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Improving the competence of individuals working within projects directly improves the success 

rates of projects. This is why an organization executing projects should improve their management 

of project competencies.  In this thesis, using a constructive research approach,  a competence 

management process for the project management organization of a power plant is formulated.  

As a concept, competence is not unambiguous. Individual competence can be seen  as a set of skills 

that are required in competing a task. Organizational competence can be seen simply as a collection 

of these individual competencies. These definitions merely scrape the surface of  the concept of 

competence. With more research it’s revealed, that competence is comprised of various 

components and interfaces between them. Project competencies are highly relevant in the success 

of project activities since project competencies enable performing projects in schedule, budget and 

quality requirements. Various project competencies are identified in academic literature but also 

organizations in the field publish a more comprehensive, standardized, definitions of required 

competencies in project environment. The fulfilment of these competencies has been identified as 

having a positive impact on project success. 

Competence management is the way the organization’s competencies are organized and controlled. 

There are various different competence management procedures, but they ultimately follow the 

same kind of basic structure.  According to the needs of the case-organization a six phased process 

is formulated, where the emphasis is given to the front end. The front end identifies the sources of 

competence requirements, addresses those requirements and surveys the existing competencies and 

performs a gap-analysis. Next phases develop competence development plans, acquire 

competences  and analyze the process according to feedback. 
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1. Johdanto 

1.1. Taustaa 

Voimalaitoksella turvallisen, luotettavan ja kannattavan sähköntuotannon 

mahdollistavat investoinnit ovat ensiarvoisen tärkeitä. Jotta investoinneilla 

palveltaisiin näitä tavoitteita mahdollisimman hyvin, tulee niiden toteutua 

suunnitellusti paitsi lopputuloksen, myös aikataulun ja kustannusten osalta. Vanhan 

voimalaitoksen korjausinvestoinnit ovat kuitenkin jokainen yksilöllisiä, joten 

jokainen täytyy suunnitella huolellisesti erikseen. Tällöin investoinnit on usein 

järkevintä toteuttaa projekteina. Projekti määritellään väliaikaiseksi hankkeeksi, 

jonka avulla luodaan ainutlaatuinen tuote, palvelu tai lopputulos (PMI, 2017A, 

541). 

 

Projektiyhdistys Ry:n (PRY) (2016) kyselyn mukaan strategisten projektien 

johtamisesta on tullut vakiintunut johtamismuoto suomalaisissa organisaatioissa. 

Kyselyn perusteella organisaatiot myös pyrkivät kohti selkeitä hankkeita ja 

projekteja sekä välttämään matriiseja ja verkostorakenteita. PwC:n (2012) 

toteuttamassa maailmanlaajuisessa kyselyssä jopa 97% vastanneista sanoi 

projektijohtamisen olevan kriittistä liiketoiminnan ja organisaation menestykselle.  

 

Projektit ovat usein monimutkaisia järjestelmiä, joissa on paljon sidosryhmiä ja 

jotka koostuvat teknisistä-, menettely-, organisaatio- sekä ihmiskomponenteista. 

Projektien ainutlaatuisuuden tuoma muuttuva ympäristö tuo uusia vaatimuksia 

projektityötä tekevien osaamiselle. (Ruuska & Vartiainen, 2003, 307) Projektityötä 

tekevien osaamiseen kannattaakin selkeästi panostaa, sillä panostukset etenkin 

projektijohtamisen osaamiseen lisäävät suoraan projektien onnistumisastetta (PwC, 

2012; PRY, 2016; PMI, 2017B; PMI, 2018). Suomessa strategisia projekteja 

johtavatkin yhä useammin ammattiprojektipäälliköt  ja heidän osaamisensa sekä 

heidän arvostuksensa ovat kasvaneet (PRY, 2016). 
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Projektitoimintaa on voimalaitoksella kehitetty johdonmukaisesti jo useiden 

vuosien ajan ja kehityksen tuloksena projektien toteutuminen suunnitellussa 

aikataulussa ja budjetissa on lisääntynyt selvästi. Seuraavana kehityskohteena on 

havaittu, että  projektitoiminnan osaamisen hallinnan ja osaamisen kehittämisen 

avulla voidaan lähitulevaisuudessa saavuttaa merkittäviä  hyötyjä 

investointiprojekteissa. Voimalaitoksella toteutettavat projektit ovat monella 

tavalla hyvin haastavia. Ikääntyvä laitos ja korkeat tekniset ja laadulliset 

vaatimukset asettavat haasteita projektien tekniselle suunnittelulle. Projektien suuri  

lukumäärä aiheuttaa haasteita resurssien riittävyydelle. Projektit ovat myös usein 

hyvin aikataulukriittisiä, etenkin jos laitteiden asennus täytyy suorittaa  määrättynä 

ajanhetkenä laitoksen vuosihuollon aikana. Projekteissa on aina mukana myös 

hyvin paljon niin yhtiön  sisäisiä kuin ulkoisiakin sidosryhmiä. Yhtenä 

sidosryhmänä on myös voimalaitoksen viranomaisvalvonnasta vastaava 

Säteilyturvakeskus (STUK). STUK:en rooli projekteissa vaihtelee investoinnin 

merkityksestä riippuen mutta viranomaisen kanssa toimiminen aiheuttaa usein omat 

haasteensa projektiin. 

 

1.2. Tavoitteet 

Tämän työn tavoitteena on luoda voimalaitoksen projektitoimintaan osaamisen 

hallinnan prosessi. Työssä tarkastellaan kirjallisuuden kautta yksilön sekä 

organisaation osaamista.  Hieman tarkemmin tarkastellaan osaamista, jota 

projektien toteuttaminen onnistuneesti edellyttää niin organisaatiolta kuin yksilöltä. 

Tässä hyödynnetään myös alan vakiintuneita standardeja. Tämän lisäksi 

tarkastellaan kirjallisuuden kautta osaamisen hallinnan ja kehittämisen prosesseja 

ja menetelmiä. Pyritään selvittämään mitä yhtäläisyyksiä tai eroja erilaisissa 

osaamisen hallintaprosesseissa on. Osaamisen hallinnan prosessia varten 

tarkastellaan myös STUK:en osaamisen kehittämiselle asettamia vaatimuksia. 

Yhdistämällä näitä kokemusperäiseen tietoon voimalaitoksen projektitoiminnasta, 

luodaan osaamisen hallinnan prosessi ensin yleisellä tasolla ja sitten sovelletaan sitä 

voimalaitoksen ympäristössä. Jotta prosessi voidaan ottaa käyttöön 

mahdollisimman tehokkaasti, työssä kuvataan myös prosessin jalkautus. 
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Tutkimuskysymyksenä työssä on:  

• Kuinka osaamisen hallinta voidaan toteuttaa voimalaitoksen 

projektitoiminnassa. 

Tämän ratkaisemiseksi työssä tarkastellaan: 

• Mitä on osaaminen niin yksilön kuin organisaation kontekstissa 

• Mitä on yksilön ja organisaation osaamisen välinen suhde 

• Kuinka osaamista voi kehittää 

• Millä menetelmillä ja prosesseilla osaamisen hallintaa voidaan toteuttaa. 

Luotavalla prosessilla tavoitellaan sitä, että voimalaitoksen projektitoiminnan 

osaamisen hallinta parantuu huomattavasti. Paremmalla osaamisen hallinnalla, 

jossa osaamista pystyttään kehittämään oikeaan suuntaan, tavoitellaan parempaa 

projektien onnistumistasoa. Prosessi kuvataan myös yleisellä tasolla, jolloin se on 

sovellettavissa myös muiden yhtiöiden ja organisaatioiden tarpeisiin. 

 

1.3. Metodologia 

Tämä työ toteutetaan konstruktiivisena tutkimuksena. Konstruktion ajatuksena on, 

että reaalimaailman ongelma ratkaistaan tieteellisiä metodeja ja teoriatietoa 

hyödyntämällä. Ongelma ja ratkaisu sidotaan yhteen tavalla, jossa konstruktio tuo 

jotain uutta käytettyyn teoriatietoon. Tämä käytännön ja teorian yhdistyminen on 

esitetty kuvassa 1. Konstruktiivinen tutkimus on soveltavan tutkimuksen muoto, 

jolloin luotava tieto on käytännön sovelluksen muodossa. Konstruktiivinen 

tutkimus on vaiheittainen prosessi, jonka vaiheet kuitenkin riippuvat kontekstista, 

jossa tutkimus toteutetaan. Konstruktion jokaista vaihetta tulee voida tarkastella 

erikseen ja lisäksi koko prosessi palvelee tiettyä tarkoitusta, jolloin sillä on selkeä 

päämäärä. Se eroaa perustutkimuksesta siten, että luotava tieto ja ymmärrys 

palvelee suoraan tiettyä tarkoitusta. Konstruktiivinen tutkimus ei kuitenkaan ole 

pelkkää tekniikoiden kehittämistä, sillä siinä pyritään puhtaasti  taitojen ja keinojen 

parantamiseen. Erona analyyttiseen mallien rakentamiseen on se, että konstruktion 
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käytännön toimivuus ja relevanssi tulee osoittaa. (Kasanen, Lukka, Siitonen, 1993, 

246;252-253;258) 

 

Kuva 1. Konstruktiivisen tutkimuksen osat (mukaillen Kasanen et al. 1993, 246) 

 

Konstruktiivisen tutkimusprosessin voi jakaa kuuteen vaiheeseen, joiden järjestys 

ei ole kuitenkaan vakio. (1) Tunnistetaan relevantti ongelma, jossa on samalla 

potentiaalia tutkimukselle. (2) Kerätään riittävän laaja tietämys aiheesta. (3) 

Muotoillaan idea ratkaisusta (4) Osoitetaan, että ratkaisu toimii (5) Osoitetaan 

ratkaisukonseptin yhteys ja sen tuoma lisä teoriatietoon. (6) Tarkastellaan, kuinka 

laajasti ratkaisua voidaan hyödyntää. (Kasanen et al. 1993, 246) 

Tässä työssä konstruktio rakennetaan toimintatutkimuksen viitekehyksessä. 

Toimintatutkimuksessa pyritään sekä vaikuttamaan käytännön ongelmaan että 

edesauttamaan tieteen päämääriä (Rapoport, 1970, 499). Lisäksi 

toimintatutkimuksella pyritään siihen, että ongelman kokeneet henkilöt pystyvät 

jatkossa ratkaisemaan ongelman itsenäisesti. Toimintatutkimukselle on ominaista, 

että työ tehdään läheisessä yhteistyössä tutkijan ja tutkittavan organisaation kanssa, 

jolloin tutkija ei ole pelkkä havainnoija. (Susman & Evered, 1978, 587-589) Vaikka 

toimintatutkimuksella ei välttämättä tähdätä selkeään konstruktioon, se voidaan 

kuitenkin toimintatutkimuksella saavuttaa (Kasanen et al. 1993, 257).   

Tyypillisesti, kuten tässäkin työssä, konstruktio rakennetaan tapaustutkimusta 

hyödyntämällä. Tutkimus on muodoltaan eksploratiivinen, eli uutta löytävä 

tapaustutkimus. Oleellista kuitenkin on, että tapauksen avulla pyritään 

ratkaisemaan aito organisaation ongelma.  (Kasanen et al. 1993, 255) 

Tapaustutkimuksen tarkoituksena on tarkastella tapausta (case) ja tutkimuksen 

tavoitteena on määritellä, analysoida ja ratkaista kyseinen tapaus (Eriksson & 
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Koistinen, 2005,  4). Tässä työssä tutkimuksen kohteena, eli case-organisaationa on 

voimalaitoksen projektitoimisto. Konstruktio rakennetaan perustuen suurelta osin 

omaan kokemustietoon projektitoimiston toiminnasta. Kirjoitushetkellä olen 

työskennellyt yhtiössä noin kolme vuotta, joista kaksi voimalaitoksen 

projektitoimistossa. Tämän lisäksi työssä on hyödynnetty muita yhtiön sisäisiä 

henkilöitä, joilla on yhteys  projektitoimiston osaamisen hallintaan. Lisäksi 

konstruktion perustana on  käytetty yhtiön sisäisiä ohjeita ja dokumentteja, jotka 

ohjaavat osaamisen hallinnan prosessia yhtiön organisaatiossa. 

 

1.4. Rajoitukset 

Työn tarkoituksena on luoda prosessi ja jalkautussuunnitelma voimalaitoksen 

projektitoiminnan osaamisen hallitaan ja kehittämiseen. Teoriatiedon pohjalta 

laaditaan konstruktio, joka kuvaa kuinka osaamisen hallintaa tulisi viedä jatkossa 

eteenpäin. Konstruktio on yrityksen toimesta arvioitu ja todettu 

toteuttamiskelpoiseksi. Tämän työn tarkoituksena ei ole toteuttaa itse osaamisen 

hallinnan prosessia tai sen osia. Osaamisen hallinnan toteuttaminen tapahtuu 

yrityksen toimesta. 

 

Työ toteutetaan yrityksen toimeksiannosta. Konstruktion toimivuutta ei voida 

tämän työn puitteissa aukottomasti todeta. Sen sijaan konstruktion toimivuus on 

arvioitu ja se on todettu kelvolliseksi yrityksen asiantuntijoiden toimesta. 
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2. Osaaminen 

Yksinkertaisimmillaan osaamisella tarkoitetaan niitä taitoja, joita tarvitaan tehtävän 

suorittamiseen. Se voidaan määritellä yksilön piirteeksi kuten hyvät viestintätaidot, 

tai kyvyksi hyödyntää jotain resurssia, esimerkiksi ajaa autoa. (Grabot & Houe, 

2009, 1644)  Osaaminen on terminä paljon käytetty mutta sille ei ole 

kirjallisuudessa yksiselitteistä määritelmää. Kirjallisuudessa osaamista on usein 

määritelty kolmella tavalla. Osaaminen on määritelty yksilön näkyväksi 

toiminnaksi, henkilön toiminnan lopputuloksen laaduksi tai henkilön piileväksi 

ominaisuudeksi. Yhteistä näille määritelmille on niiden pohjautuminen yksilön 

toimintaan, jossa yksilö toimii tehtävänsä mukaisesti, toiminnalla on seuraukset ja 

niitä seuraa positiivista, negatiivista tai neutraalia palautetta. Osaaminen voidaan 

siis määritellä yksilön toiminnan kautta. Tässä yhteydessä tehtävä määrittelee 

milloin ja millaista näkyvää toimintaa vaaditaan ja osaaminen on tähän reagoimista. 

Lopputuloksen laatu riippu toteuttajan osaamisesta, jolloin osaamisvaatimukset 

voivat asettaa yksilöiden laatuvaatimukset. (Hoffmann, 1999, 276-277)  

 

Sandberg & Pinnington (2009, 1140 - 1411) ovat tarkastelleet osaamista 

kokonaisvaltaisesta näkökulmasta, jossa osaaminen nähdään tiedon soveltamisena 

tai ihmisen ominaisuutena, sekä suhteellisesta näkökulmasta, jossa osaamisen 

nähdään koostuvan vuorovaikutuksessa työntekijän ja työtehtävän kesken. Näistä 

ensimmäinen on tavallisin tapa määritellä osaaminen. Osaaminen on tieteellistä 

tietoa, jota sovelletaan käytännössä esimerkiksi kun lääkäri hyödyntää tietoaan 

lääketieteestä potilaan hoitamisessa. Teoriatiedon lisäksi myös hiljaisella tiedolla 

on tärkeä rooli ammatillisessa osaamisessa. Tiedon lisäksi kokonaisvaltaisessa 

määrittelyssä osaaminen koostuu myös taidoista, asenteista ja muista 

henkilökohtaisista piirteistä, jotka liittyvät työntekoon. Osaaminen voi olla mikä 

tahansa henkilön ominaisuus kuten motiivi, taito, sosiaalinen rooli tai tieto, jota 

hyödynnetään tehtävän toteuttamisessa. 
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Suhteellisena käsitteenä tarkasteltaessa osaamisen nähdään pohjautuvan 

toimintaan, ymmärrykseen tai ammatin harjoittamiseen. Toimintaan perustuva 

lähtökohta on käytännönläheinen ja sen mukaan ammatillinen osaaminen on 

muutakin kuin tietoa. Se on tiedon soveltamista kulloinkin sopivalla tavalla, jolloin 

varsinainen osaaminen muodostuu aina tekemisen yhteydessä. Ymmärryspohjainen 

katsanto vie tätä pidemmälle, jolloin työntekijän ymmärrys työstään rajoittaa tiedon 

käyttöä ja sen soveltamista. Tällöin osaaminen muodostuu vasta, kun  tieto ja taidot 

yhdistyvät ymmärrykseen työstä. Osaamisen voi nähdä myös muodostuvan 

yhtenäisenä kokonaisuutena, joka yhdistää työntekijän, tehtävän ja työkalut. 

Osaaminen muodostuu vuorovaikutuksessa kaikkien näiden suhteen. (Sandberg & 

Pinnington, 1142-1143) 

 

Drejer (2000, 208 - 209) mukaan osaaminen  koostuu teknologiasta, ihmisestä, 

organisaatiosta sekä kulttuurista. Teknologiaan kuuluvat ne välineet, joilla 

osaaminen tehdään näkyväksi kuten työkalut, välineet ja ohjelmistot. Ihminen taas 

hyödyntää näitä työkaluja. Organisaatio on johtamisjärjestelmä, jossa ihminen 

toimii ja joka vaikuttaa hänen toimintaansa esimerkiksi palkkioiden, 

viestintäkanavien sekä vastuiden ja tehtävien hierarkioiden kautta. Kulttuuri on 

epämuodollinen osa organisaatiota, joka vaikuttaa toimintaan hyväksyttyjen 

arvojen ja normien kautta. Näitä neljää komponenttia ei kuitenkaan pidä katsoa 

yksittäin vaan tarkastelussa tulee keskittyä niiden välisiin suhteisiin.  

 

Cheetham & Chivers (1996 24-25) mukaan ammatillinen osaaminen koostuu 

neljästä komponentista: toiminnallisesta osaamisesta, käytöksellisestä osaamisesta, 

arvoista ja eettisestä osaamisesta sekä tiedoista ja kognitiivisesta osaamisesta. 

Toiminnallinen osaaminen on kykyä suorittaa työhön liittyviä tehtäviä tehokkaasti 

halutun lopputuloksen saavuttamiseksi. Toiminnallinen osaaminen jakautuu 

tehtäväkohtaisiin, älyllisiin,  motorisiin sekä prosessitaitoihin. Käytöksellinen 

osaaminen koostuu kyvystä suoriutua ammattiin liittyvistä tehtävistä sekä kyvystä 

toimia toisten ammattilaisten kanssa. Arvot ja eettinen osaaminen voidaan jakaa 

henkilökohtaiseen toimintaan, joihin sisältyvät henkilökohtaiset arvot, moraali ja 
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uskonto. Ammatilliseen toimintaan kuuluu muun muassa kyky toimia ammattiin 

kuuluvien normien mukaisesti, asiakaskeskeisyys sekä ympäristön 

huomioonottaminen. Tiedot ja kognitiivinen osaaminen koostuu hiljaisesta ja 

käytännön osaamisesta, teknisestä ja teoreettisesta osaamisesta, 

prosessiosaamisesta sekä taustaosaamisesta. 

 

Harzallah & Vernadat (2002, 160 – 161) mallissa osaaminen jakautuu tietoon, 

tietotaitoon ja käyttäytymiseen. Tieto kattaa kaiken, mitä on täytynyt opiskella. Se 

jakautuu teoriatietoon, käytännön tietoon jossakin kontekstissa ja ympäristössä 

sekä menettelytietoon. Menettelytieto kattaa ne menettelytavat ja käytännöt, jotka 

selittävät kuinka prosessi toimii. Tietotaito on yhteydessä kokemukseen. Tietotaito 

jakautuu menettelytietotaitoon, joka on taitoa toteuttaa jokin menetelmä, sekä 

empiiriseen tietotaiton, joka on  toiminnasta kertynyttä tietotaitoa. Sitä on usein 

vaikea jäsentää, joten empiirinen tietotaito on yleensä hiljaista tietoa. 

Käyttäytymisellä tarkoitetaan niitä henkilön ominaisuuksia, joiden avulla hän 

pystyy toimimaan aina tilanteen vaatimalla tavalla. Kyky toimia erilaisissa 

vuorovaikutuksissa, kyky oppia, analysoida ja ratkaista ongelma sekä käyttäytyä 

ammatillisen tilanteen vaatimalla tavalla, esimerkiksi uteliaasti ja avoimesti, ovat 

käyttäytymisen alakategorioita.  

 

Hogan & Warrenfeltz (2003 78-80) mukaan osaaminen voidaan aina luokitella 

neljään kategoriaan: henkilön sisäiset taidot, ihmissuhdetaidot, johtamistaidot ja 

liiketoimintataidot.  Henkilön sisäiset taidot kehittyvät jo aikaisessa vaiheessa. 

Näitä taitoja ovat perimmäinen itsetunto, suhteet auktoriteetteihin ja itsehillintä. 

Ihmissuhdetaidot muodostuvat empatiakyvystä, kyvystä arvioida muiden 

odotuksia, kyvystä muokata omaa toimintaan odotusten perusteella sekä kyvystä 

hillitä itseään ja keskittyä  muiden odotuksiin. Johtamistaitoihin kuuluvat kyky 

houkutella ihmisiä tiimiin ja pitää heidät tiimissä houkuttelun jälkeenkin, kyky 

motivoida, kyky luoda ja tuoda näkyväksi tiimin visio ja tarkoitus sekä  sinnikkyys 

ja lannistumattomuus. Liiketoimintataidot eroavat edellisistä kolmesta 

merkittävästi, sillä niitä voi opettaa ja  toteuttaa ilman ihmisten välisiä taitoja. 
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Rekrytoinneissa keskitytään usein korostamaan liiketoimintataitoja, jolloin 

kuitenkin työn inhimillinen puoli unohdetaan kokonaan. 

 

Osaamista voidaan tarkastella myös elinkaarinäkökulmasta. Se voidaan jaotella 

menneeseen (varastossa olevaan), nykyiseen (käytössä olevaan) sekä tulevaan 

(kehitteillä olevaan) osaamiseen.  Toimintatasolla osaaminen kehittyy lineaarisesti 

siten, että varastossa oleva osaaminen siirtyy käytössä olevaksi ja kehittyy uudeksi 

osaamiseksi yksilön omien kiinnostusten mukaan. Kun kehitettyä osaamista ei 

hyödynnetä aktiivisesti, se siirtyy varastossa olevaksi, jolloin sen päälle voidaan 

rakentaa jälleen uutta osaamista uudessa tilanteessa. Toiminnan taso on yhteydessä 

osaamisenhallintajärjestelmään kahdella tavalla. Järjestelmä muotoutuu osana 

osaamisen kehittymistä ja on toiminnan tason  summa. Vastavuoroisesti järjestelmä 

tarjoaa raamit, säännöt ja työkalut, joiden puitteissa osaamista voi kehittää. 

Organisaation rakenteet ja ydinkyvykkyydet kuitenkin viime kädessä määrittelevät, 

mahdollistavat sekä rajoittavat toiminnan tason osaamisen kehitystä. 

Osaamisenhallintajärjestelmän avulla ydinkyvykkyyksiä sekä rakenteita voidaan 

kuitenkin muokata. Tämä kuitenkin vaatii sen, että järjestelmän sallitaan se tehdä.  

(Lindgren, Henfridsson & Schultze, 2004, 439-440)  

 

Kaikki osaaminen ei ole helposti saatavilla. Tieto ja osaaminen onkin usein 

sellaista, jota ei voi helposti nähdä tai näyttää toteen. Tällainen hiljainen tieto on 

henkilökohtaista ja sitä on vaikea saattaa muotoon, jossa sen voisi jakaa muille. 

Hiljaista tietoa ovat myös esimerkiksi henkilön näkemykset, intuitiot, arvot ja 

tunteet. Hiljainen tieto koostuu siis paitsi teknisestä tietotaidosta ja niin sanotusta 

näppituntumasta myös kognitiivisesta ulottuvuudesta kuten mielikuvista ja 

käsityksistä. Osaamisen kehityksessä on tärkeää, että myös hiljainen tieto saadaan 

siirrettyä eteenpäin. Hiljaisen tiedon konversiota niin sanottuun näkyvään tietoon 

kutsutaan tiedon ulkoistamiseksi. Konversiossa syntyy uutta tietoa. Hiljainen tieto 

ja ymmärrys on mahdollista pukea sanoiksi hyödyntämällä analogioita ja 

vertauskuvia. Vertauskuvassa kokemus esitetään kuulijalle jonkin toisen aiheen 

kautta. Vertauskuvaa voi tarkentaa hyödyntämällä analogiaa, jolloin vertauskuvaa 
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selitetään kahden asian samankaltaisuuksien ja erojen kautta. Analogia auttaa 

ymmärtämään tuntematonta jonkin tunnetun kautta. Näin toimimalla hiljaisesta 

tiedosta saadaan näkyvä malli, jota kuitenkin täytyy vielä tarkentaa. (Nonaka & 

Takeuchi, 1995, 8;66-67) 

 

Osaaminen on yksilölle työelämässä keino selviytyä ja jopa ainoa työsuhdeturva. 

Nykyään yritykset eivät useinkaan tarjoa varmaa työpaikkaa eläkeikään asti. Tässä 

tilanteessa yksilön ainoa vaihtoehto taata työllisyytensä on ylläpitää ja kehittää 

osaamistaan. Mikäli yksilöllä on puutteita osaamisessaan, yksilön on paras huomata 

puutteet itse. Mikäli havainnon tekee työnantaja, voi yksilön osaamisen 

parantaminen olla jo liian myöhäistä. (Sydänmaanlakka, 2012, 169) 

 

2.1. Organisaation osaaminen 

Organisaation menestymiseen lyhyellä tähtäimellä riittää, että tuotteen hinta ja 

suoriutuminen ovat hyvällä tasolla. Mikäli organisaatio haluaa menestystä  pitkällä 

tähtäimellä, sen on kyettävä luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia 

kehittämällä organisaation sisäisiä ydinosaamisia. Ydinosaamiset ovat 

organisaation kollektiivisesti oppimia. Tämä ilmenee erityisesti kykynä yhdistää eri 

teknologioita ja hallinnoida useita tuotantotekniikoita. Ydinosaaminen ilmenee 

organisaatiorajat ylittävänä viestintänä, osallistumisena ja sitoutumisena. Ihmisten 

on havaittava, kuinka he voivat yhdistää omaa osaamistaan toisten osaamiseen 

uusilla ja hyödyllisillä tavoilla. Ydinosaaminen ei kulu käytössä mutta sen 

ylläpidosta täytyy huolehtia, sillä käyttämätön tieto unohtuu. (Prahalad & Hamel, 

1995, 81-82) Ydinosaaminen on jokaiselle organisaatiolle yksilöllinen yhdistelmä 

liiketoimintaosaamista ja ihmisten taitoja. Ne muodostuvat organisaation eri 

resurssien synergioista. (Bergenhenegouwen, Horn & Mooijman, 1996, 30) Jotta 

organisaation osaamisaluetta voidaan pitää ydinosaamisena, täytyy sen 

mahdollistaa pääsy useille eri markkinoille, sen täytyy tarjota asiakkaalle selkeitä 

hyötyjä eikä se voi olla helposti kilpailijoiden kopioitavissa. (Prahalad & Hamel, 

1990, 83-34.) Ydinosaaminen on  siis tiukasti sidoksissa yksilön  ja organisaation 
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osaamisen suhteeseen. Jotta ydinosaamisia voidaan tunnistaa, luoda ja ylläpitää, 

tulee osaamisen hallinnan huomioida sekä yksilön että organisaation osaaminen. 

 

Organisaation kyky hyödyntää henkilöresursseja määrittelee sen, kuinka 

laadukkaasti ja tehokkaasti se pystyy tuottamaan palveluita.  Työntekijöiden 

osaaminen ei kuitenkaan suoraan takaa organisaation tuotosten laatua. Jotta 

yksilöiden osaamista voidaan hyödyntää, on yksilöiden koulutuksen oltava 

yhteydessä organisaatiossa hyödynnettävään teknologiaan. Lisäksi organisaatiossa 

työskentelevien yksilöiden välillä tulee olla luontevat muodolliset ja 

epämuodolliset suhteet. Organisaation osaaminen siis muodostuu organisaation 

kulttuurin kautta ja se toimii johtamisjärjestelmän sisällä. (Câmpenau-Sonea, 

Sonea, Gabor-Supuran, Mureşan, 2011, 302) Osaaminen siis muodostuu 

teknologian, ihmisten, organisaation ja kulttuurin tuotteena (Drejer, 2000, 208-

209).  

 

Organisaation osaamisen muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä on useita. 

Organisaation on kyettävä houkuttelemaan sopivia henkilöitä työmarkkinoilta ja 

henkilöiden osaamista on kyettävä hyödyntämään kulloisten tarpeiden mukaisesti. 

Organisaation osaaminen muodostuu myös asiakkaan vaatimuksen mukaan 

toimimisesta ja innovoinnista. Organisaation osaamisen kehitys on johdon 

vastuulla ja kehityksen motivaationa on palvelujen laadun varmistaminen 

asiakkaalle. Työntekijöiden motivaationa oman osaamisen ja kokemuksen 

lisäämiseen on mahdollisuudet edetä ammatillisella uralla. (Câmpenau-Sonea et al. 

2011 302) 

 

Organisaation oppimisen voi kuvata tapahtuvan neljällä eri tavalla. Yksilöiden 

käyttäytymisen näkökulmasta tarkastellaan yksilön epämuodollista oppimista. 

Ihmiset ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja reagoivat tilanteisiin aina tietyssä 

ympäristössä. Oppiminen tapahtuu paitsi yhden ihmisen tasolla myös ihmisten 

välisessä kanssakäymisessä. Päätöksenteon tuen näkökulmassa keskitytään 
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muodollisiin yksilöiden oppimisprosesseihin. Tarkastellaan, kuinka yksittäinen 

päätöksentekijä oppii ongelmanratkaisutilanteissa. Johtamisjärjestelmän ja 

organisaation näkökulmaa tarkastellessa tarkkaillaan yhteisiä oppimisprosesseja, 

joita ohjataan organisaatiorakenteen ja johtamisjärjestelmän avulla. 

Yrityskulttuurin näkökulmassa tutkitaan organisaation tietoa, joka on olemassa 

mutta jota ei ole kirjattu mihinkään. Näkökulmassa keskitytään organisaation  

epämuodollisiin suhteisiin, tapoihin, käytöskaavoihin ja asenteisiin. (Drejer 2000 

210-211) 

 

Sanchez, R (2007, 523-529) mukaan organisaation osaamista on tarkasteltava 

viiden muodon kautta, jotka kaikki kuvaavat tapaa, jolla organisaation osaaminen 

tulee näkyväksi prosessien myötä. Ensimmäinen muoto on joustavuus 

vaihtoehtoisten strategioiden löytämiseksi. Muoto on pohjimmiltaan organisaation 

johdon mielikuvituksellisuutta keksiä potentiaalisia liiketoimintamahdollisuuksia, 

joilla voidaan luoda arvoa; se riippuu johdon kyvystä tunnistaa markkinoiden 

tarpeita ja mieltymyksiä, joihin organisaatio pystyy vastaamaan. Toinen muoto on 

joustavuus vaihtoehtoisten johtamisprosessien kuvittelemiseen.  Se on johdon kyky 

kehittää vaihtoehtoisia johtamisjärjestelmiä, joilla ensimmäisen muodon avulla 

havaitut mahdollisuudet voidaan toteuttaa. Tärkeää on kyky tunnistaa resurssit, 

joita tarvitaan kunkin strategian toteuttamiseen, luoda tehokas organisaatio näitä 

resursseja käyttäville prosesseille sekä määritellä tarvittavat valvonta ja 

palkitsemismenettelyt. Kolmas muoto on joustavuus resurssien tunnistamiseen, 

konfigurointiin ja käyttöönottoon. Se on organisaation joustavuutta ja kykyä 

muodostaa resursseista ketju, jolla pystytään tuottamaan arvoa luovia tuotteita. 

Neljäs muoto on resurssien joustavuus vaihtoehtoisiin toimintoihin. Sen määrittelee 

organisaation kyky käyttää yrityskohtaisia resursseja eri tavalla erilaisissa yrityksen 

liiketoimissa. Joustavuutta voi tarkastella resurssien käyttötarkoitusten kautta sekä 

ajan kulumista ja kustannuksia, jotka aiheutuvat resurssin käyttötarkoituksen 

muuttamisesta. Viides muoto on joustavuus taitojen ja kyvykkyyksien 

soveltamisesta resurssien mukaan. Tässä tarkastellaan organisaation kykyä  

hyödyntää resurssien joustavuutta. Sitä kuvaa organisaation toiminnan joustavuus, 

joka perustuu organisaation henkilöresursseihin sekä  kykyyn toimia ja hyödyntää 
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muita resursseja tehokkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä, jossa 

toimintaympäristön lisäksi myös vaadittava lopputulos voi olla muutoksessa. 

 

Osaamisperusteisessa organisaatiossa yksilöiden kyvykkyydet ovat fokuksessa, 

joten niitä johtamalla tulee edistää myös organisaation kyvykkyyttä. Tämä 

realisoituu kilpailuetuna. Osaamisperusteinen organisaatio erottuu perinteisestä 

etenkin työn suunnittelun osalta. Perinteisesti henkilöstöjohtaminen perusosana on 

työ mutta osaamisperusteisessa järjestelmässä perusosa onkin yksilö. Sen sijaan, 

että rakennettaisiin monimutkaisia työnkuvia, organisaation täytyy kuvata osaamis- 

ja henkilötarpeet. Näistä kuvauksista tulisi käydä ilmi millaisia ominaisuuksia 

yksilö tarvitsee kussakin työssä. Parhaiten tämän kaltaista toimintaa voidaan 

hyödyntää tietotyössä, jossa yksilö tuottaa mahdollisimman suuren arvon 

lopputuotteelle tai -palvelulle. Perinteisessä organisaatiossa keskitytään etsimään 

yksilöitä, jotka parhaiten sopivat kulloinkin avoinna olevaan työtehtävään.  

Osaamisperusteisessa organisaatiossa on paras keskittyä löytämään yksilö, joka 

parhaiten sopeutuu organisaation tarjoamaan oppimisympäristöön. Työntekijä 

tulisi siis valita ensisijaisesti työyhteisön jäseneksi eikä tiettyyn työtehtävään. 

Valinnassa pitäisi siis huomioida, kuinka yksilöt pystyvät mukautumaan 

organisaation tarjoamiin urapolkuihin. Paras tapa tehdä valinta on hankkia 

valittavalta työnäyte sekä arvioida kuinka valittava soveltuisi oppimaan 

organisaation tarvitsemia asioita.  (Lawler 1994, 7-9) 

 

2.2. Projektiosaaminen 

Projektiosaamisella tarkoitetaan johtamisjärjestelmää, prosesseja ja 

menettelytapoja, jotka yhdessä mahdollistavat projektien toteutumisen 

aikataulussa, budjetissa ja asiakkaan yksilöllisten vaatimusten mukaisesti tarjous- 

ja toteutusvaiheessa (Davies & Brady, 2000, 951). Projektiosaaminen muodostuu 

kuitenkin yksilöiden rutiinitoiminnasta. Tällaista toimintaa ovat esimerkiksi 

aikataulutus, projektiorganisaation muodostaminen sekä muutosten hallinta. 

(Davies & Brady, 2016, 318) 
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Bredin (2008, 571-572) on laajentanut Davies & Brady (2000)  viitekehystä, jossa 

projekti-, toiminnallinen ja strateginen osaaminen muodostavat vuorovaikutuksessa 

organisaation osaamisen. Bredin lisää järjestelmään kuvan 2 mukaisesti 

organisaation ihmisosaamisen ulottuvuuden. Ihmisosaamisella tarkoitetaan 

organisaation kykyä hallita ihmisten ja organisaation välisiä suhteita. Tässä 

järjestelmässä pyramidin sivut kuvaavat ihmisosaamisen yhdistämistä muuhun 

organisaation osaamiseen. Ihmisosaamisen yhdistämisessä toiminnalliseen ja 

strategiseen osaamiseen on tärkeää korostaa organisaation pääsyä kriittistä tietoa 

omaaviin ihmisiin. Oleellista on myös tiedon säilyttäminen ihmisten siirtyessä 

organisaatiorajojen yli sekä sisäisten yhteisöiden, joissa saman alan ihmisen voivat 

jakaa tietoa,  kannustaminen ja kehittäminen. 

 

 

Kuva 2. Projekteja toteuttavan organisaation osaamisen viitekehys (mukaillen 

Bredin, 2008, 571)  

 

Yhdistäessä ihmisosaamista toiminnalliseen ja projektiosaamiseen on tärkeää 

yhdistää resurssien allokointi ja projektiryhmien luominen työntekijöiden 

yksilölliseen kehitykseen. On tärkeää arvioida tehokkaasti ja luotettavasti  ihmisten 

toimimista projekteissa sekä vahvistaa projektityön positiivisia puolia. Projektityön 

negatiivisia asioita, kuten työn sirpaloitumisesta ja kovapaineisesta työstä 
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aiheutuvaa stressiä, taas tulee helpottaa. Ihmisosaamisen yhdistämisessä 

strategiseen ja projektiosaamiseen korostuu myös organisaation pääsy kriittistä 

tietoa omaaviin yksilöihin. Lisäksi on tärkeää kehittää organisaation 

projektijohtamisen osaamista ja tarjota projektitoimijoille selkeitä urapolkuja. 

Myös ihmisten ja osaamisen kehittämisen tulisi olla selkeästi yhteydessä 

projektiportfolion kehittymiseen. (Bredin, 2008, 573-574) 

 

Davies & Brady (2000, 938) jaottelevat projektiosaamisen kahteen vaiheeseen: 

tarjouksen valmisteluun ja projektin toteutukseen. He tarkastelevat 

projektiosaamista monimutkaisen tuotejärjestelmän toimituksen kontekstissa. 

Heidän tunnistamansa merkittävimmät projektiosaamiset on esitetty taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Tarvittava projektiosaaminen projektin eri vaiheissa ( Davies ja Brady, 

2000, 938) 

Tarjousvaihe Toteutusvaihe 

Vaatimusten kerääminen Eri funktioiden integroiminen 

Konseptisuunnittelu Sisäisten ja ulkoisten resurssien hankinta 

Kustannusarviointi Resurssien hallinta ja uudelleenallokointi 

Palvelutason määrittely Ryhmätyöskentely 

Riskien hallinta Projektijohtamisen työkalujen hyödyntäminen 

Projektin aikataulutus  

Alihankkijoiden valinta  

Tarjousdokumentaation valmistelu  

 

Ruuska & Vartiainen (2003, 310-311) ovat tunnistaneet tärkeimpiä osaamisia 

projekteissa. Tutkimassaan teknologiaohjelmassa, joka koostui useista projekteista, 

merkittävimmät projektiosaamiset olivat organisointi, projektin johtaminen, 

vaatimusmäärittely, raportointi sekä teknologinen osaaminen. Toimitusprojektissa 

taas merkittävimmiksi osoittautuivat tuoteosaaminen, projektin johtaminen ja 

organisointi sekä projektin kokonaisvaltainen ymmärrys. 
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Jugdev, Mathur ja Fung (2007, 564;567) ovat tunnistaneet neljä merkittävää 

osaamisaluetta, joiden avulla projektitoiminta voi tuoda organisaatiolle 

kilpailuetua. Projektijohtamisen kypsyysaste, tarkoittaen projektien hallinnan 

menetelmien laajaa hyödyntämistä, lisää projektitoiminnan tehokkuutta ja 

vaikuttavuutta. Tähän kuuluvat esimerkiksi projektitoimiston hyödyntäminen, 

projektijohtamisen työkalut sekä organisaation projektijohtamisen prosessit. 

Tietotaidon, etenkin hiljaisen tiedon, jakaminen nähtiin myös hyvin tärkeänä. 

Menetelminä tähän ovat esimerkiksi mentorointi, varjostaminen sekä 

epämuodollinen tiedon jakaminen. Koulutus ja kehitys johdon tuella 

projektipäälliköiden osaamiseen, sertifioinnin ja urapolun tueksi.  Lisäksi tiedon 

jakaminen erilaisten tietokantojen, järjestelmien ja parhaiden kokemusten kautta.  

Näistä kuitenkin tietotaidon jakaminen oli ainoa, jonka todettiin olevan 

organisaatiolle sekä arvokasta että harvinaista. Näin ollen se on ainoa alue, joka tuo 

organisaatiolle kilpailuetua muiden osa-alueiden tuodessa toiminnan kilpailijoiden 

kanssa samalle viivalle. 

 

Söderlundin (2005, 465-466) mukaan projektiosaaminen koostuu useasta 

aliprosessista ja toiminnosta. Avaintoimintoja projektiosaamisessa on neljä: 

projektin perustaminen, organisointi, johtaminen ja tiimityö. Projektin 

perustamisessa korostuvat riskien hallinta, projektin business case sekä 

verkostoituminen, jotta toteutettavaksi saadaan parhaat projektit. Projektin 

organisoinnissa merkityksellistä ovat  toimivat ja projekteja tukevat 

organisaatiorakenteet sekä prosessit projektien toteuttamiselle. Projektien 

johtamisessa korostuu ammattitaitoisten projektipäälliköiden merkitys sekä 

kehitysmahdollisuudet tulevaisuuden projektipäälliköille. Projektijohtaminen voi 

organisaatiosta riippuen kuitenkin jakaantua useallekin taholle esimerkiksi 

ylemmälle johtajalle tai tekniselle projektipäällikölle. Myös tiimityö korostuu 

projektiosaamisessa. Tiimityöosaamista pyritään usein lisäämään hyödyntämällä 

erilaisia tiimikoostumuksia, esimerkiksi yli organisaatiorajojen, sekä yksittäisten 

työntekijöiden tiimityöedellytysten parantamista koulutuksin. 
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Organisaatiot, jotka toteuttavat projekteja, kehittävät kykyään toteuttaa projekteja 

usein hyödyntäen sitä projektijohtamisen tietoa, joka on näkyvää ja helposti 

saatavilla jo projektisuunnitelmaa luotaessa. Tällöin sekä suurin riski että suurin 

oppimismahdollisuus ovat suunnitteluvaiheessa. Tällöin toteutusvaiheelta ei 

odoteta oppimisen kannalta paljoa pienten suunnitelman toteuttamiseen liittyvien 

oppien lisäksi, sillä se nähdään suoraviivaisena suunnitelman toteuttamisena. 

Monimutkaisemmissa projekteissa näkyvää tietoa ei ole yhtä paljon saatavilla 

projektin alussa kuin perinteisissä projekteissa. Kun projektisuunnitelmaa ei voi 

lyödä lukkoon heti projektin alkaessa, aiheuttaa se tiedon puuttumisen riskin sekä 

projektin suunnittelu- että toteutusvaiheessa. Jotta tällaisia projekteja voi toteuttaa, 

on organisaatiolla oltava kyky oppia läpi koko projektin elinkaaren. (Ahern, Byrne 

ja Leavy, 2015, 734-735) Kyky toteuttaa monimutkaisia projekteja täydentää muita 

projektiosaamisen osia. 

 

Projektijohtamiseen tarvittavaa osaamista on kuvattu tieteellisen kirjallisuuden 

lisäksi myös alan standardeissa. Yksi käytetty standardi on International Project 

Management Associationin (IPMA) julkaisema Individual Competence Baseline 

(ICB). Standardi kuvaa kaiken sen projektitoimijoiden osaamisen, jota tarvitaan 

projektin menestyksekkääseen toteuttamiseen. Yksilönosaamisen on määritelty 

olevan tietojen, taitojen ja kykyjen soveltamista halutun lopputuloksen 

saavuttamiseksi. Tieto kattaa yksilön omaaman informaation ja kokemuksen, taidot 

tehtävien toteuttamiseen tarvittavat tekniset kyvyt. Kykyjen soveltaminen on 

tietojen ja taitojen soveltamista tietyssä kontekstissa. Projektiosaamisen 

kehittäminen  vaatii kuitenkin keskittymistä myös tiimien ja organisaation 

osaamiseen. Yksilöiden osaamisen kehittämisen motiivina on halu suoriutua 

paremmin ja sitä kautta saada mielenkiintoisempia tehtäviä ja edetä urallaan. 

(IPMA, 2015, 11;15-18) 

 

IPMAn (2015, 26;28-30) mukaan projektiosaaminen koostuu kolmesta osa-

alueesta: ihmisosaamisesta, käytäntöosaamisesta sekä näkökulmaosaamisesta. 

Ihmisosaaminen on yksilön ja muiden ihmisten välistä osaamista, jota tarvitaan 
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projektiin osallistuttaessa tai sitä johdettaessa. Käytäntöosaaminen on  projektin 

toteutuksessa käytettyjä erityisiä menetelmiä, työkaluja ja tekniikoita. 

Näkökulmaosaaminen on menetelmiä, työkaluja ja tekniikoita, joiden avulla 

toimitaan vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa sekä ne perussyyt, jotka saavat 

ihmiset ja organisaatiot aloittamaan ja tukemaan projekteja. Jokainen osa-alue 

koostuu useasta eri osaamisesta. Nämä on esitetty taulukossa 2.  

 

Taulukko 2. Projektiosaamisen ICB:n mukaan. 

Osa-alue Osaaminen 

Näkökulma Strategia 

Hallinto, rakenteet ja prosessit 

Standardien ja määräysten noudattaminen 

Valta ja kiinnostus 

Kulttuuri ja arvot 

Ihmiset Itsetuntemus ja itsensä johtaminen 

Henkilökohtainen rehellisyys ja luotettavuus 

Henkilökohtainen viestintä 

Suhteet ja sitoutuminen 

Johtajuus 

Ryhmätyö 

Ristiriidat ja kriisit 

Oivaltaminen 

Neuvottelu 

Tulossuuntautuneisuus 

Käytäntö Toteutusmalli 

Päämäärät, tavoitteet ja hyödyt 

Laajuus 

Aika 

Organisaatio ja informaatio 

Laatu 

Rahoitus 

Resurssit 

Hankinta 

Suunnittelu ja ohjaus 

Riskit ja mahdollisuudet 

Sidosryhmät 
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Muutos 

 

Jokaisesta osaamisesta on standardissa kuvattu keskeiset pätevyyden indikaattorit, 

joiden kautta osaamista voi arvioida ja mitata. Nämä mittarit jakautuvat vielä 

yksityiskohtaisempiin indikaattoreihin. Esimerkiksi aika -osaamiselle on määritelty 

viisi keskeistä pätevyys-indikaattoria: (1) projektin toteutukseen tarvittavien 

tehtävien määritys (2) tehtävien työmäärän ja keston määritys (3) aikataulusta ja 

vaiheistuksesta päättäminen (4) projektin tehtävien järjestely ja aikataulun 

laatiminen sekä (5) edistyksen seuraaminen suhteessa aikatauluun ja  tarvittavien 

muutosten tekeminen. (IPMA, 2015, 26;112-114) 

 

Nahod, Vukomanović & Radujković (2013, 250) ovat todenneet, että ICB-version 

3.0 mukaisten osaamisten täyttymisellä on selkeä yhteys projektin 

menestyksekkääseen toteutukseen. Tekninen osaaminen, kuten valvonta ja 

raportointi sekä informaatio ja dokumentaatio, on kriittistä projektin tavoitteiden 

toteutumisessa. Samalla eettisyys, arvojen kunnioitus sekä luotettavuus, ovat 

tärkeimpiä käytösosaamisia ja järjestelmä-, tuote- ja teknologiaosaaminen sekä 

lakiosaaminen, ovat tärkeimpiä toteutusympäristön osaamisia.  

 

Myös Project Management Institute kuvaa omassa julkaisussaan (PMBOK) 

projektiosaamista. Se keskittyy pääasiassa projektipäällikön osaamiseen. Siinä 

projektijohtamisen osaaminen koostuu kolmesta osa-alueesta: Teknisestä 

projektijohtamisesta, johtajuudesta sekä strategisesta- ja liiketoimintajohtamisesta. 

Tekninen projektijohtajuus sisältää tiedot, taidot ja menettelyt, joita tarvitaan 

projektin eri vaiheissa. Johtajuus on niitä tietoja, taitoja ja menettelyitä, joiden 

avulla opastetaan, motivoidaan ja suunnataan ryhmää saavuttamaan organisaation 

tavoitteet. Strategisen- ja liiketoimintajohtamisen osaaminen on tietoa ja kokemusta 

siitä, kuinka ala ja organisaatio  toimii projektin ulkopuolella. (PMI, 2017, 56) 
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3. Osaamisen hallinta 

3.1. Osaamisen hallinnan viitekehys 

Osaamisen hallinnalla tarkoitetaan yleisesti tapaa, jolla yritys organisoi ja 

kontrolloi henkilöstön tai henkilöstöryhmien osaamista (Berio & Harzallah, 2007 

199). Sen tavoitteena on saada organisaatio suoriutumaan tehtävässään paremmin. 

Sen lähtökohtana on organisaation strategia ja tavoitteet, joita vasten myös 

osaamistarpeet tulee määritellä selkeästi. (Sydänmaanlakka, 2012, 131-132)  

 

Osaamisen kehittäminen edellyttää työntekijöiltä sitoutumista, joustavuutta ja 

motivaatiota. Monesti organisaatioissa työnimikkeet ovat annettuja ja kiinteitä 

tietyille osaamisaloille ja vastuille. Työnkuvien ollessa tarkasti rajattuja on vaarana, 

että työntekijän osaamista ei hyödynnetä täysimääräisesti. Samalla myöskään 

työntekijälle ei tarjota riittäviä haasteita, joiden kautta hän pystyisi kehittämään 

osaamistaan. Organisaatiossa, jossa työntekijöiden osaaminen on etusijalla, nämä 

ongelmat ovat vältettävissä. Työnkuvien ja vastuiden korostamisen sijaan 

organisaatiossa keskitytään kuvaamaan, kannustamaan ja kehittämään 

työntekijöiden osaamista. Työntekijöiden lisäksi myös ylimmän johdon ja 

linjaesimiesten on sitouduttava osaamisen kehittämiseen. Osaamisen kehittäminen 

tapahtuu järjestelmässä, jossa kuvan 3 mukaisesti esimiehet, ylin johto ja 

työntekijät kaikki omalla toiminnallaan edesauttavat organisaation osaamisen 

kehitystä. (Bergenhenegouwen et al., 1996 31-33) Henkilöstöä voidaan kuitenkin 

kehittää vain kehittämällä yksittäisten henkilöiden osaamista. Yksilölähtöistä 

oppimista korostettaessa työntekijöillä on vastuu omasta oppimisestaan. Tällöin 

etenkin asiantuntijaorganisaatioiden toiminta pohjautuu yksittäisten henkilöiden 

osaamiseen. Yksilöiden osaamisen kehittymistä voidaan organisaation toimesta 

ohjata tiettyyn suuntaan, oppimismotivaatiota voidaan pyrkiä kasvattamaan ja 

oppimiselle voidaan luoda parempia edellytyksiä, mutta lopulta kyse on aina 

yksilön osaamisesta. (Laakso-Manninen R. 2003, 33) 

 



27 

 

 

Kuva 3. Ydin- ja yksilöiden osaamisen kehittämisen suhteet (mukaillen 

Bergenhenegouwen et al., 1999, 33) 

 

Organisaatiot voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään sen perusteella, kuinka 

osaamisen hallintaan suhtaudutaan: sitouttamis- ja hallitsemislähtöisiin 

organisaatioihin. Sitouttamislähtöisissä organisaatioissa pyritään saamaan 

työntekijät organisaation puolelle ja sitouttamaan heitä harjoittelun, koulutuksen, 

tiedonjakamisen ja viestinnän kautta. Hierarkioita pyritään välttämään ja 

työtehtävät ovat väljästi määriteltyjä. Koordinointi perustuu mieluummin yhteisiin 

tavoitteisiin kuin muodollisiin työtehtäviin. Hallitsemislähtöiset organisaatiot taas 

arvostavat järjestystä, millä tavoitellaan kontrollia ja työvoimakustannusten 

alentamista. Toimintaa johdetaan selvästi ylhäältä käsin ja työntekijöitä 

motivoidaan palkinnoilla, jotka riippuvat mitattavissa olevista lopputuloksista. 

Yleensä osaamisia hallitaan paremmin sitouttamislähtöisissä organisaatioissa. 

Näissä organisaatioissa työntekijät ovat avoimempia ja vastaanottavaisempia 

osaamisen kehitykselle kuin hallitsemislähtöisissä organisaatioissa. Työntekijät 

hyödyntävät organisaation osaamisen hallinnan menetelmiä paremmin, sillä he ovat 

tottuneet luottamukseen, osallistumiseen ja siihen, että he voivat vaikuttaa omaan 

työhönsä. He myös luottavat siihen, että heillä on kyky hyödyntää osaamisen 

hallinnan menetelmiä. Yleisestikin työntekijöiden osallistaminen osaamisen 
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hallinnan kehittämiseen lisää heidän sitoutumista ja osallistumista osaamisen 

kehittämiseen. (Heinsman, de Hoogh, Koopman, van Muijen. 2008. 610-611;622) 

 

Toinen tapa määritellä organisaatiot osaamisen hallinnan suhteen on erotella 

tehtävä ja osaamislähtöiset lähestymistavat.  Tehtävälähtöisesti toimiessa 

organisaatio muodostetaan työtehtävien ympärille, jolloin toiminnassa keskitytään 

tunnistamaan ne tiedot, taidot ja kyvyt, joita työntekijä tarvitsee menestyäkseen 

tietyssä työtehtävässä. Osaamispohjaisesti asiaa lähestyessä ei keskitytä 

yksittäisessä työtehtävässä vaadittuihin tietoihin, taitoihin ja kykyihin vaan siihen, 

mitä osaamista huipputyöntekijät omaavat toteuttaessaan erilaisia tehtäviä. Tällöin 

organisaatiossa ei keskitytä siihen mitä taitoja työtehtävä vaatii vaan siihen, mihin 

kaikkeen työntekijä osaamisensa kautta kykenee. Osaamispohjaisessa 

järjestelmässä kiinnitetään huomiota siihen, kuinka työ toteutetaan eikä mitä on 

toteutettu. Järjestelmässä pyritään tunnistamaan millaisesta osaamisesta 

organisaatiolle on hyötyä pitkällä tähtäimellä. Siinä kuvataan organisaatiolle 

hyödyllisiä yksilötason osaamisia eikä yksittäisten työtehtävien vaatimuksia. 

Järjestelmässä huomioidaan teknisten taitojen lisäksi myös pehmeät taidot. Se 

salliikin yksilöiden taitojen arvioinnin uusiin tehtäviin ja pyrkii aktivoimaan 

piileviä kykyjä sen sijaan, että siinä keskityttäisiin vain arvioimaan yksittäisten 

tehtävin suoritusta jälkikäteen. (Soderquist, Papalexandris, Ioannou ja Prastacos, 

2010, 327) 

 

Organisaatioiden osaamisen kehittämisessä kolme kokonaisuutta nousee esille: 

arvostetuimmat työntekijöiden osaamiset, tärkeimmät oppimiseen innoittajat sekä 

menestyksekkäimmät oppimistavat. Nykyään organisaatiot arvostavat eniten niin 

sanottuja pehmeitä taitoja.  Tärkeimpinä pehmeistä taidoista pidetään viestintää, 

luovuutta, asiakaspalvelua, tiimityöskentelyä sekä vuorovaikutustaitoja. Tietoa 

enemmän organisaatiot arvostavatkin kykyä soveltaa tietoa. Lisäksi organisaatiot 

pitävät hyvin tärkeinä suoraan työtehtäviin liittyviä taitoja kuten esimerkiksi tietyn 

ohjelmiston osaamista. Tärkeimmät oppimisen innoittajat syntyvät yleensä suoraan 

työn kautta kuten toimittajien, kumppaneiden ja asiakkaiden tarpeina tai 
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standardien ja regulaation vaatimuksina. Nämä ulkopuoliset vaatimukset tarvitsevat 

usein nopeaa ja suoraan tarpeisiin vastaavaa koulutusta. Työntekijät havaitsevat 

monesti myös itse aukkoja osaamisessaan, jolloin organisaatio voi panostaa näiden 

osa-alueiden kehittämiseen. Usein oppimista tapahtuu nopeissa, spesifisissä, 

organisaation sisäisissä oppijakeskeisissä tilaisuuksissa, jotka keskittyvät 

pehmeisiin taitoihin. Oppimista tutkittaessa on havaittu, että  työpajat  ja muut 

kokemusperäiset oppimistavat toimivat formaaleja tilaisuuksia paremmin. (Brandi 

& Iannone, 2017. s. 3) 

 

Draganidis & Mentzas (2006, 55) mukaan osaamiseen pohjautuvissa järjestelmissä 

korostuu neljä ydinaluetta: (1) Tavoiteltujen tulosten tunnistaminen ja arviointi, 

jotta tunnistetaan organisaation haluttu suoritustaso ja mitä osaamista sen 

saavuttaminen tarvitsee. (2) Osaamismallit, joilla tunnistetaan osaamiset, joilla on 

todellista vaikutusta lopputuloksiin. (3) Työntekijöiden osaamisen arviointi, jotta 

työntekijöiden nykyistä osaamista voidaan verrata siihen, mitä osaamista tarvitaan 

tavoiteltujen tulosten saavuttamiseksi. Ja lisäksi (4) työntekijöiden kehitysstrategiat 

ja -resurssit, jotta aukot osaamisessa voidaan täyttää koulutuksen ja 

kehitysohjelmien keinoin. 

 

Osaamisen hallintaa kritisoidaan usein ongelmista osaamisen määrittelyssä sekä 

osaamisen arvioinnissa. Osaamisten määrittelyssä kohdataan usein haasteita, sillä 

monesti osaamista määriteltäessä päädytään listaamaan loputtomiin liian geneerisiä 

toivottuja osaamisia ja tätä listaa sitten hyödynnetään mallityöntekijän 

osaamisportfoliona. Etenkin korostaessa liikaa helposti siirrettäviä osaamisia on 

riskinä, että työntekijöiltä vaaditut pätevyydet liittyvät yhä vähemmän itse 

työtehtäviin.  Osaaminen voi olla myös ympäristöstä riippuvaa, jolloin esimerkiksi 

hyvän johtamisosaamisen omaava johtaja ei menesty hänelle väärässä 

ympäristössä. Osaaminen rinnastetaan usein virheellisesti pätevyyksiin, jolloin ei 

tehdä eroa hyvin ja huonosti suoriutujille. Osaamisen voisikin jakaa niin sanotusti 

kynnys- ja suoritusosaamiseen. Näistä ensimmäinen olisi työhön tarvittavat 

perusosaamiset, jotka työntekijä joko täyttää tai sitten ei. Suoritusosaaminen taas 
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erottelee eri osaamisen tasot. Näiden osaamisten erottaminen toisistaan sekä 

yksittäisten osaamisten arviointi on kuitenkin käytännössä hyvin haastavaa. Myös 

niin kutsuttujen pehmeiden osaamisten määrittely aiheuttaa omat haasteensa. On 

esimerkiksi haastava arvioida, millä tasolla henkilön päättäväisyys tai luovuus ovat. 

Osaamisen mittaamista on kritisoitu myös siitä, että mitatessa mittaamisesta tulee 

helposti itsetarkoitus eikä huomio kiinnity välttämättä aitoon oppimiseen.  Tämä on 

riskinä etenkin, jos osaamisia tarkastellaan pätevyyksien kautta. (Currie & Darby, 

1995 13-14) 

 

Osaamista on usein yksinkertaisinta ja hyväksytyintä kartoittaa yleisissä 

taitolajeissa, kuten kielitaidossa, jotka eivät liity suoraan yrityksen liiketoimintaan. 

Tämän kaltaisilla osaamisilla on kuitenkin yleensä vähiten merkitystä organisaation 

strategian kannalta. Vastaavasti organisaation toimintaan suuresti vaikuttavia 

henkilökohtaisia taitoja, kuten vuorovaikutus- tai ryhmätyötaitoja on vaikea 

kartoittaa. Juuri tämän kaltaisissa taidoissa yksittäisen työntekijän osaaminen 

hyödyttää eniten organisaatiota. Tavoiteosaamisten määrittely tarvitseekin 

organisaatiolta vahvaa näkemystä visiosta ja ydinkyvykkyyksistä. Strategian 

toteuttamisen kannalta tärkeiden osaamisten tunnistaminen on tärkeää, jotta 

organisaation osaamista voidaan kehittää oikeaan suuntaan (Laakso-Manninen R. 

2003, 39) 

 

Osaamisen kehittäminen voi aiheuttaa työntekijälle myös stressiä. Mitä enemmän 

työntekijä pystyy itse hallitsemaan oppimisprosessia, sitä stimuloivammaksi, 

yksinkertaisemmaksi ja stressittömämmäksi se koetaan. Etenkin työntekijään 

kohdistuvan suuren työkuorman tai merkittävien laatuvaatimusten kohdalla on 

tärkeää, että työntekijän annetaan hallita oppimistaan ja hänelle myös sallitaan 

aikaa oppimiselle. Vähiten kuormittavina oppimismuotoina pidetään 

epämuodollisia menetelmiä kuten kollegoilta oppimista tai verkkokursseja. 

Stimuloivimpia oppimismuotoja taas ovat muodollisemmat menetelmät kuten 

ulkopuoliset koulutukset. Talon sisäiset koulutukset koetaan sekä vähän 

kuormittavina että stimuloivina. (Paulsson, Ivergård, Hunt, 2005, 142-143) 
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Paulsson et al (2005, s 143) ovat laatineet tutkimuksensa pohjalta kahdeksan 

suositusta, joita osaamisen kehittämisessä tulisi arvioida : 

1. Oppijan tulee hallita omaa oppimisprosessiaan 

2. Erilaiset oppimistavat tulee huomioida osaamisen kehittämistä 

suunniteltaessa 

3. Johdon tulee sallia riittävästi aikaa käytettäväksi osaamisen kehittämiseen 

4. Johdon tulee määritellä soveltuva osaaminen ja tavoitteet. Nämä tulee 

määritellä kvalitatiivisesti, jotta edistymistä voidaan seurata. 

5. Johdon tulee määritellä arviointikriteerit ja jälkiseuranta yhdessä 

työntekijöiden kanssa 

6. Koska vaatimukset osaamisen kehittämisestä lisäävät työtaakkaa, tulee 

johdon laskea näiden kustannukset. Työntekijän oman arvion 

huomioonottaminen on tärkeää. 

7. Johdon tulee rajoittaa uusien teknologioiden ja organisaatiomuutosten 

määrää suhteessa siihen, mikä on osaamisen kehityksestä saatava hyöty. 

8. Esimiesten tulee varmistaa, että työntekijät ovat valmiita käyttämään uusia 

teknologioita. 

 

Osaamista voi mitata ja kuvata eri tavoin mutta yleisesti on olemassa kolme 

käytettyä menetelmää.  Ensimmäinen on lähinnä psykologien kehittämä hyvin 

standardoitu tapa kerätä tietoa määrämuotoisessa ja vertailtavassa muodossa, 

jolloin lopputuloksena on lista taitoja. Menetelmä vaatii laajan ja yhdenmukaisen 

joukon sekä taitojen määrittelyn ennalta. Toisessa menetelmässä hyödynnetään 

osaamisportfolioita, joiden avulla yksilön taidot ja osaaminen saadaan näkyväksi. 

Portfolio luodaan usein ammattilaisen avustuksella ja lopputuloksena on erilaisia 

raportteja, työnäytteitä, sertifikaatteja ynnä muita dokumentteja. Menetelmä on 

hyvin  yksilökohtainen ja se ei mahdollista portfolioiden yksinkertaista vertailua 

keskenään. Kolmas menetelmä on hyödyntää osaamis- ja taitolistoja, joiden avulla 

luodaan arvioitaville yksilölliset profiilit. Lopputuloksena on enemmän tai 

vähemmän jäsennelty lista, joka kuvaa henkilön taidot ja osaamisen. 
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Lähestymistapa on arvioitavien kesken standardoitu, jolloin vertailtavuus on 

helppoa. Arvioitavien ei myöskään tarvitse olla samalta alalla, jotta vertailua 

voidaan tehdä. (Markowitsch & Plaimauer, 2009 818-819) 

 

3.2. Osaamisen hallinnan prosessi 

Berio & Harzallah (2005, 21-22) mukaan osaamisen hallinta koostuu neljästä 

prosessista: osaamisen tunnistaminen, arviointi, hankinta ja hyödyntäminen. Näistä 

jokainen voi sisältää useita aliprosesseja. Osaamisen hallinnan kokonaisuus on 

esitetty kuvassa 4.  

 

Kuva 4 Osaamisen hallinnan kokonaisuus  (mukaillen Berio & Harzallah, 2005, 22) 

 

Laakso-Manninen (2003, 33-38) kuvaa osaamisen kehittämistä integroituna 

järjestelmänä (kuva 5). Organisaation visio ja missio toimivat pohjana osaamisen 

kehittämiselle. Ne antavat suunnan, johon organisaatio on kehittymässä ja sitä 

kautta mihin suuntaan osaamista tulee kehittää. Visio voi toteutua vain 

organisaation ydinosaamisten avulla ja niitä pyritään parantamaan henkilöstön 

kehittämisellä. Ydinosaaminen pohjautuu usein paljolti kertyneeseen piilevään ja 

hiljaiseen tietoon, joka yhdessä organisaation prosessien, kulttuurin ja 

toimintatapojen kanssa on kehittynyt toimiviksi systeemeiksi ajan myötä. Tämän 
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takia ydinosaamiset voivat olla vaikeita tyhjentävästi kuvattavia jopa yrityksen 

henkilöstölle. Ydinosaamisten selkeä ja näkyvä kuvaaminen onkin ensimmäinen 

askel osaamisen kehittämisprosessissa. Tunnistetut ydinosaamiset täytyy purkaa 

edelleen osaamiselementeiksi esimerkiksi toimintatavoiksi, järjestelmiksi ja 

yksilöosaamisiksi.  Ydinosaamisten kartoituksen lisäksi nykytilan arviointia varten 

on kartoitettava myös yksilöiden osaaminen. Kartoitus voi olla kertaluontoinen 

mutta osana integroitua järjestelmää sen on oltava jatkuva prosessi. Analyysiä 

helpottaakseen yksilöosaamiset voidaan luokitella eri osa-alueiksi kuten asiakas- 

liiketoiminta-, tuotannollistekninen osaaminen ja henkilökohtaiset valmiudet. 

Nykytilan lisäksi myös tulevaisuuden osaamistarpeiden tunnistaminen on oleellista. 

Tulevaisuuden tarkastelu tehdään strategiaan pohjautuen varmistaen, että visio ja 

tavoitteet on sisäistetty integroidussa järjestelmässä myös muualla kuin ylimmän 

johdon tasolla. Tulevaisuusanalyysin pohjalta tunnistetaan tavoiteosaamiset, jotka 

ovat oleellisia organisaation strategian toteuttamisen kannalta. 

 

Kuva 5. Osaamisen kehittäminen integroituna järjestelmänä (mukaillen Laakso-

Manninen, 2003, 34) 
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Organisaation osaamisen nykytila paljastuu, kun yksilöosaamiset summataan 

organisaatiotasolla yhteen. Kun tuloksia analysoidaan osa-alueittain paljastuu 

usein, että nykyisillä liiketoiminnan alueilla  on osaamista yli tarpeen. Osaamisen 

kehitystä voidaan seurata esimerkiksi tuloskorteilla, joissa organisaation visio on 

purettu päämääriksi ja niihin johtaviksi strategioiksi. Tuloskortin käyttö edellyttää 

seurantatiedon tuottamista ja osaamisen kehitykselle määritettäviä konkreettisia 

mittareita. Yksilöiden osaamisen kartoitus sekä kehityssuunnitelmista sopiminen 

on hyvä kytkeä osaksi kehityskeskustelua. Tuloskortti voi toimia apuvälineenä 

kehityskeskustelussa. Sen avulla voidaan tehdä yhteenveto, josta nähdään 

tärkeimmät kehittämisalueet sekä vahvuudet, joiden pohjalta voidaan suunnitella 

kehitystoimenpiteet. Osaamiskartoitus ja sen seuranta tuo kehityskeskusteluun 

konkretiaa ja samalla yksilön ja organisaatiotason tavoitteet nivoutuvat yhteen. 

(Laakso-Manninen, 2003, 40-41) 

 

Bergenhenegouwen et al. (1996, 32-33) kuvaavat osaamisen kehitysprosessin 

kolmevaiheisena kehänä, kuten on esitetty kuvassa 6. Prosessi alkaa organisaation 

osaamisten määrittelyllä. Sen avulla voidaan tunnistaa ne ydinosaamiset, joiden 

avulla organisaatio voi menestyä toiminnassaan. Ydinosaamiset toimivat pohjana 

kursseille ja kehitysohjelmille, joiden avulla osaamista parannetaan ja ylläpidetään. 

Erilaisten koulutusten lisäksi voi olla hyödyllistä käyttää myös muita menetelmiä 

kuten pelillistämistä, toiminnallista oppimista ja työssäoppimista. Määrittelyn ja 

osaamisen kehitystoimien vaikutuksia tulee lopuksi mitata. Tuloksien avulla 

yksilöiden osaaminen voidaan entistä paremmin saattaa yksiin organisaation 

ydinosaamisten kanssa. Jos osaamiset eivät täydennä toisiaan, tuloksia 

hyödynnetään kehitystoimien uudelleenkohdistamiseen. Tästä muodostuu 

osaamisen kehityksen kehä. 
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Kuva 6. Osaamisen kehityksen kehä (mukaillen Bergenhenegouwen et al., 1999, 

33) 

 

Baladi (1999, 25) kuvaamassa prosessissa osaamisen hallintaprosessi koostuu 

nykytilanteen analyysistä, tulevaisuuden tarpeiden analyysista ja näiden keskisestä 

GAP- eli puuteanalyysista. Puuteanalyysin lopputuloksena nähdään, mitä 

osaamista organisaation tulee hankkia. Nykytilanne analysoidaan hyödyntämällä 

kehityskeskusteluja, osaamismalleja ja tehtyä vuosisuunnittelua. 

Tulevaisuusanalyysi pohjautuu strategisen suunnittelun ja liiketoimintatiedon 

hyödyntämiseen. Osaamisen hankinta taas voidaan tehdä kulloinkin soveltuvalla 

menetelmällä: koulutuksella, konsulteilla, ulkoistuksilla, rekrytoinneilla, 

yritysostoilla ja niin edelleen. Prosessi on esitetty kuvassa 7 
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Kuva 7. Osaamisen hallinta prosessi (mukaillen Baladi, 1999, 25) 

 

Corallo, Lazoi, Margherita ja Scalvenzi (2010, 304 - 311) ovat kuvanneet 

seitsenportaisen  tiekartan, jonka puitteissa osaamisen hallinta ja kehittäminen on 

systemaattista. Tiekartta on esitetty kuvassa 8. Tiekartta keskittyy erityisesti 

tietoteknisen henkilöstön osaamisen kehittämiseen. 

 

1. Osaamisalueiden määrittely 

Ensimmäisessä vaiheessa tunnistetaan ja määritellään organisaatiolle 

tärkeimmät yleisen tason osaamisalueet. Alueiden tulee olla riittävän 

homogeenisiä ja yksinkertaisia ilmaista mutta kuitenkin kuvata ihmisten 

näkemystä. Haasteena on muodostaa sellaisia osaamisalueita, jotka ovat 

täsmällisiä, johdonmukaisia ja yksiselitteisiä. 

2. Tehtävien määrittely ja tekijöiden jaottelu 

Ensimmäisen vaiheen pohjalta organisaation esimies tunnistaa 

organisaatiossa toteutettavat tehtävät sekä niihin liittyvät työntekijät ja 

yhdistää ne määriteltyihin osaamisalueisiin. Tässä vaiheessa tehtävät eivät 

saa olla liian yksityiskohtaisia vaan niiden pitää olla riittävän yleisiä ja 

niiden yhdistäminen osaamisalueisiin on oltava johdonmukaista. 

3. Tehtävien teknisen haastavuuden kuvaaminen 
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Tehtävien haastavuus arvioidaan paitsi teknisen monimutkaisuuden myös 

tehtävän suorittamiseen liittyvän vuorovaikutuksen suhteen. Näiden 

ominaisuuksien summana tehtävä voidaan luokitella suhteessa muihin 

arvioitaviin tehtäviin niiden monimutkaisuuden mukaan. 

4. Tekijöiden arviointi 

Seuraavaksi esimiehen tehtävänä on arvioida ketkä työntekijät kykenevät  

toteuttamaan arvioituja tehtäviä kussakin osaamisalueessa.  Mahdollinen 

suoriutuminen tulee arvioida paitsi sen suhteen kykeneekö työntekijä siihen 

ollenkaan mutta myös kuinka hyvin hän siinä todennäköisesti 

nykytilanteessa suoriutuisi. Tämän lisäksi esimiehen tulee tunnistaa tekeekö 

työntekijä jo tällä hetkellä kyseistä tehtävää ja voisiko hän tehdä sitä 

tulevaisuudessa. 

5. Tehtävien nykytilan arviointi 

Kun tehtävät on tunnistettu ja tekijät arvioitu muodostetaan arvio siitä, 

millainen riski kullakin tehtävällä on  osaamisen suhteen nyt tai 

mahdollisesti jatkossa.  

6. Kokemusindeksin laskenta 

Kokemusindeksi lasketaan kullekin työntekijälle. Näin saadaan kuvattua 

olemassa oleva työvoima kullekin osa-alueelle. Kokemusindeksin 

laskennassa hyödynnetään tekijöiden arvioinnissa saatuja arvoja. Näitä 

painottamalla eri tehtävien monimutkaisuuden mukaan työntekijät voidaan 

laittaa osaamisensa mukaan järjestykseen käyttäen korkeinta indeksin arvoa 

vertailukohtana. 

7. Osaamisen nykytilan arviointi osaamisalueittain 

Tiekartan lopputuloksena saadaan tietoon organisaation nykytilanne 

osaamispuutteiden ja työntekijöiden osaamisen suhteen. Tuloksen pohjalta 

voidaan myös arvioida kunkin osaamisalueen osaamistasoa. Näin nähdään, 

mihin osaamisalueeseen erityisesti osaamisen kehittämisen menetelmät 

täytyy kohdistaa. 
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Kuva 8. Osaamisen kehittämisen tiekartta (mukaillen Corallo et al. 2010 

306) 

 

Draganidis & Mentzas (2006, 56-57) lähestyvät osaamisen hallintaa 

osaamismallien kautta. Osaamismalli on yksinkertaisimmillaan lista osaamisista, 

jotka tietyssä työssä esimerkillisesti menestyvä työntekijä omaa. Työtehtävän 

ohella osaamismallin voi rakentaa myös ryhmä- tai sitäkin ylemmälle 

organisaatiotasolle. Mallia voi hyödyntää tutkittaessa yksilön tai organisaation 

tarvitsemien ja jo olemassa olevien osaamisten eroja. Näiden puutteiden täyttämistä 

varten voidaan luoda yksilölliset kehityssuunnitelmat. Osaamismallin luomista 

varten  täytyy olla sitoutunut ryhmä, jossa on myös riittävä tieto malliin 

sisällytettävien työtehtävien osaamistarpeista. Osaamismallin kehitysvaiheet on 

esitetty kuvassa 9. Lee, Kim ja Lee (2011, 782-783) mukaan osaamismallin tulee 

yksin määritellä kaikki kyseisen työn tai tehtävän tarvitsemat osaamiset selkeässä 

esitysmuodossa. Tiedon tulee olla käytettävissä henkilöstöjohtamista varten. 

Osaamismalleja voidaan kuitenkin rakentaa usealla eri tavalla. Ne voivat perustua 

esimerkiksi niin kutsuttuun huippuosaajiin vertailuun, tiettyyn tehtäväjoukkoon tai 

tiukasti vain tiettyyn työtehtävään. 
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Kuva 9. Osaamismallin kehitysvaiheet (Draganidis & Mentzas 2006 58) 

 

Yksilön kehittymisen kannalta henkilökohtainen kehityssuunnitelma ja sen 

toteuttamisen seuranta on hyvin tärkeää. Kehittymissuunnitelman tulee keskittyä 

tulevaisuuden tarpeisiin  ja toimia pitkällä tähtäimellä. Kehityssuunnitelmien 

luominen ja säännöllinen päivittäminen johtaa todennäköisesti myös siihen, että 

osaamisen johtamiseen panostetaan riittävästi. Tällöin työntekijää ei voida todeta 

täysin yllättäen epäpäteväksi tehtäväänsä. Myös urasuunnittelu on tärkeä osa 

henkilökohtaista kehityssuunnitelmaa etenkin siinä tapauksessa, jos yksilöllä ei 

itsellään ole kykyä suunnitella uraansa pidemmälle. Tällöin on kaikkien etu, että 

organisaatio osallistuu urasuunnitteluun. (Sydänmaanlakka, 2012, 170-171) 

Kehityssuunnitelmassa tulee yhdistyä yksilön ja organisaation kehitystavoitteet. 

Sen tulee pohjautua organisaation ja lopulta koko yrityksen kehityssuunnitelmiin. 

Suunnitelmaa laatiessa on tärkeää ottaa huomioon yksilön aikaisempi osaaminen, 

aikaisemmat opinnot, työkokemus, omat tavoitteet sekä mahdolliset eritystarpeet. 

Kun työntekijä on tiiviisti mukana suunnitelman laadinnassa, on hänellä 

mahdollisuus olla aloitteentekijä omassa oppimisessaan ja kantaa siitä itse vastuuta. 

Suunnitelma mahdollistaa tällöin kehittymisen oma-aloitteisesti. Suunnitelma 

myös tekee selväksi, että muita tahoja, kuten työkavereita, on mahdollista käyttää 
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resursseina omassa oppimisessaan.  On kuitenkin tärkeää, että työntekijää ohjataan 

ja tuetaan kehityssuunnitelman toteutuksessa.  (Hätönen, 1998, 55) 
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4. Konstruktion viitekehys 

Voimalaitoksella projektitoiminnan osaamisen hallinnan kehittäminen on todettu 

tärkeäksi kehityskohteeksi projektitoiminnan kehityksessä. Projektitoiminnan 

pyörittämisestä ja kehittämisestä vastaa projektitoimisto (PMO). Projektitoimisto 

koostuu muutamasta projektiprosessin hallintaan ja kehittämiseen keskittyvästä 

henkilöstä sekä useasta kokopäiväisestä projektipäälliköstä ja -insinööristä. Osaan 

voimalaitoksen projekteista projektipäällikkö tulee suoraan voimalaitoksen 

linjaorganisaatiosta, jolloin projektin johtamista toteutetaan oman toimen ohessa. 

Projektien omistajat tulevat aina voimalaitoksen linjaorganisaatiosta ja hekin 

toimivat oman toimen ohessa. Projektitoiminnan osaamisen hallintaa kehittäessä 

keskitytään ensisijaisesti projektitoimiston alaisten henkilöiden osaamisen 

hallintaan. Kuitenkin, vaikka valtaosa projektiryhmien jäsenistä sekä kaikkien 

projektien omistajat ovat organisatorisesti projektitoimiston ulkopuolella, tulee 

osaamisen hallinnon käytäntöjä ulottaa myös heihin. Projekteille tärkeimpiä 

resursseja ovat yhtiön tekniset asiantuntijat ja suunnittelijat. Nämä resurssit 

sijaitsevat joko voimalaitoksen organisaatiossa tai toisessa organisaatiossa saman 

divisioonan sisällä. Tämän lisäksi voimalaitoksen liiketoiminta-alueeseen liittyviä 

palveluja ja asiakasprojekteja myydään ja toteutetaan kolmannessa organisaatiossa. 

Tämä palveluorganisaatio hyödyntää jo nykyäänkin voimalaitoksen asiantuntijoita 

mutta voimalaitoksen projektiosaamista ei näissä hyödynnetä.  

 

Kehitettävän osaamisenhallintaprosessin täytyy sopia luontevasti nykyiseen 

liiketoimintaan. Nykytilanteessa työntekijöiden osaamisesta on yhtiön prosesseissa 

ohjeistettu keskustelemaan vuosittain osana kehityskeskustelua. Työtekijöiden 

kanssa keskustellaan heidän toiveistaan ja tarpeistaan työtä kohtaan ja luodaan 

karkean tason kehityssuunnitelmaa uralle. Suunnitelman toteuttaminen on yksilön 

vastuulla, vaikkakin sen toteutumista seurataan myös kehityskeskusteluissa 

Projektitoimisto pyrkii järjestämään erilaisia koulutuksia aiheista, jotka kulloinkin 

koetaan ajankohtaiseksi projektitoiminnassa tai joissa organisaatiolla on havaittu 

osaamispuutteita. Tällaisia ovat aikaisemmin olleet esimerkiksi projektien 

omistajille suunnattu omistajan vastuisiin liittyvää koulutus sekä kaikille 
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projektitoiminnasta kiinnostuneille suunnattu projektijohtamisen perusteet -kurssi. 

Voimalaitoksella on myös oma osaamisesta ja koulutuksesta vastaava 

organisaationsa – osaamisen tukitiimi. Osaamisen hallinnan perusperiaatteet on 

kuvattu yleisellä tasolla. Esimiehet ovat kuitenkin vastuussa alaistensa osaamisen 

määrittelystä sekä varmistamisesta. 

 

Osaamisen hallinnan kehittämisen tarkoituksena on varmistaa, että 

projektitoiminnassa on käytettävissä paras mahdollinen osaaminen. Se voidaan 

saavuttaa joissain tapauksissa hankkimalla uusia osaajia mutta tärkein lähtökohta 

on olemassa olevien ihmisten osaamisen kehittäminen ja osaamisen uudelleen 

kohdentaminen. Nykytilassa osaamista käsitellään tehtäväpohjaisesti mutta 

tarkoituksena on siirtää painopistettä osittain osaamispohjaiseen suuntaan. Tällöin 

prosessissa pyrittäisiin pitkällä tähtäimellä luomaan sellainen osaamisportfolio, 

joka tukee sekä projektitoimintaa että koko yhtiön liiketoimintaa mahdollisimman 

kattavasti. 

 

Voimalaitoksessa vaatimuksia organisaatiolle ja pätevyyksille tulee myös laitoksen 

ulkopuolelta. Osaamisen hallinnalle ja kehittämiselle on annettu vaatimuksia alaa 

säätelevässä Säteilyturvakeskuksen (STUK) ydinturvallisuusohjeissa (YVL-

ohjeet). Näille asetetut vaatimukset esitetään pääsääntöisesti ohjeessa A.4. YVL-

ohjeiden mukaisesti osaamisen kehittämisen yleisperiaatteet sekä -prosessi tulee 

olla dokumentoitua. Prosessin tulee edetä työtehtävien osaamisen määrittelystä 

kehityssuunnitelmien ja -toimenpiteiden muodostamiseen ja niiden toteutukseen. 

Yksilöiden ja organisaation osaamisen kehittämisessä on hyödynnettävä erilaisia 

keinoja. Lisäksi organisaatiossa on varmistettava tiedon ja osaamisen jakaminen ja 

ylläpidettävä tätä tukevaa ilmapiiriä. (STUK, 2014) 

 

Useat tutkijat (esim. Corallo et al., Draganidis & Mentzas, Bergenhenegouwen et 

al., Baladi, sekä Berio & Harzallah) ovat kuvanneet osaamisen hallintaprosessin 

rakennetta. Kirjallisuudessa kuvatuilla prosesseilla on keskenään paljon yhteistä.  
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Ne muodostuvat yhteisen perusrakenteen päälle, jonka muodostavat vaiheet 

osaamisen tunnistaminen – hankinta – käyttö. Näiden lisäksi prosesseissa on 

tunnistettu vaiheita, jotka täydentävät ja tarkentavat tätä yleistasoista prosessia. 

Berio & Harzallah (2005) korostavat tarvetta kyetä tunnistamaan ja määrittelemään 

henkilöstön hankkima osaaminen sekä  kuinka yritys tunnistaa yksilön todella 

hankkineen osaamisen. Baladi:n (1999) kuvaamassa prosessissa lähtökohtana on 

tulevaisuuden  vaatimusten sekä nykytilanteen arviointi. Prosessissa keskeisenä on 

näiden arviointien pohjalta tehtävä puuteanalyysi, joka paljastaa puutteet 

tulevaisuuden tarpeiden ja nykytilanteen osaamisen välissä.  

 

Draganidis & Mentzas (2006) korostavat omassa prosessissaan osaamismallien 

luomista. Osaamismallissa kuvataan tietyn työtehtävän, ryhmän yksikön tai 

suuremman kokonaisuuden tarvitsema osaaminen. Työntekijöiden osaamista 

verrataan osaamismalliin ja vertailun perusteella luodaan strategia ja resursoidaan 

työntekijöiden kehitys. 

 

Corallo et al. (2010) tunnistavat myös osaamisen hallintaprosessin koostuvan 

neljästä perusvaiheesta: tunnistamisesta, arvioinnista, hankinnasta ja käytöstä. 

Heidän lähestymistapa on osaamisalueiden määrityksen ja tehtävien ja toimijoiden 

allokoinnin jälkeen muodostaa matriisi, jonka perusteella toimijat arvioidaan. 

Näiden pohjalta lasketaan toimijoille kokemusindeksi jota verrataan tehtäviin. 

Analyysien tulokset kootaan tehtävä, yksikkö tai muulla tasolla osaamistaso-

kokemustaso -matriisiin, josta nykytila voidaan tunnistaa. 

 

Bergenhenegouwen et al. (1996) kuvaavat osaamisen kehittämisen sykliseksi 

prosessiksi. Prosessissa tunnistetaan ja määritellään  (ydin)osaaminen, kehitetään 

tai ylläpidetään yksilöiden osaamista sekä valvotaan saatuja tuloksia. Valvonnan 

tuloksia sitten hyödynnetään kahdessa edellisessä vaiheessa. 
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Tässä työssä luodaan aikaisemmin esitettyjen tutkimusten avulla uusi osaamisen 

hallinnan prosessi, joka vastaa case-organisaation tarpeita. Prosessi luodaan 

sellaiseksi, että se kattaa selkeästi kaikki vaadittavat osaamisen hallinnan vaiheet, 

jotka kirjallisuudesta on tunnistettu. Prosessi on luotu kontekstiin, jossa 

projektitoiminnasta japrojektiosaamisen kehityksestä vastaa erillinen organisaatio. 

Prosessi on esitetty kuvassa 10. Seuraavaksi prosessi on kuvattu ensin yleisemmällä 

tasolla, jonka jälkeen seuraavissa kappaleissa prosessia tarkennetaan ja sovelletaan 

case-organisaation toimintaan soveltuvaksi ja esitetään, kuinka prosessi saadaan 

jalkautettua osaksi organisaation toimintaa. 

 

Kuva 10. Osaamisen hallinnan prosessi. 
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1. Jäsentely 

Jäsentelyvaiheessa tarkoituksena on selvittää millaisia haasteita projektitoiminnalla 

on nyt ja tulevaisuudessa. Jäsentelyvaiheessa pyritään kirkastamaan etenkin oman 

organisaation ydinosaamiset ja tekemään näkyväksi, kuinka ne palvelevat yhtiön 

ylemmän tason ydinosaamista. Lisäksi vaiheessa esitetään organisaation strategia 

ja visio sekä kuinka ne ovat parhaiten saavutettavissa. Lisäksi vaiheessa 

tarkastellaan, kuinka yksilön omalla toiminnalla pystytään parhaiten palvelemaan 

yhtiötason strategiaa ja visiota. Myös sidosryhmäanalyysi on tärkeässä osassa 

jäsentelyvaihetta. Tärkeimpien sidosryhmien tunnistamisen lisäksi heidän kanssa 

täytyy pyrkiä keskustelemaan jokaisen tahon roolista organisaation osaamisen 

hallinnassa. Tämän lisäksi organisaation täytyy ottaa huomioon muiden 

sidosryhmien odotukset projektitoiminnalta.  Jäsentelyvaiheessa ei ole tarkoitus 

vielä varsinaisesti miettiä, mitä osaamista tarvitaan vaan jäsentää se, mikä kaikki 

asettaa osaamiselle vaatimuksia. 

 

Lopputulos: 

• Selkeä kuva organisaation ydinosaamisista sekä siitä, kuinka ne palvelevat 

yhtiön tavoitteita ja strategiaa 

• Kirkas kuva organisaation strategiasta ja tavoitteista ja siitä mitä niiden 

saavuttaminen vaatii 

• Projektitoiminnan sidosryhmien tunnistaminen ja molemminpuolisten 

odotusten selkiyttäminen kaikille osapuolille. 

• Selkeä näkemys siitä, mitkä asiat asettavat osaamisvaatimuksia 

projektitoiminnalle 

 

2. Osaamisvaatimusten määrittely 

Jäsentelyvaiheen tulosten perusteella analysoidaan millaista osaamista tarvitaan, 

jotta jäsentelyvaiheessa havaitut tavoitteet tullaan täyttämään. Osaamistarpeet tulee 
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tunnistaa sekä organisaation että yksilöiden tasolla. Määrittelyvaiheessa 

tarkastellaan ensin yleisellä tasolla, mitä osaamisalueita vaatimuksen koskevat. 

Esimerkiksi minkä tekniikan alan osaajia projektitoiminta tulevaisuudessa tarvitsee 

ja onko näköpiirissä paljon monimutkaisia projekteja, joihin tarvitaan kokeneita 

projektipäälliköitä.  Näitä jäsennetään sitten saatavilla olevan tiedon mukaisesti yhä 

tarkemmiksi osaamisiksi. On tärkeää huomioida myös muiden sisäisten 

sidosryhmien tarpeen projektitoiminnan osaamiselle. Onko yhtiöllä esimerkiksi 

tarkoitus myydä ulkopuolisille asiakkaille projekteja, joissa organisaation 

osaamista voitaisiin hyödyntää.  

 

Tarkastelussa ovat myös projektitoimijoiden osaamiskriteerit, jotta tehdään 

näkyväksi mitä osaamista yksilöillä tulee olla, jotta he menestyisivät nykyisessä 

työtehtävässään. Selvitetyt osaamiset tulee muodostaa hallittaviksi 

kokonaisuuksiksi, jotka kuitenkin vastaavat todellisuutta ja ovat yksiselitteisiä. 

Vaiheessa tarkastellaan myös jo toteutetuista projekteista saatuja oppeja sekä 

projektien asiakkailta saatua palautetta. Tärkeänä osana määrittelyvaihetta on myös 

nimetä ja määritellä osaamiset, jotta niitä vasten voidaan toteuttaa osaamisen 

kartoitus.  On tärkeää, että eri osaamisista puhutaan samalla termistöllä prosessin 

joka vaiheessa. Osaamisten yksiselitteinen määrittely helpottaa myös osaamisen 

mittaamista jatkossa. Tässä vaiheessa on hyvä luoda myös kriteeristö ja asteikko 

sille, miten kutakin osaamista mitataan. 

 

Lopputulos: 

• Mitä osaamista tavoitteisiin pääseminen vaatii 

• Mitkä ovat tärkeimmät projektitoimijan osaamiset 

• Miten osaamista mitataan. 
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3. Osaamisen kartoitus ja puuteanalyysi 

Osaamisen kartoituksessa selvitetään organisaation ja yksilöiden osaamisen 

nykytila. Kartoitus voidaan toteuttaa yhdistelmänä itsearvioita, esimiesten arvioita 

ja vertaisarvioita. Sen lisäksi tarkastellaan yksilöiden halua ja kykyä kehittää 

osaamistaan. Osaaminen kartoitetaan paitsi suhteessa yksilön nykyisiin työtehtäviin 

myös siihen, mitä muita tehtäviä hän voisi tulevaisuudessa toteuttaa. 

Organisaatiotasolla tarkastellaan, onko joissain osaamisalueissa puutteita tai riskiä 

siitä, että osaaminen katoaa esimerkiksi yksilön lähdön vuoksi kokonaan. Oman 

organisaation lisäksi tulee kartoittaa tarvittaessa myös muiden organisaation 

projektiosaamisen tasoa. Tämä voidaan toteuttaa hyödyntämällä kokemusperäistä 

tietoa haastattelemassa projektipäälliköitä ja projektien omistajia. Lisäksi 

organisaatioon voidaan toteuttaa laajemmin itsearviointikysely. 

 

Kartoituksen ja osaamisvaatimusten määrittelyn kesken toteutetaan puuteanalyysi, 

jonka tuloksena havaitaan mitä osaamista on lisättävä, jotta organisaation tavoitteet 

voidaan toteuttaa. 

 

Lopputulos: 

• Mitä ja minkä tasoista (projekti)osaamista projektitoimistosta tai laajemmin 

muusta organisaatiosta tällä hetkellä löytyy 

• Millainen kuilu on nykyisen ja tarvittavan osaamisen välillä  

• Millä osaamisilla tai osaamisalueilla on suurimmat riskit tulevaisuudessa 

 

 

4. Osaamisen kehittämissuunnitelmien laatiminen 

Puuteanalyysin pohjalta luodaan sekä organisaatiolle että yksilöille osaamisen 

kehittämissuunnitelmat. Suunnitelma tulee tehdä riittävän pitkälle aikavälille, 

mieluiten kolmesta viiteen vuoteen. Lähtökohtana yksilöiden 

kehittymissuunnitelmissa tulee olla paitsi organisaation havaitsemat osaamistarpeet 
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myös merkittäviltä osin yksilön oma  halu ja kyky kehittää osaamistaan tiettyyn 

suuntaan. Suunnitelmien tulee olla aidosti yksilöllisiä, jolloin ne ottavat huomioon 

työntekijän koulutuksen, työkokemuksen ja erityistarpeet.  

 

Taulukossa 3 on nimellisesti esitetty erilaisia menetelmiä, joita voi ottaa osaksi 

yksilön kehittämissuunnitelmaa. Käytettävien menetelmien valinta on osa 

kehityssuunnitelman laadintaa, joten valinta tulee tehdä hyvässä yhteystyössä 

työntekijän, esimiehen ja mahdollisten koulutusasiantuntijoiden välillä. 

 

Taulukko 3. Yksilöiden osaamisen kehittämismenetelmiä 

Mentorointi Kokenut työntekijä suunnitelmallisesti opastaa ja ohjaa pitkäaikaisen 

kokemuksensa pohjalta kokematonta henkilöä (Hätönen, 1998, 68). 

Vaativa räätälöity oppimismenetelmä, jossa mentori kysyy, kuuntelee 

sekä tukee toisen ajatuksia oman kokemuksensa perusteella (Lankinen 

Miettinen, Sipola. 2004, 103). 

Valmennus Esimieslähtöinen valittua tiimiä kehittävä suunnitelmallinen ja 

tavoitteellinen osaamisen siirto valmentajalta tiimille. (Lankinen et al, 

2004 s. 84-85). 

 

Yhteistyö Uusien tehtävien suorittaminen yhteistyössä toisen kanssa tai ryhmässä. 

Lisää mm. toisilta oppimista ja uusien ratkaisujen ideointia, keskinäistä 

kommunikaatiota..(Hätönen, 1998, 59-60) 

 

Työkierto/Sijaisuudet Tutustuminen läheisiin työtehtäviin ja niiden suorittaminen joko 

lyhytaikaisesti tai pysyvämmin työtehtävää vaihtaen. (Hätönen, 1998, 

66-67) 

 

Tutustumiskäynnit Tutustumiskäynnit toisen organisaatioyksikön tai yrityksen 

toimintatapoihin. (Hätönen, 1998, 67) 

 

 

Organisaation kehityssuunnitelma voidaan tehdä vieläkin pidemmälle aikavälille 

mutta siinä on hyvä olla myös lyhyemmän aikavälin tavoitteita.  Organisaation 

kehityssuunnitelmassa kuvataan myös yleisesti millä menetelmillä osaamista 
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kehitetään ja arvioidaan osaamisen kehityksen kustannukset. Organisaation 

osaamisen kehittämissuunnitelman tulee olla tiiviisti kytkettynä organisaation 

strategiaan ja toimintasuunnitelmaan ja näiden tulee tukea toisiaan. 

 

 

Lopputulos: 

• Jokaiselle yksilölle on laadittu kehityssuunnitelma. 

• Osaamisen kehittämisen menetelmät on valittu tapauskohtaisesti. 

• Organisaation osaamiselle on asetettu selkeät tavoitteet ja suunnitelma, 

kuinka siihen päästään. 

 

5. Osaamisen hankinta 

Osamaisen hankinta on ennen kaikkea laadittujen organisaation ja yksilöiden 

kehityssuunnitelmien toteuttamista. Kehityssuunnitelmien mukaisesti osaamisten 

hankintaan kuuluvat erilaisten menetelmien kuten mentoroinnin, työnkierron ja 

valmennuksen hyödyntäminen.  Yhtenä vaihtoehtona ovat myös rekrytoinnit.  

 

Tärkeä osa osaamisen hankintaa on työssä oppiminen. Siinä voidaan hyödyntää 

erilaisia menetelmiä kuten mentorointia tai työnkiertoa. Työssä oppiminen voi olla 

myös suunnitelmallista siten, että yksilön työtehtäviä muokataan sen mukaan mihin 

suuntaan hänen osaamista halutaan kehittää. Tällöin oppiminen tapahtuu oman työn 

ohessa eteen tulevien ongelmien ratkaisun kautta. Hankintavaiheessa tulee myös 

seurata kehityssuunnitelmien edistymistä. Suunnitelmia tulee muokata, mikäli 

niiden toteutuksessa on ongelmia tai niiden sisällön todetaan olevan epäoleellista 

oikeita tarpeita ajatellen. 
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Lopputulos 

• Nykyisten työntekijöiden kehityssuunnitelmia toteutetaan suunnitelman 

mukaisesti 

• Rekrytoidaan uusia työntekijöitä osaamispuutteiden täydentämiseksi. 

• Tuetaan muiden organisaatioiden projektiosaamisen kehitystä. 

• Osaamista kehitetään myös yhdessä muiden organisaatioiden kanssa. 

 

6. Kerätyn tiedon analysointi 

Viimeistään prosessin tässä vaiheessa arvioidaan tehtyjen tarkastelujen ja toimien 

vaikuttavuus ja oikeellisuus. Vaiheessa tarkastellaan ovatko tehdyt arviot 

tarvittavasta osaamisesta oikeita ja onko osaaminen todella kehittynyt tehtyjen 

suunnitelmien ja toimenpiteiden ansiosta.  

 

Analysointivaiheessa arvioidaan etenkin, onko tehty puuteanalyysi ollut oikea. 

Tarkastellaan, kuinka tehdyillä osaamisen hankintatoimenpiteissä on pystytty 

täydentämään osaamisessa havaittuja puutteita.  Mikäli toivottua kehitystä ei ole 

tapahtunut, täytyy paneutua tarkemmin heikon kehityksen syihin. Toinen tärkeä 

analysoitava kohde ovat tehdyt kehityssuunnitelmat ja niiden toteutus. Arvioidaan, 

onko näitä pystytty toteuttamaan suunnitelman mukaisesti vai onko niissä joitain 

yksittäisiä tai systemaattisia ongelmia.  

 

Analysoinnin tulee jatkua pitkäjänteisesti, sillä osaamisen kehityksessä vaikutusten 

näkymisessä voi kestää. Tulokset tulee dokumentoida, jotta kehityskohteet tulevat 

näkyväksi ja voidaan arvioida tapahtuuko prosessin toteutuksessa kehitystä. 

 

Lopputulos: 

• Osaamisen kehittämisen prosessi analysoitu 

• Tehtyjen  jäsentelyiden ja määrittelyiden oikeellisuus arvioitu 
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• Prosessin kehityskohteet tiedossa ja niiden korjaaminen suunnittelussa 

 

Vaiheiden tarkempi sisältö ja niiden nivoutuminen case-organisaation 

liiketoimintaan on kuvattu seuraavissa kappaleissa. 
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5. Osaamisen hallinnan prosessin soveltaminen case 

organisaatioon 

 

Tässä kappaleessa kuvataan osaamisen hallinnan prosessi siinä muodossa, että se 

on sovellettavissa case-organisaation toimintaan. Prosessin vaiheet toimivat 

suuntaviivoina mutta käytännössä niitä toteutetaan limittäin. 

 

5.1. Jäsentelyvaihe 

Jäsentelyvaiheessa tarkoituksena on selventää, mihin haasteisiin voimalaitoksen 

projektitoiminta joutuu nykytilanteessa ja tulevaisuudessa vastaamaan ja mikä 

kaikki asettaa vaatimuksia projektitoiminnan osaamiselle. Tärkeitä 

osaamisvaatimusten määrittelijöitä ovat etenkin voimalaitoksen käynnissä olevat ja 

tiedossa olevat tulevaisuuden investointiprojektit, konserni-, divisioona-, ja 

voimalaitostason strategia, yhtiön ulkoisen palvelumyynnin tavoitteet sekä 

viranomaisvaatimukset. Lisäksi tunnistetaan projektitoimintaan liittyvät 

sidosryhmät. Tärkeitä projektitoiminnan sidosryhmiä on esitetty taulukossa 4 

 

Taulukko 4. Merkittävien sidosryhmien roolit projektitoiminnan osaamisen 

hallinnassa 

Sidosryhmä Rooli projektitoiminnan osaamisen hallinnassa 

Projektitoimisto 

 

Projektitoimisto vastaa ja koordinoi osaamisen hallintaa 

projektitoiminnassa. PMO määrittelee projektitoiminnan kannalta 

tärkeimmät kehityskohteet, jolloin kehittämistoimenpiteet voidaan 

kohdistaa oikein. PMO:n tehtävä on myös viestiä  muulle 

organisaatiolle projekteihin ja projektiosaamiseen liittyvistä asioista 

Henkilöstöhallinto HR:n vastuulla on varmistaa työsuhteiden, palkkauksen ja muiden 

ehtojen olevan lakien ja case-organisaation yleisten käytäntöjen 

mukaisia. HR myös seuraa kehityskeskusteluprosessin etenemistä. 

HR tukee projektiosaamisen kehitystä erityisesti, kun osaamista 

hankitaan rekrytoinnein.  
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Koulutus  

(Osaamisen tukitiimi) 

Koulutusryhmän varmistaa, että voimalaitoksen henkilöstön yleinen 

osaaminen on riittävällä tasolla. He mm. ylläpitävät rekisteriä 

työntekijöiden käymistä koulutuksista. Projektiosaamisen suhteen 

koulutusryhmä tukee PMO:ta projektiosaamisen kehityksessä. 

Yhteistyötä voidaan toteuttaa osaamistarpeiden määrittämisessä,  

koulutustilaisuuksien järjestämisessä sekä henkilökohtaisten 

kehitys- ja koulutussuunnitelmien laadinnassa. Koulutusryhmä 

myös tukee ja osallistuu osaamisen kehittämiseen tähtääviin 

toimenpiteisiin sekä varmistaa, että projektitoimijoiden osaaminen 

on vaatimusten mukaista myös suoraan projektiosaamiseen 

liittymättömissä asioissa. 

 

Voimalaitoksen 

linjaesimiehet 

Projektiosaamisen suhteen linjaesimiesten tärkein tehtävä on tukea 

alaisiaan osaamisen kehittämisessä. On myös tärkeää, että heidän 

halutessaan esimiehet tukevat alaistensa halua osallistua 

projekteihin. 

 

Voimalaitoksen 

linjaorganisaatio 

Tärkeää projektiosaamisen kehitykselle on, että kokemusta 

projekteissa toimimisesta pystytään tarjoamaan mahdollisimman 

monelle. Projekteissa toimiminen tulee saada maineeltaan 

sellaiseksi, että mahdollisimman moni voimalaitoksen henkilöstöstä 

haluaa osallistua projekteihin. 

 

Voimalaitoksen johto 

 

Voimalaitoksen johdon on tärkeää tukea ja kannustaa henkilöstöä 

osaamisen kehityksessä. Tämä tuki on myös viestittävä koko 

organisaatiolle. Myös erityisesti projektitoiminnan ja 

projektiosaamisen tärkeyden on oltava yksi voimalaitoksen johdon 

viesteistä. 

 

Suunnitteluorganisaatio Suuri osa projekteissa hyödynnettävistä teknisistä suunnittelijoista 

on eri yksikössä ja maantieteellisesti eri kaupungissa. Heidän 

huomioiminen projektiosaamisen suhteen tärkeää, sillä he 

muodostavat tärkeän osan projektien hyödyntämistä sisäisistä 

resursseista. 

 

Voimalaitoksen investoinnit tarkastellaan pitkän tähtäimen suunnittelussa (PTS). 

Se koostuu investointihankkeista ja se ulottuu voimalaitoksen käyttöiän loppuun 
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asti. Voimalaitoksen tekniset asiantuntijat tunnistavat omien prosessiensa 

mukaisesti voimalaitoksen investointitarpeita. Plant health committee -toiminto 

arvioi näiden investointiehdotusten tarpeellisuutta ja priorisoi niitä ajallisesti. 

Kaikkein tärkeintä on, että investoinnit edesauttavat voimalaitosta turvallisessa ja 

kannattavassa sähköntuotannossa. Näiden pohjalta laaditaan 10-vuotis 

investointisuunnitelma (TYP), jota voimalaitoksen johto säännöllisesti tarkastelee 

ja tarvittaessa muokkaa kulloisten strategisten linjausten mukaisesti. TYP:ssä on 

tällöin mukana ne PTS:n investoinnit, jotka palvelevat voimalaitoksen ja konsernin 

investointistrategiaa. 

 

TYP on laadittu puhtaasti teknis-taloudellisista lähtökohdista. Investointibudjetti 

määritetään divisioonatasolla voimalaitoksen esitys huomioiden. 

Investointisuunnittelun haasteena on tällöin toteuttaa kaikkein tarpeellisimmat 

investoinnit, oikeassa järjestyksessä annetulla budjetilla. Tällöin 

investointisuunnittelun painopisteenä on toteuttaa kaikkein tarpeellisimmat 

investoinnit hyväksytyllä rahamäärällä oikeassa järjestyksessä. Tällöin tilanne voi 

olla se, että samaan aikaan toteutetaan keskenään samanlaisia investointeja, jolloin 

osaavimpia henkilöresursseja ei välttämättä riitä toteuttamaan vaadittavia 

investointiprojekteja. Monet TYP:ssä olevat investoinnit ovat ajallisesti vielä 

kaukana, joten niiden tarvitsemasta osaamisesta voi olla vaikea tehdä tarkkaa 

arviota. Resurssi- ja osaamissuunnittelun vuoksi tulevista investoinneista on 

saatava kustannus- ja ajoittumistiedon lisäksi myös arvio työn vaativuudesta ja 

laajuudesta. 

 

Koska voimalaitoksella on pitkä historia kunnossapitoinvestointien osalta, 

pystytään tulevien investointien vaativuutta arvioimaan historian perusteella. 

Nykytilanteessa uusilta idea-asteella olevilta investoinneilta ei vaadita investoinnin 

haastavuuden arviointia. Voimalaitoksella on kuitenkin käytössään ABC-

projektimalli, jonka keskeisimpänä piirteenä on projektien luokittelu haastavuuden 

mukaan A-, B- ja C-luokkiin. Jatkossa projektien omistajat voisivat tehdä 

ensimmäisen hyvin alustavan ABC-arvioinnin investoinnista jo idea vaiheessa. 
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Näin voidaan karkealla tasolla arvioida varsinkin osaavien projektipäälliköiden 

riittäminen myös tulevaisuudessa. 

 

Projektitoiminnan osaamisen kehittämisessä on myös hyvä ottaa huomioon 

voimalaitoksen ulkopuoliset  yhtiön sisäiset osaamistarpeet. Jos voimalaitoksen 

investoinneissa on hiljaisempi jakso, tulee työntekijöiden olla käytettävissä myös 

muun organisaation tarpeisiin. Yhtiön  liiketoimintastrategian yhtenä lähtökohtana 

on uusien energialiiketoimintojen luominen. Voimalaitoksen toimintaan tämä 

vaikuttaa siten, että  tavoitteena on tavoitella kasvua myös palvelumyynnin kautta. 

Projektipäälliköiden ja muiden työntekijöiden on omattava sellaista osaamista, jota 

voidaan hyödyntää ulkoisen myynnin tarpeisiin mahdollisimman nopeasti tarpeen 

vaatiessa ja päätoimisen työn niin salliessa. Jotta voimalaitoksen projektitoiminta 

pystyy varautumaan ulkoisen myynnin tarpeisiin riittävän ajoissa, tulee 

tiedonvaihto myynti- ja investointiorganisaatioiden välillä varmistaa. Tieto 

myyntistrategiasta ja ulkoisen palvelumyynnin painopisteistä täytyy saada riittävän 

aikaisessa vaiheessa tietoon, jotta voidaan varmistua osaamisen palvelevan 

molempia organisaatioita. 

 

5.2. Osaamisvaatimusten määrittely 

Vaatimusten määrittelyvaiheessa jäsentelyvaiheen löydökset vedetään yhteen ja 

tunnistetaan niiden aiheuttamat vaatimukset projektitoiminnan osaamiselle. 

Löydöksistä tunnistetaan mitä vaatimuksia aiheutuu organisaatio- ja yksilötasolla. 

Yksilötasolla tunnistetaan osaamisalueittain kuinka paljon ja minkä tasoista 

osaamista tulee löytyä.  

 

Merkittävä analysoitava asia on voimalaitoksen investointien PTS. Tulevat 

investoinnit tulee käydä asiantuntijoiden kanssa läpi ja tunnistaa millaisia projekteja 

tulevista investoinneista on odotettavissa. Investoinnit arvioidaan paitsi 

monimutkaisuuden mukaan myös minkä alan teknistä osaamista ne vaativat. Näin 
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voidaan arvioida tarvitaanko projekteihin juuri tiettyä tekniikan alaa osaava 

projektipäällikkö vai riittääkö, jos tekninen osaaminen projektiin tulee muualta 

projektiryhmästä. Investoinneista voidaan myös tunnistaa esimerkiksi ne, joissa 

tarvitaan merkittävissä määrin yhteistyössä alihankkijoiden ja toimittajien kanssa. 

Kokemukseen perustuen voidaan myös muuten arvioida, millaista osaamista 

tunnistetut investoinnit vaativat. Pitkän aikajänteen vuoksi tulevia 

investointiprojekteja ei välttämättä ole vielä edes alettu suunnitella, joten näkyvyys 

esimerkiksi projektin mahdolliseen haastavuuteen on heikko. Luonnollisesti 

tulevien investointien tarkempi arviointi osaamisen suhteen on sen tarkempaa mitä 

lähempänä investoinnin toteutus on. 

 

Tulevien investointien lisäksi tarkastellaan aikaisemmin toteutetuista projekteista 

saatuja oppeja ja palautetta siitä, mitä asioita projektien suunnittelussa ja 

toteutuksessa voisi kehittää. Projektien omistajien sekä projektipäälliköiden kanssa 

käydään esimerkiksi työpajassa läpi missä asioissa projekteissa on onnistuttu ja 

mitkä ovat asioita, joissa täytyy osaamista lisätä. Projektipäälliköt ja -omistajat 

pystyvät tunnistamaan joko itsestään tai toisistaan puutteita osaamisessa. Projektien 

edistymis- ja loppuraportoinnissa  voi  oppien ja palautteen yhteydessä jatkossa 

korostaa sitä, millainen lisäosaaminen olisi tarpeen ilmenneiden haasteiden 

ratkaisemiseksi. 

 

Voimalaitoksen käyttökokemusten tiimin kanssa tarkastellaan projekteihin liittyviä 

tapahtumia. Näistä pyritään tunnistamaan onko taustalla sellaista, joka olisi voitu 

välttää paremmalla projektiosaamisen tasolla. Projekti- ja investointisalkun 

johtoryhmältä pyydetään näkemystä projektiosaamisen tasosta heidän silmin. He 

voivat tarkastella esimerkiksi sitä, kuinka hyvin projektit ovat onnistuneet 

raportoinnissa ja ennustamisessa. Heidän kanssaan voidaan tarkastella esimerkiksi 

millä tasolla projektien raportointi tai ennustaminen on  ollut suhteessa 

toteutuneeseen. 
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5.3. Osaamisen kartoitus ja puuteanalyysi 

Osaamisen kartoituksen tarkoituksena on tunnistaa ja tehdä näkyväksi mitä 

osaamista organisaatiosta löytyy ja kuinka korkealla tasolla se on. Yksilötasolla 

tarkastelu voidaan toteuttaa hyödyntäen projektitoimijoiden itsearviointia. 

Osaamisvaatimusten määrittelyvaiheen pohjalta on tiedossa millaista osaamista 

tarvitaan.  Yksilöt voivat arvioida osaamisensa näitä osaamisia tai osaamisalueita 

vasten. Lisäksi he pääsevät ilmaisemaan, jos heiltä löytyy jotain muuta, vielä 

hyödyntämätöntä osaamista. Projektipäälliköiden osalta kyselyn voi pohjata 

esimerkiksi ICB:ren. Tällöin tuloksia voi verrata paitsi oman organisaation sisällä 

myös sen ulkopuolella.  Tulosten vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi samaa 

viitekehystä tulee hyödyntää myös silloin, kun analysoidaan osaamisen 

kehittämisen vaikuttavuutta. Kysely on hyvä toteuttaa jossain muodossa myös 

muillekin kuin suoraan projekteja toteuttavalle organisaatiolle. Kyselyssä voidaan 

tiedustella paitsi projektiin osallistuneiden henkilöiden arviota omasta 

osaamisestaan myös arviota projektipäälliköstä, jonka projektissa he ovat 

toimineet. Nämä kyselyt voidaan toteuttaa nimettömänä. Vastaukset antavat 

nimettöminäkin yleiskuvan siitä mitä asioita voimalaitoksen organisaation 

projektiosaamisessa tulee kehittää ja mihin asioihin projektipäälliköiden 

osaamisessa ollaan tyytyväisiä tai kriittisiä. Projektitoimiston ulkopuolisen 

henkilöstön osaamista voidaan arvioida myös projektipäälliköiden ja projektien 

omistajien tekemien arvioiden kautta. Lisäksi projektien toimittajilta voi pyytää 

palautetta projektiosaamisen tasosta heidän projektissaan. 

 

Osaamisen kartoitus voidaan kytkeä etenkin yksilötasolla luontevasti osaksi 

olemassa olevaa performance development process (PDP) -prosessia, johon kuuluu 

olennaisena osana kehityskeskustelut. Työntekijän itsearviointi on hyvä tehdä 

ennen tällaista kehityskeskustelua, sillä sitä voidaan hyödyntää lähtökohtana 

keskustelussa. Tällöin esimies voi antaa oman näkemyksensä arvioinnista ja tuoda 

myös esille osaamista, jota yksilö ei välttämättä ole muistanut vastata. 

Kartoituksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota osaamiseen, joka ilmenee 

hiljaisena tietona. Nämä on havaittava, jotta niiden kehittämiseen ja siirtämiseen 
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toisille voidaan kiinnittää erityistä huomiota. Kartoituksen tekemisessä on hyvä 

hyödyntää myös vertaisarvioita. Kehityskeskustelun tai itsearvion mukana voidaan 

pyytää näkemystä yleisesti kollegoiden osaamistasosta ja siitä, mitä tiettyjä 

osaamisia työyhteisössä tulisi kehittää. 

 

Henkilöiden osaaminen täytyy  myös arvioida jollakin skaalalla.  Case-

organisaatiolla on tietyt konsernitasolla määritellyt yleisen tason osaamiset 

projektijohtamisen toimiperheelle.  Case-konsernin määrittelemät osaamiset ovat 

kuitenkin melko yleisiä, joten organisaatiolla on tarve arvioida osaamisia myös 

näiden ulkopuolelta. Tietyn osaamisen skaala voidaan muodostaa esimerkiksi 

asteikolle 0-5, jossa 5 on kartoituksen perusteella havaittu korkein osaamisen taso 

kyseisessä organisaatiossa tai muu todettu tavoitetaso. Jos kartoituksessa todetaan, 

että yksilöllä ei ole jotakin osaamista, tulee arvioida yksilön kykyä ja halua kehittyä 

tässä asiassa. 

 

Kartoituksen päätteeksi tuloksia verrataan osaamisvaatimusten määrittelystä 

dokumentoituihin vaatimuksiin ja toteutetaan puuteanalyysi, jossa tarkastellaan 

minkä osaamisen tai osaamisalueen kehitykseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

Tärkeää on tarkastella myös osaamisalueita, joissa ollaan suoriuduttu erityisen 

hyvin. Nämä voivat olla potentiaalisia alueita, joiden osaamista voidaan 

mahdollisesti myydä myös ulkopuolisille asiakkaille tai pyrkiä levittämään 

laajemmalle yhtiön sisällä. 

 

5.4. Osaamisen kehityssuunnitelmien laatiminen 

Kun tarvittu osaaminen on määritelty, täytyy sekä case-organisaatiolle että 

yksilöille luoda kehityssuunnitelma, jonka myötä tarvittu osaaminen saavutetaan. 

Osaamisen kehityssuunnitelman laatiminen tehdään osana olemassa olevaa PDP-

prosessia, jolloin tässä suunnitelmassa otetaan jatkossa painavammin huomioon 

projektiosaamisen kehitys. 
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Yksilön kehityssuunnitelma laaditaan yhteistyössä projektitoimiston, osaamisen 

tukitiimin, esimiehen ja henkilöstöhallinnon kanssa. Näin varmistetaan, että kaikki 

osapuolet ovat sitoutuneet suunnitelman toteuttamiseen ja ne voivat edesauttaa sen 

toteutumista mahdollisimman hyvin. Yksilölle on tehtävä selväksi, kuinka hänen 

kehityssuunnitelmansa palvelee organisaation kehittymistä sekä hänen omaa 

uraansa. Yksilön on kuitenkin itse hallittava omaa oppimisprosessiaan, joten 

suunnitelma ei saa olla liian yleisluontoinen vaan yksilön henkilökohtaiset kyvyt, 

halut ja oppimistavat tulee huomioida suunnitelmassa. Suunnitelmien laadinnassa 

on tärkeää, että se ei kuormita yksilöä liikaa. Suunnitelmien toteutukseen täytyy 

varata ja myöntää riittävästi aikaa ja resursseja. 

 

Yksilön tarpeiden lisäksi kehityssuunnitelmissa tulee huomioida myös kehitettävän 

osaamisen laatu. Hiljaisen tiedon osuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

Hiljaista tietoa ei luonteensa vuoksi voi suoraan kouluttaa työntekijöille. 

Kehityssuunnitelmassa tämä voi ilmentyä etenkin erilaisten menetelmien kuten 

mentorointi- ja työparimenetelmien hyödyntämisenä. Näissä hiljaista tietoa omaava 

kokeneempi työntekijä pyrkii tiiviin vuorovaikutuksen kautta siirtämään omaa 

osaamistaan kokemattomammalle kollegalle. 

 

Kehityssuunnitelmissa voidaan hyödyntää ICB:a Siinä kuvataan projekteissa 

toimivalta henkilöltä vaadittava osaaminen, joten sitä voidaan hyödyntää 

tavoitteena ja kehitystä voidaan seurata sitä vasten. Mikäli yksilö haluaa kehittyä ja 

haastaa itseään projektipäällikkönä, ICB:a vasten tehty kehityssuunnitelma kehittää 

projektipäällikön osaamista kansainvälisesti käytetyn viitekehyksen sisällä ja 

myöhemmin projektipäällikkö voidaan sertifioida IPMA.n  vaatimuksia vastaan. 

 

Osaamisen kehityssuunnitelma luodaan yksilöiden lisäksi myös case-

organisaatiolle. Kehityssuunnitelman tehtävä on osoittaa, kuinka organisaation 

osaaminen saadaan sille tasolle, joka on osaamisvaatimusten määrittelyvaiheessa 



60 

 

 

tehty. Etenkään organisaation kehityssuunnitelman ei tulisi olla yksivuotinen, vaan 

suunnittelua tulee tehdä rullaavasti useamman vuoden tähtäimellä. Samoin myös 

organisaation osaamisvaatimukset tulee määritellä useamman vuoden tähtäimellä. 

 

5.5. Osaamisen hankinta 

Osaamisen hankinnassa keskiössä ovat ne toimenpiteet, joilla case-organisaatio ja 

yksilöt toteuttavat kehityssuunnitelmiaan. Osaamisen hankintaa toteutetaan 

nykytilanteessa pääsääntöiesti koulutuksen ja oman työkokemuksen kautta. Tämä 

perustuu käytössä olevaan 70/20/10 lähestymistapaan oppimisen ja kehittymisen 

varmistamiseksi. Lähestymistavan ajatuksena on, että oppimisesta 70 % tapahtuu 

työssä oppimalla, 20 % toisilta oppimalla ja 10 % koulutuksella.  

 

Olemassa olevan osaamisen kehittäminen onnistuu parhaiten oman työn kautta ja 

tämä on linjassa yhtiön periaatteiden kanssa. Kuitenkin etenkin uuden sekä sellaisen 

osaamisen, jota työntekijä ei normaalissa työssään päivittäin käytä, kehittämisessä 

tulee hyödyntää erilaisia koulutuksia. Koulutukset tulee suunnitella yhdessä 

osaamisen tukitiimin kanssa, jotta niillä voidaan hyödyttää mahdollisimman suurta 

joukkoa. Koulutuksia voi järjestää sisäisesti, jolloin jonkin alueen erityisosaaja 

järjestää koulutuksen kollegoilleen. Joissain osa-alueissa on taas tehokkainta 

hyödyntää yhtiön ulkopuolista asiantuntijayritystä. Etenkin projektitoimintaan 

liittyen on saatavilla laaja-alaisesti erilaisia koulutustilaisuuksia ja kursseja. Case-

organisaatiolla onkin jo valmiiksi toimivia suhteita tällaisiin palveluntarjoajiin, 

joten näitä kannattaa hyödyntää myös jatkossa.  

Toisilta oppiminen on myös tärkeä tapa kehittää osaamista. Hiljaista tietoa on 

mahdollista levittää organisaatiossa, kun kokeneempi ja nuorempi työntekijä 

toimivat tiiviissä vuorovaikutuksessa. Tässä esimerkiksi mentorointi- ja 

työparimenetelmä ovat mahdollisia. Näidenkin toteutumista tulee seurata tiiviisti, 

että kaikki osapuolet ovat sitoutuneita kehitykseen. 
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Myös rekrytoinnit tulee pitää yhtenä osaamisen hankintamenetelmänä.  

Rekrytoimalla täysin uusi henkilö voidaan organisaatioon saada nopeasti paljon 

uutta tarvittavaa osaamista. On tärkeää, että uuden henkilön osaaminen saadaan 

tehokkaasti hyödynnettyä ja siirrettyä myös muille työntekijöille. Tässäkin on hyvä 

huomioida myös uuden henkilön hiljainen tieto. Uutta henkilöä rekrytoitaessa 

tuleekin suurin paino antaa sille, mitä osaamista hän voi tuoda organisaatioon. 

Uudelle rekrytoitavalle ei saa antaa tehtäväpohjaisesti liian tarkkoja 

osaamisvaatimuksia vaan pyrkiä hyödyntämään hänen tuomaansa osaamista 

mahdollisimman laajasti. 

 

Osaamisen kehityssuunnitelmien toteutumista tulee seurata. Osaamisen 

kehittäminen ei saa aiheuttaa kohtuutonta työkuormaa eikä se myöskään saa 

kohtuuttomasti vaikeuttaa normaalien työtehtävien suorittamista. 

Kehityssuunnitelmien toteutumista tuleekin tarkastella useammin kuin kerran 

vuodessa. Jos huomataan, että kehityssuunnitelma ei olekaan realistinen tai että se 

aiheuttaa kohtuutonta stressiä, on oltava valmis muokkaamaan suunnitelma. 

Suunnitelman muokkausta ei voi tehdä esimies tai työntekijä yksin, vaan 

tarkoituksena on uudessakin tilanteessa löytää ratkaisu, joka palvelee parhaiten 

case-organisaation osaamisen kehittämistä kokonaisuutena huomioiden samalla 

työntekijän omat toiveet ja tarpeet. 

 

5.6. Kerätyn tiedon analysointi 

Osaamisen hallintaprosessin aikana kertyy paljon tietoa. Jokaisessa vaiheessa 

tehdyt analyysit, tarkastelut ja suunnitelmat tulee dokumentoida, jotta niitä voidaan 

arvioida suhteessa toteutuneisiin tuloksiin. Organisaatiotasolla tarkastellaan onko 

osaamisen kehitys ollut sellaista, mitä vaatimusten määrittelyn yhteydessä 

arvioitiin. Jos kehitys on poikennut suunnitellusta, tulee paitsi osaamisen 

kehityssuunnitelmaa, myös vaatimuksia ja niiden aikataulutusta arvioita. Yleisesti  

tulee arvioida myös ovatko määrittelyvaiheessa tehdyt oletukset enää relevantteja. 
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Yksilötasolla tarkastellaan yksilöisen kehityssuunnitelmien toteutumista. Tämä 

arviointi tehdään ensin yksilöiden kanssa osana PDP-prosessia. Tämän jälkeen 

tulokset voidaan yhdistää ja tarkastella, onko yksilöiden osaamisen kehityksessä 

ollut systemaattisia ongelmia, jotka tulee huomioida seuraavalla kerralla 

kehityssuunnitelmia tarkistettaessa. Kehityssuunnitelmien toteutumisen arviointia 

helpottaa, jos suunnitelmassa on selkeät tavoitteet. 
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6. Osaamisen kehittämisprosessin jalkautus 

Case-organisaation projektitoiminnan resurssit ovat nykytilanteessa erittäin 

kuormitettuina investointien ja muiden hankkeiden suuren määrän vuoksi. Tämän 

lisäksi case-organisaatiossa ei ole aikaisemmin toteutettu osaamisen hallintaa tässä 

muodossa, joten osaamisen hallinnan kehittämisprosessin toimenpiteet ovat 

toiminnassa uutta ja ne tulevat ainakin aluksi muun toiminnan päälle. Tämä voi 

muodostuva varsinkin alkuvaiheessa haastavaksi. Onkin tärkeää, että osaamisen 

hallinnan käytännöt saadaan käyttöön vaiheittain, jotta prosessin käyttöönotosta ei 

aiheudu kerralla liian suurta kuormaa - liian suuri muutos voi aiheuttaa 

vastareaktion, jonka myötä prosessin jalkautus jää puolitiehen. 

 

Osaamisen kehittämisen on tultava osaksi organisaation normaalia toimintaa. Se ei 

voi olla itsessään projekti, jonka lopputuloksena on parempi osaaminen valituissa 

asioissa. Jalkautus on tarkoitus toteuttaa vaiheissa. Tarkoituksena on, että prosessin 

toteutus aloitetaan rajatusti lisäämällä kierros kierrokselta uusia elementtejä 

mukaan prosessiin entisiä unohtamatta. Jokaisella kierroksella saadaan kuitenkin 

hyötyjä käyttöön. Vaiheittaisella jalkautuksella voidaan myös havaita, mikäli 

prosessin jokin osa-alue ei alkuperäisistä arvioista poiketen toimikaan. Tällöin 

rajatulla laajuudella ja ihmismäärällä prosessiin tehtävien muutosten toteuttaminen 

on helpompaa. Alun pienempi laajuus myös helpottaa prosessin hallittavuutta, kun 

toimintamallit ovat organisaatiolle vielä uusia. 

 

Osaamisen kehittäminen on jaoteltu neljään vaiheeseen. Vaihe vaiheelta prosessiin 

lisätään uusia sidosryhmä sekä kartoitukset ja toimenpiteet kohdennetaan yhä 

suuremmalle joukolle. Vaiheiden sisältö on esitetty taulukossa 5. Vaiheet voivat 

tarpeen ja resurssien mukaan osua myös päällekkäin. Esimerkiksi ensimmäisten 

kartoituksen osalta tehtyjä kehityssuunnitelmia toteutettaessa voidaan jo aloittaa tai 

toteuttaa seuraavan vaiheen laajuuden mukainen jäsentely ja määrittelyvaihe. 
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Taulukko 5. Osaamisen hallinnan prosessin jalkautuksen vaiheet 

Jalkautuksen 

vaihe 

Tärkein vaatimusten lähde Osaamisen kehityksen painopiste 

1. Projektitoimiston ydinkyvykkyydet PMO henkilöstön ja PMO organisaation 

osaaminen 

2. Investointien asettamat vaatimukset   PMO:n ja muiden projekteihin 

osallistuvien henkilöiden osaaminen 

3. Voimalaitoksen ulkopuolelta tulevat 

tarpeet 

Projektiosaamisen tukee myös muun 

organisaation tavoitteita 

4. Kokonaisvaltainen vaatimusten 

tunnistaminen  

Kartoitus, suunnittelu ja kehitys koskee 

kaikkia projektitoiminnassa toimivia 

tahoja 

 

6.1.  Ensimmäinen vaihe 

Jalkautuksen ensimmäisessä vaiheessa prosessissa keskitytään projektitoimiston 

sekä sen henkilöstön osaamiseen. Jäsentelyvaiheen tarkastelun kohteena on se, 

mikä tekee projektitoimistosta kilpailukykyisen toimijan investointiprojektien 

toteutuksessa. Projektitoimiston ulkoinen tarkastelu ulotetaan voimalaitoksen 

johdon ja projektien omistajien näkemyksiin siitä, mitä projekteilta ja 

projektitoiminnalta odotetaan nyt ja mikä näiden rooli on tulevaisuudessa. 

 

 

Osaamisvaatimusten määrittelyssä keskitytään tarkastelemaan projektipäälliköiden 

ja projektitoimiston organisaation osaamiselle aiheutuvia vaatimuksia käynnissä 

olevien projektien ja tarkasteltavien sidosryhmien osalta. Suurelta osin henkilöstö 

koostuu päätoimisista projektipäälliköistä. Näkemysten perusteella voidaan jo 

alustavasti arvioida, onko projektitoiminnan osaamisessa selkeitä puutteita joillain 

osa-alueilla ja toisaalta aiheutuuko projektitoiminnalle joitain kohtuuttomia 

vaatimuksia ja odotuksia. Menneiden ja käynnissä olevien projektien perusteella 

voidaan myös arvioida millaisia osaamisvaatimuksia tulee asettaa eri 

kypsyystasolla oleville projektipälliköille. Organisaation osaamisen osalta 
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tarkastellaan, onko toteutetuissa investoinneissa sen tyyppisiä projekteja, joissa 

johdonmukaisesti epäonnistutaan jossain osa-alueessa. Lisäksi arvioidaan 

organisaation kykyä tuottaa tietoa projekteista päätöksentekoa varten sekä onko 

tiedon tuottamisessa heikkoja osa-alueita. 

 

Osaamisen kartoitus toteutetaan yksilötasolla mahdollisimman laajana jokaiselle 

projektitoimistossa työskentelevälle. Osaamisen kartoituksessa on hyvä hyödyntää 

itsearviointia, joka toimii keskustelun pohjana. Kartoitus toteutetaan 

mahdollisuuksien mukaan osana normaalin PDP-prosessin mukaista 

kehityskeskustelua. Jokaisen yksilön kohdalta tarkastellaan organisaation sisällä ja 

ulkopuolella käydyt koulutukset sekä työn kautta tulleet kokemukset ja opit. 

Kartoitus tehdään myös organisaatiotasolla itsearviointina sekä sidosryhmien 

arvioina. Kartoitusten tulokset tuodaan yhteen ja lopputulosta arvioidaan 

vaatimusten määrittelyn tuloksia vastaan puuteanalyysiä. Näin saadaan selville ne 

osa-alueet, joilla yksilöiden osaamista täytyy kehittää. Analyysin pohjalta nähdään 

samalle ne alueet, joita organisaationa täytyy kehittää. Lisäksi pyritään 

havaitsemaan puhtaasti organisatorisia haasteita kuten resurssien tehokasta 

hyödyntämistä, projektipäälliköiden käytössä olevien työkalujen hyödyntämistä 

sekä organisaation ihmisten välisiä vuorovaikutussuhteita ja ilmapiiriä. 

 

Kehityssuunnitelmat sekä yksilöille että organisaatiolle luodaan tehdyn 

puuteanalyysin pohjalta. Tärkeää on, että yksilöt pääsevät vahvasti osallistumaan 

oman kehityssuunnitelmansa laatimiseen. Kehityssuunnitelmien täytyy kuitenkin 

kokonaisuutena palvella ja kehittää etenkin niitä osa-alueita, joilla osaaminen on 

organisaation tasolla vaatimuksiin nähden puutteellista. Tärkeää on, että yksilöllä 

on aito kiinnostus, halu ja kyky toteuttaa omaa kehityssuunnitelmaansa. 

Organisaatiossa täytyy  myös varmistua siitä, että yksilöille annetaan riittävät 

mahdollisuudet toteuttaa kehityssuunnitelmaansa. Organisaation 

kehityssuunnitelmassa listataan niitä toimenpiteitä, jossa prosesseja ja menettelyitä 

voidaan tehostaa haluttujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 
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Osaamisen hankintavaiheessa kehityssuunnitelmia viedään eteenpäin. Etenkin 

jalkautuksen tässä vaiheessa on erittäin tärkeää kerätä mahdollisimman paljon 

tietoa ja seurata suunnitelmien toteutumista aktiivisesti. Case-organisaatiossa 

täytyy olla valmiina muokkaamaan kehityssuunnitelma jos havaitaan, että  

toteutuminen on epärealistista tai se ei vastaa odotuksia tai vaatimuksia. 

Seurannassa on tärkeää, että eri kehityskohteille on määritetty mittaristo, jolla 

toteutumista voidaan seurata ja arvioida. 

 

Kerätyn tiedon analysointiin  on hyvin tärkeässä osassa etenkin jalkautuksen 

ensimmäisessä vaiheessa. Analysoinnissa tulee keskittyä paitsi prosessista 

saatuihin tietoihin ja suunnitelmiin myös itse prosessin toimivuuteen. Prosessin 

seuraavaa kierrosta sekä jalkautuksen toista  vaihetta varten toimintatapoihin ja 

menettelyihin tulee tehdä muutoksia, mikäli havaitaan tehottomuutta tai 

toimimattomuutta. Tärkeässä osassa on myös prosessissa mukana olleiden 

henkilöiden kokemus prosessista. Etenkin heidän, joille kehityssuunnitelma 

laaditaan, tulisi tuntea yhteyttä prosessiin. 

 

6.2.  Toinen vaihe 

Prosessin jalkautuksen toisessa vaiheessa jäsentelyvaiheeseen tuodaan mukaan 

vahvasti voimalaitoksen tulevat investoinnit. Kaikki investointien PTS:ssä olevat 

hankkeet käydään läpi yhdessä projektien omistajien sekä PHC:n ja investointien 

pääsuunnittelijan kanssa. Näistä pyritään tunnistamaan minkälaista osaamista niissä 

erityisesti tullaan tarvitsemaan. Lisäksi historiatietoon peilaten arvioidaan, mitkä 

investoinnit tulevat olemaan kaikkein haastavimpia ja näin ollen tarvitsevat 

kokeneemman projektipäällikön ja -ryhmän. Investointien osaamistarpeiden 

arviointi otetaan jatkossa osaksi  investointiprosessia, jolloin osaamisen 

tunnistaminen tehdään heti, kun hanke tuodaan osaksi PTS:ää. Näin investoinnin 

haastavuus ja erityiset osaamistarpeet ovat näkyvissä heti investoinnin 

ideointivaiheessa, milloin tarpeista saadaan näkyvyyttä tulevaisuuteen. Näiden 

lisäksi jäsentelyvaiheessa voidaan paremmin tunnistaa projektitoiminnan 
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ydinosaaminen ensimmäisen vaiheen tarkastelujen pohjalta. Näitä peilataan koko 

voimalaitoksen, divisioona ja konsernitason strategioihin ja visioon. 

 

Osaamisvaatimusten määrittely tehdään ensimmäisen vaiheen lisäksi nyt myös 

huomioon ottaen voimalaitoksen tulevien investointien projektitoimistolle 

aiheuttamat erityiset osaamishaasteet. Osaamisten kartoitus toteutetaan 

projektipäälliköiden osalta samalla tavoin kuin ensimmäisessä vaiheessa  mutta 

investointien erityiset haasteet otetaan keskusteluun painokkaammin. Tässä 

vaiheessa tunnistetaan, onko joitain tietynlaisia investointeja, joihin tarvittaisiin 

erityistä projektipäällikköosaamista tulevaisuudessa. Lisäksi tehdään alustava 

kartoitus projektiin osallistuvien voimalaitoksen ja suunnitteluorganisaatioiden 

henkilöiden osaamisesta. Tämä toteutetaan haastattelemassa projektipäälliköitä ja 

projektien omistajia. Heiltä pyydetään näkemystä siihen, millä osa-alueilla 

projektiryhmäläisten projektiosaamista tulisi kehittää. 

 

Osaamisen kartoitusvaiheessa toteutetaan ensimmäisen vaiheen toimenpiteiden 

lisäksi projektiosaamisten kartoitusta laajemmin myös muissa organisaatioissa. 

Arviointia varten tietoa kerätään projektipäälliköiltä sekä projektien omistajilta. 

Tämän lisäksi kartoitusta voidaan toteuttaa myös itsearviointikyselynä etenkin 

projekteissa aikaisemmin toimineille asiantuntijoille. He arvioivat millaista 

osaamista he olisivat tarvinneet, jotta projektissa toimiminen olisi tehokkaampaa. 

 

Osaamisen kehittämissuunnitelmat päivitetään yksilöiden osalta PDP-prosessin 

yhteydessä sekä organisaation osalta osana normaalia vuosisuunnittelua. 

Projektitoimiston organisaatioon liittyvien kehityssuunnitelmia laaditaan myös 

yleisluontoisempi kuvaus ja havainnot siitä, millaista (projekti)osaamista 

voimalaitoksen- ja suunnitteluorganisaatioissa tulisi lisätä, jotta projektit 

toteuttaisivat parhaiten niille asetettuja tavoitteita ja vaatimuksia. Tämän 

kuvauksen avulla voidaan käydä asianosaisten organisaatioiden sekä osaamisen 
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tukitiimin kanssa keskusteluja mahdollisuuksista ja tavoista, joilla kyseisiä 

osaamisia voidaan parantaa. 

 

Osaamisen hankintavaihe toteutuu samalla tavalla kuin ensimmäisessä vaiheessa. 

Edelleen suunnitelmien toteutumisen seuranta ja palautteen kuunteleminen on 

hyvin tärkeää. Muiden organisaatioiden projektiosaamisen kehitystä pyritään 

tukemaan mahdollisuuksien ja yksilöiden mielenkiinnon mukaan. 

Projektitoimiston ulkopuolisten organisaatioiden projektiosaamista voidaan 

kehittää esimerkiksi pyrkimällä saamaan uusia asiantuntijoita osallistumaan 

projekteihin. Tässä on tärkeää, että voimalaitoksen johto sekä linjaesimiehet 

sitoutuvat projektiosaamisen kehittämiseen ja tukevat yksilöiden mahdollisuutta 

osallistua projekteihin. Lisäksi osaamisen tukitiimin kanssa voidaan suunnitella 

linjaorganisaation projektiosaamisen kehittämiseen tähtääviä koulutuksia. 

 

Kerätyn tiedon analysointi toteutetaan kuten ensimmäisessä vaiheessa  mutta 

palautetta ja kokemuksia kerätään etenkin muilta organisaatioilta, jotta ne osataan 

ottaa parhaalla mahdollisella tavalla huomioon prosessissa. 

 

6.3.  Kolmas vaihe 

Jalkautuksen kolmannessa vaiheessa jäsentelyvaiheen tarkastelu laajennetaan myös 

palvelujen myyntiorganisaatioon. Tällöin projektitoimiston ja voimalaitoksen 

projektitoiminnan ydinkyvykkyyksiä analysoidaan myös ulkoisten asiakkaiden 

näkökulmasta. Tarkastelussa huomioidaan case-organisaation palvelujen myynnin 

strategia ja tavoitteet sen suhteen, millaisia palveluja myydään ja pyritään myymään 

tulevaisuudessa. Lisäksi vaiheessa tarkastellaan voisiko voimalaitoksen 

projektitoiminnalla olla näiden suhteen jotain annettavaa nyt tai tulevaisuudessa.  
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Osaamisvaatimusten määrittelyssä jalkautuksen toisen vaiheen lisäksi otetaan 

huomioon myyntiorganisaation strategia ja tavoitteet. Tässä vaiheessa tarkastellaan 

sitä, millaista osaamista myyntiorganisaatio tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa, onko 

heillä sitä itsellään ja voiko voimalaitoksen projektitoimisto auttaa mahdollisten 

puutteiden täydentämisessä 

 

Kartoitusvaiheessa prosessiin liitetään myyntiorganisaation osaamisen kartoitus. 

Tämän voi toteuttaa yhteistyössä myyntiorganisaation johdon ja esimiesten kanssa. 

Myyntiorganisaatiosta pyritään tunnistamaan sellaisia osaamisalueita, joita 

projektitoimiston osaaminen täydentää joko heti tai niin, että kyseistä osaamista on 

mahdollista ja järkevää kehittää jatkossa. Lisäksi tarkastelussa on hyvä huomioida 

se, onko myyntiorganisaatiossa osaamista, joka täydentää projektitoimiston 

osaamista. Kartoituksessa huomioidaan myös onko organisaatioilla yhteisiä 

kehityskohteita, joiden kehittämisessä yhteistyö olisi kannattavaa.  

 

Kehityssuunnitelmia laadittaessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös 

muiden organisaatioiden tarjoamat tilaisuudet projektitoimijoiden osaamisen 

lisäämisessä. Näin osaamista voidaan siirtää myös organisaatiorajojen yli. 

Tällainen vuorovaikutus palvelee molempien organisaatioiden osaamisen 

kehittämistä. Tällaista kehitystä voidaan toteuttaa esimerkiksi toteuttamalla 

projektipäällikkövaihtoa organisaatioiden kesken tai ottamalla toisesta 

organisaatiosta ihmisiä mukaan projekteihin. 

 

Osaamisen hankintaa suoritetaan kehityssuunnitelmia toteuttamalla. 

Analysointivaiheessa myyntiorganisaation rooli otetaan huomioon ja tarkastellaan, 

onko yhteistyöllä saavutettu haluttuja tavoitteita. 
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6.4.  Neljäs vaihe 

Tässä vaiheessa osaamisen hallintaprosessin tulisi käynnistyä ensi kertaa 

kokonaisuudessaan ilman, että prosessiin tuodaan täysin uusia elementtejä. 

Jäsentelyvaiheessa päivitetään ydinosaamisanalyysi, tarkistetaan case-yhtiön ja 

voimalaitoksen strategian tuomat vaatimukset ja tunnistetaan uudet osaamistarpeet 

päivitettyjen investointien kautta.   

 

Osaamisvaatimusten määrittelyssä pyritään luomaan kattava näkymä 

osaamiskuormasta eli siitä, miten erilaista osaamista vaativat projektit asettuvat 

aikataulullisesti. Huomioon otetaan myös ulkoisen myynnin projektit. 

Kartoitusvaihe on luonteva osa kevään PDP-prosessia ja kehityskeskusteluja, 

jolloin osaamistilanne saadaan päivitettyä ja osaamiskuorman perusteella voidaan 

tarvittaessa tehdä tarkennuksia kehityssuunnitelmiin. Kehityssuunnitelmia 

laadittaessa ja päivitettäessä tarkastellaan, kuinka suunnitelma on aikaisemmin 

toteutunut. Myös organisaation osaaminen ja sen puutteet ja tavoitteet ovat tiedossa 

ja organisaation osaamisen kehittäminen on osa normaalia vuosisuunnittelua. 

 

Osaamisen hankinnassa keskitytään kehityssuunnitelmien toteuttamiseen. 

Olemassa olevaa osaamisportfoliota verrataan kehityssuunnitelmiin ja arvioidaan 

saadaanko näillä täytettyä havaitut puutteet osaamisessa. Arvion perusteella 

harkitaan rekrytointeja, mikäli puutteita ei ole riittävän nopeasti täytettävissä muilla 

keinoin.  

 

Prosessin analysointi tapahtuu osin jo prosessin aikana ja kehityssuunnitelmien 

toteutumista voidaan seurata määriteltyjen mittareiden perusteella. Tehdyt 

toimenpiteet dokumentoidaan, jotta niiden vaikutus voidaan todentaa. Analyysistä 

otetaan opiksi ja prosessin eri vaiheita kehitetään havaittujen puutteiden mukaisesti. 
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7. Johtopäätökset 

Osaamisen hallinnan ymmärtämiseksi tarkasteltiin osaamista yksilön ja 

organisaation näkökulmasta. Osaaminen on terminä hyvin monitulkintainen ja sille 

on useita eri määritelmiä tarkastelunäkökulmasta riippuen. Erilaisista tulkinnoista 

ja määritelmistä on hyvin vaikea koota yleispätevää määritelmää. Osaamista onkin 

käsiteltävä  aina sellaisena ilmiönä, joka soveltuu kuhunkin kontekstiin. Osaamisen 

hallinnan prosessissa osaamisella on tarkoitettu niitä tietoja, taitoja ja asenteita, 

joita yksilöllä on. Tämä on linjassa myös voimalaitoksen yleisten osaamisen 

hallinnan määritelmien kanssa. Kuitenkin etenkin osaamisen kehityssuunnitelmia 

laadittaessa yksilön osaamista on hyvä tarkastella myös muista näkökulmista ja 

arvioida esimerkiksi osaamisen vaikutusta yksilöön tai osaamisen muodostumista 

vuorovaikutuksessa. Hiljaisen tiedon huomioiminen omana erityispiirteenään on 

tärkeää, jotta organisaatiossa voidaan aidosti panostaa sen jakamiseen. 

 

Yksilöiden osaamisen kehittämisen lisäksi yhtä tärkeää on kehittää 

projektitoimiston organisaation osaamista kokonaisuutena. Yksilöiden osaamisen 

kehittämisen tulee tähdätä siihen, että niillä palvellaan parhaiten organisaation 

ydinosaamisia ja ydinkyvykkyyksiä. Pätevimmätkään yksilöt eivät riitä, mikäli 

organisaatio ei pysty hyödyntämään heitä tehokkaasti. Yksilöitä tulee ensisijaisesti 

hyödyntää heidän omien vahvuuksiensa kautta eikä pyrkiä muokkaamaan heitä 

tarkkojen tehtäväkuvien mukaisiksi.  

 

Projektitoimistossa merkittävin osaaminen ja muulle organisaatiolle lisäarvoa 

tuova elementti on projektiosaaminen. Kirjallisuus ja alan standardit käsittelevät 

projektiosaamista painottuen vahvasti projektipäällikkyyteen. Projektipäälliköllä 

onkin tärkeä rooli projektin suunnittelussa ja toteutuksessa. Tämän lisäksi 

projektiosaamista tulisi kuitenkin ajatella laajemmin kuin pelkän projektipäällikön 

ominaisuutena. Projektin omistajan, projektiryhmän jäsenten ja muiden 

asiantuntijaresurssien on myös osattava toimia projekteissa. Projekteissa 

työskentely eroaa ainutlaatuisuutensa ja määräaikaisuutensa vuoksi merkittävästi 
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tavallisesta linjatyöskentelystä. Yksilöiden lisäksi myös organisaation rakenteiden 

ja asenteiden tulisi palvella projektien toteutusta. 

 

Kirjallisuudessa tunnistetut osaamisen kehittämisen prosessit ovat 

perusrakenteeltaan melko samanlaisia. Ne pohjautuvat melko intuitiivisesti 

vaiheisiin osaamisen tunnistus, hankinta ja käyttö. Tämä on myös hyvin linjassa 

STUK:en asettamiin osaamisen kehittämisprosessin vaatimuksiin. Kirjoittajasta 

riippuen näitä vaiheita kuitenkin jaotellaan ja painotetaan hieman eri tavalla myös 

kontekstista riippuen.  

 

Muodostetussa konstruktiossa osaamisen hallinnan ja kehittämisen prosessi on 

jaoteltuna kuuteen kirjallisuudesta tunnistettuun vaiheeseen. Tämä rakenne valittiin 

siksi, että se palvelee case-organisaatiota tilanteessa, jossa osaamisen hallinta on 

tunnistettu tärkeäksi kehityskohteeksi mutta systemaattista toteutusta ei 

projektiosaamisen kannalta ole ollut. Koska osaamisen hallintaa ei ole aikaisemmin 

systemaattisesti toteutettu, konstruktiossa painotettiin jäsentely- ja 

määrittelyvaiheita. Nämä ovat tärkeitä vaiheita missä tahansa organisaatiossa mutta 

case-organisaatiossa näiden merkitys korostuu, kun prosessia jalkautetaan 

ensimmäistä kertaa. Ensimmäisten vaiheiden analyysi on merkittävässä osassa 

siinä, että yksilöiden kehityssuunnitelmat vastaavat mahdollisimman hyvin 

organisaation nykyisiä ja tulevia osaamistarpeita. 

 

Jäsentely- ja määrittelyvaiheiden jälkeen osaamisen kartoitus tulee olemaan myös 

merkittävässä osassa. Voimalaitoksella ja yrityksessä yleisemmin on jo 

aikaisemmin kartoitettu laajasti merkittävimpiä osaamisia erillisenä projektina. 

Kartoitus on kuitenkin keskittynyt etenkin tekniikan osa-alueiden osaamiseen ja 

projektiosaamisen kartoitus on jäänyt pienemmälle merkitykselle. Näitä tuloksia 

tulee kuitenkin hyödyntää myös projektitoimiston osaamisen hallinnassa, sillä ne 

antavat hyvän lähtökohdan muun kuin projektiosaamisen kartoitukselle. 

Projektitoiminnan osaamiskartoitusta helpottavat etenkin hyvin toteutetut 
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jäsentely- ja määrittelyvaiheet. Yksilön on helpompi tarkastella omaa osaamistaan, 

kun vertailukohtana on organisaatiosta jo tunnistetut osaamiset. Kartoituksen 

luotettavuuden lisäämiseksi se tulisikin toteuttaa yksilön itsearvioinnin ja 

esimiehen arvion lisäksi myös vertaisten arvioita hyväksi käyttäen. Osaamisen 

itsearvioinnin yhteydessä voidaan pyytää arvioimaan millaista osaamista hän näkee 

kollegoiden omaavan.  

 

Kehityssuunnitelmien laadinnassa keskeiseksi nousee tehdyn puuteanalyysin 

oikeellisuus sekä oikein valitut osaamisen kehittämismenetelmät. Vajavaisella 

puuteanalyysillä kehittämissuunnitelmat eivät palvele parhaalla tavalla 

organisaation osaamista. Yksilötasolla osaaminen kuitenkin lisääntyy ja lisäyksellä 

voi olla muita hyötyjä kuin puuteanalyysissä tunnistetut tarpeet. Yksilötasolla 

osaamisen kehittämismenetelmät tulee valita sekä kehitettävän osaamisen että 

yksilön ominaisuuksien ehdolla. Puutteisiin tiedossa voidaan vaikuttaa erilaisilla 

koulutuksilla mutta esimerkiksi osaamista projektin aikataulun laadintaan voidaan 

kehittää parhaiten osallistumalla todellisten projektien valmisteluun. 

Kehityssuunnitelmissa on tärkeää myös huomioida hiljaisen tiedon siirtyminen 

organisaatiossa. Esimerkiksi mentoroinnin lisäksi sitä voidaan edesauttaa 

pyrkimällä tietoa jakavaan organisaatiokulttuuriin. 

 

Prosesseja toteutetaan aina tietyssä kontekstissa. Tällöin on tärkeää kiinnittää 

huomiota myös siihen, kuinka prosessi saadaan jalkautettua käytäntöön juuri 

tietyssä organisaatiossa. Jalkautuksessa ja toteutuksessa on huomattava, että 

osaamisen hallinnan prosessi vaatii ylimääräisiä resursseja. Prosessia on hyvin 

vaikea toteuttaa ilman, että niin esimiehiltä kuin työntekijöiltäkin osoitetaan siihen 

työaikaa. Case-organisaatiossa tähän on varauduttu nimeämällä projektitoimistoon 

työtehtävä, jonka vastuulla on osaamisen kehittäminen. Hän tulee projektitoimiston 

päällikön tuella toteuttamaan ja viemään eteenpäin osaamisen hallinnan prosessia 

organisaatiossa. 
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Menetelmänä konstruktiivinen tutkimus soveltui hyvin osaamisen hallinnan 

prosessin luomiseen. Laajalla katsauksella kirjallisuuteen osaamisen hallinnasta 

prosessiin pystyttiin erottamaan selkeät oleelliset vaiheet. Tutkimissani lähteissä 

jäsentely- ja määrittelyvaiheita ei eroteta selkeästi toisistaan.  Nämä on mahdollista 

toteuttaa ainakin osittain päällekkäin mutta mielestäni niiden välille tehty ero on 

oleellinen. Etenkin ensimmäistä kertaa prosessia käynnistettäessä on tärkeää, että 

kaikki projektitoiminnan osaamiseen vaikuttavat tekijät tunnistetaan. Tämä on 

yksinkertaisempaa toteuttaa, mikäli heti ei pyritä arvioimaan minkälaista osaamista 

mikäkin tekijä edellyttää. Prosessin vakiinnuttua osaksi normaalia toimintaa 

jäsentelyvaihe on nopea toteuttaa mikäli oleellisia muutoksia nykyiseen tai tulevaan 

toimintaympäristöön ei ole havaittu. 
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8. Yhteenveto 

Tässä työssä tarkoituksena oli muodostaa osaamisen hallinnan prosessi case-

organisaatiolle pohjautuen aiheesta jo tutkittuun teoreettiseen tietoon. Työ 

toteutettiin hyödyntämällä konstruktiivista tutkimustapaa, jossa tarkoituksena on 

juuri olemassa olevaa teoriatietoa hyödyntäen luoda ratkaisu, konstruktio, 

reaalimaailman ongelmaan. Tutkimusprosessissa on tarkoituksena, että 

ongelmanratkaisun kautta voidaan tuottaa uutta tietoa olemassa olevan teoriatiedon 

tueksi ja lisäksi. Case-organisaationa työssä oli voimalaitoksen projektitoiminnasta 

vastaava organisaatio. Heidän vastuullaan on pääasiassa voimalaitoksen 

kunnossapitoinvestointien toteuttaminen ja johtaminen mutta yhtiössä myydään 

saman toimialan palveluja myös ulkopuolisille asiakkaille. Case-organisaatiota ei 

näissä ole vielä kuitenkaan hyödynnetty. Konstruktion rakentamiseen 

hyödynnettiin tutkittua tietoa yksilön ja organisaation osaamisesta, 

projektiosaamisesta sekä osaamisen hallinnasta.  

 

Osaaminen ei käsitteenä ole yksiselitteinen. Yksinkertaisimmillaan osaaminen 

käsitetään tiedoiksi ja taidoiksi, jotka yksilö tarvitsee tietyn tehtävän 

toteuttamiseen. Tätä määritelmää käytetään myös case-organisaation yleisissä 

osaamisen hallintaan ja kehittämiseen liittyvissä ohjeissa. Kirjallisuudessa 

osaamista on tarkasteltu usealla eri tavalla mutta usein nämä tarkastelut jakautuvat 

kolmeen: yksilön toiminnaksi, toiminnan lopputuloksen laaduksi tai yksilön 

piileväksi ominaisuudeksi. Näiden näkökulmien sisällä osaamista on usein jaettu 

eri komponentteihin, esimerkiksi sisäisiin taitoihin, ihmissuhdetaitoihin, 

johtamistaitoihin ja liiketoimintataitoihin. Yleisesti voidaan sanoa, että osaaminen 

kuitenkin nähdään muodostuvat usean eri komponentin vuorovaikutuksessa. Yksi 

tärkeä piirre osaamisessa on hiljainen tieto. Hiljainen tieto on henkilökohtaista ja 

sitä on vaikea tuottaa muille jaettavaan muotoon. Hiljainen tieto on kuitenkin 

merkittävä osa osaamista ja se muodostuu yksilölle kokemuksen ja käytännön 

kautta. Osaamisen siirrossa organisaatiossa onkin tärkeää, että löydetään myös 

oikeat työkalut ja tavat, joilla hiljaisen tiedon tuoma osaaminen saadaan jaettua 

muillekin yksilöille. 
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Organisaation osaaminen on tiiviisti yhteydessä ydinosaamisen käsitteeseen. 

Luodakseen kilpailuetua ja pärjätäkseen kilpailussa organisaation on kyettävä 

luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia hyödyntämällä ydinosaamistaan, jota 

muualla ei ole. Se on jokaiselle organisaatiolle yksilöllinen yhdistelmä liiketoiminta 

ja yksilöiden osaamista. Organisaation osaaminen yleisemmin sisältää asioita, 

kuten kyvyn hyödyntää sen omistamia resursseja, kyvyn houkutella uusia 

henkilöresursseja ja kyvyn toteuttaa palveluja asiakkaan vaatimusten mukaisesti. 

Organisaation osaamisen kehittämisen tavoitteena onkin palvelujen  laadun 

varmistaminen asiakkaalle.  

 

Projektien toteuttamiseen keskittyvälle organisaatiolle projektiosaaminen ja sen 

kehittäminen on toiminnalle oleellisinta. Projektiosaamisella tarkoitetaan 

johtamisjärjestelmää, prosesseja ja menettelyitä, joiden avulla projektit toteutetaan 

aikataulussa, budjetissa ja vaatimusten mukaisesti. Projekteja toteuttavan 

organisaation osaaminen muodostuu kokonaisuudessaan toiminnallisen, 

strategisen, ihmis- ja projektiosaamisen vuorovaikutuksesta. Itse projektien 

toteuttamisessa tarvittavia osaamisia on käsitelty laajasti alalla laajasti 

hyödynnetyissä standardeissa. Niissä on kuvattu ne osaamiset, jotka paitsi 

projektipäälliköiden, myös muiden projektiin osallistuvien henkilöiden tulisi hallita 

projektien onnistumisen varmistamiseksi. Tutkimusten mukaan näiden standardien 

osaamisalueiden täyttyminen parantaa projektien onnistumisastetta. 

Projektiosaamisen lisääminen voi myös tuoda organisaatiolle kilpailuetua etenkin, 

jos tietotaidon jakaminen on organisaatiossa tehokasta. 

 

Osaamisen hallinnalla tarkoitetaan tapaa, jolla organisaatio organisoi ja hallinnoi 

henkilöstön osaamista. Tavoitteena on, että organisaatio suoriutuisi tehtävistään 

paremmin. Osaamisen hallintaankin on erilaisia lähestymistapoja. 

Hallitsemislähtöisissä organisaatioissa toiminta on hierarkkista ja ylhäältä käsin 

johdettua. Sitouttamislähtöisissä organisaatioissa taas yksilöitä pyritään 

sitouttamaan harjoittelun ja koulutuksen kautta. Työtehtävät ovat väljästi 

määriteltyjä ja koordinointi tapahtuu yhteisten tavoitteiden kautta muodollisten 
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työtehtävien sijasta. Lähtökohtaisesti osaamisen hallinta on parempaa 

sitouttamislähtöisissä organisaatioissa. Organisaatiot voi jaotella osaamisen 

hallinnan suhteen myös tehtävä- tai osaamislähtöisiin. Tehtävälähtöisissä 

organisaatioissa perusyksikkönä on työ ja organisaatio muodostuu työtehtävien 

ympärille. Tällöin keskitytään tunnistamaan se osaaminen, jota tarvitaan aina tietyn 

tehtävän toteuttamiseen. Osaamislähtöisissä organisaatioissa perusyksikkönä on 

yksilö ja organisaatiossa keskitytään siihen, mitä osaamista huippuyksilöt 

hyödyntävät tehtävää toteuttaessaan. Näkökulmana on se, mihin kaikkeen yksilö 

osaamisensa kautta kykenee.  

 

Osaamisen hallinnassa haasteeksi voi nousta se, kuinka osaaminen määritellään. 

Vaarana on, että geneerisiä osaamisia listataan loputtomiin ja tätä listaa sitten 

hyödynnetään osaamisportfoliona. Tällaisessa toiminnassa on riskinä, että 

osaaminen ja pätevyydet sekoittuvat toisiinsa ja että työntekijältä vaadittu listan 

mukainen pätevyys ei enää liitykään itse työtehtäviin. Osaamisen mittaamisessa 

taas haasteeksi muodostuu etenkin pehmeiden taitojen arviointi. Mittaamisesta 

tulee myös helposti itse tarkoitus, jolloin  aitoon oppimiseen ei enää keskitytä sen 

vaatimalla tavalla. Osaamisen hallinta ja kehittäminen voi aiheuttaa yksilöille myös 

stressiä. Tämän välttämiseksi on tärkeää, että yksilö on tiiviisti mukana 

suunnittelemassa kehityssuunnitelmaansa. Tärkeää on myös, että yksilölle  

tarjotaan riittävästi aikaa ja resursseja osaamisensa kehittämiseen suunnitelman 

mukaisesti. 

 

Osaamisen hallintaa varten on kirjallisuudessa tunnistettu useita erilaisia prosesseja 

ja menetelmiä. Perusluonteeltaan nämä prosessit noudattavat samoja vaiheita 

osaamisen tunnistamisesta, osaamisen hankintaan ja osaamisen käyttöön. Näiden 

vaiheiden painotukset ja jaottelut kuitenkin vaihtelevat suurestikin prosessista 

riippuen.  Prosessin alussa on tärkeää tunnistaa, mitä osaamista yksilöltä tai 

organisaatiolta tarvitaan ja kartoittaa mitä osaamista nyt jo löytyy. Näiden pohjalta 

toteutetaan osaamisen hankinta. Osaamista voidaan hankkia erilaisia 

kehityssuunnitelmia toteuttamalla, yhteistyöllä esimerkiksi yliopistojen kanssa tai 
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rekrytoimalla. Lisäksi osaamisen käytön aikana tulee seurata, kuinka tehdyt 

osaamisen hallinnan toimenpiteet ovat vaikuttaneet. Osaamisen hallinnassa 

lähtökohdaksi voidaan ottaa myös osaamismallien rakentaminen, jolloin osaamisen 

hallintaa toteutetaan verraten luotuun osaamismalliin, joka kuvaa esimerkiksi 

huippuosaajan, tehtäväjoukon tai työtehtävän osaamiset. Tällaisessa lähestymisessä 

on olennaista, että osaamismalli itsessään on rakennettu systemaattisesti ja että se 

kuvaa osaamista oikein.  Yksilön kehittämisen kannalta henkilökohtainen 

kehityssuunnitelma ja sen toteutumisen seuranta on tärkeää.  Niihin ja niiden 

toteuttamiseen panostaminen johtaa todennäköisesti myös siihen, että osaamisen 

hallinta kokonaisuutena on hoidettu paremmin. 

 

Case-organisaation tarpeita varten luotiin tarkasteltua teoreettista tietoa hyödyntäen 

kuusivaiheinen osaamisen hallinnan prosessi. Prosessissa oli tärkeää, että se ei ole 

ristiriidassa voimalaitoksella jo olemassa olevien yleisemmän tason koulutus- ja 

HR-menettelyiden kanssa. Lisäksi prosessissa huomioitiin, että se noudattaa 

voimalaitoksen toimintaa seuraavan viranomaisen ohjeistoa. Osaamisen hallinta 

jaettiin (1) jäsentelyvaiheeseen, jonka tarkoituksena on tunnistaa kaikki 

osaamisvaatimuksia asettavat tahot tai lähteet. (2) Osaamisvaatimusten 

määrittelyvaiheessa tarkoitus on jäsentelyvaiheen tulosten pohjalta tunnistaa 

merkittävimmät vaatimusten lähteet ja tunnistaa niiden asettamat 

osaamisvaatimukset. Tuloksena case-organisaatiolla on lista siitä, millaista 

osaamista organisaatiolta tullaan tulevaisuudessa tarvitsemaan. (3) Osaamisen 

kartoitus ja puuteanalyysi -vaiheessa kartoitetaan case-organisaation osaaminen 

sekä yksilö- että organisaatiotasolla. Kartoituksessa hyödynnetään organisaatiossa 

jo olemassa olevia prosesseja, joihin sisältyvät esimerkiksi puolivuosittaiset 

kehityskeskustelut. Kartoituksen ja osaamisvaatimusten määrittelyn kesken 

toteutetaan puuteanalyysi, jolloin kehittämistä vaativat osaamiset saadaan 

tunnistettua. (4) Kehityssuunnitelmien laadinta -vaiheessa luodaan yksilö- ja 

organisaatiotasolla suunnitelmat siitä, kuinka puuteanalyysin osoittamat puutteet 

saadaan täytettyä. Suunnitelmien laadinnassa tulee huomioida yksilöiden erilaisten 

osaamisten ja eri oppimiskykyjen asettamat vaatimukset osaamisen 

kehittämismenetelmiä valittaessa.  (5) Osaamisen hankintavaihe keskittyy tehtyjen 
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suunnitelmien toteuttamiseen ja toteutuksen seurantaan. (6) Kerätyn tiedon 

analysointivaiheessa prosessin palaute ja kehityssuunnitelmien etenemisestä 

kerätty tieto vedetään yhteen ja tarkastellaan mahdollisia puutteita. Oppien mukaan 

prosessin toteutukseen tehdään tarvittaessa muutoksia. 

 

Koska osaamisen hallinta on case-organisaatiossa tässä laajuudessa uutta toimintaa, 

prosessissa keskityttiin erityisesti alkupäähän. Alkupäässä tehtävät määrittelyt ja 

tarkastelut luovat pohjan osaamisen ja osaamisen hallinnan kehitykselle. Prosessia 

toteutettaessa prosessin ensimmäisiin kolmeen vaiheeseen vaadittava työmäärä 

pienenee, sillä jatkossa näissä vaiheissa riittää, kun olemassa olevia tietoja 

päivitetään. Prosessin uutuuden ja vaadittavan työmäärän vuoksi prosessin 

jalkautus on myös suunniteltu tehtävän useassa vaiheessa. Vaiheissa keskitytään 

etenkin prosessin alkupään osalta kierros kierrokselta suurempaan joukkoon niin 

kartoitettavia kuin osaamisvaatimuksia asettavia sidosryhmiä. 

 

Konstruktiivinen tutkimustapa soveltui työhön hyvin. Menetelmällä saatiin 

yhdistettyä akateemisesta kirjallisuudesta löytyvä tieto voimalaitoksen oman 

osaamisen kehittämisen osaamiseen ja käytäntöihin. Osaaminen ei ole 

kirjallisuudessa yksitelitteisesti määritelty ilmiö. Kuitenkin eri tulkintoja 

tarkastelemalla voitiin tunnistaa piirteitä, jotka osaamisen hallinnassa tulee ottaa 

huomioon. Osaamisen hallinta ja sitä toteuttavat käytännöt olivat yhteneväisemmin 

määritelty kirjallisuudessa. Tässäkin kuitenkin pystyttiin tunnistamaan erilaisia 

kokonaisuuksia, jotka osaamisen hallinnan prosessissa tulee ottaa huomioon. Case-

organisaation prosessista muodostettiin suoraviivainen mutta samalla tunnistettiin 

riittävästi yksittäisiä vaiheita, jolloin olennaiset asiat tulevat tunnistetuksi. 

Todettiin, että prosessin alkupäälle tulee antaa erityinen painotus, sillä prosessin 

loppupää ja tulevat kierrokset pohjautuvat tehdyille määrittelyille vahvasti. 
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