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Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella osaamisen ja tiedon 

johtamista. Työssä tarkastellaan aiheeseen liittyviä teoreettisia kehyksiä. 

Työ ei sisällä empiiristä tutkimusosaa. 

 

Tutkimuksen teoreettisina viitekehyksinä ovat eri tutkijoiden näkemykset 

tiedon ja osaamisen johtamisesta, tiedon ja osaamisen johtamisen 

sukupolvista, tiedon ja osaamisen johtamisen yhdistymisestä sekä 

näkemykset osaamisen kehittämisestä.  

 

Tutkimus osoittaa selkeästi osaamisen ja tiedon tärkeyden ja merkityksen 

organisaatiolle. Tulevaisuuden kilpailukyky rakentuu paljolti juuri 

osaamisen varaan. Osaaminen voidaan jakaa eri alueisiin, mistä yleinen 

näkemys osaamisen ja tiedon jakautumisesta. Osaamisen 

kehittämisprosessi etenee useilla tutkijoilla samansuuntaisesti visiosta ja 

strategiasta kehittämissuunnitelmaan. Tiedon luomisen tärkeys on päivä 

päivältä merkittävämpää myös organisaation osaamisen kannalta. 

Knowledge Managementin ja Competence Managementin kehitys ajan 

kuluessa kohti integroitunutta ja systeemistä näkemystä, missä molempien 
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mahdollisuutena voidaan pitää koko systeemin hallintaa kohti itse 

uudistuvaa organisaatiota mahdollistaa myös ymmärryksen teorioiden 

viidakossa. 
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1 JOHDANTO 
 

Organisaatioiden kehittäminen on mielenkiintoinen ja haastava alue. 

Otalan (2006) Tiedon ja osaamisen johtamisen –opintojaksokuvauksessa 

kiteytyy hyvin osaamisen, tiedon ja osaamisen johtamisen merkitys 

yritykselle, jossa osaaminen ja tieto määritellään yrityksen keskeisiksi 

resursseiksi. Niiden kehittämisen ja johtamisen tulee olla tavoitteellista. On 

tärkeää, että yrityksessä osataan selvittää millaista tietoa ja osaamista 

tavoitteet liiketoiminnassa edellyttävät, miten tätä tietoa voidaan hankkia, 

hyödyntää tehokkaasti sekä johtaa tavoitteellisesti. Yrityksessä yritetään 

löytää tapoja, joilla uuden tiedon luomista ja uusien innovaatioiden 

tuottamista nopeutettaisiin. Tällöin hiljainen tieto on muutettava näkyväksi 

tiedoksi, osaamisen jakamista on tuettava ja tiedon käyttöä tehostettava. 

Siten investoinnit osaamiseen näkyvät yrityksen markkina-arvon nousuna. 

Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että yrityksissä osaamisen ja 

tiedon johtamista opitaan arvioimaan ja mittaamaan sekä osataan 

raportoida tuloksista. (Otala 2006.) 

 

Nyky-yhteiskunnassa kiristyvän kilpailun tuomat vaatimukset 

organisaatiolle ja sen henkilöstölle kasvavat koko ajan. Yritykset ja 

organisaatiot kohtaavat jatkuvasti uudenlaisia haasteita, kun 

toimintaympäristöt muuttuvat, globalisoituvat ja teknologia kehittyy. Tällöin 

myös organisaation osaamisvaatimukset kasvavat. Jotta tästä 

turbulenssista voitaisiin selvitä vaaditaan organisaatiolta ja erityisesti sen 

johdolta näkökulmia, linjauksia, halukkuutta ja tukea organisaation 

kehittämiseen. Myös Otalan (2005, 3) mukaan Suomen kilpailukyvyn 

kannalta on ensiarvoisen tärkeää investoida aineettomaan varallisuuteen, 

osaamiseen, innovaatioihin ja ihmisten yhteistyöhön. Tärkeää on 

nimenomaan oppia kohdentamaan ja johtamaan näitä investointeja oikein, 

jolloin nimenomaan osaamisen johtaminen korostuu (Ibid.).   

 

Seuraavassa Ståhlen ja Grönroosin (1999: 96 – 97) määrittelemiä 

muutamia organisaation perusvälineitä, joilla organisaatio voi hallita 
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jatkuvaa kehitystä. Ensinnäkin organisaation tulee varmistua siitä, että sen 

henkilöstöllä on selkeä tieto arvoista, visioista, strategiasta, tavoitteista ja 

prosesseista, jotka ohjaavat organisaation toimintaa. Jotta henkilöstölle 

muodostuisi tämä selkeä kuva, on kaikki tieto ilmaistava selkeästi ja niin 

yksinkertaisesti, että henkilöstö pystyy muistamaan ja sisäistämään nämä. 

Toiseksi henkilöstön täytyy tiedostaa organisaation muiden työntekijöiden 

tavoitteet, voimavarat ja osaaminen. Siksi jatkuva kommunikointi ja 

yhteydenpito ovat ensiarvoisen tärkeitä ja tämä on turvatta oikealla 

organisaatiorakenteella ja käytänteillä. Kolmanneksi on huolehdittava siitä, 

että toimintaa ja tuloksia arvioidaan jatkuvasti erilaisin mittarein ja 

analysointimenetelmin. Tällöin toimivan ja systemaattisen 

palautejärjestelmän luominen on tärkeää. Ståhle ja Grönroos (Ibid.) 

puhuvatkin tällöin ns. yrityksen toiminnan peilistä, jota voidaan kuvata 

seuraavalla ketjulla: mittaus -> analysointi -> keskustelu -> johtopäätökset 

-> seuranta. Ketjussa kaikkien työntekijöiden tulee mukana ja ketjun 

toiminta on oltava säännöllistä. Ståhlen ja Grönroosin (Ibid.) mukaan on 

myös muistettava, että kaikkia tietoteknisiä laitteita jotka tukevat ja 

helpottavat ihmisten välistä vuorovaikutusta, on myös syytä käyttää 

kommunikaation ylläpidon ja sujuvuuden helpottamiseksi.  

 

Useinkaan entinen osaaminen ei enää riitä vaan täytyy jatkuvasti kyetä 

ennakoimaan tulevaisuutta ja tulevaisuuden osaamistarpeita. Täten myös 

osaamisen ja tiedon johtamisella on yrityksen menestykseen keskeinen 

merkitys. Hyrkäs & Ståhle (2005, 2) mainitsevat osaamisen ja osaamisen 

johtamisen olevan yhä merkittävämpi myös organisaation työhyvinvoinnin 

ja tuloksellisuuden kannalta.  Osaaminen on tärkeä kilpailuedun lähde. 

Yhä selkeämmin tiedostetaan osaavan, innostuneen ja sitoutuneen 

henkilöstön tärkeä merkitys kilpailu- ja menestystekijänä (Hannus 2004, 

250). Globaaliin talouteen on tullut muutoksia, jotka vaikuttavat yrityksen 

kilpailukykyyn ja johtamiseen. Entiset pelisäännöt eivät enää päde 

markkinoilla ja yritysten välisessä kilpailussa. (Teece 2000, 5.)  
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Niinpä tarkasteltaessa yritysten ja organisaatioiden strategioita perustuvat 

ne nykyään usein organisaation resursseihin. Resurssiperustaisen 

tarkastelulähtökohdan mukaan yrityksen ja organisaation kilpailukyvyn 

lähteinä ovat kompetenssit, kyvykkyydet ja taidot (Nonaka & Takeuchi 

1995, 46).  

 

Ruohotien (2000, 20) mukaan organisaation tulevaisuuden menestys 

perustuu siihen kuinka organisaatio kykenee ylläpitämään, kehittämään, 

koordinoimaan ja hyödyntämään omaa osaamistaan. Pelkkä 

ydinosaaminen ei riitä sillä lopulta osaaminen kuitenkin rakentuu osaavien 

henkilöiden ja työryhmien varaan. Yksilöiden osaaminen mahdollistaa siis 

organisaation osaamisen, se kuinka hyvin yksilöiden osaaminen pystytään 

yhdistämään tiimien osaamiseksi ja edelleen organisaation osaamiseksi 

muodostuu organisaation osaamisen ytimeksi (Ibid.). 

 

Sekä Ruohotien (Ibid.) että Ståhlen ja Grönroosin (1999, 10) mukaan 

monissa yrityksissä on vielä paljon käyttämättömiä sellaisia sisäisiä 

voimavaroja, joilla ne pystyvät kehittämään kilpailukykyään, jos vain on 

kykyä oppia ja rakentaa uusia osaamisen yhdistelmiä. 

 

1. 1 Tutkimuksen rakenne,  tavoitteet ja taustaa 

 

Osaamisella tarkoitetaan työn vaatimien tietojen ja taitojen hallintaa sekä 

niiden soveltamista käytännön tehtäviin. Osaaminen voidaan jakaa yksilö- 

ja organisaatiotason osaamiseen. Osaamisen johtamisella kiinnitetään 

huomiota organisaatiossa olevan tiedon ja osaamisen hallintaan ja 

kehittämiseen ja organisaatiossa tapahtuvan oppimisen ohjaamiseen. 

Osaamisen johtaminen on strategista johtamista ja voidaan toteuttaa 

erilaisten nimikkeiden alla. (Hyrkäs & Ståhle 2005) 

 

Osaaminen on hyvin laaja käsite ja se kostuu niin yksilön osaamisesta, 

tehtävän vaatimusten mukaisesta osaamisesta, tiimiosaamisesta, 
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organisaation sisäisten eri osastojen ja yksikköjen sekä koko 

organisaation osaamisesta. Osaamista voidaan lähestyä monista eri 

näkökohdista. Käsitteellinen epäselvyys tuo omat vaikeutensa osaamisen 

käsittelyyn. On tärkeää määritellä, mistä näkökulmasta osaamista 

milloinkin lähestytään. (Sydänmaalakka 2000, 126.) 

 

Osaamiseen liittyy myös monia eri tieteenaloja. Tämän tutkimuksen 

tavoitteena on tarkastella osaamista tietojohtamisen ja osaamisen 

johtamisen näkökulmasta. Tarkastelukohteena on sekä yksilö- että 

organisaatio-osaaminen. 

 

Itseäni on häirinnyt se, että tietojohtamista käsitellään usein jonakin 

irrallisena kummajaisena ilman sen kummempaa linkittymistä käytäntöön 

tai kokonaisuuteen. Tämän tutkimuksen yhtenä tavoitteena on tuoda esille 

tietojohtamisen merkitys osaamisen johtamisessa.  

 

Tutkimus on teoreettinen. Tässä työssä tarkastellaan ja kuvataan erilaisia 

kirjallisuudessa esiintyneitä yleisiä käsityksiä osaamisesta ja osaamisen ja 

tiedon johtamisesta. Lisäksi kuvataan henkilöstön ja organisaation 

kehittämiseen liittyviä toimintamuotoja. 

 

1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuksen viitekehys 
 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella osaamisen ja tiedon 

johtamista. Työssä tarkastelen nimenomaisesti aiheeseen liittyviä 

teoreettisia kehyksiä. Tutkimuksessa työstetään teoriaviitekehystä 

etsimällä vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: 

• Mitä on organisaation tieto, osaaminen, osaamisen ja tiedon 

johtaminen? 

• Mikä merkitys osaamisella organisaatiolle on?  

• Organisaation osaamisen, kompetenssien kehittäminen 
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Organisaation kehittämistä voidaan pitää hyvin monivaiheisena ja 

moninaisena prosessina ja se sisältää erilaisia vaiheita ja toimenpiteitä 

kehitysprosessin tavoitteista riippuen, siksi myös tieteellisestä 

näkökulmasta tarkasteltuna ei aina ole helppoa määritellä, mitä 

tieteenalaisuuksia kehitysprosessi ja –menetelmät pitävät sisällään. 

Kehitysprosessit usein heijastelevatkin useamman tieteenalan 

näkökulmia. Myös tässä työssä osaamista lähestytään useammasta 

näkökulmasta.   

 

Jotta tietoa ja osaamista voidaan johtaa ja hallita täytyy tunnistaa 

tarvittava osaaminen, olemassa oleva ja puuttuva osaaminen ja tehdä 

toimenpiteet osaamisen kasvattamiseksi. Osaamisen, suhteiden ja tiedon 

virtauksen kokonaisuuden hallintakyky on  edellytys yrityksen 

tietopääoman hallitsemiselle (Ståhle & Grönroos 1999: 81). 
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2 TIETO JA TIETOPÄÄOMA 
 

Tiedon käsite on hyvin moninainen ja se esiintyy hyvin erilaisissa 

yhteyksissä, joissa sen merkitys ja tarkoitus voi vaihdella. Seuraavassa 

tarkastellaan tiedon ja siihen keskeisesti liittyvää tietopääoman käsitettä. 

 

2.1 Tieto  
 

Ståhlen & Grönroosin (1999, 49) mukaan tieto-sanaa käytetään usein 

synonyymina informaatio-sanalle. Tieto on kuitenkin laajempi käsite. 

Informaatiota voidaan kuvata datana eli merkkijonona, joka on 

ymmärrettävissä jos sillä on merkitystä vastaanottajalle. Muille data voi 

olla täysin merkityksetöntä. Tieto puolestaan sisältää sekä informaation 

että vaikutuksen, jolloin tieto on muuttunut inhimilliseksi tiedoksi. Kun 

tietoa kyetään soveltamaan ratkaistaessa tai suorittaessa tehtävää on 

kyse jo osaamisesta. (Ibid.) 

 

Nonaka & Takeuchi (1995) ovat edelleen kehittäneet  Polanein (1983) 

määrittelemää tiedonrakennetta. Nonakan & Takeuchin (1995, 8, 56) 

tietoteorian mukaan on olemassa erilaista tietoa ja tieto voidaan jakaa 

kahteen eri pääluokkaan: hiljaiseen eli piilevään, kokemukselliseen ei-

strukturoituun tietoon (tacit knowledge) ja eksplisiittiseen eli täsmälliseen 

strukturoituun tietoon (explicit knowledge). Hiljainen tieto on 

henkilökohtaista, kontekstiin sidottua ja siksi vaikeasti formalisoitavaa ja 

siirrettävää. Sitä on vaikea täsmentää, ilmaista ja jakaa. (Ibid.) Hiljainen 

tieto on tietoa, jota ei voida tarkasti määritellä. Ihmisten osaamisesta 

suurin osa perustuu juuri tähän piilevään ja kokemusperäiseen tietoon.  

(Ståhle & Grönroos, 1999.) Kokemukseen perustuva osaaminen ja 

arvovalinnat ovat tätä hiljaista tietoa. Käsitteiden sisältöön ja toisaalta 

tiedon tuottamisen prosessiin jäsentyvät keskustelu hiljaisen ja ilmiasuisen 

tiedon välisistä suhteista. Tällöin käsitteissä on kyse informaation 

rakenteen oivaltamisesta ja tiedon tuottamisessa sovelletaan tätä 
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prosessia työelämään. (Tietoyhteiskuntatiimi 2000.) Eksplisiittisellä tiedolla 

viitataan tietoon, joka on siirrettävissä formaaliin, systemaattiseen 

muotoon. Se voi olla myös kodifioitua ja se voidaan ilmaista sanoin ja 

numeroin. (Nonaka & Takeuchi 1995, 8, 59.) Nonakan & Takeuchin (1995) 

mukaan eksplisiittinen tieto on vain jäävuoren huippu ja hiljainen tieto 

muodostaa pääasiallisen tiedon.   

 

Tiedon luomisessa korostetaan nimenomaan tacit-tiedon merkitystä. 

Teorian pohjana on epistemologinen puoli, joka liittyy tiedon luonteeseen. 

Mutta koska tiedon luomista tarkastellaan organisatoriselta näkökannalta 

ja teoriaan liittyy myös ontologinen puoli, joka selittää olevaisen luonnetta 

ja liittyy tiedon luomisen tasojen olemuksiin (yksilö, ryhmä, organisaatio ja 

organisaatioiden välinen) ja tuo se täten linkin yksilön ja organisaation 

välille. (Nonaka & Takeuchi 1995, 56 – 57.) 

 

Epistemologisessa puolessa tiedon muutos tapahtuu tacit-tiedon explicit-

tiedon välillä, jolloin tieto syntyy ja kasvaa hiljaisen tiedon ja eksplisiittisen 

tiedon vuorovaikutuksen kautta. Jotta hiljaista tietoa voitaisiin jakaa 

eteenpäin ja voitaisiin kommunikoida, täytyy hiljainen tieto muuttaa 

ekplisiittiseen muotoon. Organisaation tiedon lisäämiseksi, täytyy 

eksplisiittisestä tiedosta päästä jälleen hiljaiseen tietoon. (Nonaka & 

Takeuchi 1995.)  

 

Tätä muutosta voidaan tarkastella neljän eri muutosmallin mukaisesti. 

Nämä mallit ovat: Hiljaisen tiedon jakaminen eli sosialisaatio 

(socialization), ulkoistaminen (externalization), yhdistäminen (combination) 

sekä sisäistäminen (internalization). Nämä mallit eivät ole riippuvaisia 

toisistaan, mutta vuorovaikutus synnyttää spiraalin, josta kutsutaan 

tietospiraaliksi (Nonaka & Takeuchi 1995, 61 – 72.)  

 

Sosialisaatiossa opitaan toisilta hiljaista tietoa ja jaetaan sitä eli henkilöt 

vaihtavat kokemuksia, tacit tietoa, ja oppivat tarkkailemalla toisiaan ja 

työskentelemällä yhdessä. Tällöin hiljainen tieto siirtyy hiljaiseksi eli 
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hiljainen tieto muuntuu muidenkin kuin vain tietävän yksilön hiljaiseksi 

tiedoksi. (Ibid.) 

 

Ulkoistamisessa hiljaiselle tiedolle annetaan täsmällinen muoto ja ilmaisu. 

Tällöin hiljainen tieto muuttuu eksplisiittiseksi, jotta tätä tietoa voitaisiin 

käyttää ja hyödyntää organisaatiossa mahdollisimman laajalti. Hiljainen 

tieto muuntuu käsitteellisen tiedon muotoon. (Ibid.) 

 

Yhdistämismallissa eksplisiittinen tieto muuttuu eksplisiittiseksi eli tieto 

muunnetaan uudenlaiseksi käsitteelliseksi tiedoksi. Tällöin uusi tieto 

yhdistetään vanhaan ja siten tuotetaan uutta tietoa. (Ibid.) Yksilötasolla on 

tässä vaiheessa nähtävä se hyöty, miten uusi yhteistyöllä esiin saatu uusi 

käsitteellinen tieto hyödyntää sekä omaa että tiimin tai koko yksikön tai 

organisaation innovatiivisuutta, tietopääoman kasvua ja uusien tuotteiden 

kehittämistä (Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta, 2001).  

 

Sisäistämisessä opittu tieto sisäistetään siten, että siitä tulee organisaation 

toimiva käytäntö. Tällöin eksplisiittinen tieto muuttuu hiljaiseksi ja uusi tieto 

sisäistetään organisaation hiljaiseksi tiedoksi.  (Nonaka & Takeuchi 1995, 

61 - 72.) 

 

 Hiljainen tieto Eksplisiittinen tieto 

Hiljainen tieto Sosialisaatio 

(Socialization) 

(muutos hiljaisesta tiedosta 

hiljaiseksi tiedoksi) 

Ulkoistaminen 

(Externalization) 

(muutos hiljaisesta tiedosta 

eksplisiittiseksi tiedoksi) 

Eksplisiittinen tieto Sisäistäminen 

(Internalization) 

(muutos eksplisiittisestä 

tiedosta hiljaiseksi tiedoksi) 

Yhdistäminen 

(Combination) 

(muutos eksplisiittisestä 

tiedosta 

eksplisiittiseksi tiedoksi) 

 

Taulukko 1. Mukaeltu Nonaka & Takeuchi (1995, 71-72) ja Pöyhönen 

(2002) 
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Näissä tietospiraaleissa avainkysymyksenä on ymmärtää muutosprosessi. 

Kuvattaessa spiraaleja voidaan todeta, että epistemologinen spiraali 

kohoaa vertikaalisti ylöspäin ja ontologinen etenee syklimäisesti 

vasemmalta oikealle ja takaisin oikealta vasemmalle. (Nonaka & Takeuchi 

1995, 90.)   

 

Tarkasteltaessa tietospiraalia ontologiselta suunnalta yksilöiden luoma 

tieto laajenee ryhmän ja organisaation tasoille. Tasot eivät ole riippuvaisia 

toisistaan, mutta ovat samoin kuin tiedon lajit vuorovaikutuksessa 

keskenään toistuvasti ja jatkuvasti.  (Nonaka & Takeuchi 1995, 72 - 73.)   

 

Strömmerin (1999, 178) kiteyttämänä Nonakan (1995. Ref. Strömmer 

1999, 178) mukaan tietoa ja osaamista voidaan tarkastella inhimillisenä 

prosessina, jonka menestys riippuu siitä miten ihmiset jakavat ja antavat 

omaa osaamistaan muille ja kuinka he vastaanottavat sitä toisiltaan. 

Keskeistä on siis vuorovaikutus. Johtamisella ja järjestelmillä voidaan 

tukea tätä. Organisaation tuleekin luoda edellytyksiä organisaation tiedon 

luomiselle 

 

Rastas & Einola-Pekkinen (2001, 46) kuvaa piilevän, hiljaisen tiedon 

määrittävän sen miten organisaatiossa tehdään valintoja ja päätöksiä. Se 

vaikuttaa organisaatioon muokkaamalla jäsenten yhteistä työyhteisöllistä 

olemusta ja käyttäytymistä esimerkiksi arvoja.  

 

Hiljaisen tiedon ymmärryksellä voidaan rakentaa organisaation 

yhtenäisyyttä ja vahvuutta. Tarkasteltaessa eksplisiittistä tietoa 

vahvuutena voidaan mainita sen vahvuus ylläpitää strategista ketteryyttä 

ja toiminnallista joustavuutta uudistamalla organisaation osaamista. 

(Rastas & Einola-Pekkinen 2001, 46.) 
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2.2 Tietopääoma 
 

Ståhle & Grönroos (1999, 50) määrittelevät tietopääoman yrityksen 

aineettomiksi omaisuuseriksi sekä kyvyksi ”käyttää informaatiota ja 

osaamista uusien ideoiden ja innovaatioiden jatkuvaan tuottamiseen”. 

Jolloin yrityksen tietopääomasta puhuttaessa liittyy siihen seuraava 

prosessi: datasta informaatioksi sekä informaatiosta tiedoksi ja 

osaamiseksi. (Ståhle & Grönroos 1999, 49 - 51.)  

 

Ståhle & Laento (2000, 29) mukaan tietopääoma koostuu kolmesta 

pääkohdasta: 1) aineeton varallisuus, 2) organisaation osaaminen ja 3) 

organisaation uudistumiskyky. Aineettomaan varallisuuteen kuuluvat 

aineettomat oikeudet, brandit, asiakas ja partnerisuhteet sekä tekniset 

järjestelmät. Organisaation osaaminen pitää sisällään yksilöiden 

kompetenssit ja organisaation suorituskyvyn. Organisaation 

uudistumiskykyyn puolestaan kuuluvat muutosvoima, innovatiivisuus sekä 

strateginen kyvykkyys. (Ståhle & Laento 2000.) Ståhle ja Grönroos (1999, 

51) ovat kiteyttäneet yrityksen tietopääoman seuraavan taulukon 2 

mukaisesti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strateginen reservi 

• kyky tuottaa ja tuotteistaa innovaatioita 

 

Aineeton pääoma 

• data 

• informaatio 

• immateriaalioikeudet 

• organisaatio 

 

Inhimillinen pääoma 

• osaaminen 

• motivaatio 

• sitoutuminen 
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Yrityksen tilanne, toimiala ja strategia määrittävät näiden pääkohtien 

keskinäisen tärkeysjärjestyksen. Tarkasteltaessa osaamista yrityksen 

tietopääomana sillä tarkoitetaan henkilöstön tietotaitoa, joka on yhdistetty 

yrityksen hallitsemaan informaatioon ja osaamisalustaan. Yrityksen 

yhteinen osaamisalusta muodostuu ajan kuluessa henkilöstön 

osaamisesta. (Ståhle & Laento 2000, 31.) 

 

Osaamisalustan muodostavat jatkuvasti syntyvää uutta tietotaitoa 

tallentavat ja kumuloivat käytännöt, prosessit ja järjestelmät. Tällöin myös 

yritykselle tärkeä organisaation osaaminen karttuu, mikä on tärkeää 

osaamisen pysyvyyden kannalta. Varsinainen kilpailuvoima yksilön ja 

organisaation osaamisesta syntyy osaamisten jatkuvasta 

vuorovaikutuksesta keskenään. (Ståhle & Laento 2000, 31 – 32.) 

 

Tieto ja osaaminen kiinnittyvät toisiinsa. Ensinnäkin tietoa voidaan pitää 

mekanismina, joka synnyttää uutta osaamista ja toisaalta ”on osattava 

myös hahmottaa se prosessi, jonka varassa syntynyt tieto luo uutta arvoa 

ja edellytyksiä ansaita” (Ståhle & Laento 2000, 42).   

 

Yritysten tuotteet, niin palvelut kuin itse tuote, perustuvat osaamiseen. 

Käyttäessään tätä osaamista yritykset operoivat tietopääomalla, jonka se 

hallitsee. Toisaalta yritys joutuu myös operoimaan tiedolla, jota sillä ei 

vielä ole. Niinpä tietopääoman hallinta edellyttää yritykseltä taitoa ohjata 

määriteltyä, tunnettua tietopääomaa eli soveltaa jo tunnettua tietoa sekä 

kykyä tuottaa uutta hyväksikäytettävää tietoa ja hallita tätä pääomaa. 

Puhuttaessa osaamispääomasta, tarkoittaa se vanhan soveltamisen että 

uuden kehittämisen kykyä. (Ståhle & Grönroos 1999, 76 – 77.) 

 

Sullivan (2000, 17) jakaa tietopääoman pääelementit inhimilliseen ja 

epäinhimilliseen. Inhimillinen pääoma sisältää ihmisten kokemuksen, 

know-how:n, taidot sekä luovuuden. Epäinhimillisellä pääomalla Sullivan 

puolestaan tarkoittaa (2000, 17 – 18) ns. koodattuja varoja kuten ohjelmat, 

dokumentit, suunnitelmat, prosessit sekä immateriaalioikeuksia.   
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Sveiby (1990, 96 -99) jakaa tietopääoman yksilöön sitoutuneeseen 

tietopääomaan ja organisaatioon sitoutuneeseen pääomaan. Yksilön 

kokonaiskompetenssi muodostaa yksilöpääoman, millä tarkoitetaan 

henkilön koulutusta, ammattikokemusta, henkilökohtaisia valmiuksia sekä 

henkilökohtaisia suhteita asiakkaisiin ja kollegoihin. Rakennepääomalla 

puolestaan tarkoitetaan mm. järjestelmiä, rutiineja, suhdeverkkoja ja 

imagoa. (Sveiby 1990, 96 –99.) 

 

Osaamisen, suhteiden ja tiedon virtauksen kokonaisuuden hallintakyky on  

edellytys yrityksen tietopääoman hallitsemiselle (Ståhle & Grönroos 1999: 

81). 

 

2.3 Tietopääoman elinympäristöt 
 

Viimeaikainen tutkimus ja kokemukset työpaikoilla toteutetuista 

kehittämishankkeista viittaavat siihen, että tiedon käsittelyä työssä 

joudutaan tietoyhteiskunnan oloissa entistä enemmän lähestymään 

laajasta, kollektiivisesta näkökulmasta. Tiedon moniulotteista rakennetta 

kuvaa myös hiljaisen tiedon käsite. (Tietoyhteiskuntaraportti, 2004.) 

Tiedon hallinnasta puhuttaessa saatetaan tiedon-käsitteellä tarkoittaa joko 

objektia tai prosessia. Objektina ajatellaan yleensä tietojärjestelmää, 

uudelleenorganisointia, ryhmätyöohjelmistoa tms. Tieto on tällöin kohde, 

joka voidaan määritellä ja jota voidaan hallita tietojärjestelmässä. Jos taas 

painopiste on ihmisten keskinäisissä ilmiöissä, kriittiset kysymykset 

asettuvat inhimillisen toiminnan arviointiin sekä inhimillisten kykyjen 

parantamiseen. Tällöin tieto on prosessi, joka koostuu monimutkaisesta 

joukosta osaamista ja tietotaitoa. Tällainen prosessi on jatkuvassa 

muutoksen tilassa. (Tietoyhteiskuntatiimi, 2002.) 

Organisaation kehityskulkuun ja modernin yrityksen pysyviin 

ominaisuuksiin kuuluu sekä mekaanisuus että orgaanisuus ja 
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dynaamisuus. Tietopääoma muodostuu näillä toimintakentillä keskenään 

erilaiseksi ja hallinta tapahtuu eri kentillä toisistaan poikkeavin, keskenään 

jopa ristiriitaisin keinoin. Yrityksen kolmiulotteisen luonteen ymmärtäminen 

on välttämätöntä, jos yritys haluaa hallita tietopääomaansa. Eri 

organisaatiotyypit vastaavat erilaista asiakas- ja sisäisten suhteiden 

muotoa sekä erilaista osaamisen tarvetta. Suhteet voivat olla joko 

kontrolloituja tai spontaaneja ja prosesseissa tarvittava osaaminen 

ennakoitavissa tai ennakoimatonta. (Ståhle & Grönroos, 1999, 65-71.) 

Tieto- ja toimintaympäristöt voidaan jakaa kolmeen erilaiseen 

ympäristöön: mekaaniseen, orgaaniseen ja dynaamiseen. Mekaaniselle 

organisaatiolle ja organisaation mekaaniselle osalle on tavoitteena 

pysyvyys, sen käyttämä tieto on määriteltyä ja eksplisiittistä. Suhteet ovat 

hierarkian määrittelemiä, tiedon virta muodostuu yksisuuntaiseksi ja 

johdon määräykset ovat laki. Orgaaniselle organisaatiolle on 

luonteenomaista pyrkimys hallittuun muutokseen. Tiedon ymmärretään 

olevan myös kokemusperäistä ja piilevää, suhteet ovat vastavuoroisia, 

konsensukseen pyrkiviä. Tiedon virta on edestakainen ja prosesseja 

hallitaan keskustelun, sovittujen toimintamallien ja itse arvioinnin keinoin. 

Dynaaminen organisaatio toimii nimensä mukaisessa ympäristössä. Sen 

tavoite on jatkuva innovointi ja organisaation luonne voi hyppäyksen 

omaisesti muuttua ratkaisevan innovaation seurauksena. Prosessien 

käyttämä tieto on intuitiivista. Ståhle & Grönroos (1999) katsovat yrityksen 

jopa toimivan potentiaalisen tiedon varassa. Suhteet ovat spontaaneja 

sekä verkostomaisia. Tiedon virta on kaoottinen ja sitä hallitaan 

verkostomaisten yhteyksien ja kontaktipintojen kautta välittyvien tietojen 

avulla. Hallintaa tuetaan tietojärjestelmien keinoin. Dynaamisen 

organisaation toiminta perustuu siihen, että kaaos voi järjestäytyä 

itsestään ja että entropiaa (eli epäjärjestystä) voidaan ratkaisevasti 

vähentää innovaatioiden avulla. (Ståhle & Grönroos, 1999, 72-107.) 

Seuraavassa taulukossa 3 on kuvaukset tietopääoman eri 

elinympäristöistä. 
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  Mekaaninen 

Yritysympäristö 

Orgaaninen 

yritysympäristö 

Dynaaminen 

Yritysympäristö 

  

Tavoite 

  

Pysyvyys 

  

Hallittu kehitys 

  

Jatkuva innovointi 

  

Tieto 

  

Määriteltyä 
eksplisiittistä 

  

Kokemusperäistä 
piilevää 

  

Intuitiivistä 
potentiaalista 

  

Suhteet 

  

Organisaatio-
hierarkian 
määrittelemiä 

  

Vastavuoroisia, 
konsensukseen 
pyrkiviä 

  

Spontaaneja, 
verkostomaisia 

  

Tiedon 
virta 

  

Yksisuuntainen 

  

Edestakainen 

  

Kaoottinen 

  

Hallinnan 
väline 

  

Johdon 
määräykset 

  

Dialogi, sovitut 
toimintamallit, 
itsearviointi 

  

Verkostovalmiudet 

 

Taulukko 3. Tietopääoman elinympäristö  (Ståhle & Grönroos 1999, 107.) 

 

Systeemin hallintaan vaaditaan aina kokonaisuuden muodostaminen 

tavalla tai toisella. On olennaista, miten ihmiset saavat tietoa 

kokonaisuudesta. Mekanistisessa systeemissä se tapahtuu yhtenäisen 

tiedonhallinnan kautta: tieto on täsmällistä ja vaikutussuhteet tarkoin 

määrätyt. Niitä käyttämällä saadaan organisaatio pysymään 

kokonaisuutena hallinnassa ja estetään toimintaa hajoamasta erilaisten 

intressien ristiriitoihin. (Tietoyhteiskuntaraportti 2004.) 

 

Mutta orgaanisessa ympäristössä tämäkään ei vielä riitä. Ajankohtainen, 

kehittämiseen tarvittava tieto välittyy vain ihmisten välisen 

vuorovaikutuksen avulla. Organisaation elämä on todellisuudessa 
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enemmän akuuttia tapahtumaa kuin lukkoon lyötyjä ohjeistuksia tai 

toiminnan määritelmiä. Täsmällinen tieto muodostaa ainoastaan ohuen 

kerroksen organisaation todellisuudesta – ja ihmisten osaamisesta se 

antaa vain hailakan kuvan. Yrityksen kilpailukyky perustuukin siihen, että 

se kykenee toimimaan ajantasaisesti ja joustavasti yhtenäisenä 

kokonaisuutena ja sopeutumaan tarpeeksi joustavasti ympäristön 

muutoksiin. Näin ei voi tapahtua, jos ihmiset eivät tiedä toistensa 

osaamisalueista tarpeeksi, jolloin ammattitaidon joustava yhdistely on 

mahdotonta. (Ibid.) 

 

Mitä enemmän yrityksessä edellytetään oma-aloitteisuutta, sitä 

syvällisemmin henkilöstön tulee sisäistää visio, arvot ja strategia. 

Orgaaninen toimintaympäristö vaatii paljon enemmän kuin mekanistinen 

sekä organisaation johdolta että sen henkilöstöltä. Johdolta se vaatii 

uskallusta löysätä kontrollia ja lisätä luottamusta, rohkeutta ja avoimuutta. 

Tämän vuoksi tulee päätöksentekoa välttämättä delegoida alemmaksi, eli 

sinne, missä itse työ tehdään. Yrityksen "aivotoiminta" laajenee 

koskemaan koko organisaatiota eikä keskity enää ainoastaan johtoon. 

Strategisia ratkaisuja tehdään pieni- ja suurempimuotoisesti organisaation 

kaikilla tasoilla. Yrityksen arvot, strategia ja toimintasuunnitelmat 

muodostavat yleisen kehyksen keskustelun kohteena. Pelkkä tiedotus ei 

valitettavasti tässäkään riitä, sillä ainoastaan ekplisiittisen tiedon 

vastaanottaminen ei laajoissa, monikerroksisissa kysymyksissä kykene 

ohjaamaan toimintaa riittävästi. Jos yksiköltä sen sijaan ei edellytetä 

omaehtoista, aktiivista ajattelua, silloin riittää, että hän tunnistaa vain 

suurin piirtein yrityksen päälinjat ja perustehtävät. Ilman näitä tietoja 

jokainen tekee päätöksiä oman näkemyksensä ohjaamana, ja se ei 

välttämättä vie yritystä yhtenäiseen suuntaan. (Ibid.) 
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3 NÄKÖKULMIA TIEDON JA OSAAMISEN JOHTAMISESTA  

 
Tietoa ja osaamista sekä tiedon ja osaamisen johtamista on käsitelty eri 

yhteyksissä monin eri tavoin. Samojen käsitteiden käyttö näissä eri 

yhteyksissä aiheuttaa siten usein myös sekaannusta. Ei ole helppoa luoda 

kokonaisvaltaista käsitystä tässä käsitteiden viidakossa. Tämän luvun 

tarkoituksena on antaa kuva erilaisista tiedon ja osaamisen johtamiseen 

liittyvistä lähestymistavoista. Luvussa on tarkoituksena käydä läpi tiedon ja 

osaamisen johtamiseen liittyviä keskeisempiä käsitteitä, määritteitä ja 

näkökulmia sekä yksilö- että organisaatiotasolla. Tässä työssä tiedon, 

osaamisen sekä tiedon ja osaamisen johtamisen käsitteitä käytetään 

yleisesti tarkoittamaan eri menettelytapoja, kun pyritään tunnistamaan ja 

kehittämään organisaation osaamista. 

 

3.1 Ydinosaaminen ja osaaminen 
 

Yrityksen strategioita ja kilpailukykyä voidaan tarkastella muun muassa 

kahdesta näkökulmasta, rakennenäkökulmasta ja voimavaranäkökulmasta 

(Lehtonen 2002). Porter (1988) edustaa ns. rakennenäkökulmaa, jossa 

painotetaan toimialojen analysointia ja yrityksen kilpailuasemaa toimialan 

sisällä. Tämän näkemyksen mukaan kestävä kilpailuetu ja parempi 

kannattavuus hankitaan valitsemalla oikea toimiala sekä positioimalla 

oikein toimialan sisällä samalla huomioiden toimialan rakenne. (Porter 

1988.) Lehtosen (2002, 48) mukaan tässä Porterin teoriassa strategian 

peruslähtökohtana ovat yrityksen ulkopuoliset tekijät. Vaikka Porter 

tarkasteleekin strategiaa ja kilpailukykyä rakennenäkökulmasta ei 

Lehtosen (2002, 49) mukaan Porterin ajattelua voida kuitenkaan ohittaa 

osaamisen johtamista tarkasteltaessa, sillä myös Porterin ajattelu antaa 

viitteitä osaamisen tutkimukselle seuraavalla tavalla: 

• ”Osaamisalueet toimintoina”: Porterin mukaan yrityksen toiminnat 

voidaan esittää systemaattisesti toimintoina, joita voidaan tulkita 

keskeisinä osaamisalueina 
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• ”Osaamisen strateginen merkitys”: Yrityksellä on oltava alan 

perusosaaminen kilpaillakseen tietyllä alalla. Jotta yritys saavuttaisi 

keskimääräistä paremman kannattavuuden tulee sen valitsemansa 

strategian mukaisesti kehittää jotain erityistä osaamista 

• ”Osaamisten relevanssi”: yrityksen keskeiset osaamistarpeet 

määrittyvät valitun yleisstrategian mukaisesti. 

• ”Osaamisen monimuotoisuus”: Myös pehmeää osaamista tarvitaan. 

• ”Osaamisen hyödyntäminen”: Kun tietty osaamisen taso on 

saavutettu, organisaatio voi hyödyntää osaamista käyttämällä sitä 

yrityksen muissa osissa tai laajentamalla toimintaa 

• ”Oppimisen merkitys”: Oppimisen tuoma laadullinen muutos 

organisaatiossa ja sen kautta tuleva kilpailuetu. 

 

Voimavaranäkökulma on puolestaan strategia-ajattelun suuntaus 

(resourse based view), joka tähdentää yrityksen sisällä olevia voimavaroja 

ja osaamista keskeisinä kilpailutekijöinä (Nonaka & Takeuchi 1995, 46 - 

48).  

 

Voimavaranäkökulman taustalla on keskeisesti vaikuttanut Prahaladin ja 

Hamelin vuonna 1990 Harvard Business Review-lehdessä julkaisema 

artikkeli ”The Core competence of the Corporation”. Kyseinen artikkeli on 

alkusysäys nykyiselle ydinosaamiskeskustelulle ja sitä voidaan pitää 

ydinosaamisajattelun syntynä (Lehtonen 2002, 50, Kamensky 2000, 241, 

Hannus 2004, 92).  

 

Rangin (1999, 38 – 39) suhtauduttava vakavasti voimavaranäkökulmaan 

seuraavien kahdeksan epäjatkuvuustekijän takia: globalisaatio, 

säännöstelyn purkaminen, markkinoiden ailahtelevuus, teknologioiden 

läheneminen, kilpailu uusista standardeista, jakelukanavien muutos ja 

ympäristökysymysten hallinta kilpailutekijänä. Yrityksen käyttäytymisen 

dynamiikan tulee olla strategian ydin eikä markkinasegmenttien ja 

tuotteiden rakenne. (Ranki 1999, 38 – 39.) 
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Rangin (1999, 38 – 39) mukaan yritystasolla osaamisen voidaan katsoa 

kuvaavan henkistä voimavaraa, laatua. Osaaminen on sitä, miten hyvin 

tuotteita ja palveluita on opittu tuottamaan. Tämä tekee ydinosaamisesta 

yritykselle ainutlaatuista, kilpailukyvylle tärkeää osaamista (Ranki 1999,  

38 – 39.) 

 

Organisaation tai ryhmän osaamisella tarkoitetaan koko ryhmän 

suorituskykyä. Keskeistä tässä kyvyssä on se, miten ryhmän jäsenet ovat 

oppineet toimimaan yhdessä sekä miten tuotteen tai palvelun 

aikaansaamiseksi koko organisaation ryhmät toimivat. (Ranki 1999, 22.) 

 

Lukuisat tutkijat ovat tarkastelleet osaamista kompetenssi- ja 

resurssinäkökulmasta. Tarkastelunäkökulmat, määritelmät ja niiden 

painotukset poikkeavat joiltakin osin toisistaan ja niiden vertailu sekä 

”yhteismitallistaminen” on vaikeaa. Kun osaaminen käsitetään  

strategisesti tärkeäksi menestystekijäksi, voidaan osaamista tarkastella 

ikään kuin ”ytimenä” core. (Mäenpää, 1997, 108 - 110.) Juha Mäenpää 

(1997, 108 – 110) on esittänyt eri tutkijoiden näkökulmien pääsisällöt ja –

konseptit seuraavasti:  

 

 

Tutkijat Pääkonsepti Lyhyt kuvaus 

Quinn 

(1980) 

Huolellisesti valitut 

osaamisalueet 

Organisaation aikaisempi 

osaaminen vaikuttaa 

menestymiseen enemmän kuin 

strateginen suunnittelu 

Wernerfelt 

(1984) 

Osaamiset resurssina Menestykseen vaikuttaa, miten 

hyvin voidaan poistaa 

resurssien käytön esteet 

Snow & Hrebiniak 

(1980) 

Määräävät pätevyydet 

(Distinctive competences) 

Osaamisten priorisointi 

Itami & Rhoel 

(1987) 

Näkymättömät ominaisuudet 

(Invisible assets) 

Asset: organisaation 

prosesseihin sitoutunutta 

ylivoimaista osaamista 

kilpailijoihin nähden 
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Skill: Taitoja, jotka organisaatio 

hallitsee kilpailijoitaan paremmin 

Åkergerg  

(1989) 

Pätevyys (Competence) Organisaation pätevyys riippuu 

sen jäsenten osaamisista 

Prahalad & Hamel  

(1990) 

Ydinkyvykkyydet, ydinpätevyys 

(Core competence) 

Strateginen arkkitehtuuri 

organisaation kollektiivista 

osaamista 

Teece, Pisano & 

Shuen (1999 

Ydinkyvykkyydet, 

ydinpätevyydet (Core 

capabilities) 

”Sarja erityisiä taitoja, toisiaan 

täydentäviä varoja ja rutiineja, 

jotka luovat pohjan yrityksen 

kilpailukyvylle ja –edulle tietyssä 

liiketoiminnassa”.  (1990, 28) 

Klein, Edge & Kass 

(1991) 

Metataidot (Metaskills) Metataidot tuottavat ydintaitoja 

Barney (1991) Yrityksen ”henkiset” resurssit 

(Firm resources) 

Kaikki organisaation hallussa 

olevat osaamiset, taitotieto, 

prosessinhallinta ja informaatio 

Grant (19919 Resurssit Resurssit: Tuotantoprosessin 

panokset 

Kyvykkyys: Resursseista 

lähtöisin olevat edellytykset 

suoriutua tehtävistä 

Hall (1992) Vaikeasti käsitettävissä olevat 

resurssit (Intangible resources) 

Organisaation jäsenten hallussa 

oleva taitotieto 

Assets: ominaisuudet, jotka ovat 

yrityksen hallussa 

Intangible resources: ovat 

muodostuneet organisaation 

pätevyyksiksi organisaation 

toiminnoissa. 

Organisaatiokulttuurilla 

keskeinen asema i.r:n 

muodostumisessa 

Stalk, Evans & 

Shulman (1992) 

Kyvykkyydet (Capabilities) Capabilities: ydinosaamisia 

(core competences) laajempi 

Ydinprosessit, strateginen 

kyvykkyys 

Leonard – Barton 

(1992) 

Ydinkyvykkyydet 

(Core capabilities) 

Organisaation tietämystä, joka 

koostuu 
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1) työntekijöiden tiedoista ja 

taidoista, jotka ilmenevät 2) 

teknisissä systeemeissä ja 

oppimisprosesseissa, joita 

ohjaavat 3) arvot, normit ja 4) 

johtamiskäytänteet 

Amit & Schoemaker 

(1993) 

Resurssit, kyvykkyys 

(Resources, Capability) 

 

 

Strategiset ominaisuudet 

(Strategis assets 

Organisaation kyvykkyys 

kehittää hallussaan olevia 

osaamisia organisaation eri 

prosesseissa.  

Kyvykkyyttä suojata strategisesti 

tärkeitä osaamisia 

Senge et al. 

(1994) 

Kollektiivinen pätevyys 

(Collective competence) 

Organisaation toiminta ja 

oppimisprosessi on 

kokonaisuus, jossa eri 

osaamisalueiden keskinäisiä 

vaikutuksia tulee tarkastella 

systeemisesti 

Winterscheid 

(1994) 

Ydinosaamisten yhdistäminen ja 

muuntuminen (Core capabilities 

and transformation) 

Uusien ja jo olemassa olevien 

ydinosaamisten jatkuva 

kehittäminen ja yhdistäminen 

esim. mekaniikka + 

elektroniikkka = mekatroniikka 

Hamel (1994) Ydinosaaminen oppivassa 

organisaatiossa (Core 

competences in learning 

organization) 

Ydinosaamisia painottava 

näkökanta tuo strategisen 

johtamisen teoriaan 

mahdollisuuden tarkastella eri 

”kilpailuetuja” dynaamisina 

prosesseina oppivan 

organisaation viitekehyksestä 

 

Taulukko 4.  Osaamisen koulukunnat (Mäenpää 1997, 108 – 110.) 

 

Mäenpään (1197, 110) mukaan voidaankin erottaa viisi pääsuuntaa, joilla 

ydinosaamista lähestytään:  

• Ensimmäinen suunta korostaa yksittäisen työntekijän osaamista, 

jolloin ydinosaamiset ovat lähinnä staattisia, piileviä ominaisuuksia, 

tacit knowledge 
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• Toinen suunta korostaa prosessiosaamista, ydinprosesseja (core 

capabilities), lähtökohtana on ydinprosessien määrittely 

• Kolmannessa pääsuunnassa yhdistyy sekä taidot että prosessit, 

ydinosaaminen on lähinnä kollektiivista osaamista 

• Neljäs pääsuunta käsittelee ydinosaamisia oppivan organisaation 

kontekstissa ja 

• Viidennen pääsuunnan mukaan ydinosaaminen sisältää eri 

nopeudella eteneviä prosesseja, ”ja organisaatio ja ryhmä ovat 

avoimena systeeminä vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa”.  

 

Käsitettä ydinosaaminen käytetään eri tavoin. Organisaatioiden 

kehittämistä käsittelevä kirjallisuus määrittelee yleisesti ydinosaamisen 

kollektiiviseksi osaamiseksi. Kun ydinosaamista puolestaan tarkastellaan 

väljemmin voidaan se nähdä kyvyksi hallita menestyksekkäästi sosiaalista 

kenttää. Ydinosaaminen voidaan nähdä myös ryhmän ja organisaation 

tasolla ilmenevänä kehittyneisiin sosiaalisiin taitoihin sitoutuneena 

organisaation erikoisosaamisena, jolloin se nähdään pikemmin tiedon 

omistamisen sijasta kykynä jakaa tietoa. Tarkasteltaessa ydinosaamista 

laajemmassa merkityksessä se voidaan nähdä organisaation kykynä 

suoriutua tehtävistä tavalla, joka on tyypillistä juuri kyseiselle 

organisaatiolle (Mäenpää 1997, 111.) Prahaladin & Hamelin (1990, 84) 

mukaan ydinosaaminen on vaikeasti kopioitavissa ja jokaisella 

organisaatiolla on omat ydinosaamisalueensa. 

 

Leonard-Barton (1992) mukaan core capabilities käsitettä voidaan kuvata 

neljänä toisiinsa kietoutuneena ulottuvuutena:  

• työntekijöiden tiedot ja taidot 

• tekniset systeemit 

• johtamissysteemeihin sisältyvät tiedon tuottamisen prosessit, 

kontrollointi ja ohjaus sekä 

• arvot ja normit sitoutuneena eri tietoihin ja taitoihin ja niihin liittyviin 

kontrolloinnin ja tuottamisen prosesseihin. 
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Leonard-Bartonin (1992) siis liittää ydinosaamista kuvaavaan malliin myös 

arvot ja normit, sillä hänen mukaansa arvoilla ja normeilla on keskeinen 

merkitys ydinosaamisen kehittämisessä.  

 

Stalkin et al. (1992) mukaan ydinosaamista (core capability) on 

tarkasteltava myös suhteessa aikaan, sillä he korostavat ydinosaamisten 

prosessiluonteisuutta. Organisaation menestyksellisyyteen vaikuttaa 

prosessit, joissa tuottaminen tapahtuu, eikä niinkään aikaansaannokset 

(lopputuotteet).  Itsessään dynaamisina olevien ydinosaamisten lisäksi 

liiketoimintaprosesseissa ilmenee kehittyvä ja kehittynyt kyvykkyys. Stalk 

et al. (1992) määrittelevät kyvykkyyden strategian perustuvan neljään 

periaatteeseen: 

• Liiketoiminnan ydinprosessit yritysstrategian kulmakivinä 

• Yrityksen menestyksen perustana on kyvykkyys muuntaa 

ydinosaamisia ydinprosessien kautta asiakkaille lisäarvoa 

tuottaviksi 

• Ydinprosesseja tulee kehittää siten, että infrastruktuuri ja verkosto 

suunnitellaan palvelemaan organisaation eri ryhmien ja toimintojen 

välistä vuorovaikutusta 

• Asiakaslähtöinen organisaatioarkkitehtuuri on ydinosaamiseen ja 

ydinprosesseihin perustuvan strategisen johtamisen perusta. 

Tällöin menestyäkseen organisaation on tuotettava asiakkaalle riittävää 

lisäarvoa ja täyttää asiakkaat tarpeet. 

 

Hamelin & Prahaladin (1990) mukaan ydinosaamisajattelun keskeisen 

teeman mukaisesti kasvavassa globaalissa dynaamisessa kilpailussa 

pärjäävät vain yritykset, jotka pystyvät tunnistamaan, kehittämään ja 

hyödyntämään ydinosaamisia, jotka mahdollistavat yrityksen kasvun. 

Ydinosaaminen on vaikeasti kopioitavissa ja jokaisella organisaatiolla on 

omat ydinosaamisalueensa (Hamel & Prahalad 1990, 84). 

 

Hamelin  ja Prahaladin (1994, 217) mukaan ydinosaamisen avulla 

pystytään hyödyntämään tulevaisuuden mahdollisuuksia, se tarjoaa laajat 
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mahdollisuudet. Ydinosaamisella voidaan kuvata tuotteiden ja palveluiden 

taustalla vaikuttavia kykyjä. Ydinosaaminen on kilpailukyvyn perusta, 

yhdistelmä erilaisia kykyjä ja teknologioita, joiden avulla pystytään 

tarjoamaan jotakin etua asiakkaalle. Kehittämällä ydinosaamista voidaan 

vaikuttaa yrityksen myöhempään kasvuun ja kykyyn erilaistaa tuotteita. 

Jotta ydinosaamista voidaan kehittää vaatii se johdon tukea. 

Ydinosaamista voidaan kuvata taitojen ja teknologioiden pakettina, jossa 

taitojen integraatio nähdään organisaatioyksikköjen oppimisen tuloksena. 

(Hamel  ja Prahalad 1994, 217 – 228.) 

 

On tärkeää erottaa ydinosaaminen muusta osaamisesta ja kyvykkyydestä, 

jotta pystyttäisiin keskittymään kilpailukyvyn kannalta olennaiseen (Hamel 

& Prahalad 1994, 224). Hamelin ja Prahaladin (1994, 224 – 228) mukaan 

osaaminen on ydinosaamista, kun se tuottaa asiakkaalle asiakkaan 

arvostamaa lisäarvoa ja tämä lisäarvo on merkittävää kilpailijoihin 

verrattuna. Toisaalta on tärkeää erottua kilpailijoista eli ydinosaamisen on 

oltava merkittävästi parempaa kuin muilla. Kolmanneksi ydinosaamisen 

tulisi olla tulevaisuuden markkinoilla merkittävää ja siten käyttöalueen tulisi 

olla laajennettavissa. (Hamel ja Prahalad 1994, 224 – 228.)  

 

Johtamisen näkökulmasta Lehtonen (2002, 57) Hamel 1994, 26) esittelee 

viisi tekijää, jotka johdon tulisi ottaa huomioon ydinosaamisen 

johtamisessa. Ensinnäkin ydinosaaminen täytyy tunnistaa. Toiseksi täytyy 

laatia ydinosaamisen hankintasuunnitelma. Kolmanneksi täytyy määritellä 

kuinka ydinosaaminen rakennetaan ja neljänneksi täytyy mieltä, kuinka 

ydinosaamista hyödynnytetään. Viimeisenä täytyy suunnitella, kuinka 

ydinosaamista voi suojata ja puolustaa. (Lehtonen 2002, 57) Hamel 1994, 

26.) 

 

Mäenpään (1997, 117) mukaan organisaation mahdollisuutta saavuttaa 

kilpailuetua voidaan parantaa ydinosaamisten kehittämisellä, mikä on 

myös ydinosaamisten kehittämisen tavoite. 
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Viitala (Long & Vickers-Koch, 1995. Ref. Viitala 2004) on tiivistänyt Longin 

& Vickers-Kochin (1995) mukaan ydinkyvykkyyden muodostuvan 

ydinosaamisesta ja strategioista. Tieto, taidot ja teknologiatietämys 

muodostavat ydinosaamisen. Strategia puolestaan liittyy tieto-taidon 

yhdistämiseen liiketoimintaprosesseiksi siten, että asiakkaalle saadaan 

tuotettua lisäarvoa. (Viitala 2004.) Ydinosaamisen rinnalla Lehtonen 

(2002, 96) puhuu organisaation strategisesta osaamisesta, jolla hän 

tarkoittaa kollektiivista osaamista, jolla on merkitystä. Tällä osaamisella 

voidaan avata merkittäviä toimintamahdollisuuksia tulevaisuudessa tai 

toisaalta se voi myös olla välttämätöntä, kun sitä ajatellaan valitun 

strategian ja tavoitteiden kannalta. (Lehtonen 2002, 96.) Kamensky (2000, 

243) määrittää ydinpätevyyden ominaisuuksiksi seuraavat: 

• Ydinpätevyys perustuu osaamiseen, pelkkä resurssi ei ole vielä 

ydinpätevyys 

• Ydinpätevyyttä on vaikea tai jopa mahdotonta kopioida 

• Ydinpätevyys on usein pitkäaikaisen oppimisen tulos 

• Uusiutuvana luonnonvarana ydinpätevyyttä voidaan jalostaa 

• Ydinpätevyys on yritykselle strategisesti merkittävä. 

 

Hyrkäs & Ståhle (2005, 2) määrittelevät osaamisen työn vaatimien tietojen 

ja taitojen hallinnaksi sekä niiden soveltamiseksi käytäntöön. 

Organisaation osaamisen ydin muodostuu yrityksen kyvystä yhdistää eri 

alojen tietoa ja osaamista toimivaksi kokonaisuudeksi (Virkkunen 2002 ref. 

Gran, 1996; Charlisle & Dean, 1999).  

 

Teece ja Pisano (1998, 193) korostavat kompetenssien johtamistaitoja. 

Teecen & Pisanon (1998, 193) mukaan voittajina globaaleilla markkinoilla 

olevat yritykset keskittävät nopean ja joustavan tuoteinnovaation lisäksi 

johtamistaitojaan sisäisten ja ulkoisten kompetenssien, kyvykkyyksien, 

koordinoitiin ja siirtämiseen. 

 
Vanhala, Laukkanen & Koskinen (2002, 222) määrittelevät osaamisen 

(competence) organisaatiossa oleviksi tiedoiksi, taidoiksi ja niihin 
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perustuvaksi kyvyksi ymmärtää ja ratkaista ongelmia sekä kyvyksi 

konkreettisessa tilanteessa toteuttaa tehtyjä ratkaisuja. Osaaminen syntyy 

niistä tarpeista ja ongelmista, joita yrityksessä tehdään ja ratkotaan 

asiakkaiden puolesta (Ranki 1999, 15).  

 

Timo Salonen (2002, 22) kiteyttää osaamisen määrittelyn seuraavasti: 

”Osaamisella tarkoitetaan luontaista tai harjaantumisen ja oppimisen 

kautta saavutettua kykyä tai valmiutta saada käyttöönsä informaatiota 

sekä jäsentelyn kautta edelleen soveltaa syntynyttä tietämystä käytännön 

toiminnassa päämäärien saavuttamiseksi.” 

 

Teemu Lehtonen (de Geus 1998. Ref. Lehtonen 2002, 14) mukaan 

osaamisen merkitys on siinä, että nyky-yhteiskunta ei enää edusta 

jälkiteollista aikaa vaan nyt on vallalla tietotalouden aika. Tietoa ja sen 

hyödyntämistä voidaankin pitää uudessa maailmantaloudessa tärkeimpinä 

tekijöinä. Tähän puolestaan vaaditaan osaamista. (de Geus 1998. Ref.  

Lehtonen 2002, 14.) Lehtosen (2002, 50) mukaan yrityksen menestystä 

selittää keskeisesti tietämys ja osaaminen. Myös Sydänmaalakka  (2000) 

painottaa työntekijöiden osaamisen ja sitoutumisen tärkeyttä yrityksen 

kilpailuhyötyinä pitkällä tähtäimellä.  

Seppo Helakorpi (2004) määrittelee osaamisen ihmisten käyttäytymiseen 

liittyviksi kyvyiksi ja valmiuksiksi. Taidon soveltaminen sosiaalisessa 

kontekstissa kuten työorganisaatiossa on osaamista. Myös hiljainen tieto 

(tacit knowledge) liittyy osaamiseen. Hiljainen tieto on usein 

tiedostamatonta, ymmärrystä ja tulkintaa, mikä perustuu subjektiivisiin 

kokemuksiin. (Helakorpi 2004.) 

Helakorven (2004) mukaan kompetenssilla eli pätevyydellä tarkoitetaan 

valmiuksia (kykyjä ja ominaisuuksia), joita työntekijä omaa suoriutuakseen 

tietystä tehtävästä.  

Kompetenssi muodostuu yksilöllisten tietojen, taitojen, asenteiden, 

ominaisuuksien ja kokemusten tuloksena. Kompetenssi ilmenee 
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toiminnassa ja yleensä ammatillisessa kontekstissa: millainen 

henkilökohtainen kyky yksilöllä on käyttää ja soveltaa kvalifikaatioita ja 

taitotietoa jonkun tehtävän suorittamisessa. Kompetenssin kehittäminen 

edellyttää kykyä oppia jatkuvasti uutta ja omista kokemuksista. 

(Tammilehto 1999, 23-24.)  

 

Teece & Dosi (1998, 209) tarkastelevat yrityksen kilpailukykyä ja 

kompetensseja dynaamisten kyvykkyyksien kautta. Kilpailukyky 

muodostuu dynaamisista kyvykkyyksistä, jotka tulevat yrityksen sisältä sen 

toimintakykynä yhdistettynä prosesseihin ja yrityksen historiaan. Koska 

dynamiset kyvykkyydet ovat ns. pehmeätä pääomaa kuten yrityksen arvot, 

kulttuuri ja johtamistaidot, niitä ei voi ostaa vaan ne täytyy rakentaa. 

(Teece & Dosi 1998, 209.) 

 

Hannuksen (2004, 266) mukaan osaaminen lähtee liikkeelle yksilöstä. 

Menestyvissä organisaatioissa luodaan jatkuvasti uutta osaamista, 

välitetään uutta osaamista kaikkien käyttöön ja hyödynnetään sitä 

tuotteiden ja prosessien uudistamisessa. Olennaista on organisaation kyky 

muuntaa yksilöosaamisen organisaation yhteiseksi osaamiseksi, ns. 

rakenneosaamiseksi. Jotta voidaan saada aikaan rakenneosaamista vaatii 

se osaamisen jakamista. (Hannus 2004, 266.) 

 

Osaamisen johtaminen on puolestaan vaikuttamista organisaation tietojen 

ja taitojen hankkimiseen ja käyttämiseen siten että edistetään 

organisaation päämäärien toteutumista (Vanhala et al. 2002, 222 – 223). 

 

Strömmer (1999, 175) kuvaa johtamisen käsitteistöön kuuluvan knowledge 

managementin merkitsevän enemmän kuin tiedon johtamista. Tiedon 

lisäksi se on huolenpitoa taidoista ja osaamisesta sekä lisäksi 

organisaatioin tavoitteiden saavuttamiseksi taitojen ja osaamisen 

lisäämistä (Strömmer 1999, 175). 
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Taatila (2004) määrittelee organisaation kompetenssin organisaation 

sisäiseksi kyvyksi saavuttaa tarkastelijasta riippuvaisia tilannesidonnaisia 

tavoitteita. Tilannesidonnaiset kombinaatiot yksittäisiin henkilöihin sekä 

tilanteessa organisaation saatavilla olevat rakenteeseen ja omaisuuteen 

perustuvat organisaation hallitsemat attribuutit muodostavat organisaation 

sisäisen kyvykkyyden (Taatila 2004). 

 

Kirjavainen et al. (2003) ovat puolestaan jäsentäneet tietoa, osaamista ja 

oppimista tarkastelevia koulukuntia sen perusteella, mihin kysymykseen 

koulukunta hakee vastausta. Seuraavassa taulukossa ? Moision (2005, 

14) esitys mukaillen kyseisistä koulukunnista ja pääkysymyksistä. Näistä 

Yksilöosaamisen johtaminen ja Strategisen henkilöstöjohtamisen –

koulukunnat painottuvat yksilöiden osaamisen ja sen suunniteluun, 

kehittämiseen ja arvioimiseen ja lopuissa neljässä Intellektuaalisen 

pääoman johtaminen, Kyvykkyyksien johtaminen, Tiedon johtaminen ja 

Oppiva organisaatio –koulukunnassa osaamista tarkastellaan 

organisaation ominaisuutena. 

 

Koulukunta Pääkysymykset Keskeiset kehittäjät 

Yksilöosaamisen 

johtaminen (Individual 

Competence/Skill 

Management 

MIten varmistetaan 

strategisten tavoitteiden 

edellyttämät 

yksilöosaamiset oikeisiin 

paikkoihin, oikeaan aikaan 

ja oikeaan hintaan? 

Dubois, McClelland, Lawler 

& Ledford, Wood, Wood & 

Payne 

Strateginen 

henkilöstöjohtaminen 

(Strategic Human Resource 

Management) 

Kuinka organisaatio 

suunnittelee, organisoi, 

valvoo ja kehittää 

inhimillisiä voimavarojaan 

toteuttaakseen 

strategiaansa tai 

uudistaakseen 

kilpailuasetelmaansa? 

Legge, Becker & Gerhart, 

Ulrich & Lake 

Intellektuaalisen pääoman 

johtaminen (Intellectual 

Capital Management) 

Kuinka yrityksen 

intellektuaalisen pääoman 

inhimillisiä ja rakenteellisia 

Edvinsson & Malone 
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elementtejä voidaan 

arvioida ja mitata? 

Kyvykkyyksien johtaminen 

(Competence Based 

Strategic Management) 

Miten tunnistetaan, 

hyödynnetään ja kehitetään 

kilpailullisesti arvokkaita, 

organisatorisiin 

toimintamalleihin rakentuvia 

ja yrityksen historian 

kuluessa jalostuneita 

kyvykkyyksiä? 

Prahalad & Hamel, 

Sanchez & Heene, Stalk, 

Evans & Schulman 

Tiedon johtaminen 

(Knowledge Management) 

Miten organisaatiossa 

luodaan, välitetään, 

yhdistellään ja muokataan 

tietoa, ja miten näitä 

prosesseja voidaan hallita? 

Nonaka & Takeuchi, 

Davenport & Prusak, 

Probst, Raub & Romhardt 

Oppiva Organisaatio 

(Learning Organisation) 

Mistä elementeistä 

rakentuu ja mitten toimii 

jatkuvasti kehittyvä ja 

uudistuva organisaatio? 

Garvin, Pedler, Burgoyne & 

Boydell, Senge 

 

Taulukko 5. Tiedon, osaamisen ja oppimisen johtamisen kuusi 

koulukuntaa  

 

Hongin ja Ståhlen  (2005, 135 – 139) mukaan osaamisen johtamisen eri 

näkökulmat voidaan esittää kootusti kolmessa eri kategoriassa.  

Ensimmäiseksi voidaan puhua ns. resurssi-perustaisesta näkökulmasta, 

jossa resurssit ovat yrityksen kilpailukyvyn lähteitä. Keskeisintä tällöin on 

määritellä tarvittavat resurssit ja kompetenssit. Tätä näkökulmaa Hong & 

Ståhle kutsuvat kompetenssi resurssina –näkökulmaksi. Tässä 

resurssiperustaisessa näkökulmassa tarkastelunäkökulmina on 

yksilöosaaminen, ydinosaaminen ja kyvykkyyksiin perustuva kilpailu.  

(Ibid.)  

 

Toisen näkökulman keskeisiä tekijöitä ovat dynaamiset kyvykkyydet. 

Näkökulman ydin on resurssien ja kompetenssin levittäminen ja jakaminen 

organisaatiossa. Tätä näkökulmaa kutsutaan kompetenssiksi 
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kyvykkyyksien integraationa. Tarkastelunäkökulmina on dynaamiset 

kyvykkyydet, kyvykkyys tiedon yhdistäjänä, arkkitehtuurinen kyvykkyys ja 

absorptiivinen kyvykkyys.(Ibid.) 

 

Kolmannessa näkökulmassa resurssit luodaan yrityksen käytäntöjen ja 

toimintojen kautta, jolloin avaintekijänä on resurssien ja uusien 

kompetenssien tuottaminen. Tätä näkökulmaa voidaan kutsua 

kompetenssiksi innovatiivisena oppimisprosessina, jossa meta-

osaamisella on keskeinen merkitys. Tässä näkökulmassa 

tarkastelunäkökulmana on itseuudistuvan systeemin korostuminen 

kompetenssiperustaisessa strategisessa johtamisessa sekä 

metaosaaminen. (Ibid.) 

 

3.2 Osaamisen tasoista 
 

Osaamisen tasoja voidaan määritellä monilla eri tavoin. Hamel & Prahalad 

(1994) määrittelevät osaamisen tasot kolmeen tasoon: 1) 

metaosaamiseen, 2) ydinosaamiseen ja 3) perustaitoihin.  

Metaosaamisella tarkoitetaan yrityksen tuotetta tai palvelua 

kokonaisuudessaan ja se koostuu eri ydinosaamisista sekä muista 

osaamisalueista. Ydinosaamisella tarkoitetaan vähintään ryhmätason 

osaamista, joka on kehittynyt pitkän aikajakson aikana. Perustaidot ovat 

lähinnä yksilöiden osaamista. (Hamel & Prahalad 1994.)  

 

Ruohotien (2000, 29) mukaan metataitojen tehtävänä on hallita 

organisaatioissa jatkuvasti muuttuvien tietopohjien ja ydintaitojen 

aiheuttamaa muutosta  ja siten niiden päätehtävänä on ydintaitojen 

kehittäminen ja levittäminen. Metataitoina Ruohotie mainitsee mm. 

oppimisen, jolloin jalostuneet taidot tulee muokata ydintaidoiksi; 

innovatiivisuuden, jolloin taitoja sovelletaan uusissa yhdistelmissä; taitojen 

yhdistelyn, jolloin jalostettuja taitoja yhdistellään, jotta niistä saataisiin 

ydintaitoja organisaation oppiessa sekä juurtumisen, jolloin organisaation 
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on löydettävä keinoja säilyttääkseen taidot ja estääkseen niiden vuodon 

(Ibid.). Ruohotien (Ibid.) mukaan metataidot liittyvät enemmän 

organisaation toimintakäytäntöihin kuin tietoon ja siten ne voidaan nähdä 

dynaamisina. 

 

Oheinen taulukko 6 kuvaa osaamisen tyyppejä ja tasoja puolestaan 

Lehtosen (2002, 59) mukaan: 

 

  

Ydinosaaminen 

 

Osaaminen, josta halutaan    Vahva osaami- 

kehittää keskeinen kilpailuetu    nen, jota voi- 

     daan hyödyn- 

     tää strategisesti 

Ryhmien osaaminen  

            

Ydinosaaminen on ryhmätason   Yksilöiden 

kollektiivista osaamista    osaaminen 

Perustaidot    kehittyy  

     ryhmätyössä ja

     projekteissa  

 

 

Taulukko 6. Osaamisen tasot (Lehtonen 2002, 59). 

 

Organisaation osaamisessa on kolme perustasoa ja kolme strategisen 

merkitykseen liittyvää ulottuvuutta. Yksilö-, ryhmä- ja metaosaaminen 

muodostavat osaamisen perustasot. (Lehtonen 2002, 96.) Strategiseen 

merkitykseen liittyvinä ulottuvuuksina Lehtonen (2002, 96) mainitsee: 

• ei keskeisen osaamisen, joka ei ole strategisesti merkittävää 

organisaatiolle 

• jokaisella ko. toimialalla toimivalla yrityksellä oleva osaaminen, mikä 

on yrityksen perusosaamista jollain tietyllä alueella. Tästä 

Ydinosaaminen 

(laatu- tai 

merkitysero) 

Ryhmien 

osaaminen  

Yksilöiden 

osaaminen  
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perusosaamisesta voi kehittyä ydinosaamista, jos sen merkitys 

kilpailussa muuttuu ja siitä kehitetään laadullisesti ylivoimaista 

kilpailijoihin nähden 

• ensiluokkaisen osaamisen, joka antaa kilpailuedun. Tällä 

tarkoitetaan organisaation strategista osaamista ja ydinosaamista. 

Jos yrityksessä jo on tätä osaamista, on se ydinosaamista. Kun 

tämä osaaminen on vasta tavoiteltua osaamista, on se lähinnä 

osaamisvaatimus tai –haaste. 

Organisaatioissa kiinnitetään tähän strategiseen osaamiseen huomiota, 

jotta osattaisiin paremmin ylläpitää, rakentaa ja hyödyntää organisaation 

tätä organisaatiolle tärkeää voimavaraa. Tällä varmistetaan organisaation  

voimavarojen kohdentuminen kilpailuedun kannalta tärkeän osaamisen 

kehittämiseen niin nykyisessä kuin tulevaisuuden kilpailutilanteessa. 

(Lehtonen 2002, 96.) 

 

Lehtosen (2002, 39) mukaan ammatillisessa osaamisessa yksilötason 

ammattitaidon keskeiset kvalifikaatioalueet määräytyvät työ ja 

työympäristön vaatimusten ja meneillään olevien muutosten mukaan. 

Tarkasteltaessa keskeisen osaamisen määrittämisen kriteereitä 

organisaatiotasolla kriteerit määräytyvät strategiakohdista käsin. 

Ydinosaamisen käsitteen voidaankin katsoa syntyneen mm. tämän 

strategisesti merkittävän osaamisen tunnistamisen haasteesta. 

Tarkasteltaessa osaamista organisaatiotasolla näkökulmana ei voi olla 

ainoastaan yksikön ammattitaitovaatimukset. Osaamisresurssien 

johtamista organisaatiotasolla tulee tarkastella kollektiivisen osaamisen ja 

siihen liittyvien haasteiden näkökulmasta. (Lehtonen 2002, 39.)  

 

Yrityksessä on siis muutakin osaamista kuin ydinosaamista. Rangin (1999, 

23) mukaan osaaminen voidaan jaotella ydinosaamiseen, mahdollistavaan 

osaamiseen ja täydentävään osaamiseen. Mahdollistava osaaminen 

mahdollistaa toiminnan esim. alihankintaketjun hallitseminen. 

Mahdollistava osaaminen ei yksinään riitä kilpailuedun saavuttamiseksi. 

Täydentävä osaaminen on helposti jäljitettävissä tai siirrettävissä. Se 
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kuitenkin lisää ydinosaamisen arvoa. Esimerkiksi ainutlaatuinen 

pakkaussuunnittelu voi olla täydentävää osaamista. Osaamisen 

strateginen merkitys kasvaa siirryttäessä täydentävästä osaamisesta 

mahdollistavaan ja mahdollistavasta sitten ydinosaamiseen. (Ranki 1999, 

23.) 

 

Edellä on esitetty yleisiä näkökulmia osaamisesta. Osaaminen liittyy sekä 

yksittäisiin ihmisiin että organisaatioihin. Ja sitä voidaan pitää keskeisenä 

kilpailutekijänä kummankin kohdalla. 

 

3.3 Tiedon ja osaamisen johtaminen tutkimustraditiona  
 

3.3.1 Tiedon ja osaamisen johtamisen sukupolvet 

 

Virkkusen (2002, 14) mukaan osaamisen johtaminen on kehittynyt 

suuntaan, jossa korostuu uuden osaamisen tuottaminen sekä osaamista 

ylläpitävät ja luovat verkostot. Tässä ns. osaamisen toisessa 

sukupolvessa painopiste on siirtynyt yksilökohtaisesta osaamisesta 

yrityskohtaiseen osaamiseen (capability) (tm.).  

 

Varjokallio ja Ahonen (2002, 82) halusivat omassa 

kompetenssikartoitustutkimustyössään kehittää uuden tiedon tuottamisen 

menetelmiä. Yhteistyössä tutkijoiden ja asiantuntijoiden mm. Yrjö 

Engeströmin ja Ilkka Timosen kanssa he yrittivät kehittää ratkaisuja, 

viitekehystä. Uuden tarkastelunäkökulman, jossa tiedon ja osaamisen 

johtamista tarkasteltiin yhteisöllisyyden ja muutoksen kannalta, toi tutkija 

Yrjö Engeström. Tässä Engeströmin esittämässä teoreettisessa 

viitekehyksessä tiedon ja osaamisen johtamista tarkastellaan kahdesta 

ulottuvuudesta, yhteisöllisyys ja muutos. Engeströmin esityksen 

mukaisesti Varjokallio ja Ahonen kiteyttivät kompetenssikartoitukseensa 

viitekehykseksi ensimmäisen ja toisen sukupolven tiedon ja osaamisen 

johtamisen (Varjokallio Ahonen 2002,82 - 83).  
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Viitekehyksen mukaisesti ensimmäisen sukupolven tietojohtamisessa eli 

ensimmäisen sukupolven tiedon ja osaamisen johtamisessa kielellisesti 

koodattu tieto ja olemassa olevan tiedon tehokas käyttö muodostavat 

perustan ensimmäisen sukupolven tietojohtamiselle, jolloin nykyisten 

tehtävien yksilöllinen hallinta korostuu. Kun kehityksen kohteena ovat 

nimenomaan kompetenssit, tarkoittaa se useimmiten yksilökohtaisten 

kompetenssien kartoittamista ja hallintaa. Toisen sukupolven tiedon ja 

osaamisen johtamisen ydin on sen sijaan uuden tiedon tuottaminen ja 

yhteisön toimintamallien kehittäminen. jolloin erityistä huomiota 

kiinnitetään yhteisöjen kollektiiviseen osaamiseen ja siihen, miten monet 

eri tahot yhteistyössä kehittävät uutta osaamista ja uusia toimintatapoja. 

(Varjokallio ja Ahonen 2002, 83.) 

 

Kirjavaisen ym. (2003) esitetyssä taulukossa 5 ensimmäistä sukupolvea 

edustavat lähinnä yksilöosaamisen johtaminen, strateginen 

henkilöstöjohtaminen ja intellektuaalisen pääoman johtaminen. 

Kyvykkyyksien johtaminen, tiedon johtaminen ja oppiva organisaatio 

edustavat puolestaan toista sukupolvea (Moisio 2005, 15).  

 

Tietojohtamista on sen lyhyen historian aikana pääasiassa lähestytty ja 

analysoitu neljästä seuraavasta eri näkökulmasta: 1)  Filosofinen ja 

psykologinen näkökulma, missä vastataan kysymyksiin mitä tieto on, mistä 

tietoa saa ja mikä on tietoprosessin järjestelmä, 2)  Organisaatio ja 

sosiologinen näkökulma, missä organisaatiorakenteet, verkostot ja 

yhteisöt, organisaation oppiminen ja sosiaalisten tosiasioiden tärkeys 

KM:ssä painottuvat, 3) Taloudellinen ja business näkökulma, missä 

painottuvat kilpailukyvyn edistäminen luomalla tietoa ja innovaatioita, 

tiedon ja taitojen mittaaminen, balance scorecard, KM kohde strategiana 

ja miten saada irti arvo tiedosta sekä 4) Teknologinen näkökulma, missä 

tehokkaat työkalut tiedon varastoimiseen, jakamiseen ja hakemiseen 

korostuvat. 
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Hongin & Ståhlen (2005) mukaan tiedon johtamisen kolmea sukupolvea ja 

niiden kehitystä voidaan kuvata seuraavasti: 1)  Ensimmäinen sukupolvi 

vaikutti vuoteen 1995 asti ja siinä keskityttiin jäsentämään ja tuottamaan 

tietoa päättäjille sekä valtavien business toimintojen tietokoneistamiseen. 

2)  Toinen sukupolvi alkoi noin vuonna 1995 ja siinä keskityttiin tiedon 

(tacit ja explicit) siirtoon hyväksi käyttäen Nonakan ja Takeuchin neljän 

prosessin SECI mallia sekä 3)  Kolmas sukupolvi, jossa tietoa hallitaan 

sekä asiana että virtana. Sen hallinta painottuu enemmän 

kontekstiin/asiayhteyteen ja kertovaan/tarinaan, kuin sisältöön, jossa 

kompleksista, adaptista systeemiteoriaa käytetään ymmärrettävän mallin 

luomiseksi, mikä hyödyntää vapaan yhteisön itseorganisoitumista ja 

tunnistaa tiedon luomisen, hajoamisen ja hyödyntämisen luonnollisen 

virran. (Ibid.) 

 

Seuraavassa taulukossa  on kuvattuna Ståhlen ja Hongin (Ibid.) näkemys 

eri tutkijoiden tietojohtamisen kolmen sukupolven näkökulmista. 

 

Taulukko 7: Kolme osaamisen johtamisen sukupolvea 
 
 1. Sukupolvi  

KM informaation 
prosessointiin.  
Taidot joita 
tarvitaan 
nykyhetkessä, 
miten taidot 
saadaan haltuun 

2. Sukupolvi  
KM tiedon 
jakamiseen ja 
siirtämiseen. 
Valmistaudutaan 
tulevaisuuden 
haasteisiin. 

3. Sukupolvi  
KM tiedon luomiseen ja 
innovaatioihin.  
Kyky tuottaa uutta 
tietämystä, kumotaan 
vanha ajattelu, 
innovoidaan uusia 
toimintatapoja 

Avaintyökalut 
(Snowden, 2002; 
Tuomi, 2002)  

informaatio teknolo-
gia, IC, osaamiskar-
toitukset  

sosiaalinen 
oppiminen, 
käytännön yh-
teistyö 
(Nonakan SE-CI 
malli)  

toisten innostaminen, 
avoin innovointi  

Tiedon luonne ja 
osa-tekijät 
(Ahonen et al 
2000; Blackler, 
1995; Kakabadse 
et al, 2003)  

tietämys on 
yksilöllis-tä, se on 
mitattavia ja 
koodattavia taitoja, 
taitoja, joita juuri nyt 
tarvitaan  

tietämys on 
sisäsyntyistä 
yhteistoimintaa, 
tulevaisuuden 
haasteisiin 
valmistaudutaan  

tietämys on luovuutta, 
systeemin kyky luoda 
uutta tietoa ja 
innovaatioita  

Ydin kohdat 
osaami-sen 
johtamisessa (von 
Krogh 1999)  

tieto paikallistetaan 
ja otetaan kiinni  

tiedon 
muuttaminen ja 
jakaminen  

synnyttää uutta tietämystä  

 

 



 38    

 

 

3.3.2 Tiedon ja osaamisen johtamisen co-operation 

 

Useat tutkijat näkevät sekä Tietojohtamisen että Kompetenssijohtamisen 

muodostuneen keskeisiksi johtamiskäsityksiksi nykypäivän 

johtamistrendeissä (Zorn & Taylor, 2003; Sanchez, 2002. Ref. Hong & 

Ståhle, 2005.)). Joidenkin tutkijoiden mukaan tietoa ja kompetensseja ei 

voida erottaa vaan ne tukevat toisiaan ja niillä voidaan nähdä olevan myös 

merkittävä vaikutus strategiseen johtamiseen (Grant, 1996; Leonard-

Barton, 1992¸; Nordhaug & Gronhaug, 1994; Sanchez, 2001; von Krogh & 

Roos, 1995. Ref. Hong & Ståhle, 2005). 

 

Hong ja Ståhle (2005, 141) ovat vertailleet Tietojohtamisen ja Osaamisen 

johtamisen evoluutioita seuraavan taulukon 8 mukaisesti. 

 

 Tietojohtaminen (KM) Osaamisen johtaminen (CM) 

Yhteinen evoluutio: 

pysyvyydestä 

dynaamisuuteen 

1. KM tiedon käsittelyyn 

-> 

2. KM tiedon jakamiseen ja 

siirtoon 

-> 

3. KM tiedon luomiseen ja 

innovaatioon 

1. Osaaminen resurssina 

-> 

2. Osaaminen kyvykkyyksien 

yhdistäjänä 

-> 

3. Osaaminen innovatiivisena 

oppimisprosessina 

Tiedon ja osaamisen 

dokumentoinnissa ja 

tunnistamisessa 

Painottuu siihen, mitä 

organisaatio tietää koskien sen 

organisaatio ja businestä: 

tietokannat, balance scorecard, 

IC-laskenta 

Painottuu sekä yksilöllisen 

että organisaatio tason 

osaamisen ja taidot: 

kompetenssimatriisi; 

ydinosaamisen lista 

Tiedon ja osaamisen 

hyödyntämisessä ja 

integroimisessa 

Painottuu enemmän strategia 

perustaiseen työssä oppimiseen 

vahvalla sosiologisella ja 

organisaatio näkökulmalla: 

sosialisaatio tacit- explicit tiedon 

jalostaminen 

sosiaalinen oppiminen  

Painottuu enemmän 

integraatioon ja 

suoritustehokkuuteen 

suurella johtamis 

näkökulmasta:  

dynaaminen kyvykkyys 

absorptiivinen kapasiteetti 

Tiedon ja osaamisen 

yhdistämisessä ja 

Painottuu systeemin  

tehokkuuteen ja dynaamiseen 

Painopisteenä yritys- ja 

business spesifinen 
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innovaatioissa vionäärisyyteen hallitsemalla 

kaaosta, riskejä ja epävarmuutta 

muutosvoima ja 

asiantuntemus: 

itseohjautuva systeemi, 

meta-osaaminen 

 

 

3.4 Yhteenveto 
 

Edellä esitetyn mukaisesti eri tutkijat käsittelevät tiedon ja osaamisen 

johtamista monella eri tavalla eri yhteyksissä, mikä on vaikeuttanut mm. 

yrityskentän mahdollisuutta hahmottaa eri näkemysten merkitys ja 

eroavaisuudet.  Myös monet tutkijat ovat todenneet vastaavan. Myös sen 

ymmärtäminen mikä ero on tiedon johtamisella ja osaamisen johtamisella 

on hämärtänyt niin käytännön kuin myös tutkimuskenttää. Edellä on 

haluttu kuvata tätä kentän moninaisuutta sekä tuoda esille tiedon ja 

osaamisen johtamisen synergiaa. Nämä eri näkemykset eivät siis  sulje 

pois toisiaan vaan pikemminkin täydentävät.  Tietojohtamisen voidaankin 

katsoa olevan osaamisen johtamiselle perusta ja lähtökohta.  

 

4 OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 
 

 

Kirjavaisen & Laakso-Mannisen (2000, 122) mukaan osaamisen 

johtamisessa ja hallinnassa on keskeistä ymmärtää, miten mm. osaamisen 

mallintamisesta ja kartoittamisesta saadaan suurin mahdollinen hyöty 

johtamiselle. He täsmentävät sitä, että tällaisessa kehittämisprosessissa 

on tärkeää toistuvasti esittää itselleen seuraavia kysymyksiä: miksi, mihin 

tarkoitukseen, minkä ongelmien ratkaisuiksi työskentelemme?  

 

Osaamisen mallintamisella tarkoitetaan osaamisen syvyyden tai tason 

kartoittamista linjaamalla ja kuvaamalla erilaisia osaamisia. 

Osaamiskartoituksen tarkoituksena on siten selvittää tietyn henkilön tai 

organisaatioyksikön osaamisen nykytila ja verrata sitä tavoitetasoon 
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Yksilötasolla osaamista tarkastellaan usein yksilön osaamisprofiloinnin 

kautta kun taas tiimi- tai osatulosyksikkötasolla osaamista tarkastellaan 

usein osaamistaseanalyysina. Tällöin osaamisen määrittely aloitetaan 

osaamisen mallintamisella määrittelemällä yksikön tavoitteiden 

toteuttamiseksi tarvittavat osaamisalueet. Henkilöstön osallistamiseksi on 

merkityksellistä, että osaamisalueita ei anneta ylhäältä vaan että henkilöt 

pääsevät itse määrittelemään niitä. Osaamistasenäkökulman voidaan 

katsoa soveltuvan erityisesti asiantuntijatiimeihin, sillä se antaa nopean 

yleiskuvan vallitsevasta osaamistilanteesta suhteessa tarpeisiin.  

 (Kirjavainen & Laakso-Manninen 2000, 113 – 117.) 

 

Viitalan (2005, 120) mukaan osaamisen erittely ja tarvittavien osaamisten 

määrittely voidaan saada aikaan kahdella tavalla. Joko niin, että 

yrityksessä keskustellaan ja erilaisia ideointitekniikoita käyttäen nimetään 

itse osaamiset ja ryhmitellään ne tai sitten käytetään jotakin valmista 

jäsennystä, josta poimitaan omaan toimintaan sopivat ja täydennetään 

niitä tarvittaessa. Kun lähdetään ns. valkoiselta paperilta käsin eikä 

käytetä valmiita jäsennystä päästään usein aidompaan lopputulokseen, 

vaikka se onkin enemmän aikaa vievää. Joka tapauksessa Otala korostaa 

jäsennyksen tärkeyttä. (Ibid.) 

 

Lönnqvist & Mettänen (2003, 65 – 66) esittävät mittaamisen työkaluna 

osaamismatriisin, jonka avulla tätä osaamista voidaan tunnistaa. 

Tunnistamisen jälkeen voidaan määritellä, minkä verran mitäkin osaamista 

kenelläkin on. Henkilöiden osaamista arvioidaan sitten määritetyillä 

osaamisalueilla. Kullekin osaamiselle asetettu tietty vaatimustaso voi olla 

joko henkilökohtainen tai koko organisaation kattava. (Lönnqvist & 

Mettänen 2003, 65 – 66.) 

 

Viitala (2002, 198 - 199) kuvaa osaamisen kehittämisprosessikuvauksen 

seuraavasti: 
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Visio ja strategiat 

 ↓ 

Yritystason liiketoiminnalliset osaamisalueet 

 ↓ 

Ammatilliset osaamisprofiilit 

 ↓ 

Osaamisaukot 

 ↓ 

Kehittämissuunnitelmat 

• yhteisötaso 

• prosessitaso 

• tiimitaso 

• yksilötaso 

 

Toimintamallit ja systematiikat voidaan Viitalan (2005, 226) mukaan 

määritellä seuraavasti:  

• ”systemaattinen vision ja strategian vaatimien osaamisten 

määrittely 

• olemassa olevien osaamisten arviointi 

o yrityksen tasolla 

o prosessien, toimintojen, yksiköiden ja/tai ryhmien tasolla 

o yksilöiden tasolla 

• osaamisen kehittämistarpeiden määrittely 

o yrityksen tasolla 

o prosessien, toimintojen, yksiköiden ja/tai ryhmien tasolla 

o yksilöiden tasolla 

• osaamisen kehittämis- ja hankintasuunnitelman laatiminen 

• organisaation osaamisen kehittymiselle olennaisten tekijöiden 

määrittely ja tilan arviointi 

o kehittämissuunnitelmien laadinta näiden tekijöiden 

kehittämiseksi 

• kehityskeskustelut 
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• osaamispääoman riskianalyysin laatiminen ja 

riskienhallintasysteemien laatiminen 

• osaamisen johtamisen kokonaisuuden hahmottaminen ja 

onnistumisen arviointi”. 

 

Osaamiskartoitusten suurimpana hyötynä voidaan pitää kehittämisen 

jäsentymistä ja suuntaamista. Tietämys olemassa olevasta osaamisesta 

lisääntyy ja tätä kautta myös sen arvostus ja hyödyntäminen lisääntyy.  

Lisäksi kartoitukset auttavat tekemään valintapäätöksiä kehitettävistä 

osaamisalueista sekä kehittymisen suunnasta ja vauhdista. Viitala (2002, 

199) 

 

Jo aikaisemmin osaamista käsittelevissä luvuissa (sivu) on todettu 

organisaation osaamisen muodostuvan työntekijöiden osaamisesta. Myös 

Hätönen (1998, 29) lähtee tästä lähtökohdasta ja käsittelee yrityksen 

osaamista työntekijöiden osaamisen summana. Hätösen (1998, 29) 

mukaan henkilöstön kehittämisen pohjana tulee olla tarveanalyysi. 

Tarveanalyysin työvaiheet voidaan jakaa kolmeen eri vaiheeseen: 

osaamisalueet, osaamistasot sekä nykyosaaminen ja kehityskohteet. 

 

Aluksi osaamisalueet-vaiheessa määritellään yrityksen onnistuneen 

toiminnan edellytykset. Määritetään ”Mitä ovat ne kriittiset osaamisalueet, 

joita yritys tarvitsee säilyttääkseen menestymisen mahdollisuutensa nyt ja 

tulevaisuudessa?”. Lähtökohtana voidaan pitää hierarkista määrittelyä 

määrittelemällä ensin ydinosaamisalueet, jotka sitten puretaan 

yksityiskohtaisempiin osaamisalueisiin. (Hätönen 1998, 34.) 

 

Seuraavaksi osaamistasot-vaiheessa kullekin osaamisalueelle laaditaan 

tavoiteltava osaamistaso. Tästä syntyy osaamisen tavoiteprofiili. 

Osaamistaso kuvaa osaamisalueella vaadittavaa osaamisen tasoa ryhmä- 

tai yksilötasolla. (Hätönen 1998, 37.) 
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Kolmanneksi nykyosaaminen ja kehityskohteet –vaiheessa selvitetään 

työntekijöiden nykyosaaminen suhteessa laadittuun tavoiteosaamiseen. 

Tässä vaiheessa selvitetään myös muita työn sujuvuuden, joutuisuuden ja 

tuloksellisuuden kannalta keskeisiä kehityskohteita. (Hätönen 1998,  

39 – 41.) 

 

Myös Rastas & Einola-Pekkinen (2001, 89 – 90) kuvaavat osaamisen 

haltuunottoa vaiheittain. He nimeävät vaiheet seuraavasti: 

1. vaihe: nykytilan tunnistaminen 

2. vaihe: tavoitteiden asetanta 

3. vaihe: toimenpiteet 

 

Ensimmäinen vaihe sisältää  

• prosessi- ja rakennenäkökulmasta keskeisten toimintaprosessien 

tunnistamisen, osaamisen johtamiseen liittyvien 

organisaatiorakenteiden tunnistamisen, vastuiden tunnistamisen, 

• resurssinäkökulmasta osaamisen kehittämiseen kohdennettujen 

resurssien tunnistamisen, 

• osaamisen ja uudistumisen näkökulmasta osaamisen nykytilanteen 

hahmottamisen organisaatiossa sekä 

• vaikuttavuuden näkökulmasta yhteisen ymmärryksen osaamisen 

johtamisen kehittämisen suunnasta sekä sitoutumisen koko 

organisaation tasolla. (Rastas & Einola-Pekkinen 2001, 89 .) 

 

Toisessa vaiheessa: 

• asetetaan prosessi- ja rakennenäkökulmasta tavoitteet 

ydinprosesseihin liittyvälle osaamiselle, tavoitteet organisaation 

kokonaisvaltaista osaamisen johtamista tukeville rakenteille, 

selkeytetään ja täsmennetään vastuita 

• resurssinäkökulmasta asetetaan tavoitteet resurssien 

kohdentamiselle, 
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• osaamisen ja uudistumisen näkökulmasta asetetaan organisaation 

osaamiselle, osaamisen johtamiselle ja osaamisen kehittämiselle 

strategialähtöiset tavoitteet sekä   

• vaikuttavuuden näkökulmasta asetetaan strategiasta johdettu 

yhteinen näkemys suunnasta, johon organisaation 

kokonaisvaltaista osaamisen johtamisesta kehitetään. (Rastas & 

Einola-Pekkinen 2001, 89 .) 

 

Kolmannessa vaiheessa: 

• prosessi- ja rakennenäkökulmasta varmistetaan ydinprosesseissa 

tarvittavan osaamisen varmistaminen ja muokataan rakenteita 

tukemaan osaamisen yhdistämistä kko organisaation osaamiseksi 

• resurssien näkökulmasta allokoidaan resurssit tukemaan strategian 

toteuttamista 

• osaamisen ja uudistumisen näkökulmasta laaditaan, toteutetaan ja 

arvioidaan strategialähtöinen kehittämissuunnitelma sekä 

suoritetaan toimintaympäristön muutosten seuranta ja uusien 

osaamisvaateiden tunnistaminen 

• vaikuttavuuden näkökulmasta organisaation osaaminen tukee 

strategian toteutusta ja strategia tukee osaamisen johtamista sekä 

osaamisen jatkuvaa kehittämistä, osaamisen johtaminen 

muodostaa osan organisaation kokonaisjohtamisesta, osaamisen 

johtamisen arviointi suoritetaan osana organisaation 

strategiaprosessia, osaamistavoitteet asetetaan organisaation 

strategisten tavoitteiden osana, henkilökohtaiset 

kehittämissuunnitelmat linkittyvät organisaation strategisiin 

tavoitteisiin ja strategian toteutukseen. (Rastas & Einola-Pekkinen 

2001, 89 .) 

 

Rastaan ja Einola-Pekkisen (2001, 89 –90) mukaan organisaatiossa 

tarkastellaan organisaation osaamista, sen johtamista ja kehittämistä 

kokonaisvaltaisesti suhteessa prosesseihin ja rakenteisiin, käytettävissä 

oleviin resursseihin, osaamiseen ja uudistumiseen. Lisäksi määritellään 
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kussakin vaiheessa aikaan saatavat vaikutukset. Strategialähtöiset 

kehittämistavoitteet määritellään organisaation nykytilan tunnistamisen 

kautta sekä suunnitellaan ja toteutetaan tukevat toimenpiteet. Tätä 

voidaan tarkastella jatkuvana prosessina ja sitä ylläpidetään osana 

organisaation strategian päivitystä. (Rastas & Einola-Pekkinen 2001, 89 - 

90.) 

 

Arvioitaessa ja mitattaessa osaamisresursseja on myös tärkeää muistaa, 

että suuntaa kehittämisen taustalle saadaan usein vasta kun tarkastellaan 

tapahtuneita muutoksia vertaamalla nykyisiä tuloksia aiempiin 

saavutuksiin (Rastas & Einola-Pekkinen 2001, 90). 

 

Nonakan & Takeuchin (1995) mukaan yritys koostuu eri tasoista. Näitä 

tasoja ovat osaamisvaranto, muodollinen organisaatiorakenne ja 

epämuodollinen työryhmärakenne. Osaamisvarantoon kertyvää osaamista 

syntyy erityisesti työryhmärakenteen tasolla. Kehitettäessä organisaation 

osaamista on panostettava erityisesti juuri työryhmien kehittämiseen. 

(Nonakan & Takeuchin 1995.) 

 

Hannus puolestaan (2004, 252) tarkastelee osaamisen kehittämistä ja 

johtamista kyvykkyysnäkökulmasta. Hän mainitsee ns. parhaiksi 

käytännöiksi strategialähtöisen osaamisaukkojen tunnistamisen ja 

kehittämistoimenpiteiden määrittelyn, systemaattisen osaamisen hallinnan 

ja jakamisen, asiantuntijayhteisön kehittämisen sekä osaamisen 

jakamisen ja sitä tukevien järjestelmien kehittämisen. Perustana 

osaamisen kehittämiselle on strategian määrittelyn ja strategisten 

kyvykkyyksien analyysi. Osaamisen hallinta tulee kytkeä osaksi 

kokonaisuutta. (Hannus 2004, 252.) 

 

Viitalan (2004) mukaan osaamisen kehittämisessä ja esim. 

osaamiskartoituksissa on tärkeintä itse prosessi, joka synnyttää oppivaa 

otetta ja oppimista tukevaa kulttuuria. Hänen mukaansa osaamisen 

kehittämisellä on useita monipuolisia muotoja. Näitä muotoja ovat mm. 
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seuraavat: kehittämisryhmät (esim. muutoslaboratoriot), reflektointiryhmät 

(esim. akvaariot), tehtäväkierto ja siirrot tehtävistä toisiin, työn 

monipuolistaminen ja vastuun lisääminen, projektiosallistuminen, 

kehittämishankkeisiin osallistuminen, sijaisuuksien hoito, esim. lomitukset, 

opintopiirit, mentor -toiminta, mestari- kisälliasetelmat, järjestetty koulutus 

sekä perehdyttäminen. (Viitala 2004.) 

 

Hamel & Prahalad (1994, 35) puolestaan esittävät johtajille kysymyksen 

”Kuinka kaikkia organisaation resursseja tulee johtaa, jotta loisimme 

tulevaisuutta?”. Heidän mukaansa tulevaisuuden luominen vaatii 

organisaatiota rakentamaan uusia ydinosaamisia, kompetensseja, jotka 

yleensä ovat yksittäisen business yksikön ulottumattomissa (Hamel & 

Prahalad 1994, 35). 

 

Yhteenvetona osaamisen kehittämisestä, vaiheista ja etenemiskulusta 

voidaan esittää Vanhalan ym. (2002, 232 – 233) kuvaus osaamisen 

johtamisen prosessista, joka lähtee päämääristä ja tavoitteista. 

Organisaation tai organisaatioyksikön on määriteltävä päämäärät ja 

tavoitteet, mihin se on menossa ja miksi esim. strategian ja vision 

määritteleminen. Toiseksi on selvitettävä, mitä toimenpiteitä tämä 

edellyttää eli mitä suorituksia päämäärien, strategian ja vision 

toteuttaminen vaatii. Seuraavaksi on määriteltävä, mitä resursseja 

suoritukset vaativat eli osaamistarve esim. mitä osaamisen lajeja ja miten 

paljon edellytetään. Neljänneksi selvitetään mitä resursseja on 

käytettävissä eli osaamisvarannon selvittäminen esim. 

osaamiskartoituksen avulla. Seuraavaksi vertaillaan osaamistarpeita ja –

varantoja ja saadaan selville ns. osaamiskuilu eli mitä organisaatiolta 

puuttuu. Lopuksi päätetään, mitä ja miten resursseja hankitaan ja 

kehitetään. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Organisaation osaamista tarkasteltaessa on tärkeää pohtia millä tavoilla 

nykyistä osaamista voidaan arvioida, miten tunnistetaan tulevaisuuden 

osaamistarpeet sekä mitä toimenpiteitä osaamisen kehittämisessä 

voidaan käyttää. Teoreettiset viitekehykset antavat laajan kuvauksen 

osaamisen ja tiedon johtamisesta, osaamisen kehittämisen prosessin 

etenemisestä organisaation visiosta ja strategioista 

kehittämissuunnitelmiin.   

 

Organisaation kannalta on erittäin tärkeää, että johto on sitoutunut 

osaamisen ja tiedon johtamisen kehitykseen, jolloin he myös pystyvät 

perehtymään eri viitekehyksiin ja käytäntänteihin. Tällöin  he myös 

paremmin pystyvät määrittelemään oman organisaationsa kannalta 

keskeisimmät viitekehykset ja siten viedä kehitystietä eteenpäin. Tämä on 

erittäin myös henkilöstön sitouttamisen kannalta.  
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