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1 JOHDANTO 

 

Yrityksen kilpailukyky riippuu enemmän kuin mistään muusta siitä, 

mitä siellä osataan, miten tuota osaamista käytetään ja 

kuinka nopeasti kyetään oppimaan uutta. 

(Laurence Prusak) 

 

1.1 Taustaa 

 

Organisaation menestyminen riippuu monista eri tekijöistä, kuten muun muassa lii-

keideasta, strategiasta, organisaatiorakenteesta ja organisaation sisäisistä proses-

seista. Näiden tekijöiden rinnalle on 1980-luvulta lähtien nostettu myös osaaminen. 

(Viitala 2008, 7.) Taistelu kilpailijoita vastaan ei enää voi perustua pelkästään reaktii-

viseen kilpailustrategiaan, vaan sen tulee perustua proaktiivisuuteen ja organisaation 

sisäisiin vahvuuksiin, ja siinä tulee ottaa käyttöön organisaatiossa olevien yksilöiden 

vahvuudet, tieto ja asiantuntemus. (Bergenhenegouwen et al. 1997, 56.) Henkilöstön 

osaamisesta, osaamisen kehittämisestä sekä hiljaisen tiedon ja kokemuksen hyödyn-

tämisestä onkin tullut tärkeitä tekijöitä sekä strategiassa että toiminnan kehittämises-

sä yrityksen kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta (Lankinen et al. 2004, 33).  

 

Organisaatiot ovat 1990-luvulta lähtien kehittäneet osaamisen johtamisen käytäntö-

jään (Viitala 2008, 7). Monet organisaatiot investoivatkin suhteellisen paljon resursse-

ja osaamisen kehittämiseen (Kock et al. 2008, 183). Osa organisaatioista on jo ehti-

nyt rakentaa kokonaisvaltaisia osaamisen johtamisjärjestelmiä, mutta toiset ottavat 

asian suhteen vasta ensimmäisiä askeleita. (Viitala 2008, 7.) Nykyään kuitenkin lä-

hes jokainen yli 300 henkilön organisaatio harjoittaa jonkinlaista osaamisperusteista 

henkilöstövoimavarojen johtamista (Boyatzis 2007, 5). Osaamisen jatkuva kehittämi-

nen on niin yksilön, organisaation kuin koko yhteiskunnankin kriittinen menestysteki-

jä. Se ei tarkoita vain muutoksiin mukautumista, vaan sen avulla organisaatiot voivat 

taata itselleen kilpailuetua ja rakentaa haluamaansa tulevaisuutta. 
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Johtamistaidon Opisto JTO:n ja Henkilöstöjohdon ryhmä Henry ry:n vuonna 2007 

toteuttamassa kyselyssä henkilöstöjohtamisen trendeistä osaamisen johtaminen ja 

kehittäminen kuuluivat kolmen seuraavan vuoden tärkeimpiin henkilöstöjohtamisen 

kehittämisalueisiin yhdessä muutoksen johtamisen ja strategiaa tukevien henkilöstö-

suunnitelmien laatimisen kanssa. Kyseiset henkilöstötyön kehittämisalueet heijaste-

levat alituisesti muuttuvan liiketoimintaympäristön tuomia haasteita organisaatioille. 

(Järvinen & Salojärvi 2007, 11.) Vuonna 2003 tehdyn samankaltaisen tutkimuksen 

mukaan osaamisen johtamisessa on osin onnistuttu, mutta myös epäonnistumisia on 

tullut keskittymällä yksilötason osaamisen tarkkaan arviointiin ja luettelointiin. Osaa-

misen kehittämistä ja johtamista tuleekin tutkimuksen mukaan kehittää niin, että se 

on vahvemmin kiinni organisaation strategiassa. (PA Consulting Group 2003.) 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet, tutkimusongelmat ja rajaukset 

 

Tämän tutkielman tavoitteena on tutustua osaamisen sekä sen hallinnan ja kehittä-

misen aiempaan kirjallisuuteen ja luoda prosessikuvaus tutkielman case-yrityksen 

osaamisen kehittämisestä; sen lähtökohdista, tavoitteista, menetelmistä ja toimenpi-

teistä. Henkilöstön osaamista on kehitetty yrityksessä aina, mutta nykyään osaami-

sen kehittämiseen kiinnitetään yhä enemmän ja enemmän huomiota. Tutkimuksen 

avulla case-yrityksen osaamisen kehittämisprosessista saadaan yksityiskohtainen ja 

vaihe vaiheelta etenevä kuvaus, mikä helpottaa prosessin kokonaisuuden ymmärtä-

mistä sekä tuo mahdollisesti esille uusia näkökulmia sekä prosessin toteuttamiseen 

että osaamisen kehittämiseen. 

 

Tutkielman päätutkimusongelma voidaan kuvata seuraavasti: 

� Millainen prosessi osaamisen kehittäminen case-yrityksessä on? 

 

Alatutkimusongelmat voidaan määritellä seuraavasti: 

� Mitä osaaminen on?  

� Mihin osaamisen kehittämisellä pyritään? 

� Mistä toimenpiteistä osaamisen kehittämisprosessi muodostuu? 
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Päätutkimusongelmaa lähestytään kolmen alatutkimusongelman avulla. Ensimmäi-

sen alatutkimusongelman avulla selvitetään, mitä osaaminen on, jotta saadaan ym-

märrys siitä, mitä tekijöitä pitää kehittää, kun puhutaan yksilöiden osaamisen kehit-

tämisestä. Toisen alatutkimusongelman tarkoituksena on selvittää, minkä takia ai-

emmin määriteltyä osaamista kehitetään, eli mihin kehittämistoimenpiteillä pyritään. 

Kolmannen alatutkimusongelman avulla selvitetään osaamisen kehittämisprosessin 

vaiheet, joiden avulla yksilöiden osaamista pyritään kehittämään. 

 

Tutkimuksen case-yrityksenä on kansainväliseen konserniin kuuluva teollisuusyritys, 

jolla on kaksi tuotantolaitosta Suomessa ja kaksi ulkomailla. Suomessa yritys työllis-

tää noin 550 henkilöä, joista noin kolme neljäsosaa on työntekijöitä ja neljännes toi-

mihenkilöitä. Tutkielma on rajattu koskemaan vain yksilön osaamista, sillä organisaa-

tion osaamisen hallinnan perusyksikkönä tulee Huberin (1991) mukaan pitää yksilöä, 

koska suurin osa organisaatiossa olevasta tiedosta on yksilöillä. Ilman työntekijöitä 

yrityksessä ei ole osaamista mitä hallita ja kehittää ja minkä avulla kasvattaa pysyvää 

kilpailuetua. (Hannula et al. 2003, 2.) Tutkielmassa ei siten käsitellä organisaation 

ydinosaamisen tunnistamista eikä organisaation kollektiivista osaamista. 

 

1.3 Tutkimusmetodologia  

 

Tämä tutkielma on luonteeltaan kvalitatiivinen tapaustutkimus. Kvalitatiivinen tutki-

mus on kokonaisvaltaista tiedon hankintaa, jossa tutkimusaineisto kootaan aidoissa, 

todellisissa tilanteissa, ja kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti satun-

naisotantaa käyttämättä. (Hirsjärvi et al. 2007, 160.) Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin, vaan sen avulla pyritään kuvaamaan jotakin tiettyä 

tapahtumaa, ymmärtämään tiettyä toimintaa tai antamaan teoreettinen tulkinta josta-

kin ilmiöstä (Eskola & Suoranta 1998, 61). Tapaus- eli casetutkimus kuuluu yleisim-

piin liiketaloustieteellisen tutkimuksen laadullisiin menetelmiin. Se tarkoittaa tutkimus-

ta, jossa tutkitaan yhtä tai enintään muutamaa valittua tapausta. Tapaustutkimus on 

enemmänkin tutkimusote kuin tutkimusmenetelmä, minkä ydin on sen tavassa kerätä 

tapauksia ja analysoida niitä. (Koskinen et al. 2005, 154.) 
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Kvalitatiivisen tutkimuksen yleisin tutkimusmenetelmä on haastattelu. Haastattelu-

muotoja on monia, teemahaastattelu on yksi niistä. Teemahaastattelussa haastatte-

lun teemat eli aihepiirit ovat tiedossa, mutta kysymysten muotoa ja niiden järjestystä 

ei ole tarkkaan muotoiltu. (Hirsjärvi et al. 2007, 200.) Kaikki etukäteen valitut teemat 

käydään haastattelussa lävitse, mutta niiden järjestys ja laajuus voivat vaihdella 

haastattelusta toiseen (Eskola & Suoranta 1998, 87).  

 

Kvalitatiivinen tapaustutkimus sopii hyvin tämän tutkielman tutkimusmetodologiaksi, 

sillä tutkimuksen tavoitteena kuvata tapauskohtaisesti ja kokonaisvaltaisesti case-

yrityksen osaamisen kehittämisprosessia. Tutkimusmenetelmäksi valitun teemahaas-

tattelun perusteena on tutkimusaiheen syvällinen ja yksityiskohtainen käsittely, sillä 

valittu menetelmä mahdollistaa vapaamuotoisen keskustelun tutkittavasta aiheesta. 

 

1.4 Kirjallisuuskatsaus ja keskeiset käsitteet 
 

Liiketaloustieteellisen keskustelun organisaatioihin liittyvästä osaamisesta ja oppimi-

sesta voidaan katsoa alkaneen 1980- ja 1990-lukujen taitteessa, vaikkakin sen alku-

juuret ovat paljon kauempana historiassa. Jo 1950- ja 1960-luvuilla tutkijat olivat esit-

täneet organisaatioiden kehittymisen olevan oppimisprosessi, ja tämä on säilynyt 

osaamisen johtamisen ajattelussa nykypäiviin saakka. (Viitala 2002, 9, 13.) Samaten 

Bennis ennakoi jo 1970-luvulla, että organisaatioiden keskeisinä menestystekijöinä 

tulevat tulevaisuudessa olemaan kyky oppia kokemuksesta, kyky hankkia, käsitellä ja 

hyödyntää tietoa sekä kyky kehittää menetelmiä, joilla voi tehostaa oppimisprosesse-

ja. (Viitala 2008, 11.) 1990-luvulta lähtien laaja ja monipuolinen aiheen käsittely on 

jakautunut organisaation oppimisen, oppivan organisaation, älyllisen ja henkisen 

pääoman, ydinosaamisen, osaamisen johtamisen ja strategisen osaamisen osa-

alueisiin. (Viitala 2002, 9, 13, 31.) Näille käsitteille on yhteistä se, että ne siirtyivät 

työperäisestä näkemyksestä henkilöstöjohtamiseen ja käsittelivät taitoa ja tietoa, joi-

den kautta työntekijöiden taidot siirtyivät huomion keskipisteeseen (Ley & Albert 

2003a, 1370). 

 

Osaamisen käsite on muuttunut merkittävästi vuosien varrella. Ensimmäisen käsit-

teen osaamisesta lanseerasi David McClelland vuonna 1973, jolloin hän viittasi osaa-

misella tiettyyn suoritukseen vaikuttaviin tekijöihin. McClellandin määritelmä tarkaste-
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lee osaamista hyvin laajasti käsittäen kaikki psykologiset ja käyttäytymiseen liittyvät 

ominaisuudet hyvään suoritukseen ja menestykseen liittyen. Kun osaamisen käsite 

kehittyi, ajattelu muuttui yksityiskohtaisempaan käsitykseen osaamisesta; tietoon, 

taitoihin, kykyihin ja muihin luonteenpiirteisiin, jotka erottavat erinomaisen suorituk-

sen keskivertosuorituksesta. Hamel ja Prahalad toivat vuonna 1990 käsitteeseen 

mukaan myös strategisen ulottuvuuden esittelemällä ydinosaamisen käsitteen viit-

taamaan ainutlaatuiseen älylliseen, prosessi- ja tuoteosaamiseen. (Athey & Orth 

1999, 215–216.) Sydänmaalakan (2001, 133) mukaan Hamelin ja Prahaladin vuonna 

1994 julkaistu teos ”Competing for the Future” onkin tärkein osaamisen johtamiseen 

vaikuttanut teos. Teoksessa he esittävät viitekehyksen organisaation ydinosaamiselle 

sekä sille, miten sitä voidaan kehittää. (Sydänmaalakka 2001, 133.) Vaikka osaami-

selle on olemassa monia erilaisia määritelmiä, osaamisen tunnistamista on kirjalli-

suudessa käsitelty hyvin vähän (Drejer 2001, 136).  

 

Kirjavainen ja Laakso-Manninen (2001, 12) ovat ryhmitelleet tiedon ja osaamisen 

johtamisen teoreettiset tarkastelukulmat neljään seuraavaan näkökulmaan: tiedon 

johtaminen, älykkään pääoman johtaminen, kompetenssipohjainen johtaminen sekä 

oppiva organisaatio. Tiedon johtamisen tunnetuimpia kehittäjiä ovat Nonaka, Sveiby, 

Roos ja Roos, Davenport ja Prusak sekä Leonard-Barton, ja heidän tarkastelunsa 

keskittyy tietämyksen syntyyn ja jalostumiseen liittyvien prosessien käsitteellistämi-

seen. Älykkään pääoman johtamisen käsitteen tunnetuimpia kehittäjiä ovat Edvins-

son ja Malone sekä Stewart, jotka ovat keskittyneet yrityksen näkymättömän omai-

suuden mallintamiseen, hallintaan ja mittaamiseen. Hamel ja Prahalad, Stalk, Evans 

ja Schulman sekä Ulrich ja Lake ovat puolestaan kehittäneet kompetenssipohjaista 

johtamisnäkökulmaa tutkimalla tapaa hahmottaa yrityksen strategiaa ja kilpailua, joi-

den kautta on myös syntynyt uusia näkökulmia henkilöstön kehittämisen ja strategian 

yhteydestä. Oppivan organisaation käsitteen tunnetuimpia tutkijoita ovat Argyris ja 

Schön sekä Senge, jotka ovat luoneet kokonaisvaltaisen organisaation kehittämisfi-

losofian. (Kirjavainen & Laakso-Manninen 2001, 12.) Tämä tutkielma kytkeytyy kom-

petenssipohjaisen johtamisen aihepiiriin tarkastelemalla osaamista, sen tunnistamis-

ta ja kehittämistä. 

 

Osaamisen käyttäminen perustavanlaatuisena rakennusaineena organisaatioiden ja 

niissä työskentelevien ihmisten osalta on tullut yhä suositummaksi (Hagan et al. 
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2006, 357). Lievensin et al. (2004) mukaan vuosien 1995 ja 2003 välisenä aikana on 

julkaistu yli 500 artikkelia osaamisesta (Lievens et al. 2004 teoksessa Hagan et al. 

2006, 357). Suomen kielellä ensimmäiset julkaisut osaamisen johtamisesta ilmestyi-

vät 1990-luvun loppupuolella (Virkkunen 2001, 11). 

 

Osaamisen hallinnan käsitteistö on Suomessa vielä hieman vakiintumatonta. Suoma-

laisissa organisaatioissa käytetään osaamisen ja tietämyksen hallintaan liittyvistä 

käytännöistä muun muassa seuraavia termejä: osaamisen hallinta ja johtaminen 

(competence management), osaamisen kehittäminen (competence development), 

tiedonhallinta (information management) ja tietämyksen hallinta tai johtaminen 

(knowledge management). Samaten suomalaisessa tutkimuksessakin osaamisen 

hallinnan käsitteistö on vielä vakiintumatonta. (Kukko et al. 2004, 2.) Kun Ståhle ja 

Grönroos käyttävät knowledge managementin suomennoksena tietopääoman hallin-

taa (1999), käyttää Virkkunen (2001, 11) samasta käsitteestä termiä osaamisen joh-

taminen. Kukon et al. (2004, 6) mukaan termien kirjavuus saattaa johtua aihepiirin 

uutuudesta, sillä osaamisen johtamisen tutkiminen on yleistynyt voimakkaasti vasta 

1990-luvulla. 

 

Tässä tutkielmassa käytettyä käsitettä osaamisen hallinta lähin englanninkielinen 

termi on competence management, joka Kukon et al. (2004, 7) mukaan pääpiirteis-

sään tarkoittaa organisaation nykyisen ja tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen tur-

vaamista, hankkimista ja kehittämistä. Osaamisen hallinnan synonyyminä voidaan 

pitää osaamisen johtamista, mutta tässä tutkimuksessa käytän termiä osaamisen 

hallinta, sillä monesti se luo kokonaisvaltaisemman mielikuvan organisaation osaa-

miseen liittyvistä toiminnoista. (Kukko et al. 2004, 7.) Tämän tutkielman keskeiset 

käsitteet ovat osaaminen, osaamisen hallinta, osaamisen kehittäminen ja osaamis-

kartoitus, jotka on määritelty seuraavasti: 

 

Osaaminen (competence) määritellään kyvyksi tai kyvykkyydeksi (Boyatzis 2007, 6). 

Yksilöiden osaaminen määritellään kaikeksi tiedoksi ja taidoksi, jonka työntekijät tuo-

vat mukanaan organisaatioon ja jota he työssään käyttävät (Ståhle & Grönroos 1999, 

73). Se koostuu tiedoista, taidoista, asenteista, kokemuksista ja konteksteista (Sy-

dänmaalakka 2001, 256). 
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Osaamisen hallinnan (competence management) päämääränä on organisaation 

strategian mukaisten liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen (Kukko et al. 

2004, 2). Osaamisen hallinta lähtee organisaation visiosta, strategiasta ja tavoitteista, 

joiden mukaan määritellään sekä organisaation ydinosaaminen että muu organisaa-

tiossa tarvittava osaaminen. Organisaatiossa tarvittava osaaminen konkretisoidaan 

erilaisiksi osaamisalueiksi ja osaamisiksi organisaation eri tasoilla, joita kehitetään 

organisaatiossa johdonmukaisesti. (Sydänmaalakka 2001, 18.) 

 

Osaamisen kehittämisessä (competence development) organisaatiotasolla on kyse 

kaikkien osaamisalueiden parantamisesta (Löfstedt 2001, 120). Osaamisen kehittä-

minen sisältyy osaamisen hallinnan käsitteeseen olemalla yksi osaamisen hallinnan 

osaprosessi. 

 

Osaamiskartoitus (competence survey) tarkoittaa organisaation henkilöstön nykyi-

sen osaamisen vertaamista organisaation tavoiteosaamiseen. Osaamiskartoituksen 

tuloksena nähdään nykyisen osaamisen vajeet tavoiteosaamiseen verrattuna. (Otala 

2008, 346). 

 

1.5 Tutkielman rakenne 

 

Tutkielman ensimmäinen luku johdattelee osaamisen ja osaamisen kehittämisen 

maailmaan. Se sisältää tutkimuksen taustan, tavoitteet, tutkimusongelmat sekä tut-

kimuksen rajaukset. Lisäksi siinä esitellään tutkielmassa käytetty tutkimusmetodolo-

gian, luodaan kirjallisuuskatsaus aiheen aiempaan kirjallisuuteen sekä määritellään 

tutkielman keskeiset käsitteet. 

 

Tutkielman toinen ja kolmas luku muodostavat tutkielman teoreettisen viitekehyksen, 

ja pyrkivät antamaan teoreettisen vastauksen kolmeen alatutkimusongelmaan. Lu-

vussa kaksi käsitellään osaamista, sen määritelmiä, muodostumista ja merkitystä 

sekä yksilön että organisaation menestymisen kannalta. Luvussa kolme kuvataan 

osaamisen kehittämisen vaiheet osaamiskartan laatimisesta osaamisen tavoiteprofii-

lien laadintaan, osaamisen arviointiin ja lopulta osaamisen kehittämissuunnitelmiin ja 

kehittämistoimenpiteisiin. Pääpaino on osaamisen kehittämisprosessin kolmessa en-
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simmäisessä vaiheessa, mutta myös osaamisen kehittämissuunnitelmia ja                 

-menetelmiä käsitellään lyhyesti. 

 

Luku neljä sisältää tutkielman empiirisen osion. Luku sisältää case-yrityksen osaami-

sen kehittämisprosessin nykytilanteen kartoituksen. Siinä käsitellään osaamisen mer-

kitystä case-yritykselle sekä luodaan kuvaus case-yrityksen osaamisen kehittämis-

prosessista.  

 

Luku viisi sisältää tutkimuksen johtopäätökset. Luku alkaa yhteenvedolla tutkimuksen 

keskeisimmistä tuloksista ja jatkuu vastaamalla tutkimukselle asetettuihin tavoitteisiin 

ja tutkimusongelmiin. Lopuksi käsitellään vielä tutkimuksen esille tuomia käytännön 

kehittämisehdotuksia case-yritykselle sekä jatkotutkimusaiheita. 
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2 YKSILÖN OSAAMINEN 

 

Yksilöiden osaaminen muodostaa kriittisen lähteen organisaation kyvylle hyödyntää 

tulevaisuuden mahdollisuuksia ja pysyä kilpailukykyisenä. Sen lisäksi, että osaamiset 

ovat organisaation keskeinen resurssi, muiden resurssien tuloksellinen hyödyntämi-

nen tarvitsee asianmukaista osaamista. Toisin sanoen relevantti osaaminen on vält-

tämätön ehto organisaation strategiselle menestykselle. (Nordhaug & Gronhaug 

1994, 89.) Osaaminen hyödyttää organisaatiota, kun se muodostaa arvoa asiakkaille, 

estää tuotteiden ja palveluiden kopioitavuutta ja auttaa organisaatiota luomaan uutta 

liiketoimintaa uusien tuotteiden, palvelujen ja innovaatioiden kautta. (Hagan et al. 

2006, 359.) 

 

Osaamisesta on tullut merkittävä elementti organisaatioiden kilpailukyvyn takaami-

seksi. Monilla nopeasti kehittyvillä teollisuuden aloilla nykyinen osaaminen, etenkin 

tekninen osaaminen, vanhenee kahdessa kolmessa vuodessa. (Otala 1994, 13.) Jot-

ta osaamista voidaan kehittää tehokkaasti, tulee ymmärtää, mistä seikoista yksilön 

osaaminen muodostuu. Ilman tätä ymmärrystä osaamisesta kehittäminen ei ole te-

hokasta, eikä organisaatio voi saavuttaa tehokkuutta. (Sandberg 2000, 9.) Osaami-

sen määrittely auttaa tekemään osaamisen näkyväksi ja konkreettisemmaksi asiaksi 

organisaatiossa, mikä myös edesauttaa yhteisen ymmärryksen syntymistä. (Otala 

2008, 50.) 

 

Yksilön osaamisesta puhuttaessa käytetään monia eri käsitteitä. Englanninkielisistä 

käsitteistä käytetyimmät ovat ”skills”, ”competencies” ja ”capabilities”, jotka tarkoitta-

vat suomeksi taitoja, pätevyyttä ja kyvykkyyttä. Työelämän edellyttämistä valmiuksis-

ta puhuttaessa on viime vuosien aikana vakiintunut sana kompetenssi, josta Suo-

messa käytetään myös käsitettä ammattitaito, jolla tarkoitetaan yksilön tietoja, taitoja, 

valmiuksia ja asenteita. (Viitala 2008, 113.)  

 

Vaikka osaamisen merkitystä pidetään yhä tärkeämpänä, on sen merkitys - mitä 

osaaminen todella on - silti vielä osin hämärän peitossa (Ley & Albert 2003, 1501). 

Vaikka osaaminen ei ole mikään uusi ilmiö, ymmärrys osaamisen käsitteestä, sen 

tasoista ja kehittämisestä vaihtelee tutkijasta toiseen (Awuah 2006, 1068). Osaami-
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nen ei ole konkreettinen asia, eikä sillä ole selvää muotoa. Sen vuoksi jokaisella 

henkilöllä on oma mielikuvansa siitä, mitä osaaminen on. (Otala 2008, 37.) Lisäksi 

osaamisella tulee olla yhteys sekä organisaation toimintaympäristöön sekä organi-

saatiokulttuuriin, minkä vuoksi organisaatiot määrittelevät osaamisia eri lailla kon-

tekstista riippuen (Lindsay & Stuart 1997, 327). Harvoissa organisaatioissa on selke-

ästi määritelty, mitä osaaminen tarkoittaa (Otala 2008, 37), vaikka ymmärrys osaami-

sen osatekijöistä on ehdoton edellytys osaamisen hallinnalle ja kehittämiselle (Sand-

berg 2000, 9).  

 

Kun keskustelu osaamisesta ja sen merkityksestä on ajan kuluessa lisääntynyt, on 

myös osaamisen määritelmien määrä lisääntynyt (Rodriguez et al. 2002, 310). Sen 

vuoksi luvussa kaksi käsitelläänkin osaamisen erilaisia määritelmiä ja osaamisen 

komponentteja. 

 

2.1 Osaamisen määritelmiä 

 

Osaamisella on monta erilaista merkitystä, ja se onkin yksi hajanaisimmista termeistä 

organisatorisessa ja ammatillisessa kirjallisuudessa (Robotham 2004, 68; Murray 

2003, 305). Perinteiset osaamismallit ovat keskittyneet enemmänkin kuvaamaan 

mennyttä käyttäytymistä kuin ennakoimaan tulevia suorituksia. Tämä johtuu siitä, että 

osaamiset on yleensä tunnistettu vertaamalla korkean ja keskivertosuorituksen teh-

neiden yksilöiden käyttäytymistä toisiinsa ja etsimällä näiden kahden ryhmän välisiä 

eroja. Nykyään osaamisen käsite on kuitenkin laajentunut. (Athey & Orth 1999, 218.) 

Osaamisen nähdään muodostuvan pienemmistä osaamisen komponenteista, kuten 

tiedoista, taidoista, luonteenpiirteistä sekä kyvyistä (Lindsay & Stuart 1997, 328). At-

heyn ja Orthin (1999, 216) mukaan osaaminen on tietyn suorituksen osatekijöiden 

joukko, joka sisältää yksilölliset tiedot, taidot, asenteen ja käyttäytymisen. Haganin et 

al. (2006, 359) mukaan osaaminen ulottuu henkilön persoonallisista luonteenpiirteistä 

työkäyttäytymiseen ja sisältää kaiken siltä väliltä (Hagan et al. 2006, 359). Myös Ber-

genhenegouwenin et al. (1997, 57) mukaan yksilöllinen osaaminen käsittää olennai-

set persoonalliset piirteet, jotka ovat luontaisia yksilön toiminnassa. Boyatziksen 

(1982, 21) mukaan osaaminen muodostuu henkilön perimmäisistä ominaispiirteistä, 

joita ovat motiivit, luonteen ominaispiirteet, taidot, yksilön käsityksestä itsestään sekä 
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sosiaalisesta roolistaan sekä tietämyksestä, jota hän käyttää toiminnassaan. Yksilö 

toimii näiden piirteiden perusteella joko tiedostaen niiden olemassaolon tai tietämät-

tään. (Boyatzis 1982, 21.) 

 

Ranki (1999, 27) määrittelee osaamisen edellisiä määritelmiä tarkemmin lisäten yh-

deksi osaamisen ulottuvuudeksi yksilön sosiaaliset taidot ja sanoo sen muodostuvan 

viidestä toisiinsa liittyvästä tekijästä. Osaamisen komponentit ovat hänen mukaansa 

tiedollinen osaaminen (faktat), taidot (omassa työssä tarvittavat taidot), kokemus 

(onnistumisista ja virheistä oppiminen ja erilaisten vaihtoehtojen hallitseminen), us-

komukset ja arvot (minkä uskoo olevan oikein ja mikä vaikuttaa tiedon tulkitsemi-

seen) sekä sosiaalinen verkosto (suhteet muihin toimijoihin). (Ranki 1999, 27.) Ran-

gin määrittelyä tukee Sveibyn (1997, 39) lähes samanlainen viiden osatekijän määri-

telmä osaamisesta. Sveibyn mukaan osaamisen elementit ovat tosiasioiden tietämi-

nen eli koulutuksen avulla hankittu tieto, harjoittelun ja käytännön myötä hankitut tai-

dot, kokemus, arvot ja sosiaaliset verkostot. 

 

Otalan (2002, 104) mukaan yksilön osaamista voidaan kuvata käden muotoisena, 

jossa sormet muodostavat yksilön osaamisen eri osat (arvot ja asenteet, kontaktit, 

kokemus, tiedot, taidot). Kämmen puolestaan kuvaa yksilön omaa henkistä ja fyysis-

tä energiaa ja motivaatiota sekä henkilökohtaisia taitoja. Sormet ja kämmen yhdessä 

muodostavat yksilön koko osaamisen. Kädessä virtaavat verisuonet kuvastavat op-

pimisen tukiverkkoa, joka muodostuu oppimista auttavista ja edistävistä henkilöistä ja 

organisaatioista. (Otala 2002, 104.) 

 

Vaikka osaamiselle on olemassa useita erilaisia määritelmiä, kaikkien määritelmien 

mukaan osaaminen muodostuu ainakin yksilön tiedoista, taidoista ja luonteenpiirteis-

tä, ja se ennustaa yksilön tulevaisuuden käyttäytymistä ja menestymistä. Atheyn ja 

Orthin (1999, 216) mukaan osaamisen määritelmät tulevat koko ajan muuttumaan, 

kun osaamismetodit kehittyvät paremmin kohtaamaan muuttuvan liike-elämän tarpei-

ta. 

 

Osaamisesta puhuttaessa on Murrayn (2003, 305–306) mukaan tärkeää yksilöiden ja 

organisaation osaamisen erottaminen toisistaan. Kun organisaatio pystyy rakenta-

maan ja kehittämään yksilöiden osaamista, samalla myös organisaation osaaminen 
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lisääntyy. Organisaation osaaminen muodostuu prosesseista, järjestelmistä ja käy-

tännöistä, jotka mahdollistavat yksilöiden osaamisen muuttamisen organisaation 

osaamiseksi. (Murray 2003, 305–306.) 

 

2.2 Osaamisen jäävuorimalli 

 

Yksilön osaamista voidaan myös kuvata havainnollistavan jäävuorimallin avulla, min-

kä Spencer ja Spencer (1993) ovat kehittäneet. Osaamisen jäävuorimalli on esitetty 

kuvassa 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Osaamisen jäävuorimalli (Mukaillen Bergenhenegouwen et al. 1997, 57; Hä-

tönen 2004, 15.) 

 

Jäävuoren eksplisiittisen eli näkyvän osan muodostavat yksilön tiedot, taidot ja toi-

minta. Tiedoilla tarkoitetaan tiettyyn asiaa liittyvää erikoistietämystä, joka ennustaa 

yksilön tosiasiallisen osaamisen; tiedon avulla voidaan luoda arvoa vasta silloin, kun 

sitä osataan soveltaa tilanteiden vaatimalla tavalla. (Spencer & Spencer 1993, 9.) 

Otalan mukaan yksilön tiedot käsittävät faktat, menetelmät ja mallit. Taitojen avulla 

yksilö puolestaan pystyy suorittamaan erilaisia tehtäviä. Taidot kertovat millä tavalla 

tietoa käytetään hyväksi ja kuvaavat yksilön kykyä soveltaa osaamistaan. (Otala 

2002, 105.) 
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Jäävuoren implisiittisen eli näkymättömän osan muodostavat motiivit, yksilön käsityk-

set itsestään sekä yksilölliset ominaisuudet. Motiivit ohjaavat yksilön käyttäytymistä 

valittuja tavoitteita kohti. Yksilöllisten ominaisuuksien perusteella puolestaan määräy-

tyvät tilanteesta riippumattomat reagointikyvyt ja -tyylit. Yksilön käsitys itsestä muo-

dostuu arvoista ja asenteista, jotka ohjaavat yksilön käyttäytymistä. Motiivit, yksilölli-

set ominaisuudet ja minäkuva ennustavat yksilön taitoja ja käyttäytymistapoja, jotka 

puolestaan ennustavat työssä menestymistä. (Spencer & Spencer 1993, 9–12.) 

 

Vaikka motiivit, yksilön käsitys itsestä ja yksilölliset ominaisuudet kuuluvat jäävuoren 

pinnan alle, vaikuttavat ne vahvasti yksilön toimintaan. Ne luovat perustan yksilön 

osaamiselle eli näkyvälle toiminnalle ja ovat siksi erittäin tärkeitä. Tällaisia pinnan alla 

vaikuttavia asioita on hyvin vaikeaa mitata ja kehittää, vaikka ne ovat juuri niitä teki-

jöitä, jotka vaikuttavat eniten yksilön osaamiseen. (Spencer & Spencer 1993, 9–11.) 

Jäävuoren huipulla olevia tietoja ja taitoja on taas helpompi opetella kun pinnan ala-

puolisia osia, vaikka niiden tärkeys ei olekaan yhtä merkittävä. 

 

2.3 Ammatillisen osaamisen osatekijät 

 

Kappaleissa 2.1 ja 2.2 käsitellyistä osaamisen määritelmistä voidaan todeta, että 

osaaminen voidaan määritellä monilla eri tavoilla. Edellä mainittujen yleisten osaa-

misten osatekijöiden lisäksi osaaminen voidaan jakaa useisiin erilaisiin tekijöihin, jot-

ka liittyvät ammatilliseen osaamiseen eli ammattitaitoon. 

 

Cheetham ja Chivers (2005) ovat määritelleet yleistä osaamista täsmällisemmän, 

joskin hyvin laajan konseptin ammatilliselle osaamiselle: Se on niiden tarpeellisten 

ominaisuuksien omistamista, jotka ovat välttämättömiä tehokkaalle työsuoritukselle 

sekä kykyä organisoida niitä johdonmukaisesti tuottaakseen haluttuja tuloksia 

(Cheetman & Chivers 2005 teoksessa Heillman 2007, 729). Dubois (1993) puoles-

taan on luonut mallin, jossa voidaan erottaa kolme erilaista osaamista yksilön työsuo-

rituksessa. Ne ovat työhön liittyvä osaaminen (taustalla yksilön luonteenpiirteet, ku-

ten motiivit, taidot, minäkuva, sosiaalinen rooli), ei-tekninen osaaminen (toimintamallit 

erilaisissa organisatorisissa tilanteissa) sekä tekninen osaaminen (tieto-taito ja taidot, 

jotka liittyvät tiettyyn työhön). (Dubois 1993 teoksessa Heillman 2007, 729.) 
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Lönnqvist et al. (2005, 33–34) jakavat ammatillisen osaamisen substanssiosaami-

seen, liiketoimintaosaamiseen, organisaatio-osaamiseen ja sosiaalisiin taitoihin. 

Substanssiosaamisella he tarkoittavat oman ammattialan osaamista, eli liiketoimin-

nalle ominaista asiaosaamista. Liiketoimintaosaaminen tarkoittaa liiketaloudellista 

yleissivistystä, joka on tarpeen organisaation kaikille työntekijöille toimialasta riippu-

matta. Organisaatio-osaamiseen kuuluu kyseisen organisaation tunteminen: lii-

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

taidot puolestaan tarkoittavat kaikkia niitä taitoja, joita työntekijä tarvitsee erilaisissa 

vuorovaikutustilanteissa. (Lönnqvist et al. 2005, 33–34.) 

 

Spencerin ja Spencerin (1993, 15) mukaan osaaminen voidaan lisäksi jakaa kyn-

nysosaamiseen ja erilaistavaan osaamiseen. Kynnysosaamisella he tarkoittavat vält-

tämätöntä osaamista, jonka jokainen tarvitsee työssään selviytyäkseen työtehtävis-

tään. Kynnysosaaminen ei kuitenkaan tee eroa keskiverron ja huipputyöntekijän välil-

lä. Kynnysosaaminen tarkoittaa yleensä perustietoa jostakin asiasta, esimerkiksi lu-

kutaitoa. Erilaistava osaaminen puolestaan tarkoittaa tekijöitä, jotka erottavat oman 

alansa spesialistin keskivertotyöntekijästä. (Spencer & Spencer 1993, 15.) 

 

Tiedon määrä lisääntyy nykyään kovalla vauhdilla, minkä vuoksi pelkkä peruskoulu-

tus ei riitä takaamaan työelämässä tarvittavaa osaamista. Otalan (1994, 13) mukaan 

työelämässä tarvittava osaaminen vaatii sekä operatiivista että strategista osaamista, 

mikä edellyttää sekä jatkuvaa tietojen päivittämistä sekä työhön liittyvän että yleis-

koulutuksen avulla. (Otala 1994, 13.) Otalan työssä tarvittavan osaamisen malli on 

esitetty kuvassa 2. 
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Kuva 2. Työssä tarvittava operatiivinen ja strateginen osaaminen (mukaillen Otala 

1993 teoksessa Otala 1994, 14.) 

 

Yksilön ammattitaidon perusta on peruskoulutus, joka työntekijän tulee hankkia mah-

dollistaakseen pääsyn työmarkkinoille. Se ei kuitenkaan pelkästään riitä, vaan yksilön 

tulee jatkuvasti oppia uusia asioita. Operatiiviset eli toiminnalliset taidot tarkoittavat 

työtehtävien hoitamiseen liittyviä tietoja ja taitoja, jotka työntekijä saa sekä peruskou-

lutuksen että työhön liittyvän koulutuksen avulla. Ne auttavat työntekijää toimimaan 

tehokkaasti omassa työssään. Operatiivisten taitojen lisäksi työntekijät tarvitsevat 

myös yleistä osaamista ja taitoja, jotka auttavat ja nopeuttavat uusien asioiden oppi-

mista. Strategiset taidot eivät liity vain yhteen tehtävään tai edes yhteen yritykseen, 

vaan ne ovat siirrettävissä ja hyödynnettävissä kaikkialla. Esimerkkinä strategisista 

taidoista on englannin kieli. (Otala 2002, 36.) Työssä tarvittava osaaminen muodos-

tuu siten sekä peruskoulutuksesta että operatiivisesta ja strategisesta osaamisesta, 

jotka yhdessä mahdollistavat uuden tiedon oppimisen ja soveltamisen. 
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3 OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 

 

”Voit kehittää vain sitä, minkä tunnet.” 

 

Osaamisen hallinta ja kehittäminen on aikaisemmin nähty ensisijaisesti muiden toi-

mintojen tukitoimintona. Ne voidaan kuitenkin nähdä organisaatioiden ensisijaisena 

toimintoina, sillä kaikkien muiden resurssien hankinta ja hyväksikäyttö on riippuvaista 

yksilöiden osaamisesta organisaatiossa. (Nordhaug & Gronhaug 1994, 101.) Jo use-

an vuoden ajan osaamisen hallinnan ja kehittämisen onkin sanottu olevan tehokkain 

keino hyödyntää työntekijöiden taitoja (Ley & Albert 2003b, 1500).  

 

Osaamisen merkitys lisääntyy jatkuvasti nykyajan kilpailluilla markkinoilla. Organisaa-

tioiden toimintaympäristöt muuttuvat yhä nopeammin, mikä edellyttää organisaation 

nykytilan ja osaamisten tutkimista, jotta se pysyy muuttuvien markkinoiden mukana. 

Organisaatioissa tuleekin määritellä, mitä osaaminen on ja suhteuttaa olemassa ole-

va osaaminen tulevaisuuden vaatimuksiin. Monet organisaatiot ovat koonneet listoja 

organisaatiossa olevista osaamisalueista, joiden käytön avulla osaamisten on toivottu 

kehittyvän ja suuntautuvan tulevaisuuden vaatimaan suuntaan. Pelkät osaamislistat 

eivät kuitenkaan riitä takaamaan organisaation menestystä, vaan ne ovat vain yksi 

osa osaamisen kehittämisprosessia. (Lindsay & Stuart 1997, 326.) Kuten yllä oleva 

vanha sananlasku sanoo, osaamisen kehittämisprosessia ei voi aloittaa ilman kehi-

tettävien asioiden määrittelemistä, eli osaamisalueiden listaamista. Osaamisten tun-

nistaminen onkin ensimmäinen askel osaamisen kehittämiseen, mikä tarjoaa pohjan 

muille osaamisen kehittämiseen liittyville toimenpiteille.  

 

3.1 Osaamisen kehittämisen lähtökohdat ja tavoitteet 

 

Osaamisen hallinnan tavoitteena on organisaatiossa työskentelevien henkilöiden 

osaamisen tason nostaminen, siitä huolehtiminen sekä sen tehokas hyödyntäminen 

(Viitala 2008, 16). Osaamisen kehittäminen tulee sitoa organisaation strategisiin tule-

vaisuuden tavoitteisiin, ja kehittämistoimenpiteiden tulee tukea organisaation pää-

määriä (Wills 1994, 6). Prosessi lähtee liikkeelle organisaation visiosta, strategiasta 

ja tavoitteista (Sydänmaalakka 2001, 127). Mikäli ei tiedetä minne suuntaan halutaan 
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mennä, ei voida suunnitella toimenpiteitäkään. Aivan ensimmäiseksi tuleekin selvit-

tää näkemys siitä, minne halutaan tulevaisuudessa mennä ja mihin suuntaan toimin-

taa halutaan kehittää. (Wills 1994, 6.) Vision, strategian ja tavoitteiden perusteella 

määritellään sekä organisaation ydinosaaminen että muu organisaatiossa tarvittava 

osaaminen (Sydänmaalakka 2001, 18). Ydinosaaminen tarkoittaa ainutlaatuista liike-

toiminnallista ja yksilöiden osaamista, jotka luovat organisaatiolle sen tyypilliset piir-

teet. Ydinosaamiset ovat organisaation asiantuntemuksen ominaisalueita, jotka muo-

dostuvat organisaation resurssien synergiasta, kuten erikoisosaamisesta, työntekijöi-

den taidoista ja motivaatiosta ja yhteistyöverkostoista. (Bergenhenegouwen et al. 

1996, 30.) Strateginen osaaminen puolestaan on yrityksen liiketoimintayksiköissä, 

tiimeissä ja yksilöillä olevaa osaamista, tietoa, taitoa ja kokemusta, joiden avulla 

varmistetaan liiketoiminnan tavoitteiden ja suunnitelmien toteutuminen pitkällä aika-

välillä (Lankinen et al. 2004, 35). Tarvittava osaaminen konkretisoidaan erilaisiksi 

osaamisalueiksi ja osaamisiksi organisaation eri tasoilla, joita kehitetään organisaati-

ossa johdonmukaisesti. Sen jälkeen tulee arvioida osaamisen nykytaso verrattuna 

haluttuun tavoiteosaamiseen, jonka perusteella voidaan laatia tarvittavat osaamisen 

kehittämissuunnitelmat. (Sydänmaalakka 2001, 18, 74.) 

 

Nykyisen henkilöstön osaamisen kehittäminen lähtee liikkeelle aina yksilön osaami-

sen kehittämisestä, koska suurin osa organisaatiossa olevasta tiedosta on yksilöillä. 

Ilman työntekijöitä organisaatiossa ei ole osaamista mitä kehittää ja minkä avulla 

kasvattaa kilpailuetua. (Huber 1991 teoksessa Hannula et al. 2003, 2.) Kun työnteki-

jöille annetaan mahdollisuus lisätä tietojaan ja kehittää taitojaan, he tulevat jousta-

vammiksi ja ovat kyvykkäitä hoitamaan erilaisia työtehtäviä muuttuvassa toimintaym-

päristössä (Vloeberghs et al. 2000, 155). Nilsen ja Högström (1994) sanovatkin, että 

osaamisen kehittäminen ja sen hyväksi käyttäminen ovat parhaita tapoja sopeutua 

muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin (Nilsen & Högström 1994 teoksessa Löf-

stedt 2001, 115). 

 

Osaamisen kehittämisprosessille on olemassa useita erilaisia malleja. Rangin (1999, 

36) mukaan osaamisen kehittämisprosessi muodostuu kolmesta toisiaan seuraavas-

ta vaiheesta, jotka ovat osaamisen tunnistaminen, osaamisen arviointi suhteessa 

nykyisiin ja tuleviin vaatimuksiin sekä oppimisen suuntaaminen ja nopeuttaminen, 

mikä tarkoittaa toimenpiteitä osaamisen kehittämiseksi (Ranki 1999, 36.) Harzallahin 
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et al. (2006, 189) mukaan osaamisen hallinta ja kehittäminen voidaan jakaa kolmeen 

osa-alueeseen, jotka ovat osaamisen tunnistaminen, osaamisen arviointi ja osaami-

sen hyväksikäyttö. Berio ja Harzallah (2007, 199) puolestaan jakavat osaamisen ke-

hittämisprosessin neljään vaiheeseen, jotka ovat osaamisen tunnistaminen, osaami-

sen arviointi, osaamisen hankinta ja osaamisen käyttäminen. Viitala (2008, 87) taas 

on jakanut osaamisen kehittämisen prosessin kolmeen toisiaan seuraavaan vaihee-

seen. Prosessin ensimmäinen vaihe käsittää osaamisen tunnistamisen ja määrittelyn 

organisaatiossa. Toiseen vaiheeseen sisältyy osaamisen arviointi ja vertailu tulevai-

suuden osaamistarpeisiin. Prosessin kolmannessa vaiheessa määritellään osaami-

sen kehittämisen toimenpiteet. (Viitala 2008, 87.) 

 

Kaikkein yksityiskohtaisin osaamisen kehittämisprosessin malli on Hätösen (2004, 8) 

luoma malli, joka on esitetty kuvassa 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Osaamisen kehittämisprosessin kuvaus (Hätönen 2004, 8.) 

 

OSAAMISKARTOITUS 
 
 Osaamisen arviointi 

osaamiskartan avulla 
 
• Itsearviointi 
• Kehityskeskustelut 
• 360-arviointi 
 
Osaamistietojen do-
kumentointi 

KEHITYS-
SUUNNITELMAT 

 

• Organisaation kehitys-
suunnitelmat 

• Ryhmien/yksiköiden 
kehityssuunnitelmat 

• Yksilöiden kehitys- 
suunnitelmat 

 
KEHITTÄMINEN 

 

PALAUTTEET JA 
SEURANTA 

Osaamiskartan 
laatiminen 
 
• Yhteinen käsitys 

osaamisesta 
• Osaamisalueiden 

kuvaaminen 
• Osaamistasojen 

määrittäminen 

 
Osaamisen tavoiteprofiilin laadinta 

Ryhmä Y 

Ryhmä X 

Tehtävä Y 

Tehtävä X 
jne… 

VISIO Organisaation strategiat ja tavoitteet 



20 

Hätösen (2004) mukaan osaamisen kehittäminen alkaa organisaation vision, strate-

gian ja tavoitteiden kirkastamisesta, joiden perusteella laaditaan osaamiskartta ja 

osaamisen tavoiteprofiilit, minkä jälkeen osaamista arvioidaan osaamiskartan avulla. 

Osaamiskartoituksen jälkeen tulee kehityssuunnitelmien tekeminen niin yksilöille, 

ryhmille kuin koko organisaatiollekin. Malli sisältää myös kehittämistoimenpiteiden 

jälkeisen osaamisen kehittymisen seurannan ja palautteen. Hätösen malli toimii poh-

jana tämän tutkielman teoreettiselle viitekehykselle osaamisen kehittämisprosessista. 

 

Suurin osaamiskartoituksista saatava hyöty on osaamisen kehittämisen jäsentyminen 

ja suuntaaminen. Osaamiskartoitusten avulla nostetaan esiin organisaatiossa sillä 

hetkellä oleva osaaminen, jonka avulla osataan myös paremmin suunnitella uutta 

toimintaa. Organisaatiossa olevan osaamisen selvittäminen voi myös lisätä työnteki-

jöiden keskinäistä arvostusta sekä osaamisen hyödyntämistä työssä. Kartoituksen 

avulla pystytään myös tehokkaammin tekemään valintoja kehitettävistä osaamisalu-

eista sekä kehittämisen suunnasta ja vauhdista. (Viitala 2003, 199.) 

 

3.2 Osaamiskartoitus 

 

Osaamiskartoituksella pyritään selvittämään, minkälaista osaamista yrityksessä sillä 

hetkellä on ja millä tavalla organisaatiossa työskentelevien henkilöiden tulisi kehittyä, 

jotta osaaminen vastaisi sille asetettua tavoiteprofiilia (Viitala 2003, 198). Prosessi 

alkaa tunnistamalla yrityksen tarpeet ja kääntämällä ne osaamisen kehittämistoimen-

piteiksi (Wills 1994, 12). Osaamiskartoitus koostuu osaamiskartan laatimisesta, 

osaamisen tavoiteprofiileiden laadinnasta sekä osaamisen arvioinnista (Hätönen 

2004).  

 

Osaamiskartoitusta suunniteltaessa on tehtävä valintoja sekä eri analyysitapojen että 

etenemistavan suhteen. Tulee päättää, pääsevätkö työntekijät itse vaikuttamaan 

omaan osaamiskarttaansa vai annetaanko se heille valmiina, jolloin heidän tulee vain 

arvioida oma osaamisensa. Osallistavat tavat ovat hitaampia, mutta tarkoituksenmu-

kaisia, sillä ne mahdollistavat keskustelun tulevaisuuden osaamisvaatimuksista sekä 

henkilöiden sitoutumisen toimintaan. (Kirjavainen & Laakso-Manninen 2001, 115.) 

Myös Löfstedt (2001, 121) painottaa osallistavan tavan merkitystä, sillä vain siten 



21 

työntekijät saadaan sitoutumaan osaamisen kehittämiseen ja prosessi onnistumaan 

halutulla tavalla. 

 

Osaamiskartan laatiminen 

 

Ennen kuin organisaatiossa olevaa osaamista pystytään hyödyntämään kokonaisval-

taisesti, tulee selvittää sekä organisaatiossa sillä hetkellä oleva osaaminen että tule-

vaisuudessa tarvittava osaaminen (Wills 1998 teoksessa Hätönen 2004, 9). Kirjalli-

suus tarjoaa erilaisia tapoja osaamisten tunnistamiseen. Tärkeintä on omistaa riittä-

västi huomiota tälle osaamisen kehittämisen ensimmäiselle vaiheelle ja etenkin niille 

osaamisalueille, jotka edustavat menestyksen ja erinomaisten tulosten lähteitä tule-

vaisuudessa, eikä keskittyä menneiden asioiden tutkimiseen. (Vloeberghs et al. 

2000, 157.) Monissa yrityksissä on tehty osaamiskartoituksia, eli selvitetty sitä, mitä 

organisaation henkilöstö osaa. Mutta jos organisaatiossa ei ole ensin selvitetty sitä, 

mitä henkilöstön tulisi osata, jotta strategiset tavoitteet voitaisiin saavuttaa, ei osaa-

miskartoitukselle jää paljon arvoa. (Otala 2008, 38.) 

 

Osaamisen kehittäminen perustuu osaamisten mallintamiseen, eli listauksiin ja kuva-

uksiin erilaisista osaamisalueista (Kirjavainen & Laakso-Manninen 2001, 108). 

Osaamiskartan laatimisen tarkoituksena onkin tunnistaa ja määritellä sekä tällä het-

kellä että tulevaisuudessa tarvittavat osaamiset, joita tarvitaan työtehtävien suoritta-

miseen ja vision, strategian ja tavoitteiden toteuttamiseen (Berio & Harzallah 2007, 

199). Osaamiskartta on koko organisaation yhteinen työväline, jossa on kuvattu kaik-

ki sellaiset osaamiset, joita organisaatiossa tarvitaan. Osaamiskuvausten avulla 

osaamisiin saadaan yhteismitallisuutta, ja niiden avulla pystytään varmistamaan or-

ganisaation yhteinen ymmärrys eri käsitteiden merkityksistä, mikä on ehdoton edelly-

tys osaamisen kehittämiselle. (Hätönen 2004, 9, 11.)  

 

Osaamistasojen luokittelussa on tärkeää, että osaamisen kriteerit määritetään käy-

tännön toiminnan tasolla. Tasojen pitää myös erottautua selkeästi toisistaan, jotta ne 

mahdollistavat osaamisen nykytilan ja halutun tilan arvioinnin ja niiden vaatimat kehi-

tystarpeet. (Kirjavainen & Laakso-Manninen 2001, 108.) Ammatillisen osaamisen 

arvioinnissa käytetään yleensä 3 – 5 -portaista arviointia. Osaamistasoja voi kuvata 

monilla eri tavoilla, mutta taulukossa 1 on esitetty esimerkki Kirjavaisen ja Laakso-
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Mannisen (2001, 109) esittämästä osaamistasojen kuvauksesta. Taulukosta näh-

dään, että henkilö on tasolla 0, kun hän ei osaa, eikä tunne asiaa. Osaamisen kehit-

tyessä hänestä tulee ensin aloittelija, noviisi, ammattilainen, asiantuntija ja lopuksi 

alansa huippu, joka tarkoittaa valtakunnallisesti tunnistettua osaajaa. 

 

Taulukko 1. Esimerkki osaamistasoista (Kirjavainen & Laakso-Manninen 2001, 109) 

 

Taso Nimitys Kuvaus 
0 Ei osaa Ei osaa, ei tunne asiaa 
1 Aloittelija Osaa kertoa mistä asiasta on kyse, tuntee peruskäsitteet 
2 Noviisi Osaa perusteet, pystyy toimimaan ohjauksen alla 
3 Ammattilainen Osaa käyttää ja tehdä sekä pystyy hyödyntämään työssään 
4 Asiantuntija Osaa syvällisesti, osaa opettaa asiaa sekä neuvoa ammattilaisia 
5 Alansa huippu Valtakunnallisesti tunnistettu osaaja 

 

Kirjavaisen ja Laakso-Mannisen osaamistasot ovat melkein samanlaiset kuin Drey-

fussin ja Dreyfussin (1986) kehittämä malli yksilön oppimisesta. Heidän mallinsa mu-

kaan yksilö aloittaa noviisina ja osaamisen kehittyessä hänestä tulee edistynyt aloit-

telija, taitaja, asiantuntija ja lopulta maailman luokan osaaja. (Dreyfuss & Dreyfuss 

1986 teoksessa Drejer 2000, 215.) 

 

Osaamisprofiilien laadinta 

 

Osaamiskartan laatimisen jälkeen vuorossa on osaamisprofiilien laadinta. Osaamis-

profiili tarkoittaa osaamisten tavoitetasojen yhdistelmää, ja se voidaan määrittää niin 

yksilöille, ryhmille, tiimeille kuin koko organisaatiollekin. Osaamisvaatimukset määri-

tellään useimmiten ainakin teknisille, johtamis-, sosiaalisille sekä persoonallisille tai-

doille. Ne johdetaan työn edellyttämistä vaatimuksista sekä organisaation ydinosaa-

misista ja strategiasta. Osaamisprofiili kertoo, mitä osaamista työntekijöillä tulee olla 

ja mitä osaamisalueita tulee kehittää ja arvioida. Osaamisprofiilit toimivat siten osaa-

misen arvioinnin perustana. (Ley & Albert 2003b, 1502.) 

 

Osaamisprofiilista on hyötyä sekä yksittäisille työntekijöille että koko organisaatiolle. 

Se estää yksittäistä työntekijää ajattelemasta, että hänen tulee hallita kaikki organi-

saatiossa tarvittavat osaamiset. Organisaatiota se helpottaa havaitsemaan eri henki-
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löiltä tai tehtäviltä vaadittavat osaamiset, helpottaa osaamisten arvioinnissa ja auttaa 

luomaan osaamisista tarkoituksenmukaisia yhdistelmiä. (Hätönen 2004, 35.) 

 

Osaamisprofiilien määrittelemiseen on olemassa useita eri vaihtoehtoja. Yhtenä vaih-

toehtona organisaation johto tai avainhenkilöt luovat osaamiskartan perusteella ylei-

sen osaamisprofiilin eri tehtävänkuville, jonka pohjalta tarvittavat osaamiset konkreti-

soidaan pienryhmäkeskustelujen avulla ja tarkennetaan yksilöllisiksi osaamisprofii-

leiksi. Toinen vaihtoehto on määrittää ryhmätyönä, millaista osaamista ryhmässä tar-

vitaan, minkä perusteella jatketaan henkilökohtaisten osaamisprofiilien määrittelyyn. 

Kolmantena vaihtoehtona on määrittää henkilökohtaiset osaamisprofiilit kehityskes-

kusteluissa, joissa työntekijä yhdessä esimiehensä kanssa määrittelee oman osaa-

misprofiilinsa. (Hätönen 2004, 36–37.) 

 

Osaamisen arviointi 

 

Kun osaamisprofiilit on määritelty, tulee selvittää, onko työntekijöillä tarvittavaa osaa-

mista (Vloeberghs et al. 2000, 157). Osaamisen arviointi tarkoittaa työntekijältä edel-

lytettävien osaamisalueiden arvioimista (Harzallah et al. 2006, 189). Edellytettävät 

osaamiset ja niiden tavoitetasot toimivat nykyisten taitojen arvioinnin perustana (Ley 

& Albert 2003b, 1502). Osaamisen arvioinnilla saadaan osaamisen taso näkyväksi ja 

saadaan sellaista tietoa, joka voisi muuten olla vaikea havaita tai ymmärtää. Mittaa-

minen ei kuitenkaan ole pelkästään mikään tavoite, vaan arvioinnin tavoitteena on 

suunnan näyttäminen osaamisen kehittämiselle ja sen vaatimille toimenpiteille. (Ran-

ki 1999, 48.)  

 

Osaamisen arviointi on prosessi, jossa työntekijöitä rohkaistaan ja tuetaan suunnitte-

lemaan ja konkretisoimaan omaa kehittymistään ja omaa uraansa. Prosessin aikana 

tarkastellaan niin henkilön vahvuuksia ja heikkouksia kuin motivaatiota ja henkilökoh-

taisia arvoja. (Vloeberghs et al. 2000, 155.) Arviointi voidaan suorittaa monella eri 

tavalla, kuten esimerkiksi itsearvioinnilla, esimiehen, työtovereiden, asiakkaiden tai 

yhteistyökumppaneiden arviolla sekä erilaisin testein ja näyttökokein (Ranki 1999, 

51–52).  
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Organisoitu osaamisen kehittämistarpeiden arviointi aloitetaan usein kehityskeskus-

telussa, jossa esimies käy alaisensa kanssa lävitse hänen osaamisalueitaan sekä 

kehittymistarpeitaan (Viitala 2003, 196). Työntekijä tekee usein ensin itsearvioinnin 

omasta osaamisestaan täyttämällä osaamiskartoituslomakkeen, jonka jälkeen loma-

ke käydään lävitse kehityskeskusteluissa oman esimiehen kanssa (Kirjavainen & 

Laakso-Manninen 2001, 117). Arvioinnin tukena voidaan käyttää esimerkiksi lomak-

keita tai tietokoneohjelmia, joiden avulla tietojen yhdistäminen ja analyysien tekemi-

nen on helpompaa (Viitala 2003, 198). Henkilökohtaisten osaamisten, kuten yhteis-

työkyvyn tai vuorovaikutustaitojen arvioinnissa tulee edetä varovaisesti, sillä tarkat 

arviot yksilön taidoista synnyttävät yleensä erimielisyyksiä. Sen vuoksi vaikeimmin 

mitattavissa olevien osaamisten arviointi kannattaakin kerätä 360-arvioinnin avulla, 

jolloin työntekijän taitoja arvioivat niin esimies, kollegat kuin alaiset. (Kirjavainen & 

Laakso-Manninen 2001, 110.) Monissa organisaatioissa käytetään perinteistä ylhääl-

tä alas -arviointia, mikä tarkoittaa sitä, että esimies arvioi alaisensa osaamista ja suo-

rituksia tietyin aikavälein (Hagan et al. 2006, 358). Lucia ja Lepsinger (1999) suositte-

levat kuitenkin 360-arviointia työntekijöiden osaamisen arviointiin (Hagan et al. 2006, 

358). 

 

Osaamisen arviointi tulee toistaa tietyin väliajoin, esimerkiksi vuosittain tai muutaman 

vuoden välein, sillä se lisää arvioinnin hyödyllisyyttä. Arvioinnin toistettavuudella 

saadaan näkemys osaamisessa tapahtuneen muutoksen suunnasta. (Ranki 1999, 

52.) Sydänmaalakan (2001, 159) mukaan yksilön osaaminen tulee arvioida kaksi ker-

taa vuodessa ja hänelle on tehtävä henkilökohtainen osaamisenkehittämissuunnitel-

ma. 

 

Osaamisalueista voidaan myös laatia matriisi koskemaan koko organisaatiota tai jo-

takin tiettyä ryhmää. Matriisin avulla saadaan kokonaisnäkemys eri osaamisalueiden 

hallinnasta ja niitä hallitsevien henkilöiden määrästä organisaatiossa. Matriisi luo-

daan kokoamalla lista valituista osaamisalueista, jonka jälkeen arvioidaan valittujen 

henkilöiden osaamistaso kyseisillä alueilla. Matriisi auttaa hahmottamaan myös sitä, 

kuinka monen henkilön tulisi hallita kyseinen tehtävä organisaatiossa. (Ranki 1999, 

56–57.) 
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Arvioinnin tuloksena on henkilökohtainen osaamisprofiili suhteessa tavoiteprofiiliin. 

Jos yksilön nykyinen osaaminen on samalla tasolla tavoiteosaamisen kanssa, tilalle 

on hyvä. Mikäli nykyosaaminen jää tavoiteprofiilin alapuolelle, on henkilöllä kehitettä-

vää osaamisessaan. (Kirjavainen & Laakso-Manninen 2001, 119.) Arvioinnin suorit-

tamisen jälkeen osaamistiedot, sekä määritelmät että profiilit, tallennetaan yhteiseen 

tietokantaan, josta voidaan laatia erilaisia yhteenvetoja organisaatiossa olevasta 

osaamisesta. Tämä takaa sen, että samanlaisia määritelmiä käytetään koko organi-

saatiossa ja että profiilit ovat selviä ja läpinäkyviä. (Ley & Albert 2003b, 1502.) 

 

3.3 Osaamisen kehittämissuunnitelmat 

 

Kun tiedetään, millaista osaamista organisaatiossa tulee olla ja lisäksi on arvioitu or-

ganisaatiossa tällä hetkellä oleva osaaminen, voidaan osaamisen kehittämistoimen-

piteet kohdistaa oikeisiin osaamisvajeisiin. Tämä näkökulma myös sitoo osaamisen 

kehittämisen tiukasti yrityksen strategiaan ja suunnitelmiin. (Wills 1994, 4.) Osaa-

misenkehittämissuunnitelmaa tehtäessä on siis otettava huomioon myös tulevaisuu-

den osaamistarpeet sekä pohdittava kehittämistoimenpiteitä pitkällä tähtäimellä. (Sy-

dänmaalakka 2001, 159.) 

 

Yksilön osalta osaamiskartoitusprosessi päättyy henkilökohtaisen osaamisen kehit-

tämissuunnitelman laatimiseen. Se tarkoittaa samalla ensimmäistä toimenpidettä 

osaamisen nyky- ja tavoitetason saattamiseksi lähemmäksi toisiaan. (Kirjavainen & 

Laakso-Manninen 2001, 119.) Osaamiskartoitusten ja osaamisen arvioinnin pohjalta 

laaditaan koko organisaatiota koskeva kehittämisohjelma, joka sisältää erilliset kehit-

tymissuunnitelmat niin yksittäisille työntekijöille, tiimeille, ryhmille, yksiköille kuin koko 

henkilöstöllekin (Viitala 2003, 200). 
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Työntekijät laativat omat henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmansa ohjaajan opas-

tuksella. Suunnitelmiin tulee sisällyttää sekä lyhyen että pitkän tähtäimen kehittämis-

suunnitelmia. Henkilökohtainen kehityssuunnitelma kattaa muutaman vuoden ajan-

jakson ja sen tulee vastata seuraaviin kysymyksiin: 

1. Mitkä ovat pitkän tähtäimen tavoitteeni? 

2. Mitä aion tehdä, jotta voisin saavuttaa nämä tavoitteet? 

3. Mitä osaamisia minun pitäisi vahvistaa lähitulevaisuudessa, jotta voisin saa-

vuttaa tavoitteeni? 

4. Kuinka toteutan nämä kehittämissuunnitelmat käytännössä? (Vloeberghs et al. 

2000, 164–165.) 

 

Osaamisen kehittämissuunnitelma tulee laatia vuosittain. Suunnitelman tulee sisältää 

konkreettisia toimenpiteitä eri osaamisalueille. Suunnitelman pitää myös toimia dialo-

gina organisaation ja yksilön välillä ottaen huomioon organisaation (liiketoiminta-

suunnitelma) ja työntekijän (henkilökohtainen kehittymissuunnitelma) toiveet. Vuoden 

lopussa suunnitelman toteutuminen tulee arvioida. (Vloeberghs et al. 2000, 165.) 

 

3.4 Osaamisen kehittämistoimenpiteet 
 

Jotta osaamisen hallinnasta ja kehittämisestä saataisiin kaikki hyöty irti, toimenpitei-

den tulee kohdistua organisaation koko henkilöstöön. Kirjavaisen ja Laakso-

Mannisen (2001, 129) mukaan ”kaikkein tehokkaimmin kehittämispanoksensa koh-

dentaa sellainen organisaatio, joka tarjoaa jokaiselle jäsenelleen juuri hänen kehitty-

misintressejään vastaavia kehittymisen mahdollisuuksia”.  

 

Osaamisen kehittämisessä tulee korostaa yksilölähtöisyyttä, mikä tarkoittaa sitä, että 

ketään ei voi pakottaa oman osaamisensa kehittämiseen. Vastuu oman osaamisensa 

kehittämisestä on siis yksilöllä itsellään. Organisaation tehtävänä on vain antaa suun-

ta osaamisen kehittämiselle, luoda siihen mahdollisuudet sekä ruokkia yksilön moti-

vaatiota uuden oppimiseen. (Sundberg 2001, 104.)  

 

Osaamisen kehittämiseen on olemassa useita erilaisia menetelmiä. Kuvassa 4 on 

esitetty erilaisia työssä oppimisen ja osaamisen kehittämisen keinoja.  
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Kuva 4. Osaamisen kehittämisen menetelmiä (Hätönen 2004, 52.) 

 

Hätönen (2004, 52) on kuvan 4 mukaisesti jakanut työssä oppimisen ja kehittämisen 

keinot viiteen osa-alueeseen, jotka ovat yhteisvastuullinen toiminta, ohjaustehtävät, 

laajenevat työtehtävät, kehittymistä tukeva työkulttuuri sekä itseohjautuvuus ja aktii-

vinen opiskelu. Nämä osa-alueet puolestaan jakautuvat useisiin konkreettisiin osaa-

misen kehittämismenetelmiin, joiden avulla osaamista voidaan organisaatiossa kehit-

tää. 
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4 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

Luvussa 4 käsitellään empiirisen tutkimuksen tuloksia. Tutkimusmenetelmänä käytet-

tiin teemahaastatteluja, joiden tavoitteena oli selvittää, mitä osaaminen case-

yrityksessä merkitsee, mihin sen kehittämisellä pyritään ja mistä osaprosesseista 

osaamisen kehittäminen yrityksessä muodostuu. Tutkimus muodostui case-yrityksen 

aktiivisten henkilöstön osaamisen kehittäjien, henkilöstöjohtajan ja henkilöstön kehit-

tämispäällikön, haastatteluista, jotka suoritettiin joulukuussa 2008. Haastattelut nau-

hoitettiin, jonka jälkeen ne litteroitiin sanatarkasti. Haastattelurunko löytyy liitteestä 1.  

 

Haastattelujen runko koostui kolmesta pääteemasta, jotka olivat osaaminen, osaami-

sen kehittämisen tavoitteet ja osaamisen kehittämisprosessi. Osaamisen kehittämis-

prosessin käsittely jakautui vielä Hätösen osaamisen kehittämismallin mukaisesti 

osaamiskartan ja osaamisprofiilien laadintaan, osaamisen arviointiin sekä osaamisen 

kehittämissuunnitelmiin ja -toimenpiteisiin. Valittua tutkimusmenetelmää käyttämällä 

haastateltavat saivat kertoa osaamisen kehittämiseen liittyvistä asioista hyvin va-

paamuotoisesti haastattelurungon teemoja mukaillen. 

 

Tutkimuksen tulokset on jaettu kolmeen kappaleeseen, ja kukin kappale pyrkii vas-

taamaan siihen liittyvään tutkimusongelmaan. Kappaleessa 4.1 käsitellään osaamista 

ja sen merkitystä yrityksen menestykselle, kappaleessa 4.2 osaamisen kehittämisen 

lähtökohtia ja tavoitteita ja kappaleessa 4.3 case-yrityksen osaamisen kehittämispro-

sessin vaiheita.  

 

4.1 Osaaminen ja sen merkitys yrityksen menestykselle 

 

Osaaminen nähdään case-yrityksessä moniulotteisena käsitteenä, joka koostuu niin 

ammatillisesta osaamisesta eli tiedollisesta ja taidollisesta osaamisesta, hiljaisesta 

tiedosta kuin asenteesta ja sosiaalisista taidoista. Vaikka osaamisen määritelmät oli-

vat haastateltavilla hieman erilaiset, sisältävät ne kuitenkin samat osaamisen ele-

mentit.  
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”Osaaminen koostuu tiedollisesta osaamisesta ja sitten hankitusta taidol-
lisesta osaamisesta. Ja sitten on vielä asennepuoli eli sosiaaliset taidot.” 

 

Tärkeimpinä osaamisen osatekijöinä pidetään sekä asennetta että tiedollista osaa-

mista. Toisaalta tiedollisen osaamisen nähdään toimivan henkilön ymmärryksen vii-

tekehyksenä, mitä muilla osaamisen elementeillä täydennetään ja minkä päälle muu 

osaaminen rakentuu. Toisaalta asenteen nähdään olevan osaamisen elementeistä 

tärkein, sillä ilman oikeanlaista asennetta henkilön toiminnassa ei osaamisen kehit-

tämisestä huolimatta tapahdu muutoksia. 

 

”Vaikka henkilöä kuinka paljon koulutetaan, niin jos hänellä ei ole asenne 
kohdallaan, niin sen tiedon ymmärtäminen, vastaanottaminen ja ennen 
kaikkea tiedon hyväksikäyttäminen ja jalostaminen, niin eihän se muutu 
miksikään konkreettiseksi toiminnaksi, ellei henkilön oma asenne ole 
kohdallaan. Että hän haluaa hyödyntää sitä osaamistaan.” 

 

Osaaminen koetaan yrityksen tärkeimmäksi voimavaraksi ja pääomaksi. Mikäli yri-

tyksen koko henkilöstö pitäisi korvata toisella henkilöstöllä, menisi hyvin paljon aikaa 

ja sitä kautta rahaa ja muita panostuksia siihen, että uuden henkilöstön osaaminen 

saataisiin samalle tasolle olemassa olevan henkilöstön osaamisen kanssa. Osaami-

seen kiteytyy siis koko yrityksen tuloksentekokyky.  

 

Tällä hetkellä yrityksessä osataan hyvin ydinprosessia eli tuotannollista valmis-

tusosaamista ja siihen liittyviä tukiprosesseja palvelevia toimintoja, kuten ydinproses-

sien suunnittelua, ylläpitämistä ja seurantaa. Lisäksi osaamista löytyy tehokkuuden ja 

tuottavuuden kehittämisessä, teknologia-, prosessi- ja kemiaosaamisessa sekä liike-

toiminnan kehittämisessä. Tulevaisuudessa yrityksen strategisena tavoitteena on 

kannattava kasvu, mikä edellyttää vahvaa prosessi- ja teknologiaosaamista. Kannat-

tavaan kasvuun voidaan pyrkiä laajentumalla uusille alueille niin liiketoiminnassa kuin 

maantieteellisestikin, mikä vaatii niin liiketoiminnallista osaamista liiketoiminnan joh-

don kompetensseissa kuin tulevaisuuden ennakointiosaamista kaikissa avainhenkilö-

tehtävissä. Lisäksi tarvitaan lisää vuorovaikutteisuutta eri alojen osaajien välillä, jotta 

saadaan aikaan ryhmiä, jotka osaavat katsoa asioita monista eri näkökulmista ja 

osaavat hyödyntää toistensa ammattitaitoa.  
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4.2 Lähtökohdat ja tavoitteet osaamisen kehittämiseen yrityksessä 
 

Osaamisen kehittämisprosessin lähtökohtana on ollut liiketoimintojen laajentuminen 

Suomen ulkopuolelle. Viimeisen kahden vuoden aikana yritys on lähtenyt laajenta-

maan toimintaansa ulkomaille, ja uusia laajennushankkeita on jo suunnitteilla. Laa-

jentumisten myötä yrityksessä on noussut tarve oppia tunnistamaan henkilöstöllä 

oleva hiljainen osaaminen ja monistamaan olemassa olevaa osaamista uusiin toimi-

pisteisiin. Osaamisen kehittämisprosessin yhtenä tavoitteena on siten myös tuoda 

yrityksessä oleva osaaminen näkyväksi.  

 

Osaamisen johtamisen hahmottaminen aloitettiin jo muutama vuosi sitten, ja siitä läh-

tien yrityksessä on tehty pieniä pilottimuotoisia osaamisen kehittämisen hankkeita 

yksittäisten tehtävänkuvien osalta. Tällä hetkellä osaamisen kehittämistä tapahtuu 

kaikilla organisaatiotasoilla, mutta systemaattinen osaamisen kehittäminen on aloitet-

tu yrityksen ylemmistä toimihenkilöistä. Osaamisen kehittäminen koetaan yrityksessä 

erittäin tärkeäksi asiaksi, jonka tärkeimpänä tavoitteena on yrityksen kilpailukyvyn 

säilyttäminen markkinoilla. Koska yrityksen tuloksentekokyky kulminoituu henkilöstön 

osaamiseen, muodostuu osaamisen kehittämisestä erittäin tärkeä osa yrityksen toi-

mintaa: 

 
”Osaamiseen perustuu yrityksen tuloksentekokyky, niin jos ei sitä kehite-
tä, niin tipahdamme hyvin äkkiä tästä kilpailusta pois, että kyllä se osaa-
minen on se keskeinen elementti, jolla yritystä viedään eteenpäin.” 
 
 

Tällä hetkellä yrityksessä puhutaan useimmiten osaamisen kehittämisestä, joka on 

aikaisemmin tarkoittanut lähinnä koulutuksia, mutta on nykyään laajentunut tarkoit-

tamaan henkilöstön osaamisen kehittämistä sekä yrityksen strategisten tavoitteiden 

että yksilön oman kehityspolun näkökulmasta. Uudempana käsitteenä yrityksessä on 

myös alettu käyttää osaamisen johtamisen käsitettä, mikä käsitetään määrätietoi-

semmaksi ja tavoitteellisemmaksi toiminnaksi henkilöstön osaamisen lisäämiseksi 

tavoitetta eli kilpailukyvyn säilyttämistä ja kannattavaa kasvua kohden. Osaamisen 

kehittämiseen ja johtamiseen on vasta viimeisen vuoden aikana pystytty panosta-

maan enemmän henkilöresursseja, ja sen tueksi ollaan myös kehittämässä osaami-

sen johtamisen sähköistä työkalua, johon tallennetaan kaikkien henkilöiden sekä ny-

kyinen että tavoiteosaamistaso. Työkalu tulee helpottamaan osaamiskuilujen ja 
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osaamisen kehittämistoimenpiteiden hallintaa ja seurantaa, minkä lisäksi se tulee 

myös helpottamaan ja nopeuttamaan osaamisen raportointia. 

 

Osaamisen kehittämisessä esimiehen rooli nousi selkeästi esiin. Jokaisella esimie-

hellä nähdään olevan vastuu omien alaistensa osaamisen kehittämisestä. Lisäksi 

viime vuonna yritykseen on perustettu henkilöstön kehittämispäällikön toimi ohjeis-

tamaan ja tukemaan esimiehiä omien alaistensa osaamisen kehittämisessä. Yrityk-

sen henkilöstöhallinnon henkilöiden tueksi osaamiskartoitusprosessiin on myös valit-

tu yhteistyökumppaniksi ulkopuolinen konsultti, jonka tehtävänä on tuoda prosessiin 

sellaista kompetenssia, jota yrityksen sisältä ei löydy, eli näkemystä tulevaisuuden 

työmarkkinoiden osaamisvaatimuksista.  

 

”Toki meillä on oma näkemys siitä, mihin me osaamiskarttaa tarvitaan, 
mutta nähtiin, että jotta koko pyörää ei tarvitsisi keksiä itse alusta alkaen, 
niin otetaan siihen myös ulkopuolista osaamista.” 

 

4.3 Osaamisen kehittämisprosessin kuvaus 

 

Osaamisen kehittämisprosessin vaiheita kuvattaessa käytetään Hätösen luomaa 

mallia osaamisen kehittämisprosessin vaiheista, sillä case-yrityksen osaamisen ke-

hittämisprosessi mukailee Hätösen mallin vaiheita.  

 

Osaamiskartan laatiminen 

 

Osaamisen kehittämisprosessin ensimmäisenä toimenpiteenä on ollut osaamiskartan 

laatiminen. Osaamiskartta on kaikille ylemmille toimihenkilöille yhteinen, mikä osal-

taan vahvistaa osaamisten läpinäkyvyyttä ja yhteismitallisuutta. Perusvalikon osaa-

miskarttaan on tarjonnut ulkopuolinen yhteistyökumppani. Sen perusteella karttaa on 

työstetty eteenpäin yrityksen henkilöstöhallinnossa työskentelevistä henkilöistä koo-

tun työryhmän voimin siten, että kartasta löytyvät ylätason osaamisalueet kaikille teh-

tävänkuville. Ylätasojen osaamisalueiden määrittelyn jälkeen tullaan muodostamaan 

erilaisia pientyöryhmiä, joiden tehtävänä on purkaa ylätason osaamisalueita pienem-

piin osatekijöihin ja tehdä tarvittavien osaamisalueiden valinta tehtävänkuvittain. 
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Osaamiskartan suuria linjoja ovat olleet määrittelemässä henkilöstöhallinnon henki-

löt, yrityksen ylin johto sekä ulkopuolinen yhteistyökumppani. Pienryhmätoiminnan ja 

toimenkuvakohtaisten osaamismäärittelyjen alkaessa tarkoituksena on kuitenkin 

osallistaa yrityksen henkilöstö laajemmin mukaan prosessiin, jotta myös heidän nä-

kemyksensä saadaan esille. Sitä kautta pyritään myös vahvistamaan henkilöiden 

sitoutumista osaamisen kehittämisprosessiin sekä saamaan varmuus siitä, että teh-

tävänkuvat ja osaamisalueet näyttävät heidän omiltaan. 

 

Osaamiskartta sisältää kaikki ylemmiltä toimihenkilöiltä vaadittavat osaamisalueet, 

joista tullaan valitsemaan vaadittavat osaamisalueet kullekin toimenkuvalle erikseen. 

Kartta sisältää sekä yleisiä ja yhteisiä osaamisalueita, jotka kaikkien ylempien toimi-

henkilöiden on hallittava että toimenkuvakohtaisia osaamisalueita, joista valitaan toi-

menkuvalle merkitykselliset osaamisalueet. Yleiset osaamisalueet sisältävät muun 

muassa yrityksen ja yrityksen toimintaympäristön tuntemusta, itsensä johtamista, kie-

litaitoa ja tietotekniikkavalmiuksia. Toimenkuvakohtaiset osaamisalueet liittyvät eri 

tehtävien suorittamisessa tarvittaviin osaamisiin, ja ne on jaoteltu ylätasoittain johta-

miseen, myyntiin ja markkinointiin, sidosryhmäpalveluihin, projekti- ja prosessijohta-

miseen, tuotteisiin ja palveluihin, vaikuttamiseen sekä mahdollistajiin. Nämä osaami-

sen ylätasot muodostuvat kahdesta kahdeksaan alatasoon jakautuvista osaamisista, 

jotka edelleen pilkkoutuvat useisiin täsmällisiin osaamisiin. Osaamiskartassa on 

myös määritelty organisaation strategiset osaamisalueet, jotka on johdettu yrityksen 

nykyisistä ydinkompetensseista sekä tulevaisuuden strategisesta tahtotilasta. Strate-

gisten tulevaisuuden tavoitteiden perusteella on pyritty tunnistamaan sellaisia uusia 

osaamisalueita, joita tullaan tulevaisuudessa tarvitsemaan. Globaaliin ja kannatta-

vaan kasvuun liittyen näitä ovat muun muassa erilaisten työkulttuurien tuntemus, kie-

litaito, projektin johtamistaidot sekä tulevaisuuden ennakointi. 

 

Osaamiskartan laatimista ovat koko ajan ohjanneet sekä tällä hetkellä tarvittavat että 

tulevaisuuden edellyttämät osaamisvaatimukset. Kartan laatimisen keskeisin haaste 

onkin ollut se, miten tunnistaa osaamiset, joita ei ehkä tällä hetkellä ole, mutta joita 

tullaan tulevaisuudessa tarvitsemaan.  
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”Se onkin aika keskeinen haaste tässä osaamiskartan luomisessa, että 
miten me tunnistetaan ne osaamiset, joita tulevaisuudessa tarvitaan, 
koska näinhän usein käy, että se mitä ei ole tarvittu, niin sitä ei huomata. 
On todella tärkeä pointti tässä osaamisen hallinnassa, että tunnistetaan 
ne osaamiset, joita meillä ei tällä hetkellä ole, mutta joita tulevaisuus 
meiltä edellyttää.” 

 

Osaamisen arviointi ja tavoiteprofiilin laatiminen  

 

Sekä osaamisen tavoiteprofiilin laatiminen että osaamisen arviointi tulevat kytkeyty-

mään säännöllisin väliajoin käytäviin esimies-alaiskeskusteluihin. Suunnitelmien mu-

kaan alkuvuodesta pidettävä kehityskeskustelu tulee olemaan niin sanottu tavoite-

keskustelu, jonka painopisteenä on tulevan vuoden osaamistavoitteiden suunnittelu 

ja edellisen vuoden seuranta. Loppuvuodesta pidettävä toinen esimies-

alaiskeskustelu tulee puolestaan olemaan osaamiskeskustelu, jossa keskitytään 

osaamisen kehittämiseen liittyviin asioihin.  

 

Osaamisalueita tullaan arvioimaan viisiportaisella arviointiasteikolla, jossa viisi tar-

koittaa sitä, että henkilö on kyseisen osaamisalueen ammattilainen ja pystyy myös 

kouluttamaan muita osaamisen tiimoilta. Yksi puolestaan tarkoittaa sitä, että henkilöl-

lä ei ole osaamista kyseiseltä alueelta. Arviointi tulee perustumaan sekä itsearvioin-

tiin että esimiehen arvioon alaisensa osaamisesta. Arviointiprosessi alkaa henkilön 

itsearvioinnilla omasta osaamisestaan, jonka jälkeen arviointi käydään oman esimie-

hen kanssa lävitse esimies-alaiskeskustelussa. Henkilön nykyinen osaamistaso mää-

rittyy siten itsearvioinnin ja esimiehen tekemän arvioinnin perusteella, mutta osaamis-

tasojen määrittämisen perustana ovat kuitenkin liiketoiminnalliset tavoitteet. Samassa 

yhteydessä määritetään myös osaamisen tavoiteltava taso tulevaisuudessa. Yleisten 

eli kaikilta ylemmiltä toimihenkilöiltä edellytettävien osaamisalueiden tavoitetason 

määrittelee kuitenkin osaamisen kehittämisprosessin ydinryhmä yhdessä ylimmän 

johdon kanssa. 

  

Osaamisen kehityssuunnitelmat ja kehittämistoimenpiteet 

 

Esimies-alaiskeskusteluissa suoritettu osaamisen nykytason ja tulevaisuudessa ta-

voiteltavan osaamisen tason määritteleminen mahdollistavat osaamisen kehitys-

suunnitelmien laatimisen ja keskittymisen tärkeimpiin osaamisvajeisiin. Nykyosaami-
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sen ja tavoiteosaamisen väliset osaamiskuilut pyritään täyttämään erilaisilla osaami-

sen kehittämistoimenpiteillä, jotka esimies ja alainen yhdessä määrittelevät.  

 

Osaamisen kehittämistä tuetaan muun muassa yksittäisten kurssien, pidempiaikai-

sen koulutuksen tai työnkierron avulla. Lisäksi henkilökohtaisiin kehittymissuunnitel-

miin kuuluvat yksilölliset kehityspolut, kuten seuraajasuunnitelmat, joiden perusteella 

henkilöille tehdään räätälöityjä kehittymisohjelmia. Yksilöllisten kehityspolkujen avulla 

henkilöiden on mahdollista siirtyä toisenlaisiin tehtäviin tulevaisuudessa. Henkilökoh-

taisten osaamisen kehittämissuunnitelmien lisäksi yrityksessä tullaan laatimaan sekä 

osasto-, tiimi- tai jopa koko organisaatiokohtaisia kehittymissuunnitelmia tarpeiden 

mukaan. 

 

Tällä hetkellä yrityksessä on käytössä useita osaamisen kehittämismenetelmiä. Me-

netelmistä käytössä ovat muun muassa tutkintoon johtava tai räätälöity täsmäkoulu-

tus, yrityksen ulkopuoliset lyhytkurssit, sisäiset koulutukset, räätälöidyt valmennusoh-

jelmat, työssä oppiminen, tehtäväkierrot, mentorointi ja couching. Tähän asti pääpai-

no on kuitenkin ollut enemmän perinteisessä kouluttamisessa. Viime vuosina työnoh-

jauksen ja couchingin käyttö on kuitenkin lisääntynyt. Tulevaisuudessa etenkin tehtä-

väsiirrot, työnohjaus ja komennukset tulevat todennäköisesti lisääntymään. 

 

Yritys tukee työntekijöidensä osaamisen kehittämistä monin tavoin. Mikäli osaamisen 

kehittäminen liittyy työn tekemiseen ja omista tehtävistä suoriutumiseen, on työaika-

na mahdollista kouluttaa itseään. Lisäksi omaehtoista eli omalla ajalla tapahtuvaa 

koulutusta tuetaan osallistumalla kurssimaksujen maksamiseen, mikäli koulutus liittyy 

suoraan henkilön työtehtäviin. Osaamisen kehittäminen on kuitenkin tähän asti ollut 

hyvin pitkälti henkilön oman aktiivisuuden varassa.   

 

”Meillä on kuitenkin ollut hyvin myönteinen suhtautuminen kouluttautumi-
seen. Koulutukseen ja itsensä kehittämiseen suhtaudutaan hyvin myön-
teisesti ja niitä tuetaan.” 
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
Luvussa viisi luodaan yhteenveto tutkimuksen keskeisistä tuloksista, annetaan case-

yritykselle käytännön toimenpide-ehdotuksia osaamisen kehittämisprosessin tueksi 

sekä käsitellään tutkimuksen esille tuomia jatkotutkimusehdotuksia. 

 

5.1 Yhteenveto tutkimuksen keskeisimmistä tuloksista 

 

Ensimmäisen alatutkimusongelman tarkoituksena oli selvittää, mitä osaamisella tar-

koitetaan. Haastatteluissa ilmeni, että yrityksessä ollaan osaamisen merkityksestä 

organisaation menestykselle samaa mieltä alan tutkijoiden kanssa. Osaaminen koe-

taan yrityksen tärkeimmäksi voimavaraksi ja pääomaksi, ja siihen kiteytyy koko yri-

tyksen tuloksentekokyky. Osaaminen nähdään moniulotteisena käsitteenä, joka 

koostuu sekä ammatillisesta osaamisesta, tiedollisesta ja taidollisesta osaamisesta, 

hiljaisesta tiedosta, asenteesta että sosiaalisista taidoista. Vaikka osaamisen määri-

telmät olivat haastateltavilla hieman erilaiset, sisältävät ne kuitenkin samoja osaami-

sen elementtejä. Haastatteluissa ilmenneet osaamisen elementit mukailevat monien 

tutkijoiden käsityksiä osaamisen elementeistä. Muun muassa Dubois on jakanut 

ammatillisen osaamisen työhön liittyvään, ei-tekniseen ja tekniseen osaamisen, ja 

nämä ammatillisen osaamisen elementit löytyvät myös haastateltujen määritelmistä. 

Osaaminen yrityksessä on myös jaettu Spenceriä ja Spenceriä mukaillen kyn-

nysosaamiseen sekä erilaistavaan osaamiseen. Kynnysosaamisiksi on määritelty 

yleiset, kaikkien hallittavat osaamisalueet, jotka pitävät sisällään yrityksen ja sen toi-

mintaympäristön tuntemuksen, tietojenkäsittelytaidot, kielitaidon sekä itsensä johta-

misen taidot. Erilaistaviksi eli yrityksen strategisiksi osaamisalueiksi on valittu viisi 

osaamisaluetta, jotka liittyvät muun muassa asiakkuuksien hoitamiseen, tuotekehi-

tykseen ja tulevaisuuden ennakointiin.  

 

Tärkeimpinä osaamisen elementteinä yrityksessä pidetään sekä asennetta että tie-

dollista osaamista. Tiedollisen osaamisen nähdään luovan pohjan henkilön muulle 

osaamiselle, mutta toisaalta asenteella on ehkä vieläkin tärkeämpi merkitys, sillä il-

man oikeanlaista asennetta ei osaamisen kehittämisestä nähdä olevan mitään hyö-
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tyä. Spencerin ja Spencerin luoma osaamisen jäävuorimalli tukee asenteen merkitys-

tä osaamisen elementeissä, sillä heidän mukaansa osaamisen näkymättömät eli pin-

nan alla vaikuttavat tekijät, eli yksilön motiivit, käsitys itsestään ja yksilölliset ominai-

suudet, luovat perustan yksilön osaamiselle, vaikka ne ovatkin hyvin vaikeasti havait-

tavissa ja mitattavissa.  

 

Toinen alatutkimusongelma pyrki selvittämään osaamisen kehittämisen tavoitteita ja 

päämääriä. Haastatteluissa selvisi, että osaamisen kehittäminen koetaan yrityksessä 

erittäin tärkeäksi. Osaamisen kehittämisen päämääränä on yrityksen kilpailukyvyn 

säilyttäminen ja kannattava kasvu tulevaisuudessa, ja sen vuoksi osaamisen kehit-

tämiseen tullaan panostamaan yhä enemmän voimavaroja.  

 

Osaamiseen ja osaamisen hallintaan liittyvistä toimenpiteistä käytetään yrityksessä 

tällä hetkellä kahta käsitettä. Yleisimmin käytetty käsite on osaamisen kehittäminen, 

jonka rinnalla on myös alettu käyttää tavoitteellisempaa osaamisen johtamisen käsi-

tettä. Viimeisen vuoden aikana osaamisen kehittämiseen on alettu panostaa entistä 

enemmän. Yritykseen on perustettu henkilöstön kehittämispäällikön tehtävä, ja 

osaamisen hallinnan ja kehittämisen tueksi ollaan kehittämässä sähköistä työkalua. 

Osaamisen kehittämistä tapahtuu tällä hetkellä kaikilla organisaatiotasoilla, mutta 

systemaattinen osaamisen kehittäminen on aloitettu yrityksen ylemmistä toimihenki-

löistä. Osaamisen kehittämisen vastuuhenkilönä esimiehen rooli nousi selkeästi esil-

le. Esimiehellä nähdään olevan vastuu alaistensa osaamisen kehittämisestä.  

 

Kolmannen alatutkimusongelman tavoitteena oli selvittää, mistä vaiheista osaamisen 

kehittämisprosessi on case-yrityksessä muodostunut. Tutkimuksessa selvisi, että 

case-yrityksen osaamisen kehittämisprosessi mukailee Hätösen luomaa osaamisen 

kehittämisprosessin mallia. Prosessi etenee vaihe vaiheelta osaamiskartan ja tavoi-

teprofiilien laatimisesta osaamisen arviointiin, osaamisen kehityssuunnitelmiin ja lo-

puksi osaamisen kehittämistoimenpiteisiin. Prosessin lähtökohtana ovat olleet yrityk-

sen visio, strategia ja tulevaisuuden tavoitteet, joita muun muassa Wills ja Sydän-

maalakka pitävät osaamisen kehittämisen lähtökohtina.  

 

Osaamisen kehittämisen ensimmäisenä toimenpiteenä on ollut yhteisen osaamiskar-

tan luominen kaikille ylemmille toimihenkilöille. Kartasta löytyvät ylätason osaamis-
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alueet kaikille tehtävänkuville, joista tullaan valitsemaan vaadittavat osaamisalueet 

kullekin toimenkuvalle erikseen ja pilkkomaan ne pienempiin käytännön toiminnan 

osiin, jota myös Kirjavainen ja Laakso-Manninen suosittelevat. Tähän mennessä 

osaamiskartan luomiseen ovat osallistuneet vain yrityksen henkilöstöhallinnon henki-

löt sekä ulkopuolinen yhteistyökumppani, mutta jatkossa tullaan muodostamaan eri-

laisia pientyöryhmiä purkamaan ylätason osaamisalueita pienempiin osatekijöihin 

toimenkuvakohtaisesti. Osallistamisen avulla pyritään vahvistamaan henkilöiden si-

toutumista osaamisen kehittämisprosessiin, mitä myös Löfstedt korostaa. Osaamis-

kartassa on myös määritelty yrityksen strategiset osaamisalueet, jotka on johdettu 

yrityksen nykyisistä ydinkompetensseista sekä tulevaisuuden strategisesta tahtotilas-

ta. Osaamiskartan laatimista ovat koko ajan ohjanneet sekä tällä hetkellä tarvittavat 

että tulevaisuuden edellyttämät osaamisvaatimukset. Kartan laatimisen keskeisin 

haaste onkin ollut se, miten tunnistaa osaamiset, joita ei ehkä tällä hetkellä ole, mutta 

joita tullaan tulevaisuudessa tarvitsemaan. Tämä on kuitenkin muun muassa Berion 

ja Harzallahin sekä Lindsayn ja Stuartin mukaan erittäin tärkeää, sillä olemassa oleva 

osaaminen tulee suhteuttaa tulevaisuudessa tarvittaviin osaamisvaatimuksiin, jotta 

visio ja strategiset tulevaisuuden tavoitteet voidaan saavuttaa. 

 
Osaamiskartan laatimisen jälkeen vuorossa on osaamisen tavoiteprofiilin laatiminen 

ja osaamisen arviointi, jotka tulevat kytkeytymään säännöllisin väliajoin kaksi kertaa 

vuodessa käytäviin esimies-alaiskeskusteluihin. Osaamisalueita tullaan arvioimaan 

viisiportaisella arviointiasteikolla, ja arviointi tulee perustumaan sekä itsearviointiin 

että esimiehen arvioon alaisensa osaamisesta. Arviointien yhteydessä tullaan myös 

määrittelemään osaamisen tavoiteltava taso tulevaisuudessa. Osaamiskeskustelujen 

toistettavuutta tukevat sekä Ranki että Sydänmaalakka.  

  

Esimies-alaiskeskustelussa suoritetun osaamisen nykytason ja tavoitetason määritte-

lemisen jälkeen laaditaan osaamisen kehittämissuunnitelmat keskittymällä strategis-

ten tavoitteiden kannalta kriittisimpiin osaamisvajeisiin, jotka pyritään täyttämään eri-

laisilla osaamisen kehittämistoimenpiteillä. Strategisten tavoitteiden huomioiminen 

osaamisen kehittämissuunnitelmissa on muun muassa Willsin mukaan erittäin tärke-

ää. Osaamisen henkilökohtaisiin kehittämissuunnitelmiin kuuluvat muun muassa eri-

laiset kurssit, työnkierto ja yksilölliset kehityspolut. Henkilökohtaisten kehittämissuun-
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nitelmien lisäksi tullaan laatimaan myös osasto-, tiimi- ja koko organisaatiokohtaisia 

kehittymissuunnitelmia tarpeiden mukaan. 

 

Yrityksessä on tällä hetkellä käytössä useita osaamisen kehittämismenetelmiä, mutta 

pääpaino on kuitenkin ollut enemmän perinteisessä kouluttamisessa. Tulevaisuudes-

sa etenkin tehtäväsiirrot, työnohjaus ja komennukset tulevat todennäköisesti lisään-

tymään. Yrityksessä suhtaudutaan erittäin myönteisesti työntekijöiden osaamisen 

kehittämiseen, ja yritys tukee työntekijöidensä osaamisen kehittämistä sekä rahalli-

sesti että ajallisesti.  

 

Tutkimuksen avulla saatiin vastaus päätutkimusongelmaan eli siihen, millainen case-

yrityksen osaamisen kehittämisprosessi on. Tällä hetkellä yritys on osaamiskartan 

suunnitteluvaiheessa, mutta tarkat toimenpiteet tuleville prosesseille on kuitenkin jo 

suunniteltu. Tulevaisuudessa osaamisen kehittäminen tulee olemaan osa yrityksen 

johtamisen vuosikelloa, eli prosessi tulee jatkumaan vuosittain kaksi kertaa vuodessa 

käytävien esimies-alaiskeskustelujen avulla, joiden perusteella tehdään kehityssuun-

nitelmat sekä valitaan sopivat osaamisen kehittämismenetelmät. 

 

5.2 Käytännön toimenpide-ehdotuksia  

 

Osaamisen hallinta ja kehittäminen tulevat tulevaisuudessa yhä tärkeämmiksi, sillä 

nykyajan alati muuttuvilla ja kilpailluilla markkinoilla osaamisen merkitys tulee enti-

sestään korostumaan. Osaamisen kehittämisen tarkoituksena on tukea organisaatio-

ta tulevaisuuden haasteissa ja mahdollistaa sen menestyminen myös tulevaisuudes-

sa. Tärkeintä on löytää sellaiset osaamisalueet ja avaintehtävät, jotka ovat merkittä-

vimpiä etenkin tulevaisuuden kannalta ja pyrkiä kehittämään juuri niitä. 

 

Osaamisen kehittäminen näyttää tutkimuksen valossa olevan case-yrityksessä me-

nossa oikeaan suuntaan. Yrityksen osaamisen kehittämisprosessi sisältää kaikki tar-

vittavat osaprosessit, jotka on suunniteltu hyvin etukäteen. Jotta osaamisen kehittä-

misen avulla saataisiin parhaita mahdollisia tuloksia, tulee muutamaan seikkaan kui-

tenkin kiinnittää huomiota.  
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Kuten Otala on todennut, osaaminen ei ole konkreettinen asia, ja sen vuoksi lähes 

jokaisella henkilöllä on oma mielikuvansa osaamisesta. Sandbergin mukaan yhtenäi-

nen ymmärrys osaamisen osatekijöistä on kuitenkin ehdoton edellytys osaamisen 

hallinnalle ja kehittämiselle ja Otalan mukaan osaamisen tarkalla määrittelemisellä 

osaaminen saadaan tehtyä näkyväksi kaikille organisaation työntekijöille. Ennen kuin 

keskustelut osaamisesta ja sen kehittämisestä ulottuvat yrityksessä laajemmalle jou-

kolle, tulee osaamisen määritelmä selkeyttää ja kiteyttää siten, että kaikilla yritykses-

sä työskentelevillä henkilöillä on sama käsitys siitä, mitä elementtejä osaamisen käsi-

te pitää sisällään ja mikä merkitys osaamisella on yrityksen menestykselle. Osaamis-

kartta tukee yhteistä käsitystä osaamisesta, mutta se ei kuitenkaan huomioi asentei-

den ja motiivien merkitystä osaamisen elementteinä, joita kuitenkin voidaan pitää en-

siarvoisen tärkeinä tekijöinä.  

 

Toiseksi, prosessissa tulee kiinnittää erityistä huomiota henkilöiden motiiveihin ja 

asenteisiin ja keskustella osaamisen kehittämisen vastuista. Sundbergin mukaan 

osaamisen kehittämisen vastuu on aina yksilöllä itsellään, joten prosessin avulla yksi-

löitä pitää rohkaista ottamaan vastuu oman osaamisensa kehittämisestä. Täten yri-

tyksen tehtävänä on saada henkilöstö motivoitumaan oman osaamisensa kehittämi-

seen ja näyttää suunta sekä luoda mahdollisuudet kehittämistoimenpiteille. Kiinnittä-

mällä huomiota henkilöiden asenteisiin osaamisen kehittämisen vastuuta saadaan 

siirrettyä henkilölle itselleen, kun hän ymmärtää osaamisen merkityksen oman työn-

sä, työmarkkinakelpoisuutensa sekä koko yrityksen menestyksen kannalta. Samalla 

myös henkilön sitoutuminen osaamisen kehittämiseen lisääntyy.  

 

Kolmanneksi tulee vielä pohtia Lucian ja Lepsingerin korostamaa 360-arviointia osa-

na osaamisen arviointitapaa, jotta arvioinnista saataisiin mahdollisimman luotettava 

ja monipuolinen. Ylempien toimihenkilöiden osaamisen arviointiin voisivat henkilön 

itsensä sekä hänen esimiehensä lisäksi osallistua muun muassa kollegat sekä esi-

miesasemassa toimivien kohdalla myös alaiset. 
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5.3 Jatkotutkimusaiheita 

 

Tutkimuksen myötä esiin nousi muutamia tärkeitä asioita, joiden tutkiminen auttaisi 

case-yrityksen osaamisen kehittämisprosessin toteuttamista. Ennen kuin keskustelua 

osaamisen kehittämisestä lähdetään yrityksessä laajentamaan, tulisi selvittää, mitä 

henkilöstö osaamisella ymmärtää, millä tavalla henkilöstö parhaiten oppii sekä millä 

tavalla osaamisen kehittäminen heidän mielestään tällä hetkellä heidän työhönsä 

kytkeytyy. Tärkeää olisi myös tutkia, millä tavalla yrityksen henkilöstö kokee oman 

sekä esimiehensä vastuun osaamisensa kehittämisessä. Vastausten etsiminen edel-

lä mainittuihin kysymyksiin auttaisi yhteisen ymmärryksen luomista osaamisesta ja 

antaisi tietoa siitä, millä tavalla ja tasolla osaamisesta pitäisi lähteä keskustelemaan, 

jotta henkilöstö saataisiin parhaiten motivoitua ja ottamaan vastuu oman osaamisen-

sa kehittämisestä.  
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HAASTATTELURUNKO 

 

1 Osaaminen 

- osaamisen määritelmä 

- yksilön osaamisen komponentit 

o tärkein komponentti 

- osaamisen merkitys yritykselle 

- tämänhetkinen osaaminen 

- tulevaisuudessa tarvittava strateginen osaaminen 

 

2 Osaamisen kehittämisen tavoite 

- osaamisen kehittäminen -käsitteen merkitys 

- syyt osaamisen kehittämiseen 

- osaamisen kehittämisen tavoite 

 

3 Osaamisen kehittämisprosessi 

- osaamisen kehittämisprosessin kuvaus vaihe vaiheelta 

o käytännön toimenpiteet 

o osaamisen kehittämisen vastuuhenkilö 

 

3.1 Osaamiskartan laatiminen 

o yrityksessä oleva osaaminen nyt ja tulevaisuudessa 

o osaamisten määrittelytapa 

o kartan laadintaan osallistuvat tahot 

o osaamiskartan sisältö 

o osaamistasojen luokittelu 

 

3.2 Osaamisprofiilien laadinta 

o profiilien laadintaan osallistuvat tahot 

o profiilien laadinnan toteutus 
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3.3 Osaamisen arviointi 

o arviointien suoritustapa 

o arviointiin osallistuvat tahot 

o arviointien aikataulu/toistettavuus 

o osaamisen kehittymisen mittaaminen 

 

3.4 Osaamisen kehittämissuunnitelmat ja kehittämistoimenpiteet  

o osaamisen kehittämissuunnitelmat (yksilö, tiimi, osasto, organisaatio) 

o käytössä olevat menetelmät 

o tulevaisuudessa käytettävät menetelmät 

o osaamisen kehittämisen tukeminen  

 

 

 


