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The target of this Master’s Thesis was to study competence management practic-
es and development needs in a case organization from the personnel’s point of 
view. More specifically the study aimed to identify how personnel studies have 
been utilized in the case organization and to investigate how the personnel see 
this in practical management. The study was executed as a qualitative case study 
and the empirical material was collected by six theme interviews that were ana-
lysed by using content analysis. 
 
The existing practices of competence management were mapped. The study 
found that the basic elements for competence management exist in the case or-
ganization. Regular internal meetings were found to be important to the personnel. 
On the other hand room for improvement concerning education and performance 
discussions and their follow-up was found. Furthermore, transferal and utilization 
of tacit knowledge were found to be significant factors for the successful function-
ality and continuity of the organization. 
     
The main finding of the current study was that the methods of competence man-
agement practices and competence development practices are strongly inter-
linked. According to the study, personnel management and competence manage-
ment are so strongly merged that they cannot be studied separately. Good interac-
tion between management and personnel has a significant role in the success of 
competence management. It is essential to incorporate competence management 
to an organization´s practices and to reserve adequate resources for its implemen-
tation. Based on results of the study concrete recommendations for improvement 
where suggested to the management of the case organization. 
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1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkimuksen taustaa 

 

Työelämän muutokset ja vaikeudet saada osaavia sekä sitoutuneita työntekijöitä 

ovat tuoneet osaamisen johtamisen ajankohtaiseksi ja tärkeäksi keskustelunai-

heeksi. Nykyisin raha ei ole enää niukkaa resurssia vaan sitä ovat osaavat henki-

löt. Avainhenkilöiden ja näiden myötä syntyneen osaamisen hankkiminen kestää 

usein vuosia ja on yhä haasteellisempaa. (Otala, 2008, 15–16.) Osaamisen johta-

minen sisältää kaiken sellaisen tarkoituksellisen toiminnan, jonka avulla yrityksen 

strategista osaamista vaalitaan, kehitetään, uudistetaan ja hankitaan. Taitavalla 

osaamisen johtamisella saavutetaan kilpailuetua ja kustannussäästöjä sekä ylläpi-

detään henkilöstön motivaatiota. On myös tärkeää tunnistaa ja löytää organisaati-

ossa oleva osaaminen ja samalla pystyä hankkimaan puuttuvaa osaamista palk-

kaamalla uusia työntekijöitä tai hankkimalla osaamista erilaisista verkostoista. (Vii-

tala, 2005, 14; Suomen Ekonomiliitto, 2014.) Osaamisen johtamisesta ja osaami-

sen johtamisen kehittämisestä on tehty varsin runsaasti tutkimuksia viime vuosina, 

mutta näkökulmien kirjo on ennemminkin laajentunut kuin yhdentynyt.  (Uotila, 

2010, 48.) 

 

Tämän pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena on tutkia yritys X Oy:n huolto-

organisaation osaamisen johtamista kohdeyrityksen henkilöstön näkökulmasta ja 

antaa tutkimuksen avulla informaatiota yrityksen johdolle mahdollisista osaamisen 

johtamisen kehittämistarpeista. Tutkimusidea syntyi kohdeyrityksen henkilöstöjoh-

tajan halusta selvittää, miten jo tehtyjä henkilöstötutkimuksia ja -selvityksiä on 

hyödynnetty kohdeorganisaatioissa ja näkyykö tämä hyödyntäminen käytännön 

johtamisessa henkilöstön mielestä. Kohdeyrityksen pyynnöstä tutkimus tehdään 

anonyymisti yritys X Oy:lle, jotta henkilöstön mielipiteitä voidaan käsitellä mahdol-

lisimman luottamuksellisesti.  

 

Tämän pro gradu -tutkimuksen tekee ajankohtaiseksi kohdeorganisaation tarve 

operatiivisen tason tutkimukselle siitä, mitä ovat henkilökunnan mielipiteet osaami-

sen johtamisesta. Lisäksi työnantaja- ja työntekijäpuolen näkemysten kontrasti-
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suudesta on kyseisestä aiheesta saatavilla hyvin niukasti tietoa. (Suomen Ekono-

miliitto, 2014). Osaamisen johtamisen käytännöistä vain henkilöstön näkökulmasta 

ei löytynyt aikaisempaa tutkimusaineistoa. Tätä väitettä tukemaan tutkimukseen 

etsittiin tieteellisiä artikkeleita Scopus-tietokannasta ”personnel or emloyee and 

competence management” -hakusanoilla. Mainitulla haulla löytyi 175 taloutta ja 

johtamista koskevaa artikkelia, joista 20 viitatuinta tekstiä eivät käsitelleet osaami-

sen johtamisen käytäntöjä henkilöstön kokemana vaan keskittyivät johdon näkö-

kulmaan. Osaamisen johtamisen kehittämistä on tutkittu lähinnä vain osaamisen 

kehittämistoimien avulla, jolloin tarkastelun kohteena on ollut yksilön ja organisaa-

tion osaaminen sekä oppiminen. ( Elinkeinoelämän keskusliitto, 2009; Otala, 2008, 

213–296; Viitala, 2005, 14–59; Viitala, 2013, 184–207.) Edellä mainittujen seikko-

jen vuoksi voi havaita selkeän tutkimusaukon kohdeorganisaatiossa tehtävässä 

tutkimuksessa, jossa halutaan selvittää henkilöstön näkemystä osaamisen johta-

misen käytännöistä ja kehittämistarpeista.  

 

1.2. Tutkimuksen tavoitteet, tutkimuskysymykset ja rajaukset 

 

Tämän pro gradun tavoitteena on saada nykyistä realistisempi kuva osaamisen 

johtamisen tasosta, tarkastella osaamisen johtamisen käytäntöjä ja kartoittaa niihin 

liittyviä kehitystarpeita henkilöstön näkökulmasta sekä löytää näin mahdollisia uu-

sia näkökulmia osaamisen johtamiselle. Pro gradun tavoitteena on luoda myös 

osaamisen johtamiseen toimenpide-ehdotuksia kohdeyrityksen johdolle saatujen 

tutkimustulosten pohjalta. Näistä kartoitus- ja kehittämistarpeista tutkimukseen 

ovat muotoutuneet seuraavat tutkimuskysymykset.  

 

Päätutkimuskysymys tässä pro gradussa on: 

• Miten osaamisen johtaminen ja kehittäminen koetaan organisaation opera-

tiivisella tasolla?  

 

Alatutkimuskysymykset ovat:  

• Mitä osaamisella tarkoitetaan ja millaista osaamista kohdeorganisaatiossa 

on?   
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• Millaisilla käytännöillä osaamisen johtamista kohdeorganisaatiossa toteute-

taan?  

• Miten osaamisen johtamisen kehittämistarpeet ilmenevät kohdeorganisaa-

tiossa?  

 

Tutkimus rajataan käsittelemään osaamisen johtamista ja kehittämistä henkilöstön 

näkökulmasta; esimiehet sekä johto jätetään tutkimuksen ulkopuolelle. Osaamisen 

johtamista tutkitaan operatiivisella tasolla, joten tutkimuksessa ei perehdytä syväl-

lisesti strategiatason toimintaan, arvioimiseen tai ohjaamiseen. Oppiminen liittyy 

olennaisesti osaamiseen ja sen kehittämiseen. Tässä tutkimuksessa oppimista 

käsitellään kuitenkin vain siltä osin, kuin on tarpeellista osaamisen ja osaamisen 

kehittämisen ymmärtämiselle. Oppimiseen liittyvät yksityiskohtaiset prosessit ja 

menetelmät rajataan tämän tutkimuksen ulkopuolelle.   

Kohdeyrityksestä on valittu tutkimuskohteeksi huolto-organisaatio, jonka palvelu-

kokonaisuuteen kuuluvat varaosa- ja varastointipalvelut, asennukset sekä huollot. 

Huoltopalveluverkko on maailmanlaajuinen, mutta tutkimuksessa on vain Suo-

messa yhdellä paikkakunnalla sijaitseva yksikkö. Huolto-organisaatiossa työsken-

telee kokonaisuudessaan johto mukaan lukien 49 henkilöä. Tutkimus rajataan 

koskemaan 28 työntekijää ja 15 toimihenkilöä. 

 

1.3. Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

 

Tutkimuksessa käytettävät keskeiset käsitteet ovat osaaminen, osaamisen johta-

minen, osaamisen johtamisen kehittäminen. Osaamisella on monia suomenkielisiä 

vastineita, kuten taidot, pätevyys ja kyvykkyys. (Viitala, 2005, 113.) Osaaminen 

voidaan jakaa myös eri tasoihin sen sijainnin mukaan. Osaaminen voi olla yksilö-, 

organisaatio- tai ydinosaamista. (Hyrkäs, 2009, 52.) Lönnqvist et al., (2005, 33) 

mukaan osaaminen koostuu substanssi- ja liiketoimintaosaamisesta, organisaatio-

osaamisesta ja sosiaalisista taidoista. Tässä pro gradu -tutkimuksessa osaamisen 

käsite ymmärretään laajemmin koskemaan inhimillistä pääomaa, joten siihen sisäl-

lytetään myös yksilön henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten luovuus, motivaatio ja 

oma-aloitteisuus. Samoin henkilön asenteella on tärkeä merkitys, sillä työelämäs-
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sä asenne heijastaa yksilön arvostusta työtä kohtaan ja siten vaikuttaa henkilön 

osaamiseen ja tiedon hyödyntämiseen organisaatiossa. Lisäksi koulutuksella on 

suora vaikutus osaamisen kehittymiseen, sillä koulutus luo pohjan työssä tarvitta-

valle pätevyydelle. (Lönnqvist et al., 2005, 35–37.)  

 

Osaamisen johtaminen on käsitteenä melko monitahoinen ja selkiintymätön. 

Osaamisen johtamisella tarkoitetaan systemaattista johtamistyötä, jolla pyritään 

turvaamaan yrityksen tavoitteiden ja päämäärien edellyttämä osaaminen nyt ja 

tulevaisuudessa. Se sisältää kaiken sen tarkoituksellisen toiminnan, jolla yrityksen 

osaamista vaalitaan, kehitetään, uudistetaan ja hankitaan. (Viitala, 2005, 14–15; 

Viitala, 2013, 170.) Onnistunut osaamisen johtaminen näkyy kehittyneinä toiminta-

tapoina, tuotteina ja palveluina sekä parantuneena taloudellisena tuloksena. (Coa-

tes, 1999.) Eräs tärkeä osaamisen johtamisen osa-alue on yrityksessä työskente-

levien henkilöiden osaamisen tason nostaminen ja ylläpitäminen sekä hyödyntä-

minen. Tehokas osaamisen johtaminen parantaa yrityksen suorituskykyä, joten se 

voidaan nähdä pysyvänä kilpailuedun lähteenä. (Nonaka, 2007; Ståhle & Grön-

roos, 1999, 44–48.) Osaamisen johtaminen voidaan jakaa Hyrkäksen (2009, 64) 

mukaan kolmeen eri keskusteluun: tieto- ja tietopääoman johtamiseen, oppivaan 

organisaatioon ja henkilöstövoimavarojen johtamiseen. Lisäksi Hyrkäs (2009, 87) 

painottaa osaamisen johtamisen kolmea pääasiaa eli osaamisen teknistä kartoit-

tamista, osaamisen sosiaalista puolta (yhteisiä tavoitteita ja yhdessä toimimista) 

sekä uuden luomista eli innovatiivista asennetta. 

 

Osaamien johtamisen kehittämistä tarkastellaan tässä tutkimuksessa pääasiassa 

osaamisen kehittämismenetelmien avulla. Huomioon otettavia asioita ovat myös 

organisaation järjestelmät, johtaminen ja hyvän työilmapiirin luominen.  Organisaa-

tion osaamisen johtamisen kehittäminen sisältää toimintamalleja ja välineitä, jotka 

tukevat osaamisen ylläpitämistä, hyödyntämistä ja kehittämistä. Voidaan puhua 

myös osaamisen johtamisen kokonaisjärjestelmästä. (Hyrkäs, 2009, 64.) Tämä 

järjestelmä koostuu muun muassa suunnittelu- ja seurantajärjestelmistä, osaami-

sen kehittämisjärjestelmistä, oppimista tukevista toimintamalleista ja käytännöistä.  

Konkreettisia osaamisen kehittämismenetelmiä ovat esimerkiksi osaamiskartoituk-

set ja kehityskeskustelut. Osaamista voidaan myös kehittää yksilötasolla lähellä 
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työtä (perehdytyksellä, työnopastuksella, työnkierrolla, mallioppimisella), ryhmäta-

solla lähellä työtä (kehittämisprojekteilla, tiimityöllä, palavereilla) ja työn ulkopuolel-

la tapahtuvalla osaamisen kehittämisellä, kuten koulutuksella ja omaehtoisella op-

pimisella. (Viitala, 2005, 123, 260–274; Viitala, 2013, 187–200.) 

 

1.4. Metodologiset valinnat 

 

Tämä pro gradu -tutkielman tutkimusstrategiana on käytetty kvalitatiivista tapaus-

tutkimusta. Tapaustutkimuksen tarkoituksena on kerätä yksityiskohtaista intensii-

vistä tietoa jostain yksittäisestä tapauksesta tai joukosta. Yleensä tapaustutkimuk-

sen kohteena on yksilö, ryhmä tai yhteisö ja tyypillisesti tutkimuksen tavoitteena 

ilmiöiden ja tilanteiden kuvailu. (Hirsjärvi et al., 2007, 130–135.)  

 

Tämän pro gradu -tutkielman kohteena ovat yritys X Oy:n huolto-organisaation 

toimihenkilöt ja työntekijät ja tutkittavana ilmiönä osaamisen johtamisen käytännöt 

ja kehitystarpeet kohdeorganisaation henkilöstön näkökulmasta. Tutkimuksen tar-

koituksena on selvittää henkilöstön mielipiteitä osaamisen johtamisesta ja antaa 

niiden avulla informaatiota yrityksen johdolle osaamisen johtamisen mahdollisista 

kehittämistarpeista. 

 

Tutkimuksen empiirinen osuus tehtiin teemahaastattelujen avulla, jotka toteutettiin 

kuutena ryhmähaastatteluna. Teemahaastatteluilla on pyritty hankkimaan tietoa 

siitä, millaisia osaamisen käytäntöjä henkilöstö havaitsee työympäristössään, mikä 

työntekijöiden mielestä osaamisen johtamisessa toimii hyvin ja missä he kokevat 

olevan kehittämistarpeita. Teemahaastattelu on hyvä tutkimusmenetelmä, sillä se 

huomioi ihmisten tulkinnat asioista. Haastateltavien antamat merkitykset ovat kes-

keisiä, ja nämä merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa. (Hirsjärvi & Hurme, 

2008, 48.) 

 

1.5. Tutkimuksen rakenne 

 

Tämä pro gradu -tutkielma koostuu kuudesta eri pääluvusta ja niitä jäsentävistä 

alaluvuista. Johdantoluvussa selostetaan tutkimuksen taustaa sekä tavoitteita ja 
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esitellään tutkimuskysymykset sekä tutkimuksen rajaus. Lisäksi luku sisältää tut-

kimuksen kannalta keskeiset käsitteet sekä tutkimuksen rakenteen. Toinen luku 

käsittelee osaamisen johtamista koskevaa teoreettista keskustelua ja tarkastelee 

aineettoman pääoman johtamista sekä inhimillistä pääomaa, joka tässä tutkimuk-

sessa ymmärretään osaamiseksi. Kolmannessa luvussa kuvataan osaamisen joh-

tamisen kokonaisjärjestelmää ja osaamisen johtamisen konkreettisia kehittämis-

menetelmiä. Neljännessä luvussa esitellään tutkimusmenetelmät, kohdeorgani-

saatio, aineiston keruu ja aineistoanalyysi. Lisäksi luvussa pohditaan tutkimuksen 

luotettavuutta. Viides luku sisältää tutkimustulokset ja niistä koostetun yhteenve-

don. Kuudennessa ja viimeisessä luvussa pohditaan, miten tutkimuksessa onnis-

tutaan vastaamaan tutkimuskysymyksiin. Tuloksia peilataan myös teoriaan, arvioi-

daan tutkimusta ja tehdään käytännön suosituksia kohdeorganisaatiolle tutkimus-

tulosten perusteella. Lopuksi mietitään tutkimuksen rajoituksia ja mahdollisia jatko-

tutkimusehdotuksia.   
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2. OSAAMISEN JOHTAMISEN MONINAINEN KENTTÄ 

 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen teoreettista taustaa. Tarkoituksena on sel-

keyttää osaamisen johtamisen kirjavaa ja moniulotteista kenttää. Rakenne etenee 

osaamisen johtamisen kautta tietopääoman eli aineettoman pääoman johtami-

seen. Inhimillisellä pääomalla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa osaamista. Osaa-

misen lisäksi käsitellään lyhyesti oppimisen ja hiljaisen tiedon merkitystä ja osaa-

misen johtamisen yhteydessä. 

 

 
Kuva 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

2.1. Osaamisen johtamisen taustaa 

 

Osaamisen johtaminen on systemaattista johtamistyötä, jonka tarkoituksena on 

turvata yrityksen tavoitteiden ja päämäärien edellyttämä osaaminen nyt ja tulevai-

suudessa. Osaamisen johtamisen kiinnekohta on yrityksen tulevaisuuden tahtotila, 

sillä jos yritys ei tunne suuntaa, se ei voi suunnitella reittiäkään. Ensin yrityksessä 

on siis saatava aikaan yhteinen näkemys siitä, mihin suuntaan toimintaa halutaan 

kehittää. Tällä tarkoitetaan nykyisen tilan arvioimista sekä tarvetta selkeyttää tavoi-



16 
 

teltavaa tilaa. Nykytilan tunnistaminen ja tulevaisuuden suunnan valinta ovat kes-

keiset kiintopisteet, joiden varassa yrityksen kokonaisvaltainen osaamisen johta-

minen on mahdollista. (Viitala, 2005, 14–15; Viitala, 2013, 170.)  

 

Osaamisen johtaminen sisältää kaiken sen tarkoituksellisen toiminnan, jolla yrityk-

sen osaamista vaalitaan, kehitetään, uudistetaan ja hankitaan. Tämä edellyttää 

johtamisen oikeaa suuntaamista, määrittelyä, arviointia, suunnittelua ja kehittämis-

tä. Osaamisen johtamisen tulosten pitäisi näkyä kehittyneinä toimintatapoina, tuot-

teina, palveluina ja tietenkin myös parantuneena taloudellisena tuloksena. (Coa-

tes, 1999.) Osaamisen johtamisen tärkein osa on yrityksessä toimivien ihmisten 

osaamisen tason nostaminen ja ylläpitäminen sekä osaamisen tehokas hyödyn-

täminen. Onnistunut osaamisen kehittäminen parantaa yrityksen suorituskykyä, 

joten tiedon ja osaamisen johtaminen voidaan nähdä kestävänä kilpailukyvyn läh-

teenä. ( Nonaka, 2007; Ståhle & Grönroos, 1999, 44–48.) Yksilöiden osaaminen 

on yrityksen osaamisen lähtökohta, sillä ei ole olemassa sellaista osaamista, joka 

syntyisi ilman ihmistä. Osaamisen johtamisen ymmärtämisen ydin onkin yksilön 

oppimisen ja osaamisen ymmärtäminen. (Viitala, 2005, 14–15; Viitala, 2013, 170.)  

 

Osaamisen johtaminen voidaan jakaa myös neljään prosessiin, jossa ensimmäi-

sessä pyritään tunnistamaan ja määrittelemään organisaatiossa tarvittava osaa-

minen. Toisessa vaiheessa arvioidaan yksilön hallitsemaa osaamista ja verrataan 

sitä yrityksessä tarvittavaan osaamiseen. Kolmas vaihe keskittyy osaamisen han-

kintaan ja viimeinen vaihe osaamisen hyödyntämiseen eli siihen, miten hankittua 

osaamista käytetään ja miten löydetään tarvittavat avaintyöntekijät. (Berio & Har-

zallah, 2005.) 

 

Tuomi & Sumkin (2012, 28) esittävät, että osaamisen johtaminen ja työn johtami-

nen sulautuvat toisiinsa eikä niitä tule tarkastella erikseen. Osaamisen johtaminen 

nähdään osaaminen kehittämisen ja työn tekemisen jatkuvana vuorovaikutuksena. 

Paras osaamisen johtaminen saavutetaan tekemällä tuloksellista työtä, jossa yh-

distyvät osaaminen, motivaatio ja johtaminen (kuva 2). Jos yksikin tekijä puuttuu, 

tuloksellisuus ei täyty. Esimerkiksi jos on osaamista ja johtamista, mutta ei moti-

vaatiota, tulostakaan ei synny. Vastaavasti johtamisen puuttuessa motivaatio ja 
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osaaminen eivät riitä tulokselliseen toimintaan. Kakabadse et al., (2003) lisäävät 

osaamisen johtamisen tärkeiksi elementeiksi työntekijöiden ja heidän välisensä 

vuorovaikutuksen merkityksen ymmärtämisen, työprosessien optimoinnin sekä 

työssä tarvittavan osaamisen ja tiedon koodaamisen koko työyhteisön saataville. 

 

 
Kuva 2. Tuloksellisen työn osat. Mukaellen Tuomi & Sumkin, 2012, 28. 

 

2.2. Osaamisen johtamisen tutkimustraditioita 

 

Kirjallisuudessa osaamisen johtaminen on käsitteenä suhteellisen vakiintumaton ja 

osin selkiintymätön. Ongelmia tuottavat sekavat käsitteet ja ilmiön monitahoisuus. 

Osaamisen johtamisen alueella varsinaisia teorioita on syntynyt vain vähän, vas-

taavasti erilaisia näkökulmia aiheesta on lukuisia. Yhteistä kaikille määritelmille on 

se, että osaamisen johtamisella pyritään hyödyntämään ja kehittämään organisaa-

tion osaamisvarantoja ja luomaan uusia. (Hyrkäs, 2009, 16; Viitala, 2002, 5-7,15.)  

Hyrkäs (2009, 90) jakaa osaamisen johtamisen tutkimustraditiot kolmeen eri kes-

kusteluun: tietojohtamiseen ja tietopääoman johtamiseen, oppivaan organisaati-

oon ja henkilöstövoimavarojen johtamiseen, joita esitellään lyhyesti seuraavaksi. 

Tässä pro gradu -tutkimuksessa osaamisen johtamista tarkastellaan tietopääoman 

johtamisen kautta, josta voidaan myös käyttää nimitystä aineettoman pääoman 

johtaminen. Tätä näkökulmaa käsitellään luvussa 2.2. tarkemmin. 
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Taulukko 1. Osaamisen johtamisen käsitteitä ja näkökulmia. Mukaillen Viitala, 2005, 34; 

Kirjavainen & Laakso-Manninen, 2000,12: Hyrkäs, 2009, 90. 

 

 

Tietojohtaminen  

 

Tietojohtamisen alalta löytyy paljon tutkimuksia, jotka käsittelevät osaamisen joh-

tamisen työkaluja eli pääosaltaan IT-pohjaisia osaamisen johtamisen menetelmiä. 

Osaamisen johtamisessa on selviä näkemyseroja, sillä toiset korostavat tiedon 

haltuunottoa, tiedon koodausta IT-työkaluilla, ja toiset painottavat taas tiedon luo-

mista ja jakamista. (Hyrkäs, 2009, 67.) Esimerkiksi Carbera & Carbera (2002) esit-

tävät, että tiedon siirtämisen yhteydessä tiedon arvo kasvaa. Tiedon jakamisessa 

tutkijat huomioivat tietoteknisten tiedon siirtämistapojen lisäksi sosiaalisesta ympä-

ristöstä tulevat tiedon siirtämistavat. Toisin sanoen tiedon siirtämistä tukeva sosi-

aalinen ympäristö koostuu muun muassa avoimesta ilmapiiristä, oppimiseen sekä 

kehitykseen kannustamisesta ja keskustelun tärkeydestä osaamisen siirtämisen 

yhteydessä. Osaamisen ja tiedon johtamista voidaan tarkastella myös monien eri 



19 
 

toimintojen prosessina, joka auttaa organisaatiota kilpailemaan. Näitä johtamiseen 

liittyviä perusprosesseja ovat tiedon varastointi, siirtäminen, luominen ja hyödyn-

täminen. ( Alavi & Leider, 2001.) Tietojohtaminen ja tietopääomanjohtaminen linkit-

tyvät tiiviisti yhteen. Tässä Pro gradu -tutkimuksessa tietopääoman johtamisen 

tarkasteluun kiinnitetään erityistä huomiota. 

 

Oppiva organisaatio  

 

Oppiva organisaatio tarjoaa kiinnekohtia sellaisen toimintaympäristön hahmotta-

miseen, jossa yrityksen johto omalta osaltaan pyrkii edistämään yhteisönsä oppi-

mista ja näin kehittämään organisaation osaamista. (Viitala, 2002, 18.) Oppiva 

organisaatio voidaan määritellä organisaationa, jolla on kyky luoda, hankkia ja siir-

tää tietoa ja muuttaa käyttäytymistään uusien tietojen ja käsityksien mukaisesti. 

(Garvin, 1993.) Viitalan (2002, 18) mukaan oppivan organisaation tunnuspiirteitä 

ovat muun muassa jaettu visio, tehokas tiimitoiminta, yhteiset ajatusmallit, kehitty-

nyt systeeminäkemys ja yksilöiden vahva henkilökohtainen osaaminen. Lisäksi 

oppimiselle tunnusomaisia piirteitä ovat järjestelmällinen ongelmanratkaisu, uusien 

menetelmien kokeilu, kokemuksista oppiminen ja parhaiden menetelmien omak-

suminen sekä koko yrityksen kattava, tehokas tiedonkulku. (Senge, 1990; Garvin, 

1993; Nevis et al., 1995.) Oppivassa organisaatiossa johdon osallistuminen osaa-

misen määrittelyyn korostuu. Johtajien rooli on toimia oppimisen mahdollisuuksien 

tarjoajina, ja he myös kyseenalaistavat omia ajatuksiaan sekä asenteitaan painot-

tamalla epäonnistuneiden kokemuksien tärkeyttä niin pitkään, kuin näistä koke-

muksista voidaan oppia. Lisäksi oppivassa organisaatiossa on tärkeää koko orga-

nisaation osallistuminen sen kehittämiseen. (Pedler et al., 1991.) 

 

Henkilöstövoimavarojen johtaminen, HRM  

 

Osaamisen johtamista tarkastellaan keskeisesti HRM -tutkimuksen alueella. Tut-

kimuksen kohteena on muun muassa se, miten kouluttaminen ja organisaation 

kehittäminen vaikuttavat organisaation strategisesti tärkeisiin tuloksiin. HRM: ään 

voidaan liittää myös kompetenssipohjainen johtaminen, jossa korostuvat organi-

saation osaaminen, kyvykkyys sekä osaamisen ylläpito, hyödyntäminen ja raken-
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taminen. (Hyrkäs, 2009, 17,74.) Henkilöstövoimavarojen johtamista voidaan tar-

kastella neljän ulottuvuuden avulla. Ensimmäiseksi HRM pitäisi olla integroitunee-

na yrityksen strategiaan. Toiseksi on tärkeää saada työntekijät sitoutettua organi-

saation muillakin keinoin kuin ainoastaan työsopimuksella. Kolmanneksi sitoutta-

minen edellyttää vahvaa huomiota työntekijöiden rekrytoimiseen, koulutukseen, 

suorituksien arvioimiseen ja palkitsemiseen. Neljänneksi HRM -johtaminen kuuluu 

esimiehen tehtäviin, kun taas henkilöstöjohtamisen vastuu on HR -asiantuntijoilla. 

(Storey, 1989.) Hyrkäs (2009, 72) viittaa HRM :n ja suorituskyvyn suhdetta koske-

viin tutkimuksiin, joista on noussut esiin HRM -prosessin monivaiheisuus. HRM -

strategioista johdetaan erilaisia käytännön toimenpiteitä, kuten esimerkiksi rekry-

toimista, koulutusta sekä kehittämistä, arviointia, palkitsemista, työn organisointia 

ja osallistumis- sekä kommunikointijärjestelmiä. Käytännön toimenpiteissä koros-

tuu osaamisen ja taitojen laadukkuuden, sitoutumisen ja joustavuuden yhdistymi-

nen HRM: ään ja siten yrityksen suorituskykyyn ja taloudellisiin tuloksiin. (Barney, 

1991; Guest, 1987; 1997.) 

 

2.3. Tietopääoman eli aineettoman pääoman johtamine n 

 

Tietopääomaa, jota kutsutaan myös aineettomaksi pääomaksi, käsitellään run-

saasti yritysjohtoa käsittelevässä kirjallisuudessa. Taloudellisesta näkökulmasta 

tarkasteltuna puhutaan omaisuuserästä, jonka odotetaan tuovan omistajalleen 

taloudellista hyötyä tulevaisuudessa. (Hyrkäs, 2009, 69.)  Arvoa luodaan nykypäi-

vänä yhä enemmän aineettomien, ei-materiaalisten voimavarojen avulla, ja aineet-

tomasta pääomasta on tullut yritysten tärkein resurssi.( Lönnqvist et al., 2005.) 

Osaaminen ja henkilöstön kehittäminen on yksi yleisimmistä syistä yrityksille läh-

teä kartoittamaan aineetonta pääomaa. (Hätönen, 1998, 7-8.) Yleensä motivaatio-

na on ymmärtää, mitkä ovat yrityksen kriittisiä ja kilpailukykyä luovia osaamisia, ja 

miten osaamisten kehittäminen saataisiin kytkettyä paremmin yrityksen strategia-

prosessiin. Aineettoman pääoman tarkastelu nähdään siis työkaluna kytkeä henki-

löstön kehittäminen tiukemmin yrityksen operatiiviseen ja strategiseen toimintaan. 

(Kimiz et al., 2007.) Esimerkiksi henkilöstön osaaminen, suhdeverkostojen hallit-

seminen ja tehokkaat tietojärjestelmät ovat monille yrityksille tärkeämpinä suori-

tuskyvyn lähteitä kuin vaikkapa raaka-aineet ja laitteistot. (Lönnqvist et al., 2005, 
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60–65.) Aiemmat tieteelliset tutkimukset ovat lähes yksimielisesti todenneet, että 

aineettomalla pääomalla on joko suora tai epäsuora positiivinen vaikutus yritysten 

suorituskykyyn. (Edvinsson & Malone, 1997; Grant, 1996; Roos & Roos, 1997; 

Stewart, 1997; Viitala, 2005, 98–101.) 

 

Tietopääoman johtamisen tehokas hyödyntäminen edellyttää erilaisten tietopää-

omatyyppien tuntemista. Kokemusperäisellä tietopääomalla tarkoitetaan hiljaista 

tietoa organisaation henkilöstön, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden välillä. 

Käsitteellinen tietopääoma sisältää kuvia, symboleja ja kieltä, ja se perustuu henki-

löstön omaksumiin käsitteisiin organisaatiossa. Teknologia, manuaalit ja dokumen-

tit muodostavat systeemisen tietopääoman. Systeeminen tietopääoma on helposti 

omaksuttavissa, mutta on vaikeaa selvittää, miten se koetaan organisaatiossa. 

Rutiininomainen tietopääoma koostuu hiljaisesta tiedosta, ja se ilmenee jokapäi-

väisessä työelämässä organisaation toimintatapoina ja käyttäytymisenä. (Nonaka 

et al., 2002; Suurla, 2001.) 

 

Aineettoman pääoman johtamisella tarkoitetaan yrityksen käytössä olevien ei-

taloudellisten resurssien ja toimintatapojen ohjaamista sekä kehittämistä. Aineet-

toman pääoman ohjaaminen on strategisen tason toimintaa, jossa huomio kiinnite-

tään aineettomiin resursseihin ja niihin liittyvän toiminnan arvioimiseen sekä oh-

jaamiseen suhteessa organisaation visioon ja strategiaan. Aineettoman pääoman 

kehittäminen on sen sijaan operatiivisen tason toimintaa, ja huomio keskitetään 

aineettomiin resursseihin sekä niihin liittyvän toiminnan kehittämiseen käytännös-

sä. Aineettoman pääoman ohjaamisessa kartoitetaan olemassa olevien aineetto-

mien resurssien tilaa ja selvitetään, millaisia aineettomia resursseja tarvitaan lisää. 

Esimerkkinä voidaan mainita aineettoman pääoman arvonmääritys, investoinnit ja 

mittaaminen. Aineettoman pääoman kehittämisen avulla pyritään konkreettisesti 

ratkaisemaan, miten uutta aineetonta pääomaa hankitaan ja miten olemassa ole-

vaa aineetonta pääomaa kehitetään sekä hyödynnetään. Kehittämisen menetel-

miä ovat muun muassa osaamismatriisit ja kehityskeskustelut. (Lönnqvist et al., 

2005, 100–102.)  
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Aineeton pääoma jaotellaan perinteisesti kolmeen erään: inhimilliseen pääomaan, 

rakenteelliseen pääomaan ja suhdepääomaan. (Lönnqvist et al., 2005, 12.) Inhi-

millinen pääoma koostuu osaamisesta, henkilöominaisuuksista, asenteista, tiedos-

ta ja koulutuksesta. Suhdepääoma muodostuu suhteista asiakkaisiin ja muihin si-

dosryhmiin sekä maineesta, brandeista ja yhteistyösopimuksista. Rakennepääoma 

sisältää arvot ja kulttuurin, työilmapiirin, prosessit ja järjestelmät, dokumentoidun 

tiedon ja immateriaalioikeudet. (Lönnqvist et al., 2005, 31.)  

 

Taulukko 2. X Oy:n aineettomat resurssit kolmen pääomaluokan mukaan mukaillen 

Lönnqvist et al., 2005, 31.  

 

 

2.4. Inhimillinen pääoma 

 

Tässä pro gradu -tutkimuksessa inhimillistä pääomaa tarkastellaan osaamisena, 

joka sisältää organisaation jäsenten tiedot, taidot ja kokemuksen sekä yritykselle 

tärkeän asiantuntemuksen. Inhimillisen pääoman vaalimisesta tarkastellaan, onko 

yrityksen palveluksessa oikeanlaisia osaajia ja miten heidän osaamistaan kehite-

tään tulevaisuuden tarpeiden varalle. Yrityksen kannalta merkittäviä tekijöitä ovat 

myös henkilön uskollisuus, motivaatio ja joustavuus. (Marr, 2008, 6; Viitala, 2013, 

172.) 

 

Osaamisen johtaminen on keskeisessä roolissa inhimillistä pääomaa koskevissa 

keskusteluissa. Inhimillisen pääoman avulla saadaan aikaan kilpailuetua ja paran-

netaan suorituskykyä sekä yksilön jatkuvaa kehittymistä. Inhimillistä pääomaa 
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luonnehtii sekä yksilökeskeisyys että kollektiivisuus. Yksilötasolla keskustellaan 

työntekijän osaamisesta ja kyvyistä työtehtävissä unohtamatta luovuuden ja inno-

vatiivisuuden merkitystä, ja kollektiivisella tasolla korostuvat arvot sekä kulttuuri. 

(Puusa & Reijonen, 2011, 131–132.) Viitala (2005) viittaa Ulrichin (1998) kompo-

nenttiin, jossa nostetaan tärkeä näkökohta inhimillisen pääoman tarkasteluun: 

henkilöstön osaaminen siirtyy yrityksen hyödyksi vain, jos työntekijät ovat motivoi-

tuneita käyttämään sekä kehittämään osaamistaan ja lisäksi sitoutuneita hyödyn-

tämään sitä organisaationsa hyväksi. Tärkeää on siis lisätä sekä osaavien työnte-

kijöiden motivaatiota että halua sitoutua työyhteisöön. Toiseksi on tarpeellista huo-

lehtia siitä, että työyhteisöön sitoutuneiden jäsenten osaaminen vastaa organisaa-

tion tarpeita. On huomionarvoista, ettei inhimillistä pääomaa voida hyödyntää or-

ganisaatiossa ilman sen jatkuvaa päivittämistä ja kehittämistä. Organisaation in-

himillistä pääomaa kehitetään joko koulutuksella tai työssä oppimisella. (Jorgen-

sen, 2004; Viitala, 2005, 103; Viitala, 2013, 13–18. ) 

 

Lönnqvist et al., (2005) jakaa inhimillisen pääoman osaamiseen, henkilöominai-

suuksiin, asenteisiin, tietoon ja koulutukseen. Yrityksen menestyksen perustana 

oleva osaaminen on monimutkainen yksilöiden osaamisten kombinaatio, jossa 

organisaation toimintamallit, prosessit ja rakenteet sekä muu näkyvä tietämys ke-

hittyvät yksilöiden henkilökohtaisen osaamisen varassa. Yksilötason osaamisesta 

käytetään monenlaisia käsitteitä, kuten taidot, kyvykkyys, pätevyys, ammattitaito 

tai kompetenssi. (Lönnqvist et al., 2005, 32–33.) Osaaminen voidaan luokitella 

myös neljään osaamisalueeseen, jotka ovat substanssiosaaminen, liiketoiminta-

osaaminen, organisaatio-osaaminen ja sosiaaliset taidot. Substanssiosaamisella 

tarkoitetaan oman ammattialan erityisosaamista eli kyseisen liiketoiminnan erityis-

tä osaamista. Usein henkilö on erikoistunut näihin taitoihin koulutuksella ja uranva-

linnalla. Substanssiosaamista käytetään yleisesti kriteerinä henkilöstön rekrytoin-

nissa. Liiketoimintaosaaminen liittyy kaikkiin yrityksen toimijoihin erityisalasta riip-

pumatta. Voidaankin puhua liiketaloudellista ”yleissivistyksestä”. Esimerkkeinä 

mainittakoot markkinointi, talous, henkilöstöjohtaminen ja tuotanto. Organisaatio-

osaaminen tarkoittaa kyseisen yrityksen liikeidean, strategian, historian, tuotteiden 

tai palveluiden, rakenteen ja järjestelmien osaamista. Tärkeää on tunnistaa ulkoi-

set ja sisäiset verkostot. Organisaatio-osaaminen kertyy kokemusten kautta yrityk-
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sessä, mutta sitä voidaan tukea esimerkiksi hyvällä perehdytyksellä. Tämä osaa-

minen ratkaisee usein sen, miten tehokkaasti henkilön oman alan osaaminen yh-

distyy yrityksen osaamiseksi. Viimeisenä osaamisen alueena mainitaan sosiaaliset 

taidot. Näillä tarkoitetaan henkilön ominaisuuksia, joilla hän toimii erilaisissa vuo-

rovaikutustilanteissa. Sosiaaliset taidot sisältävät persoonallisuuden piirteitä, kuten 

empatian, mutta myös opeteltavia asioita esimerkiksi keskustelutaidot ja kokous-

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

 

Työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet ja luonteenpiirteet kuuluvat osana in-

himilliseen pääomaan. Tällaisia ominaisuuksia ovat muun muassa luovuus, moti-

voituneisuus, proaktiivisuus, oma-aloitteisuus ja luottamus omaan pysyvyyteen 

työyhteisössä. Työntekijän luovuudella on yhteys yrityksen innovatiisuuteen, joten 

tämä ominaisuus on vaikuttaa keskeisesti yrityksen kilpailukykyyn. Motivoitunei-

suudella taas tarkoitetaan sitä, että työntekijä tietää työn tavoitteet ja pyrkii toteut-

tamaan tavoitteet käyttämällä resurssejaan tehokkaasti. Lisäksi motivoitunut työn-

tekijä kestää hyvin henkistä kuormitusta ja on innokas kehittämään työtään ja työ-

olojaan. Proaktiivisuus on yksi tärkeimpiä ominaisuuksia työelämässä, sillä proak-

tiivinen työntekijä kontrolloi tilannetta vaikuttamalla siihen sen sijaan, että reagoisi 

tilanteeseen vasta tapahtuneen jälkeen. Proaktiivisuus edellyttää aktiivisuuden 

lisäksi aloitteellisuutta ja halua sekä kykyä ottaa vastuuta valinnoista. Oma-

aloitteinen työntekijä kykenee tekemään itsenäisiä ratkaisuja ja päätöksiä työs-

sään. Oma-aloitteisuus korostuu erityisesti työtehtävissä, joissa työntekijä toimii 

itsenäisesti ilman esimiehen jatkuvaa ohjausta. Lisäksi henkilön luottamus omaan 

pysyvyyteensä työyhteisössä on tärkeää, sillä silloin työntekijä on todennäköisesti 

motivoitunut työhönsä. Näiden piirteiden lisäksi nykypäivän työelämässä korostu-

vat myös vaatimukset kestää epävarmuutta ja sietää paineita. (Lönnqvist et al., 

2005, 34–35.) 

 

Asenteella tarkoitetaan ihmisen taipumusta arvioida ihmisiä, ryhmiä, sosiaalisia 

asioita tai ympäristön tapahtumia. Asenteet syntyvät ympäristön ja kasvatuksen 

vaikutuksen myötä, ja asenne on melko pysyvä, sisäistynyt ja hitaasti muuttuva 

reaktiovalmius. Työelämässä asenteet heijastavat yksilön arvostuksia ja ovat erit-
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täin tärkeitä sen kannalta, kuinka omaa osaamista ja tietoa käytetään työssä. 

(Lönnqvist et al., 2005, 35–36.) 

 

Yksilön osaamisen oleellinen perusta on tieto, jolla tarkoitetaan muun muassa ko-

kemusten, arvojen, informaation ja oivallusten sekoitusta. Yksinään tieto ei kuiten-

kaan tuota taitavaa työsuoritusta, vaan tieto kanavoituu näkyväksi toiminnaksi 

vain, jos sen haltija osaa soveltaa sitä. Tietoa voidaan luokitella monella tavalla. 

Eksplisiittinen tieto on julkilausuttua, näkyvää sekä siirrettävää, ja sitä voidaan ja-

kaa sekä arvioida. Hiljaista tietoa sen sijaan on vaikea ilmaista ja jakaa toisten 

kanssa. Se on henkilökohtaista ja perustuu yksilön tekoihin, käsityksiin, kokemuk-

siin, arvoihin, uskomuksiin ja tunteisiin. Yrityksissä tulisi pyrkiä löytämään arvokas 

hiljainen tieto ja tuomaan se näkyväksi sekä paremmin hyödynnettäväksi. Hiljaisen 

tiedon saaminen näkyville edellyttää monien asioiden toteutumista: ensin se on 

huomattava, toiseksi se tulee tunnistaa ja tuoda esille sekä ennen kaikkea jakaa 

muiden kanssa. Yrityksissä tulisi olla siis resursseja kehittää uusia innovaatioita 

sekä parantaa toiminnan laatua hyödyntämällä olevassa olevaa hiljaista tietoa. 

(Lönnqvist et al., 2005, 36–37.)  

 

Työntekijän muodollinen pätevyys eli koulutus vaikuttaa suoraan inhimillisen toisen 

osa-alueen, osaamisen, kehittymiseen. Toisin sanoen substanssiosaaminen pe-

rustuu suurelta osin koulutukseen. Koulutus ei aina itsessään kehitä osaamista, 

vaan siihen liittyvät vahvasti käytännössä opitut asiat. Kannattaa panna merkille, 

että muodollinen pätevyys ei takaa osaamista ja onnistumista. Onkin tärkeää, että 

yksilö kehittää itseään ja pitää osaamistaan ajan tasalla. (Lönnqvist et al., 2005, 

37.) 

 

2.5. Osaamisen ulottuvuuksia  

 

Osaamista kuvataan suomen kielessä monin sanoin: kompetenssi, tietotaito, päte-

vyys. (Hyrkäs, 2009, 49.) Organisaation toiminta itsessään synnyttää osaamista, ja 

osaaminen voidaan kuvata jaetuksi identiteetiksi, kasvokkain kommunikoinniksi, 

koordinoinniksi ja kannustavaksi osallistumiseksi. (Orlikowski, 2002.) Lönnqvist et 

al., (2005, 33) mukaan osaaminen koostuu substanssi- ja liiketoimintaosaamises-



26 
 

ta, organisaatio-osaamisesta ja sosiaalisista taidoista. Tässä pro gradu  

-tutkimuksessa osaamisen käsite ymmärretään laajemmin ja siihen sisällytetään 

myös yksilön henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten luovuus, motivaatio ja oma-

aloitteisuus. Samoin henkilön asenteella on tärkeä merkitys, sillä työelämässä 

asenne heijastaa yksilön arvostusta työtä kohtaan ja siten vaikuttaa henkilön 

osaamiseen ja tiedon hyödyntämiseen organisaatiossa. Lisäksi koulutuksella on 

suora vaikutus osaamisen kehittymiseen, sillä se luo pohjan työssä tarvittavalle 

pätevyydelle. (Lönnqvist et al., 2005, 35–37.)  

 

Osaaminen voidaan jakaa erilaisiin tasoihin osaamisen sijainnin suhteen, esimer-

kiksi yksilön osaamiseen, organisaation osaamiseen ja ydinosaamiseen. (Hyrkäs, 

2009, 52.). Yksilön osaaminen muodostuu tiedoista, taidoista, kokemuksista, ver-

kostoista, asenteista ja henkilökohtaisista ominaisuuksista. Organisaation osaami-

nen on organisaation yhteinen näkemys tai käsitys toiminnan kannalta tärkeistä 

asioita ja yhteisesti omaksuttu toimintatapa. Yksilön osaaminen muuttuu organi-

saation osaamiseksi, kun ihmiset jakavat, yhdistävät ja kehittävät osaamistaan 

yhdessä ja kun osaaminen muunnetaan yhteiseksi näkemykseksi tai yhteiseksi 

toiminnaksi. ( Håland & Tjora, 2006; Otala, 2008, 50–53). Ydinosaamisella tarkoi-

tetaan organisaation osaamisalueita, joiden avulla organisaatio on muita parempi 

ja joiden varaan sen kilpailukyky rakentuu. (Hyrkäs, 2009, 53.) Kaikkiin edellä 

mainittuihin osaamisen tasoihin liittyy läheisesti hiljainen tieto eli niin sanottu ko-

kemukseen perustuva tieto. (Hyrkäs, 2009, 25.)  

 

Hyrkäs (2009) viittaa Sanchezin (2001;2004) tutkimuksiin, joiden mukaan osaami-

nen voidaan kuvata prosessiksi. Ensimmäisessä vaiheessa yksilöt luovat organi-

saatiossa tietoa. Toisessa vaiheessa organisaatiossa muodostuu ryhmiä, joissa 

tietoa jaetaan ja uutta tietoa luodaan. Kolmas vaihe pitää sisällään organisaation 

toimijoiden tavoitteellisen toiminnan, jolla luodaan uutta organisaation osaamista. 

(Sanchez, 2001.) Osaamista voidaan käsitellä myös niiden ilmenemismuotojensa 

perusteella, jotka vaikuttavat eri puolilla organisaatiota. Sanchezin viiden osaa-

mismoodin mallissa kolme ensimmäistä moodia käsittelevät johdon kykyä tunnis-

taa organisaation kyvykkyyksiä ja resursseja.  Neljäs ja viides osaamismoodi ku-

vaavat organisaation joustavuutta käyttää ja yhdistää omia resurssejaan mahdolli-
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simman tehokkaasti. Erityinen huomio kiinnittyy siihen, miten lähiesimiehet ja näi-

den alaiset kykenevät työskentelemään tehokkaasti vaihtelevissa olosuhteissa. 

(Sanchez, 2004.)  

 

Ammattitaitoon liittyvän osaamisen rakentumista voidaan kuvata osaamispyrami-

din avulla (kuva 3). Eri pyramidin kerroksissa havainnollistetaan erityyppisiä am-

mattitaidon osaamisia siten, että alimmassa osassa ovat osaamiseen liittyvä per-

soonallisuus ja ihmisenä kehittyminen. Mitä lähempänä taas ollaan pyramidin 

huippua, sitä läheisemmin osaaminen liittyy suoritettavaan työtehtävään. (Viitala, 

2005, 116.)  

 
Kuva 3. Osaamispyramidi mukaillen Viitala, 2005, 116. 

 

2.5.1. Organisaation osaaminen 

 
Organisaation osaaminen muodostuu ihmisten osaamisesta ja järjestelmistä, joilla 

organisaation jäsenet hyödyntävät ja jakavat osaamistaan. Lisäksi organisaation 

osaaminen koostuu osaamisen jakamista tukevasta kulttuurista sekä verkostoista, 

kontakteista ja kumppaneista. (Davenport & Prusak, 1998, 108–163.) Organisaati-

on osaaminen on organisaation yhteinen näkemys tai käsitys toiminnan kannalta 

tärkeistä asioista ja yhteisesti omaksuttu toimintatapa. Se käsittää kyseisen yrityk-

sen liikeidean, historian, rakenteen ja systeemien tuntemuksen. Lisäksi yrityksen 
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ulkoisten ja sisäisten verkostojen tuntemus on tärkeää. (Viitala, 2005, 117.) Orga-

nisaation osaaminen syntyy, kun yksilöt jakavat, yhdistävät ja kehittävät osaamis-

taan ja tämä muunnetaan yhteiseksi toiminnaksi. Myös organisaatiolla on hiljaista 

tietoa hallussaan muun muassa kirjoittamattomina sääntöinä, tarinoina ja asentei-

na. Organisaatioissa ihmiset ovat usein hajallaan, ja organisaation osaaminen 

muodostuu hajautuneesta asiantuntijuudesta, jota pitää rakenteilla, erityisesti joh-

tamisella, saattaa yhteen. Mitä paremmin henkilö pystyy integroimaan osaamisen-

sa yrityksen muuhun osaamiseen, sitä paremmin tämä hiljainen tieto saadaan ka-

navoitua organisaation yhteisiin käytäntöihin. (Otala, 2008, 53, 214; Viitala, 2005, 

117.)  

 

Organisaation osaamiseen sisältyy aina ydinosaamisen käsite. Ydinosaaminen 

muodostuu yhdestä tai useammasta strategisesta osaamisesta. Ydinosaaminen 

on kommunikointia, osallistumista ja sitoutumista työskentelyyn yli organisaation 

rajojen. Se on sidoksissa yrityksen kilpailuetuun, sen kehittäminen vie yleensä pit-

kän ajan, ja sitä on vaikea matkia tai kopioida. Ydinosaaminen ei synny itsestään, 

vaan se vaatii tietoista kehittämistä. Ydinosaamisella tarkoitetaan yrityksen kriittis-

ten menestystekijöiden edellyttämää osaamista, ja sitä on tärkeää suojella. (Otala, 

2008, 54–55; Prahald & Hamel, 1990.) 

 

2.5.2. Yksilön osaaminen 

 
Yksilön osaaminen muodostuu tiedoista, taidoista, kokemuksesta, verkostoista ja 

kontakteista, asenteesta sekä henkilökohtaisista ominaisuuksista, jotka auttavat 

yksilöä selviytymään kyseisestä työtehtävästä. Yksilön osaamiseen sisältyvät 

myös tiedot ja taidot, jotka on hankittu koulutuksella, opiskelulla ja tekemisellä. 

(Otala, 50–51.) Osaamista voidaan myös tarkastella yksilön toiminnan perusteella 

kykynä suoriutua tehtävistään siten, että lopputulos on toivotunlainen. Lisäksi yksi-

lön osaamista voidaan jakaa niin sanottuihin koviin ja pehmeisiin arvoihin. Pehmeä 

osaaminen liittyy persoonallisiin piirteisiin, kuten luovuuteen, ja kova osaaminen 

taas työn vaatimiin taitoihin. (Robotham & Jubb, 1996.) Eräs tapa jakaa yksilön 

osaamista on erottelu kynnysosaamiseen ja korkean suoritustason osaamiseen. 

Jotta yksilö selviytyy työstään, häneltä vaaditaan kynnysosaamista, mutta vasta 
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korkean suoritustason osaaminen mahdollistaa työtehtävän suorittamisen erin-

omaisesti. (Cockerill et al, 1995.)  

 

Yksilön osaamisen liittyy läheisesti hiljainen tieto. Kokemuksen myötä henkilölle 

kertyy sellaista osaamista, jota on hankalaa, jopa mahdotonta kuvata sanoilla. Hil-

jainen tieto on henkilökohtaista tietoa, tiukasti sidoksissa toimintaan ja tiettyyn ti-

lanteeseen, ja sitä on vaikeaa välittää muille. (Otala, 2008, 52.) Nonakan (1994) 

määrittelemän mukaan hiljainen tieto on subjektiivista ja yksilöön sitoutunutta tie-

tämystä, johon sisältyy muun muassa yksilön arvoja, ideoita ja tuntemuksia. Hil-

jaista tietoa on hankalaa saada kirjalliseen muotoon ja sen vuoksi sen siirtäminen 

yksilöltä toiselle on hyvin vaikeaa. Yrityksen arvokkain tietovaranto koostuukin 

henkilöstön hiljaisesta tiedosta. (Ståhle & Grönroos, 1999, 90.)  

 

2.6. Osaamisen johtaminen ja oppimisprosessin perus malli 

 
Osaaminen on aina oppimisen tulosta, ja tämän vuoksi oppimisprosessin ymmär-

täminen on hyvin tärkeää osaamisen johtamisessa. Ihmisen on aina pitänyt kyetä 

oppimaan nopeasti, ja tilanne ei ole muuttunut miksikään työelämän jatkuvasti no-

peutuneessa muutostahdissa, joka lisää oppimisvaatimuksia. Yksilön oppimisella 

on tarkoitettu usein kapeasti tietojen ja taitojen omaksumista, mutta oppiminen on 

kuitenkin paljon monimutkaisempi prosessi. Nykyajan ihminen tarvitsee yleensä 

tiedon päivittämistä tai mekaanisten taitojen omaksumista syvällisempää oppimis-

ta. Puhutaankin transformatiivisen eli uudistuvan oppimisen välttämättömyydestä 

eli siitä, että yksilön on kyettävä kyseenalaistamaan aikaisempia ajatusmallejaan 

ja asenteitaan ja luomaan aivan uudenlaisia kehyksiä asioiden tarkasteluun. (Viita-

la, 2005, 135–136.) 

 

Suuri osa työssä oppimisesta tapahtuu epämuodollisesti ja huomaamatta. Ihminen 

oppii työyhteisössä ja työn äärellä sekä havaintojen ja kokemusten avulla. Epä-

muodollisen oppimisen tehokkuus vaihtelee, sillä mitä tietoisempi ihminen on 

osaamisestaan ja oppimisestaan, sitä tehokkaampaa oppiminen on. Työssä kehit-

tymisen kannalta kaikkein tärkeintä on työntekijän oma kyky ja halu arvioida omaa 

suortumistaan sekä pyrkimys kehittyä sen pohjalta. Myös työhön integroidut oppi-
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misen muodot tehostavat työssä kehittymistä. Näitä muotoja ovat esimerkiksi työn-

tekijän oma arviointi tekemästään työstä ja virheistä oppiminen, jatkuva vuorovai-

kutus muun henkilöstön kanssa, opastuksen ja koulutuksen tarjoaminen kollegoille 

sekä oppimista tukevaan suunnitteluun osallistuminen. (Gerber et al., 1995; Ruo-

hotie, 2000, 14;Viitala, 2005, 141–142.) Työssä oppimista voidaan tarkastella niin 

sanotun 70-20-10-mallin avulla. (Hyppänen, 2013, 125.) Oppimisesta 70 % perus-

tuu esimerkiksi projektien tekemiseen, tehtävien vaihtamiseen ja sijaisena tai pe-

rehdyttäjänä toimimiseen, joten oppiminen perustuu työkokemukseen. Oppimises-

ta 20 % kertyy mallioppimisesta ja palautteen pyytämisestä esimieheltä tai kolle-

galta. Tässä osuudessa vuorovaikutuksen merkitys on suuri. Vain 10 % oppimi-

sesta tapahtuu koulutuksen ja valmennuksen avulla. (Hyppänen, 2013, 125; Ilma-

rinen, 2013.) 

 

Sydänmaanlakka (2007) kuvaa oppimista Kolbin (1984, 21) oppimisprosessin mal-

lia käyttäen (kuva 4). Oppiminen nähdään prosessina, jossa tietoa luodaan muok-

kaamalla kokemuksia. Oppiminen siis liitetään kiinteästi käytännön kokemuksiin, 

joissa yksilö pyrkii arvioimaan omaa toimintaansa ja on motivoitunut kehittämään 

itseään. Motivaatio onkin kaiken oppimisen lähtökohta, ja ilman sitä oppiminen ei 

ole mahdollista. Prosessin seuraavassa vaiheessa opittua tietoa arvioidaan ja pyri-

tään sisäistämään sekä ymmärtämään. Sisäistettyä informaatiota sovelletaan ja 

kokeillaan erilaisissa käytännön yhteyksissä.  (Sydänmaanlakka 2007, 37–40.) 

 

 
Kuva 4. Oppimisprosessin perusmalli, mukaillen Kolb 1984, 21.  
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2.7. Hiljainen tieto ja osaamisen johtaminen   

 

Osaamisen johtamisen merkittävänä haasteena nähdään kokemuksen ja hiljaisen 

tiedon menettäminen esimerkiksi työtekijän eläköitymisen myötä. Hiljainen tieto 

kytkeytyy kokeneen työntekijän arvoihin, uskomuksiin, tietotaitoon ja kokemuksiin. 

(Otala, 2008, 26.) Tämä tieto on kehittynyt pitkän ajan kuluessa, ja sen saaminen 

koodattuun muotoon esimerkiksi dokumenteiksi on hyvin vaikeaa ja riippuu tiedon 

luonteesta. (Davenport & Prusak, 1998, 68–87.) Hiljaisen tiedon osuus organisaa-

tion kilpailukyvyssä ja osaamisessa voi olla jopa 95 prosenttia, ja tämän vuoksi 

organisaatiossa on tärkeää selvittää, miten hiljaista tietoa saadaan siirrettyä nuo-

remmille työntekijöille ennen kokeneen henkilön poistumista yrityksestä. Hiljaisen 

tiedon siirtämiseen tarvitaan uudenlaisia työtapoja sekä menetelmiä, ja tiedon siir-

tämistä on ohjattava. (Ståhle & Grönroos, 1999, 91.) 

 

Hiljaisen tiedon tunnistamiseen ja siirtämiseen käytettäviä menetelmiä voidaan 

löytää henkilöstön kehittämistyökalujen, esimerkiksi kehityskeskustelun ja osaa-

miskartoitusten, avulla. Työnkierto, projektit, ongelmatilanteiden hoito ja palaverit 

tarjoavat erinomaisia tilaisuuksia hiljaisen tiedon siirtämiseen. Tutustuminen mui-

hin yksiköihin ja osastoihin lisää erityisosaamista ja hiljaisen tiedon näkyväksi te-

kemistä. Hiljaisen tiedon tunnistamisessa ja siirtämisessä ovat keskiössä erilaiset 

vuorovaikutustilanteet ja yhteistyö henkilöstön välillä. (Moilanen et al., 2005, 22–

33.) Davenportin & Prukakin (1998, 68–87) mukaan hiljaisen tiedon siirtäminen 

edellyttää hyvin intensiivistä vuorovaikutussuhdetta vanhemman ja nuoremman 

työntekijän välillä. Tietoa voidaan siirtää esimerkiksi mentoroinnin tai mestari-

oppipoika-suhteen avulla.   
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3. OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEN MENETELMIÄ  

 

Luku kolme käsittelee osaamisen johtamisen kokonaiskenttää ja osaamisen kar-

toittamisen ja kehityskeskustelun merkitystä osaamisen johtamisen kehittämises-

sä. Tutkimuksessa osaamisen johtamista tarkastellaan lähinnä osaamisen kehit-

tämismenetelmien avulla, joita käsitellään luvusta 3.4. alkaen yksilö- ja ryhmäta-

solla sekä työn ulkopuolella. Luvun lopussa tehdään yhteenveto kirjallisuuden tar-

joamista näkökulmista ja kuvataan tutkimusprosessi.  

 

3.1. Osaamisen johtamisen kokonaisjärjestelmä 

 

Yrityksen tarvitseman osaamisen vaaliminen ja kehittyminen varmistetaan sitä yllä 

pitävän osaamisen johtamisen järjestelmän avulla. Järjestelmä sisältää kaikki ne 

rakenteelliset ratkaisut, jotka tukevat osaamisen vaalimista, hyödyntämistä ja ke-

hittymistä. Tästä järjestelmästä voidaan käyttää myös käsitettä osaamisen johta-

misen kokonaisjärjestelmä, joka sisältää muun muassa suunnittelu- ja seurantajär-

jestelmät, osaamisen kehittämisjärjestelmät, oppimista tukevat toimintamallit ja 

käytännöt. Osaamisen johtamisen kokonaisjärjestelmään kuuluvat myös osaamis-

ta tukevat HR -toiminnot, tietohallinto ja tietojärjestelmät, joita vahvistavat yrityksen 

organisaatiorakenne ja työn organisointitavat. (Viitala, 2013, 184.) 

 

Suunnitelmallisella henkilöstön kehittämisellä varmistetaan se, että yrityksellä on 

oikeita henkilöitä oikeissa paikoissa oikeaan aikaan ja että henkilöstöllä on oikeat 

tiedot, taidot ja valmiudet tarkoituksenmukaiseen työskentelyyn. (Hätönen, 1998, 

7.) Yrityksillä ei ole nykyisin varaa odottaa, että henkilökunta itse havaitsee omat 

kehittymistarpeensa ja kehittää itseään. Vastuu henkilöstön kehittämisestä on yh-

teinen, eli jokainen työntekijä sitoutuu pitämään osaamisensa ajantasaisena, ja 

yritys sitoutuu tukemaan tätä tavoitetta. (Ruohotie & Honka, 1999, 167; Viitala, 

2005, 257.) Henkilöstöammattilaisten rooli osaamisen johtamisessa on keskeinen, 

ja he ovat perinteisesti olleet vastuussa osaamisen kehittämisen koordinoinnista 

yrityksissä. Kuitenkin osaamisen johtamisen päävastuu on liiketoiminnasta vas-

taavilla johtajilla ja yksikön vetäjillä. Paras tilanne osaamisen johtamisessa saavu-

tetaan, kun henkilöstöammattilainen toimii konsultin roolissa ja auttaa yksikön ve-
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täjiä luomaan sellaisen osaamisen tason, että sen varassa halutut tavoitteet voi-

daan saavuttaa. (Viitala, 2013, 184–185.)  

 

Yleisin henkilöstön kehittämisen kompastuskivi on osaamisen kehittämistoimien 

ohuus. Osaamisen kehittämistoimia arvioidaan ja mitataan harvoin ja jos arviointia 

tehdään, se on helposti pinnallista ja lähinnä mittaa koulutettavien tyytyväisyyttä. 

Perusteellinen arviointi vaatii paljon aikaa ja vaivaa. Eräs tarkastelun ongelma liit-

tyy yrityksen menestymiseen markkinoilla: kun yrityksellä menee hyvin, voimava-

roja suunnataan henkilöstön kehittämiseen ja vastaavasti huonoina aikoina kehit-

tämisessä säästetään. Kehittämistoimien kokonaisarviointiin on tarjoilla joitakin 

malleja, joista yksi on Brinkerhoff:n (1991) malli. Tämä perustuu kuuden arviointi-

vaiheen osioon: ensimmäisessä arviointivaiheessa keskitytään tarkastelemaan 

sitä prosessia, jolla kehittämistarpeet määritellään eli arvioidaan tiedonkeruun laa-

juutta ja syvällisyyttä, osallistumisen laajuutta sekä tiedonkeruumenetelmien te-

hokkuutta. Toisessa vaiheessa käydään läpi suunnitteluprosessi ja sen tuloksena 

syntynyt kehittämissuunnitelma. Kolmanneksi arvioidaan toteutusta ja neljänneksi 

tuloksia. Viides vaihe on edellisiin verrattuna pidemmän aikavälin arviointia, ja sii-

nä vertaillaan toiminnan kehittymistä hankkeen jälkeen suhteessa tavoitteisiin. 

Viimeinen vaihe on koko hankeen hyödyllisyyden arviointi. Siinä verrataan panok-

sia ja saatuja hyötyjä koko organisaation kannalta. (Viitala, 2005, 282; Viitala, 

2013, 204.) 

 

Osaamisen johtamisen kokonaisjärjestelmän muodostumista voidaan verrata No-

nakan uuden tiedon luomisen sykliseen prosessiin (kuva 5). Organisaatioissa on 

yleensä paljon hiljaista tietoa siitä, mitä pitäisi osata ja miten tämä osaaminen par-

haiten kehittyy. Haasteena on saada tieto näkyväksi. Artikulaatiovaiheessa yrityk-

sen henkilökunta esittää omia käsityksiään osaamiseen liittyvistä faktoista ja tekee 

yhteisiä sopimuksia osaamisen vaalimisesta, hyödyntämisestä ja kehittämisestä. 

Nämä sopimukset tulee dokumentoida ja samalla varmistaa, että yhteisesti sovitut 

asiat ovat yhteensopivia yrityksen rakenteiden ja järjestelmien kanssa. Jos näin ei 

ole, niitä tulee muokata siten, että ne tukevat osaamisen johtamisen sovittuja käy-

tänteitä. Vähitellen dokumentoinnin avulla yrityksen eri toimijat soveltavat uutta 
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tietoa tai toimintamallia omassa työssään ja uudet asiat muodostuvat sujuviksi 

käytännöiksi ja rutiineiksi. (Viitala, 2005, 194.) 

 

 
 

Kuva 5. Osaamisen johtamisen kokonaisuuden rakentuminen yrityksessä. Mukaillen Viita-

la, 2005, 195. 

 

3.2. Osaamisen kartoittaminen 

 
Yrityksen osaamisen tunnistaminen on välttämätön lähtökohta osaamisen kehit-

tämisessä. Ensin on selvitettävä, mikä on osaamisen nykytila ja mitä tarvitaan ta-

voitetilan saavuttamiseksi. Osaamistarve on kooste yrityksessä työskentelevien 

henkilöiden osaamisesta, ja siihen liittyvät yrityksen osaaminen ja prosessit, kuten 

esimerkiksi tuotanto-, asiakas- ja työyhteisöosaamisen prosessit. Yrityksen on tar-

peellista analysoida, millaisia kehittämistarpeita liittyy kunkin yksilön, tiimin ja koko 

työyhteisön nykyisiin ja tulevaisuuden työtehtäviin. (Hätönen, 1998, 29; Kauhanen, 

2009, 146.) Ranki (1999, 40) jakaa osaamistarpeet kolmeen luokkaan. Niitä voi-

daan tarkastella yksilö-, ryhmä- ja yritystasolla. Osaamisen kehittäminen perus-

tuukin Rankin mukaan siihen, miten näitä näkökulmia voidaan yhdistellä.  

 

Osaamistarpeen määrittelyn jälkeen kartoitetaan, mitä osaamista edellytetään yri-

tyksen onnistuneelta toiminnalta. Tarkoitus on löytää osaamisalueet, joita tarvitaan 

yrityksen menetykselliselle toiminalle nyt ja tulevaisuudessa. Osaamisalueita voi-

vat olla muun muassa ammattitaito, moniosaaminen, vuorovaikutustaidot ja yrityk-

sen kokonaistoiminnan tuntemus. Osaamisalueiden sisällön kokoamisen jälkeen 
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määritellään kunkin alueen osaamistaso, josta muodostuu osaamisen tavoitetila. 

(Hätönen, 1998, 34–38.) 

 

Osaamisen taso sekä organisaatio- että yksilötasolla voidaan mitata esimerkiksi 

osaamiskartoituksen avulla. Osaamiskartoituksella pystytään listaamaan yksilön 

työtehtävät ja osaamisalueet sekä määrittelemään arviointikriteerit eri osaamis-

tasoille. Lisäksi kartoituksen avulla voidaan muodostaa käsitys oppimishaasteista 

ja kehityssuunnitelmista sekä antaa palautetta henkilöstölle. Osaamiskartoituksen 

lisäksi osaamista voidaan arvioida useilla muillakin keinoilla. Näitä ovat muun mu-

assa itsearvioinnit, työtovereiden arvioinnit ja sisäisiltä sekä ulkoisilta asiakkailta 

saadut arviot. (Kauhanen, 2009, 149–150.) Viitalan (2005, 123) mukaan osaamis-

kartoitukset ovat kuitenkin hyvistä tavoitteistaan huolimatta johtaneet usein niuk-

koihin hyötyihin. Osaamiskartoitukset koetaan pahimmassa tapauksessa raskaak-

si byrokratiaksi, jonka ylläpitäminen liiketoiminnan jatkuvassa muutoksessa tuntuu 

turhauttavalta. 

 

3.3. Kehityskeskustelu 

 

Osaamista kartoitetaan useimmiten kehityskeskustelun yhteydessä. Kehityskes-

kustelulla tarkoitetaan ennalta sovittuja ja suunniteltuja esimiehen ja alaisen välisiä 

keskusteluja, joilla on selkeät tavoitteet ja joita pidetään säännöllisesti. (Viitala, 

2013, 187–188.) Kehityskeskusteluissa alaisen on tuotava mahdollisimman rehel-

lisesti esiin omaan osaamiseensa ja työkyykyynsä liittyvät odotukset ja mahdolliset 

uhat, jotta esimies saisi kokonaiskuvan alaisen osaamisen kehittämisen esteistä ja 

edistäjistä. Keskusteluja käydään vähintään kerran vuodessa ja tarvittaessa erilai-

sissa muutostilanteissa. Kehityskeskusteluista rakentuu kehittyvä prosessi, jonka 

etuja osaamisen kehittämisen näkökulmasta ovat henkilökohtaisuus, molemmin-

puolinen palautteenanto ja kehityssuunnitelmien syntyminen keskustelujen tulok-

sena. Kehityskeskustelun päähenkilö on alainen, mutta myös esimies saa arvo-

kasta tietoa ja tukea oman kehittymisensä suunnitteluun. (Ruohotie & Honka, 

1999, 167; Viitala, 2005, 268; Viitala, 2013, 187–188.) 
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Kehityskeskustelussa osaamista tarkastellaan kahdesta näkökulmasta. Ensimmäi-

sestä tutkitaan nykyistä työtehtävää ja sen vaatimaa osaamista ja toisesta mieti-

tään tulevaisuuden muutoksia ja niiden haasteita osaamisen kehittämiselle. Lisäk-

si selvitetään myös sellaista osaamista, jota henkilö ei pääse riittävästi hyödyntä-

mään nykyisessä työssään. Yrityksen kannalta kehityskeskustelun hyöty on muun 

muassa entistä parempi tietämys henkilöstön osaamisesta, kehittämistarpeista ja -

toiveista. Kehityskeskusteluiden avulla voidaan myös lisätä yhteisiin tavoitteisiin 

sitoutumista, tiedonkulkua ja yhteistyötä. Tehokas kehityskeskustelu edellyttää 

johdon sitoutumista keskustelun toteuttamiseen organisaation kaikilla tasoilla sekä 

sen yhdistämistä yrityksen strategiaan ja päämääriin. (Lawler, 2010; Viitala, 2013, 

187–188.)  

 

Hätönen (1998, 41–42) tarkastelee kehityskeskustelua kolmesta perspektiivistä: 

yrityksen, johdon ja työntekijän näkökulmasta. Yritys hyötyy kehityskeskusteluista 

siten, että tieto yhteisistä tavoitteita lisääntyy, tuloshakuisuus vahvistuu ja motivaa-

tio paranee. Lisäksi kehityskeskusteluiden avulla työntekijöiden ja johdon keski-

näinen arvostus lujittuu ja työilmapiiri kohenee. Yrityksen johto saa tarkkaa tietoa 

henkilöstönsä osaamisesta ja erilaisista kehitystarpeista. Myös inhimilliset tekijät 

korostuvat, koska johto oppii tuntemaan työntekijöitä. Työntekijä hyötyy muun mu-

assa työn sisällön selkiytymisestä ja osaamisen arvioinnista. Hän saa selkeyttä 

työhön liittyviin odotuksiin ja vastuukysymyksiin. Lisäksi kehityskeskustelu par-

haimmillaan lisää työmotivaatiota ja antaa mahdollisuuden tasavertaiseen palau-

tekeskusteluun.  

 

Berlinin (2008, 41) mukaan onnistunut palaute lisää työntekijän mahdollisuuksia 

saavuttaa tavoitteensa ja kehittyä työssään. Onnistunut palaute perustuu tosiasi-

oihin, kuvailee tilannetta, eikä tuomitse työntekijää. Epäonnistunut palaute sen 

sijaan tekee päämäärien saavuttamisen työntekijälle entistä vaikeammaksi. Onnis-

tunut palaute voi olla sekä positiivista tai negatiivista. Positiivinen palaute kannus-

taa työntekijää jatkamaan työskentelyä entiseen tapaan. Vastaavasti negatiivinen 

palaute rakentavasti kyseenalaistaa työntekijän aikaisempia toimintamalleja ja aut-

taa kehittämään omaa toimintaa tulevaisuudessa. (Berlin, 2008, 79.) 
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Kehityskeskustelun avulla saadaan siis tietoa osaamistarpeiden ja nykytilan väli-

sistä eroista sekä selvitetään, mihin osaamisen kehittämistoimet kuuluu kohdistaa. 

Kehityskeskustelun jälkeen laaditaan kehittämissuunnitelma, johon sisällytetään 

osaamisen kehittämisalueet, tavoitteet, keinot, aikataulu ja vastuuhenkilöt. Tarkoil-

la tavoitteiden määrityksillä voidaan valita osaamisen kehittämiseen parhaiten so-

veltuvat menetelmät. (Viitala, 2013, 258–259.) 

 

 
 

Kuva 6. Osaamisen kehittämisen prosessi, mukaillen Viitala, 2013,183; Hätönen, 1998,57. 

 

Viitala (2005) summaa osaamisen kehittämisen muodot (kuva 7) sen mukaan, 

kohdistuvatko ne yksilön osaamisen kehittämiseen vai kollektiivisen osaamistason 

kohottamiseen. Lisäksi hän erottelee osaamisen kehittämisen työn äärellä tai työn 

ulkopuolella tapahtuvaksi toiminnaksi. (Viitala, 2005, 260–261.) 

 

 
Kuva 7. Henkilöstön kehittämisen eri muodot. Mukaillen Viitala, 2005, 261. 
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3.4. Osaamisen kehittäminen yksilötasolla lähellä t yötä   

 

Perehdytys 

 

Perehdyttämisen tavoitteena on auttaa tehtävään tuleva uusi henkilö nopeasti 

pääsemään kiinni työntekoon. Lisäksi perehdyttämisen avulla autetaan työtekijää 

pääsemään organisaation ja työyhteisön jäseneksi ja tuntemaan itsensä tervetul-

leeksi uuteen työhön. Järjestelmä sisältää tiedottamisen ennen työhön tulemista, 

vastaanottamisen ja yritykseen perehdyttämisen, työsuhdeperehdyttämisen ja 

työnopastuksen. Perehdyttämisen ytimen muodostaa työtehtävä, johon liittyvät 

muun muassa menetelmät, koneet ja järjestelmät, materiaali- ja informaatiovirrat, 

häiriöiden korjaaminen ja työturvallisuus. Usealla työpaikalla perehdytys hoidetaan 

suunnitelmallisesti ja tehtävään on koulutettu perehdyttäjä. Päävastuu perehdytyk-

sestä on aina lähiesimiehellä. (Viitala, 2005, 252; Viitala, 2013, 193.) 

 

Työnopastus 

 

Työnopastus on varsinaiseen työhön perehdyttämistä. Sen päätehtävänä on huo-

lehtia, että työntekijä saa riittävän toimintavarmuuden aloittaa uudessa työssä. 

Perehdyttämisen tarkoituksena on tutustua hyvin työpaikan olosuhteisiin, kuten 

työympäristöön ja työtovereihin. Työnopastuksessa käydään läpi työn sisältö työ-

vaiheineen ja työn tulosten laadun osatekijät sekä niiden arvioinnin kriteerit. Tär-

keä osa työnopastusta on ohjata työntekijä käyttämään työssä tarvittavia laitteita, 

koneita, tarvikkeita ja aineita. Työnopastukseen kuuluvat myös työturvallisuuteen 

liittyvät asiat sekä häiriötilanteiden toimintaohjeistus. Työhön perehdyttämiseen on 

hyvä laatia ohjelma, joka kestää enemmän kuin muutaman päivän. Uusi tulokas 

oppii työtehtävänsä luontevasti ja samalla tutustuu yrityksen osiin ja henkilökun-

taan, kun hän voi perehtyä asioihin jaksoittaisesti sopivan ajan kuluessa ja pereh-

dyttämiseen osallistetun henkilön kanssa. Hänen avukseen voidaan myös nimetä 

tietty henkilö, joka voi seurata perehtymisen etenemistä ja samalla tukea tulokas-

ta. (Viitala, 2013, 194.) Otala (2008) laskee työnopastuksen ja perehdytyksen sa-

maksi asiaksi. Perehdytykseen voidaan kouluttaa erillinen työnopastaja. Voidaan 
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myös sopia, että edeltäjä työskentele aluksi kokonaan tai osan aikaa seuraajansa 

kanssa. (Otala, 2008, 231.)   

 

Työnkierto 

 

Eräs osaamisen kehittämisen muoto on työnkierto, jossa henkilöitä siirretään eri-

laisiin toimintoihin ja yksiköihin tietyksi ajaksi oppimaan uutta. Työnkierto saa hen-

kilöt entistä enemmän arvostamaan muita yrityksen toimintoja ja asioiden tarkaste-

lua erilaisista näkökulmista. Työnkierron suurin hyöty asianomaiselle itselleen on 

organisaation toiminnan laajempi ja syvällisempi ymmärtäminen. Usein kierrossa 

oleva henkilö tuntee työnsä entistä mielekkäämmäksi, vaihtelevammaksi ja innos-

tavammaksi. Työnkierto tarjoaa mahdollisuuden hiljaisen tiedon jakamiseen, ja 

sen avulla pystytään myös luomaan uutta tietoa sekä mahdollisesti muuttamaan 

hiljaista tietoa eksplisiittiseksi. Parhaimmillaan työnkierto on suunnitelmallista ja 

pitkäjänteistä kehittämistoimintaa, jonka avulla voidaan sitouttaa hyviä osaajia yri-

tykseen. (Otala, 2008, 224; Viitala, 2013, 194–195.) 

 

Erityistehtävät, projekti ja työkomennukset 

 

Haasteelliset erityistehtävät, projektit ja työkomennukset ovat myös tehokkaita 

henkilöstön kehittämisen muotoja. Niissä henkilö siirtyy tietyksi ajaksi ottamaan 

vastuuta uudesta tehtävästä. Erityistehtävät voivat liittyä mihin työtehtävään ta-

hansa, ja niillä voidaan muun muassa laajentaa työntekijän osaamista ja vahvistaa 

kokonaisnäkemystä työstä sekä organisaatiosta. Projektit ovat tehokkaita koulu-

tuspaikkoja ja ammatillisen kasvun sekä uralla etenemisen väyliä. Työkomennuk-

siksi sanotaan sellaisia tilanteita, joissa työntekijä siirtyy maantieteellisesti uuteen 

paikkaan tai yksikköön hoitamaan ennalta määrättyä tehtävää. Ulkomaankomen-

nus on yksi tehokkaimpia väyliä kansainvälisten valmiuksien kehittämiseen ja 

ammatilliseen kasvuun. (Viitala, 2013, 195.) 
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Sijaisuudet, ristiinkoulutus ja moniosaaminen 

 

Sijaisuuksien hoito on paitsi toiminnan sujuvuuden turvaamista myös tehokas tapa 

kehittää ja uudistaa osaamista. Systemaattinen sijaisjärjestelmän kehittäminen 

voidaan nähdä henkilöstön kehittämisen toimintamallina, vaikka sen ensisijainen 

tarkoitus onkin toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Ristiinkouluttamisen avulla 

työntekijöitä perehdytetään toistensa tehtäviin. Tämä koulutus lisää organisaation 

joustavuutta ja parantaa työn tuottavuutta, koska osaava työvoima voidaan siirtää 

esimerkiksi prosessin pullonkaulapisteisiin. Moniosaamisen merkitys kasvaa tiimi-

työn yleistyessä, sillä tiimin tavoitteiden saavuttamista edesauttaa se, että tiimin 

jäsenet voivat tarvittaessa tehdä toistensa tehtäviä. Ristiinkoulutus ja moniosaa-

minen mahdollistavat myös kattavan sijaisjärjestelmän. (Otala, 2008, 226; Viitala, 

2005, 263; Viitala, 2013, 196.) 

 

Mentorointi, tutorointi ja mallioppiminen eli mesta ri-oppipoika -malli 

 

Mentoroinnilla tarkoitetaan vuorovaikutusprosessia, jossa kokeneempi henkilö tu-

kee vähemmän kokenutta henkilöä. Mentoroinnilla on kaksi tarkoitusta: psykososi-

aalinen tarkoitus eli kokemattoman henkilön rohkaiseminen, tukeminen ja hyväk-

syminen sekä työssä kehittymistä ja uraa edistävä tarkoitus. Mestari-oppipoika- 

malliin verrattuna mentorointiaika on lyhyt ja oppiminen keskittyy pääasiassa eks-

plisiittisen tiedon siirtoon. Tutoroinnilla puolestaan tarkoitetaan tietyn, rajatun teh-

tävän tai tehtäväalueen neuvomista ja opettamista. Tutor on jonkin tietyn alueen 

erikoisosaaja, ja tutoroiminen antaa huippuosaajalle mahdollisuuden hyödyntää 

omaa osaamistaan tehokkaasti. (Viitala, 2013, 196-197.) Mallioppimisessa eli 

mestari-oppipoika-mallissa on keskeistä, että kokemattomampi työntekijä seuraa 

kokeneemman työskentelyä ja vähitellen omaksuu kyseisen työtehtävän sisällön. 

Yhdessä työskentelemisellä on hyvin tärkeä rooli, sillä siinä siirtyy paljon hiljaista 

tietoa havainnoimalla. Mestari-oppipoika-malli on menetelmänä toimiva, mutta hi-

das osaamisen kehittämisen väline. (Otala, 2008, 225.) 
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Työnohjaus 

 

Työohjauksen tavoitteena on kehittää tapoja tehdä työtä, vahvistaa ammattitaidon 

kehittymistä ja vähentää henkistä kuormitusta. Sillä tuetaan oman työn arviointia, 

työongelmien erittelyä ja ratkaisujen löytämistä. Usein työnohjausta tarvitaan sil-

loin, kun työyhteisössä on jokin ongelma tai työyhteisöön pyritään löytämään lisää 

joustavuutta ja luovuutta. Lisäksi työnohjauksen tavoitteena on kehittää ohjattavan 

työtä sisällöllisesti sekä hahmottaa tämän omaa roolia organisaatiossa. (Otala, 

2013, 236; Viitala, 2013, 197.) 

 

Toimintaoppiminen 

 

Toimintaoppimisella tarkoitetaan kaikkea sellaista suunnitelmallista toimintaa, jos-

sa teorian omaksuminen ja soveltaminen käytännön työtehtäviin vuorottelevat.  

Usein toimintaoppiminen organisoidaan ryhmätyöksi, jolloin ryhmälle saatetaan 

antaa ratkottavaksi aito yrityksen ongelma. Hanke muodostaa oppimisalustan, jos-

sa osallistujat, oppijat ja ohjaajat, voivat arvioida omaa toimintaansa ja etsiä keino-

ja toiminnan parantamiseen. (Otala, 2008, 228: Viitala, 2013, 198.) 

 

Verkko-oppiminen eli e-oppiminen 

 

Verkko-oppiminen eli e-oppiminen on jatkuvasti yleistyvä oppimisen muoto, jossa 

tieto- ja viestintäteknologiaa, erityisesti internetiä, hyödynnetään oppimisessa ja 

opetuksessa. Verkko-oppiminen voidaan liittää monimuoto-oppimiseen, jossa yh-

distellään esimerkiksi perinteisiä koulutustilanteita ja itsenäistä verkko-opiskelua. 

E-oppimisympäristössä voidaan jakaa materiaaleja, esittää luentoja, käydä kes-

kusteluja, tehdä ja arvioida oppimistehtäviä sekä antaa ja saada palautetta toisilta 

verkko-opiskelijoilta. Verkko-oppimisen etu on muun muassa se, että opiskelija voi 

itse määritellä opiskelunsa ajan, paikan ja tahdin. Lisäksi verkko-opiskelu on ta-

loudellista, sillä matkakustannukset pienenevät ja aikaa kuluu vähemmän. (Otala, 

2008, 221; Viitala, 2013, 198.) 
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3.5. Osaamisen kehittäminen ryhmätasolla lähellä ty ötä   

 

Kehittämisprojektit 

 

Ryhmän osaamista voidaan kehittää työn äärellä epämuodollisilla tavoilla tai sen 

ulkopuolella muodollisilla keinoilla. Näitä keinoja ovat muun muassa kehittämispro-

jektit, jotka parhaimmillaan kehittävät käytännön tasolla toimintamalleja, prosesse-

ja ja rakenteita. Kehittämisprojektien kulku etenee usein valmistelusta nykytilan-

teen kartoitukseen, tarvittaviin toimenpiteisiin ja niiden arviointiin. (Viitala, 2013, 

201.) 

 

Kokeilutoiminta, oppimista tukevat tilaisuudet ja o ngelmanratkaisutilanteet 

 

Kokeilutoiminnalla tarkoitetaan yrityksen tai sen yksikön laajaa kokeilua, ”pilottia”, 

tai muutaman työntekijän työssään soveltamaa uutta ratkaisua. Kokeilutoiminta 

eroaa kehittämisprojektista siten, että kokeilu on avoimempaa ja siinä on tutki-

vampi ote. Kokeilutoiminnassa tehdään havaintoja ja keskiössä on kokemuksesta 

oppiminen. Kokeilun avulla voidaan luontevasti siirtyä pois vanhoista toimintamal-

leista. Oppimista tukevat tilaisuudet voivat olla lyhyt- tai pitkäkestoisia tilaisuuksia, 

ja niiden sisältö vaihtelee informatiivisesta vahvasti osallistavaan oppimiseen. Asi-

oiden omaksumista voidaan tukea myös sisäisen viestinnän ja päivittäisjohtamisen 

keinoin. Ongelmanratkaisutilanteet ovat erittäin hyviä oppimistilanteita, sillä niissä 

oppiminen on tehokasta etenkin, jos ongelmanratkaisuun otetaan tietoisesti tutkiva 

ja oppiva ote. Tätä oppimistapaa käytetään erityisesti, kun halutaan kehittää tai 

parantaa toimintaa ja ratkaista tietty ongelma. Ongelman ratkaisemiseen voidaan 

sen luonteen mukaan osallistaa koko työyhteisö tai vain muutaman henkilön jouk-

ko. (Otala, 2008, 245; Viitala, 2013, 201–202.) 

 

Tiimityö 

 

Tiimityöskentely on oppimisen kannalta hyvä tapa organisoida työn tekemistä. 

Tiimit ovat hyvin itsenäisiä ja kiinteitä, ja tiimin jäsenet ovat voimakkaasti sitoutu-

neita yhteisen päämäärän saavuttamiseen. Tiimissä monet aiemmin näkymättö-
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mät työkäytännöt ja ajattelutavat tulevat näkyviksi, jolloin niitä voidaan tarkastella 

ja kehittää edelleen. Tiimissä nousee myös esiin erilaisia näkemyksiä, jolloin yksit-

täisen tiiminjäsenen on tarkasteltava kriittisesti omia tottumuksiaan ja työtapojaan, 

samalla kun vuorovaikutustaidot kehittyvät. Tiimissä tapahtuu myös mallioppimis-

ta, ja mitä tietoisemmin tiimi lähtee kehittämään yhteistä tekemistään, sitä taita-

vampi siitä tulee. (Viitala, 2005, 279; Viitala, 2013, 202.) 

 

Palaverit 

 

Palaverit ovat parhaimmillaan arvokkaita oppimistilanteita, joissa voidaan saada 

tietoa sekä muokata tai täydentää tietorakenteita ja ajatusmalleja. Lisäksi palave-

reiden avulla vuorovaikutustaidot kehittyvät. Palaverit tukevat osaamisen kehittä-

mistä, kun niistä on osattu luoda tehokkaita ja avoimia. Kun asioita käsitellään yh-

dessä, parhaimmillaan tuotetaan työyhteisöön yhteisiä käytäntöjä, selkeyttä ja ke-

hitystä. Taitavasti palavereja pitävä yhteisö myös kehittää yhdessä neuvonpitoaan. 

Aika ajoin on tärkeää käyttää palaveriaikaa sen pohtimiseen, miten palaverikäy-

täntöjä ja -keskustelua voitaisiin kehittää. Kehittynyt palaverikulttuuri näkyy siten, 

että kukin palaveriin osallistuva kokee voivansa halutessaan ilmaista mielipiteensä 

ja kokee tulevansa kuulluksi. Pitkään jatkunut palaverikäytäntö saattaa muuttua 

rutiininomaiseksi, ja palaverit voidaan kokea tyhjiksi ja turhauttaviksi. (Viitala, 

2005, 279; Viitala, 2013, 202–203.) 

 

Bench marking, vierailut ja opintokäynnit 

 

Parhaista käytännöistä oppiminen eli bench marking on menetelmä, jonka avulla 

opitaan systemaattisesti hyviltä esikuvilta. Siinä etsitään toimintatapaa, joka on jo 

käytössä ja osoittautunut hyväksi. Hyvin harvoin jonkin toisen yrityksen käytäntöä 

voidaan suoraan kopioida ja siirtää omaan yritykseen, mutta yleensä käytännöstä 

voidaan saada suunta ja idea oman toiminnan kehittämiseen. Vierailut ja opinto-

käynnit perustuvat esimerkistä oppimiseen, mutta ne ovat toteutukseltaan kevy-

empiä kuin bench marking. Vierailut ja opintokäynnit tukevat oppimista parhaiten, 

kun omin silmin voidaan nähdä jokin toimintamalli tai ratkaisu, jota omassa yrityk-
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sessä ollaan tavoittelemassa. Opintokäynneillä voidaan myös saada vihjeitä oman 

ideoinnin ja suunnittelun pohjaksi. (Viitala, 2013, 203–204.) 

 

3.6. Osaamisen kehittäminen työn ulkopuolella  

 

Yksilön osaamisen kehittymistä voidaan tukea myös menetelmillä, joita käytetään 

kokonaan työn ulkopuolella, mikä edellyttää irrottautumista joksikin aikaa omasta 

työtehtävästä. Tämä henkilöstön kehittämismuoto on usein hankala organisoida, ja 

se on yritykselle kallista. Usein se on myös hidas osaamisen kehittämisen mene-

telmä. Monissa yrityksissä on käytäntö, jossa toteutetaan 20/80-sääntöä eli enin-

tään 20 prosenttia henkilöstön kehittämisestä toteutuu työn ulkopuolella ja 80 pro-

senttia tuetusti työpaikalla tai työn äärellä. (Viitala, 2013, 199.) 

 

Koulutus 

 

Koulutus on hyvin suosittu ja perinteinen henkilöstön kehittämisen toteutustapa. 

Koulutuksen piiriin lasketaan kaikki oppimiseen tähtäävä toiminta, jossa työnteosta 

erillään, erikseen järjestetyssä tilassa ja tiettynä ajankohtana organisoidaan mah-

dollisuus oppimiseen. Koulutus voi olla luento, päivän koulutus tai vuosiakin kestä-

vä, tutkintoon tähtäävä koulutusprosessi. Koulutusta voi järjestää yrityksen sisällä 

tai ulkopuolella, ja kouluttajana voi toimia oman yrityksen edustaja tai ulkopuolinen 

taho. (Otala, 2008, 218; Viitala, 2013, 199–200.) 

 

Sisäinen koulutus tarjoaa ulkoista koulutusta paremman mahdollisuuden yhdistää 

kehittämistoiminta organisaation strategisiin pyrkimyksiin, sillä se on usein syste-

maattisempi ja integroidumpi lähestymistapa henkilöstön kehittämiseen. Ulkoinen 

koulutus taas rikastaa yrityksen osaamista uusilla näkökulmilla, ja siinä hyödynne-

tään ulkopuolisia asiantuntijoita. Koulutukset voidaan jakaa lyhyt- ja pitkäkestoisiin 

koulutuksiin. Lyhytkestoiset koulutukset keskittyvät yleensä yritystä koskevien tie-

tojen päivittämiseen tai konkreettisiin taitoihin. Nämä koulutukset soveltuvat par-

haiten esimerkiksi jonkin selkeän ja konkreettisen asian päivittämiseen. Pitkäkes-

toisten koulutusten avulla tuetaan ammattitaidon kehittämistä syvemmin ja laa-
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jemmin ja usein koulutuksiin liitetään laajempi ammattimaisen kasvun tukemisen 

tavoite. (Viitala, 2013, 199–200.) 

 

Koulutus voidaan organisoida kolmella tavalla. Kouluttamisen voi järjestää ulko-

puolinen organisaatio, jolloin työyhteisöön saadaan tuoreita näkemyksiä ja asian-

tuntemusta. Haittana voidaan nähdä heikko vastaavuus organisaation tarpeisiin, ja 

usein koulutusta on räätälöity vain vähän. Organisaation oman koulutusyksikön 

toteuttaman koulutuksessa tunnistetaan organisaation tarpeet, mutta vastaavasti 

ongelmia saattavat tuottaa vakiintuneet toimintatavat ja liika byrokratia. Organisaa-

tion omat jäsenet järjestävät työpaikalla kiinteästi pidettävät koulutukset, jolloin 

tietoa voidaan levittää juuri oikeisiin tarpeisiin, mutta informaatio saattaa kummuta 

vain arkikokemuksista. Koulutus tehostuu, kun siihen osallistuuu asiakkaita, toimit-

tajia, yrityksen omaa henkilöstöä ja mahdollisia sidosryhmiä. Näin koulutuksen 

sisältö saadaan yhtenäiseksi ja samalla kertaa koulutusta rikastetaan erilaisilla 

näkökulmilla. (Viitala, 2005, 274.) 

 

Omaehtoinen oppiminen 

 

Omaehtoinen eli itseohjautuva oppiminen tarkoittaa henkilökohtaista kehittymistä 

esimerkiksi kirjallisuuden, verkkopohjaisten menetelmien tai epävirallisen mento-

roinnin avulla. Nykyisin monet kouluttautuvat työn ohella omalla ajallaan. Useilla 

oppilaitoksilla on erilaisiin tutkintoihin johtavia aikuislinjoja, joissa opetetaan ja 

opiskellaan iltaisin tai viikonloppuisin. Opiskeluun kannustavat yritykset tukevat 

henkilön opiskelua tarjoamalla tietyn määrän palkallista aikaa luennoilla käymi-

seen. Itsenäisen oppimisen etuna voidaan pitää sitä, että sillä tavalla ihminen voi 

opiskella sopivan aikataulun mukaan itselleen tarpeellisia asioita. Myös lainsää-

dännöllä ja työehtosopimuksilla on tuettu työntekijöiden mahdollisuutta kehittää ja 

uudistaa osaamistaan. Tavallisimpia joustavan työsuhteen mahdollistavia keinoja 

ovat vuorotteluvapaa ja opintovapaa. (Viitala, 2005, 275; Viitala, 2013, 200.) 
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3.7. Yhteenveto osaamisen johtamisen teoriasta  

 

Osaamisen johtaminen sisältää kaiken sen tarkoituksellisen toiminnan, jolla yrityk-

sen osaamista vaalitaan, kehitetään, uudistetaan ja hankitaan. Tämä edellyttää 

johtamisen oikeaa suuntaamista, määrittelemistä, arvioimista, suunnittelemista 

sekä kehittämistä. Osaamisen johtamisen tulosten pitäisi näkyä kehittyneinä toi-

mintatapoina, tuotteina ja palveluina ja tietenkin myös parantuneena taloudellisena 

tuloksena. (Coates, 1999.) Osaamisen johtamisen tärkein osa on yrityksessä toi-

mivien ihmisten osaamisen tason nostaminen ja ylläpitäminen sekä osaamisen 

tehokas hyödyntäminen. Onnistunut osaamisen kehittäminen parantaa yrityksen 

suorituskykyä, joten tiedon ja osaamisen johtamista voidaan pitää kestävänä kil-

pailukyvyn lähteenä. ( Nonaka, 2007; Ståhle & Grönroos, 1999, 44–48.) Yksilöiden 

osaaminen on yrityksen osaamisen lähtökohta, sillä ei ole olemassa osaamista, 

joka syntyisi ilman ihmistä. Osaamisen johtamisen ymmärtämisen ydin onkin yksi-

lön oppimisen ja osaamisen ymmärtäminen. (Viitala, 2005, 14–15; Viitala, 2013, 

170.) Tuomi & Sumkin (2012, 28) esittävät, että osaamisen johtaminen ja työn joh-

taminen sulautuvat toisiinsa, eikä niitä tule tarkastella erikseen. Osaamisen johta-

minen nähdään osaaminen kehittämisen ja työn tekemisen jatkuvana vuorovaiku-

tuksena.  

 

Kirjallisuudessa osaamisen johtaminen on käsitteenä suhteellisen vakiintumaton ja 

osin selkiintymätön. (Hyrkäs, 2009,16; Viitala, 2002, 5-7.) Hyrkäs (2009, 90) jakaa 

osaamisen johtamisen tutkimustraditiot kolmeen eri keskusteluun: tietojohtami-

seen ja tietopääoman johtamiseen, oppivaan organisaatioon ja henkilöstövoimava-

rojen johtamiseen. Tässä pro gradu -tutkimuksessa osaamisen johtamista tarkas-

tellaan tietopääoman johtamisen kautta, josta voidaan myös käyttää nimitystä ai-

neettoman pääoman johtaminen. 

 

Nykypäivänä arvoa luodaan yhä enemmän aineettomien, ei-materiaalisten voima-

varojen avulla ja aineettomasta pääomasta on tullut yritysten tärkein resurssi. 

(Lönnqvist et al., 2005.) Aineettoman pääoman johtamisella tarkoitetaan yrityksen 

käytössä olevien ei-taloudellisten resurssien ja toimintatapojen ohjaamista sekä 

kehittämistä. Aineettoman pääoman kehittäminen on operatiivisen tason toimintaa, 
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ja huomio kiinnitetään aineettomiin resursseihin sekä niihin liittyvän toiminnan ke-

hittämiseen käytännössä. (Lönnqvist et al., 2005, 100–102.) Aineettoman pää-

oman tarkastelua pidetään siis työkaluna, jolla voidaan kytkeä henkilöstön kehit-

täminen tiukemmin yrityksen operatiiviseen ja strategiseen toimintaan. (Kimiz et 

al., 2007.) 

  

Tässä pro gradu -tutkimuksessa inhimillistä pääomaa tarkastellaan osaamisena, 

joka sisältää organisaation jäsenten tiedot, taidot ja kokemuksen sekä yritykselle 

tärkeän asiantuntemuksen. (Viitala, 2013, 172.) On otettava huomioon, ettei inhi-

millistä pääomaa voida hyödyntää organisaatiossa ilman sen jatkuvaa päivittämis-

tä ja kehittämistä. Organisaation inhimillistä pääomaa kehitetään joko koulutuksel-

la tai työssä oppimisella. (Jorgensen, 2004.) 

 

Osaamista voidaan kuvata suomen kielessä monin sanoin: kompetenssi, tietotaito, 

pätevyys. (Hyrkäs, 2009, 49). Lönnqvist et al., (2005) luokittelee osaamisen nel-

jään alueeseen, jotka ovat substanssiosaaminen, liiketoimintaosaaminen, organi-

saatio-osaaminen ja sosiaaliset taidot. Myös henkilökohtaiset ominaisuudet, asen-

ne ja koulutus vaikuttavat osaamisen kehittymiseen. Yksilön osaamisen tärkeä 

perusta on tieto, jolla tarkoitetaan muun muassa kokemusten, arvojen, informaati-

on ja oivallusten sekoitusta. (Lönnqvist et al., 2005, 33–37.) Osaaminen voidaan 

jakaa lisäksi erilaisiin tasoihin osaamisen sijainnin mukaan, esimerkiksi yksilön 

osaamiseen, organisaation osaamiseen ja ydinosaamiseen. (Hyrkäs, 2009, 52). 

 

Organisaation osaaminen muodostuu ihmisten osaamisesta ja järjestelmistä, joilla 

organisaation jäsenet hyödyntävät ja jakavat osaamistaan. Lisäksi organisaation 

osaaminen koostuu osaamisen jakamista tukevasta kulttuurista sekä verkostoista, 

kontakteista ja kumppaneista. (Davenport & Prusak, 1998, 108–163.) Yksilön 

osaaminen muuttuu organisaation osaamiseksi, kun ihmiset jakavat, yhdistävät ja 

kehittävät osaamistaan yhdessä ja kun osaaminen muunnetaan yhteiseksi näke-

mykseksi tai yhteiseksi toiminnaksi. (Håland & Tjora, 2006; Otala, 2008, 50–53). 

 

Yksilön osaaminen koostuu tiedoista, taidoista, kokemuksesta, verkostoista ja kon-

takteista, asenteesta sekä henkilökohtaisista ominaisuuksista, jotka auttavat yksi-
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löä selviytymään kulloisestakin työtehtävästään. Lisäksi osaamiseen voidaan liit-

tää tiedot ja taidot, jotka on hankittu koulutuksen, opiskelun ja tekemisen kautta. 

(Otala, 50–51.) Yksilön osaamiseen liittyy läheisesti hiljainen tieto. Kokemuksen 

myötä henkilölle kertyy sellaista osaamista, jota on vaikeaa, jopa mahdotonta ku-

vata sanoilla. Nonakan (1994) määritelmän mukaan hiljainen tieto on subjektiivista 

ja yksilöön sitoutunutta tietämystä, johon sisältyy muun muassa yksilön arvoja, 

ideoita ja tuntemuksia. Hiljaista tietoa on vaikea saada kirjalliseen muotoon, ja sen 

vuoksi sen siirtäminen yksilöltä toiselle on vaikeaa. Yrityksen arvokkain tietovaran-

to koostuukin henkilöstön hiljaisesta tiedosta. (Ståhle & Grönroos, 1999, 90.)  

 

Osaaminen on aina oppimisen tulosta, ja tämän vuoksi oppimisprosessinen ym-

märtäminen on hyvin tärkeää osaamisen johtamisessa. (Viitala, 2005, 135–136.) 

Suuri osa työssä oppimisesta tapahtuu epämuodollisesti ja huomaamatta. Ihminen 

oppii työyhteisössä ja työn äärellä sekä havaintojen ja kokemusten kautta. Työssä 

kehittymisen kannalta kaikkein tärkein tekijä on työntekijän oma kyky ja halu arvi-

oida omaa suoriutumistaan sekä pyrkimys kehittyä arviointinsa pohjalta. Työntekijä 

voi oppia muun muassa arvioimalla tekemäänsä työtä, oppimalla virheistään, ole-

malla vuorovaikutuksessa muun henkilöstön kanssa ja saamalla opastusta kolle-

goiltaan. (Gerber et al., 1995; Ruohotie, 2000, 14; Viitala, 2005, 141–142.)  

 

Yrityksen tarvitseman osaamisen vaaliminen ja kehittyminen varmistetaan sitä  

ylläpitävän osaamisen johtamisen järjestelmän avulla. Järjestelmä sisältää kaikki 

ne rakenteelliset ratkaisut, jotka tukevat osaamisen vaalimista, hyödyntämistä ja 

kehittymistä. Tästä järjestelmästä voidaan käyttää myös käsitettä osaamisen joh-

tamisen kokonaisjärjestelmä, joka sisältää muun muassa suunnittelu- ja seuranta-

järjestelmät, osaamisen kehittämisjärjestelmät, oppimista tukevat toimintamallit ja 

käytännöt. (Viitala, 2013, 184.) Osaamisen johtamisen kokonaisjärjestelmän muo-

dostumista voidaan verrata Nonakan uuden tiedon luomisen sykliseen prosessiin. 

Artikulaatiovaiheessa yrityksen henkilökunta esittää omia käsityksiään osaami-

seen liittyvistä faktoista ja tekee yhteisiä sopimuksia osaamisen vaalimisesta, hyö-

dyntämisestä ja kehittämisestä. Nämä sopimukset tulee dokumentoida ja samalla 

varmistaa, että yhteisesti sovitut asiat ovat yhteensopivia yrityksen rakenteiden ja 

järjestelmien kanssa. Vähitellen dokumentoinnin avulla yrityksen eri toimijat sovel-
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tavat uutta tietoa tai toimintamallia omassa työssään ja uudet asiat muodostuvat 

sujuviksi käytännöiksi ja rutiineiksi. (Viitala, 2005, 194.) 

 

Yrityksen osaamisen tunnistaminen on välttämätön lähtökohta osaamisen kehit-

tämiselle. Ensin on selvitettävä, mikä on osaamisen nykytila ja mitä tarvitaan tavoi-

tetilan saavuttamiseksi. Osaamisen taso sekä organisaatio- että yksilötasolla voi-

daan mitata esimerkiksi osaamiskartoituksen avulla. Kartoituksen lisäksi osaamis-

ta voidaan arvioida useilla muillakin keinoilla. Näitä ovat muun muassa itsearvioin-

nit, työtovereiden arvioinnit ja sisäisiltä sekä ulkoisilta asiakkailta saadut arviot. 

(Kauhanen, 2009, 146–150.) 

 

Osaamista kartoitetaan useimmiten kehityskeskustelun yhteydessä. Kehityskes-

kustelulla tarkoitetaan ennalta sovittuja ja suunniteltuja esimiehen ja alaisen välisiä 

keskusteluja, joilla on selkeät tavoitteet ja jotka käydään säännöllisesti. Kehitys-

keskusteluissa on alaisen tuotava mahdollisimman rehellisesti esiin omaan osaa-

miseensa ja työkyykyynsä liittyvät odotukset ja mahdolliset uhat, jotta esimies saisi 

kokonaiskuvan alaisen osaamisen kehittämisen esteistä ja edistäjistä. Keskustelut 

pidetään vähintään kerran vuodessa ja tarvittaessa erilaisten muutostilanteiden 

yhteydessä. Kehityskeskustelut muodostavat kehittyvän prosessin, jonka etuja 

osaamisen kehittämisen näkökulmasta ovat henkilökohtaisuus, molemminpuolinen 

palautteenanto ja kehityssuunnitelmien syntyminen keskustelujen tuloksena. 

(Ruohotie & Honka, 1999, 167; Viitala, 2005, 268; Viitala, 2013, 187–188.) Kehi-

tyskeskustelussa osaamista tarkastellaan kahdesta näkökulmasta. Ensimmäinen 

näkökulma on nykyinen työtehtävä ja sen vaatimat osaamiset, ja toisen muodos-

tavat tulevaisuuden muutokset ja niiden haasteet osaamisen kehittämiselle. Yri-

tyksen kannalta kehityskeskustelun hyötyjä ovat muun muassa entistä parempi 

tietämys henkilöstön osaamisesta, kehittämistarpeista ja -toiveista. (Lawler, 2010; 

Viitala, 2013, 187–188.)  

 

Osaamisen johtamista tarkastellaan tässä pro gradu -tutkielmassa lähinnä osaa-

misen kehittämismenetelmien avulla. Nämä menetelmät voidaan jakaa työn äärel-

lä ja työn ulkopuolella tapahtuviin toimintoihin. (Viitala, 2005, 260–261.) Osaami-

sen kehittämistä lähellä työtä voidaan kehittää yksilötasolla muun muassa pereh-
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dytyksen, työnopastuksen, työnkierron, mallioppimisen ja sijaisuuksien avulla. 

Ryhmätason kehittämisen muotoja ovat esimerkiksi kehittämisprojektit, tiimityö, 

palaverit ja bench marking. Työn ulkopuolella osaamista kehittävät koulutus ja 

omaehtoinen oppiminen. Koulutusta voi järjestää joko yrityksen sisällä tai ulkopuo-

lella. Sisäiset koulutukset tarjoavat paremman mahdollisuuden yhdistää kehittä-

mistoiminta organisaation strategisiin pyrkimyksiin, sillä tällaiset kehittämistoimin-

nan koulutukset ovat usein muita vaihtoehtoja systemaattisempi ja integroidumpi 

lähestymistapa henkilöstön kehittämiseen. Ulkoinen koulutus taas rikastaa yrityk-

sen osaamista uusilla näkökulmilla, ja siinä hyödynnetään ulkopuolisia asiantunti-

joita. (Otala, 2008, 231- 245; Viitala, 2005, 263–274; Viitala, 2013, 193–274.) 

 

 

 

Kuva 8. Tutkimusprosessin kuvaus. 
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4. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksessa käytetyt menetelmät, esitellään lyhyesti 

tutkimuskohde ja kerrotaan aineiston keruusta sekä sen analysoinnista. Lopuksi 

pohditaan tutkimuksen reliabiliteettia ja validiteettia.  

 

4.1. Tutkimusmenetelmät 

 

Tämän pro gradun tutkimusstrategiana on käytetty tapaustutkimusta. Hirsjärvi et 

al., (2007, 130–135) mukaan tapaustutkimuksen tarkoituksena on kerätä yksityis-

kohtaista intensiivistä tietoa jostain yksittäisestä tapauksesta tai joukosta. Tapaus-

tutkimuksen kohteena on yleensä yksilö, ryhmä tai yhteisö. Tutkimuksen tarkoitus-

ta voidaan luonnehtia neljän piirteen perusteella. Se voi olla kartoittava, selittävä, 

kuvaileva tai ennustava. Tapaustutkimuksessa pyritään tyypillisesti kuvailemaan 

tapahtumia, tilanteita ja ilmiöitä, mutta tutkimukseen voi sisältyä myös useampia 

kuin yksi tarkoitus: toisin sanoen tarkoitus voi myös muuttua tutkimuksen edetes-

sä. Tässä pro gradussa tutkimuskohteena ovat Yritys X Oy:n Suomen huolto-

organisaation työntekijät ja toimihenkilöt ja analysoitavana ilmiönä henkilöstön 

mielipiteet osaamisen johtamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, näky-

vätkö johdon tekemät henkilöstötutkimukset ja -selvitykset käytännön johtamises-

sa henkilöstön mielestä, ja lisäksi halutaan kartoittaa mahdollisia osaamisen joh-

tamisen kehitystarpeita. 

 

Tutkimusstrategian valinnan jälkeen tutkijan on tehtävä päätös tutkimusmetodolo-

giasta, eli valitseeko hän kvantitatiivisen (määrällisen) vai kvalitatiivisen (laadulli-

sen) tutkimusotteen. Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus ovat lähestymista-

poja, joita on vaikea tarkkarajaisesti erottaa toisistaan, ja niitä voidaan käyttää 

myös toisiaan täydentävinä lähestymistapoina. (Hirsjärvi et al., 2007, 132.) Kvanti-

tatiivisessa tutkimuksessa keskeisiä elementtejä ovat johtopäätökset aiemmista 

tutkimuksista, aiemmat teoriat ja hypoteesien esittäminen. Tyypillistä tälle tutki-

musotteelle on myös, että havainnointiaineisto soveltuu määrälliseen ja numeeri-

seen mittaamisen. (Hirsjärvi et al., 2007, 136.) Kvalitatiivinen tutkimus taas on 

luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedon hankkimista, ja aineisto kootaan luonnolli-



52 
 

sessa, todellisessa tilanteessa. Tutkija luottaa enemmän omiin havaintoihinsa ja 

keskusteluihin tutkittavan kohderyhmän kanssa kuin mittaisvälineillä hankittuun 

tietoon. Kvalitatiivisessa tutkimuksen tarkoituksena on aineiston monitahoinen ja 

yksityiskohtainen tarkastelu. (Hirsjärvi et al., 2007, 160.)  

 

Tämän pro gradu -tutkimuksen empiirinen osuus suoritettiin kvalitatiivisella tutki-

musotteella ja haastattelumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua, jossa ede-

tään tiettyjen keskeisten, etukäteen valittujen teemojen ja niihin liittyvien tarkenta-

vien kysymysten varassa. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 75.) Haastattelu kohdistuu 

siis ennalta valittuihin teemoihin, mutta kysymysten muotoa tai esittämisjärjestystä 

ei ole ennalta määrätty. Teemahaastattelu ottaa myös huomioon ihmisten tulkinnat 

asioista. Haastateltavien antamat merkitykset ovat keskeisiä, ja merkitykset synty-

vät vuorovaikutuksessa. (Hirsjärvi & Hurme, 2008, 48.) 

 

4.2. Tutkimuskohteen esittely  

 

Tutkimuksen kohdeyritys X Oy:n Suomen yhtiöt ovat osa kansainvälistä konsernia, 

joka toimittaa laitteita ja palveluita eri teollisuudenaloilla toimiville yrityksille. Koh-

deyrityksestä tutkimuskohteeksi valittiin huolto-organisaatio, jonka palvelukokonai-

suuteen kuuluvat varaosa- ja varastointipalvelut, asennukset sekä huollot. Huolto-

palveluverkko on maailmanlaajuinen, mutta tutkimukseen valittiin vain Suomessa 

yhdellä paikkakunnalla sijaitseva huolto-organisaatio. Henkilökuntaa valitussa or-

ganisaatiossa on 49 henkilöä, joista 6 on esimiehiä ja johtoa, 28 työntekijöitä ja 15 

toimihenkilöitä. 

 

Kohdeorganisaatiossa on esimiehiltä saadun informaation perusteella tehty sään-

nöllisesti työilmapiirikyselyitä ja pidetty kehityskeskusteluja. Kehityskeskustelun 

yhteydessä tehdään osaamiskartoitus, jolla tutkitaan nykyinen osaaminen ja 

osaamisen kehittämistarve sekä laaditaan koulutussuunnitelma. Lisäksi tarkaste-

taan, että tehtävänkuvakset ja osaamismatriisit ovat ajan tasalla. Kehityskeskuste-

lussa käsitellään myös työhyvinvointiin liittyvät asiat, ja organisaatiossa on käytös-

sä niin sanottu ”varhaisen puuttumisen malli”.  
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Kohdeorganisaatiossa pyritään tarjoamaan runsaasti erityisosaamisen koulutusta, 

ja usein aloite osaamisen päivittämiseen tulee alaiselta itseltään. Kaikille uusille 

työntekijöille tehdään perehdytyssuunnitelma, jossa on yleisasiat konsernista ja 

osastosta, johon henkilö on rekrytoitu. Perehdytyssuunnitelma sisältää henkilöstö-

asiat sekä itse työhön liittyvän opastuksen ja ohjeistuksen. Organisaatiossa on 

aloitettu laajamittainen työhönopastajakoulutus vuonna 2014. Kohdeorganisaa-

tiossa pidetään säännöllisesti kuukausikokous, jossa käsitellään ajankohtaiset asi-

at, keskustellaan vapaamuotoisesti osaston asioista ja kerrataan työturvallisuusoh-

jeistus. Lisäksi viikoittaisissa tuotantopalavereissa ja säännöllisin väliajoin pidettä-

vissä asentajapalavereissa kartoitetaan työ- ja toimitustilanteet sekä arvioidaan 

tarvittavat resursoinnit.  

 

4.3. Aineiston keruu ja otoksen muodostaminen 

 

Tämän pro gradun aineistonkeruu suoritettiin teemahaastattelun avulla. Teema-

haastattelun tarkoituksena oli hankkia tietoa siitä, millaisia osaamisen johtamisen 

käytäntöjä henkilöstö havaitsee työympäristössään, mikä sen mielestä osaamisen 

johtamisessa toimii hyvin ja missä se kokee olevan kehittämistarpeita. Teema-

haastattelu osoittautuikin hyväksi keinoksi kerätä tietoa tutkimusaiheesta, sillä tä-

män menetelmän avulla edettiin etukäteen valittujen teemojen varassa ja saatiin 

haastateltavien äänet kuuluviin siten, että esiin tulivat heidän omat tulkintansa kä-

siteltävistä asioista. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 75.) Haastattelut toteutettiin kuutena 

ryhmähaastatteluna syyskuussa 2014. Ennen varsinaisia haastatteluja suoritettiin 

koehaastattelu yhdelle toimihenkilölle ja yhdelle työntekijälle, minkä jälkeen teemo-

ja vielä tarkasteltiin ja hiottiin tutkimukseen sopivammiksi. Koehaastattelu on tär-

keä tehdä ennen varsinaisia haastatteluja, sillä haastattelijan on varauduttava toi-

saalta puheliaisiin, toisaalta niukkasanaisiin haastateltaviin. Samalla voidaan kont-

rolloida myös haastatteluteemojen toimivuutta. (Hirsjärvi et al. 2007, 206.) Kuusi 

varsinaista haastattelua tehtiin sekä työntekijä- että toimihenkilöryhmille siten, että 

työntekijähaastatteluja suoritettiin neljä (yhteensä 12 henkilöä) ja toimihenkilö-

haastatteluja kaksi (yhteensä 6 henkilöä). Kaikkien haastattelujen ryhmäkoko oli 

kolme henkilöä.   
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Haastateltavat henkilöt valikoituivat kohdeorganisaation päällikön ja esimiesten 

harkinnan perusteella. Pyrkimyksenä oli saada haastateltavia monipuolisesti eri 

henkilöstöryhmistä, jotta voitaisiin muodostaa mahdollisimman kattava näkemys 

tutkittavasta aiheesta. Lisäksi kiinnitettiin huomiota siihen, että haastateltavat 

edustivat erilaisia persoonallisuuksia; ryhmissä oli hiljaisempia sekä enemmän 

ulospäin suuntautuvia henkilöitä. Ryhmien jäsenet olivat eri esimiesten alaisia, ja 

tällä ”sekoittamisella” pyrittiin lisäämään haastatteluihin moninaista keskustelua 

sekä erilaisia mielipiteitä osaamisen johtamisesta henkilöstön kokemana. Kohde-

organisaation päällikkö korosti, että haastatteluiden avulla toivottiin mahdollisim-

man aitoa ja rehellistä kuvaa henkilöstön näkemyksestä osaamisen johtamisesta.  

 

Ryhmähaastattelun etuna on sen tehokkuus, koska samalla kertaa saadaan tietoja 

useilta henkilöiltä. Toisaalta ryhmähaastattelussa on otettava huomioon ryhmän 

kontrolloiva vaikutus, joka voi olla sekä myönteinen että kielteinen. Ryhmä voi aut-

taa muistinvaraisissa asioissa, mutta toisaalta se voi estää ryhmän kannalta kiel-

teisten asioiden esiintulon. Ryhmässä saattaa olla myös dominoivia henkilöitä, 

jotka pyrkivät määräämään keskustelun suunnan. Nämä seikat pitää huomioida 

tuloksia tulkittaessa ja johtopäätöksiä tehtäessä. (Hirsjärvi et al., 2007, 206.) Haas-

tattelija pyrki kiinnittämään erityistä huomioita siihen, että ryhmän jokaisen jäsenen 

mielipide tuli kuulluksi. Ryhmähaastattelut onnistuivat haastattelijan mielestä hy-

vin, sillä ryhmän hiljaisemmatkin jäsenet rohkaistuivat haastattelun edetessä otta-

maan kantaa käsiteltäviin teemoihin, vaikka osa teemoista nousseista aiheista 

saatettiin kokea arkaluontoisiksi.  

 

Ennen henkilökunnan haastatteluja (huhti - kesäkuussa 2014) huolto-

organisaation esimiehiltä ja päälliköltä kerättiin sähköpostitse heidän näkemyk-

sensä osaamisen johtamisen menetelmistä kohdeorganisaatiossa. Tämä doku-

mentaatio oli tarpeellinen, jotta henkilöstön vastauksia voitiin verrata johdon nä-

kemyksiin. Osaamisen johtamisen dokumentaatio (taulukko 3) esitetään Tulokset 

luvun alussa. Haastattelusaate (liite 1) lähetettiin henkilöstölle muutama päivä en-

nen haastattelua. Saatteessa kerrottiin työn otsikko, tutkimuksen tarkoitus ja yh-

teyshenkilö yrityksessä. Tämän lisäksi kerrottiin haastattelumenetelmä ja käsitel-
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tävät teemat. Saatteessa korostettiin haastatteluiden luottamuksellisuutta ja rapor-

toinnin anonyymisyyttä.  

 

Kaikki kuusi ryhmähaastattelua ja koehaastattelut suoritettiin kohdeorganisaation 

neuvottelutiloissa ilman ulkoisia häiriötekijöitä ja ilman esimiehiä syyskuun 2014 

aikana. Kunkin haastattelun alussa tutkija kertoi haastattelun kulusta ja korosti jäl-

leen haastattelun luottamuksellisuutta. Haastattelun alussa henkilöstölle jaettiin 

haastattelurunko (liite 2), joka sisälsi viisi teemaa ja ohjailevat kysymykset. Haas-

tateltavia rohkaistiin avoimeen keskusteluun ja korostettiin jokaisen haastateltavan 

mielipiteen ja näkökulman tärkeyttä. Osaamisen johtaminen osoittautui melko 

abstraktiksi ja vaikeaksi käsitteeksi, joten ohjailevien kysymysten tueksi tutkija esit-

ti muutamia avustavia lisäkysymyksiä, jotta teemat hahmottuivat paremmin ja ku-

kin teema saatiin käytyä läpi mahdollisimman kattavasti. Kaikki haastattelun vali-

koituneet henkilöt suostuivat haastateltaviksi, joskin viimeisenä haastattelupäivänä 

25.9., tehtiin sairaustapauksien vuoksi kolme henkilömuutosta. Haastatteluiden 

kesto vaihteli 50 minuutista 1 tuntiin ja 40 minuuttiin. Kaikki haastattelut nauhoitet-

tiin ja haastatteluiden aikana tehtiin muistiinpanoja analyysin tueksi.  

 

4.4. Aineiston analysointi 

 

Haastatteluiden jälkeen aineisto litteroitiin kokonaisuudessaan sanatarkasti. Myös 

koehaastatteluiden aineisto otettiin mukaan analyysiin, koska siitä saadut vastauk-

set olivat tutkimuksen kannalta oleellisia ja kattavia. Litteroitua aineistoa kertyi yh-

teensä 91 sivua. Aineiston analysointi aloitettiin lukemalla litteraatiot läpi useaan 

kertaa kokonaiskuvan saamiseksi kerätystä aineistosta. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 

92.) Aineistolähtöisen sisällönanalyysin ensimmäisessä vaiheessa aineisto pelkis-

tetään eli redusoidaan. Tällä tarkoitetaan, että analysoitavasta aineistosta karsi-

taan tutkimukselle epäolennaiset asiat pois. Tässä tutkimuksessa haastatteluma-

teriaaliin korostettiin yliviivaustussilla ja värikynillä kuhunkin teemaan liittyvät olen-

naiset alkuperäisilmaisut. Aineiston klusterointi eli ryhmittely tarkoittaa, että samaa 

asiaa koskevat ilmaisut ryhmitellään ja yhdistetään omaksi luokakseen ja nime-

tään ilmiötä kuvaavalla käsitteellä. Tässä tutkimuksessa ryhmittely tehtiin siten, 

että pelkistetty käsite jaettiin ala-, ylä- ja pääluokkiin Excel-ohjelman avulla. Kluste-
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roinnin jälkeen seuraa aineiston abstrahointi, jonka avulla pyritään yhdistelemään 

aineiston luokituksia mahdollisimman pitkälle sekä muodostamaan teoreettisia 

käsitteitä ja johtopäätöksiä. Tätä vaihetta kutsutaan myös aineiston synteesiksi, 

jossa pyritään luomaan tutkittavasta ilmiöstä kokonaiskuva uudesta perspektiivis-

tä. (Hirsjärvi et al., 2007, 225; Tuomi & Sarajärvi, 2009, 109–111.)  

 

Analysointi suoritettiin siis käyttämällä aineistolähtöistä sisällönanalyysimenetel-

mää. Sisällönanalyysilla pyritään järjestämään aineisto tiiviiseen ja loogiseen muo-

toon kadottamatta sen sisältämää informaatiota. Sisällön analysoimisella luodaan 

selkeyttä aineistoon, jotta voidaan tehdä selkeitä ja luotettavia johtopäätöksiä tut-

kittavasta ilmiöstä. Aineisto hajotetaan aluksi osiin, käsitteellistetään ja kootaan 

uudella tavalla loogisiksi kokonaisuuksiksi, ja tämän prosessin avulla pyritään 

saamaan vastaus tutkimuskysymyksiin. Tämän tutkimuksen haastatteluaineisto 

analysoitiin teemoittain käsitellen työntekijöiden ja toimihenkilöiden haastatteluvas-

taukset omina aineistoinaan (liite 3). (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 108,112.) 

 

4.5. Tutkimuksen reliaabelius ja validius 

 

Tutkimuksessa pyritään välttämään virheitä, ja tämän vuoksi tulosten luotettavuu-

den ja pätevyyden arviointi on tärkeää. Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa mitta-

ustulosten toistettavuutta eli sen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Reliaa-

belius voidaan todeta usealla tavalla, esimerkiksi siten, että kaksi tutkijaa päätyy 

samanlaiseen tulokseen tai yksi tutkija eri tutkimuskerroilla saa saman tuloksen. 

Toinen tutkimuksen arviointiin liittyvä käsite on validius eli pätevyys. Validius tar-

koittaa mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata sitä, mitä oli tarkoituskin mita-

ta. (Hirsjärvi et al., 2007, 226–227.) 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa reliaabelius ja validius ovat saaneet erilaisia tulkin-

toja. Etenkin tapaustutkimuksessa saatetaan aiheellisesti ajatella, että ihmistä ja 

kulttuuria koskevat kuvaukset ovat ainulaatuisia, joten ei ole kahta samanlaista 

tapausta eikä perinteisiä luotettavuuden ja pätevyyden arviointia voida suorittaa. 

Kuitenkin kaiken tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä tulisi pystyä jollakin ta-

voin arvioimaan, vaikka kyseisiä termejä vältettäisiin. Laadullisen tutkimuksen, 
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tässä pro gradussa tapaustutkimuksen, luotettavuutta voidaan arvioida esimerkiksi 

selostamalla tarkasti tutkimuksen toteuttaminen vaihe vaiheelta. Aineiston tuotta-

misen olosuhteet on kerrottava selvästi ja totuudenmukaisesti. Esimerkiksi haas-

tattelututkimuksessa kerrotaan olosuhteet ja paikat, joissa aineistot kerätään, 

haastatteluihin käytetty aika, mahdolliset häiriötekijät, virhetulkinnat ja tutkijan oma 

itsearviointi tilanteesta. Tutkimuksen validiutta voidaan tutkia käyttämällä tutkimuk-

sessa useita menetelmiä. Tätä yhteiskäyttöä kutsutaan triangulaatioksi, ja esimer-

kiksi metodinen triangulaatio tarkoittaa useiden menetelmien käyttöä. Tutkijatrian-

gulaatiossa useampi tutkija toimii aineistonkerääjänä ja tulkitsijana, ja aineistot-

riangulaatiossa saman ongelman ratkaisuun kerätään useita erilaisia tutkimusai-

neistoja. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston riittävyydestä ja kylläisyydestä 

käytetään käsitettä saturaatio. Aineisto on riittävä, kun samat asiat alkavat kertau-

tua haastatteluissa. (Hirsjärvi et al., 2007, 177, 227–228.)  

 

Tämän pro gradu -tutkimuksen luotettavuutta varmistettiin kuvaamalla aineiston 

keruu, luokittelu ja analysointi mahdollisimman selkeästi ja tarkasti. Lisäksi haas-

tatteluihin valmistautumiseen kiinnitettiin huomioita. Haastattelurunko mietittiin 

huolellisesti, haastattelun nauhoittaminen testattiin ennalta ja näin varmistettiin 

teknisten välineiden toimivuus. Myös aineisto litteroitiin mahdollisimman pian 

haastattelujen jälkeen, mikä parantaa haastattelun laatua ja näin suoraan vaikut-

taa koko haastatteluaineiston luotettavuuteen. Haastateltavien valintaan kiinnitet-

tiin erityistä huomiota valitsemalla mahdollisimman monipuolinen otos kohdeor-

ganisaation henkilöstöstä. Tutkimukseen kerättiin kirjallista materiaalia osaamisen 

johtamisen käytännöistä kohdeorganisaation esimiesten näkemyksien pohjalta ja 

verrattiin näitä haastatteluista saatuihin tuloksiin. Lisäksi tehtiin vertailua työnteki-

jä- ja toimihenkilöryhmien haastatteluvastauksien välillä, joten tutkimuksessa hyö-

dynnettiin aineistotriangulaatiota, mikä edelleen vahvistaa validiutta. Aineiston riit-

tävyys eli saturaatio havaittiin kahden viimeisen ryhmähaastattelun yhteydessä. 

Samat asiat alkoivat toistua haastatteluteemojen yhteydessä, jolloin voitiin todeta, 

että tutkimukseen valittujen haastateltavien määrä oli riittävä, eikä lisähaastatteluil-

la olisi enää saatu tutkimusongelman kannalta uutta tietoa. (Hirsjärvi & Hurme, 

2008, 184–187; Hirsjävi et al., 177, 227–228.) 
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5. TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

Luvussa viisi esitellään pro gradu -tutkimuksen empiirisen aineiston avulla saadut 

tulokset haastattelujen teemojen mukaisessa järjestyksessä sekä vertaillaan työn-

tekijä- ja toimihenkilöryhmien haastatteluvastauksia. Lisäksi tuloksia peilataan 

esimiesten antamaan dokumentaatioon osaamisen johtamisesta.  

 

5.1. Osaamisen johtamisen dokumentaatio johdon näkö kulmasta 

 

Kuten luvussa 4.2. todettiin, kohdeorganisaatiossa toteutetaan säännöllisesti työ-

ilmapiirikyselyitä ja kehityskeskusteluja. Kehityskeskustelun yhteydessä tehdään 

osaamiskartoitus, jossa arvioidaan nykyinen osaaminen ja osaamisen kehittämis-

tarve sekä laaditaan koulutussuunnitelma. Lisäksi tarkastetaan, että tehtävänku-

vakset ja osaamismatriisit ovat ajan tasalla. Kehityskeskustelu sisältää myös työ-

hyvinvointiin liittyvät asiat, ja organisaatiossa on käytössä niin sanottu ”varhaisen 

puuttumisen malli”.  

 

Kohdeorganisaatiossa pyritään tarjoamaan runsaasti erityisosaamisen koulutusta, 

ja usein aloite osaamisen päivittämiseen tulee alaiselta itseltään. Kaikille uusille 

työntekijöille tehdään perehdytyssuunnitelma, jossa on yleisasiat konsernista ja 

osastosta, johon henkilö on rekrytoitu. Perehdytyssuunnitelma sisältää henkilöstö-

asiat ja itse työhön liittyvän opastuksen sekä ohjeistuksen. Organisaatiossa on 

aloitettu laaja työhönopastajakoulutus vuoden 2014 aikana.  

 

Kohdeorganisaatiossa pidetään säännöllisiä kuukausikokouksia, joissa käsitellään 

ajankohtaiset asiat, keskustellaan vapaamuotoisesti osaston asioista ja kerrataan 

työturvallisuusohjeistus. Lisäksi viikoittaisissa tuotantopalavereissa ja säännöllisin 

väliajoin pidettävissä asentajapalavereissa kartoitetaan työ- ja toimitustilanteet 

sekä arvioidaan tarvittavat resursoinnit. Taulukkoon 3 on koottu kohdeorganisaa-

tion esimiesten antama dokumentaatio osaamisen johtamisesta, mihin henkilöstöl-

tä saatuja haastattelujen tuloksia verrataan teemojen mukaisessa järjestyksessä. 
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Taulukko 3. Osaamisen johtamisen välineitä johdon näkökulmasta 
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5.2. Osaamisen käsite henkilöstön kokemana 

 

Haastattelun ensimmäinen teema käsitteli osaamista käsitteenä. Teema toimi niin 

kutsuttuna lämmittelykysymyksenä, jonka avulla pyrittiin perehdyttämään henkilös-

töä käsiteltävään aiheeseen. Ohjailevan kysymyksen avulla kartoitettiin, mitä 

osaamisella tarkoitetaan, millaista osaamista henkilöstö työssään tarvitsee ja vas-

taako osaaminen työssä vaadittavaa osaamista. Molempien henkilöstöryhmien, 

työntekijä- ja toimihenkilöiden, vastaukset olivat hyvin samankaltaisia.  

 

Työssä tarvittava osaaminen ymmärrettiin vahvasti substanssi- eli ammattiosaa-

miseksi. Vastauksissa nousivat esille työtehtävissä tarvittavat tiedot, taidot, koulu-

tus ja tekninen asiantuntemus sekä vuosien varrella syntynyt vankka ammatillinen 

työkokemus. Työntekijöiden osaaminen koostui huolto- ja asennusosaamisesta 

sekä varaosien tuntemuksesta ja kunnossapidosta. Vastausten perusteella voitiin 

päätellä, että tarvittavassa osaamisessa korostuivat pääosin tekninen osaaminen 

ja tuotteiden laaja sekä monipuolinen tuntemus. Lisäksi työntekijät painottivat ky-

kyä työskennellä oma-aloitteisesti ja korostivat osaamisen ja tiedon jakamisen tär-

keyttä työyhteisössä. Vastaavat seikat nousivat esiin myös toimihenkiöiden vasta-

uksissa. Toimihenkilöryhmä lisäsi osaamisalueisiinsa työnorganisointikyvyn ja 

vahvat vuorovaikutustaidot esimerkiksi asiakkaiden kanssa työskennellessä. Sosi-

aalisten taitojen lisäksi toimihenkilöiden osaaminen sisälsi tietoteknisen erityis-

osaamisen, prosessituntemuksen ja talousosaamisen.  

 

”Osaamiseen kuuluu tiedot, siinä on kokemusperäisiä asioita ja siinä on kaiken 

näköiset kognitiiviset asiat siinä taustalla ja sit tietysti taidot, mitä on kehittynny 

vuosien varrella.”  

 

”…no järjestelykykyä tarvitaan eli organisointikykyä..” 

 

”Asiakkaiden kanssa pitää osata käyttäytyä eli vuorovaikutustaidot.”  
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”Osaamisella mielestäni tarkoitetaan sitä, että pystyy suoriutumaan siitä omasta 

työtehtävästään hyvin ja että se on sitä ammattiosaamista.”  

 

Haastateltavilta kysyttiin myös, tarvitseeko heidän osata eri asioita kuin aikaisem-

min ja onko heillä sellaista erityisosaamista, jota he haluaisivat hyödyntää nykyistä 

enemmän työtehtävässään. Vastauksissa korostui muuttuva työnkuva ja tuotevali-

koiman laajentuminen sekä asiakkaiden muuttuvien tarpeiden tyydyttäminen. 

Osaamisen käsitteeseen liitettiin vahvasti myös jatkuvan oppimisen ja kehittymi-

sen tarve.  

 

” …tuotevalikoima suurenee kokoajan ja tietoa vanhoista ja uusista laitteista tarvii 

kokoajan lisää. Pitää olla tietoa myös muista kuin omista tuotteista…” 

 

”… no kyllä täs välil tuntuu, et on niin monia asioita, mitä pitää hoitaa samanaikai-

sesti. Täs on kokoajan täystyöllisyys, mut johonkin asioihin esimerkiks kehitysasi-

oihin haluais joskus välillä puuttua enemmän. Tän hetkises työssä ei vaan kerta 

kaikkiaan ole aikaa siihe kehitystyöhön, että miten voitais jotain asioita hoitaa pa-

remmin. Ja saatais sitä meidän prosessiikii täällä paremmaksi ja tehokkaammak-

si…” 

 

5.3. Osaamisen johtamisen käytännöt  

 

5.3.1. Henkilöstön näkemys osaamisen johtamisen käy tännöistä 

 
Työntekijöiden näkemys osaamisen johtamisen käytänn öistä 

 

Toisen teeman tarkoituksena oli selvittää, millä konkreettisilla menetelmillä henki-

löstön osaamista kartoitetaan ja miten usein kartoitusta tehdään. Kukin haastatel-

tava ryhmä otti esille heko-kierroksen, jolla työntekijät tarkoittivat esimiesten järjes-

tämää henkilökohtaisen osaamisen vuosittaista arviointia ja sen vaikutusta palk-

kaukseen.  
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”…eikös nää oo ne jokavuotiset heko-kierrokset, palkassa mitkä määräytyy, kerran 

vuoteen käydää läpitte sitä. Katellaan niinku miten siä oot viimeisen vuoden aika-

na kehittynny ja mikä on työn laatu ja tollasta. Sit voi saada, jos kehitystä on ta-

pahtunnu, niin lisää liksaa…” 

 

”…en tiedä minkälainen konklaavi siinä kokoontuu ja päättää että onko kyseinen 

henkilö minkälaisessa osaamisen tasossa ja mitä palkintoa siitä hänelle anne-

taan…” 

 

Kysymystä tarkennettiin tiedustelemalla, millä muilla menetelmillä osaamista mää-

ritellään, jolloin haastateltavat kertoivat käyneensä kehityskeskustelun kuluneen 

vuoden aikana. Kokemukset kehityskeskustelun sisällöstä ja säännöllisyydestä 

vaihtelivat hyvin paljon. Yhteistä vastauksille oli, ettei vuosittaista kehityskeskuste-

lukäytäntöä, lukuun ottamatta vuotta 2014, ole työntekijöiden mukaan toteutettu.  

Aikaisempia kehityskeskustelun sisältöjä kuvattiin vapaamuotoisiksi keskusteluiksi, 

joissa osaaminen ja henkilökohtaiset tavoitteet kartoitettiin pääosin suullisesti. Ko-

kemukset osaamiskartoituksista vaihtelivat. Muutama työntekijä muisteli, että kir-

jallinen osaamiskartoitus on joskus aikaisemmin tehty.  

 

”Miä oon tässä 5-6 vuotta ollu ja ensimmäistä kertaa oli kehityskeskustelu ja kuu-

lee palautetta siitä, että miten menee.” 

 

”Mitä tässä on kolme vuotta ollu töissä, niin toinen kerta oli tänä vuonna. Ja nyt 

ensimmäistä kertaa laitettiin ihan paperille se, että mikä on mun koulutushistoria ja 

kaikki nää. Entiset työpaikat ja tehtävät.”  

 

”Myö käytiin työnjohtajan pakeilla joskus aikaisemmin ennen tätä nykyistä työnjoh-

tajaa, että silloin kysyttiin, että ootko ollut siinä hommassa ja siinä hommassa. Että 

silleen kartoitettiin osaaminen eli kahen kesken keskusteltiin.” 

 

”On meil varmaan joku osaamismatriisi tehty, mut se on ehkä sitte vaan ton työn-

johtajapuolen tiedostoissa, meille ei oo sitä annettu, miä en oo ainakaa henkilö-

kohtasest nähny.” 
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Lisäksi työntekijät kertoivat viikoittaisista tuotanto- ja asentajapalavereista, joita 

pidettiin tärkeinä tulevan työtilanteen hahmottamiseksi. Organisaatiossa pidetään 

myös kuukausikokous, jossa käydään läpi organisaation yleisiä asioita, muun mu-

assa tilauskantaa, taloudellista tunnuslukuja, turvallisuusasioita ja muita ajankoh-

taisia asioita. Säännöllisiä palaverikäytäntöjä pidettiin hyödyllisinä. 

 

”Siellä käydään turvallisuusjutut ja yleiset asiat eli miten firmalla menee. Sit käy-

dää läpi myynnit ja tulot ja paljon myö saadaan tuotantopalkkiota ja turvallisuus-

lisää. Käydään läpi myös tapahtuneet tapaturmat ja niiden ehkäisy jatkossa. Se on 

ihan asiallinen infotilaisuus.” 

 

Toimihenkilöiden näkemys osaamisen johtamisen käytä nnöistä 

 

Myös toimihenkilöt kertoivat vuonna 2014 käydyistä kehityskeskusteluista, mutta 

aikaisempien vuosien kehityskeskustelujen säännöllisyydessä havaittiin selkeää 

hajontaa. Toisen haastatteluryhmän kanssa kehityskeskustelu toistui vuosittain, ja 

toinen ryhmä totesi keskustelujen toteutuvan epäsäännöllisesti. Lisäksi osa toimi-

henkilöistä kertoi käyvänsä epävirallisia kehityskeskusteluja esimiehensä kanssa 

useinkin. Kehityskeskustelun sisällössä oli toimihenkilöiden mukaan eroavaisuuk-

sia. Toinen ryhmä kuvasi keskustelua vapaamuotoiseksi suulliseksi tilaisuudeksi, 

jossa annetaan palaute sekä esimiehen että alaisen työstä. Toinen toimihenkilö-

ryhmä kertoi kehityskeskustelun kirjallisesta raportoinnista ja osaamisen arvioin-

nista sekä koulutus- ja kehittämistarpeiden läpikäymisestä. Kummallekaan ryhmäl-

le ei virallista osaamiskartoitusta ollut tehty, ja toisen ryhmän mukaan sen jäsenten 

osaamista ei ollut kartoitettu lainkaan. 

 

”Se on se tunti kerran vuodessa, mitä myö keskutellaa, että mitä mieltä ollaan 

esimiehestä ja kertoo vähän, mitä mieltä se on meistä ja mitä osa-alueita haluttais 

kehittää ja ne kaikki kirjataan ylös, että siinä mielessä esimies tietää, mitä myö 

osataa. Toisaalta se esimies pyörii siinä meidän kanssa ja kyllä se varmaan on jo 

saannu käsityksen, mitkä on osaamisen eri osa-alueet.” 
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”Mulla tulee 20 vuotta täyteen talossa ja on tunne, että mulle on 3 kertaa pidetty se 

keskustelu.” 

 

”Henkilökohtaisesti mun osaamista ei kartoiteta millään tavoin.”  

 

”Vissiin joskus on tehty joku, mistä selviää, mitä hallitsee. Puhetta on ollut, että 

sellainen pitäisi tehdä, koska myö sitten päästäis meidän laatuhommissa niin pit-

källe...” 

 

Kehityskeskustelun jälkeiseen seurantaan toivottiin kiinnitettävän enemmän huo-

miota. 

 

”Miä en osaa oikein sanoa, että mitä sille lapulle sitte tapahtuu, ku olen lähtenny 

sieltä. Eli analysoidaanko se tarkemmin esimiehen esimiesten kanssa vai onko se 

vaan semmonen, että se on tehty. Mulla on vähä semmonen mielikuva, että vois 

jopa niinku enemmänkin hyödyntää sitä tietoa, mitä siinä lapussa on.” 

 

”…joo kyllä se seuranta siinä, että mitä se sitten on. Eli jos asetetaan tiettyi tavoit-

teita, niin pitäisi jossain välissä käydä myös läpi, että ollaanko onnistuttu niissä 

asioissa. Seuranta ehkä vois olla parempi.” 

 

Myös toimihenkilöt ottivat esille kuukausipalaverin ja viikkopalaverit, mutta eivät 

kokeneet niitä osaamisen johtamisen välineiksi. Pikemminkin niitä voitiin hyödyn-

tää töiden priorisointiin ja resursoinnin suunnitteluun sekä informaation jakami-

seen. 

 

5.3.2. Näkemysten vertailua osaamisen johtamisen kä ytännöistä 

 
Kaikki haastateltavat kokivat, että heille oli selvitetty, mitä kunkin työtehtävässä 

pitää osata. Sen sijaan hajontaa oli vastauksissa, tietävätkö haastateltavien esi-

miehet alaistensa osaamisalueet. Puolet työntekijöistä arveli, ettei esimies tiedä 

heidän tarkkaa työnkuvaansa, ja toinen puoli taas näki, että osaaminen on esimie-
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hen tiedossa. Toimihenkilöt olivat yksimielisiä siitä, että esimies tuntee kunkin 

henkilön työtehtävän sisällön.  

 

Kehityskeskusteluja yhtä toimihenkilöryhmää lukuun ottamatta ei ollut pidetty 

säännöllisesti vuosittain, ja myöskään virallista osaamiskartoitusta tai -matriisia ei 

ollut henkilöstön mielestä laadittu. Lisäksi toimihenkilöt toivoivat kehityskeskuste-

luiden jälkeiseen seurantaan kiinnitettävän enemmän huomioita. Kaikki haastelta-

vat ottivat esille organisaation kuukausipalaverin ja säännölliset viikkopalaverit. 

Toimihenkilöille järjestettiin runsaasti muitakin työhön liittyviä infotilaisuuksia.  

 

Johdolta saadun osaamisen johtamisen dokumentaation mukaan kehityskeskuste-

lu pidetään kerran vuodessa ja esimerkiksi huoltoinsinöörien kanssa tätäkin use-

ammin. Kehityskeskustelu sisältää osaamiskartoituksen, henkilökohtaisen arvioin-

nin eli heko-kierroksen ja koulutussuunnitelman. Haastattelun perusteella voitiin 

päätellä, että vuonna 2014 kehityskeskustelu oli pidetty koko henkilöstölle, mutta 

aikaisempien vuosien keskustelujen säännöllisyydessä ja sisällöissä oli eroavai-

suuksia.    

 

5.4. Osaamisen johtamisen kehittäminen 

 

5.4.1. Henkilöstön näkemys osaamisen johtamisen keh ittämisestä 

 
Työntekijöiden näkemys osaamisen johtamisen kehittä misestä 

 

Kolmas teema käsitteli osaamisen johtamisen kehittämistä, ja sen tavoitteena oli 

kartoittaa, miten henkilöstön osaamista kehitetään ja vastaako kehittäminen henki-

löstön odotuksia. Lisäksi haastateltavia pyydettiin antamaan kehitysehdotuksia 

osaamisen johtamisen kehittämiseen. Ohjailevan kysymyksen tueksi kysyttiin, 

pääseekö henkilöstö itse osallistumaan oman osaamisensa ylläpitämiseen ja ke-

hittämiseen. 
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Teema herätti hyvin vilkasta keskustelua, ja työntekijäryhmä oli yhtä mieltä siitä, 

että toiveita koulutusten järjestämisestä voitiin esittää, mutta koulutuksien toteut-

tamisessa oli parantamisen varaa.  

 

”Kyllähän se silleen on, että jos pyydetään koulutusta, niin kyllä sitä koulutusta 

pitäis silloin saaha. Siitä lähtee se ammattitaito ja osaaminen liikkeelle.” 

 

”Koulutuksii nää ei järjestä vaikka kuinka pyytää vuosia, miä oon ite pyytänny var-

maa 10 vuotta lisäkoulutuksii…” 

 

”… siin yhdes kehityskeskustelus, mikä mun kanssa käytiin ja mainitsin tästä ai-

heesta ja silloo soviittii tiettyjä asioita. En mä tiedä, että onko kaikki asiat vaan niin 

hitaasti käynnistyviä, että siin menee hirveesti aikaa, että sit ne koulutukset unoh-

tuu...” 

 

Tarvittava osaamisen kehittäminen tapahtui työntekijöiden mukaan pääsääntöises-

ti itseoppimalla tai kollegoiden opastuksella. 

 

”Tähän mennessä on tapahtunnu vaan silleen, että ollaan opittu toiselta työnteki-

jältä, miten hommat tehdää. Että tää firmahan ei oo kouluttannu yhtikäs mihin-

kään, ainakaan meikäläistä. Ne mitä mulla on koulutuksii ollu, niin ne on ollu mulla 

4-5 vuotta myöhässä, että ne on ollu niinku käytännössä turhia, kun on ite osannu 

ne hommat paremmin, kun ne kouluttajat on osannu ne asiat selittää.”  

 

Työntekijät toivoivat erityisesti tuotteisiin ja tuotteiden huoltoon liittyvää koulutusta 

sekä SAP-koulutusta. Lisäksi haluttiin, että koulutusta järjestettäisiin aidoissa työ-

olosuhteissa, ja kritisoitiin pelkän Power Point -esityksen avulla kouluttamista.  

Toteutuneissa koulutuksissa käsiteltiin työntekijöiden mukaan lähinnä turvallisuus-

asioita. Yrityksen tuotekehitysosaston kerrottiin järjestävän myös jonkin verran 

koulutusta.  

 

”Sitten vasta koulutetaan, ku tulee eka huolto eikä tiedetä, mitä pitäisi tehdä.” 
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”…se on menny siihen, että millään muulla ei oo väliä ku turvallisuuskoulutuksil, 

niitä on ihan liikaa, saman toistoa…” 

 

”…just silleen, että mennään tehtaaseen kattomaan miten se homma toimii ja pro-

sessi sujuu.  Eli jos prosessiosaamista vaaditaan, niin pitäis mennä tehtaalle kat-

somaan sieltä valvomosta käsin, mitä sille laitteelle tehdään.” 

 

”Kursseja on silloin tällöin, mutta suurin osa on tällaisia pikakursseja, mitkä meillä 

on suunnattu enemmän myynti- tai toimihenkilöpuolelle. Eli hyvin vähän teknistä 

kurssitusta.” 

 

Kun pohdittiin syitä siihen, ettei tarpeellista koulutusta saatu, työntekijät nostivat 

esille seuraavaa. 

 

”Ainakin yleisenä linjana tällä näyttää olevan, että kuukauspalaverissa ku on ollu, 

niin ne aina sanoo, että tulee kurssii ja koulutuksii. Sitte alkaa tulla ku on hiljasem-

paa aikaa. Ku on kiire, niin eihän silloo kerkeekkää mitää koulutuksii. Tarve on 

kuitenki silloo kiire aikanakii niitä koulutuksii pitää.”  

 

”Se taitaa olla se, että aika ja raha vaikuttaa siihen, miksi täällä ei kouluteta.” 

 

Työntekijät ottivat esille työnkierron yhtenä osaamisen kehittämisen muotona. Työ-

tehtäviä kierrätetään viikon sykleissä lähinnä organisaation varastopuolella. Työn-

kierron tarkoituksena pidettiin lähinnä työn mielekkyyden ylläpitämistä, mutta myös 

osaamisen koettiin kehittyvän työtehtävien vaihtuessa.  

 

”Onhan meil sit työnkiertoo ja kehittyyhän siinä, ku kokeilee muita hommia ja sitä 

tehää työn mielekkyyden vuoksi ja koska jotkut hommat on fyysisesti niin raskaita.” 

 

Koko työntekijäryhmä oli yhtä mieltä siitä, että koulutustoiveita pystyy esittämään 

vapaasti omalle esimiehelle muulloinkin kuin kehityskeskustelun yhteydessä.  
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”..aina voi esittää työhön liittyviä toiveita, hihasta vedetään esimiestä. Se on sit eri 

asia toteutuuko asia...” 

 

”Melko hyvin nykyään pidetään kiinni tai vois sanoo, että paremmin kuin melko 

hyvin… täs parin viimeisen vuoden aikana, kun tosissaan näitä ongelmia on alettu 

ratkomaan täälläkin. Todettu, ettei se vaan aina toimi, että suunnitellaan ja suunni-

tellaan, mutta asialle ei mitään tehdä.” 

 

Erittäin runsaasti kiitosta sai vuonna 2014 käyttöön otettu työhönopastajakoulutus, 

johon suuri osa työntekijöistä on osallistunut. Työhönopastajan tehtävänä on pe-

rehdyttää uusi työntekijä erillisen perehdytyssuunnitelman avulla työtehtävään. 

Perehdytysjakson pituus on vähintään neljä viikkoa.  

 

”Meillä on uus sellainen perehdytysohjelma ihan paperilla, että siin on tietyt asiat, 

mitkä pitää läpikäydä ja tavallaan myös se uusi työntekijä kuittaa saaneensa tällai-

set taidot. Sitten se arvioidaan, että osaako se vai eikö osaa niitä töitä. Se on sel-

lanen suht monisivuinen kaavake meidän tehtävässä. Tänä vuonna otettiin käyt-

töön ja olen yhden kouluttanu sillä.” 

 

”No minun mielestä se toimii sillee hyvin, että se anto jonkunnäköisen rungon pe-

rehdyttämiseen. Ettei tarvinnu niinku jankuttaa sitä samaa asiaa, että olinkohan 

miä täst jo kertonnu, vaan pystyi kattoo valmiista sapluunalistasta, että minkälaisia 

asioita pitää kouluttaa. Ja ruksi sitte sinne, että tää on selvitetty ja kattoo, että mitä 

huomenna tehtäis ja muuta tämmöistä. Se toimi minusta hyvin.” 

 

Toimihenkilöiden näkemys osaamisen johtamisen kehit tämisestä 

 

Myös toimihenkilöt kokivat pääsevänsä esittämään toiveita oman osaamisensa 

kehittämisestä. Toimihenkilöt kertoivat organisaatiossa vallitsevasta avoimesta 

ilmapiiristä, joka kannustaa esittämään koulutustoiveita. Kaksi haastateltavaa toi-

mihenkilöä on osallistunut myös omaehtoiseen koulutukseen, ja he totesivat työn-

antajan tukevan oppilaitosten järjestämää koulutusta hyvin. Työhön liittyvässä kou-

lutuksessa nähtiin kuitenkin parannettavaa.  
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”Kyllä näistä koulutuksista aina puhutaan ja niitä tarvitaan. Ollaan jotain koulutuksii 

saatukkii uusista ja vanhoista tuotteista.”  

 

”…mut jos siä tarkemmin ajattelet, niin kyllähän siitä puhutaan, mutta kuinka mon-

ta koulutusta järjestetään. Se onkin sitten toinen juttu tää toteutus.” 

 

”…sehän on huono sitte, että se alkaa näytellä osaa, että kaikki viittaa jo kintaalla, 

kun ei niitä kuitenkaan sitten järjestetä. Nyt on ollut yksi koulutus ja sekin oli van-

han kertausta, ei saatu sitä, mitä oltiin hakemassa.” 

 

Toimihenkilöt kertoivat saavansa tuotekoulutusta, tietojen käsittelyyn liittyvää kou-

lusta, runsaasti turvallisuuskoulutusta, kauppakamarin järjestämää kurssitusta ja 

esiintymistaidon koulutusta. Eräs toimihenkilö mainitsi myös koulutuksen, jossa 

opeteltiin tapoja toimia eri kansallisuuksia ja kulttuureja edustavien ihmisten kans-

sa. Lisäksi mainittiin kohdeyrityksen omien tuotteiden laaja tuotekoulutus, joka si-

sälsi 10–15 eri koulutuksen osa-aluetta ja joka kesti useita kuukausia. Koulutusta 

pidettiin hyödyllisenä, sillä sen avulla opittiin tuntemaan hyvin organisaation tuote-

valikoima ja päästiin tutustumaan yrityksen eri osastojen prosesseihin sekä toimin-

tatapoihin. Toimihenkilöt olivat tietyiltä osin tyytyväisiä järjestettyihin koulutuksiin, 

mutta esittivät myös toiveita lisäkoulutuksien järjestämisestä.  

 

”..kyl se varmaan on sillee, että näit yleisii koulutuksii käyää oikeestaa niinku vii-

koittain. Siis tälläset turvallisuusasiat, nehän on kaikille tärkeitä asiota, niin niitä 

käydään läpi ja niitä kehitetään.” 

 

”..no mulla ei oikeastaan tällä hetkellä ole erikoisia koulutustoiveita. Itellään on 

suht vahva toi tekninen tausta ja sitä kautta lähettiin kehittämään sitä myyntityötä 

ja sitä on päässy opiskelemaan aika hyvin viimeiset vuodet.”  

 

”Miä haluaisin oppii enemmän tota koneistuspuolen osaamista, että vois joskus 

tehdä päätöksii asioista, ku työnjohtaja tai tuotantopäällikkö on pois paikalta. Kyllä 

sitä on luvattu järjestää, mutta se on ikävä kyllä aina siirtynny. Meillä on on kyllä 

muitakin, esimerkiks voi kysyy asentajilta neuvoo. Pitäis vähä ymmärtää, että mitä 
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noilla koneilla pystytään tekemään ja sitte se, että osais keskustellakin niistä asi-

oista, ettei vaan naurais silloinku muutkin nauraa.” 

”Tuotekehitys kehittää uutta ja niitä myydään tuolla ja myö ei tiedetä mitään kun 

tulee tänne korjaukseen. Tuotekoulutusta tarvitaan kyl lisää.” 

 

Toimihenkilöt kokivat työntekijöiden tavoin, että kiire ja organisointiongelmat vai-

kuttivat koulutuksien järjestämiseen.  

 

”Se on tosin niin, että mun esimies ei pysty suoraan sitä järkkäämään, vaan se 

tarvii luvat taas muualta. Siihen se usein varmaan kaatuukin, että kun on niin pal-

jon menoa niillä miehillä, niin ne ei koskaan kerkee järjestämään kouluttajia.” 

 

”Sitä pitäisi vaan järjestää enemmän aikaa. Tämä on organisointiasia lähinnä.” 

 

Samoin kuin työntekijät, myös toimihenkilöt antoivat positiivista palautetta uudesta 

työhönopastajakoulutuksesta. Jatkossa koulutusta pyritään antamaan koko huolto-

organisaation henkilöstölle.  

 

”Nyt meillä oli tänä kesänä ihan ensimmäinen semmonen kesätyöläisten porukka, 

jotka oli perehdytetty ja työhönopastettu. Ihan niinku kohta kohdalta. Ja täytyy sa-

noo, että se ero oli aivan valtava edellisiin vuosiin, että mitä ne osas sen kunnolli-

sen työhönopastuksen jälkeen. Tää oli niinku pilottikesä, mikä täs oli ja todella on-

nistunut. Nää työntekijät oli tosi tehokkaita sen työhönopastuksen jälkeen.” 

 

5.4.2. Näkemysten vertailua osaamisen johtamisen ke hittämisestä 

 

Molemmat henkilöstöryhmät kokivat, ettei kohdeorganisaatiossa järjestetä riittä-

västi työhön liittyvää koulutusta. Toteutuneissa koulutuksissa oli selkeitä eroja 

työntekijöiden ja toimihenkilöiden haastatteluvastausten välillä. Toimihenkilöiden 

saama koulutus oli huomattavasti runsaampaa työntekijäryhmään verrattuna, mut-

ta lisäkoulutusten tarve nousi esiin molemmissa ryhmissä. Erityisesti tuotekoulu-

tusta toivottiin enemmän, ja kyseisen koulutuksen puute korostui, kun tuotteiden 
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huollon yhteydessä tuli ongelmia. Työntekijät kokivat tarvetta syvälliseen tuotetun-

temuskoulutukseen, jossa tutustuttaisiin tuotteen valmistusprosessiin alusta alka-

en. Lisäksi tuotiin esiin vanhempien tuotteiden huolto-ohjeiden puuttuminen. Työ-

turvallisuuskoulutusta järjestettiin molempien henkilöstöryhmien mukaan ehkä lii-

ankin paljon, vaikka asia toki koettiin tärkeäksi.  

 

Työntekijät kertoivat ammattitaitonsa kehittyvän lähinnä itseoppimalla ja työtove-

reilta saadun opastuksen avulla. Avoin keskinäinen tiedon jakaminen korostui mo-

lempien henkilöstöryhmien vastauksissa. Lisäksi työnantajan kerrottiin tukevan 

omaehtoista opiskelua, ja kaksi toimihenkilöä olikin käyttänyt tätä mahdollisuutta 

hyväkseen oman ammattitaitonsa kehittämiseksi.  

 

Lähinnä työntekijät kierrättivät työtehtäviä, toimihenkilöiden vastauksissa työnkier-

toa ei mainittu. Vuonna 2014 aloitettua työhönopastajakoulutusta pidettiin erittäin 

positiivisena asiana. Asianomainen koulutus laajennetaan koskemaan koko huol-

to-organisaation henkilöstöä. 

 

Johdon antaman dokumentaation mukaan erityisosaamisen kehittäminen, kuten 

SAP -koulutus, suunnittelu- ja piirto-ohjelmakoulutus sekä kielikoulutus eivät nous-

seet esiin haastatteluvastauksissa. Tuotekoulutusta järjestettiin, mutta tarvetta li-

säkoulutusta todettiin. Sekä henkilöstöltä että johdolta saatiin samaa informaatiota 

siitä, että työturvallisuuskoulutusta on paljon verrattuna muuhun koulutukseen. 

Osaamisen johtamisen dokumentaatiossa mainittuja työilmapiirikyselyjä ja työ-

paikkaselvityksiä ei otettu haastatteluissa esille. Kyseiset menetelmät koskevat 

koko yrityksen henkilöstöä, ja niitä toteutetaan 2-5 vuoden välein. Tutkimus koski 

huolto-organisaation osaamisen johtamisen käytäntöjä ja kehittämistarpeita, ja 

kyseiset menetelmät eivät ilmeisesti suoraan vaikuttaneet kohdeorganisaation 

osaamisen johtamisen käytäntöihin tai kehittämiseen henkilöstön mielestä. 
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5.5. Osaamisen johtamisen haasteet 

 

5.5.1. Henkilöstön näkemys osaamisen johtamisen haa steista 

 

Työntekijöiden näkemys osaamisen johtamisen haastei sta 

 

Neljännen teeman avulla haluttiin selvittää osaamisen johtamisen haasteita koh-

deorganisaatiossa. Avustavana kysymyksenä esitettiin, millaisia haasteita työnte-

kijät kokevat oman osaamisensa ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Suurimmaksi 

haasteeksi koettiin puutteet koulutuksissa.  

 

”En tiedä, että näähän aina toteaa, että ku on niin kiirettä, niin ei voi järjestää. Mut 

eihän se oo muutaku, et laitetaan se koulutus jollekin päivälle, nii sit se on sinä 

päivänä ja sinä päivänä ei tehdä töitä. Ei se yks päivä tätä firmaa kaada” 

 

”…jos joku ryhmä esittää toiveen jostain koulutuksesta, niin kyllä se pitäisi toteut-

taa. Ihan oikeesti. Eihän se ole kenenkään etu, että sitä koulutusta ei annetta.” 

 

”Meiän koulutukset, mitä täs nyt kaivataan, on loppujen lopuks niin  pikkuasioita ja 

on jopa sovittu, että kuka sen meille kouluttaa, että se ei ole mikään ulkopuolinen 

taho vaan meillä on tässä ihan omassa organisaatiossa sellasii ihmisii, jotka osaa 

pistää meidät tunniks istuu ja kertoo mitä tää tarkoittaa. Se auttais meitä hirveesti, 

mutta sitä ei vaan tapahdu.” 

 

Myös palautteen antamiseen toivottiin kiinnitettävän enemmän huomiota. 

 

”…myökin saadaan palautetta muilta työntekijöiltä, hyvää ja huonoa. Mutta työn-

johdolta ei tule oikeen mitään, ei huonoa eikä hyvää 

 

”Jos homma toimii, niin silloin ollaa yleensä hiljaa, mutta jos joku takkuilee, niin se 

palaute kyllä tulee, vaikkei se riippuisi meistäkään. Palaute pitäisi antaa sinne, 

missä ollaan mokattu.”  
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Työnorganisoinnissa nähtiin niin ikään ongelmia, sillä osa työntekijöistä koki, että 

toimeksiantoja saattoi tulla monelta taholta, mikä aiheutti katkoksia tiedonsiirrossa.  

 

”Miä koen ongelmana sen, että mulla on kaksi työnjohtajaa. Toinen päällikkö jake-

lee suoraan hommia ja oma pomo ei tiedä mitään, mitä miä teen. Oman esimiehen 

pakka menee ihan sekaisin, kun toiselta työnjohtajalta tai jopa vielä kolmannelta 

tulee ohjeistusta.” 

 

”Tiedonpuutetta on myös siitä, että hommia pukataan päällekkäin ja kukaan ei tie-

dä, kuka on varannut meikäläisen mihinkin. Työ pitäisi mennä vaan oman esimie-

hen kautta ja muut varaisivat työt hänen kauttaan.” 

 

Työntekijät näkivät ongelmana myös sen, että lähiesimiehellä on paljon ylimääräis-

tä työtä, joka vie aikaa itse työnjohdollisilta tehtäviltä. Lisäksi toivottiin, että johto 

tutustuisi konkreettisesti suorittavan portaan työtehtäviin. 

 

”Miä tiedän, että minun lähin esimies joutuu tekemään työssään sellaista, joka olis 

jonkuu toimistohenkilön työtä. Onko sit liian vähän väkeä sillä puolella tai onko sit 

orgnaisoitu jotenkin väärin noita asioita.” 

 

”Kerran sanoin yhdelle pomolle, että tervetuloa tekemään meidän työtä vähäksi 

aikaa, että tiedät, mitä siinä pitää tietää ja että osaat tehdä päätöksiä meidän työs-

tä.” 

 

Osaamisen johtamisen haasteeksi koettiin myös eläköitymisen myötä syntyvä 

osaamisvaje. Työntekijöiden mukaan osaamisen siirtoon eli niin sanotun hiljaisen 

tiedon siirtämiseen tulisi panostaa huomattavasti enemmän resursseja. 

 

”…että tulis nuorempi kaveri siihen työpariksi, että tieto siirtyisi sieltä vanhemmalta 

työntekijälle tälle uudelle työntekijälle.”  

 

”…jos joku lähtee pois, niin siinä meni tietotaito. Liian myöhään herätään siihe 

koulutukseen ja perehdyttämiseen.”  
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”…että yleensäkin otettaisi ajoissa se ihminen, kun tiedetään, että joku lähtee 

eläkkeelle vaikka vuoden päästä. Että kyllä tää vanha oppipoika mestari -systeemi 

olis ihan uskomattoman hieno asia.”  

 

Toimihenkilöiden näkemys osaamisen johtamisen haast eista 

 

Toimihenkilöt pitivät yhtä lailla haasteena tarvittavien koulutusten järjestämistä. 

Samoin kuin työntekijät, toimihenkilöt kokivat esimiehillä olevan näille kuulumatto-

mia töitä.  

 

”Eihän meillä aikaa ole, päivät on aina täynnä. Aina on jotain. Mutta kyllä pitäisi 

järjestää sitä aikaa, se ei ole ongelma, etteikö sitä koulutusta voisi järjestää. Vaik-

ka kerran kuukaudessa yksi päivä. Se on vaan järjestelykysymys.” 

 

”… monella esimiehellä on niin paljon sitä muuta työtä, eli sinne hautautuu se esi-

miestyö niitten muiden töitten alle. Siis ne muut asiat menee sen yli eli ei ehditä 

johtaa sitä omaa porukkaa.” 

 

Myös toimihenkilöt toivoivat esimiehille enemmän valtuuksia tehdä päätöksiä.  

 

Miä vielä senkin sanoisin, että täällä annetaan ymmärtää, että esimies saa ottaa 

vastuuta. Ja annetaan ymmärtää, että asema on sellainen, että pitääkin ottaa vas-

tuuta. Mutta monta kertaa käy niin, ettei niiden anneta ottaa sitä vastuuta. Tämä 

on ongelma ja aiheuttaa ristiriitaa…”  

 

Samoin toimihenkilöiden mielestä eläkkeelle lähtevien ihmisten tiedot ja taidot pi-

täisi saada siirrettyä nuoremmille. Henkilöstöryhmä nosti oppipoika-mestari-mallin 

vahvasti esille ja korosti, että hiljaisen tiedon siirtämiseen tarvitaan riittävästi aikaa.  

Myös yrityksen avainhenkilöiden määrittäminen ja sitouttaminen koettiin organi-

saatiossa tärkeäksi. 
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”Sieltä marssii pääoma portista ulos, kun se ihminen lähtee pois. Miten myö saa-

daa se hiljainen tieto siirrettyy siltä ihmiseltä sille toiselle.” 

 

”Kenenkään ei pitäisi olla korvaamaton, mutta joskus se vaan niin on. Avainhenki-

löitä pitäisi olla vähintään kolme. Päästään vielä parempiin ratkaisuihin, kun se 

tieto kumuloituu siinä kolmen ihmisen keskellä, aina joku keksii sen ratkaisun.”  

 

Toimihenkilöiden mukaan prosessien toimivuudessa oli ongelmia, ja he esittivät 

parannusehdotuksiksi muun muassa prosessien yhtenäistämistä sekä dokumen-

toinnin kehittämistä.  

 

”Mun pitää tähän sanoo, että oisko meillä mitään mahdollisuuksia luoda sellasi 

best practises juttui, parhaita toimintatapoja, että saataisi sitä tietoa siirrettyä sii-

hen kodifioituun muotoon. Lisäksi meidän pitäisi kehittää meidän omia prosesseja. 

Viilata ja trimmata ja optimoida ja vaikka mitä. Että niinku tuote smoothiesti liikkuisi 

asiakkaalle alkutilanteesta lopputilanteeseen.” 

 

”Kyllä tää meidän prosessin kehittäminen. Miten näitä asioita viedään eteenpäin, 

et sovitaan ne toimintatavat, miten ne tehdään.  Mutta kyllä niitä jossain vaihees 

kannattaa aina miettiä, voitaisko tää tehdä esimerkiks toisella tavalla, jos löytyis 

joku nopeempi ja helpompi tapa. Sille kehitystyölle ei vaan oikeesti ei tunnu olevan 

aikaa.” 

 

”Meillä kehitettävää jossain määrin on tossa dokumentoinnin tasossa tai siis, että 

pyrittäis siihe, että kaikilla olis samantyyppinen se toimintatapa ja –malli. Kaikilla 

on kuitenkin vähä erilaisia toimintatapoja, niin ne pitäisi yhtenäistää.” 

 

Myös parannusehdotuksia koulutusten osalta nostettiin esille. Eräs toimihenkilö 

ehdotti säännöllisiä aivoriihiä organisaation toimintatapojen kehittämiseksi. 

 

”Pidettäis vaikkapa tasaisin väliajoin vakinaistettuja koulutustilaisuuksia. Olisko 

järkee pitää sellasii aivoriihijuttuja, missä heitellään jotain asioita ilmaan ja kato-

taan poikisko ne mitään.” 
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5.5.2. Näkemysten vertailua osaamisen johtamisen ha asteista 

 

Niin työntekijät kuin toimihenkilöt pitivät lisäkoulutustarvetta erityisen tärkeänä. 

Kumpikin ryhmä koki koulutusten järjestämisen ainoastaan organisointiongelmak-

si. Esimiehillä todettiin olevan liian paljon heille kuulumatonta toimistotyötä, joka 

vie aikaa varsinaisilta työnjohdollisilta tehtäviltä. Myös palautteen antamiseen ja 

työhön liittyvien toimeksiantojen selkeyteen toivottiin kiinnitettävän enemmän 

huomioita. 

 

Eläköityvien henkilöiden hiljaisen tiedon siirtämistä nuoremmille korostettiin, ja tie-

topääoman menettämistä pidettiin riskinä. Organisaatioon toivottiin järjestelmää, 

jolla ikääntyvän henkilöstön hankkima vankka tietämys ja kokemus voidaan siirtää 

nuoremmille työntekijöille. Molemmat henkilöstöryhmät pitivät oppipoika-mestari-

mallia potentiaalisena keinona hiljaisen tiedon siirtämisessä. Toimihenkilöt nostivat 

esille myös niin sanottujen best practise -mallien ja prosessien yhtenäistämisen 

tärkeyden sekä organisaation toimintatapojen jatkuvan kehittämisen.  

 

Toimihenkilöt korostivat talousjohtamisen rinnalla henkilöstöjohtamisen merkitystä. 

Ryhmä myös koki, että johdon pitäisi luottaa enemmän henkilöstön osaamiseen ja 

oma-aloitteisuuteen. Työrauhan ja siitä seuraavan työmotivaation lisääntymisen 

katsottiin parantavan työn tuloksellisuutta.  

 

”Kylhän ne vois ottaa sen talousjohtamisen rinnalle myös sen henkilöstöjohtami-

sen. Valitettavasti pelkään, että täällä katotaan vaan sinne viivan alle, että mitä 

siellä on.” 

 

”Pitää ymmärtää se kokonaisuus. Kun saa sen työrauhan, niin oma tekeminen on 

paljon mielekkäämpää ja työmotivaatio paranee, homma etenee ja kaikilla on pa-

rempi mieli.” 

 

Johdon antaman informaation mukaan osaamisen johtamisen haasteina pidetään 

resurssi- ja aikapulaa. Esimerkiksi huolto-osastolta puuttuu tekninen käsittelijä, 

minkä vuoksi paperityö kuorimittaa henkilöstöä, erityisesti esimiehiä, aikaisempaa 
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enemmän. Lisäksi tuotanto-osastolla on paljon kouluttautumisesta kiinnostuneita 

henkilöitä ja koulutusta pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään, mutta 

resurssit eivät riitä jokaisen koulutustoiveen täyttämiseen.  

 

5.6. Tutkimuksen tulosten yhteenveto 

 

Edellisissä luvuissa kuvattiin työntekijöiden ja toimihenkilöiden näkemyksiä osaa-

misesta, osaamisen johtamisen käytännöistä ja osaamisen johtamisen kehittämis-

tarpeista sekä haasteista. Lisäksi tehtiin vertailua työntekijä- ja toimihenkilöryhmi-

en vastausten välillä ja peilattiin tuloksia esimiehiltä saatuun osaamisen johtami-

sen dokumentaatioon.  

 

Haastatteluissa osaamisen käsite liitettiin vahvasti substanssiosaamiseen. Työssä 

tarvittavina ominaisuuksina pidettiin myös henkilökohtaisia ja sosiaalisia taitoja. 

Organisaatio-osaamisen käsitettä ei mainittu, mutta vastauksista nousi esiin yri-

tyksen ja sen tuotteiden tuntemus, asiakastuntemuksen merkitys sekä työtehtävän 

vaatima työkokemus. Myös jatkuvan oppimisen ja sen avulla työssä kehittymisen 

merkitys korostui. 

 

Kohdeorganisaation henkilöstön kanssa oli käyty kehityskeskustelu vuoden 2014 

aikana, mutta aikaisempien vuosien kehityskeskustelujen säännöllisyydessä ja 

sisällöissä havaittiin eroja. Toimihenkilöryhmille keskustelu oli tehty työntekijöitä 

useammin, mutta keskustelun jälkiseurantaan toivottiin kiinnitettävän huomiota. 

Varsinaista kattavaa kirjallista osaamiskartoitusta ei haastattelutulosten perusteel-

la ollut laadittu. Haastattelutulokset olivat näiltä osin erilaisia kuin johdon antama 

dokumentaatio. Organisaatiossa pidetään säännöllinen kuukausikokous, viikoittai-

sia tuotantopalavereita ja tarpeen mukaan asentajapalavereita. Työntekijöiden 

mukaan organisaatiossa on käytössä työnkierto varastopuolella. Työnkierron tar-

koituksena nähtiin työn mielekkyyden ylläpitäminen, mutta myös osaamisen koet-

tiin kehittyvän työtehtävien vaihtuessa.  

 

Haastattelujen perusteella osaamisen johtamista tulisi kehittää lisäämällä koulu-

tusta. Henkilöstön mukaan pyydettyjä ja luvattuja koulutuksia ei aina järjestetä tur-
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vallisuuskoulutusta lukuun ottamatta. Haastattelujen perusteella toimihenkilöitä 

koulutettiin työntekijöitä enemmän. Työntekijät kokivat ammattitaitonsa kehittyvän 

pääasiassa itseoppimalla ja omilta kollegoilta saatujen ohjeiden avulla. Tiedonsiir-

to organisaation henkilöstön kesken oli avointa, ja erityisen positiiviseksi koettiin 

vuonna 2014 aloitettu systemaattinen työhönopastajakoulutus. Johdon dokumen-

taatiossa oli mainittu useita erityiskoulutuksia, kuten SAP-koulutus, suunnittelu-, 

piirto- ja ohjelmakoulutus, mutta haastatteluvastauksissa nämä eivät nousseet 

esiin.  

 

Osaamisen johtamisen haasteena korostui jälleen tarve lisäkoulutuksiin. Haasta-

teltavat pohtivat myös syitä siihen, miksi pyydettyjä koulutuksia ei ollut järjestetty. 

Työnorganisoinnissa nähtiin parannettavaa, ja esimerkiksi työnjohtajilla koettiin 

olevan ylimääräistä työnkuormaa, joka vei aikaa varsinaisilta työnjohdollisilta teh-

täviltä. Haastateltavat tekivät myös parannusehdotuksia eläköitymisen ja siitä seu-

raavan hiljaisen tiedon poistumisen ehkäisemiseksi. Mestari-oppipoika-malli ja 

avainhenkilöiden määrittäminen koettiin toimiviksi järjestelmiksi. Lisäksi henkilös-

tön mielestä prosessien ja niihin liittyvän dokumentoinnin toimivuudessa oli paran-

nettavaa. Henkilöstö korostikin best practise -mallien ja yhtenäisten prosessien 

tärkeyttä. Eräänä osaamisen johtamisen kehittämiskeinona mainittiin säännölliset 

aivoriihipalaverit.  

 

Talousjohtamisen rinnalle toivottiin enemmän henkilöstöjohtamista, jonka avulla 

työmotivaation ja työn tuloksellisuuden uskottiin paranevan. Osaamisen johtami-

sen dokumentaatiossa mainittuja työilmapiirikyselyjä ja työpaikkaselvityksiä ei otet-

tu haastatteluissa esille. Kyseiset menetelmät koskevat koko yrityksen henkilös-

töä, ja niitä toteutetaan 2-5 vuoden välein. Tämä pro gradu -tutkimus käsitteli huol-

to-organisaation osaamisen johtamisen käytäntöjä ja kehittämistarpeita, ja kysei-

set menetelmät eivät ilmeisesti henkilöstön mielestä suoraan vaikuttaneet kohde-

organisaation osaamisen johtamisen käytäntöihin tai kehittämiseen. Henkilöstön 

näkemystä verrattiin johdon antamaan informaatioon osaamisen johtamisen haas-

teista. Myös johto piti osaamisen johtamisen haasteina aika- ja resurssipulaa, jo-

ten tämä näkemys oli linjassa haastatteluvastausten kanssa. 
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Osaamien johtamisen osoittautui melko vaikeaksi ja abstraktiksi käsitteeksi. Haas-

tatteluissa korostettiinkin eroa osaamisen johtamisen ja johtamisen osaamisen 

käsitteistön välillä. Haastateltavat korostivat henkilöstöjohtamisen tärkeyttä talous-

johtamisen rinnalla, sillä onnistuneen henkilöstöjohtamisen avulla uskottiin työmo-

tivaation ja myös työn tuloksellisuuden paranevan. Onnistunut osaamisen johtami-

nen edellyttää siis hyviä johtamistaitoja. Tämä kiteytettiin osuvasti seuraavissa 

haastatteluvastauksissa. 

 

”Kun sanottii, ettei puhuta johtamisen osaamisesta, vaan osaamisen johtamisesta, 

niin mun mielestä osaamisen johtamisen haaste on se, että johtamisen osaamisel-

le täytyy löytyä aikaa.” 

 

”Tiivistäisin tän siten, et osaamisen johtaminen linkittyy vahvasti johtamisen osaa-

miseen. Jos ei osata johtaa, niin ei myöskään osata johtaa osaamista.” 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Luvussa kuusi pohditaan, kuinka pro gradu -tutkimuksessa on onnistuttu vastaa-

maan asetettuihin tutkimuskysymyksiin, ja peilataan tuloksia tutkielman teoriaan. 

Lisäksi tehdään käytännön suosituksia osaamisen johtamisen käytännöistä ja ke-

hittämistarpeista kohdeorganisaation johdolle. Lopuksi arvioidaan tutkimuksen ra-

joitteita ja mietitään mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 

 

Päätutkimuskysymys tässä pro gradu -tutkielmassa on: 

Miten osaamisen johtaminen ja kehittäminen koetaan organisaation operatiivisella 

tasolla? 

 

Alatutkimuskysymykset ovat:  

Mitä osaamisella tarkoitetaan ja millaista osaamista kohdeorganisaatiossa on?   

Millaisilla käytännöillä osaamisen johtamista kohdeorganisaatiossa toteutetaan? 

Miten osaamisen johtamisen kehittämistarpeet ilmenevät kohdeorganisaatiossa?  

 

6.1. Osaaminen kohdeorganisaatiossa 

 

Ensimmäiseen alatutkimuskysymykseen, mitä osaamisella tarkoitetaan ja millaista 

osaamista kohdeorganisaatiossa on, haettiin ensin vastausta tutkimuksen empi-

riaosuudesta. Osaaminen ymmärrettiin vahvasti substanssi- eli ammattiosaami-

seksi. Tutkimuksen kohteena oli teollisuudessa toimivan Yritys X Oy:n huolto-

organisaatio, ja työntekijöiden tarvitsemana osaamisena pidettiin lähinnä teknistä 

osaamista, kuten huolto- ja asennusosaamista, varaosatuntemusta ja kunnossapi-

to-osaamista. Haastatteluissa molemmat henkilöstöryhmät korostivat tietojen, tai-

tojen, koulutuksen ja oma-aloitteisuuden merkitystä työssä tarvittavassa osaami-

sessa. Toimihenkilöryhmä lisäsi osaamisalueisiinsa laajemman tietoteknisen eri-

tyisosaamisen, organisointikyvyn ja sosiaaliset taidot. Viitala (205, 116) kuvaa 

osaamispyramidin avulla ammattitaidon rakentumista. Pyramidin huippu muodos-

taa oman ammattialan osaamisen, joka sisältää suoritettavaan työtehtävään liitty-

vän spesifisen osaaminen. Seuraava osa koostuu organisaatio-osaamisesta, jossa 

yksilöt jakavat, yhdistävät ja kehittävät osaamistaan ja muuntavat sen yhteiseksi 
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toiminnaksi. Sosiaaliset taidot ratkaisevat sen, miten henkilö suoriutuu erilaisissa 

vuorovaikutussuhteissa. Lisäksi sosiaalisiin taitoihin sisältyvät yhteistyötaidot yksi-

lö- ja ryhmätasolla. Pyramidin kaksi alinta tasoa muodostavat luovuuden ja ongel-

maratkaisutaidot sekä henkilön persoonalliset ominaisuudet, kuten esimerkiksi 

motivoituneisuuden ja oma-aloitteisuuden. (Lönnqvist et al., 2005, 33–34; Viitala, 

2005, 117.) 

 

Tässä pro gradu -tutkimuksessa inhimillistä pääomaa tarkastellaan osaamisena, 

joka sisältää organisaation jäsenten tiedot ja taidot sekä yritykselle tärkeän asian-

tuntemuksen. Lisäksi osaamiseen sisällytetään yksilön henkilökohtaiset ominai-

suudet, asenne ja koulutus. Inhimillisen pääoman vaalimisella tarkastellaan, onko 

yrityksen palveluksessa oikeanlaisia osaajia ja miten heidän osaamistaan kehite-

tään tulevaisuuden tarpeiden varalle. (Lönnqvist et al., 2005, 35–37; Viitala, 2013, 

172.) Osaamisen johtaminen on keskeisessä roolissa inhimillistä pääomaa koske-

vissa keskusteluissa. Sen avulla saavutetaan kilpailuetua, parannetaan suoritus-

kykyä ja tuetaan yksilön jatkuvaa kehittymistä. Inhimillistä pääomaa luonnehtii se-

kä yksilökeskeisyys että kollektiivisuus. Yksilötasolla tarkastellaan työntekijän 

osaamista ja kykyä suoriutua työtehtävissä, ja kollektiivisella tasolla korostuvat 

arvot sekä kulttuuri. (Puusa & Reijonen, 2011, 131–132.) Viitala (2005) viittaa Ul-

richin (1998) komponenttiin, jossa tarkastellaan tärkeästä näkökulmasta inhimillis-

tä pääomaa. Tämän mukaan henkilöstön osaaminen siirtyy yrityksen hyödyksi 

vain, jos ihmiset ovat motivoituneita osaamisen käyttämiseen ja kehittämiseen ja 

lisäksi sitoutuneita hyödyntämään sitä organisaationsa hyväksi. Lisäksi on tärkeää 

huolehtia, että työyhteisöön sitoutuneiden jäsenten osaaminen vastaa organisaati-

on tarpeita. Organisaatiossa inhimillistä pääomaa voidaan hyödyntää vain päivit-

tämällä ja kehittämällä sitä jatkuvasti koulutuksella tai työssä oppimisella.  (Jor-

gensen, 2004; Viitala, 2005, 103; Viitala, 2013, 13–18. ) 

 

Osaaminen voidaan jakaa erilaisiin tasoihin osaamisen sijainnin mukaan. Yksilön 

osaaminen rakentuu tiedoista, taidoista, kokemuksista, verkostoista, asenteista ja 

henkilökohtaisista ominaisuuksista. Organisaation osaaminen on organisaation 

yhteinen näkemys tai käsitys toiminnan kannalta tärkeistä asioita ja yhteisesti 

omaksuttu toimintatapa. Yksilön osaaminen muuttuu organisaation osaamiseksi, 
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kun ihmiset jakavat, yhdistävät ja kehittävät osaamistaan yhdessä ja kun osaami-

nen muunnetaan yhteiseksi näkemykseksi tai yhteiseksi toiminnaksi. (Håland & 

Tjora, 2006; Otala, 2008, 50–53). Osaamiseen liittyy läheisesti hiljainen tieto eli 

niin sanottu kokemukseen perustuva tieto. (Hyrkäs, 2009, 25.) Kokemuksen myötä 

henkilölle kertyy sellaista osaamista, jota on vaikea kuvata sanoilla. Hiljainen tieto 

on henkilökohtaista tietoa, tiukasti sidoksissa toimintaan ja tiettyyn tilanteeseen, ja 

sitä on vaikea välittää muille. Yrityksen arvokkain tietovaranto koostuukin henkilös-

tön hiljaisesta tiedosta. (Ståhle & Grönroos, 1999, 90; Otala, 2008, 52.)  

 

Tutkimuksen tuloksissa korostui muuttuva työnkuva, tuotevalikoiman laajentumi-

nen sekä asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin vastaaminen. Osaamisen käsitteeseen 

liitettiin jatkuvan oppimisen ja kehittymisen tarve. Osaaminen on aina oppimisen 

tulosta, ja tämän vuoksi oppimisprosessinen ymmärtäminen on hyvin tärkeää 

osaamisen johtamisessa. Työelämä muuttuu yhä nopeammin, joten ihmisen on 

kyettävä sopeutumaan kiihtyviin oppimisvaatimuksiin. (Viitala, 2005, 135–136.) 

Suuri osa työssä oppimisesta tapahtuu epämuodollisesti ja huomaamatta. Ihminen 

oppii työyhteisössä ja työn äärellä sekä havaintojen ja kokemusten myötä. Epä-

muodollisen oppimisen tehokkuus vaihtelee, sillä mitä tietoisempi ihminen on 

osaamisestaan ja oppimisestaan, sitä tehokkaampaa oppiminen on. Ratkaiseva 

tekijä on työntekijän oma kyky ja halu arvioida omaa suoritustaan ja pyrkimys ke-

hittyä sen pohjalta. Työssä kehittymistä tehostavat työhön integroidut oppimisen 

muodot, kuten työntekijän oma arvio tekemästään työstä, virheistä oppiminen ja 

jatkuva vuorovaikutus muun henkilöstön kanssa. (Gerber et al., 1995; Ruohotie, 

2000, 14;Viitala, 2005, 141–142.) Henkilöstö kertoi oppimisen tapahtuvan joko 

itseoppimalla tai kollegoiden avulla. Tämä vahvistaa Hyppäsen (2013, 125) 70–20-

10-mallia, jonka mukaan pääsääntöisesti opitaan työssä oppimalla esimerkiksi 

projektien, tehtävänvaihtojen, sijaisena tai perehdyttäjänä toimimisen avulla. Hiljai-

sen tiedon merkitys niin osaamisen kuin oppimisen kontekstissa on tärkeä. Siihen 

onkin kiinnitettävä erityistä huomiota ja sen hyväksi toimittava, jotta se saadaan 

työyhteisön käyttöön. 

 

Kohdeorganisaation osaamista lähdettiin tarkastelemaan osana aineetonta pää-

omaa, sillä nykypäivänä juuri aineettomasta pääomasta on tullut yritysten tärkein 



83 
 

resurssi, joka vaikuttaa joko suoraan tai epäsuorasti yrityksen suorituskykyyn. 

(Edvinsson & Malone, 1997; Grant, 1996; Roos & Roos, 1997; Stewart, 1997; Vii-

tala, 2005, 98–101.) Tutkimuksen kohderyhmänä olivat työntekijät ja toimihenkilöt 

ja työssä tarvittava osaaminen ymmärrettiin vahvasti substanssiosaamisena, mut-

ta Viitalan (2005,16) osaamispyramidin muitakin osa-alueita mainittiin vastauksis-

sa. Henkilöstön avoin vuorovaikutus, keskinäinen osaamisen jakaminen ja oma-

aloitteisuus työssä tulivat tutkimuksessa selvästi esiin. Haastatteluissa korostui 

vahva ”yhteen hiileen puhaltaminen”, eli osaamista ja tietoa jaettiin avoimesti hen-

kilöstön kesken. Tämä kertoo organisaation henkilöstön hyvästä ja luottamukselli-

sesta ilmapiiristä. Osaamista pidettiin kohdeorganisaatiossa merkittävänä pää-

omana, joten osaamisen päivittämiseen ja kehittämiseen tulee kiinnittää erityistä 

huomiota. 

 

6.2. Osaamisen johtaminen käytännössä 

 

Toisen alatutkimuskysymyksen avulla kartoitettiin osaamisen johtamisen käytäntö-

jä kohdeorganisaatiossa. Kysymystä lähestyttiin ensin tutkimuksen teoriaosuuden 

avulla. Yrityksen tarvitseman osaamisen vaaliminen, hyödyntäminen ja kehittymi-

nen varmistetaan sitä ylläpitävällä osaamisen johtamisen kokonaisjärjestelmällä. 

Se sisältää muun muassa suunnittelu- ja seurantajärjestelmät, osaamisen kehit-

tämisjärjestelmät, oppimista tukevat toimintamallit ja käytännöt. Osaamisen johta-

misen kokonaisjärjestelmään kuuluvat myös osaamista tukevat HR-toiminnot, tie-

tohallinto ja tietojärjestelmät, joita yrityksen organisaatiorakenne tukee, ja työn or-

ganisointitavat. (Viitala, 2013, 184.) 

 

Suunnitelmallisella henkilöstön kehittämisellä varmistetaan, että yrityksellä on oi-

keita henkilöitä oikeissa paikoissa oikeaan aikaan ja että henkilöstöllä on oikeat 

tiedot, taidot ja valmiudet tarkoituksenmukaiseen työskentelyyn. (Hätönen, 1998, 

7.) Vastuu henkilöstön osaamisen kehittämisestä on yhteinen: jokainen työtekijä 

sitoutuu ylläpitämään osaamistaan, ja yritys tukee tätä tavoitetta. (Ruohotie & 

Honka, 1999, 167: Viitala, 2005, 257.) Henkilöstöammattilaisen rooli osaamisen 

johtamisessa on keskeinen, mutta osaamisen johtamisen päävastuu on liiketoi-

minnasta vastaavilla johtajilla ja yksikön vetäjillä. Paras tilanne osaamisen johta-
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misessa saavutetaan henkilöstöammattilaisen toimiessa konsulttina ja tukiessa 

yksikön vetäjiä luomaan yritykseen sellaisen osaamisen tason, jonka varassa ha-

lutut tavoitteet pystytään saavuttamaan. (Viitala, 2013, 184–185.)  

 

Tutkimuksen teoriaosuudessa osaamisen johtamista tarkasteltiin aineettoman 

pääoman johtamisen avulla. Aineettoman pääoman johtaminen voidaan jakaa ai-

neettomien resurssien ohjaamiseen ja kehittämiseen. Aineettoman pääoman ke-

hittämisen on operatiivisen tason toimintaa, jossa huomio kiinnitetään aineettomiin 

resursseihin ja niihin liittyvän toiminnan käytännön kehittämiseen. Kehittämisen 

muotoja ovat muun muassa osaamismatriisit ja kehityskeskustelut. (Lönnqvist et 

al., 2005, 100–102.) Osaamisen taso sekä organisaatio- että yksilötasolla voidaan 

mitata esimerkiksi osaamiskartoituksella. Kartoituksella pystytään listaamaan yksi-

lön työtehtävät ja osaamisalueet sekä määrittelemään eri osaamistasojen arvioin-

tikriteerit. Osaamiskartoituksen avulla saadaan myös tärkeää tietoa henkilöstön 

oppimishaasteista ja kehityssuunnitelmista. (Kauhanen, 2009, 149–150.) Osaami-

nen kartoitetaan useimmiten kehityskeskustelun yhteydessä. Kehityskeskustelu on 

ennalta sovittu ja suunniteltu esimiehen ja alaisen välinen luottamuksellinen kes-

kustelu, jolla on selkeä tavoite ja joka toteutetaan säännöllisesti. (Viitala, 2013, 

187–188.) Kehityskeskustelun tarkoituksena on antaa tietoa osaamistarpeiden ja 

nykytilan välisistä eroista. Lisäksi kehityskeskustelut muodostavat kehittyvän pro-

sessin, jonka etuja osaamisen kehittämisen näkökulmasta ovat henkilökohtaisuus, 

molemminpuolinen palautteenanto ja kehityssuunnitelmien syntyminen keskustelu-

jen tuloksena. Kehittämissuunnitelmaan on tärkeää määrittää kehittämisalueet, 

tavoitteet, aikataulu ja vastuuhenkilöt. (Ruohotie & Honka, 1999, 167; Viitala, 

2005, 268; Viitala, 2013, 187–188, 258–259) 

 

Tutkimuksen empiriaosuudessa pyrittiin selvittämään, millä konkreettisilla mene-

telmillä osaamisen johtamista toteutettiin. Aluksi selvitettiin, miten osaamista kar-

toitettiin kohdeorganisaatiossa. Henkilöstön mukaan virallista osaamiskartoitusta 

ei ollut laadittu, mutta kaikki haastateltavat kuitenkin olivat sitä mieltä, että heille oli 

selvitetty työtehtävässä vaadittava osaaminen. Kehityskeskustelu oli pidetty katta-

vasti koko henkilöstölle vuoden 2014 aikana. Sen sijaan aikaisempien vuosien 

käytännöissä ja keskustelun sisällöissä oli eroavaisuuksia. Yhtä kolmen hengen 
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toimihenkilöryhmää lukuun ottamatta säännöllistä ja vuosittaista kehityskeskuste-

lukäytäntöä ei kohdeorganisaatiossa haastatteluvastausten mukaan ollut tehty. 

Kehityskeskustelujen säännölliseen toteuttamiseen ja jälkiseurantaan toivottiin 

kiinnitettävän nykyistä enemmän huomiota. 

 

Henkilöstön mukaan organisaatiossa pidetään säännöllisin väliajoin palavereita. 

Viikoittaiset tuotantopalaverit selkeyttävät tulevaa työtilannetta ja auttavat resur-

soinnin suunnittelussa. Organisaation kuukausipalaverissa käsitellään yleistä ja 

ajankohtaista informaatiota, kuten tilauskantaa, taloudellisia tunnuslukuja, työtur-

vallisuusasioita ja muita henkilöstön tärkeiksi kokemia asioita. Haastattelutilan-

teessa työnkierto mainittiin osaamisen johtamisen kehittämisen menetelmänä, 

vaikkakin työnkierto toimii ennemmin kohdeorganisaation osaamisen johtamisen 

konkreettisena välineenä. Työntekijäryhmässä toteutettiin työnkiertoa, ja sen koet-

tiin tekevän työstä entistä mielekkäämpää ja parantavan osaamista. 

 

Kirjallisuuden mukaan palaverit ovat parhaimmillaan arvokkaita oppimistilanteita, 

joissa voidaan saada tietoa, muokata tai täydentää tietorakenteita ja ajatusmalleja. 

Palaverit ovat myös hyviä keinoja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Palaverit 

auttavat kehittämään osaamista, kun niistä on rakennettu tehokkaita ja avoimia. 

Kun asioita käsitellään yhdessä, saadaan parhaimmillaan työyhteisöön yhteisiä 

käytäntöjä ja selkeyttä. Edistyneessä työyhteisössä palaverikäytäntöjä tietoisesti 

kehitetään ja mietitään, miten keskustelua voitaisiin parantaa. Kehittynyt palaveri-

kulttuuri näkyy siinä, että kukin palaveriin osallistuva kokee voivansa halutessaan 

ilmaista mielipiteensä ja tuntee tulevansa kuulluksi. (Viitala, 2005, 279; Viitala, 

2013, 202–203.) Työnkierrossa henkilöitä siirretään erilaisiin toimintoihin tietyksi 

ajanjaksoksi. Työnkierron suurin hyöty asianomaiselle itselleen on organisaation 

toiminnan entistä laajempi ja syvällisempi ymmärtäminen. Työnkierron avulla saa-

daan työhön mielekkyyttä ja vaihtelevuutta. Työnkierto on myös hyvä keino hiljai-

sen tiedon jakamiseen, ja se parhaimmillaan auttaa sitouttamaan hyviä osaajia 

yritykseen. (Otala, 2008, 224; Viitala, 2013, 194–195.) 

 

Haastattelussa esiin tulleina osaamisen johtamisen käytäntöinä mainittiin kehitys-

keskustelut ja organisaatiossa pidettävät palaverit sekä työnkierto. Kehityskeskus-



86 
 

telujen säännöllisyys ja sisältö vaihtelivat kohdeorganisaatiossa. Kehityskeskuste-

lu on syytä toteuttaa vuosittain ja aina organisaatiomuutosten yhteydessä. Lisäksi 

keskustelun yhteydessä pitäisi laatia ja päivittää osaamiskartoitus sekä tehtävän-

kuvaus. Kehityskeskustelu on erittäin hyvä tilaisuus sekä esimiehelle että alaiselle 

keskinäiseen palautteenantoon, ja onnistunut rakentava palaute lisää myös työn-

tekijän työmotivaatiota ja sitoutumista yritykseen. Kohdeorganisaatiossa on vielä 

parannettava kehityskeskustelun sisällön huolellista laatimista, säännöllistä toteut-

tamista sekä sovittujen asioiden jälkiseurantaa. Organisaatiossa pidetään myös 

säännöllisiä palavereita, jotka henkilöstö koki hyödyllisiksi. Hyvä palaverikäytäntö 

on avointa vuorovaikuttamista, ja palavereissa organisaation jäsenet voivat ilmais-

ta omia mielipiteitään sekä kehitystarpeitaan. Työnkierto niin ikään lisää työn mie-

lekkyyttä, vähentää fyysistä rasitusta sekä laajentaa osaamista. 

 

6.3. Osaamisen johtamisen kehittäminen 

 

Kolmannen alatutkimuskysymyksen avulla pyrittiin selvittämään, miten osaamisen 

johtamisen kehittämistarpeet ilmenevät kohdeorganisaatiossa. Kysymystä tutkittiin 

seuraavista näkökulmista: tutkimuksen empiriaosuudesta nousseista henkilöstön 

kokemuksista sekä osaamisen johtamisen kehittämistarpeista ja haasteista. Suu-

rimpana kehittämiskohteena ja osaamisen johtamisen haasteena nähtiin työhön 

liittyvän koulutuksen riittämättömyys. Henkilöstö koki pääsevänsä esittämään toi-

veita oman osaamisensa kehittämisestä, mutta valitettavan usein toivotut tai jo 

sovitut koulutukset eivät toteutuneet. Kiirettä ja organisointiongelmia pidettiin kou-

lutusten lykkääntymisen syinä. Työntekijät kertoivat oman ammattitaitonsa kehitty-

vän lähinnä itseoppimalla tai kollegoilta saadun ohjeistuksen avulla. Myös avoin 

keskinäinen tiedon jakamisen kulttuuri korostui molempien henkilöstöryhmien vas-

tauksissa. Tätä tukee Carberan & Carberan (2002) tutkimus, jossa tiedon siirtä-

mistä tukeva ympäristö muodostuu muun muassa avoimesta ilmapiiristä, oppimi-

seen ja kehitykseen kannustamisesta ja keskustelun tärkeydestä osaamisen siir-

tämisen yhteydessä. Vuonna 2014 käynnistetty työhönopastajakoulutusta pidettiin 

erittäin positiivisena osaamisen kehittämisen menetelmänä. Työhönopastajakoulu-

tus on tarkoitus laajentaa koskemaan koko kohdeorganisaation henkilöstöä. Kou-

lutus on suosittu ja perinteinen henkilöstön kehittämisen toteutustapa. Työ-
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hönopastajakoulutus on hyvä esimerkki organisaation sisäisestä kouluttamisesta. 

Yrityksen sisäiset koulutustoimet ovat systemaattisia ja integroituja lähestymista-

poja henkilöstön kehittämiseen, ja työpaikalla oman organisaation henkilökunnan 

järjestämät koulutukset levittävät tietoa juuri oikeisiin tarpeisiin. (Viitala, 2013, 

199–200.) Haastatteluiden perusteella voitiin päätellä, että henkilöstö toivoi saa-

vansa juuri organisaation sisäisiä koulutuksia, joiden järjestämiseen kannattaa 

lisätä resursseja tulevaisuudessa. 

 

Tutkimuksen tuloksissa nousi esiin työnorganisoinnin ongelmia, jotka johtuivat 

muun muassa siitä, että esimiehillä on ylimääräistä työnkuormaa. Myös työpro-

sessien toimivuudessa ja niihin liittyvissä dokumentoinnissa nähtiin kehittämistar-

vetta. Lisäksi palautteen antamiseen toivottiin kiinnitettävän enemmän huomioita. 

Berlinin (2008) mukaan onnistunut palaute lisää työntekijän mahdollisuuksia saa-

vuttaa tavoitteensa ja kehittyä työssään. Palaute perustuu tosiasioihin, kuvailee 

tilannetta eikä tuomitse työntekijää. Epäonnistunut palaute vastaavasti tekee pää-

määrien saavuttamisen työntekijälle entistä vaikeammaksi. Onnistunut palaute voi 

olla sekä positiivista että negatiivista. Positiivinen palaute kannustaa työntekijää 

jatkamaan työskentelyä entiseen tapaan. Negatiivinen palaute rakentavasti ky-

seenalaistaa työntekijän aikaisempia toimintamalleja ja auttaa häntä kehittämään 

omaa toimintaansa tulevaisuudessa. (Berlin, 2008, 41, 79.) Keskinäisellä ja raken-

tavalla palautekeskustelulla voidaan ehkäistä työhön ja työprosesseihin liittyviä 

ongelmakohtia, joten kohdeorganisaation henkilöstön ehdottamat säännölliset ai-

voriihipalaverit voisivat olla hyviä käytännön työn ongelmien ratkaisukeinoja.  

 

Henkilöstön mielestä osaamisen ja etenkin hiljaisen tiedon siirtyminen esimerkiksi 

eläköitymisen yhteydessä oli suuri osaamisen johtamisen haaste. Tietopääoman 

menettämistä pidettiin myös riskinä ja organisaatioon toivottiin järjestelmää, jonka 

avulla henkilöstön hankkima vankka tietämys ja kokemus pystytään pitämään or-

ganisaatiossa sekä siirtämään taloon jääville työntekijöille. Eräänä potentiaalisena 

vaihtoehtona hiljaisen tiedon siirtoon ehdotettiin avainhenkilöiden määrittämistä ja 

mestari-oppipoika-mallia. Myös kirjallisuudessa osaamisen johtamisen merkittävä-

nä haasteena nähdään kokemuksen ja hiljaisen tiedon menettäminen esimerkiksi 

työtekijän eläkkeelle lähdön myötä. Hiljainen tieto kytkeytyy työntekijän arvoihin, 
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uskomuksiin ja kokemuksiin. Se on kehittynyt pitkän ajan kuluessa, ja sen saami-

nen esimerkiksi dokumenteiksi on hyvin vaikeaa. (Otala, 2008, 26; Davenport & 

Prusak, 1998, 68–87.) Hiljaisen tiedon siirtoon voidaan löytää keinoja henkilöstön 

kehittämistyökalujen avulla. Esimerkiksi kehityskeskustelun avulla voidaan tunnis-

taan organisaatiossa sijaitseva hiljainen tieto. Sen siirtäminen voidaan toteuttaa 

muun muassa työnkierron, projektien ja palaverien avulla. Hiljaisen tiedon tunnis-

tamisen ja siirtämisen keskiössä ovat erilaiset vuorovaikutustilanteet ja yhteistyö 

henkilöstön välillä. (Moilanen et al., 2005, 22–33.) Davenportin & Prusakin (1998, 

68–87) mukaan hiljaisen tiedon siirtäminen edellyttää hyvin intensiivistä vuorovai-

kutussuhdetta työntekijöiden välillä. Tietoa voi siirtää esimerkiksi mentoroinnin tai 

mestari-oppipoika-suhteen avulla. Viitala (2005) vertaa hiljaisen tiedon siirtämistä 

Nonakan uuden tiedon luomisen prosessiin, jossa henkilöstö esittää omia käsityk-

siään osaamisesta ja sen vaalimisesta. Nämä käsitykset tulee dokumentoida yh-

teensopiviksi yrityksen rakenteiden ja järjestelmien kanssa. Vähitellen dokumentoi-

tu tieto omaksutaan työyhteisössä, ja tämä tieto muuttuu uusiksi käytännöiksi ja 

rutiineiksi. (Viitala, 2005, 194.) 

 

Luvussa 6.2. käsiteltiin osaamisen johtamisen kokonaisjärjestelmää, joka sisältää 

kaikki ne rakenteelliset ratkaisut, jotka tukevat osaamisen vaalimista, hyödyntä-

mistä ja kehittymistä. Osaamisen johtamiseen kuuluvat oleellisesti myös osaamis-

ta tukevat HR -toiminnot ja tietojärjestelmät, joita vahvistavat yrityksen organisaa-

tiorakenne ja työn organisointitavat. ( Viitala, 2013, 184.) Yleisin ongelma henkilös-

tön kehittämisessä on osaamisen kehittämistoimien ohuus. Osaamisen kehittämis-

toimia arvioidaan ja mitataan harvoin, ja arviointi on helposti pinnallista sekä lähin-

nä koulutettavien tyytyväisyyttä mittaavaa arviointia. Kehittämistoimenpiteiden ko-

konaisvaltaiseen arviointiin on tarjoilla joitakin malleja.  Brinkerhoff:n (1991) malli 

perustuu seuraaviin vaiheisiin: kehittämistarpeiden määrittelyyn, suunnittelupro-

sessiin, toteuttamiseen, tuloksiin, arviointiin ja seurantaan. Viimeisessä vaiheessa 

arvioidaan hankkeen hyödyllisyyttä eli panosten ja hyötyjen suhdetta koko organi-

saation kannalta. (Viitala, 2005, 282; Viitala, 2013, 204.) 

 

Tutkimuksen tuloksissa korostui henkilöstöjohtamisen merkitys talousjohtamisen 

rinnalla. Henkilöstö uskoi menestyksekkään henkilöstöjohtamisen tuottavan entistä 
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paremman työmotivaation ja työn tuloksen. On tärkeä muistaa johtamisen perus-

elementit: suunnittelu, toteutus, arviointi ja seuranta. Onnistunut osaamisen johta-

minen edellyttää siis hyviä johtamistaitoja. Myös Tuomi & Sumkin (2012, 28) esit-

tävät, että osaamisen johtaminen ja työn johtaminen sulautuvat toisiinsa, eikä niitä 

tule tarkastella erikseen. Osaamisen johtamista pidetään osaaminen kehittämisen 

ja työn tekemisen jatkuvana vuorovaikutuksena. Parhaimmat osaamisen johtami-

sen tulokset saavutetaan tekemällä tuloksellista työtä, jossa yhdistyvät osaaminen, 

motivaatio ja johtaminen.  

 

6.4. Osaamisen johtaminen ja kehittäminen organisaa tiossa 

 

Tämän pro gradu -tutkimuksen pääkysymyksen tavoitteena oli selvittää, miten 

osaamisen johtaminen ja kehittäminen koetaan organisaation operatiivisella tasol-

la. Osaamisen johtaminen on systemaattista johtamistyötä, jonka tarkoituksena on 

turvata yrityksen tavoitteiden ja päämäärien edellyttämä osaaminen nyt ja tulevai-

suudessa. Osaamisen johtaminen sisältää kaiken sen tarkoituksellisen toiminnan, 

jolla yrityksen osaamista vaalitaan, kehitetään, uudistetaan ja hankitaan. Tämä 

edellyttää johtamisen oikeaa suuntaamista, määrittelyä, arviointia, suunnittelua 

sekä kehittämistä. (Viitala, 2005, 14–15; Viitala, 2013, 170.) Osaamisen johtami-

sen tulosten pitäisi näkyä kehittyneissä toimintatavoissa, tuotteissa ja palveluissa 

sekä tietenkin myös parantuneessa taloudellisessa tuloksessa. (Coates, 1999.) 

Osaamisen johtamisen tärkein osa on yrityksessä toimivien ihmisten osaamisen 

tason nostaminen ja ylläpitäminen sekä osaamisen tehokas hyödyntäminen. On-

nistunut osaamisen kehittäminen parantaa yrityksen suorituskykyä, joten tiedon ja 

osaamisen johtamista voidaan pitää kestävänä kilpailukyvyn lähteenä. ( Nonaka, 

2007; Ståhle & Grönroos, 1999, 44–48.) 

 

Kohdeorganisaatiossa osaaminen nähtiin lähinnä ammattiosaamisena, joka muo-

dostui koulutuksesta ja kokemuksen kautta kertyneiden tietoja ja taitojen kautta, 

mutta osaaminen koostui myös vahvoista vuorovaikutustaidoista ja oma-

aloitteisuudesta. Toisin sanoen organisaation jäsenten henkilökohtaiset ominai-

suudet korostuivat tutkimuksessa. Osaamiseen liitettiin vahvasti jatkuvan oppimi-

sen ja työssä kehittymisen tarve. Oppiminen tapahtui lähinnä itseoppimalla tai kol-
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legoiden antamilla ohjeistuksilla. Organisaation henkilöstön keskuudessa vallitsee 

avoin tiedon ja osaamisen siirtämisen ilmapiiri. Hyppänen (2013, 125) korostaakin 

työkokemukseen perustuvan oppimisen merkitystä viitaten 70-20-10– malliin, jos-

sa työssä oppimisen osuus on jopa 70 prosenttia koko oppimisprosessista. Myös 

Carbera & Carbera (2002) korostavat tiedon siirtämistä tukevaa ympäristöä, joka 

muodostuu muun muassa avoimesta ilmapiiristä, oppimiseen ja kehitykseen kan-

nustamisesta ja keskustelun tärkeydestä osaamisen siirtämisen yhteydessä. 

 

Osaamista johdetaan käytännössä kehityskeskusteluin, palaverein ja työnkierroin. 

Kehityskeskustelulla tarkoitetaan ennalta sovittuja ja suunniteltuja esimiehen ja 

alaisen välisiä keskusteluja, joilla on selkeä tavoite ja jotka toteutetaan säännölli-

sesti. (Viitala, 2005,268; Viitala, 2013,187–188.) Kohdeorganisaatiossa havaittiin 

selkeitä eroavuuksia niin kehityskeskustelujen säännöllisyydessä, sisällössä kuin 

seurannassakin. Palaverit ovat onnistuessaan arvokkaita oppimistilanteita ja nii-

den avulla voidaan kehittää vuorovaikutustaitoja. (Viitala, 2013, 202.) Työnkierrolla 

taas työntekijä saa organisaatiostaan laajemman ja syvemmän ymmärryksen. Li-

säksi työnkierrolla lisätään työn mielekkyyttä ja vaihtelevuutta. (Otala, 2008, 224, 

Viitala, 2013, 194.) Henkilöstö piti työnkiertoa ja palaverikäytäntöjä onnistuneina 

osaamisen johtamisen muotoina, mutta kehityskeskustelujen toteutuksessa ja seu-

rannassa nähtiin parannettavaa. 

 

Kohdeorganisaatiossa haluttiin kehittää erityisesti koulutuksien järjestämistä sekä 

osaamista ja hiljaisen tiedon siirtämistä niin, ettei tietopääomaa menetetä esimer-

kiksi henkilön eläköitymisen myötä. Lisäksi työnorganisointiin ja palautteen anta-

miseen toivottiin kiinnitettävän enemmän huomiota. Onnistunut palautekeskustelu 

lisää työntekijän mahdollisuuksia saavuttaa tavoitteensa ja kehittyä työssään. 

(Berlin, 2008, 41.) Keskinäisellä ja rakentavalla palautteella voidaan ehkäistä työ-

hön ja työprosesseihin liittyviä ongelmakohtia, joten kohdeorganisaation henkilös-

tön ehdottamat säännölliset aivoriihipalaverit voisivat toimia hyvinä keinoina käy-

tännön työssä ilmenevien ongelmien ratkaisuun. Hiljaisen tiedon siirrossa henki-

löstön ehdottama mestari-oppipoika-mallia ja avainhenkilöiden nimeämistä pidet-

tiin toimivana ratkaisuna. Hiljaisen tiedon siirtoon voidaan löytää keinoja henkilös-

tön kehittämistyökalujen avulla. Esimerkiksi kehityskeskustelun avulla voidaan 
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tunnistaa organisaatiossa sijaitseva hiljainen tieto. Sen siirtäminen voidaan toteut-

taa muun muassa työnkierrolla, projekteilla ja palavereilla. Hiljaisen tiedon tunnis-

tamisen ja siirtämisen keskiössä ovat erilaiset vuorovaikutustilanteet ja yhteistyö 

henkilöstön välillä. (Moilanen et al., 2005, 22–33.) Henkilöstö koki positiiviseksi 

asiaksi avoimen keskinäinen tiedon ja osaamisen jakamisen. Vuonna 2014 käyn-

nistetty työhönopastajakoulutus sai runsaasti kiitosta, ja koulutus koettiin erittäin 

positiiviseksi osaamisen kehittämisen menetelmäksi. Sisäisen koulutuksen järjes-

täminen ja yhdistäminen osaksi organisaation osaamisen johtamisen kehittämistä 

oli onnistunut erityisesti työhönopastajakoulutuksessa. 

 

Tutkimuksen tuloksissa korostui henkilöstöjohtamisen merkitys talousjohtamisen 

rinnalla. Henkilöstö uskoi, että onnistunut henkilöstöjohtaminen lisää työmotivaa-

tiota ja parantaa työn tuloksellisuutta. Onnistunut osaamisen johtaminen edellyttää 

siis hyviä johtamistaitoja. Myös Tuomi & Sumkin (2012, 28) esittävät, että osaami-

sen johtaminen ja työn johtaminen sulautuvat toisiinsa, eikä niitä tule tarkastella 

erikseen. Osaamisen johtamisessa korostuukin johdon ja henkilöstön jatkuvan 

vuorovaikutuksen merkitys. Onnistunut johtaminen, niin osaamisen johtaminen 

kuin henkilöstöjohtaminen, edellyttää aina rinnalleen johtamisen peruselementit: 

määrittelyn, tavoitteet, toteutuksen ja seurannan. Osaamisen johtamisen prosessit 

ovat organisaatiossa olemassa, mutta niiden kytkeminen henkilöstön ja organisaa-

tion käytäntöihin on vielä kesken. Osaamisen johtamisen prosessien implemen-

tointia on siis tehostettava ja tähän on varattava riittävä määrä resursseja sekä 

rakennettava osaamisen johtamiselle selkeä ja aukoton seurantamalli.  

 

6.5. Tulosten arviointi ja käytännön toimenpidesuos itukset 

 

Osaamisen johtaminen vaatii rinnalleen taitavan henkilöstöjohtamisen. Osaamisen 

johtamisen haasteena nähtiin osittain johtamisongelma. Henkilöstö nosti vahvasti 

esille halun ja motivaation kehittää omaa osaamista. Tutkimuksen mukaan kehi-

tyskeskustelu oli käytetyin osaamisen johtamisen menetelmä. Onnistunut kehitys-

keskustelu vaatii kuitenkin huolellisesti laaditun sisällön, säännöllisyyden ja jälki-

seurannan. Palaverikäytännöt, työnkierto ja työnopastajakoulutus koettiin onnistu-

neiksi ja hyödyllisiksi osaamisen johtamisen välineiksi. Koulutusten järjestämises-
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sä sekä hiljaisen tiedon siirrossa nähtiin eniten puutteita. Tutkimuksen teoriaosuu-

dessa esiteltiin runsaasti erilaisia osaamisen kehittämisen menetelmiä. Yksittäisis-

sä haastatteluvastauksissa mainittiin muun muassa työkomennukset, projektit ja 

sijaisuudet. Ryhmätason menetelmissä sivuttiin kehittämisprojekteja ja tiimityös-

kentelyä. Varsinaisiksi osaamisen johtamisen välineiksi näitä yksittäisiä vastauksia 

ei tässä tutkimuksessa kuitenkaan nostettu, vaan keskityttiin niihin osaamisen joh-

tamisen työkaluihin, joita henkilöstö piti tärkeimpinä.  

 

Saadut tulokset sisälsivät melko runsaasti kriittisiä kannanottoja, mutta positiivisia-

kin löydöksiä ilmeni. Runsas mielipiteiden määrä ja halu kehittää omaa osaamista 

näyttäisi kuitenkin tukevan käsitystä, että henkilöstö on vahvasti sitoutunut työhön-

sä ja organisaatioonsa. Myös johdon esittämän osaamisen johtamisen dokumen-

taation perusteella osaamisen johtamisen prosessit ovat selkeästi olemassa, mut-

ta tutkimustulosten mukaan niiden jalkauttaminen henkilöstön keskuuteen vaikut-

taisi olevan vielä kesken. Erityisesti kehityskeskustelujen ja koulutusten toteutta-

misen osalta osaamisen johtamisen prosessia on tehostettava ja luotava seuran-

tamalli, jonka avulla määritellään tarvittavat toimenpiteet ja mittarit asetetuille ta-

voitteille. Kyseisten tavoitteiden laadinnassa on erityisen keskeistä huomioida joh-

don ja henkilöstön välinen vuorovaikutus ja informaation kulku. Osaamisen johta-

minen on tärkeää saada kytkettyä organisaation käytäntöihin ja on varattava sen 

implementointiin riittävästi resursseja. 

 

6.6. Tutkimuksen rajoitukset ja jatkotutkimusehdotu kset 

 

Tämä pro gradu -tutkimus suoritettiin kvalitatiivisena tapaustutkimuksena, joten 

sen yleistettävyys on rajallinen. Tutkimuksen kohdejoukkona oli kohdeorganisaa-

tion henkilöstö, ja tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella heidän näkemystään 

osaamisen johtamisen käytännöistä ja kehitystarpeista. Osaamien johtamisen 

osoittautui vaikeaksi ja abstraktiksi käsitteeksi. Osaamisen johtamisen käsitettä 

olisi ollut hyvä avata enemmän ennen haastattelujen suorittamista, mutta toisaalta 

tutkimuksessa haettiin tietoa siitä, miten organisaatiossa jo tehtyjä henkilöstötut-

kimuksia ja – selvityksiä on hyödynnetty henkilöstön mielestä, eikä kohdeorgani-

saatiossa käytettyjä osaamisen kehittämistyökaluja haluttu antaa ”valmiina” haas-
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tateltaville. Haastattelun suoritti organisaation ulkopuolinen henkilö, ja tulokset ra-

portoitiin anonyymisti, mikä osaltaan voi vaikuttaa vastausten sisältöön. Voidaan-

kin miettiä, olivatko kaikki haastatteluvastaukset täysin aitoja vai sisälsikö osa vas-

tauksista liiallista kritiikkiä. Tutkimuksen teki haasteelliseksi osaamisen johtamisen 

käsitteistön laajuus. Vastaavaa tutkimusaineistoa osaamisen johtamisesta vain 

henkilöstön näkökulma huomioiden ei kuitenkaan löytynyt, mikä toisaalta teki tut-

kimuksen erittäin mielenkiintoiseksi. Mahdollista jatkotutkimusta ajatellen tutkimus-

ta voitaisiin laajentaa koskemaan koko kohdeyritystä ja näin saada vertailupohjaa 

eri osastojen osaamisen johtamisen käytäntöjen välillä. Olisi myös tarvetta mene-

telmälle tai työkalulle, jolla pystyttäisiin kattavasti mittaamaan osaamisen johtami-

sen järjestelmää. Nykyiset menetelmät ovat organisaatiossa hajallaan, eikä tässä 

tutkimuksessa löydetty työkalua osaamisen johtamisen kokonaisvaltaiseen seu-

rantaan. Tutkimuksen suorittaminen kvantitatiivisella otteella saattaisi olla miele-

kästä, jolloin osaamisen johtamisen eri työkalujen hyödyllisyyttä ja tarpeellisuutta 

voitaisiin mitata syvällisemmin. Näin voitaisiin löytää konkreettisia mittareita osaa-

misen johtamisen järjestelmälle. 
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LIITTEET 
 
Liite 1. Haastattelusaate 
 
Hei!  

 

Opiskelen Lappeenrannan teknillisen yliopiston Kauppakorkeakoulussa tietojoh-

tamisen maisteriohjelmassa ja teen lopputyötäni X Oy:n huolto-organisaatiolle työ-

otsikolla Osaamisen johtaminen – käytäntöjä ja kehittämistarpeita henkilöstön nä-

kökulmasta. Tavoitteena on tutkia osaamisen johtamisen käytäntöjä ja kartoittaa 

niihin liittyviä kehitystarpeita henkilöstön näkökulmasta. X Oy:ssä työtäni ohjaa 

henkilöstöjohtaja X.  

 

Tarkoituksena on tehdä organisaatioonne ryhmähaastatteluja (3 henkilöä kerral-

laan), eli käymme läpi laatimani haastattelurungon mukaisia osa-alueita. Lisäksi 

voimme keskustella muista aiheeseen liittyvistä asioista, joita haluatte ottaa esille. 

Haastattelut nauhoitetaan ja litteroidaan, mutta aineistoa käsitellään luottamuksel-

lisena. Koko työ raportoidaan anonyyminä, eli kohdeorganisaation nimeä ei maini-

ta. Yksittäisiä haastateltavia tai heidän vastauksiaan ei voi tunnistaa valmiista 

työstä.  

Ohessa on lista teemoista joita käyn kanssanne läpi haastattelutilanteessa: 

 

Osaamisen kartoittaminen  

Osaamisen johtamisen käytäntöjä  

Osaamisen johtamisen kehittäminen  

Osaamisen johtamisen haasteet 

 

Mikäli teillä on kysyttävää haastattelusta, vastaan niihin mielelläni. Kiitos jo etukä-

teen osallistumista!  

 

Ystävällisin terveisin, 

Tea Lillberg 

Puhelin: 044 507 3958 

Sähköposti: tea.lillberg@lut.fi



 

Liite 2. Haastattelurunko henkilöstölle 
 
Teema 1.  Osaamisen kartoittaminen (Aiheeseen pereh tyminen) 

Ohjaileva kysymys: Mitä osaamisella mielestäsi tarkoitetaan, mistä osa-alueista se 
koostuu ja vastaako osaamisesi työssäsi vaadittavaa osaamista? 

 

Teema 2. Osaamisen johtamisen käytäntöjä (Nykytilan ne) 

Ohjaileva kysymys: Millä konkreettisilla menetelmillä osaamistasi kartoitetaan ja 
miten usein kartoitusta tehdään? 

 

Teema 3. Osaamisen johtamisen kehittäminen (Tavoite tilanne) 

 Ohjaileva kysymys: Miten osaamistasi kehitetään, vastaako se odotuksiasi ja on-
ko sinulla tähän kehitysehdotuksia? 

 

Teema 4. Osaamisen johtamisen haasteet (Mahdolliset  parannusehdotukset/ 
ongelmat) 

Ohjaileva kysymys: Millaisia osaamisen johtamisen haasteita kohtaat organisaa-
tiossasi? 

 

Teema 5. Sana on vapaa 

Tuleeko mieleesi jotain muuta, mitä haluaisit haastattelun lopuksi mainita osaamis-
ta, osaamisen johtamisen käytännöistä tai osaamisen johtamisen kehittämisestä?  

 
 
 
 
 
 
 



 
Liite 3. Aineiston luokittelu 
 
Esimerkki: AINEISTON LUOKITTELU, TEEMA 1. Osaaminen /Työntekijät 
 
Alaluokka Yläluokka Pääluokka  

Tieto ja taito ja kokemus Tekninen osaaminen Osaaminen 
Laitteiden huollot ja asennukset     
Laaja tehtäväkenttä     
Huolto- ja asennusosaaminen Erityisosaaminen   
Suunnittelutaito     
Tietokonejärjestelmien tuntemus     
Konepiirustusten lukutaito     
Kunnossapidon tehtävät     
Varaosatuntemus     
Laaja tuotevalikoima Monipuolinen osaaminen   
Useiden toimialojen asiakkaita     
Asiakkaat kotimaassa ja ulkomailla     
Eri tuotteiden syvällinen tuntemus     
Erikoistyökalujen käyttö     
Perushuollot - ja asennukset Eritasoinen osaaminen   
Erilaisten ja eri-ikäisten tuotteiden huolto     
Kokemusperäinen osaaminen     
Soveltava osaaminen ja ohjeistus     
Spesiaalituotteiden huolto ja asennus     

Esimerkki: AINEISTON LUOKITTELU, TEEMA 1. Osaaminen /Toimihenkilöt 
 
Alaluokka Yläluokka Pääluokka  

Dokumentointi ja ohjeistus Tekninen osaaminen Osaaminen 
Laitteiden asennus     
Ammattitaito     
Organisointikyky/aikataulutus Sosiaaliset taidot   
Eri sidosryhmien kanssa työskentely     
Asiakaspalvelutaidot     
Esimiestaidot     
Oma-aloitteisuus     
Sovellussuunnittelu Erityis-/ moniosaaminen   
SAP-osaaminen     
Tietotekniikan hallinta     
Syvä tuotetuntemus     
Prosessiosaaminen     
Kehitysasiat     
Viiveiden hallinta ja siitä syntyvät kustannukset Talousosaaminen   
Varaosien oikea-aikainen tilaaminen     
 


