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Tämän pro gradu –tutkielman tavoitteena on tutkia osaamisen johtamista 
asiantuntijaorganisaatiossa. Kohdeyrityksenä tässä tutkimuksessa on Nordea 
Pankki Suomi Oyj:n pääkaupunkiseudun Private Banking yksikön sijoitusjohtajat ja 
heidän lähiesimiehet. Tutkimuksessa selvitetään miten osaaminen ymmärretään 
organisaatiossa ja kenellä on vastuu asiantuntijan osaamisesta ja sen 
kehittämisestä. Teoreettinen tarkastelu pohjautuu kolmeen keskeiseen 
käsitteeseen: osaamiseen, osaamisen johtamiseen ja osaamisen kehittämiseen. 
Tutkimuksen empiirinen osa toteutettiin kvalitatiivisena tapaustutkimuksena. 
Empiirinen aineisto kerättiin henkilöhaastatteluiden avulla. 

Asiantuntijan osaaminen on laajojen kokonaisuuksien hallintaa ja kykyä sopeutua 
vallitseviin tilanteisiin. Osaaminen voidaan määritelmällisesti jakaa substanssi-
osaamiseen ja asiakasosaamiseen sekä kykyyn hallita suhdeverkostoa. 
Osaamisen johtaminen nähdään keskeisenä osana esimiehen työtä. Esimiesten 
pitäisi pystyä kartoittamaan asiantuntijoidensa osaamistaso ja mahdolliset puutteet 
sekä luomaan kehityssuunnitelma yhdessä asiantuntijan kanssa. Vastuu 
osaamista on asiantuntijalla itsellään. Osaamista ja oppimista tuetaan yrityksessä 
monin eri tavoin. Kursseja ja koulutusta järjestetään riittävästi. Organisaation 
ulkopuolisia koulutusmahdollisuuksia toivottiin enemmän. 

Organisaation kilpailukyvyn kannalta on oleellista ymmärtää millaista osaamista 
organisaatioissa tarvitaan tulevaisuudessa. Osaamiskartoituksen ja 
kehityskeskusteluiden jälkeen yrityksen johdon ja muiden esimiesten tulisi pohtia 
millaista koulutusta organisaation työntekijöille tulisi tarjota, että tulevaisuuden 
osaamisvaateet saadaan täytettyä. 
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The purpose of this master´s thesis was to study competence management and 

competence development in a case organization from expert organization point of view. 

Case organization in this study is Nordea Bank Finland, Capital Area Private Banking unit. 

Aim in this study was to find out how investment managers end their managers 

understand what is competence and who has responsibility of expert´s skills development. 

The study was executed as a qualitative case study and the empirical part was collected 

by theme interviews. 

Expert´s competence is ability to handle large entities and to adapt the prevailing 

conditions. Competence can be defined as substance competence, customer knowledge 

and ability to manage relationship network. Competence management can be seen a key 

part of managers work. Managers should be able to scan their expert´s competence level 

and possible shortcomings and also to create development plan together with experts. 

Responsibility of competence is always expert by itself. Organization supports expert´s 

learning and competence in many ways. Courses and education are organized 

sufficiently, on the other hand organization´s outside education expected more by experts. 

The organization´s competitiveness point of view it is essential to understand what kind of 

competence organization needs in the future. After Knowledge-based mapping and 

development discussions managers should think what kind of skills experts need to have 

in future and offer education for that. 
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1 Johdanto 

Tämä pro gradu –tutkielma on tehty Lappeenrannan teknillisen yliopiston 

kauppatieteellisessä tiedekunnassa. Tutkielmassa tarkastellaan osaamisen 

johtamista asiantuntijaorganisaatiossa tietojohtamisen näkökulmasta. 

Tutkimusaineisto perustuu haastatteluihin ja niiden analysointiin laadullisia 

tutkimusmenetelmiä hyväksikäyttäen. 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

 

”Yrityksen kilpailukyky riippuu enemmän kuin mistään muusta siitä, mitä siellä 

osataan, miten tuota osaamista käytetään ja kuinka nopeasti kyetään oppimaan 

uutta.” (Prusak 1997.)   

 

Tietopääoman merkitys yritysten ja organisaatioiden tuotannontekijänä on 

lisääntynyt huomattavasti. Kilpailu kansainvälisillä markkinoilla kiristyy ja samalla 

tiedon hyödyntäminen ja muuntaminen kilpailueduksi on noussut tärkeäksi 

toimintaa ohjaavaksi tekijäksi. Tiedosta ja osaamisesta on siis tullut yhä tärkeämpi 

menestystekijä yrityksille. (Lönnqvist et al., 2005.) Osaavasta henkilöstöstä on 

tullut työelämän niukkuusresurssi. Yritysten kilpailuetu perustuu pitkälti henkilöstön 

osaamiseen. Tästä syystä henkilöstön osaamisella on merkittävä rooli yritysten 

tulevaisuuden kannalta. Henkilöstön kehittäminen parantaa yrityksen mainetta ja 

houkuttelee näin hyviä työntekijöitä yrityksen palvelukseen. Se myös parantaa 

yrityksen sidosryhmäsuhteita ja auttaa sitä kautta parantamaan prosesseja. 

(Järvensivu, et al. 2011, 75.; Otala 2008.)  

 

Osaamisen johtaminen yrityksissä on jatkuvasti liikkeessä oleva, monitasoinen ja 

–tahoinen ilmiö. Se on yrityksen toiminta- ja kilpailukyvyn vahvistamista ja 

kontrolloimista osaamispohjan avulla. Osaamisen johtaminen kattaa kaiken 

sellaisen toiminnan, jonka avulla yrityksen strategian edellyttämää osaamista 

ylläpidetään, kehitetään, uudistetaan ja hankitaan. Osaamisen johtamisella 
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tavoitellaan organisaation tulevaisuuden tahtotilaa. Yrityksen strategiset linjaukset 

suuntaavat osaamisen kehittämistä ja johtamista yrityksen kaikilla tasoilla. (Viitala 

2005, 14 -15.) 

 

Finanssiala on jatkuvassa muutoksessa asiakkaiden käyttäessä yhä enemmän 

verkkopankkipalveluita. Myös finanssialan regulaation kiristyminen vaikuttaa 

työntekijöiden osaamisvaatimuksiin. Nyt toteutettava tutkimus on ajankohtainen, 

koska tutkittavassa yksikössä on käyty läpi iso organisaatiomuutos ja samalla 

yksikköön on tullut uusia tiimejä ja uusia esimiehiä. Uudessa mallissa eri tiimit ovat 

differoituneet jonkin verran ja tämä tarkoittaa sitä, että eri tiimeissä tarvitaan 

erilaista osaamista kuin ennen. Tämä on mielenkiintoinen haaste osaamisen 

johtamisen kannalta. Viitalan (2005, 29) mukaan toimintaympäristön muutos 

saattaa pakottaa ihmiset ja kokonaiset yritykset poisoppimaan vanhoista ajattelu- 

ja toimintatavoista sekä samalla haastaa toimimaan täysin uudella tavalla. 

Oppimista saattaa tapahtua siis niin, että reagoidaan muutokseen.  

 

Tämän pro gradu –tutkielman empiirinen osuus toteutetaan tapaustutkimuksena 

case-organisaatio Nordea Pankki Suomi Oyj:ssä. Kohde organisaatio on käynyt 

läpi monta organisaatiomuutosta menneinä vuosina. Pankin toimintaa ohjaavat 

arvot, joiksi on määritelty One Nordea team, it´s all about people ja great customer 

experiences. Osaamisen ja osaamisen johtamisen kannalta arvot ovat ensisijaisen 

tärkeitä. Arvoissa jo todetaan, että kaikki on ihmisistä kiinni ja myös se, että 

tavoitteisiin pyritään yhtenä joukkueena. Näin pyritään saamaan mahtavia 

asiakaskokemuksia ja pärjäämään yhä kovenevassa pankkien välisessä 

kilpailussa. Osaamista ja osaamisen johtamista on tutkittu paljon ja siitä on tehty 

paljon tieteellistä kirjallisuutta. Tässä tutkimuksessa perehdytään erityisesti siihen, 

miten osaamisen johtaminen ilmenee finanssialan asiantuntijaorganisaatiossa eli 

sovelletaan olemassa olevia teorioita uuteen yksittäiseen tapaukseen. 
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1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat 

 

Tämän pro gradu –tutkielman tavoitteena on esitellä ja analysoida osaamisen 

johtamisen nykytilaa sekä tuottaa käytännön suosituksia kohdeorganisaation 

lähiesimiehille henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Lisäksi selvitetään miten 

osaaminen ymmärretään organisaatiossa ja kenellä on vastuu asiantuntijan 

osaamisesta. Tavoitteeseen pyritään tutustumalla osaamisen, oppimisen ja 

osaamisen johtamisen kirjallisuuteen sekä empiirisen tutkimuksen avulla. Saatuja 

tutkimustuloksia analysoidaan ja verrataan teoreettiseen viitekehykseen. Tutkija 

työskentelee itse kohdeorganisaatiossa ja tutkimusidea syntyi kun havaittiin, että 

organisaatiomuutoksen jälkeen tarvitaan uudenlaista osaamista. Lähiesimiehiltä 

vaaditaan tässä muutoksessa myös paljon, koska heidän pitää tutustua uusiin 

tiiminjäseniinsä ja alkaa johtamaan heidän osaamistaan. Näistä keskusteluista ja 

pohdinnoista muotoutuivat tämän pro gradu –tutkielman tutkimuskysymykset. 

 

Päätutkimuskysymyksenä tässä pro gradu –tutkielmassa on: 

Miten osaamista johdetaan ja kehitetään asiantuntijaorganisaatiossa? 

 

Alakysymyksiksi valikoituivat: 

Mitä osaamisella tarkoitetaan asiantuntijaorganisaatiossa? 

Mitä on osaamisen johtaminen? 

Millä keinoilla osaamista voidaan kehittää tai hankkia lisää? 

Mitä keinoja esimiehellä on asiantuntijan osaamisen kehittämiseksi? 
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1.3 Rajaukset ja keskeiset käsitteet 

  

Tutkielmassa keskitytään tarkastelemaan asiantuntijaorganisaation osaamista ja 

sen kehittämistä. Tutkimuksen ulkopuolelle jää organisaation oppiminen ja 

strategiatason toiminnan suunnittelu osaamisen kehittämisessä. Empiirinen 

tutkimus on rajattu koskemaan Nordea Private Bankingin (varainhoidon) 

pääkaupunkiseudun aluetta, sen yksikön johtajia ja asiakasvastuullisia 

sijoitusjohtajia. Tutkimuksen ulkopuolelle rajataan pääkaupunkiseudun 

ulkopuolinen alue ja asiantuntijan työtä tukevat yksiköt. Tutkittavassa yksikössä on 

viisi erillistä tiimiä ja näillä kaikilla lähiesimies. Jokaisessa tiimissä työskentelee 

kymmenen sijoitusjohtajaa ja kaksi sijoitusassistenttia. Yksikössä tehtävä työ 

edellyttää itsenäistä työorientaatiota ja kokonaisuuksien hallintaa. Sijoitusjohtajan 

on hankittava ja arvioitava tietoa, kehitettävä ratkaisuvaihtoehtoja ja tehtävä 

päätöksiä. Hyvät vuorovaikutus ja yhteistyötaidot ovat välttämättömiä työssä 

menestymisen kannalta. 

Tutkielman teoreettisen viitekehyksen muodostavat viisi keskeistä käsitettä: 

Osaaminen, oppiminen, työssäoppiminen, osaamisen johtaminen ja osaamisen 

kehittäminen.  

Osaaminen muodostuu tiedoista, taidoista, kokemuksista, asenteista, 

vuorovaikutuksesta muihin toimijoihin sekä organisaation prosesseista, kulttuurista 

ja toimintamalleista (Sydänmaanlakka, 2002, 1-2). 

Yksilön oppimisella tarkoitetaan usein kapeasti tietojen ja taitojen omaksumista. 

Oppimista voidaan kuitenkin pitää monimutkaisena prosessina. Monimutkaiseksi 

prosessin tekee oppijan oma historia ja ajatusmallit joihin oppija peilaa uutta tietoa. 

(Viitala 2005, 136.) 

Viitala (2005, 38) määrittelee osaamisen johtamisen olevan systemaattista 

johtamistyötä, jonka tarkoituksena on varmistaa yrityksen tavoitteiden ja 

päämäärien edellyttämä osaaminen nyt ja tulevaisuudessa. 
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Osaamisten tunnistaminen on lähtökohtana osaamisen kehittämiselle. On 

selvitettävä mitä osaamista yrityksessä on, mitä tarvitaan ja mikä on näiden 

osaamisten nykytilanne. (Viitala 2005, 86.) Osaamisen kehittämisessä on kyse 

kaikkien osaamisalueiden parantamisesta (Löfstedt 2001, 120). 

 

 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

 

Tämä pro gradu –tutkielma koostuu kuudesta pääluvusta niitä tarkentavista 

alaluvuista. Johdantokappaleessa esitellään työn tausta ja perehdytetään lukija 

aiheeseen. Toisessa ja kolmannessa luvussa luodaan tutkielmalle teoreettinen 

viitekehys. Luvuissa perehdytään osaamisen, oppimisen ja osaamisen johtamisen 

tieteelliseen kirjallisuuteen. Neljännessä luvussa käydään läpi empiirisen osan 

vaiheet ja esitellään kohdeorganisaatio sekä tutkimusaineisto. Viidennessä 

luvussa esitellään tulokset jotka saatiin haastatteluiden avulla. Viimeisessä 

luvussa muodostetaan synteesi empiirisen osan tuloksista ja teoreettisesta 

viitekehyksestä sekä ehdotetaan jatkotoimenpiteitä kohdeorganisaatiolle. 
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2 Osaaminen ja oppiminen työssä 

Tässä toisessa luvussa käsitellään osaamista, oppimista ja työssäoppimista. 

Aluksi tarkastellaan mitä osaaminen on ja mistä se muodostuu. Hahmotetaan mitä 

oppiminen on ja miten sitä tapahtuu. Erotellaan yksilön oppiminen ja organisaation 

oppiminen. Luvussa kartoitetaan myös sitä mitä osaaminen 

asiantuntijaorganisaatiossa on ja mistä se muodostuu ja miksi se on niin tärkeätä. 

Tässä toisessa luvussa esittelen myös tieteellisen kirjallisuuden näkökulmia työssä 

oppimiseen. Työssä oppiminen on tärkeää asiantuntijaorganisaatiossa, koska 

asiantuntijan kehittyminen tapahtuu pitkälti kokemuksen karttumisen kautta. 

 

 

2.1 Osaaminen 

 

Työelämän jatkuva muutos ja vauhdilla etenevä kehitys ovat suuri haaste yritysten 

henkilöstön osaamiselle. Laatuvaatimukset, dynaamisuus ja asiakaslähtöisyys 

lisäävät osaamisen vaatimuksia yritysten henkilöstölle. (Hätönen, 2000, 9.) 

Yritystoiminta siirtyy fyysisten tuotteiden tuottamisesta palveluiden tuottamiseen ja 

tietotoimintaan jossa tärkein raaka-aine ja resurssi ovat tieto ja osaaminen sekä 

tärkein prosessi on oppiminen (Otala 2008, 15).  

 

Yksilön osaamisesta puhuttaessa käytetään monia eri käsitteitä. Puhutaan 

tietotaidosta, pätevyydestä, kompetenssista ja ammattitaidosta. Englanninkielessä 

käytetään usein termejä know-how, competence tai competency.  Competence 

viittaa kuitenkin yleensä kyvykkyyteen, kapasiteettiin vastata työn asettamiin 

vaatimuksiin (Dubois, 1993, 9). Competency puolestaan on henkilön piilevä 

ominaisuus, joka voi olla taito, piirre, motiivi, tietokokonaisuus mitä hän käyttää. Se 

voi myös olla näkemys sosiaalisesta roolista tai omakuvasta jolla henkilö saa 

aikaan haluttuja työsuorituksia (Boyatzis, 1982, 20 - 21). Työelämässä vaadittavia 

valmiuksia kuvataan yleensä nykyisin termillä kompetenssi, josta Suomessa 

käytetään myös käsitettä ammattitaito, jolla tarkoitetaan henkilön tietoja, taitoja, 

asenteita ja valmiuksia. (Viitala 2008, 113.) 
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Osaaminen muodostuu tiedoista, taidoista, kokemuksista, asenteista, 

vuorovaikutuksesta muihin toimijoihin sekä organisaation prosesseista, kulttuurista 

ja toimintamalleista (Sydänmaanlakka, 2002, 1-2). Näkökulma osaamiseen riippuu 

kuitenkin siitä käsitelläänkö osaamista yksilötasolla vai organisaatiotasolla. 

Organisaation osaamisen sanotaan olevan enemmän kuin sen yksilöiden 

osaamisten summa. Organisaation oppiminen tapahtuu yksilöiden oppimisen 

kautta eli organisaation oppimiskyky riippuu yksilöiden kyvystä oppia. Yksilöiden 

oppiminen ja osaaminen mahdollistavat organisaation oppimisen ja kehittymisen. 

(Strömmer, 1999, 183). 

 

Hovilan ja Okkosen (2006, 51) mukaan osaaminen voidaan määritellä kyvyksi 

soveltaa tietämystä johonkin tehtävään. Heidän näkemyksen mukaan yksilön 

osaaminen voi olla piilossa ja organisaatio hyötyy siitä vasta kun osaaminen 

saadaan muutettua näkyväksi toiminnaksi.  Prusak (1997) määritteli yrityksen 

kilpailukyvyn riippuvan siitä mitä yrityksessä osataan, miten osaamista käytetään 

ja kuinka nopeasti kyetään oppimaan uutta.  

 

Osaaminen voidaan jakaa yksilöosaamiseen ja organisaatio-osaamiseen. 

Yksilöosaaminen on henkilöön sitoutunutta teoreettista ja käytännöllistä tietoa ja 

taitoa, joiden kautta henkilön ammatillinen osaaminen muodostuu. Se on myös 

henkilön kykyä saavuttaa laadulliset ja määrälliset työhön asetetut tavoitteet. 

Yksilöosaaminen on sitoutuneena henkilön persoonaan. Organisaatio-osaamista 

on kaikki se mikä liittyy tietojärjestelmiin, työkaluihin ja työskentelymenetelmiin. 

(Ahvo-Lehtinen & Maukonen 2005, 18 - 21.)  

 

Virkkusen (2002, 34) näkemyksen mukaan osaaminen on muuttunut entistä 

yhteisölisempään suuntaan. Osaamisessa painotetaan yhä enemmän tiimin tai 

organisaation osaamista yksilön osaamisen sijaan. Entistä tärkeämpänä nähdään 

myös verkostojen olemassa olo ja niiden hallinta. Osaamisen laatuvaatimus on 

myös muuttunut kohti laajempien kokonaisuuksien hallinnan suuntaan. 
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2.1.1 Hiljainen tieto osaamisen johtamisen haasteena 

 

Hiljaisen tiedon (tacit knowledge) käsitteen toi tunnetuksi Michael Polanyi jo 1940-

luvulla. Polanyin mukaan eksplisiittisesti (näkyvä tieto) ilmaistun tiedon pohjalla on 

aina jotain ilmaisematonta ja siten kaikki tieto on joko hiljaista tietoa tai pohjautuu 

hiljaiseen tietoon. Suurin osa kokemuksen kautta saatavasta tiedosta ja 

osaamisesta organisaatiossa on hiljaista tietoa. (Grant 2007, 173 -174.) Hiljainen 

tieto on henkilökohtaista, kokemukseen perustuvaa, vaikeasti kerrottavissa ja 

siirrettävissä olevaa tietoa. Hiljaista tietoa ovat omakohtaiset käsitykset, 

aavistukset ja intuitiot. Hiljainen tieto ilmenee henkilön toiminnassa, kokemuksissa, 

ihanteissa, tunteissa ja arvoissa. (Puusa & Reijonen 2011, 47 – 48.) 

 

Otala (2008, 26) kuvaa hiljaista tietoa tiedoksi, jota on vaikea pukea sanoiksi. 

Hiljainen tieto perustuu arvoihin, uskomuksiin, tunteisiin, käsityksiin, tietotaitoon, 

kokemukseen ja intuitioon. Otalan mukaan ammattilainen tietää hiljaisen tiedon 

avulla miten jokin työsoritus on tehtävä, jotta päästään haluttuun lopputulokseen. 

Moni yritys on alkanut selvittää miten se voisi taltioida ja hyödyntää pitkän 

kokemuksen omaavien työntekijöidensä hiljaista tietoa ja erityisesti miten sitä 

pystyttäisiin siirtämään nuoremmille ennen vanhempien kollegoiden jäämistä 

eläkkeelle. Hiljainen tieto ei siirry itsestään vaan vaatii ohjausta ja uudenlaisia 

toimintatapoja ja menetelmiä. Hiljaisen tiedon tärkeys ja esille tuominen on 

nostanut monilla aloilla koko osaamisen johtamisen valokeilaan. (Otala 2008, 26.) 

 

Nonaka (1994) toi hiljaisen tiedon käsitteen osaamisen johtamista käsittelevään 

keskusteluun.  Hän huomasi tutkijakollegoidensa kanssa, että luovat ratkaisut, 

innovatiivisuus ja tuloksellinen toiminta rakentuvat usein yrityksessä johonkin 

osittain piilossa olevaan. Hiljaisen tiedon merkitys taitoa vaativassa 

työsuorituksessa näyttäytyi vahvana, mutta siihen oli vaikea päästä käsiksi. 

Nonaka esitti, että yritysten tulisi pyrkiä löytämään arvokas hiljainen tieto ja 

tuomaan se esiin ja yrityksen hyödynnettäväksi. Tarkoituksena oli saada yrityksen 

hiljainen tieto paremmin hyödynnettyä.  
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Osaamisen johtamisen näkökulmasta on tärkeää määritellä mitä on organisaation 

hiljainen tieto, eksplisiittinen tieto, osaaminen ja kokemus sekä miten niitä ollaan 

siirtämässä. Yrityksillä olisi hyvä olla osaamisen, tiedon ja kokemuksen 

siirtosuunnitelma. Sillä voidaan turvata yrityksen kilpailukyky myös jatkossa. Näin 

varmistutaan siitä, että henkilöstön osaaminen ja kokemus siirtyvät henkilöltä 

toiselle. Johtamisen kannalta ongelmallista on hiljaisen tiedon tunnistaminen ja 

esille saaminen koska hiljainen tieto on henkilöön sitoutunutta piilossa olevaa 

tietoa. (Virtainlahti 2006, 51.)  

 

Hiljaisen tiedon siirtämisessä ja siirtosuunnitelmissa keskitytään usein pelkästään 

asiantuntijan hiljaisen tiedon siirtämiseen toiselle asiantuntijalle. Hiljaisen tiedon 

siirtäminen pitäisi koskea myös johtajia. Suunnittelussa tulisi huomioida myös 

tulevaisuuden strategian kannalta keskeiset johtajuuden osaamistarpeet.  Tämä 

tukee näkemystä jonka mukaan yritysten on kasvatettava johtajia tulevaisuutta 

varten. (Bourdeau & Ramstad 2008, 300.) 

 

Osaamisen johtamisen suurena haasteena voidaan nähdä hiljainen tieto, koska se 

on henkilöön sitoutunutta organisaatiolle arvokasta tietoa. Työntekijän poistuessa 

eläkkeelle tai toisen yrityksen palvelukseen myös hiljainen tieto siirtyy pois 

yrityksen käytöstä, mikäli sitä ei ole ennen pois siirtymistä ehditty siirtää muille 

organisaation jäsenille. Monien tutkimusten mukaan hiljaisen tiedon merkitys 

yrityksille on huomattavan suuri ja siksi sen siirtämiseen kannattaa panostaa. 

Hiljaisen tiedon tunnistaminen ja siirtäminen on aina ajankohtaista, mutta 

erityisesti se korostuu henkilön siirtyessä eläkkeelle. Organisaatiosta poistuu 

tällöin valtava määrä kokemusta, mikäli sitä ei ole siirretty ennen eläköitymistä. 

Tämä haaste on myös finanssisektorin toimijoilla edessä lähivuosina. Hiljaisen 

tiedon siirtäminen ei ole nopea ja yksinkertainen prosessi vaan vaatii aikaa ja 

yhteistyötä. Menetelmiä joita voidaan käyttää hiljaisen tiedon siirtoon 

organisaatiossa, ovat muun muassa parityöskentely ja mentorointi. Yhtenä 

vaihtoehtona voidaan myös käyttää seuraajasuunnitelmia, joissa tehdään 

suunnitelma eläkkeelle siirtyvän asiantuntijan seuraajasta ja mietitään keinoja 

hiljaisen tiedon siirtämiseksi. 
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2.1.2 Osaaminen asiantuntijaorganisaatiossa 

 

Asiantuntijaorganisaatio on palveluyrityksen erikoislaji, asiantuntijaorganisaation 

tulonlähde on sen oman osaamisen myyminen (Sveiby 1990, 36). Kaikki 

asiantuntijaorganisaatiot ovat palveluorganisaatioita ja useimmat organisaatiot 

ovat osittain asiantuntijaorganisaatioita. Organisaatiota, jonka henkilöstöstä 

valtaosa on asiantuntijoita, ja muuta henkilöstöä suhteessa vähän, kutsutaan 

asiantuntijaorganisaatioiksi (Sipilä 1996, 23.) 

Asiantuntijaorganisaation keskeisiä tunnuspiirteitä ovat muun muassa: 

- Työhön liittyy runsaasti analysointia, monimutkaista ongelmanratkaisua ja 

suunnittelua. 

- Organisaatio tuottaa uutta ja innovatiivista. 

- Henkilöstön osaamistaso ja peruskoulutustaso on yleensä korkea ja 

asiantuntijatehtävien määrä suhteessa muihin tehtäviin on suuri. 

- Organisaation riippuvuus henkilöstöstä on suuri ja henkilöiden korvaaminen     

on hankalaa. 

- Yrityksen arvo on yhtä kuin työntekijöiden yhteenlasketut tiedot. 

- Henkilöstöä koulutetaan aktiivisesti. 

- Se työskentelee monimutkaisissa ongelmanratkaisuissa. 

- Ihmispääoman osuus kokonaispääomasta on vallitseva. 

- Yritys myy ja tarjoaa ainutlaatuisia, asiakkaisiin sopeutettuja tavaroita tai 

palveluita. 

- Tieto on suurelta osin sidoksissa yksilöihin. 

(Sipilä 1996, 23; Sveiby 1990, 40.) 
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Asiantuntijayrityksessä työskentelee paljon korkeasti koulutettuja ihmisiä, joilla on 

opittua, teoreettista tietoa. Asiantuntijayrityksessä tieto ei rajoitu ainoastaan 

yksittäisen työntekijän tietopääomaan, yrityksessä on myös kokemuspohjaista 

tietoa. Teoreettinen tieto on tärkeää yrityksen menestymisen kannalta, mutta lähes 

yhtä tärkeää on kokemuspohjainen tieto (Sveiby, 1990, 40.) 

Viitalan (2005, 114) mukaan ammattitaito on kokonaisvaltainen asia, jota on 

vaikea nähdä osien summana. Ammattitaito muodostuu tiedoista, taidoista, 

valmiuksista ja asenteista. Osaamisen kehittämisen näkökulmasta sitä on 

kuitenkin jotenkin kyettävä erittelemään ja arvioimaan yksityiskohtaisemmin. 

Erittelyä selkiyttävät jäsennykset joita on tehty muun muassa kasvatustieteessä 

ammattikasvatuksen puolella. Työelämän kehittyviä vaatimuksia käsittelevässä 

keskustelussa puhutaan työelämäkvalifikaatioista. Niillä tarkoitetaan työntekijöiden 

työssä ja työorganisaatiossa vaadittuja valmiuksia. Ammattitaito koostuu 

monenlaisista kvalifikaatiosta. Näitä ovat muun muassa yleiset kvalifikaatiot, 

ammattikohtaiset kvalifikaatiot ja tehtävä kohtaiset kvalifikaatiot. Yleisiä 

kvalifikaatioita ovat ongelmanratkaisutaidot, sosiaaliset taidot ja sopeutumiskyky. 

Ammattikohtaiset kvalifikaatiot liittyvät tietyn ammatin harjoittamiseen esimerkiksi 

terveydenhuoltoalalla hyvät vuorovaikutustaidot. Tehtäväkohtaisia kvalifikaatiota 

vaaditaan tietyn tehtävän hoitamiseen. Osaa näistä elementeistä voitaisiin kutsua 

osaamiseksi. Osa taas on sellaisia valmiuksia joita ei voi koulutuksella hankkia 

vaan ovat henkilökohtaisia kykyjä. 

 

Ammattitaidon rakentumista voidaan kuvata osaamispyramidin avulla. Pyramidin 

eri tasot edustavat erityyppistä ammattitaidon osa-aluetta. Mitä alempana jokin 

kvalifikaatio on, sitä lähempänä se on henkilön persoonallisuutta ja ihmisenä 

kehittymistä. Mitä ylemmäs pyramidissa mennään, sitä läheisemmin kvalifikaatio 

liittyy suoritettavaan tehtävään (kuvio 1).  
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Kuvio 1. Osaamispyramidi. (Viitala 2005, 116) 

 

Kuviosta 1 nähdään, että oman ammattialan osaamisen lähelle sijoittuu 

organisaatio-osaaminen, jolla tarkoitetaan yrityksen liikeidean, strategian, 

rakenteen ja systeemin tuntemusta sekä verkostojen tuntemista. Organisaatio-

osaaminen vaikuttaa suuresti siihen miten yksilön henkilökohtainen osaaminen 

kanavoituu yrityksen hyödyksi. Kokemuksen karttuessa organisaatio-osaaminen 

lisääntyy, mutta sitä voidaan myös nopeuttaa koulutuksella, työnkierrolla ja 

yhteistyöprojekteilla. Osaamispyramidin keskeltä löytyvä sosiaaliset taidot 

vaikuttavat siihen miten henkilö tulee toimeen muiden ihmisten kanssa, miten hän 

tunnistaa toisten tunnetiloja ja osaa hallita itseään. Sosiaalisesti taitava ihminen 

pystyy myös ohjaamaan ja motivoimaan muita ihmisiä ja osaa ratkaista 

ristiriitatilanteita. Osaamispyramidin toisiksi alimmalta tasolta löytyy luovuus ja 

ongelmanratkaisukyky, joita voidaan kutsua myös innovatiivisiksi kvalifikaatioiksi. 

Tässä korostuu kyky ratkaista ennestään tuntemattomia ongelmia ennestään 

tuntemattomissa tilanteissa. Normatiiviset kvalifikaatiot löytyvät osaamispyramidin 

pohjalta. Nämä persoonalliset valmiudet kuten itseluottamus, tunneäly, oma-

aloitteisuus sekä paineen sietokyky kuuluvat ihmisen luonteenpiirteisiin. Niiden 

kehittyminen on monen asian summa, eikä niihin voi ulkopuolelta vaikuttaa yhtä 

suoraviivaisesti kuin kognitiivisiin taitoihin. Mitä tietoisempi ihminen on 
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normatiivisista kvalifikaatioistaan, sitä paremmin hän voi kehittää henkisiä 

valmiuksiaan. (Viitala 2005, 116 – 119.) 

 

Asiantuntijaorganisaatiossa osaaminen on organisaation toiminnan ja kilpailukyvyn 

kannalta kriittistä omaa pääomaa. Tämä aineeton pääoma voidaan määritellä 

monella tavalla.  Aineettomalla pääomalla tarkoitetaan niitä yrityksen ei-fyysisiä 

asioita, jotka tuottavat hyötyä tulevaisuudessa. Aineeton pääoma on näkymätöntä. 

Aineeton pääoma liittyy kiinteästi sekä tietoon ja kokemukseen että organisaation 

asiakkaisiin ja teknologioihin. (Lönnqvist et al. 2006, 24.)  

Lönnqvist (2006) jaottelee aineettoman pääoman osa-alueita seuraavasti: 

Inhimillinen 

pääoma 

Suhdepääoma Rakennepääoma 

- osaaminen 

- henkilö-

ominaisuudet 

- asenne 

- tieto 

- koulutus 

- suhteet  

asiakkaisiin 

- suhteet muihin 

sidosryhmiin 

- maine 

- brändit 

- 

yhteistyösopimuk- 

set 

- arvot ja kulttuuri 

- työilmapiiri 

- prosessit ja 

järjestelmät 

- dokumentoitu tieto 

- immateriaalioikeudet 

Taulukko 1. Aineettoman pääoman osa-alueet (Lönnqvist 2006, 25). 

Inhimilliseen pääomaan kuuluvat organisaation työntekijöihin ja johtajiin liittyvät 

asiat, kuten osaaminen, henkilöominaisuudet, asenne, tieto ja koulutus. 

Inhimillinen pääoma on yksittäisten ihmisten omistamaa, joten organisaation ei 

täysin pysty sitä kontrolloimaan. Suhdepääomaan voidaan laskea organisaatioon 

ja sen ulkopuolisiin sidosryhmiin liittyvät aineettomat tekijät. Sanotaan, että 

suhdepääoma on organisaation omistamaa. Usein kuitenkin esimerkiksi 

asiakassuhteet ovat yksittäisten henkilöiden luomia ja sidoksissa näihin 

henkilöihin. Rakennepääomaan kuuluvat organisaation omistamat asiat kuten 

arvot, kulttuuri, prosessit, dokumentoitu tieto sekä immateriaalioikeudet. 
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Rakennepääoman osat ovat organisaation omistamia, mutta usein ne ovat 

työntekijöiden luomia. Rakennepääomaan liittyvät asiat jäävät yritykseen vaikka 

henkilö jäisi eläkkeelle tai vaihtaisi toiseen yritykseen. Rakennepääoman 

muodostuminen kestää usein hyvin pitkään ja esimerkiksi organisaatiokulttuuriin 

liittyviä asioita ei muuteta hetkessä. (Lönnqvist 2006, 25.)  

Sveiby (1997) kehitti oman mallinsa aineettoman pääoman mittareista ja jakaa 

aineettoman pääoman kolmeen kokonaisuuteen taulukon 2 mukaisesti. 

Intangible Assets 

 

External 

structure 

 

(brands, 

customer and 

supplier 

relations) 

Internal 

structure 

 

(the 

organization: 

management, 

legal structure, 

manual systems, 

attitudes, R&D, 

software) 

Individual competence 

 

(education, experience) 

Taulukko 2. Aineettoman pääoman osa-alueet (Sveiby 1997, 12). 

Ulkoinen rakenne (External structure) pitää sisällään suhteet asiakkaisiin ja 

tavarantoimittajiin. Myös brändi, tavaramerkit, maine ja imago ovat osa ulkoista 

rakennetta. Ulkoisen rakenteen arvo riippuu pitkälti siitä miten yritys pystyy 

ratkaisemaan asiakkaidensa ongelmat. Sisäiseen rakenteeseen (Internal 

structure) kuuluvat patentit, konseptit, mallit ja tietojärjestelmät. Usein nämä edellä 

mainitut ovat organisaation omistamia, mutta työntekijöiden luomia. 

Organisaatiokulttuuri ja työyhteisön henki kuuluvat myös sisäiseen rakenteeseen. 

Työntekijöiden pätevyys (Employee competence) pitää sisällään henkilöstön 

koulutuksen ja kokemuksen. Työntekijöiden pätevyys määrittää kapasiteetin jolla 

he toimivat erilaisissa tilanteissa luodakseen aineetonta ja näkyvää pääomaa 

yritykseen. (Sveiby 1997, 10 – 12.) 
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Sveibyn (1997) kehittämä mittaristo sopii hyvin asiantuntijayritysten aineettoman 

pääoman hahmottamiseen. Mittaristossa kaikille kolmelle osa-alueelle otetaan 

mittareita kolmesta ryhmästä. Ryhmiä ovat kasvu ja uusiutuminen, tehokkuus ja 

pysyvyys. Lähtökohtana on määrittely kenelle mittaristo laaditaan. Mittaristo 

voidaan laatia yrityksen johdolle tai osakkeenomistajia varten. Mielenkiintoista 

mallissa on, että siinä jaetaan työntekijät ryhmiin, yleensä ammattilaisiin ja 

tukihenkilöihin. Ammattilaiset ovat niitä, jotka suunnittelevat, tekevät ja myyvät 

tuotteet tai palvelut. Tukihenkilöitä ovat yrityksen johto ja hallinto. Työntekijöiden 

pätevyyttä mitattaessa keskitytään vain ammattilaisten osaamisen mittaamiseen. 

Sisäisen rakenteen mittaamisessa tarkastellaan tukihenkilöiden pätevyyttä. 

Ulkoisessa rakenteessa tutkitaan asiakkaisiin liittyviä asioita. Myös asiakkaita 

voidaan ryhmitellä pätevyyttä lisääviin, rakenteen kehittymistä lisääviin ja yrityksen 

imagoa parantaviin asiakkaisiin. (Viitala 2005, 99 – 100.) 

 

2.2 Oppiminen 

 

Ihminen oppii tekemällä ja kokemalla, onnistumisten ja epäonnistumisten kautta. 

(Otala 2008, 67) Kolb (1984) määritteli oppimisen prosessiksi, ei tuotokseksi. 

Hänen mukaansa aikuisen kokemuksellinen oppiminen vaatii tiedon saantia 

ulkopuolelta ja vuorovaikutusta ympäristön kanssa sekä tiedon aktiivista kokeilua. 

Kokeilusta syntyy kokemus. Kolbin mukaan oppija tarvitsee tekemiseen 

toiminnallisia taitoja, kokemiseen sosiaalista vuorovaikutusta, reflektointiin tiedon 

käsittelytaitoja ja käsitteellistämiseen omaa ajattelua ja analyyttisia taitoja. 

 

Viitalan (2005, 135) mukaan ihmisten on kautta historian pitänyt pystyä oppimaan 

nopeasti ja jatkuvasti selviytyäkseen. Tämä asia ei ole muuttunut mihinkään, mutta 

työelämän kasvanut muutosvauhti on myös kiihdyttänyt oppimisvaatimuksia. 

Työnteon dynaamisuus ja muuttuva työympäristö edellyttävät taitoa itsenäiseen ja 

tehokkaaseen oppimiseen. Jokaisella yksilöllä on vastuu omasta oppimisesta. 

 

Jatkuvassa kehityksessä omasta osaamisesta on pidettävä huolta. Samaan 

aikaan on hankittava uusia tietoja ja taitoja sekä uusia työkaluja myös oppimiseen. 
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(Hätönen 2000, 9.) Viime vuosikymmeninä on puhuttu paljon elinikäisen oppimisen 

(life long learning) välttämättömyydestä. Viitalan (2005, 135) mukaan elinikäisellä 

oppimisella ei viitata pelkästään aikuiskoulutukseen ja ammatinvaihtoon työuran 

aikana vaan kaikkeen oppimiseen johon muuttuva maailma ja elinympäristö 

meidät haastavat.  

 

2.2.1 Yksilön oppiminen 

 

Yksilön oppimisella tarkoitetaan usein kapeasti tietojen ja taitojen omaksumista. 

Oppimista voidaan kuitenkin pitää monimutkaisena prosessina. Monimutkaiseksi 

prosessin tekee oppijan oma historia ja ajatusmallit joihin oppija peilaa uutta tietoa. 

(Viitala 2005, 136.) 

Otalan (2008, 65) mukaan oppiminen voi olla tietoista tai tiedostamatonta. Työssä 

tiedostamaton oppiminen liittyy usein yrityskulttuuriin ja toimintatapoihin johon 

liittyy hiljaista tietoa ja joissa ympäristö opettaa henkilöä huomaamatta toimimaan 

oikein. Tietoista oppimista tapahtuu silloin kun oppija nähdään aktiivisena, 

tavoitteisiin pyrkivänä ja palautehakuisena toimijana. 

Yhtä yleispätevää oppimisteoriaa ei ole olemassa. Oppimisnäkemykset 

ryhmitellään usein behavioristiseen, kognitiiviseen, konstruktiiviseen ja 

humanistiseen näkemykseen.  

Behavioristisen oppimisnäkemyksen mukaan oppiminen on yhtä kuin 

käyttäytymisen muutos joka aiheutuu ulkoisesta tekijästä. Oppijaa pidetään 

passiivisena toimijana joka ohjautuu ulkoisten ärsykkeiden mukaisesti. (Viitala 

2005, 136.) Behavioristisen oppimisnäkemyksen mukaan yksilö imee itseensä 

käyttäytymismalleja jotka lujittuvat ja joista pidetään kiinni, kun taas toiset putoavat 

pois (Sigel ja Cocking 1977). Oppimisen määrällisen tutkiskelun yhteydessä 

behavioristisen käsityksen mukaan silloin kun oppijassa ei havaita reaktiota, 

oppimista ei tapahdu (Ropo 1984, 10). 

Kognitiivisessa oppimiskäsityksessä korostetaan ajattelua ja ymmärtämistä. 

Oppiminen käynnistyy kun henkilö huomaa eron aikaisempien tietojen ja uuden 
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tiedon välillä. Kognitiivisen oppimiskäsityksen mukaan henkilö on oman 

oppimisprosessinsa aktiivinen toimija ja keskushenkilö. (Viitala 2005, 137.) Tässä 

oppimiskäsityksessä vaikuttavat muun muassa oppijan ominaispiirteet eli 

aikaisemmat tiedot, asenteet ja valmiudet. Myös oppimistulosten kontrolloinnilla on 

vaikutusta oppijaan. (Kuusinen 1991, 48.) 

Äskeisessä kappaleessa todettiin, että kognitiivisessa oppimisnäkemyksessä 

korostuvat tietorakenteet. Konstruktivismi perustuu niiden rakentumisen 

prosesseihin. Tynjälä (1999) määrittelee, että konstruktiivinen oppiminen ei ole 

tiedon passiivista sisäistämistä vaan henkilön aktiivista kognitiivista toimintaa jossa 

uutta tietoa tulkitaan aikaisempien kokemusten pohjalta.  Konstruktivistista 

oppimisnäkemystä voidaan pitää kognitiivisen oppimisnäkemyksen 

laajentamisena. Keskeistä siinä on oppijan tietorakenteen muutos sosiaaliset 

yhteydet huomioiden. Ihminen oppii yhteisen tekemisen kautta ja osallistumalla 

yhteisiin käytäntöihin. (Viitala 2005, 137.)  

Humanistisen oppimiskäsityksen taustalla vaikuttava ihmiskäsitys on hyvin 

positiivinen. Ihmisen oppimispotentiaalia pidetään suurena ja luotetaan siihen, että 

ihminen on luonnostaan utelias ja päämäärähakuinen. Nykyisin yritysmaailmassa 

paljon käytetty mentorointi on tämän suuntainen toimintamalli jossa oppijan 

motivaatioon oppia ja etsiä uutta tietoa. Mentoroijan rooliksi jää lähinnä 

keskustelukumppanina toimiminen. (Viitala 2005, 138.) 

 

2.2.2 Oppiva organisaatio 

 

Oppiminen on muutos yksilön tai organisaation ajattelussa tai toiminnassa. 

Organisaatio jolla on kyky oppia uusia tietoja, taitoja ja toimintatapoja kilpailijoitaan 

nopeammin, omaa kestävää kilpailukykyä. Oppiva organisaatio –termillä kuvataan 

usein organisaation toimintatapaa. Oppiva organisaatio pystyy reagoimaan 

ympäristön muutoksiin ja soveltamaan oppimaansa nopeasti ja muuttamaan 

toimintatapojaan. Oppiva organisaatio myös ottaa opiksi virheistään ja virheet 

kuuluvatkin sen oppimisprosessiin. (Huuhka 2010, 85 - 86.) 



  26 

 

Senge (1990) on määritellyt, että oppiva organisaatio kehittää jatkuvasti kykyään 

luoda omaa tulevaisuuttaan. Kilpailukykyiset organisaatiot oppivat nopeammin 

kuin kilpailijat. Oppiminen on tiedon sisäistämistä ja kykyä soveltaa sitä haluttuun 

tarkoitukseen. Senge (1990) tiivisti viisi oppivan organisaation osatekijää jotka hän 

näkee tärkeänä. Viisi tekijää ovat systeemiajattelu, itsehallinta, sisäiset 

toimintamallit, yhteinen visio ja tiimioppiminen. Systeemiajattelun kautta pystytään 

hallitsemaan kokonaisuksia. Sengen mukaan systeemiajattelua tarvitaan nyt 

enemmän kuin koskaan johtuen tiedon määrän suhteesta omaksumiskykyyn ja 

asioiden monimutkaisuudesta sekä nopeasta muutostahdista. Systeemiajattelun 

kautta hahmotetaan rakenteita vuorovaikutteisten tilanteiden taustalla. 

Systeemiajattelun avulla hahmotetaan kokonaisuuksia. Itsehillintä tarkoittaa sitä, 

että yksilöt pystyvät itse vaikuttamaan omaan kehittymiseensä ja oppimiseensa. 

Yksilöiltä myös odotetaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Sisäiset toimintamallit 

ohjaavat näkemystämme maailmasta ja miten toimimme tietyissä tilanteissa. 

Usein mallit ovat rutiineja, vakiintuneita ajattelu- ja toimintatapoja. Jaettu visio on 

yksi Sengen esille nostamista elementeistä, jossa organisaation jäsenten käsitystä 

yhteisestä tulevaisuudesta muokataan ja selkiytetään. Senge nostaa myös esiin, 

että visiota ei voi luoda eikä antaa irrallaan organisaation jäsenten 

henkilökohtaisista arvoista ja pyrkimyksistä. Tiimioppiminen perustuu keskustelun 

ja dialogin harjoittamiseen. Tiimioppimisen avulla organisaatiolla on mahdollisuus 

sellaisiin oivalluksiin joita yksittäiset yksilöt eivät olisi pystyneet keksimään. Senge 

korostaakin tiimioppimisen olevan taito. 

Argyris ja Schön (1996) tarkoittivat organisaation tasolla tapahtuvalla oppimisella 

kokonaisvaltaista ymmärrystä, suhtautumistapaa, tietotaitoa, toimintaa ja 

käytäntöjä, joihin oppiminen vaikuttaa. Argyris ja Schön olivat erityisen 

kiinnostuneita siitä mitä oppimisesta seuraa käytännössä. Oppiminen voi tapahtua 

joko vallitsevien ajatus- ja toimintamallien sisällä tai se voi asettaa kyseenalaiseksi 

ja uudistaa toimintaa ohjaavia ajatus- ja toimintamalleja. Argyris (1977) nimitti 

olemassa olevien ajatusmallien kautta tapahtuvaa oppimista yksisilmukkaiseksi 

(single-loop) oppimiseksi. Kaksisilmukkaiseksi (double-loop) oppimiseksi Argyris 

nimesi oppimisen joka haastaa ja uudistaa toimintaa ohjaavia ajatus- ja 

toimintamalleja. (Kuvio 2.) 
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Kuvio 2. Yksisilmukkainen ja kaksisilmukkainen oppiminen (Argyris 1977). 

Viitalan (2005, 54) mukaan syvätason oppimista tapahtuu vain, jos organisaation 

jäsenet ovat herkkiä havainnoimaan ympäristön muutoksia ja osaavat arvioida 

omaa toimintaansa niitä vasten. Lisäksi ihmisillä pitää olla kyky muuttaa omia 

toimintatapoja nopeasti ja tehokkaasti. Tarvitaan hyvää reflektiokykyä, henkistä 

joustoa ja oppimiskykyä. Edellä kuvattujen oppimistasojen yläpuolella on vielä 

kolmas oppimisen taso: oppimaan oppiminen. Siinä yritys pystyy arvioimaan 

kykyään uudistaa vallassa olevia ajatusmalleja ja toimintaa niiden varassa. 

Kolmatta oppimisen tasoa Argyris nimitti deutero-loop learningiksi. Yksilötasolla 

tätä kutsutaan metaoppimiseksi tai oppimimaan oppimiseksi. Metaoppimisessa 

kyetään tunnistamaan yksilötasolla omat oppimisstrategiat, niiden heikkoudet ja 

vahvuudet sekä kehittämiskohteet. Samalla pystytään valitsemaan tiettyyn 

tilanteeseen parhaiten sopiva oppimisstrategia ja säätelemään omaa 

oppimisprosessia. 

 

2.2.3 Oppimistavat- ja tyylit 

 

Oppimisesta yksilöllisen tapahtuman tekee oppijan henkilökohtaisten 

tietorakenteiden yksilöllisyys ja oppimistyylin yksilöllisyys (Viitala 2005, 149). Otala 

(2008, 216) toteaa, että jokainen oppii omalla tavallaan, joten tiedon 

hankkimistapa joka sopii toiselle voi olla huono jollekin toiselle. Oppijoita voidaan 
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luokitella monella tavalla. Kolb (1984) on määritellyt neljä oppijatyyppiä: Ideoija, 

pohtija, ratkaisija ja toimija. Ideoijalle (divergoiva tyyli) on konkreettisten 

kokemusten kautta tapahtuva, pohdiskeleva havaintojen teko. Divergoiva oppija 

on luova ja kykenee tarkastelemaan asioita monesta eri näkökulmasta ja löytää 

asioiden väliset riippuvuussuhteet. Pohtijalle (akkommodoiva tyyli) on tyypillistä 

myös tukeutua kokemuksiin, mutta siihen liittyy myös aktiivinen kokeileminen. 

Tälle oppijatyypille on ominaista oppia yrityksen ja erehdyksen kautta. Ratkaisijat 

(assimiloiva tyyli) rakentavat mielellään erilaisia teorioita ja malleja joiden avulla he 

jäsentävät uutta asiaa. Toimijat (konvergoiva tyyli) oppivat kokeilemalla. Nämä 

aktiiviset oppijat osallistuvat mielellään kommentoimalla ja kertomalla omia 

kokemuksiaan. 

Cheetham & Chivers (2001, 270-271) toteavat kokemusperäisen oppimisen 

olevan tehokkain tapa oppia. Omien kokemusten peilaamista teoreettiseen 

tietämykseen ja sen soveltamista vallitsevaan tilanteeseen kutsutaan 

reflektiokyvyksi. Reflektion kautta henkilö tunnistaa omat kehittämiskohteensa ja 

voi tavoitella seuraavaa osaamisen tasoa. Mitä parempi reflektiokyky ihmisellä on 

sitä paremmin hän pystyy jäsentämään oppimaansa. Osaamisen tason 

nostamisen kannalta työn tekeminen kokeneempien kollegoiden kanssa on 

kehittävintä, mutta vaatii myös eniten henkilön reflektiokyvyltä. Viitala (2005, 147.) 

kuvaa Mezirowin (1991) tapaa erotella reflektoinnin eri tasot seuraavasti: 

- Sisällön reflektointi: Omien havaintojen, tunteiden, ajatusten ja tekojen 

arviointi 

- Prosessin reflektointi: Ongelmien ratkaisuun käytettyjen strategioiden arviointi 

- Perusteiden reflektointi: Omille kokemuksille annettujen merkitysten 

tiedostaminen ja kriittinen arviointi. 

Kehittyneimpänä tasona voidaan pitää kriittistä reflektointia. Siinä arvioidaan 

tilanteessa vaikuttaneita olettamuksia ongelman sisällöstä, ratkaisuprosessista ja 

menettelytavoista ja ennakko-oletuksia, missä kontekstissa ongelma asetettiin. 

Seibert (1999, 54 - 60) kuvaa reflektion aktiiviseksi mentaaliseksi prosessiksi. 

Koettuja asioita tutkitaan analyyttisesti ja ajattelusta siirrytään ymmärtämisen 

tasolle. Reflektiivinen oppiminen puolestaan tarkoittaa, että oppija ymmärtää 

toimintojen perustan ja sisäistää sen tietoisesti. Oppiminen on reflektiivistä oppija 
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tehdessä tietoisen oppimispäätöksen ilman, että ulkoinen käyttäytyminen muuttuu. 

Oppimista tapahtuu läpi ihmisen elämän ja oppimista pidetäänkin jatkuvana 

prosessina jota voidaan kuvata kehän muodossa. Kuviossa 3 on havainnollistettu 

Smithin ja Kolbin (1984) luoma oppimisen kehä. 

 

Kuvio 3. Kokemuksellinen oppimiskehä, mukaillen Kolbia 1984. 

Kokemuksellinen oppimiskehä muodostuu yhdistämällä aiemmin esitetyt 

oppimistyylit. Kokemuksellisessa oppimiskehässä oppiminen etenee koettuja 

kokemuksia ja toimintaa reflektoimalla kohti ilmiöiden teoreettista ymmärtämistä ja 

käyttökelpoisempia toimintamalleja. Oppiminen voi alkaa mistä vaiheesta tahansa 

ja se etenee syklisesti. (Cheetham & Chivers, 2001, 270-271, 285-286.) 

Tikkamäen (2006, 111) mukaan kokemuksellinen oppiminen vaatii henkilöltä 

avointa asennetta uusia kokemuksia kohtaan ja tahtoa sitoutua niihin. Henkilön 

taito analysoida kokemaansa auttaa luomaan uusia ideoita ja käsitteitä. 

 

2.3 Työssäoppiminen 

 

Työssä oppimisen käsitteestä käytetään yhteen tai erikseen kirjoitettua muotoa. 

Erikseen kirjoitettuna työssä oppiminen (learning at work) toimii yläkäsitteenä ja 

kertoo oppimisen tapahtumapaikan. Yhteen kirjoitettu työssäoppiminen (on-the-job 
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learning) tulkitaan yläkäsitteen työssä oppimisen alakäsitteeksi. (Varila & Rekola 

2003, 17.)  

 

Marsick & Watkinsin (1990, 3 - 15) näkemyksen mukaan noin 80 prosenttia 

työntekijöiden oppimisesta tapahtuu kyselemällä, kuuntelemalla ja tarkkailemalla 

työympäristöä. Työssäoppimista voi tapahtua joko tiedostetusti tai tiedostamatta ja 

ilman aikomusta oppia. Oppiminen jaotellaan muodolliseen ja vapaamuotoiseen 

oppimiseen. Muodollinen oppiminen on yleensä suunniteltua, organisoitua, 

luokassa tapahtuvaa, institutionaalisesti tuettua ja palkittua. Vapaamuotoinen 

oppiminen on ei-suunniteltua, sattumanvaraista, kokemukseen perustuvaa ja 

sisältää oppimista kollegoilta. Tutkimusten mukaan suurin osa työyhteisössä 

tapahtuvasta oppimisesta on vapaamuotoista oppimista.  

 

Karakowsky & McBey (1999) toteavat, että ihmiset viettävät suuren osan 

elämästään työpaikalla ja siksi työpaikalla koetut asiat vaikuttavat heidän 

kasvuunsa ja kehitykseensä. Ihmisen oppiminen ja kehittyminen jatkuvat läpi 

elämän. Aikaisemmat kokemukset voivat edistää tai estää oppimista. Ympäristö 

asettaa myös omat haasteensa oppimiselle. Oppimaan haastava ympäristö auttaa 

kehittymään. Työpaikka on tärkeä elementti aikuisten kehityksessä ja työpaikan 

työympäristö voiko joko edesauttaa tai hidastaa työntekijän kehitystä. Oppimiseen 

ja itsearviointiin panostavat työyhteisöt mahdollistavat yksilöiden kasvua ja 

oppimista. Yksilön kehitystä työpaikalla voidaan edistää monella tavalla, kuten 

esimerkiksi uusien tehtävien tai lisävastuiden muodossa. 

 

Collin (2005) kuvaa työntekijöiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen sisältävän 

seuraavia piirteitä: 

- Työpaikalla tapahtuva oppiminen on pitkälti informaalia, satunnaista ja 

käytäntöihin sidottua. 

- Työssä tapahtuvaa oppimista voidaan kuvata kokemukselliseksi oppimiseksi. 

- Työtehtävät ja työn konteksti määrittelevät työssä tapahtuvan oppimisen 

mahdollisuuksia. 

- Työpaikalla tapahtuva oppiminen on sosiaalista. 
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2.3.1 Työssäoppiminen prosessina 

 

Työssäoppimisen malli alkaa kokemuksellisen oppimisen pohjalta. Henkilön 

aikaisemmat konkreettiset kokemukset muodostavat työssäoppimisen perustan. 

Aikaisempia kokemuksia seuraa reflektiivinen havainnointi eli kokemuksiin 

liittyvien merkitysten havainnointi, tunnistaminen ja analysointi uusien 

toimintatapojen kehittämiseksi. Reflektio vaatii palautetta toisten kokemuksista, 

joita analysoimalla on mahdollista löytää uusi ratkaisu. Vaihe edellyttää 

käsitteellistämistä, jäsentelyä, suunnittelua ja mallintamista. Prosessin kautta 

muodostuu uusi kokemus, joka toistuu syvenevänä kehänä. Työssäoppimisen 

prosessi vaiheet ilmenevät yksilön, yhteisön ja koko organisaation kontekstissa. 

Prosessin vaiheita ovat kokemuksen vaihto, reflektointi, käsitteellisen tiedon 

jäsentäminen ja tekemällä oppiminen. Oppimista verrataan arviointitietoon, jota 

ryhmä luo aiemmin koetun ja saadun palautteen perusteella. Uutta tietoa syntyy 

kun sitä ei voida palauttaa yksittäisen henkilön kokemukseen ja näkemykseen 

asiasta. Kokemusperäistä oppimista voidaan sanoa kokonaisvaltaiseksi 

oppimiseksi, koska se tarkastelee oppimista kokemuksen, reflektoinnin, kognition 

ja tekemisen jatkumona. (Poikela 2005.) 

 

Vaherva (1998, 157 - 161) nostaa esiin työssäoppimisen yhteydessä käytyä 

keskustelua oppimisen ja kehittymisen kontekstisidonnaisuudesta. Informaalin 

oppimisajattelun yleistymisen takia työpaikkaa on alettu tarkastelemaan 

relevanttina oppimisympäristönä, jossa ammattitaitoa voidaan kehittää ja uutta 

oppia monella tavalla. Työpaikalla uudet eteen tulevat asiat vaativat usein välitöntä 

ratkaisua. Tällöin työntekijän aikaisempi kokemus ja niiden pohjalta tehtävät 

ratkaisut on merkittävässä asemassa.  

 

Työssäoppimisessa kontekstualisuutta voidaan lähestyä monisuuntaisena 

prosessina. Oppimista tapahtuu erilaisten prosessien lopputuloksena. Prosesseja 

ovat sosiaaliset prosessit, refleksiiviset prosessit, kognitiiviset prosessit ja 
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operationaaliset prosessit. Konteksti sisältää esillä olevaan toimintatilanteeseen 

vaikuttavat tekijät, ympäristön antamat tekijät ja ajallisen ulottuvuuden.  

 

Järvinen & Poikela (2001, 286 - 287) ovat työssäoppimisen kontekstien kautta 

luoneet työssäoppimisen prosessimallin. Prosessimalli yhdistää Kolbin (1984) 

oppimisen syklikuvauksen ja Nonakan & Takeuchin (1995) tiedon muuntelun 

mallin sekä Crossanin, Lanen ja Whiten (1999) oppivan organisaation 

prosessikuvauksen yksilön oppimisen muuttumisesta organisaation oppimiseksi. 

Työssäoppimisen prosessimalli esitetään kuviossa 4. 

 

 

Kuvio 4. Työssäoppimisen prosessimalli, mukaillen Järvistä & Poikelaa 2001, 286. 

 

Oppimisessa ja osaamisen rakentumisessa olennaista ei ole se mitä tapahtuu 

yksilön, ryhmän tai organisaation tasolla, vaan se mitä tapahtuu niiden välillä. 
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Oppimista ja osaamista tuottavat prosessit esitetään kuviossa 4 yhdistelemällä 

teorioiden toisiaan vastaavat dimensiot: 

- Sosiaaliset prosessit: Konkreettinen kokemus – kokemuksen vaihto – 

intuitioiden muodostus 

- Reflektiiviset prosessit: Reflektiivinen havainnointi – kollektiivinen reflektointi – 

intuition tulkinta 

- Kognitiiviset prosessit: Abstrakti käsitteellistäminen – käsitteellisen tiedon 

organisointi – tulkitun intuition integrointi 

- Operationaaliset prosessit: Aktiivinen toiminta – toimimalla oppiminen – tiedon 

institutionaalistaminen 

 

 

Järvisen ja Poikelan (2001) mallissa oppiminen muodostuu siis neljän prosessin 

muodossa. Näitä ovat sosiaalinen, reflektiivinen, kognitiivinen ja operationaalinen 

prosessi. Tiedon luominen ja jakaminen ovat keskeisessä roolissa 

oppimisprosessia. Tietoa, käsitteitä ja malleja tuotetaan kognitiivisten prosessien 

avulla. Kognitiiviset prosessit osoittavat tiedon hallintaa jonka lähtökohtana on 

ohjeiden lukeminen ja noudattaminen, toimintaperiaatteiden muotoilu, 

työvälineiden käytön perustelu ja sitä kautta suurempien kokonaisuuksien hallinta. 

Tekeminen ja testaaminen ovat uuden tiedon syntymisen ja jakamisen 

näkökulmasta keskeisessä roolissa. Työ operationaalisena prosessina pitää 

sisällään kokeilua, testaamista ja uusien käytänteiden soveltamista. 

Operationaaliset prosessit määrittelevät tehtävien ja toiminnan jäsentynyttä ja 

sujuvaa hallintaa. Sosiaaliset prosessit ovat avainasemassa tietojen ja taitojen 

jakamisessa. Niiden kautta havainnoidaan ja arvioidaan henkilön kykyä toimia 

yksin ja yhdessä, heidän riippuvuuttaan muiden tuesta sekä kyvystä toimia 

ryhmässä jäsenenä tai johtajana. Reflektiivisten prosessien avulla annetaan ja 

saadaan palautetta sekä arvioidaan toimintaa.(Järvinen & Poikela 2001, 286 - 

287.) 
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2.3.2 Työssäoppimisen menetelmät 

 

Organisaation tarvitsema osaaminen voidaan hankkia joko rekrytoimalla uusia 

työntekijöitä tai kehittämällä palveluksessa olevien henkilöiden osaamista. 

Osaaminen ja kehittyminen ovat lähtökohtaisesti jokaisen yksilön omalla vastuulla. 

Organisaatio voi vain luoda edellytykset oppimiselle, tukea oppimista ja tarjota 

yksilölle mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen. Jokaisella pitäisi olla mahdollisuus 

valita henkilökohtainen kehittymissuunnitelma ja omat konkreettiset tavoitteet 

kuten esimerkiksi tutkinto, diplomi tai jokin muu tapa kehittää itseään. Henkilöstön 

kehittämistapoja on monia eivätkä ne yleensä riipu henkilön koulutuksesta, 

taloudellisesta asemasta tai sijaintipaikasta. (Kauhanen 2006, 147.) Johto ja 

esimiehet vastaavat siitä, että organisaation tavoitteet henkilöstön osaamisen 

kehittymisestä saavutetaan (Yarbrough & Hearld 2013, 164). 

 

Kauhanen (2006, 149) toteaa, että henkilöstön kehittämismenetelmiä on 

monenlaisia ja ne voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: Työpaikalla tapahtuvaan ja 

työpaikan ulkopuolella tapahtuvaan oppimiseen. Taulukossa 3 Kauhasen 

mainitsemat työpaikalla ja työpaikan ulkopuolella toteutettavat 

kehittämismenetelmät. 

 

Työpaikalla toteutettavat Työpaikan ulkopuolella 

toteutettavat 

Sijaistaminen 

Työkierto 

projektityöskentely 

Työn rikastaminen 

Työn laajentaminen 

Vastuulliset erityistehtävät 

Opintokäynnit 

Ammattilehtien lukeminen 

Ammattikirjallisuuden 

lukeminen 

Itseopiskeluohjelmat 

Opiskelu oppilaitoksessa 

Opiskelu kouluorganisaation 
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Toimiminen kouluttajana 

Perehdyttäminen 

Mentorointi 

Jokapäiväinen johtaminen 

(ml. kehityskeskustelu) 

järjestämillä lyhyillä kursseilla 

Monimuoto-opiskeluohjelmat 

(mm. verkko-opiskelu) 

 

Taulukko 3. Henkilöstön kehittämismenetelmät, Kauhanen 2006, 149. 

 

Hätösen (1999, 57) mielestä henkilöstön kehittämisessä kannattaa käyttää 

erilaisia menetelmiä. Hän korostaa, että koulutus on vain yksi vaihtoehto toteuttaa 

henkilöstön kehittämistä. Kuviossa 5 nähdään Hätösen yhteenveto erilaisista 

kehittämismenetelmistä. 

 

 

Kuvio 5. Henkilöstön kehittämisen menetelmiä, Hätönen 1999, 58. 

 

Lähinnä ympyrän keskustaa löytyvät periaatteet joiden varaan kehittämistä 

voidaan rakentaa ja ympyrän ulkokehältä löytyvät konkreettiset menetelmät. Niin 
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kuin Hätönen toteaa, on työnkehittämiseen monia vaihtoehtoja. Esittelen tässä 

seuraavaksi muutamia yleisimpiä. 

 

Action learning –menetelmässä ihmiset työskentelevät pienissä ryhmissä 

merkittävien, organisaatiossa olevien ongelmien ratkaisemiseksi tai toiminnan 

kehittämiseksi. On tärkeää, että henkilöt havaitsevat, että heillä ei ole tarpeeksi 

osaamista ratkaista ongelmaa itsenäisesti. Menetelmän tavoitteena ovat 

ratkaisuiden löytäminen sekä yksilöiden ja organisaation kehittyminen ja 

muuttuminen. (Grönfors 2002, 59-61.) 

 

Työn monipuolistamisessa työtehtävää muokataan lisäämällä siihen erityistehtäviä 

ja haasteita. Henkilö voi ottaa jostain projektista vetovastuun tai vastata jostain 

organisaation kehittämiskohteesta. Menetelmän avulla pyritään lisäämään 

työntekijän työmotivaatiota. (Viitala 2004, 201.) 

 

Perinteiset koulutukset ja kurssit ovat edelleen suosittuja yritysten keskuudessa. 

Niiden vaikutuksesta yritysten toimintaan on kuitenkin esitetty myös kritiikkiä. 

Tutkimusten mukaan menetelmä sopii edelleen hyvin tietojen päivittämiseen. Jos 

kuitenkin tavoitellaan laaja-alaisempaa muutosta, niin tarvitaan muitakin 

menetelmiä. Perinteisten koulutuksien ja kurssien heikkoutena on se, että niissä 

oppija nähdään passiivisena vastaanottajan eikä aktiivisena sosiaalisena 

toimijana. (Viitala 2004, 204.) 

 

Perehdyttäminen on tärkeä osa uuden työntekijän kehittymistä. Perehdyttämisen 

tarkoituksena on tutustuttaa henkilö organisaation kulttuuriin, tapoihin ja 

työyhteisöön. Perehdytyksessä työntekijä saa kuvan omasta toimenkuvastaan ja 

häneen kohdistuvista odotuksista sekä tutustuu ihmisiin joiden kanssa hän tulee 

työskentelemään. Perehdyttämisen tarkoitus on se, että uusi työntekijä pystyy 

tekemään työnsä mahdollisimman hyvin ja laadukkaasti. (Kauhanen 2006, 146.) 

 

Benchmarking –menetelmällä tarkoitetaan yleensä toisten yritysten 

toimintatapojen tutkimista ja sitä kautta syntyvien ideoiden hyödyntämistä omassa 

liiketoiminnassa. Eri toimialojen yritysten tutkiminen voi antaa uusia näkökulmia 
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oman toiminnan järjestämiseen ja tehostamiseen. Benchmark-toimintaa 

harjoitetaan käytännössä tutkimalla toisen yritysten toimintaa sekä vierailemalla 

niissä. (Viitala 2004, 192.) 

 

Mentoroinnilla tarkoitetaan evästystä, rohkaisua ja tukea, jota kokeneempi 

arvostettu kollega, mentori, antaa nuoremmalle kollegalle aktorille. Mentorointi-

suhde sovitaan etukäteen ja oppiminen tapahtuu keskustelun kautta. Yhteistä 

tekemistä on usein melko vähän ja pääasiassa keskitytään tietoisen tiedon 

siirtämiseen hiljaisen tiedon sijaan. Mentori ei ole opettaja, vaan työkummi joka 

osaa auttaa ammatillisesti ja tukea myös kasvua henkilönäkin. (Otala 2008, 232.) 

 

Työkierrossa työntekijä vaihtaa tehtävää yrityksen sisällä. Työkierron avulla 

voidaan kokemuspohjaista osaamista siirtää organisaation sisällä yksiköstä 

toiseen. Työkierrolla levitetään myös institutionalisoitunutta tietoa eli asenteita ja 

arvoja organisaation sisällä. Työkierrossa jaetaan hiljaista tietoa, luodaan uutta 

tietoa ja mahdollisesti onnistutaan muuttamaan hiljaista tietoa täsmätiedoksi. 

(Otala 2008, 224.) 
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3 Osaamisen johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa 

 

Tässä tutkielman kolmannessa luvussa käsitellään sitä, mitkä ovat osaamisen 

johtamisen tehtäviä, millaisia työvälineitä esimiehellä on osaamisen johtamiseen ja 

miten osaamisen johtamista voidaan organisaatiossa kehittää. Viitala (2005, 38) 

määrittelee osaamisen johtamisen olevan systemaattista johtamistyötä, jonka 

tarkoituksena on varmistaa yrityksen tavoitteiden ja päämäärien edellyttämä 

osaaminen nyt ja tulevaisuudessa. Menestyvä liiketoiminta perustuu siihen, että 

organisaation ylin johto pystyy luomaan tehokkaan strategian ja organisoimaan 

toimintaa oikeaan suuntaan. Johdon tehtävänä on koota organisaation osaaminen 

ja yksilöiden työpanos mahdollisimman tehokkaasti yhteisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi. (Kauhanen 2006, 14.) Tietopääomaa pitää johtaa, jotta kaikki 

organisaatiossa oleva osaaminen saadaan tehokkaasti palvelemaan yrityksen 

varsinaista toimintaa. Mikäli osaamista ei johdeta, olemassa oleva osaaminen ei 

kehity muuttuvan liiketoiminnan tarpeiden mukaan ja muodosta tietopääomaa. 

(Otala 2008, 81.) Viitalan (2005, 14) mukaan osaamisen johtaminen pitää 

sisällään kaiken sen tarkoituksellisen toiminnan, jonka avulla organisaation 

strategian edellyttämää osaamista ylläpidetään, kehitetään, uudistetaan ja 

hankitaan. Osaamisen johtamisella yhdistetään visio, strategia sekä käytännön 

kehittämistoimenpiteet. Tällä tavalla varmistetaan organisaation tavoittelema 

suorituskyky osaamisen näkökulmasta. 

 

3.1 Osaamisen johtamisen prosessi ja ulottuvuudet 

 

Onnistunut osaamisen johtaminen parantaa yrityksen kilpailukykyä ja tarjoaa 

lisäarvoa asiakkaille. Osaamisen johtamista voidaan käsitellä prosessina, joka 

pitää sisällään monia erilaisia toimintoja. Oppimisessa voidaan nähdä neljä 

toimintoa: tiedon luominen, siirtäminen, varastointi ja hyödyntäminen. Esimiesten 

tehtävänä on luoda puitteet ja mahdollistaa näiden toimintojen toteutuminen 

organisaatiossa. (Alavi & Leidner 2001, 113 – 115.)  
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Otalan (2008, 82) mukaan tietopääoman johtamisen lähtökohtana pitäisi olla 

yhteinen käsitys osaamisesta koko organisaatiossa. Tietopääoman johtaminen 

voidaan kuvata prosessina. Prosessiin sisältyvät seuraavat tehtävät: 

- Toiminnan tavoitteiden selkiyttäminen 

- Osaamishaasteiden ja erityisesti osaamistarpeiden selvittäminen osana 

strategiaprosessia. 

- Osaamisstrategian laatiminen 

- Osaamispääoman kehittämissuunnitelman laatiminen 

- Osaamisstrategian toteutus 

- Osaamispääoman kehittämistoimien tuloksellisuuden mittaaminen ja arviointi, 

mittarit ja indikaattorit 

- Osaamispääoman johtamisen tuloksellisuuden arviointi ja vertaaminen 

asetettuihin toiminnan tavoitteisiin 

- Osaamispääomaraportin laatiminen 

Yrityksen visio ja strategia toimivat tietopääoman johtamisen lähtökohtana. 

Strategiaprosessissa huomioidaan toimintaympäristön muutokset ja tärkeimmät 

asiakkaat sekä niiden tuomat haasteet yksittäiselle henkilölle ja koko yritykselle. 

Osaamisstrategia voi olla koko yritystä koskeva tai vain jotakin tiettyä yksikköä 

koskeva. Yksittäiselle työntekijälle voidaan laatia oma henkilökohtainen 

osaamisstrategia ja tämän pohjalta kehittämissuunnitelma. (Otala 2008, 87 – 90.) 

Esimiehen tehtävänä on varmistaa, että jokaisella työntekijällä on mahdollisuus 

oman osaamisensa päivittämiseen ja kehittämiseen. Käytännön työelämässä tämä 

tulee esiin siinä miten töitä organisoidaan ja vastuuta jaetaan. 

 

Osaamisen johtamisen väitöskirjatutkimukseen (Viitala 2002) liittyen haastateltiin 

noin 1300 henkilöä. He arvioivat oman esimiehen aktiivisuutta osaamisen 

johtamiselle tärkeissä asioissa. Tutkimuksen perusteella tilastollisesti määriteltiin 

neljä osaamisen johtamisen pääelementtiä tai roolia. Tutkimuksen esille tuomat ja 

organisaation oppimista edistävän johtamisen tärkeimmät elementit on esitetty 

kuviossa 6. 
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Kuvio 6. Osaamisen johtamisen elementit, Viitala 2002, 166. 

  

Osaamisen johtaminen on jaettu neljään ulottuvuuteen: oppimisen suuntaamiseen, 

oppimista edistävän ilmapiirin luomiseen, oppimisprosessin tukemiseen ja 

esimerkillä johtamiseen. Ensimmäisenä esimiehen on hyvä määritellä mikä on 

alaisten oppimistarve ja minkälaista osaamista organisaatiossa tarvitaan. Näiden 

perusteella voidaan määrittää mihin oppimista tulee suunnata. Sen jälkeen on 

luotava työympäristöön sellainen ilmapiiri, jossa oppimista voidaan edistää. 

Organisaation jäsenten pitää tuntea, että ilmapiiri on oppimiselle myönteinen. 

Oppimisprosessin tukeminen edellyttää kannustamisen lisäksi myös taloudellisen 

tuen ja mahdollisuuksien luomisen koulutukseen osallistumiseen. Esimiehen oma 

esimerkki on tärkeä kannustin muillekin, sillä esimiehet ovat aina tarkastelun alla.  

Oppimisen suuntaaminen sisältää sen johtamistoiminnan ulottuvuuden, jolla 

esimies määrittää osaamisen kehittämisen tavoitteita ja suuntaviivoja. Näin 

esimies auttaa jokaista yksilöä ja koko organisaatiota tiedostamaan toiminnan tilaa 

ja tavoitteita sekä niiden kautta osaamisen tilaa, oppimistarpeita, -tavoitteita, syitä 
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oppimistarpeille ja oppimisen vaikutuksia koko organisaation toimintaan. Yrityksen 

visio, strategia, laatukriteerit, tavoitteet ja asiakkaiden tarpeet sekä palautteet 

muodostavat tärkeimmän kehyksen yrityksen osaamisen kehittämiselle. Mitä 

paremmin esimies pystyy kommunikoimaan alaistensa kanssa sen, mihin yritys 

toimintaansa suuntaa ja keskittää ja miten se määrittää oman toimintakentän 

kehitystä, sitä paremmin huomio ja toiminta kohdistuvat oleellisiin asioihin. 

Samalla organisaatiossa ymmärretään paremmin mihin osaamista tarvitaan ja 

millaista sen pitäisi olla. (Viitala 2005, 313 -314.) Tavoitteiden asettaminen, 

tuloksien seuraaminen ja palautteen antaminen ovat uudistamista ja oppimista 

tukevan esimiestyön lähtökohtia. Esimiehellä pitää myös olla kyky visioida ja 

osaamista vision kommunikoimiseen alaistensa kanssa kohti haastavampia 

tavoitteita. (Bass 1990, 21 – 25.) Oppimisen suuntaamisessa on tärkeässä 

roolissa myös keskustelut esimiehen ja alaisten välillä. Keskusteluissa esimiehen 

tehtävä on auttaa henkilöstöä ymmärtämään ja muistamaan osaamisen suunta. 

(Viitala 2005, 314 – 315.)  

Toinen osaamisen johtamisen ulottuvuus on oppimista edistävän ilmapiirin 

luominen. Se jakaantuu kahteen tehtäväryhmään, koko työyhteisön ilmapiirin 

kehittämiseen sekä esimiehen ja hänen alaisen välisen vuorovaikutussuhteen 

rakentamiseen. Yrityksen ja jokaisen työyhteisön oppiminen on yhteisöllinen ilmiö. 

Tämän vuoksi työyhteisön ilmapiirillä on suuri merkitys siihen, miten oppimiseen 

liittyvät tilanteet ja tarpeet käsitellään. Jos ilmapiiri on vihamielinen, kateuden 

sävyttämä ja varautunut, ei siellä voi käsitellä epäonnistumisia ja oppia niistä. 

Negatiivisessa ilmapiirissä ei myöskään ole helppoa nostaa esille yksilöiden 

osaamista yhteiseen tietoisuuteen tai saada apua jos oma osaaminen ei riitä. 

Työyhteisön tila vaikuttaa merkittävästi työntekijöiden psyykkiseen tilaan 

työpaikalla, joka pitkälti ratkaisee sen, miten valmiita ja kykeneviä henkilöt ovat 

oppimaan uutta ja pois vanhasta. Oppiminen onnistuu parhaiten turvallisessa ja 

luottamusta sisältävässä ilmapiirissä. Luottamuksen synnyttämisessä oleellista 

ovat positiiviset kokemukset ja riittävän pitkä yhdessä eläminen. (Viitala 2005, 316 

- 317.) 

Tuomikorven (2005, 248) mukaan alaisten odotukset esimiehelle korostuvat siten, 

että hänen odotettiin olevan rehellinen, oikeudenmukainen, avoin ja vastuullinen. 
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Esimiehen pitää toimia niin, että alaiset voivat arvostaa ja kunnioittaa sekä luottaa 

häneen kaikissa tilanteissa. Viitala (2005, 317) puolestaan korostaa, että vaikka 

ilmapiiri on koko työyhteisön asia, niin esimiehen tulisi aktiivisesti toimia sen 

hyväksi, että työyhteisön ilmapiiri kehittyy positiiviseen suuntaan. Esimiehellä on 

siihen asemansa puolesta paremmat mahdollisuudet kuin muilla ryhmässä. Viitala 

(2005, 320) lisää vielä, että esimiehen pitää tukea virheiden ja ongelmien 

käsittelyä rakentavalla keskustelulla. Esimiehen pitää oppia tuntemaan työntekijät 

niin työntekijänä kuin ihmisenäkin ja tutustumisen kautta syntyy keskinäinen 

luottamus. Stenvallin ja Virtasen mukaan (2007, 77) mukaan luottamus on sitä, 

että uskaltaa kertoa ja paljastaa toisille omia heikkouksia pelkäämättä nolatuksi 

tulemista tai että heikkouksia käytettäisiin itseä vastaan. 

 

Osaamisen johtamisen kolmas ulottuvuus on oppimisprosessin tukeminen. Tämä 

kolmas ulottuvuus voidaan jakaa kahteen tehtäväryhmään, ryhmän 

kokonaisosaamisesta huolehtimiseen ja yksilön kehittymisen tukemiseen. Ryhmän 

kokonaisosaaminen määritellään tavoitteiden kautta miettimällä yhdessä 

esimiehen ja alaisten kanssa, mitä osaamista ryhmästä pitää löytyä nyt ja 

tulevaisuudessa. Osaamiset nimetään ja kirjataan ne ylös. Samalla mietitään mitä 

osaamista ryhmältä puuttuu. Lisäksi tarkastellaan sellaista jo olemassa olevaa 

osaamista, jota tulisi saada levitettyä useamman henkilön osaamiseksi. Tämä 

tarkastelu osoittaa sen, että ei pidä katsoa vain työn tekemistä, vaan on katsottava 

laajemmin työhön liittyvää osaamista. (Viitala 2005, 321.)  

Aikuiselle ihmiselle oppiminen voi tuntua vaikealta, koska hänen kokemukselliset 

tietonsa ovat kattavampia ja tietokehikkonsa monisyisempiä kuin nuorien ja usein 

ne ovat myös juurtuneet syvemmälle. Vanhoista tavoista ja toimintamalleista pitää 

ensin oppia pois. Vasta sen jälkeen voi oppia ja omaksua uusia tapoja ja 

toimintamalleja. Esimiehellä on tässä tärkeä rooli toiminnan tukijana. (Rauste-Von 

Wright, Von Wright & Soini 2003, 79.) Viitalan (2005, 321) mukaan osaamista 

pitäisi ryhtyä inventoimaan kuin mitä tahansa muutakin välineistöä, jolla työtä 

tehdään. Tämä voi joskus olla haastavaa kun joudutaan ottamaan kantaa 

vanheneviin ja käytöstä pois joutuviin osaamisiin. Esimiehen tehtävä on tuoda 

esiin niitä ilmeisiltä näyttäviä tulevaisuuden kehityssuuntia, joiden valossa nykyisiä 
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osaamisia on välttämätöntä uudistaa. Oppimisprosessin tukemisessa esimiehen 

on myös tärkeä laatia kehittämissuunnitelma jokaiselle yksilölle henkilökohtaisesti 

ja myös koko yksikölle. 

Neljäntenä ulottuvuutena osaamisen johtamisessa on esimerkillä johtaminen. 

Esimiehen toiminnasta näkyy hänen motivaatio, sitoutuminen ja innostuminen 

työhönsä. Esimiehen motivaatio on keskeinen tekijä siinä, miten esimies onnistuu 

johtamistehtävässään ja miten hän siinä kehittyy. Esimiehen käyttäytyminen 

pohjautuu hänen ihmiskäsitykseensä, joka liittyy myös siihen, mitä hän itsestään 

ajattelee. Kun ihminen kykenee arvostamaan muita ihmisiä, kykenee hän myös 

iloitsemaan heidän onnistumisestaan ja kehittymisestään. Esimies puhuu ja tekee 

asioita todeksi työpaikalla. Se mitä hän korostaa, tulkitaan hyväksyttäväksi. Se 

mitä hän jättää kertomatta tai tekemättä on myös viesti alaisille. (Viitala 2005, 323 

– 324.) Isaac et al. (2001) korostavat esimiehen oman toiminnan merkitystä 

henkilökuntansa kannustamisessa. Jos esimies on reflektiivinen ja kehittää itseään 

ja työtään, osoittaa hän tällä yrityksen arvostavan näitä seikkoja myös 

työntekijöissään. 

 

 

3.2 Esimiehen työvälineet ja menetelmät osaamisen johtamisessa 

 

Vaikka ylimmän johdon rooli osaamisen johtamisessa on merkittävä, sekään ei 

pysty varmistumaan siitä, mitä yrityksen eri yksiköissä käytännössä tapahtuu. 

Strategia muuttuu toiminnaksi pienemmissä yksiköissä joissa vastuu on 

lähiesimiehillä. Osaamisen johtaminen on suuri haaste lähiesimiehille. (Viitala 

2005, 397.) Lähiesimies tarvitsee systemaattiseen osaamisen johtamiseen tueksi 

erilaisia työvälineitä. Vaikka organisaatiot ovat hyvin erilaisia, käytettävät 

työvälineet ovat usein hyvin saman tyyppisiä eri organisaatioissa.  Bergmanin & 

Moision (1999, 34) mukaan osaamisen johtaminen etenee prosessina, jonka 

menetelmiä ovat: 

- Ydinosaamisen tunnistaminen(strategisen osaamisen tunnistaminen) 
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- Osaamisen mallintaminen (osaamiskuvaukset, luokitukset ja sanakirjat) 

- Nykyosaamisen ja kehitystarpeiden kartoittamismenetelmät 

- Osaamistietojärjestelmät, tietokannat 

- Osaamisen hallinnan prosessien määrittely 

 

Ydinosaamisen tunnistaminen on eniten käytetty menetelmä, joskin 

ydinosaamisen tarkka määrittely on usein vaikeaa. Monesti päädytään 

tunnistamaan strategisesti tärkeitä osaamisalueita tai osaamisen 

painopistealueita. Ydinosaamisen tunnistaminen vaatii johdon sitoutumista 

aiheeseen ja selvän strategisen linjauksen osaamisen määrittelyssä. (Bergman & 

Moisio 1999, 2 – 4.) Strateginen osaamisen johtaminen on strategisten 

kyvykkyyksien tunnistamista, arviointia ja niihin perustuvaa tavoitteiden asettelua 

(Kirjavainen 2003, 68). Strategisen osaamisen tunnistaminen tapahtuu 

arvoketjuanalyysin avulla. Sen avulla voidaan tunnistaa yhteydet niiden toimintojen 

väillä, jotka ovat tärkeimpiä kilpailuedun muodostumisen kannalta (Lehtonen 2002, 

45).  

Osaamisen mallintaminen on perustyökalu, jota käytetään osaamisen 

viestimiseen, kehityskeskusteluihin ja kehittymisen suunnitteluun. Malleihin 

sisältyy listauksia ja kuvauksia eri osaamisista. Osaamisen tason tai syvyyden 

arvioimiseksi käytetään joko yleisluonteisia asteikkoja tai kuvauksia eri osaamisen 

luonteesta jokaisella tasolla. Valmiista malleista saadaan pohja moniin yleisiin 

osaamisen alueisiin. Eroista johtuen jokaisen toimialan ja organisaation 

osaamisalueiden kuvaaminen vaatii työtä ja perehtymistä. Kuvaamisen tarkkuus 

riippuu siitä, miten ja mihin kuvauksia tullaan käyttämään. Mikäli tietoa 

osaamisesta tallennetaan tietojärjestelmiin, niin silloin kuvausten pitää olla selkeitä 

ja tarkkoja että niitä voidaan hyödyntää organisaatiossa laajalti myös jatkossa. 

Yksiköt ja esimiehet voivat täydentää kuvauksia tapauskohtaisesti myöhemmässä 

vaiheessa. (Bergman & Moisio 1999, 2.) 

Osaamisen kehittymistä ja sen vaikuttavuutta organisaatiossa pitää pystyä 

seuraamaan ja mittaamaan, että niitä voidaan verrata asetettuihin tavoitteisiin 

(Hyppänen 2013, 120). Osaamiskartoituksella on tarkoitus hankkia ajankohtaista 
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tietoa osaamisen tilasta ja kehittymisen edistymisestä. Osaamiskartoitusten pitäisi 

olla jatkuvaa ja säännöllistä toimintaa. Sen tarkoituksena on varmistaa, että oikeat 

ihmiset saadaan tekemään oikeita asioita oikeaan aikaan. Osaamiskartoitusten 

avulla voidaan myös tunnistaa sellaisia koulutustarpeita, joita työntekijä ei itse 

tunnista tai osaa nimetä. Usein nämä ovat sellaisia tietoja ja taitoja, joita henkilö ei 

tunne tai jotka eivät häntä kiinnosta. (Hätönen 1999, 31-32.) Osaamiskartoituksen 

suurin etu on kehittämisen jäsentyminen ja suuntaaminen. Tehdyn kartoituksen 

perusteella voidaan arvioida, mitä osaamisalueita kannattaa kehittää, sillä 

käytännössä yrityksen kannattaa allokoida voimavaroja vain sellaiseen osaamisen 

kehittämiseen, jolla on merkitystä sen nykyisen ja tulevan menestymisen kannalta. 

(Lehtonen 2002, 17.) Tyypillisin osaamisen kartoitustapa on kehityskeskustelu. Se 

on tehokas tapa liittää yksilölliset koulutus- ja kehitystarpeet osaksi yrityksen 

liiketoiminnan tavoitteita. Parhaimmillaan kehityskeskustelut tukevat paitsi 

yksittäisten osaamisten kehittymistä, myös edesauttavat ammatillista kasvua ja 

kehittymistä. (Viitala 2005, 267-268.) 

Osaamista koskevan tiedon hallintaan rakennettujen tietojärjestelmien avulla 

pyritään helpottamaan suurten osaamismassojen hallintaa ja kehittämistä sekä 

osaamisten paikantamista organisaatiossa (Kirjavainen & Laakso-Manninen 2001, 

122). Osaamistietojärjestelmien avulla osaamisprofiileita on helppo dokumentoida, 

analysoida ja vertailla. Dokumentoinnilla pyritään saamaan tieto henkilöstön 

osaamisesta kaikkien sitä tarvitsevien ulottuville. Dokumentoitua tietoa voidaan 

hyödyntää osaamisen viestimisessä, kehityskeskusteluissa ja kehittymisen 

suunnittelussa. Monesti osaamisen johtamisen tietojärjestelmät on rakennettu 

muiden HR-ohjelmistojen yhteyteen, mutta osaamisen johtamista ei pitäisi kehittää 

tietojärjestelmän lähtökohdista, vaan työkalut tulisi kytkeä organisaation 

prosesseihin ja johtamiskäytäntöihin. (Bergman & Moisio 1999, 34-36.) 

Osaamisen hallinnan prosessit on tärkeä määritellä ja kytkeä muihin 

henkilöstönkehittämisen toimiin. Muuten strategian ja käytännön välille ei synny 

yhteyttä. (Bergman & Moisio 1999, 2-4.) 

 

Osaamiskartoituksen ja kehityskeskustelun ohella päivittäinen vuorovaikutus on 

tärkeä osa esimiehen roolia osaamisen johtamisessa. Yksi osaamisen johtamisen 
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osa-alueista on tiedon johtaminen. Esimiehen tehtävänä on viestiä kaikki se 

informaatio joka auttaa työntekijää saavuttamaan tavoitteensa. Lähiesimiesten 

osalta tämä tarkoittaa jatkuvaa, päivittäistä vuorovaikutusta alaistensa kanssa. 

Esimiehen tehtävänä on viestiä kaikista henkilöstöä koskevista asioista alaisilleen. 

(Viitala 2005, 183-189.) Esimiesten käsitykset asioista saattavat muokata 

todellisuutta voimakkaasti auktoriteettiaseman kautta. Tämä tekee esimiesten 

toiminnan ja vuorovaikutuksen erittäin vastuulliseksi, koska he ohjaavat 

työyhteisön ajattelua tietoisesti tai tiedostamattaan. (Mönkkönen & Roos 2009, 

145.) Työntekijän oppimisesta ja kehittymisestä annettu palaute on hyvin tärkeä. 

Palaute suuntaa oppimista ja kehittymistä sekä lisää henkilön motivaatiota. Usein 

työntekijät saavat liian vähän palautetta työstään. Päivittäisellä vuorovaikutuksella 

esimiehen on mahdollisuus vaikuttaa tähän ja näin johtaa osaamista paremmin. 

(Ranki 1999, 95.)  

 

 

3.3 Osaamisen kehittäminen asiantuntijaorganisaatiossa 

 

Osaamisten tunnistaminen on lähtökohtana osaamisen kehittämiselle. On 

selvitettävä mitä osaamista yrityksessä on, mitä tarvitaan ja mikä on näiden 

osaamisten nykytilanne. (Viitala 2005, 86.) 

 

 

Kuvio 7. Osaamisen kehittämisen prosessi (Viitala 2005, 87). 
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Strategisesti tärkeän osaamisen hyödyntäminen ja rakentaminen on syklinen ja 

rinnakkainen prosessi ja ne kulkevat käsi kädessä. Prosessin tehokkuuteen 

vaikuttaa neljä tekijää. Ensimmäisenä on vahvistamisen kyky eli se, miten hyvin 

yrityksessä pystytään hyödyntämään olemassa olevaa osaamista. Toisena on 

synerginen yhteensopivuus, joka tarkoittaa sitä, miten helposti osaamista saadaan 

yrityksen muista yksiköistä tarpeen mukaan. Kolmas tekijä on saatavuus 

verkostosta eli kuinka helposti yritys voi hankkia osaamista verkostonsa kautta 

nopeasti ja järkevään hintaan. Neljäntenä on muuntumiskyky eli kuinka nopeasti 

yrityksessä pystytään oppimaan uutta ja toisaalta poisoppimaan vanhoista 

toimintamalleista. (Viitala 2005, 87.)  

Organisaation mahdollisuudet lisätä ja varmistaa tarvittavaa osaamista Viitala 

(2005, 87) luokittelee seuraavasti: 

- Kehitetään osaamista – investoidaan henkilöstön osaamisen kehittämiseen 

- Ostetaan osaamista – ostetaan yritys tai sen osa, jossa on tarvittavaa 

osaamista; rekrytoidaan uusia osaajia yrityksen palvelukseen 

- Lainataan osaamista – ostetaan palvelut yrityksiltä, joilla on tarvittavaa 

osaamista JOT-periaatteella 

- Sitoutetaan olemassa olevaa ja tulevaisuudessakin arvokasta osaamista 

taloon 

- Siirretään tarpeettomaksi käyvää tai vanhentunutta osaamista pois yrityksestä 

 

Henkilöstön kehittäminen voidaan lukea laajempaan osaamisen 

kehittämisjärjestelmään, johon kuuluvat myös osaamisstrategioiden määrittelyt, 

tarvittavien osaamisten erittelyt ja arviointi, kehittämistarpeiden määrittelyt ja 

kehityskeskustelut. Osaamisen kehittämisjärjestelmä tulisi rakentaa aina 

organisaation omista lähtökohdista. Kehittämisjärjestelmän pitää sopia yrityksen 

kulttuuriin ja tilanteeseen ja sen pitää olla kuvattu niin, että kaikki organisaation 

jäsenet ymmärtävät sen. Hyvä osaamisen kehittämisjärjestelmä kertoo mistä 

johtajat, henkilöstöammattilaiset, esimiehet ja jokainen yksilö itse vastaa 

osaamisen kehittämisessä. Järjestelmän pitää myös olla riittävän yksinkertainen ja 

konkreettinen sekä huomioida niin yksilö-, ryhmä- kuin organisaatiotason 
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osaamisen. Osaamisen kehittämisjärjestelmän toimivuutta ja toteutumista pitää 

seurata koko ajan ja kehittää tarpeen mukaan. (Viitala 2005, 254 - 255.)  

Systemaattinen henkilöstön kehittämistoiminta on välttämätöntä kaikissa 

yrityksissä riippumatta niiden oppimiskulttuurista. Henkilöstön osaamisen 

kehittämistä pitää jatkuvasti suunnitella toteuttaa ja arvioida. Henkilöstön 

kehittämisen työvaiheet voidaan jakaa tarveanalyysiin, kehittämisen toteutukseen 

ja arviointiin. (Hätönen 1999, 57.) 

 

 

Kuvio 8. Henkilöstön kehittämisen työvaiheet mukaillen (Hätönen 1999, 57). 

Hätönen kuvaa tarveanalyysia henkilöstön kehittämisen kivijalaksi, jonka avulla 

selvitetään tulevan, kehittyvän toiminnan edellyttämät valmiudet, nykyosaamiseen 

liittyvät puutteet, työssä kohdattavat ongelmat sekä mahdolliset ratkaisut. 

Tarveanalyysissä kiinnitetään huomio työn tekemisen kannalta keskeisiin tehtäviin 

ja niissä tarvittaviin valmiuksiin. Jo pelkkä tarpeiden analysointi voi olla Hätösen 

mukaan kehittävää toimintaa. Tarpeiden analysoinnin pohjalta suunnitellaan ja 

toteutetaan kehittämistoimenpiteet. Kehittäminen kannattaa liittää luontevaksi 

osaksi yrityksen perustehtävää. Kehittäminen tukee työssä oppimista ja siinä onkin 

hyvä kannustaa yhdessä tekemisen lisäksi itseohjautuvuuteen. Lopuksi arvioidaan 

toimenpiteiden vaikutus oppimiseen ja muutokseen. Esimiesten on luotava 

sellaiset olosuhteet, joissa opittuja asioita voidaan soveltaa ja harjoitella. 

Kehittämistoimenpiteiden toteuttamisen jälkeen on hyvä arvioida sitä, miten opitut 

asiat on otettu käyttöön organisaatiossa. Arvioinnin olennaisin tehtävä on ohjata 

koko kehittämistä. (Hätönen 1999, 27-85.) 
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Usein kirjallisuudessa ja johtamispuheissa lähdetään siitä taustaolettamuksesta, 

että työntekijät toimivat automaattisesti tavoitteidensa suuntaan, kunhan ne vaan 

saadaan selvitettyä. Harvoin ajatellaan, että työntekijöillä ei olisikaan sellaista 

osaamista, jonka varassa tavoitteita voisi saavuttaa. Uskotaan myös, että ihminen 

aina oppii sen mikä on välttämätöntä, eikä tunnusteta sitä, että oppiminen on 

joskus hankalaa ja oppija ei aina välttämättä itsekään näe sen tarpeita tai 

tavoitteita. Yrityksissä ei ole varaa jäädä odottamaan, että työntekijät yksilötasolla 

havaitsevat osaamispuutteita ja lähtevät kehittämään itseään. Oppimisesta ja 

osaamisen kehittämisestä pitää tehdä normaali osa palkkatyön velvollisuuksia, 

kuten työn tekeminenkin on. Vastuu on yhteinen enemmän kuin ennen. 

Organisaation vastuulla on luoda oppimiselle suotuisat edellytykset. Jokaisen 

työntekijän pitää siis itse sitoutua huolehtimaan osaamisestaan ja yrityksen 

puolestaan tukemaan siinä häntä. Työssä tapahtuvaan oppimiseen tarvitaan 

ohjausta ja tukea. Harvemmin tällainen tuki voi olla maksettu koulutus tai kurssi, 

koska työ sisältää usein jatkuvan oppimishaasteen. Oppimisen on taloudellistenkin 

syiden takia tapahduttava työn ohessa. Kukaan yksittäinen henkilö tai mikään 

yksittäinen yksikkö ei pysty pitämään huolta koko organisaation osaamisen ajan 

tasalla pitämisestä, vaan vastuun pitää jakaantua ja hajautua kaikkialle 

organisaatioon. (Viitala 2005, 256-257.) 

Osaamisen kehittämisessä voidaan eri toimijoilla nähdä erilaisia rooleja. 

Kauhanen (2006, 150.) jakaa toimijat ja tehtävät seuraavasti. Johdon rooli on 

luoda ymmärrettävä visio, varmistaa sitoutuminen, antaa näkemys tulevaisuuden 

osaamistarpeista, kyseenalaistaa vanhoja toimintatapoja sekä innostaa 

henkilöstöä. Esimiesten rooli on yrityksen osaamistavoitteiden työstäminen 

työryhmien ja yksilöiden tavoitteiksi, kehitysmahdollisuuksien luominen, 

innostaminen ja palautteen antaminen sekä rohkaista kyseenalaistamaan entisiä 

työtapoja. Työtovereiden roolina on tiedon ja kokemusten jakaminen, toisilta 

oppiminen, palautteen antaminen, yhdessä tekeminen ja erilaisten näkemysten 

salliminen. Yksilön rooli on oppia, olla itseohjautuva, pitkäjänteinen ja 

kyseenalaistaa ja muuttaa entisiä käytäntöjä. Tarkasteltaessa osaamisen 

kehittämistä ja erilaisia tehtäviä, ne on kussakin yrityksessä määriteltävä erikseen, 
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jotta ristiriidoilta vältyttäisiin. Tärkeimmäksi Kauhanen (2006) kuitenkin nostaa sen 

millaisen roolin ylin johto todellisuudessa ottaa, eli mieltääkö se oppivan 

organisaation ideologian.  

Yritysten johto olettaa ja vaatii, että henkilöstön kehittäminen tukee yrityksen 

liiketoimintastrategiaa. Kauhasen (2006, 153) mukaan henkilöstön 

kehittämistoiminnan tuloksia voidaan mitata viidellä eri tasolla. Tasot ovat reaktiot, 

oppiminen, soveltaminen, operatiiviset tulokset ja vaikutukset organisaation 

kokonaistoimintaan eli organisaation menestyminen. Taulukko 4 kuvaa arvioinnin 

tasot, arvioinnin kohteet, ajankohdan ja arviointimenetelmän. 

 

 

Arvioinnin 

tasot 

Mitä mitataan? Milloin 

mitataan? 

Miten 

mitataan 

Reaktiot - asenteet 

- mielipiteet 

- vaikutelmat 

- kehittämi- 

sen aikana 

ja lopuksi 

- kysely 

- haastattelu 

- keskustelu 

Oppiminen - opiskeltujen 

asioiden 

omaksuminen 

- tietojen ja 

taitojen hallinta 

- ymmärtäminen 

- kehittämi-

sen aikana 

ja lopuksi 

- tentti 

- harjoitustyöt 

- kysely 

- haastattelu 

Soveltaminen - kyky toimia 

opiskelluissa 

tilanteissa 

- kehittämi-

sen aikana 

ja 

kehittämisen 

päätyttyä (1 

- 6 kk) 

- 

työskentelyn 

seuraaminen 

- henkilön, 

työtovereiden 

ja esimiesten 

haastattelu 

Operatiiviset 

tulokset 

- tuottavuus 

- vaihtuvuus 

- Kehittämi-

sen 

- tunnusluvut 

- asiakasky-
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- asiakastyytyväi-

syys 

- tuotot ja 

kustannukset 

- innovaatiot 

päätyttyä 

(1 -  24 kk) 

sely 

- haastattelu 

Organisaation 

menestyminen 

- henkilöstön 

hyvinvointi 

- imago 

työnantajana 

- omistajatyyty-

väisyys 

- asiakastyytyväi-

syys 

- kehittämi-

sen 

päätyttyä 

(1/2 – 3 

vuotta) 

- kyselyt 

(asiakas, 

henkilöstö, 

omistaja) 

- sijoitetun 

pääoman 

tuotto 

- arvonnousu 

 

Taulukko 4. Henkilöstön kehittämisen tulosten mittaaminen mukaillen (Kauhanen 

2006, 154.). 

Aivan liian usein mitataan vain kahta ylintä tasoa, reaktioita ja oppimista. 

Painopisteen tulisi olla selkeästi operatiivisten tulosten ja organisaation 

menestymisen puolella. Asioita ei aina pystytä mittaamaan tarkasti, mutta 

heikotkin arvaukset ja suuntaa antavat seurantakohteet ovat parempia kuin se, 

että mittaamista sanotaan mahdottomaksi. Henkilöstön kehittämispäätöksiä 

tekevät henkilöt ja organisaatiot ovat suurien haasteiden edessä miettiessään 

miten perustella liiketoiminnalle tärkeitä ja keskeisiä kehittämishankkeita. Tähän 

tarvitaan vahvoja näyttöjä panostusten vaikutuksista erilaisiin tuotoksiin. 

(Kauhanen 2006, 154.) 

 

 

3.4 Yhteenveto kirjallisuudesta 

Kirjallisuuskatsauksesta voidaan yhteenvetona poimia kolme keskeistä asiaa, 

osaaminen, oppiminen ja osaamisen johtaminen. Teoriaosan toisessa luvussa 

todettiin, että osaaminen muodostuu tiedoista, taidoista, kokemuksista, asenteista, 
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vuorovaikutuksesta muihin toimijoihin sekä organisaation prosesseista, kulttuurista 

ja toimintamalleista (Sydänmaanlakka, 2002, 1-2). Osaaminen muodostaa siis 

perustan, jonka varassa yksilö onnistuu ja kehittyy työtehtävässään. Osaaminen 

on aina oppimisen tulosta ja siksi myös esimiehen on hyvä ymmärtää 

oppimisprosessin kulku ja se, että ihmiset oppivat eri tavalla. Hovilan ja Okkosen 

(2006, 51) mukaan osaaminen voidaan määritellä kyvyksi soveltaa tietämystä 

johonkin tehtävään. Monesti asiantuntijatyössä yksittäiseen työsuoritukseen ei 

voida tarkasti valmentautua vaan osaaminen on yksilön kykyä soveltaa 

tietämystään niin, että työtehtävä tulee suoritettua.  

Hiljaisen tiedon merkitys taitoa vaativassa työsuorituksessa on suuri, mutta siihen 

on vaikea päästä käsiksi. Nonaka (1994) esitti, että yritysten tulisi pyrkiä 

löytämään arvokas hiljainen tietoa ja tuomaan se esiin ja yrityksen 

hyödynnettäväksi. Tarkoituksena oli saada yrityksen hiljainen tieto paremmin 

hyödynnettyä. Osaamisen johtamisen näkökulmasta on tärkeää määritellä mitä on 

organisaation hiljainen tieto, eksplisiittinen tieto, osaaminen ja kokemus sekä 

miten niitä ollaan siirtämässä. Yrityksillä olisi hyvä olla osaamisen, tiedon ja 

kokemuksen siirtosuunnitelma. Sillä voidaan turvata yrityksen kilpailukyky myös 

jatkossa. (Virtainlahti 2006, 51.)  

 

Kokemusperäinen oppiminen on tehokkain tapa oppia. Omien kokemusten 

peilaamista teoreettiseen tietämykseen ja sen soveltamista vallitsevaan 

tilanteeseen kutsutaan reflektiokyvyksi. Reflektion kautta henkilö tunnistaa omat 

kehittämiskohteensa ja voi tavoitella seuraavaa osaamisen tasoa. Osaamisen 

tason nostamisen kannalta työn tekeminen kokeneempien kollegoiden kanssa on 

kehittävintä ja sitä kannattaisikin suosia enemmän yrityksissä. Marsick & 

Watkinsin (1990) näkemyksen mukaan noin 80 prosenttia työntekijöiden 

oppimisesta tapahtuu kyselemällä, kuuntelemalla ja tarkkailemalla työympäristöä. 

Tämä kannattaa huomioida työtä organisoitaessa. 

Teoriaosan kolmannessa luvussa todettiin, että osaamisten tunnistaminen on 

lähtökohtana osaamisen kehittämiselle. On selvitettävä mitä osaamista yrityksessä 

on, mitä tarvitaan ja mikä on näiden osaamisten nykytilanne. (Viitala 2005, 86.) 

Menestyvä liiketoiminta perustuu siihen, että organisaation ylin johto pystyy 
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luomaan tehokkaan strategian ja organisoimaan toimintaa oikeaan suuntaan. 

Johdon tehtävänä on koota organisaation osaaminen ja yksilöiden työpanos 

mahdollisimman tehokkaasti yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. (Kauhanen 

2006, 14.) Osaamisen johtamisella yhdistetään visio, strategia sekä käytännön 

kehittämistoimenpiteet. Tällä tavalla varmistetaan organisaation tavoittelema 

suorituskyky osaamisen näkökulmasta. 
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4 Tutkimusmenetelmät 

 

Tässä tutkielman neljännessä luvussa esitellään tutkimuksen toteutus. Aluksi 

kuvataan tutkimuksen kohteena oleva yksikkö. Tämän jälkeen käydään läpi 

tutkimusmenetelmät, aineiston keruu, aineiston analyysi sekä tutkimuksen 

luotettavuus. 

 

4.1 Tutkimuksen kohteena oleva yritys 

Nordea on Pohjois-Euroopan suurin finanssipalvelukonserni. Sen markkina-arvo 

on noin 41.6 mrd. euroa ja taseen loppusumma 668.7 mrd. euroa. Nordealla on 

noin 800 konttoria, puhelinpalvelu neljässä maassa ja erittäin kilpailukykyinen 

verkkopankki. Nordea konsernilla on noin 11 miljoonaa asiakasta pohjoismaissa ja 

Euroopan uusilla markkinoilla. Nordean kunnianhimoisena tavoitteena on olla 

pohjoismaiden suosituin työnantaja finanssipalvelualalla ja vahva eurooppalainen 

pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja joka on tunnettu 

osaavasta henkilöstöstään. (www.nordea.com.) 

Tämän tutkielman kohteena oleva yksikkö on Nordea Private Banking Capital Area 

eli Nordea pääkaupunkiseudun varainhoitoyksikkö. Palveluita tarjotaan kolmella 

paikkakunnalla Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Työntekijöitä tutkittavassa 

yksikössä on yhteensä 50. Näistä asiantuntijoita on 45 ja esimiehiä viisi. Yksikössä 

hoidetaan vaativia pääkaupunkiseudun varainhoidon asiakkaita. Tutkielma 

käsittelee asiantuntijaorganisaation osaamisen johtamista. Tässä tutkielmassa 

asiantuntijoilla tarkoitetaan asiakasvastuullisia sijoitusjohtajia. Lisäksi haastateltiin 

asiantuntijoiden lähiesimiehiä. Mielenkiinto tutkittavaan asiaan eli osaamisen 

johtamiseen syntyi, kun eri tiimeissä mietittiin millaisia osaamisvaatimuksia 

asiantuntijalla tällä hetkellä on ja kenellä lopulta on vastuu osaamisen 

kehittämisessä. Tämän tutkielman avulla haluttiin selvittää miten asiantuntijat 

määrittelevät oman osaamisensa sekä miten sitä on mahdollista johtaa ja kehittää. 
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4.2 Tutkimusstrategia 

Metsämuuronen (2006, 208) toteaa, että tutkimusstrategian valinnan jälkeen 

tutkijan tulee valita, kumman metodologian hän valitsee päätutkimusotteekseen; 

kvantitatiivisen (määrällisen) vai kvalitatiivisen (laadullisen). Kvantitatiivisessa 

tutkimuksessa keskeistä ovat aiemmat teoriat ja johtopäätökset, hypoteesin 

esittäminen sekä käsitteiden määrittely. Lisäksi havainnointiaineiston tulee 

soveltua määrällisen ja numeerisen aineiston mittaamiseen. Kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa pyritään ymmärtämään kohteen laatua, ominaisuuksia ja 

merkityksiä kokonaisvaltaisesti. Kvalitatiivinen tutkimus vastaa sellaisiin 

kysymyksiin, joihin ei voida vastata määrällisesti. 

Tässä tutkimuksessa käytettiin metodologiana kvalitatiivista eli laadullista 

tutkimusta ja tiedonhankinnan strategiana tapaustutkimusta. Tapaustutkimukseen 

päädyttiin, koska tutkielmassa haluttiin keskittyä yksittäiseen ilmiöön, osaamiseen 

ja sen johtamiseen kohdeorganisaatiossa, ja tavoitteena oli löytää vastauksia 

rajattuihin ongelmiin. Metsämuurosen (2008, 16) mukaan yleisimmät kvalitatiivisen 

tutkimuksen tiedonhankinnan keinot ovat tapaustutkimus, fenomenologia, 

etnografia, fenomenografia, grounded theory –metodi, toimintatutkimus ja 

diskurssianalyysi. Tapaustutkimus eli case study voidaan määritellä empiiriseksi 

tutkimukseksi, joka monipuolistaa ja monilla tavoilla hankittuja tietoja käyttäen 

tutkii nykyistä tapahtumaa tai toimivaa ihmistä tietyssä ympäristössä. Toisaalta 

tapaustutkimus on määritelty myös yksinkertaisesti toiminnassa olevan 

tapahtuman tutkimukseksi. Määrittelyn kannalta haastavaa on se, että tapaus voi 

olla lähes mikä vain: Yksilö, ryhmä, koulu, asiakas, asiakasryhmä, osasto jne. 

Syrjälän et al. (1994, 10) mukaan tapaus on usein miten jossain suhteessa muista 

erottuva, se voi olla poikkeava kielteisesti tai myönteisesti, mutta myös hyvin 

tavallinen arkipäivän tapahtuma. Tapaustutkimuksen luonteeseen kuuluu, että 

tutkittavasta tapauksesta pyritään kokoamaan monipuolisesti ja monella tavalla 

tietoja. Tarkoituksena on ymmärtää ilmiötä mahdollisimman syvällisesti. 

Monipuolinen tiedon hankinta ei pois sulje tilastollisten aineistojen käyttöä. 

(Metsämuuronen, 2008, 16 – 17.) Tapaustutkimusta voidaan pitää keskeisenä 
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kvalitatiivisen metodologian tiedonhankinnan strategiana, sillä lähes kaikki 

strategiat käyttävät lähestymistapanaan tapaustutkimusta. 

Tässä tutkielmassa laadullisen aineiston hankinnan metodeina käytettiin 

haastattelua ja litterointia. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa haastattelu on enemmän 

tai vähemmän avointen kysymysten esittämistä valitulle kohdejoukolle. Hirsjärven 

ja Hurmeen (1985, 27) mukaan haastattelu on vuorovaikutustilanne jolle 

luonteenomaista on, että haastattelu on ennalta suunniteltu ja haastattelijan alulle 

panema ja ohjaama. Lisäksi haastateltavan on voitava luottaa siihen, että 

annettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja usein haastattelija joutuu 

motivoimaan haastateltavaa. Haastattelua voidaan pitää eräänlaisena 

perusmenetelmänä, joka sopii moneen tilanteeseen. Aina kun haastattelu on 

järkevä tapa hankkia tietoa, sitä kannattaa käyttää, vaikka se onkin melko työläs ja 

jatkoanalyysin kannalta vaativa. Tämä tutkimus suoritettiin henkilöhaastatteluina, 

näin oli mahdollista saada tarkkaa tietoa tutkimuksen kohteena olevista henkilöistä 

ja niiden takana vaikuttavissa ilmiöistä. Haastattelut suoritettiin 

teemahaastatteluina puolistrukturoiduilla haastattelulomakkeilla, jotta eri 

haastatteluissa käsiteltäisiin samoja asioita ja teemat olisivat oleellisia tämän 

tutkimuksen kannalta. Haastattelut olisi voitu toteuttaa myös kokonaan 

teemahaastatteluina, mutta ongelmana olisi voinut olla liian lavea aihepiiri ja se 

ettei tutkimuksen kannalta oleellisia asioita olisi tullut esille. Litterointia, puhtaaksi 

kirjoittamista, käytetään kvalitatiivisessa tutkimuksessa ymmärryksen 

rakentamiseen siitä, miten tutkimukseen osallistujat organisoivat puheensa tai 

kirjoituksensa. (Metsämuuronen, 2008.) Litteroinnin taso riippuu tutkijan 

aineistolleen asettamasta tavoitteista. 

Tutkittava aihe on melko abstrakti ja siksi haastattelu tuntui olevan toimivin 

menetelmä asian hahmottamiseksi. Tavoitteena oli saada haastateltavilta 

mahdollisimman paljon tietoa ja siksi tutkija ei halunnut ohjata haastattelua liikaa. 

Haastatteluiden ilmapiiri pyrittiin pitämään mahdollisimman rentona ja 

positiivisena. Hirsjärven ja Hurmeen (2008) mukaan haastattelu on käytetyimpiä 

tiedonkeruumuotoja ja erityisesti vapaamuotoisten sekä vähän strukturoitujen 

haastattelumenetelmien käyttö on lisääntynyt. Mitään metodia ei pitäisi kuitenkaan 

valita ilman tarkkaa harkintaa sen soveltuvuudesta kyseisen ongelman ratkaisuun. 
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Haastattelu on joustava menetelmä ja siksi se sopii hyvin erilaisiin 

tutkimustarkoituksiin. Haastattelussa ollaan suorassa kielellisessä 

vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa. Tämä antaa mahdollisuuden suunnata 

tiedonhankintaa haastattelutilanteessa. Lisäksi on mahdollista saada selville 

vastausten takana olevia motiiveja. 

Hirsjärvi ja Hurme (2008) listaavat haastattelun edut ja haastattelun sopivuuden 

menetelmäksi seuraavasti: Haastattelu on käyttökelpoinen menetelmä, kun 

halutaan korostaa, että ihminen on tutkimustilanteessa subjekti ja hän on 

tutkimuksessa merkitystä luova ja aktiivinen toimija. Hänelle on annettava 

mahdollisuus tuoda esiin itseään koskevia asioita mahdollisimman vapaasti. 

Haastattelu sopii myös silloin, kun kyseessä on tuntematon ja vähän kartoitettu 

alue, tutkijan on ennalta tietää vastausten suuntia tai kun halutaan sijoittaa 

haastateltavan puhe laajempaan kontekstiin. Tiedetään jo ennalta, että tutkittava 

aihe tuottaa monitahoisesti ja moniin suuntiin viittaavia vastauksia. Halutaan 

syventää saatavia tietoja. Mahdollisuus pyytää perusteluja ja tehdä tarkentavia 

kysymyksiä.  

Vastaavasti Hirsjärvi ja Hurme (2008) listaavat haastattelun haittoja ja miksi se ei 

sovi menetelmäksi seuraavasti: Haastattelu menetelmänä vaatii haastattelijalta 

taitoa ja kokemusta. Haastattelijan rooliin ja tehtäviin pitäisi kouluttautua. 

Haastattelu on aikaa vievä prosessi ja lisäksi litterointi on työlästä. Haastattelun 

katsotaan myös sisältävän monia virhelähteitä, virheitä voi aiheutua 

haastattelijasta tai haastateltavasta. Vapaamuotoisen haastatteluaineiston 

analysointi, tulkinta ja raportointi voi olla vaikeaa, koska valmiita malleja ei ole. 

 

 

4.3 Aineiston keruu 

Tämän kvalitatiivisen tutkimuksen aineisto kerättiin toteuttamalla seitsemän 

yksilöhaastattelua. Haastateltavat henkilöt valittiin huolellisesti. Haastatteluihin 

pyrittiin saamaan laaja-alaista näkökulmaa niin asiantuntijoiden kuin 

lähiesimiestenkin osalta. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin, jotta niitä olisi 

mahdollista analysoida jälkikäteen. Aineiston keräämisessä eli haastatteluissa oli 
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riskinä se, etteivät haastateltavat suostuisi tai ehtisi haastateltavaksi. Myös 

kiireinen aikataulu ja kalenterivuoden loppu olisi voinut aiheuttaa sen, että 

haastatteluita ei olisi saatu tehtyä aikataulussa. Ennen haastatteluja haasteena oli 

myös se miten laaja-alaisesti haastateltavat osaisivat vastata heille esitettyihin 

kysymyksiin koskien osaamista ja sen johtamista. 

 

4.3.1 Haastateltavien valinta 

Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin, joten haastatteluiden 

määrän ei tarvitse olla kovin suuri. Aineisto voi koostua yhdestä tai useammasta 

yksilöhaastattelusta. (Hirsjärvi et al. 2000, 194 – 197.) Yksilöhaastatteluja voi siis 

käytännössä tehdä vaikka kuinka monelle henkilölle. Haastateltavien määrä 

riippuu pitkälti haastattelijan käytettävissä olevista resursseista. Asiantuntijoista 

haastateltaviksi valikoitui kaksi kokenutta sijoitusjohtajaa ja kaksi uransa 

alkuvaiheessa olevaa sijoitusjohtajaa. Haastatelluista lähiesimiehistä kaksi on 

toiminut jo pitkään tai melko pitkään asiantuntijoiden esimiehenä ja yhdellä 

esimiehellä esimieskokemusta on vasta noin vuoden verran. Kaikki haastatellut 

asiantuntijat ovat asiakasvastuullisia sijoitusjohtajia eli heidän tehtävänä on hoitaa 

heille nimettyä asiakassalkkua. Haastatellut esimiehet ovat asiakasvastuullisten 

sijoitusjohtajien lähiesimiehiä. Haastateltavaksi valittiin tarkoituksella sekä 

asiantuntijoita että lähiesimiehiä. Näin oli mahdollista tutkia sitä, miten osaaminen 

ja sen johtaminen nähdään asiantuntijan silmin ja verrata sitä lähiesimiehen 

näkemykseen asiasta. 

 

4.3.2 Haastattelukysymysten laadinta 

Tutkimuksen kannalta oleellisista ja mielenkiintoisista teemoista laadittiin 

haastattelurunko, jonka avulla haastattelu eteni. Haastattelurunko muodostui 

pitkälti tutkielman pää- ja alakysymysten perusteella. Ensimmäisenä teemana 

haastatteluissa oli osaaminen. Tämän teeman osalta hahmotettiin sitä mitä 

haastateltavat ymmärtävät osaamisen olevan ja mitä asiakkaat odottavat 

osaamisen suhteen. Toisena teemana oli osaamisen johtaminen. Haastateltavia 

pyydettiin kertomaan mitä osaamisen johtaminen pitää sisällään ja kenellä on 
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vastuu asiantuntijan osaamisesta. Kolmantena teema oli osaamisen kehittäminen. 

Siinä haastateltavilta kysyttiin mitä keinoja heillä on osaamisen kehittämiseksi 

millaista osaamista tulevaisuudessa mahdollisesti tarvitaan. 

Haastattelukysymykset ovat tämän tutkielman liitteenä. 

 

4.3.3 Haastattelujen tekeminen 

Haastattelut järjestettiin kohdeyrityksen neuvotteluhuoneissa. Huoneet oli varattu 

etukäteen. Näin varmistuttiin siitä, että haastattelut voitiin viedä läpi rauhallisessa 

tilassa ilman kiirettä. Varsinaista kohdehaastattelua ei etukäteen suoritettu, mutta 

haastattelukysymykset käytiin läpi kohdeorganisaation kahden edustajan kanssa 

ennen varsinaisia haastatteluja. Haastattelujen aikana tunnelma oli alkuun hieman 

jännittynyt, mutta melko nopeasti ilmapiiri muuttui rennoksi ja avoimeksi. 

Haastattelujen jälkeen osa haastateltavista kertoi, että heitä hieman jännitti 

haastattelun aihepiiri. Kaikki haastateltavat pitivät osaamista ja sen johtamista 

erittäin tärkeänä asiana ja olivat tyytyväisiä, että aiheesta keskustellaan. Muutama 

haastateltava toivoi, että osaaminen nostettaisiin tärkeämmäksi teemaksi kuin mitä 

sen tällä hetkellä organisaatiossa on. Kaikki haastattelut toteutettiin joulukuussa 

2014. Haastattelut kestivät 45 minuutista reiluun tuntiin. Haastattelun teemat 

annettiin kaikille haastateltaville muutama päivä ennen haastattelua, että heillä oli 

mahdollisuus orientoitua aiheeseen etukäteen. Ennen varsinaisen haastattelun 

aloittamista haastateltaville kerrottiin, että tutkimus liittyy tutkijan pro gradu –

tutkielmaan ja samalla halutaan saada lisätietoa kohdeorganisaation osaamisesta 

ja sen johtamisesta. Haastattelujen nauhoittamiseen pyydettiin jokaiselta 

haastateltavalta lupa ja kaikki siihen suostuivat. 

 

4.4 Aineiston analyysi 

Tämä tutkielma on luonteeltaan laadullinen tutkimus ja kuten tyypillistä laadulliselle 

tutkimukselle on, aineistoa kertyi paljon analysoitavaksi. Kaikki haastattelut 

litteroitiin. Litteroitu aineisto teemoiteltiin kolmeen osioon; osaaminen, osaamisen 

johtaminen ja osaamisen kehittäminen. Ensimmäisessä teemassa haettiin 

vastausta siihen miten osaaminen nähdään ja määritellään organisaatiossa. 
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Toisessa, osaamisen johtaminen, teemassa pyrittiin selvittämään miten 

haastateltavat kokivat, että osaamista johdetaan. Kolmannessa teemassa tuodaan 

yhteen kaksi edellistä ja tutkitaan miten osaamista voidaan kehittää niin, että 

organisaatio saavuttaisi tavoitteensa mahdollisimman hyvin. Vastauksista pyrittiin 

löytämään yhtäläisyyksiä ja toisaalta uusia, erilaisia näkökulmia. Havaintojen 

luokittelu ja teemoittelu on Puusan ja Juutin (2011, 121) mukaan tyypillinen 

toimenpide laadulliselle aineistolle. 

 

4.5 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

Tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä arvioidaan perinteisesti reliaabeliuden ja 

validiuden perusteella. Reliaabelius tutkimuksen kykyä antaa tuloksia, jotka eivät 

ole sattumanvaraisia eli tulokset ovat toistettavia. Tutkimuksen reliaabeliudella 

tarkoitetaan sitä, että samaa kohdetta tutkittaessa saadaan kahdella eri 

tutkimuskerralla sama tulos (Hirsjärvi & Hurme 2009, 186). Tutkimustulos voidaan 

nähdä reliaabelina esimerkiksi silloin, kun kaksi tutkijaa päätyy samaan 

lopputulokseen. Jokainen ihminen tekee omien kokemustensa perusteella tietystä 

kohteesta oman tulkintansa, on epätodennäköistä, että kaksi tutkijaa tulkitsisi 

kolmannen henkilön sanoman täysin samalla tavalla. Kolmas tapa ymmärtää 

reliaabelius on se, että kahdella rinnakkaisella tutkimusmenetelmällä saadaan 

sama tulos. (Hirsjärvi & Hurme, 2008.)  

Tässä tutkimuksessa tehtiin tietoinen valinta sekä haastateltavien, että 

menetelmien suhteen. Haastateltaviksi valittiin asiantuntijoita kaikista tiimeistä, 

jotka olivat tutkimuksen kohteena ja myös niin, että haastateltavilla oli erilainen 

kokemuspohja toisiinsa verrattuna. Yksilöhaastattelu oli paras menetelmä 

tutkittavan aiheen tutkimiseen, koska siinä pysyttiin tekemään tarkentavia 

kysymyksiä ja pyytämään perusteluja näkemyksille. Haastattelujen litterointi tehtiin 

huolella, jotta kaikkien haastateltavien puheenvuorot tulivat dokumentoitua 

tarkasti. Teemoiteltaessa aineistoa otettiin kaikki puheenvuorot huomioon. 

Tutkimuksen validiudella tarkoitetaan tutkimusmenetelmän kykyä mitata sitä, mitä 

sen on tarkoitus mitata. Laadullisen aineiston ja siitä tulkinnan kautta löydettyjen 

merkitysten ja merkityskategorioiden luotettavuus riippuu siitä, miten ne vastaavat 
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tutkimushenkilöiden ilmaisemia merkityksiä ja missä määrin ne vastaavat 

teoreettisia lähtökohtia. Laadullisen tiedon luotettavuudessa on siis kysymys 

tulkintojen validiteetista. Aineiston kohdalla validiteetti tarkoittaa aitoutta. Aineisto 

on aitoa, kun tutkimushenkilöt puhuivat tai muuten ilmaisivat itseään siitä aiheesta 

mitä tutkija oletti. Aineiston pitää olla myös relevanttia ongelmanasettelun taustana 

olevien teoreettisten käsitteiden osalta. Johtopäätökset ovat valideja silloin, kun ne 

vastaavat sitä mitä tutkittavat tarkoittivat, eikä tutkija ole tehnyt ylitulkintoja. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta ei voi tarkistaa tekemällä tutkimuksen 

uudelleen, koska tutkija on itse ”tutkimusmittari” teoreettisen perehtyneisyytensä ja 

prosessin intersubjektiivisuuden perusteella. (Syrjälä et al.1995, 129 – 130.) 

Tässä tutkimuksessa validius pyrittiin varmistamaan sillä, että haastateltavat saivat 

mahdollisimman vapaasti ja omin sanoin vastailla esitettyihin kysymyksiin. 

Haastattelutilanteessa keskusteltiin myös aiheeseen liittyvistä käsitteistä. Näin 

voitiin varmistua siitä, että haastateltavat ymmärsivät kysymykset oikein. Lisäksi 

haastateltavia pyydettiin kertomaan käytännön esimerkkejä teemoista, jotta voitiin 

varmistua siitä, että käytäntö vastasi teoreettista tulkintaa. Haastatteluissa 

keskustelua herättäneet asiat liittyvät tämän tutkielman kirjallisuuskatsaukseen, 

joten empirian ja teorian yhteys on todennettavissa. Kahden haastateltavan osalta 

varmistin, että tulkintani käydystä keskustelusta vastasi myös heidän käsitystään 

keskustelun sisällöstä.  
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5 Tutkimuksen tulokset 

 

Tässä luvussa esitellään empiirisen osan tulokset. Vastaukset on teemoiteltu niin, 

että ensimmäisenä teemana on osaaminen, toisena teemana on osaamisen 

johtaminen ja kolmantena teemana osaamisen kehittäminen. Haastattelu tehtiin 

neljälle asiantuntijalle ja kolmelle lähiesimiehelle. Vastaukset käydään läpi 

haastattelurungon mukaisessa järjestyksessä. 

 

5.1 Osaaminen 

Haastattelun ensimmäisessä osassa käsiteltiin osaamista käsitteenä. 

Tarkoituksena oli selvittää mitä osaaminen haastateltavien mielestä on ja miten se 

vaikuttaa asiantuntijan suorituskykyyn. Haastateltavilta kysyttiin myös millaista 

osaamista asiakkaat odottavat asiantuntijalta ja millainen on osaamisen taso 

verrattuna kilpailijoihin.  

Ensimmäisenä asiantuntijoilta ja esimiehiltä kysyttiin miten he ymmärtävät 

osaamisen käsitteen omassa työssään ja miten se vaikuttaa asiantuntijan 

suorituskykyyn. Kuten ennakkoon oletettiin, vastaukset olivat keskenään melko 

erilaisia ja yhtä yksittäistä määritelmää ei vastauksista noussut esiin. Osa 

vastaajista näki käsitteen hyvin laajaksi, kun taas osa näki sen melko suppeaksi ja 

rajatuksi. Haastattelija ei avannut käsitettä haastateltaville vaan kuunteli ja ohjasi 

keskustelua muuten. Osaaminen omassa työssä on asiantuntijoiden mielestä: 

”Mun mielestä se menee enemmän sille puolelle, et pitää osata kaikesta, aika 

paljon, ainakin pintaraapaisu. Pitää olla aika hyvä yleissivistys, pitää ymmärtää 

aika nopeastikin, reagoida asioihin ja ymmärtää aika laajojakin kokonaisuuksia.” 

”Tietysti siel täytyy olla tietty määrä substanssia taustalla että sä voit vaihtaa 

tilannetta ja keskustelua nopeasti mutta, kyllä mä sanosin että semmoinen, onko 

adaptoituminen hyvä sana, niin se on mun mielestä tärkeätä tässä.” 

”Mun mielestä siinä on tietyllä tavalla kaksi ominaisuutta. Eli siinä on se 

semmonen, ihmistuntemus tai semmoinen, että sä osaat olla erilainen erilaisten 

ihmisten kanssa ja se on hirveen iso osa sitä, mutta tietenkin siinä on sit se 
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semmoinen faktaosaaminen, että sä tiedät volatiliteetit ja systeemit tämmöset, 

osaat kertoo markkinoista ja tämmöistä mitä meillä nyt kuuluu tietää.” 

”Yks musta erittäin tärkeä on, et sä tunnistat asiakkaan, osaat lukea asiakasta. Sit 

on tietysti sijoittaminen, se on yhtä tärkeä. Sitten on kaikki muut pankin palvelut 

jotka ei liity suoraan sijoittamiseen vaan se kokonaispalvelu, et sä pystyt käymään 

niitä läpi, tunnistat tarpeet ja osaat ottaa sit myös muita asiantuntijoita apuun.” 

Asiantuntijat kokivat, että osaaminen omassa työssä on sitä, että hallitsee laajoja 

kokonaisuuksia, osaa keskustella monista asioista ja pystyy reagoimaan 

muuttuviin tilanteisiin. Myös substanssiosaaminen koettiin tärkeäksi sekä se, että 

on hyvä ihmistuntemus ja osataan sitä kautta lukea asiakasta ja hänen tarpeitaan. 

Osaaminen vaikuttaa asiantuntijoiden mielestä suorituskykyyn muun muassa 

seuraavilla tavoilla. 

”… kyl siit jonkin näköinen semmoinen laaja-alainen kokemus pitäisi olla siinä 

tehtävässä jotta se asiakas, hyväksyy sen viestin.” 

”..Faktatiedon minusta pitäisi olla lähtökohtaisesti aika itsestään selvää ja sitten se 

toinen on se missä on, missä pitää itsensä kehittää. Toki molemmissa, mutta 

sanotaan, että se on se, et kyl se minusta siitä asiakastuntemuksesta ja 

asiakkaiden käsittelystä aika paljon se tulos kuitenkin tulee, et miten sä osaat sen, 

jonkun tuotteen tai palvelun markkinoida ja esittää sen silleen et se on oikeasti 

hyvä sit sille asiakkaalle.” 

Lähiesimiesten mielestä asiantuntijan osaaminen ja suorituskyky ilmenee 

teoreettisessa osaamisessa, sijoitusmarkkinoiden tuntemisessa ja kykynä soveltaa 

tätä asiakastilanteissa. Lisäksi kyky hyödyntää muita asiantuntijoita ja tukiverkkoa 

on tärkeää. 

”On tietysti tää teoreettinen osaaminen, mitä se kattaa. Sit on 

asiakassuhdeosaaminen. Ja sitten tämmöinen ihan ajantasainen 

sijoitusmarkkinoiden tietämys, sijoitustuotteiden tietämys, seuraaminen, tuntemus. 

Nämä kolme palikkaa kun on kunnossa, niin sitten se neljäs ehkä tärkein myös on 

sitten myös se millä voi paikata näitä kolmea. Jos on jollain osaamisen alueella 

hieman vajavaisuuksia, niin voidaan sitten paikata sillä että, mikä sun sovelluskyky 
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on, tähän asiakkaan tarpeisiin, ja kyky perustella ehdotuksia asiakkaalle. Soveltaa 

eri tilanteissa, tarinankerronta, kaikki tää. Ja kun täs oli puhetta suorituskyvystä, 

monesti suorituskyky on nimenomaan tätä.” 

”…pitää olla, se osaaminen näihin meidän tuotteisiin ja palvelukonsepteihin 

liittyen. Tämmöinen substanssiin menevä osaaminen. Sit mun mielestä sieltä 

nousee myöskin tää tietynlainen organisaatio-osaaminen myöskin, et osataan 

hyödyntää tätä tukiverkkoa, joka on rakennettu tähän, meidän ympärille tukemaan 

tätä asiakasvastuullisen työtä. Mut sit myöskin tulee mieleen tää, että osataan 

huomata niitä omia kehitystarpeita ja omaksumaan uusia asioita. Ja miten se 

vaikuttaa asiantuntijan suorituskykyyn niin, se on aika keskeisessä roolissa. Et jos 

ihminen tietää mitä tekee ja hän tarvittaessa tietää keneen olla yhteydessä jos ei 

itse löydä vastauksia.” 

”No mun mielestä jos silleen yrittää yhdellä lauseella sanoa, niin osaaminehan on 

periaatteessa asiakkaan kunnioittamista siinä mielessä, että aika vaikea on 

saattaa asiakkaan tahtotilan mukaisia asioita ratkaisuun, mikäli ei ole osaamista 

tai mikäli ei halua sitä osaamistaan kehittää.”  

Lähiesimiesten mielestä osaaminen on sitä, että asiantuntijalla on substanssiasiat 

hallussa, asiantuntija tuntee tarjottavat tuotteet ja osaa käsitellä asiakasta. 

Esimiehet nostivat esiin myös sovelluskyvyn ja osa piti sovelluskykyä avaimena 

suorituskykyyn. Yksi esimiehistä piti myös tärkeänä sitä, että asiantuntijalla on 

organisaatio-osaamista eli hän osaa hyödyntää asiantuntijoita ympärillään. 

Tärkeäksi koettiin myös ymmärrys omista osaamispuutteista ja miten niitä voisi 

kehittää. 

Kohdeorganisaatiossa tehdään asiakastyytyväisyysmittaus joka vuosi, mutta ei ole 

tehty tutkimusta siitä, millaista osaamista asiakkaat odottavat asiantuntijalta. Niin 

asiantuntijoilla kuin lähiesimiehilläkin oli kuitenkin melko tarkka näkemys siitä 

millaista osaamista asiakkaat odottavat. Asiakkaat odottavat laaja-alaista 

näkemystä sijoitusmarkkinoista ja verotuksesta sekä toivovat asiantuntijan tuovat 

lisäarvoa asiakassuhteeseen. Asiakkaat myös odottavat, että asiantuntijalla on 

ratkaisu heidän ongelmiinsa.  
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”…asiakkaat usein pohtii jotain, skenaariota omassa päässään ja jos pystyy jotain 

tuomaan siihen vähän esimerkinomaisesti, ihan omista kokemuksista, anonyymisti 

muilta asiakkailta vähän sitä tietoa niin musta tuntuu, et se tuntuu olevan aika, 

hyvin otetaan vastaan.” 

”Mä luulen, että se vähän toistan tässä näin, mutta se liittyy siihen, että ainakin tää 

teoreettinen osaaminen, sijoitusmarkkinoiden tietämys. Niin asiakkaat odottaa sitä 

asiantuntijalta. Sitten se että miten nämä sitten nivoutuu siihen asiakkaan omaan 

salkkuun, ja näitten osa-alueitten soveltaminen, tähän asiakkaan omaan 

maailmaan, maailmankuvaan, niin se on se mitä asiakkaat odottaa kaikkein 

eniten.” 

”Nehän odottaa meiltä varmasti, että me ymmärretään sijoittamisesta, vielä 

enemmän kuulisivat verotuksesta, mikä ei aina ole sitten mahdollista, ja 

kokonaisvaltaista näkemystä. Varmasti myös et se ois aika puolueetonta et se ei 

ole vaan pankki-myssy päässä vaan todella mitä se asiakas tarvitsee.” 

”Ehkä keskeisin osaamisen asia mitä asiakkaat, odottaa on nimenomaan 

tämmöinen ratkaisukykyisyys. Eli kun asiakkaalla on tahtotila, he odottavat että 

asiakasvastuullinen antaa siihen tahtotilaan, vaihtoehtoiset ratkaisut joista tehdään 

sitten päätökset.” 

Omaa ja yksikön osaamisen tasoa on melko vaikea arvioida kun käytettävissä ei 

ole luotettavaa vertailukohtaa. Tarkoituksena oli osaltaan selvittää onko yksilöiden 

tai organisaation tiedossa oma tai muiden osaamisen taso ja miten sitä osaamisen 

tasoa arvioidaan suhteessa muihin toimijoihin. Niin oma kuin oman yksikönkin 

osaaminen nähtiin olevan korkealla tasolla. Vastaajat olivat sitä mieltä, että 

osaaminen on hyvällä tasolla teoreettisesti ja myös asiakassuhteita hoidetaan 

erittäin hyvin. Vastaajat myös kokivat, että organisaatio kouluttaa asiantuntijoita 

hyvin ja säännöllisesti. Lisäksi huomioitiin myös organisaation ulkopuolelta tullut 

puolueeton tunnustus hyvästä työstä pitkällä aikajänteellä. Kehittämiskohteina 

nähtiin digitaalisen puolen osaaminen. 

”..Vaikea arvioida sitten ulkopuolisiin. Uskosin, että mitä nyt kokemus on osoittanut 

niin uskosin, että myöskin näissä perus-private banking -toiminnoissa niin 

kilpailukyky ulkoisiin kilpailijoihin on aika korkealla tasolla nimenomaan osaamisen 
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osalta. Ehkä tämmöiset jos vielä palaa tuohon mikä on oman yksikön taso, niin 

ehkä isoin haaste on, kun siirrytään tuolle lähinnä mobiilipuolelle ja elektroniselle 

puolelle. Sieltä löytyy ehkä mun yksikön isoimmat osaamishaasteet.” 

”Mä uskallan väittää, että meillä on osaamisen taso hyvällä tasolla. Ja tietysti 

rohkaisevaa on lukea sitten tuolta noita ihan tommoisia virallisia palkintojuttujakin 

missä tuodaan esiin, että kuinka hyvin Private Banking nyt ylipäätään pärjää myös 

ulkopuolisten katsojien silmin. Mutta mä väitän, että meillä osaaminen on hyvällä 

tasolla, että tää organisaatio kouluttaa ihmisiä, hyvin. Ja sitä on myöskin tarjolla. 

Ja toisaalta sit tähän osaamisen kehittämiseen kiinnitetään huomiota vuosittain.” 

 

5.2 Osaamisen johtaminen 

Toinen teema, osaamisen johtaminen, käsitteli sitä mitä osaamisen johtaminen 

pitää sisällään ja mikä tässä on esimiehen ja asiantuntijan rooli. Tässä teemassa 

pyrittiin myös selvittämään kenellä on vastuu asiantuntijan osaamisesta ja 

kehittämisestä. Lisäksi kysyttiin miten organisaation arvot näkyvät osaamisen 

johtamisessa ja miten osaamista tuetaan. 

Asiantuntijoilta kysyttiin mitä osaamisen johtaminen pitää mielestäsi sisällään ja 

kuinka tärkeä osa se on esimiehen työtä. Osaamisen johtamista pidettiin 

keskeisenä osana esimiehen työtä. Tärkeintä on ymmärtää ja kartoittaa 

asiantuntijoiden osaamisen taso. Hyvän kartoituksen perusteella on mahdollista 

lähteä kehittämään mahdollisia puutteita osaamisessa. Esimiehen tehtäväksi 

nähtiin seuranta käydyistä kursseista ja koulutuksista sekä mahdollisuuksien 

luominen osaamisen kehittämiselle. 

”Osaamisen johtaminen pitää mun mielestä sen sisällään, että ymmärtää ja on 

kartoittanut suunnilleen tietää mikä tiimiläisillä on se osaamisen taso. Et mitä siellä 

osataan ja mitä siellä ei osata.” 

”Tuntuu että se huomio on, aika paljon, niin sanotusti hallinnollisissa asioissa. Et 

silloin mun mielestä vois olla enemmän semmoista, että tulisi tavallaan esille se, 

että tunnetaan ne yksilöt siinä tiimissä ja tiedetään mikä on kunkin tilanne ja 

vahvuus.”  
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”Semmoista osaamista siihenkin, että pystyy uudistumaan itse, niin se on kyllä tosi 

tärkeätä ja sitä pitäisi entistä enemmän kyl käydä läpi.”  

”Musta se on erittäin tärkeä esimiehen osa työtä, et hänen pitää valvoa ja tietyllä 

tavalla myös pakottaa et käy kursseilla, koko ajan pitää ittensä up-to-date, koska 

jos tohon pysähtyy ja alkaa laskeen et koska mä jään eläkkeelle niin sit sä et oo 

kyl enää asiakkaalle hyvä ainakaan pitkässä juoksussa.” 

Asiantuntijoiden mielestä osaamisen johtaminen pitää sisällään sen, että esimies 

tietää yksilöiden osaamistason ja mahdolliset kehittämiskohteet. Lisäksi 

asiantuntijat odottavat, että esimies ohjaa kehittymään oikeaan suuntaan. Osa 

haastateltavista oli sitä mieltä, että esimiehen pitää jopa pakottaa kursseille, että 

osaaminen pysyy riittävällä tasolla ja kehittyy. Kaikki asiantuntijat pitivät 

osaamisen johtamista erittäin tärkeänä osana esimiehen työtä. 

Esimiehet näkivät osaamisen johtamisen erittäin tärkeäksi osaksi työtään ja olivat 

sitä, että yksilön osaamistason määrittäminen ja kehityssuunnitelman tekeminen 

on lähiesimiehen yksi oleellisimmista tehtävistä. Esimiesten huomio oli, että 

osaaminen vaihtelee paljon yksilöittäin ja siksi on hyvä, että esimiehillä on mittarit 

seurata osaamista ja kehittymistä. Vuosittainen kehityskeskustelu on säännöllinen 

ja formaali tapa käydä henkilön osaamista ja kehityssuunnitelmaa läpi. Esimiehet 

kuitenkin korostivat päivittäisen työn aikana tapahtuvaa johtamista erittäin 

oleellisena osana osaamisen johtamista. 

” Osaamisen johtaminen, mä nään sen esimiehen kannalta, että ensin pitää 

kartoittaa se, eri osaamisalueet asiantuntijalla. Se on esimiehen tehtävä. Ja siinä 

apuväline on tietysti tää tämmöinen koutsaava [coaching] valmentava tyyli. Ja 

yrittää saada siellä ongittua niitä osaamisalueita tai kehittämisalueita, ja tietysti 

myös vahvuuksia toisaalta.” 

”Toki sitten tietysti, nää formaalit tavat ottaa asiaan kantaa niin, nämä PDD-

keskustelut vuosittain on sitten tämmöisiä hetkiä jolloin pysähdytään ihan henkilön 

kanssa miettimään tätä puolta. Mutta jos me mietitään tätä johtamista niin kyllä se, 

mun nähdäkseni pitkälti tapahtuu tossa arjessa. Asioita havainnoimalla ja sitten 

kun siellä huomataan jotain asioita, niin niihin puututaan ja ryhdytään sitten asioita 
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viemään parempaan suuntaan. Keskeinen rooli tässä työssä, aivan keskeinen 

rooli.” 

Vuorovaikutuksen merkitys osaamisen johtamisen ja kehittämisen kannalta on 

oleellista niin asiantuntijoiden kuin esimiestenkin mielestä. Vuorovaikutuksen 

toivottiin olevan avointa ja tasapuolista. Vastaajat kokivat, että kehittymisen 

kannalta on tärkeää olla rehellinen ja kertoa omista osaamispuutteistaan, koska 

aina esimies ei havaitse puutteita osaamisessa ilman avointa keskustelua. 

Vuorovaikutus nähdään myös organisaatiokulttuurisena asiana. 

Organisaatiokulttuuri vaikuttaa osaltaan siihen kuinka avointa keskustelua eri 

asioista käydään. Vastauksista nousi esiin myös oppiminen kokemusten kautta. 

Koettiin hyödylliseksi käydä yhdessä läpi hyvin ja huonosti menneitä tilanteita ja 

saada oppia näistä. 

”Kyllä sen täytys olla jonkin näköinen dialogi missä sitten, käydään läpi ne, että 

miten alainen itse kokee, että mitkä on ne, omat vahvuudet ja mihin kaipaa 

parannusta. Ehkä meillä nyt sitten on työkaluja tähän kehityskeskustelun puitteissa 

ja muuta, missä sitä voitas päästä näinkin syvälle asioissa.”  

” Mun mielestä tällainen sparraus vaikeissa caseissa, se on mun mielestä parasta. 

Se voi olla jopa koko tiimi, kun meillä on niin pieni tiimi, että istutaan kaikki alas ja 

mietitään, että miten tän vois ratkoa ja mitä mahdollisuuksia ja sit mun mielestä 

kaikki oppii. Ja se ois ehkä sellainen mitä pitäis olla systemaattisempaa et 

käydään caseja voitettuja ja hävittyjä läpi ja et mikä siellä on ollut se juju, ydin, 

koska siitä oppii kaikki ja siitä oppii paljon enemmän kun lukemalla jotain teoriaa et 

sit miten se todellisuudessa on toiminut.” 

Asiantuntijat eivät olleet täysin varmoja onko osaamista omassa yksikössä 

kartoitettu. Jokainen oli kuitenkin käynyt kehityskeskustelun ja sitä kautta 

osallistunut yksikön osaamiskartoitukseen. Yksi vastaajista muisteli, että oli 

osallistunut osaamiskartoitukseen, mutta yleisesti ottaen asiantuntijoilla ei tästä 

mitään tarkkaa muistikuvaa ollut. 

”Se on hyvä kysymys. Mä mietin että.. mulla ei ainakaan oo sellaista selkeätä 

kuvaa, että miten sitä ois jotenkin tilastoitu tai hallinnoitu, että mitä ja kuinka hyvin 

mun esimies tuntee kaikkien alaistensa eri osa-alueet.” 
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Esimiehet kartoittavat asiantuntijoidensa osaamista vuosittaisen 

kehityskeskustelun avulla. Lisäksi esimiesten kesken käydään vuosittain 

keskustelua jokaisen asiantuntijan osaamistasosta ja kehittämistarpeista. Lisäksi 

esimiehet huomioivat asiantuntijoidensa osaamisen normaalissa päivittäisessä 

kanssakäymisessä ja jos jotain puutteita ilmenee, niin siihen voidaan myös 

puuttua välittömästi. 

”No jos tällä tarkoitetaan tämmöistä laajaa kartoitusta niin ei. Mutta 

periaatteessahan tätä kartoitusta tehdään joka vuosi PDD-keskustelussa. Ja siinä 

vaiheessa kun käydään tää, Annual Personal Review elikkä APR-kierros 

vuosittain. Niin myöskin siinä yhteydessä sitten lähinnä esimiestasolla käydään 

läpi, että mikä on asiakasvastuullisten osaamistaso.”  

”Tää tapahtuu formaalisti ainakin kerran vuodessa ja myös useamminkin 

tämmöisissä vähän toisen tyyppisissä keskusteluissa. Tää kerran vuodessahan 

on, tää virallinen PDD-keskustelu ja silloinhan käydään asianomaisen kanssa, 

hyvinkin seikkaperäinen keskustelu siitä että millä tavalla se osaaminen, millä 

tasolla se on, ja toisaalta mitä sen kehittämiseksi voitais tehdä. 

Tiedon jakamisen näkökulmaa haettiin haastatteluissa kysymällä tiedätkö kuka 

tiimissäsi osaa mitäkin ja jos tiedät niin miten hyödynnät tietoa. Tutkimukseen 

osallistuneet tiimit työskentelevät avokonttorissa ja sen huomattiin lisäävän tiedon 

jakamista. Vastaajat olivat myös sitä mieltä, että kollegoilta on helppo kysyä apua, 

mikäli sitä tarvitsee. Esimiehillä oli mielestään hyvä käsitys asiantuntijoidensa 

osaamisesta ja he myös miettivät jatkuvasti kehityskohteita. Esimiehet 

hyödyntävät tietoa muun muassa osallistamalla asiantuntijoita tiettyihin 

projekteihin. 

”Joo kyllä mä uskon, että meillä on tiettyjä ainakin.. tiettyjä henkilöitä joilla on 

vaikkapa rahoituksen puolella osaamista tai muuta, niin kyllä mä aika herkästi 

nousen omalta tuoliltani ja käyn juttelemassa muutaman sanan jos mulla on asia 

mikä ei meinaa edetä. Et se on mun mielestä tommoisen avokonttorimaisen 

työympäristön etuja, et se kontaktin ottaminen on aika helppoa.” 

”Sanoisin näin et mulla alkaa olemaan kohtuullisen hyvä käsitys siitä, että mitkä on 

niitä vahvuuksia eri henkilöillä siellä, ja meillä on siellä monenlaistakin osaamista. 
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Uskon kyllä että, tämän tiedon, tätä tietoa hyödyntämällä mä saan näitä henkilöitä, 

ensinnäkin mä tykkään osallistaa. Esimerkiksi tiimikokoukset on hyvä esimerkki 

siitä, että se en olekaan minä joka siitä asiasta siellä on kertomassa, jostain 

tietystä heidän työhön liittyvästä asiasta, vaan siellä on tää henkilö jonka mä olen, 

tai ainakin mä tulkitsen, että hän on siinä erittäin hyvä tai hyvin onnistunut.” 

Vastuu asiantuntijan osaamisesta ja sen kehittämisestä nähtiin ensi sijaisesti 

olevan asiantuntijalla itsellään. Esimiehen ja organisaation tehtävänä on luoda 

puitteet osaamisen kehittämiselle ja tukea asiantuntijaa tässä prosessissa. 

Vastauksissa korostuu, että asiantuntijalla itsellään pitää olla halu ja motivaatio 

sekä vastuu omasta osaamisestaan.  

”Vastuu on mun mielestä asiantuntijalla itsellään jos hän haluaa asiantuntijana 

olla. Kyllä se sinänsä esimies on tärkeä, mutta jos nyt miettii, että oletuksena on, 

että haluaa asiantuntijana toimia, niin silloin pitäisi pystyy myös olemaan se 

motivaatio siihen, että se on järkevää työtä.” 

”Viime kädessä vastuu on aina asiantuntijalla itsellä. Esimiehen tehtävä on 

nimenomaan se kartoitusvaihe. Se mahdollisuuksien tarjoaminen. Mutta viime 

kädessä se on aina asiantuntijalla.” 

Osaamista ja oppimista tuetaan organisaatiossa monin keinoin. Asiantuntijoiden 

mukaan organisaatio tarjoaa kursseja, koulutusta, työssä oppimista ja paljon 

muuta. Koulutustarjoamaa pidettiin laadukkaana ja laajana. Jonkin verran 

kaivattiin kuitenkin räätälöityjä kursseja esimerkiksi senior-tason asiantuntijoille. 

Vuosittainen kehityskeskustelu nousi esiin myös tässä teemassa. Organisaation 

ulkopuolisia kursseja tuetaan vain jos ne johtavat johonkin tutkintoon. 

Esimiesten mukaan yrityksen arvot ovat vahvasti läsnä jokapäiväistä johtamistyötä 

ja myös osaamisen johtamista. Lähiesimiehet olivat myös tietoisia siitä, että 

heidän työnkuvauksessaan on määritelty yrityksen arvojen mukainen johtaminen. 

”Tää on itse asiassa jos katsotaan, yksikönvetäjän job descriptionia niin siellähän 

tää on ihan suoraan meidän accountabilities –osiossa. Elikkä yrityksen arvot on 

vahvasti mukana tässä osaamisen johtamisessa. Ja meillähän on tietenkin kaks 

keskeistä asiaa: nää erinomaiset asiakaskokemukset, mut toisaalta it's all about 

people. Niin nää kaks asiaa linkittyy hyvin keskeisesti osaamisen johtamiseen.” 
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Asiantuntijat tiedostivat hyvin organisaation arvot ja niiden mukaisen toiminnan, 

mutta eivät nähneet yhteyttä osaamisen johtamiseen. Esimiehet tiedostavat 

arvojen merkityksen osaamisen johtamisen kannalta, mutta tämä näkemys ei ole 

yhtäläinen asiantuntijoiden kanssa. 

”En mä ehkä koe, että se jos puhutaan osaamisen johtamisesta, että se olisi 

jotenkin arvolähtöistä. Varmaan meidän toiminnassa nyt ylipäätään ne arvot 

heijastuu mutta, että se erityisesti siinä osaamisen johtamisessa olisi, all about the 

people tai vastaavia. Että en tunnista ehkä niitä siitä nyt, kovin konkreettisesti.” 

 

5.3 Osaamisen kehittäminen 

Kolmannessa teemassa, osaamisen kehittäminen, selvitettiin millaista osaamista 

tarvitaan tulevaisuudessa ja kenen vastuulla on varmistua siitä, että organisaatio 

pystyy vastaamaan tulevaisuuden osaamishaasteeseen. Haastateltavilta kysyttiin 

myös mistä tulevaisuuden osaamisvaatimukset tulevat. Lisäksi selvitettiin mitä 

keinoja asiantuntijalla on oman osaamisen kehittämiseksi ja millä keinoin työssä 

oppimista voitaisiin organisaatiossa tehostaa. 

Vaihtoehtoja oman osaamisen kehittämiseksi on monia. Kurssit ja koulutus 

nousivat vahvasti esiin, mutta myös työssä kollegoilta oppimista pidettiin toimivana 

tapana. Yhdistelemällä muilta opittua löytyy monelle paras tapa itselle tehdä työtä. 

Yrityksen ulkopuolinen koulutus nostettiin esiin myös tässä aihepiirissä. 

”Tietenkin se henkilökohtainen et mä voin mennä opiskelemaan jotain itse pankin 

ulkopuolella. Se on nyt tietenkin yks vaihtoehto ja sitten tietenkin olla aktiivinen 

sitten täällä esimieheen päin esimerkiksi, että pääsee näihin pidempiin 

koulutuksiin mitä meillä tässä on. Ja muutenkin sitten totta kai, että ottaa sen 

tiedon mitä meillä tietenkin joka tuutista siis tulee päivittäin” 

Esimiesten vastaukset olivat pitkälti samanlaisia kuin asiantuntijoidenkin. Yleensä 

lähdetään yrityksen omasta koulutustarjonnasta ja mikäli sieltä ei löydy sopivaa 

koulutusta, niin voidaan katsoa organisaation ulkopuolista koulutusta. Myös 

esimiehet nostivat työssäoppimisen tärkeäksi osaksi kehittymistä. 
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”Kyllä sen jälkeen kun ollaan havainnoitu ne kehittämiskohteet, niin niitä on sitten 

monia eri asioita, millä sitä pystyy tekemään. On just nimenomaan katsomalla se 

kurssitarjoama, mitä pankin sisällä on esimerkiksi. Ulkoisesti jos ei ole. Jotain 

myös pidempiaikaisia opintoputkia ynnä muita, ehkä jopa tutkintojakin, mitä voi 

sitten ajatella. Mutta sitten myös se työssä oppiminen toinen on tärkeä asia.” 

Osaamisen kehittämisen kannalta on oleellista ymmärtää millaista osaamista 

organisaatiossa tarvitaan tulevaisuudessa. Osaamistarpeen arviointi kolmen tai 

viiden vuoden päähän on haastavaa ja kuuluu pitkälti myös yrityksen johdon 

tehtäviin. Asiantuntijat uskoivat, että tulevaisuudessa digitaalisuus lisääntyy 

edelleen ja se asettaa myös korkeampia vaatimuksia asiantuntijan tietotekniselle 

osaamiselle. Vastauksista nousi myös esiin oman toiminnan johtaminen. Tuloksia 

pitää pystyä saamaan aikaan pienemmillä resursseilla ja nopeammin. Esimiehet 

nostivat esiin regulaation tuomat muutokset ja asiakaskunnan demografiset tekijät. 

Sääntelyn uskotaan lisääntyvän toimialalla voimakkaasti tulevien vuosien aikana ja 

se asettaa suuren haasteen asiantuntijatyöhön ja sen johtamiseen. Asiakaskunta 

ikääntyy ja toisaalta asiakkaaksi tulee uuden sukupolven edustajia jotka ovat 

tottuneet asioimaan verkossa. 

”Tarvitaan varmasti enemmän digitaalista osaamista. Mä luulen, et tää muuttuu 

paljon enemmän verkon kautta, Lyncin kautta. Toisaalta meillä on aina tärkeitä 

nää face-to-face -tapaamiset, nyt tän tyyppinen. Sitten varmasti verotuksen 

merkitys lisääntyy ja kyllä tää on mun mielestä ylimmän johdon vastuulla, et 

arvioida mitä tapahtuu ja miten reagoida.” 

”Mä sanoisin, että pidemmällä aikavälillä esimiehellä on se vastuu kyllä, reagoida 

tähän näin. Totta kai asiantuntijoilla osana, mutta kyl mä näkisin, että 

esimiehellähän pitäisi olla semmoinen vielä parempi tietämys siitä strategisesta 

suunnasta ja siitä helikopteriperspektiivistä. Niin silloin ne, trendit mitä kohti 

mennään niin kyllä esimiehellä pitää olla se tietoisuus olemassa. Tämmöisiä on 

esimerkiksi digitalisaatio, regulatiiviset muutokset, demografiset muutokset meidän 

asiakaskunnassa.” 

Tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin vaikuttavat regulaatio, kilpailijat, asiakkaat ja 

organisaation oma kehittyminen. Sääntelyn nähdään antavan raamit yrityksen 
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toiminnalle myös jatkossa. Kilpailijoita on seurattava koko ajan, että tiedetään 

missä muut toimijat menevät ja millaiseen osaamiseen he panostavat. Kun 

tuotteet ja palvelut kehittyvät, odottavat asiakkaat yhä parempaa osaamistasoa 

omalta asiantuntijaltaan. Organisaatioiden on myös itse jatkuvasti nostettava 

omaa osaamistasoaan saavuttaakseen kilpailuetua. Asiantuntijat odottavat, että 

yrityksen johto reagoi näihin tulevaisuuden vaatimuksiin ja ohjaa sitten 

koulutuksella ja kursseilla asiantuntijoiden osaamista vaadittuun suuntaan. 

Asiantuntijat näkivät, että heidän pitää myös itse pitää itsensä ajan tasalla siitä 

millaista osaamista kulloinkin tarvitaan. 

”Ehkä ensimmäinen ja vahvin mikä tulee olemaan, niin on regulaation kiristyminen. 

Yksinkertaisesti niin kun viranomaisvaatimukset, tulee merkittävästi tästä 

lisääntymään...sit varmasti, tämmöinen tekniikan kehitys ja sen hyödyntäminen 

asiakassuhteissa kontra asiakasvastuullinen niin se tulee merkittävästi 

muuttumaan. Ja sieltä puolelta tulee myöskin sitten, tämmöinen 

muuntautumiskyky nopea muuntautumiskyky asiakaskohtaisesti on varmaan se 

tulevaisuuden sana.” 

”Kyllä mä sanoisin, et tässä se vaatimus tulee asiakkailta koska, niin kauan kun, 

mun mielestä kun asiakastyytyväisyys pysyy hyvällä tasolla, niin silloinhan me 

ollaan vastattu siihen asiakkaan tarpeeseen.” 

Yrityksen kaikille työtehtäville on kirjattu työnkuvaus (job description). 

Asiantuntijoiden työnkuvauksessa on kirjattu myös oman osaamisen kehittäminen. 

Tämä on voimakas signaali siitä, että työtehtävä edellyttää jatkuvaa osaamistason 

ylläpitämistä ja kehittämistä. Lähiesimiehen työnkuvaukseen on kirjattu 

henkilöstön kehittäminen. Organisaatio siis edellyttää esimiestyössä sitä, että 

alaisia kehitetään ja viedään eteenpäin. Kaikki haastatellut esimiehet olivat 

tietoisia siitä mitä heidän työnkuvauksessaan henkilöstön kehittämisestä 

sanotaan. Asiantuntijoista kaikki eivät muistaneet omaa työnkuvaustaan eikä siten 

tienneet oliko osaamisen kehittäminen siellä määritelty. 

”Siitä en osaa kyllä sanoo, että onko se kuinka tarkkaan siellä määritelty. Varmasti 

siitä otetaan kantaa, siihen että syytä olisi jatkuvasti kehittää, mutta en kyllä tunne 

kovin tarkasti omaa työnkuvaustani.” 
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“Joo. Löytyy, job descriptionista löytyy, leading others. Yhtenä kohtana on, 

henkilöstön kehittäminen ja johtaminen.” 

Haastattelun lopuksi haastateltavien kanssa keskusteltiin siitä miten työssä 

oppimista voitaisiin tehostaa. Vastaajat totesivat, että tiedon jakamisen kulttuuria 

pitäisi entisestään kehittää ja keskustella avoimesti vaihtoehtoisista työtavoista. 

Lisäksi toivottiin enemmän työnkiertomahdollisuuksia organisaation sisällä. 

Esimiehet nostivat esiin myös mentoroinnin ja best practise –käytännöt. 

”Sanotaan ensin pitää tietysti esimiehellä olla selkeä kuva siitä, että ketkä on 

organisaatiossa sellaisia jotka voivat auttaa eri osa-alueilla. Pitää tuntee se oma 

organisaatio, ne osaajat, syväosaajat siellä. Ja sen jälkeen, työssä oppimista, niin 

nää pitää sitten nää asiantuntija ja tämmöinen syväosaaja yhdyttää jotenkin 

toisiinsa. Joko työpariajatteluna tai mentoriajattelu joissakin tietyissä asioissa niin 

on ihan tehokasta. Antaa vähän tämmöisille syväosaajille myös semmoista 

koulutuksellista mandaattia. Ja rohkaista siihen nimenomaan tässä 

organisaatiossa.” 

 

5.4 Tutkimuksen tulosten yhteenveto 

Edellisissä alaluvuissa kuvattiin asiantuntijoiden ja lähiesimiesten näkemyksiä 

osaamisesta, osaamisen johtamisesta ja osaamisen kehittämisestä. Tulokset on 

esitetty niin, että vastauksista ilmenee niin asiantuntijoiden kuin esimiestenkin 

näkökulma aiheeseen. Asiantuntijoiden ja esimiesten vastaukset olivat lähellä 

toisiaan. Muutamissa kohdissa ilmeni pieniä näkökulmaeroja. 

Asiantuntijan osaaminen on laajojen kokonaisuuksien hallintaa ja kykyä sopeutua 

vallitseviin tilanteisiin. Osaaminen voidaan määritelmällisesti jakaa substanssi-

osaamiseen ja asiakasosaamiseen sekä kykyyn hallita suhdeverkostoa. 

Osaamisen tasoa pidettiin korkeana, mutta sen vertailtavuutta muihin toimijoihin oli 

hankala arvioida. Asiakkaat odottavat asiantuntijalta osaamista 

sijoitusmarkkinoista ja lisäarvon tuomista asiakassuhteeseen. 

Osaamisen johtaminen nähdään keskeisenä osana esimiehen työtä. Esimiesten 

pitäisi pystyä kartoittamaan asiantuntijoidensa osaamistaso ja mahdolliset puutteet 
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sekä luomaan kehityssuunnitelma yhdessä asiantuntijan kanssa. Vastaajat olivat 

lähes yksimielisiä siitä, että vastuu osaamista on kuitenkin aina asiantuntijalla 

itsellään. Osaamista ja oppimista tuetaan yrityksessä monin eri tavoin. Kursseja ja 

koulutusta järjestetään riittävästi. Organisaation ulkopuolisia 

koulutusmahdollisuuksia toivottiin enemmän. 

Osaamisen kehittämisellä yritys valmistautuu tulevaisuuden osaamishaasteisiin. 

Osaamisen kehittäminen on jatkuva prosessi jonka pitää olla osa yrityksen 

jokapäiväistä tekemistä. Tutkimuksen kohteena ollut yritys luo jatkuvasti 

asiantuntijoilleen mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen muun muassa 

kurssien ja koulutuksen kautta. Yritys myös valmistautuu tulevaisuuden 

osaamishaasteisiin seuraamalla muita markkinoilla toimijoita ja samalla nostamalla 

omaa osaamistasoaan. Yrityksessä tulevaisuuden osaamisvaatimukset 

tiedostetaan hyvin ja niihin pyritään reagoimaan hyvissä ajoin johdon toimesta. 
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6 Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Tässä luvussa vastataan tutkimuksen tulosten perusteella tutkimuskysymyksiin ja 

muodostetaan synteesi kirjallisuuskatsauksen ja empiirisen osan välille. Lopuksi 

esitetään suosituksia kohdeyritykselle, miten osaamista ja sen johtamista voisi 

kehittää. 

Tässä tutkimuksessa päätutkimuskysymyksenä on:  

Miten osaamista johdetaan ja kehitetään asiantuntijaorganisaatiossa? 

Alatutkimuskysymykset ovat: 

Mitä osaamisella tarkoitetaan asiantuntijaorganisaatiossa? 

Mitä on osaamisen johtaminen? 

Millä keinoilla osaamista voidaan kehittää tai hankkia lisää? 

Mitä keinoja esimiehellä on asiantuntijan osaamisen kehittämiseksi? 

 

6.1 Mitä osaamisella tarkoitetaan asiantuntijaorganisaatiossa 

Sveibyn (1990) ja Sipilän (1996) mukaan asiantuntijaorganisaatiolle on tyypillistä, 

että asiantuntijatehtävien määrä on suhteessa korkea muihin tehtäviin, henkilöstöä 

koulutetaan aktiivisesti ja yritys tarjoaa ainutlaatuisia asiakkaille räätälöityjä 

palveluita. Tutkimuskohteena olevaa yksikköä voidaan pitää hyvänä esimerkkinä 

asiantuntijatyöstä. Palvelu on yksilöllistä ja se räätälöidään jokaiselle asiakkaalle 

tarpeen mukaan. On myös tärkeä huomata, että asiantuntijaorganisaatiossa 

osaaminen on organisaation toiminnan ja kilpailukyvyn kannalta kriittistä omaa 

pääomaa.  

Sydänmaanlakan (2002) mukaan osaaminen muodostuu tiedoista, taidoista, 

kokemuksista, asenteista, vuorovaikutuksesta muihin toimijoihin sekä 

organisaation prosesseista, kulttuurista ja toimintamalleista. Tutkimuksen 

empiirisessä osassa osaaminen tulkittiin laajojen kokonaisuuksien hallinnaksi, 

vuorovaikutustaidoiksi, yhteistyökyvyksi, reagointikyvyksi sekä substanssin 

hallinnaksi. Hovilan ja Okkosen (2006, 51) mukaan osaaminen voidaan määritellä 
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kyvyksi soveltaa tietämystä johonkin tehtävään. Heidän näkemyksen mukaan 

yksilön osaaminen voi olla piilossa ja organisaatio hyötyy siitä vasta kun 

osaaminen saadaan muutettua näkyväksi toiminnaksi. Tutkimuksessa haastatellut 

asiantuntijoiden lähiesimiehet korostivat sovelluskyvyn merkitystä erityisesti 

suorituskyvyn kannalta. Mikäli asiantuntijalla on kyky soveltaa, voi hän paikata 

muita osaamispuutteitaan soveltamiskyvyllä. 

Lönnqvistin (2005) mukaan suhdepääoma koostuu suhteista sidosryhmiin ja 

solmituista sopimuksista. Liiketoimintaa harjoittavalla yrityksellä tärkein 

sidosryhmä on asiakkaat. Suhdepääomaan kuuluvat myös maine, brändi ja 

yhteistyösopimukset. Empiirisen tutkimuksen mukaan sijoituspalveluita tarjoavan 

yksikön asiakkaat odottavat asiantuntijalta laaja-alaista tietämystä 

sijoitusmarkkinoista ja verotuksesta sekä toivovat asiantuntijan esittävän ratkaisuja 

ongelmiin. Osaamistason arviointia verrattuna kilpailijoihin on haastateltavien 

mukaan vaikea arvioida. Oman yksikön osaamistaso nähtiin korkeana. 

Tutkimuksen ulkopuolella olisi mielenkiintoista selvittää tekeekö yrityksen johto 

osaamistason vertailua suhteessa kilpailijoihin. 

 

6.2 Osaamisen johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa 

Virtainlahden (2006) mukaan osaamisen johtamisen näkökulmasta on oleellista 

määritellä mitä on organisaation hiljainen tieto, eksplisiittinen tieto, osaaminen ja 

kokemus sekä miten niitä ollaan siirtämässä. Yrityksillä pitäisi olla osaamisen, 

tiedon ja kokemuksen siirtosuunnitelma. Näin voidaan turvata yrityksen 

kilpailukyky myös tulevaisuudessa. Tällä varmistutaan siitä, että henkilöstön 

osaaminen ja kokemus siirtyvät henkilöltä toiselle. Johtamisen kannalta haasteena 

on hiljaisen tiedon tunnistaminen ja esille saaminen, koska hiljainen tieto on 

henkilöön sitoutunutta piilossa olevaa tietoa. Tutkimuksessa haastatellut 

asiantuntijat pitivät osaamisen johtamista keskeisenä osana esimiehen työtä. 

Tärkeänä pidettiin sitä, että esimies tietää oman tiiminsä asiantuntijoiden tason ja 

pystyy näin ollen järjestämään tarvittavaa koulutusta osaamisvajeen 

korjaamiseksi. Haastatellut asiantuntijat olivat sitä mieltä, että esimiehen 
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tehtävänä osaamisen johtamisessa on kartoittaa osaamisen taso ja luoda puitteet 

yksilön osaamisen kehittämiselle. 

Viitala (2002) määrittelee osaamisen johtamisen elementeiksi oppimisen 

suuntaamisen, oppimista edistävän ilmapiirin luomisen, oppimisprosessin 

tukemisen ja esimerkillä johtamisen. Tutkimuksessa haastatellut esimiehet 

nostivat esiin kolme ensin mainittua, mutta kukaan vastaajista ei korostanut 

esimerkillä johtamista. Esimiehen toiminta pohjautuu hänen ihmiskäsitykseensä, 

joka liittyy siihen mitä hän itsestään ajattelee. Suomalaisessa johtamistavassa 

esimerkillä johtaminen nostetaan usein esiin ja siksi esimerkillä johtamisesta olisi 

hyvä keskustella myös tutkimuksen kohteena olleessa organisaatiossa.  

Alavin & Leidnerin (2001) mukaan hyvä osaamisen johtaminen parantaa yrityksen 

kilpailukykyä ja tarjoaa lisäarvoa asiakkaille. Osaamisen johtaminen voidaan 

ymmärtää prosessina, joka pitää sisällään monia erilaisia toimintoja. Oppimisessa 

voidaan nähdä neljä toimintoa: tiedon luominen, siirtäminen, varastointi ja 

hyödyntäminen. Esimiesten tehtävänä on luoda puitteet ja mahdollistaa näiden 

toimintojen toteutuminen organisaatiossa. Haastatelluilta esimiehiltä kysyttiin 

tietävätkö he kuka tiimissä osaa mitäkin ja miten esimiehet hyödyntävät tätä tietoa. 

Vastauksista kävi ilmi, että esimiehet tiedostavat melko hyvin oman tiiminsä 

osaamisen ja sitä kautta osallistavat henkilöitä eri projekteihin. Hiljaisen tiedon 

siirtämistä ei tässä tutkimuksessa varsinaisesti tutkittu, mutta siitä esimiehet olivat 

hieman huolissaan. 

Esimiehen tehtävänä on viestiä kaikki se informaatio joka auttaa työntekijää 

saavuttamaan tavoitteensa. Lähiesimiesten osalta tämä tarkoittaa jatkuvaa, 

päivittäistä vuorovaikutusta alaistensa kanssa. Esimiehen tehtävänä on viestiä 

kaikista henkilöstöä koskevista asioista alaisilleen. (Viitala 2005, 183 - 189.) 

Tutkimukseen vastanneet olivat sitä mieltä, että vuorovaikutuksella on suuri 

merkitys osaamisen ja osaamisen johtamisen kannalta. Avoimuus ja rehellisyys 

nähtiin tärkeäksi vuorovaikutuksen onnistumisen kannalta. Organisaatiokulttuuri 

vaikuttaa paljon siihen kuinka avointa keskustelua osaamisesta ja osaamisen 

johtamisesta käydään. Mitä enemmän käydään yhdessä läpi onnistumisia ja 

epäonnistumisia, sitä enemmän oppimista ja osaamisen kehittymistä tapahtuu. 
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6.3 Osaamisen kehittäminen ja esimiehen rooli 

Johto ja esimiehet vastaavat siitä, että organisaation tavoitteet koko henkilöstön 

osaamisen kehittymisestä saavutetaan (Yarbrough & Hearld 2013, 164). 

Osaaminen ja kehittyminen ovat lähtökohtaisesti jokaisen yksilön omalla vastuulla. 

Organisaatio voi vain luoda edellytykset oppimiselle, tukea oppimista ja tarjota 

yksilölle mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen. (Kauhanen 2006, 147) Tutkimusta 

varten haastatellut asiantuntijat kokivat, että heillä on vastuu omasta 

osaamisestaan. Tutkimuksesta saadut vastaukset siis tukevat sitä mitä myös 

tutkimuksen teoreettinen viitekehys nostaa esiin. Vastuu osaamisen 

kehittämisestä on yksilöllä ja organisaation tehtävänä on luoda puitteet osaamisen 

kehittämiselle. Tutkimusta varten haastatellut esimiehet tiedostivat hyvin, että 

heidän työkuvauksessaan on mainittu omien alaisten osaamisen kehittäminen. 

Organisaation kilpailukyvyn kannalta on oleellista ymmärtää millaista osaamista 

organisaatioissa tarvitaan tulevaisuudessa. Osaamiskartoituksen ja 

kehityskeskusteluiden jälkeen yrityksen johdon ja muiden esimiesten tulisi pohtia 

millaista koulutusta organisaation työntekijöille tulisi tarjota, että tulevaisuuden 

osaamisvaateet saadaan täytettyä. Osaamiskartoitusten avulla voidaan myös 

tunnistaa sellaisia koulutustarpeita, joita työntekijä ei itse tunnista tai osaa nimetä. 

Usein nämä ovat sellaisia tietoja ja taitoja, joita henkilö ei tunne tai jotka eivät 

häntä kiinnosta. (Hätönen 1999, 31-32.) Tutkimuksen empiirisessä osassa 

asiantuntijoilta kysyttiin millaista osaamista heillä pitää olla kolmen tai viiden 

vuoden päästä. Haastatellut asiantuntijat uskoivat, että digitaalisuus lisääntyy 

edelleen rahoitusalalla ja se asettaa osaamishaasteita asiantuntijoiden 

tietotekniselle osaamiselle. Lähiesimiesten vastauksissa korostui regulaation 

aiheuttamat haasteet. Sääntely lisääntyy toimialalla ja se vaikuttaa jokaiselta 

asiantuntijalta vaadittavaan osaamiseen compliance-asioissa. 

Viitalan (2005) mukaan oppimisesta ja osaamisen kehittämisestä tulisi tehdä 

luonnollinen osa palkkatyön velvollisuuksia. Jokaisen työntekijän pitää itse sitoutua 

omaan oppimiseen ja kouluttautumiseen. Yhä useammin osaamisen kehittyminen 

tapahtuu töitä tekemällä eikä kursseja tai koulutuksia käyden, koska työ sisältää 
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usein jatkuvan oppimishaasteen. Haastatteluissa nousi esiin, että asiantuntijat 

ymmärtävät heillä itsellään olevan vastuun osaamisen kehittämisestä. Vastaajien 

mukaan organisaation tarjoaa hyvin kursseja ja koulutusta, mutta oppimista voisi 

vielä tehostaa asiantuntijoiden kesken hiljaista tietoa jakamalla. 

 

6.4 Tulosten merkitys case-organisaation kannalta 

Tutkimusta varten haastatellut asiantuntijat ja lähiesimiehet pitivät positiivisena ja 

tärkeänä asiana sitä, että osaamisesta ja sen kehittämisestä keskustellaan. 

Vastauksista nousee esiin selkeästi se, että toimialan osaamisvaatimukset tulevat 

muuttumaan tulevaisuudessa. Digitaalisuus ja regulaatio asettavat haasteen 

uusien tietojen ja taitojen oppimiselle asiantuntijatyössä. Organisaatiossa siis 

tunnistetaan tulevaisuuden osaamistarpeet hyvin. Lähiesimiehet tiedostavat 

millaista osaamista tarvitaan ja millaista koulutusta siihen on järjestettävä. Yksikön 

ylintä johtoa ei tähän tutkimukseen haastateltu. Jatkotutkimuksen kannalta voisikin 

olla mielenkiintoista selvittää, miten johto näkee osaamisen nykytilan ja 

tulevaisuuden tarpeet. 

Osaamiskartoitusta tehdään organisaatiossa lähinnä kehityskeskustelujen 

muodossa. Kehityskeskusteluissa esiin nousevat osaamispuutteet pyritään 

korjaamaan mahdollisimman nopeasti. Usein tässä on kuitenkin kyse lyhyen 

aikavälin toiminnasta. Organisaation olisi hyvä varautua tuleviin osaamistarpeisiin 

hyvissä ajoin koska organisaatiolla on selvä visio tulevaisuudesta ja 

kouluttautuminen vie paljon aikaa. Tutkimuksen kohteena olevassa 

organisaatiossa osaamisen johtaminen ja kehittäminen nähdään osana 

jokapäiväistä lähiesimiestyötä. Myös asiantuntijoilla on selvästi vahva motivaatio 

kehittää omaa osaamistaan. Asiantuntijat kokivat, että kaikki käyvät saman 

koulutusputken. Osaamisen kehittämisessä kannattaa jatkossa panostaa 

yksilöllisyyteen ja asiantuntijan omasta motivaatiosta nouseviin kiinnostuksen 

kohteisiin. 
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6.5 Tutkimuksen rajoitteet ja jatkotutkimusaiheet 

Tämä tutkimus on toteutettu kvalitatiivisin menetelmin ja tutkimuksen tarkoituksena 

oli herättää organisaatiossa keskustelua osaamisesta ja sen kehittämisestä. Tässä 

tutkimuksessa on käsitelty ainoastaan yhtä case-organisaatiota ja yhdestä 

rajatusta näkökulmasta. Tämän takia tutkimuksen tulosten yleistettävyydellä on 

rajoituksia. Mikäli tutkimus toistettaisiin samassa organisaatiossa myöhemmin tai 

kokonaan toisessa organisaatiossa, olisi tutkimuksen yleistettävyydestä 

mahdollisuus antaa tarkempaa tietoa. Tutkimuksessa haastateltiin rajattua 

asiantuntijoiden joukkoa. Organisaation kannalta olisi mielenkiintoista haastatella 

eri yksiköitä ja katsoa eroavatko tulokset toisistaan. Tämän tutkimuksen tulosten 

perusteella ei voi todeta, ovatko tulokset yleistettävissä muihin yksiköihin samassa 

organisaatiossa tai saman alan muihin yrityksiin. 

Tutkimus on rajattu koskemaan osaamista ja osaamisen kehittämistä 

asiantuntijaorganisaatiossa. Jatkotutkimuksena voisi selvittää onko organisaation 

eri yksiköiden välillä eroja osaamisen johtamisessa ja kehittämisessä. 

Jatkotutkimuksessa voitaisiin myös tutkia löydettäisiinkö esimiehille osaamisen 

kehittämisen työkalua, millä olisi mahdollista luoda yhtenäinen toimintatapa läpi 

organisaation.  
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Liitteet: 

HAASTATTELURUNKO asiantuntijoiden esimiehille: 

 

TEEMA 1 osaaminen 

Kuinka kauan olet toiminut esimiehenä? 

Mitä osaaminen mielestäsi on ja miten se vaikuttaa asiantuntijan suorituskykyyn? 

Millainen on yksikkösi osaamisen taso verrattuna kilpailijoihin? 

Millaista osaamista asiakkaat odottavat asiantuntijalta? 

 

Teema 2 osaamisen johtaminen 

Mitä osaamisen johtaminen pitää mielestäsi sisällään? Kuinka tärkeä osa se on esimiehen työtä? 

Mikä on esimiehen ja alaisen välisen vuorovaikutuksen merkitys osaamisen kannalta? (mistä siinä 

keskustellaan?) 

Miten asiakkaiden odotukset/vaatimukset vaikuttavat osaamisen johtamiseen? 

 

Onko osaamista kartoitettu yksikössäsi? 

Tiedätkö kuka tiimissäsi osaa mitäkin ja jos tiedät niin miten hyödynnät tietoa? 

Miten tuet asiantuntijan osaamista ja oppimista? 

Näkyvätkö Nordean arvot osaamisen johtamisessa? 

 

Teema 3 osaamisen kehittäminen 

Kenellä on vastuu asiantuntijan/alaisesi osaamisesta ja sen kehittämisestä? 

Mitä keinoja esimiehellä on asiantuntijan osaamisen kehittämiseksi? 

Millaista osaamista tarvitaan 3 ja 5 vuoden päästä? Kenen vastuulla on tähän reagointi? 

Mistä tulevaisuuden osaamisvaatimukset tulevat? Kenen vastuulla on tähän reagointi? 

Onko henkilöstön kehittäminen määritelty johtajien työnkuvauksessa? 

(Millaisilla keinoilla työssä oppimista voitaisiin tehostaa?) 
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HAASTATTELURUNKO asiantuntijoille 

Teema 1 osaaminen 

Kuinka kauan olet toiminut asiantuntijana? 

Mitä asiantuntijan/private bankerin osaaminen mielestäsi on ja miten se vaikuttaa asiantuntijan 

suorituskykyyn? 

Millainen on oma ja yksikkösi osaamisen taso verrattuna kilpailijoihin? 

Millaista osaamista asiakkaat odottavat asiantuntijalta? 

(Kuinka oma osaamisesi on mielestäsi kehittynyt vuosien varrella?) 

 

Teema 2 osaamisen johtaminen 

Mitä osaamisen johtaminen pitää mielestäsi sisällään? Kuinka tärkeä osa se on esimiehesi työtä? 

(Pitäisi olla?) 

Mikä on esimiehen ja alaisen välisen vuorovaikutuksen merkitys osaamisen kannalta? 

Onko osaamista kartoitettu yksikössäsi? 

Miten asiakkaiden odotukset/vaatimukset vaikuttavat osaamiseen? 

Tiedätkö kuka tiimissäsi osaa mitäkin ja jos tiedät niin miten hyödynnät tietoa? 

Kenellä on vastuu asiantuntijan osaamisesta ja sen kehittämisestä? 

Miten osaamista ja oppimista tuetaan? 

Näkyvätkö Nordean arvot osaamisen johtamisessa? 

 

Teema 3 osaamisen kehittäminen 

Mitä keinoja/vaihtoehtoja sinulla on osaamisesi kehittämiseksi? 

Millaista osaamista tarvitaan 3 ja 5 vuoden päästä? Kenen vastuulla on tähän reagointi? 

Mistä tulevaisuuden osaamisvaatimukset tulevat? Kenen vastuulla on tähän reagointi? 

Onko oman osaamisesi kehittäminen määritelty työnkuvauksessasi? 

(Millaisilla keinoilla työssä oppimista voitaisiin tehostaa?) 


