on vaikea muuttaa työtapojaan ja asenteitaan. Bradley et al.

(2006) mukaan asiantuntija tunnistaa ja huomioi hyvin aiemmin tapahtunutta ja

käyttää osaamaansa hyväksi uusissa tilanteissa. Asiantuntija päättelee organisoi-

dummin kuin aloittelija. Organisaation toimintatapojen muuttuessa asiantuntijuutta

tulee esimiesten ja johdon taholta tukea vahvasti. Tämä tarkoittaa vapautta hoitaa

työtä melko itsenäisesti, mutta myös sen mukana tuomaa vastuuta oman työn hal-

litsemisesta ja kehittämisestä.
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Erityisesti huomiota tulisi kiinnittää siihen, että paljon hiljaista tietoa ja kokemusta

omaavien pitkään asiantuntijatyötä tehneiden työntekijöiden panos saataisiin mu-

kaan ammatillisiin keskusteluihin ja työn aitoon kehittämiseen. Osaamisen siirty-

minen seuraavalle sukupolvelle voi vaarantua eri kommunikaatiokanavien käytön

takia tai siksi, että sähköisiä kommunikaatiotapoja ei lainkaan oteta käyttöön. Ai-

don osaamisen jakamisen koettiin vaativan myös yhteishenkeä ja yhteenkuulu-

vuudentunnetta joka luo luottamusta ja tukee kehittymistä. Myös mentorointia tai

työparien käyttöä voi käyttää osana osaamisen vahvistamista. Aiemman tutkimus-

tiedon perusteella mentoroinnilla voitaisiin kuitenkin hyvinkin tehokkaasti säilyttää

ja jalostaa organisaation hiljaista tietämystä ja osaamista.

Ammatillisen osaamisen ja hiljaisen tiedon johtamista voidaan helposti kehittää

systemaattisempaan suuntaan. Perinteisen henkilöstökoulutuksen on toimiva tapa

substanssiosaamisen vahvistamiseen, mutta asiantuntijaksi tuleminen vaatii myös

tietämyksen käyttöönottamista, kokemuksen hankkimista ja vuorovaikutusta mui-

den asiantuntijoiden kanssa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kohdeorganisaatiossa on hyvät puitteet osaa-

misen kehittämiseen, mutta organisaation muutosprosessi vielä kesken. Ajatukset

ovat vahvasti Sengen (1990) oppivan organisaation tyyppisiä. Johtajat ovat myös

erittäin tietoisia nykytekniikan mahdollistamista vuorovaikutuksen keinoista ja tämä

antaakin hyvän lähtökohdan oppivan organisaation toiminnalle. Johto on kyllä erit-

täin tietoinen muutoksen halutusta suunnasta, muttei ole ehkä osaamisen johta-

mista tuonut riittävän suunnitelmallisesti strategiatyöhön mukaan.

Esimiehet hakevat uutta toimintamallia kehittämällä asteittain johtamistapaansa

henkilöiden johtamisesta tiedon johtamiseen päin. Erilaiset osaamisen kehittämi-

sen menetelmät on otettu laajasti käyttöön ja toimintaympäristön jatkuva muutos

on otettu huomioon. Orlikowskin (2002) kuvaama tapa, jossa organisaation osaa-

minen kehittyy sen toiminnan kautta, on vahvasti käytössä tässä organisaatiossa,
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mutta organisaation identiteetin hajanaisuus paikkakuntien välillä aiheuttaa haas-

teita. Henkilöstön osallistamisella voitaisiin selkeästi saavuttaa etuja tulevan

osaamisen johtamisen toiminnan kehittämisessä.
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä luvussa vastataan ensin tälle tutkimukselle asetettuihin alatutkimuskysy-

myksiin ja sen jälkeen päätutkimuskysymykseen. Kaikista tutkimuskysymyksistä

saatuja tuloksia peilataan tässä työssä esitettyyn teoriataustaan ja pohditaan mitä

saadut tulokset merkitsevät kyseisen tutkimuskysymyksen kannalta.

Päätutkimuskysymykseen haettiin vastausta myös seuraavilla alatutkimuskysy-

myksillä:

Miten ammatillisen osaamisen ja hiljaisen tiedon johtaminen näkyy esimies-

työssä?

Millaisia haasteita koetaan ammatillisen osaamisen ja hiljaisen tiedon johta-

misessa?

Miten ammatillisen osaamisen ja hiljaisen tiedon johtamista halutaan edel-

leen kehittää?

8.1 Teoreettiset johtopäätökset

Työn tavoitteena oli selvittää millaisia haasteita esimiestyössä kohdataan osaami-

sen johtamisessa. Lähdekirjallisuuden avulla tutustuttiin siihen, millaista tutkimusta

asiasta on tehty ja miten osaamisen johtamisen teoreettinen ajattelu on kehittynyt.

Näkökulmana käytettiin ammatillisen osaamisen kehittymisen näkökulmaa, jossa

hiljaisen tiedon osuus huomioitiin. Työ rajattiin hajautettuun asiantuntijaorganisaa-

tioon.

Empiirinen aineisto perustui kahteen fokusryhmäkeskusteluun, ryhminä kohdeor-

ganisaation esimiehet ja johto. Tutkimuksen teoriaosuudessa tuli esille, että esi-

miehen rooli osaamisen johtamisessa on muuttunut organisaatioiden toimintaym-

päristön muututtua. Perinteisen työnjohto-ajattelun ja henkilöjohtamisen tilalle on

vahvasti tullut asiajohtaminen. (Prahalad & Hamel, 1990.)
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Ammatillisen osaamisen ja hiljaisen tiedon johtaminen

Ammatillisen osaamisen ja hiljaisen tiedon johtaminen näkyy esimiestyössä vah-

vasti arjen tasolla. Osaamisen johtamisen rooli on muuttunut henkilöstökoulutuk-

sen järjestämisestä ja opastuksesta osaamisen kehittämisen mahdollistajaksi.

Esimiehet kokevat vahvasti, että heidän tehtävänsä on luoda niitä olosuhteita ja

tilaisuuksia, joissa oppiminen voi tapahtua. Toisaalta esimiehet kaipaavat selkeää

ohjeistusta siitä suunnasta, johon osaamista viedä, organisaation johdolta. Osaa-

mistarpeita mietitään rekrytoinnissa ja toiminnan suunnittelussa sekä vuorovaiku-

tuksen teknisten apuvälineiden valinnassa.

Organisaatio toimii henkilöstönsä kautta. Useimmissa organisaatioissa henkilöstöl-

lä on monipuolista osaamista ja se rikastuu ihmisten ollessa hyvin eri kohdissa

työuraansa ja eri pohjakoulutustaustoilla. Organisaation rakenne on yleisesti muut-

tumassa yksilökeskeisestä yhteisökeskeiseksi. Grantin (2007) mukaan merkittävä

osa kokemuksista syntyneestä tiedosta ja osaamisesta organisaatiossa on hiljaista

tietoa. ja tämä tieto tulisi tuoda koko yhteisön käyttöön tukemalla hiljaisen tiedon

siirtymistä. Osaamisesta halutaan kollektiivista ydinosaamista ja siitä kehkeytyviä

kompetensseja. Tieto liikkuu organisaatiossa hyvin eri tavoilla eri kanavia pitkin,

myös tekninen murros tiedostetaan.

Organisaatiot etsivät tietoisesti keinoja joilla voivat kehittää osaamistaan, opitun

tallentamista ja osaamisen johtamista.  Vaikka oppivan organisaation ajan voidaan

teoreettisessa keskustelussa olevan trendinä jo ohi, ei osaamisen kehittämiseen

liittyvä keskustelu suinkaan ole ohi. Erityisesti teknisten apuvälineiden mukaantulo

globaalien, hajautuneiden ja mobiilien organisaatioiden työkenttään on tuonut uu-

denlaista ajattelua esimerkiksi työn jakamiseen ja verkostoitumiseen. Myös asia-

kasrajapinnassa on pystytty ottamaan asiakas paremmin mukaan kehittämistyö-

hön.
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Haasteet ammatillisen osaamisen ja hiljaisen tiedon johtamisessa

Ammatillisen osaamisen ja hiljaisen tiedon johtamiseen liittyvät haasteet ovat hy-

vin monenlaisia. Yksi haasteista on aidosti oman työn asiantuntijuuden roolin ot-

taminen. Asiantuntijan on itse otettava vahvasti rooli oman asiantuntijuutensa ke-

hittämisessä. Esimiesten ja johdon haasteena on luoda sellaiset olosuhteet, jossa

osaaminen kasvaa. Vuorovaikutustilanteet koetaan vahvasti osaamista kasvatta-

vina tilanteina, erityisesti kun puhutaan hiljaisesta tiedota. Vuorovaikutuksen pitää

olla helppoa vaikka organisaatio olisi monipaikkainen ja tehtävät hajautuneet. Oi-

keiden teknisten ratkaisuiden löytäminen on haaste.

Asiantuntijaorganisaatiossa koko organisaation osaamisen taitava johtaminen on

edellytys menestymiselle. Organisaation pirstaleisuus, toimintaympäristön muu-

tokset ja johtamistavan murros ovat erityisiä haasteita osaamisen hallitsemisessa.

Näiden perinteisten haasteiden lisäksi uudempia haasteita organisaatioille muo-

dostavat esimerkiksi etätyöt, sähköinen asiakaspalvelu ja monialainen yhteistyö

kumppaneiden kanssa.

Muutosten virran ei voida ennustaa pienenevän. Uusia haasteita on koko ajan

edessä. Ajatus entistä systemaattisemmasta osaamisen johtamisen hallitsemises-

ta on perusteltua. Selkeämmät vastuunjaot osaamisen johtamisen hallinnassa ja

tällä tavoin esimiesten työn tukeminen, poistavat parhaiten työssä kohdattavia

haasteita.

Osaamisen johtamisen kehittäminen

Osaamisen johtamista halutaan selkeästi kehittää systemaattisempaan suuntaan,

antaen osaamisen tasolle tavoitteet strategisessa työssä. Toisaalta samanaikai-

sesti pyritään siihen, että tietotyössä asiantuntijuus on mahdollisimman itseohjau-

tuvaa. Esimiestyössä pyritään luomaan olosuhteet oppimiselle, ei niinkään pyritä

ohjaamaan oppimista ulkoapäin. Teknisten välineiden käyttö osaamisen kehittymi-
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sen tukena nähdään tärkeänä osana kehittämistä. Teknisten ratkaisujen osalta

kehittämisnäkökulma kohdistuu sekä itse teknisten apuvälineiden kehittämiseen

että niiden käytön hallitsemiseen.

Millaisia haasteita liittyy ammatillisen osaamisen johtamiseen esimiestyössä
hajautetussa asiantuntijaorganisaatiossa?

Tämän tutkimuksen pääkysymys oli: ”Millaisia haasteita liittyy ammatillisen osaa-

misen johtamiseen esimiestyössä hajautetussa asiantuntijaorganisaatiossa?” Yh-

teenvetona voidaan sanoa, että haasteet liittyvät uudenlaiseen johtamisen strate-

giaan. Erityisesti korostui vuorovaikutuksen tukemisen tärkeys ja siihen liittyvien

teknisten apuvälineiden hallinta. Näiden kahden elementin toimivuus on ratkaise-

vaa osaamisen johtamisen kentässä, sillä tieto on nyt hajautuneempaa ja osaa-

mistarpeiden muutos nopeampaa. Ei nähdä mahdollisena, että osaamistarpeita

voitaisiin täysin tyydyttää perinteisellä henkilöstökoulutuksella tai perehdytyksellä.

Osaamisen kehittämisen päämääränä halutaan nähdä organisaation tavoitteiden

saavuttaminen. Osaamisen kehittäminen lähtee siis siitä, mitä osaamista tarvitaan

että asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Haasteena tässä voidaan kuitenkin

nähdä se, kuinka hyvin strategiatasolla asetetut tavoitteet saadaan edes esimies-

tasolla avattua niin, että esimiehet kokevat oman työnsä tulevan ohjatuksi strate-

gian kautta. Yhtenä tavoitteiden saavuttamista tukevana toimenpiteenä nähdään-

kin organisaation pitäminen mahdollisimman matalana, jolloin myös strategisten

tavoitteiden käytäntöön vieminen on helpompaa.

8.2 Käytännön johtopäätökset

Kohdeorganisaatiossa osaamisen johtamista on tehty enemmän osana arkista

esimiestyötä kuin strategiatyötä. Osaamisen johtamista tulisi kuitenkin kehittää

strategiatyön yhteydessä ja näin tukea esimiehiä heidän työssään. Osaamisen

johtamisen keinoina on tähän asti käytetty ensisijaisesti perinteisiä tapoja, kuten
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koulutusta ja ohjeistusta. Taustalla on hyvä perehdytyssuunnitelma ja henkilöstö-

koulutus sekä toimiva kehityskeskustelujärjestelmä, mutta niin kuin esimiehet itse-

kin totesivat, osaaminen on paljon muutakin kuin substanssiosaamista. Organisaa-

tion kulkiessa kohti uudenlaista toimintamallia myös osaamisen johtamista tulisi

uudistaa.

Viitekehys tuo esille organisaatiossa olevan hiljaisen tiedon ja sen johtamisen.

Monet organisaatiot ovat tällä hetkellä tilanteessa, että kokeneita osaavia työnteki-

jöitä jää eläkkeelle ja osaamista ja kokemusta poistuu heidän mukanaan. Kohde-

organisaation fokusryhmäkeskusteluissa ei otettu paljoa esille käsitettä hiljainen

tieto, mutta selkeästi hiljaisen tiedon käsitteen tilalla puhuttiin kokemuksesta ja

kokonaisuuksien hahmottamisesta.

Osaamisen johtamisen kannalta hiljaisen tiedon käsite olisi hyvä nostaa tietojoh-

tamisen kokonaiskentässä tarkastelun kohteeksi. Vaikka asiantuntijuus on muuttu-

vaa ja vaatii jatkuvaa ylläpitoa, on silti kokeneemmilla työntekijöillä erittäin tärkeä

rooli uusien perehdyttämisessä, mentoroinnissa ja oman tietotaitonsa tarjoamises-

sa organisaation ja uusien työntekijöiden käyttöön.

Käytännössä osaamisen johtamista voitaisiin tukea tekemällä osaamisen johtami-

sesta näkyvää ja systemaattista. Käytännössä esimiesten osaamisen johtamisen

tulee perustua siihen, että esimies sisäistää oman roolinsa osaamisen johtamises-

sa. Tämän jälkeen on asetettava selkeät tavoitteet osaamisen tasolle ja sen kehit-

tymisen ja johtamisen tavoitteille. Näiden tavoitteiden pitää olla selkeät niin esi-

miehelle kuin hänen johdettavilleenkin. Esimies seuraa ja ohjaa osaamisen kehit-

tymistä oikeaan suuntaan, tukee oppimisprosessia ja ennen kaikkea luo oppimista

tukevan ilmapiirin.

Kuten tutkimuksen tuloksista ilmeni, vuorovaikutusta pidettiin yhtenä tärkeimpänä

osaamisen jakamisen keinona. Systemaattisen osaamisen vuorovaikutusfoorumin

perustaminen voisi tuoda myös tilan ja tavat hiljaisen tiedon jakamiseen. Käytän-
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nön välineinä voidaan käyttää sähköisiä työtiloja, erilaisia sähköisiä keskustelufoo-

rumeita ja esimerkiksi opintopiirejä. Esimiehen tulee huomioida vuorovaikutustilan-

teiden suunnittelussa organisaation hajautuneisuus, eri toimintakulttuurit ja luonte-

vien vuorovaikutustilanteiden vaatima säännöllisyys. Ihanteellisena voidaan pitää

avointa reflektoivaa vuorovaikutuksellista keskustelua luottamuksellisessa ilmapii-

rissä. Tällaisen keskustelun taustalla tulee kuitenkin aina olla selkeä visio ja siihen

ohjaava strategia. Näin osaamiselle ja sen johtamiselle saadaan asetettua tavoit-

teet.

8.3 Tutkimukset rajoitteet ja jatkotutkimusehdotukset

Tutkimuksessa tarkasteltiin osaamisen johtamista esimiestyön näkökulmasta. Sa-

maa aihetta olisi voinut tutkia myös asiantuntijuuden tai strategisen johtamisen

näkökulmasta. Osaamisen johtaminen on osa organisaation tietojohtamista ja ai-

hetta olisi voitu tutkia myös osana tietojohtamisen kenttää. Tässä työssä haluttiin

kuitenkin keskittyä hyvin konkreettiseen kehittämiskohteeseen, esimiestyöhön ja

sen tukemiseen uudenlaisessa asiantuntijakentässä.

Tämä tutkimus tehtiin laadullisena tapaustutkimuksena, joka ei tällaisenaan täytä

yleistettävyyden vaatimuksia. Tapaustutkimuksille on kuitenkin tyypillistä, että niis-

sä peilataan tutkittavan tapauksen nykytilannetta tunnettuun teoreettiseen taus-

taan ja saadaan siitä tulokset joita voidaan pitää relevantteina tähän nimenomai-

seen tapaukseen.

Tutkimusta voidaan kuitenkin pitää sillä tavalla yleistettävänä, että fokusryhmiä

valittaessa siihen valittiin sellaiset henkilöt, joiden tehtäväkenttä esimiehenä on

samanlainen ja heillä oli yhteinen tavoite ja näkemys oman työnsä kehittämisestä

ja osaamisen johtamisen tilasta kohdeorganisaatiossa. Todennäköistä on siis, että

samantyyppisessä organisaatiossa päädyttäisiin samansuuntaisiin tuloksiin.
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Tutkimuksen aikana nousi selkeästi esille osaamisen johtamisessa tapahtunut joh-

tamiskulttuurin muutos. Kulttuurillinen muutos yhdistettynä kohdeorganisaatiossa

tapahtuneeseen asiantuntijuuden roolin haltuunottoon on ollut merkittävä. Tämän

työn teoreettinen viitekehys toisaalta tukee asiantuntijuuden syntymisen ja osaa-

misen kehittymisen ja kumuloitumisen käytäntöjä, mutta toisaalta ei tuo kovin hy-

vin esille tämän tyyppisen muutoksen työvälineitä tai käytäntöjä. Jatkotutkimuk-

sessa voitaisiin tutkia löydettäisiinkö sellaisia työkaluja, jotka tukisivat esimiehiä

heidän osaamisen kehittämistyössään. Huomio tulisi kiinnittää siihen, miten osaa-

misen johtamista tehdään silloin kun samanaikaisesti toivotaan esimiesten ohjaa-

van osaamisen kehittymisen suuntaa, mutta toisaalta heidän alaisuudessaan toi-

mivilta yksiköiltä toivotaan mahdollisimman itsenäistä otetta osaamisen kehittämi-

sessä ja oppimisen kulttuurin muutoksessa.

TE-toimistoja on Suomessa 15 kappaletta. Benchmarking.-tyyppisestä tutkimuk-

sesta voisi olla hyötyä osaamisen kehittämisessä ja urasuunnittelussa TE-

hallinnossa. Hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti hyödyttäisi kaikkia.

Hyvien käytäntöjen levittäminen on kuitenkin tehokasta myös oman organisaation

sisällä. Ryhmäkeskusteluissa tulivat esiin ”kärkihenkilöt”, jotka rohkeasti lähtevät

itse oppimaan, kokeilemaan ja kehittämään taitojaan ja jotka sitten vetävät muita

perässään. Näiden henkilöiden tukeminen voi tuoda uudenlaista ajattelua osaami-

sen kehittämisen kenttään ja heidän toimintansa tarkempi tutkiminen voisi olla

kannattavaa. Keskusteluissa nähtiin heidän roolinsa niin tärkeäksi, että myös vir-

heiden tekemisen salliminen koettiin osaksi tukemista.
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