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Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on luoda katsaus organisaation
osaamista ja kyvykkyyttä käsittelevään kirjallisuuteen ja samalla selvittää,
minkälaisilla erilaisilla menetelmillä niitä voidaan arvioida ja siten integroida entistä
systemaattisemmin osaksi organisaation johtamiskäytäntöjä. Samalla halutaan
saada

kokonaiskuva

osaamisen
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kyvykkyyden

sekä

toisaalta

oppivan

organisaation periaatteille perustuvan kulttuurin välisestä suhteesta. Osaaminen
on määritelty joko yksilön tai organisaation ominaisuudeksi, jonka tulee olla
yhteneväinen yrityksen toimintaympäristön kanssa ja jota ylläpitämällä ja
koordinoimalla yritys saavuttaa tavoitteensa. Osaamisen käsitteeseen liittyy
vahvasti organisaation eri tahojen vuorovaikutustaidot, jotka liittyvät sekä ihmisten
käyttäytymisen ja henkilöiden välisten prosessien ymmärtämiseen että kykyyn
ylipäätään

kommunikoida

ja

tehdä

yhteistyötä.

Organisaatiotasoisesta

osaamisesta käytetään useimmiten käsitteitä ydinosaaminen tai kyvykkyys, joissa
yhdistyvät organisaation resurssit, rakenteet ja strategiset prosessit. Osaamisen
johtaminen puolestaan on kokenut monivaiheisen evoluution, jossa sitä on aluksi
tarkasteltu yksilöiden ominaisuutena ja vähitellen ymmärretty sen sisältävän myös
strategisemman näkökulman ja vahvan kytkennän oppivaan organisaatioon.
Oppivan organisaation keskeinen elementti – työyhteisön jäsenten välinen dialogi
– on usein aliarvioitu oppimisen ja ymmärryksen väline. Kun osaamista
tarkastellaan sekä strategisella että operatiivisella tasolla osana organisaation
normaalia johtamista ja tunnistetaan vuorovaikutuksen olevan keskeisessä
roolissa

osaamisten

organisaatiokulttuurissa.

hyödyntämiselle,

ollaan

vahvasti

oppivassa
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The purpose of this Bachelor’s thesis is to make an overview of the concepts of
competence and capability, and to examine the different ways they can be
evaluated and thus be integrated more systematically in the management
practises of an organization. Another objective is to perceive an understanding of
the connection between competence, capability and the culture of learning
organization. The definition of competence is related to both an individual and an
organization. As a feature it must be aligned with the organization’s business
conditions and markets, and coordinating and maintaining the competencies
enables the company to reach its targets. Also, communication including
understanding of interpersonal behaviour and processes as well as the capability
to communicate and cooperate on all levels of an organization is seen as a vital
component of competence. The organizational competence is often defined as
core competence or capability where resources, structures and strategic
processes of a company are combined. The concept of competence management
has gone through an evolution, where first only competencies of individuals were
in focus. Gradually it was understood to include also a more strategic aspect and a
strong connection to the concept of learning organization. A key component of
learning organization – interpersonal communication – is often underestimated as
a requirement for learning and understanding. When competence is being
managed both on operational and strategic level as part of other managerial
routines and the strong meaning of communication for developing competencies is
understood, the presence of the culture of learning organization is strong.
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1. JOHDANTO

1.1

Osaaminen keskiössä

Toimintaympäristön muutos, teknologian kehitys, digitalisaatio ja disruptio ovat
sanoja, jotka toistuvat liiketoimintaa ja työelämän muutosta käsittelevässä
keskustelussa maailmanlaajuisesti. Yrityksiltä peräänkuulutetaan ketteryyttä ja
muutoskyvykkyyttä, ja samaan aikaan pohditaan, mitä se edellyttää johtamiselta ja
vaadittavalta osaamiselta. Felinin ja Powellin (2016, 79) mukaan

toimialojen

volatiliteetti edellyttää strategioita, rakenteita ja prosesseja, jotka mahdollistavat
ketteryyden ja kyvyn reagoida markkinoiden rakenteissa tapahtuviin muutoksiin.
Jopa kilpailuedun tähän asti mahdollistaneet toiminnalliset ja operatiiviset rutiinit,
jotka ovat olleet vaikeasti kopioitavissa ja perustuneet vahvaan kokemukseen ja
tietämykseen, tulevat nopeasti vanhentumaan disruptoivien uusien teknologioiden
ja liiketoimintamallien myötä: toimialan kilpailuetua tuottavat ajurit rapautuvat
eivätkä enää vastaa markkinoiden ja asiakkaiden odotuksia.
Osaamisella on myös vankka kansallinen merkitys Suomen kilpailukyvyn
varmistajana. Sipilän hallituksen hallitusohjelman 2025 tavoitteena on vakiinnuttaa
Suomi

koulutuksen,

osaamisen

ja

modernin

oppimisen

kärkimaana

(Valtioneuvosto, 2016). Samaan aikaan käydään laajasti keskustelua siitä, mitä
digitalisaatio tarkoittaa työelämän ilmiönä, minkä tyyppiset työtehtävät häviävät
kokonaan ja mitä uusia työllistymisen mahdollisuuksia se saa aikaan. Parviainen
et al. (2017, 10) selvityksen mukaan digitalisaation aikaansaamat muutokset
tulevat vaikuttamaan osaamistarpeisiin ja työn tekemisen muotoihin jo lähivuosina,
ja oikeanlaisilla toimenpiteillä digitalisaatiosta on mahdollista hyötyä Suomen
kilpailukyvyn nostamiseksi. Tarvittavan osaamisen kehittäminen on edellytys sille,
että ihmisten tekemä työ saa aikaan parempaa tuottavuutta koneiden tekemän
työn rinnalla: kun ihmisten työpanokset keskitetään tehtäviin, joissa niillä on paras
lisäarvo koneeseen verrattuna, voidaan kasvattaa ihmisten hyvinvointia ja
parantaa tuottavuutta digitalisaatiota hyödyntämällä.

2

Samaan aikaan Suomessa on tunnistettu merkittävä työn ja osaamisen
kohtaamisongelma. Barona Oy:n toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen
ilmaisee (Helsingin Sanomat, 2018) huolensa täyttämättä jääneistä työpaikoista,
mikä pahimmillaan johtaa talouskasvun hidastumiseen ja pysähtymiseen ja
edelleen verotulojen vähentymiseen. Ilmiön tärkeimmäksi syyksi hän nimeää
osaamispuutteet avoinna oleviin tehtäviin, ja ratkaisuksi tähän hän esittää
koulutuspolitiikan uudelleen miettimisen siten, että työntekijää koulutetaan työuran
aikana useita kertoja. Koulutuksen tulee hänen mukaansa keskittyä ennen kaikkea
täsmäkouluttamiseen.
Vaikka osaamisen merkitys keskeisenä kilpailutekijänä on tiedostettu ja kaikki
kansallisen

tason

kilpailukykyä

käsittelevät

raportit

korostavat

osaamisen

merkitystä, vain harva yritys johtaa osaamistaan tavoitteellisesti ja systemaattisesti
rinnan muiden johdettavien resurssien kanssa (Otala, 2008, 36-37). Yhtenä syynä
tähän Otala toteaa sen, että osaaminen ei ole konkreettista, ja vain harva yritys on
määrittänyt, mitä osaamisella tarkoitetaan. Osaaminen myös nähdään usein
yksittäisten työntekijöiden koulutuksena tai muodollisena pätevyytenä. Tällöin jää
huomioimatta kaikki ne rakenteet, joiden avulla osaaminen saadaan haltuun.
Tuomi & Sumkin (2012, 30) tunnistavat eri kokoisilla yrityksillä olevan erilaisia
haasteita

osaamisen

keskisuurissa

johtamisen

yrityksissä

ja

osaamisen

kehittämisen

suhteen:

kehittäminen

on

suurissa

usein

ja

irrotettu

arkitoiminnasta ja eriytetty henkilöstöosaston vastuulle, kun taas pienissä ja
mikroyrityksissä se jää joko yrittäjän itsensä tai henkilöstön oman kiinnostuksen
varaan.
Osaamisen merkityksen tärkeydestä ollaan laajasti yhtä mieltä, mutta keinot sen
systemaattiseksi johtamiseksi ja kehittämiseksi vaihtelevat, ja yhtä oikeaa reseptiä
sen toteuttamiseksi tuskin on olemassa. Keskeinen käsite oppimisen ja
uudistumisen mahdollistajana on oppiva organisaatio, joka käsittää kaikki
organisaation erilaiset oppimisen muodot sekä kyvyn käyttää kaiken saatavilla
olevan

tiedon

toiminnan

jatkuvaan

sopeutumiseen,

muuttumiseen

ja

uudistamiseen. Oppiva organisaatio myös arvioi jatkuvasti eri toimintojaan, oppii
kokemastaan ja käyttää siitä saatua tietoa toimintansa kehittämiseen. Oppivan
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organisaation

kannalta

on

keskeistä

tunnistaa

liiketoiminnan

tärkeimmät

osaamistarpeet ja kyetä kehittämään olemassa olevaa tai hankkimaan tarvittavaa
osaamista

sekä

hyödyntää

kaikkea

osaamista

omassa

toiminnassaan

(Sydänmaanlakka, 2000; Otala, 2008).

1.2

Tavoitteet, tutkimusongelma ja rajaukset

Tämän tutkielman tavoitteena on laatia kirjallisuuskatsaus osaamisen ja
kyvykkyyden määritelmistä ja samalla selvittää, minkälaisilla kvantitatiivisilla tai
kvalitatiivisilla työkaluilla osaamista ja kyvykkyyttä voidaan arvioida. Samalla
kiinnitetään huomio siihen, minkälaisilla käytännöillä yrityksen johto voi edesauttaa
osaamisen ja kyvykkyyden sekä oppivan organisaation kulttuurin kehittymistä.
Tutkimuskysymykset ovat seuraavat:
•

Mitä osaamisella ja kyvykkyydellä käsitteellisesti tarkoitetaan?

•

Miten osaaminen ja kyvykkyys liittyvät oppivaan organisaatioon?

•

Millä eri tavoin organisaation osaamista ja kyvykkyyttä voidaan arvioida?
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2.1

TUTKIELMAN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT

Osaaminen

Käsitettä osaaminen käytetään puhuttaessa organisaation eri tasoista resurssina.
Yksilön osaamisella tarkoitetaan niitä tietoja, taitoja, asennetta, kokemuksia,
verkostoja, kontakteja ja henkilökohtaisia ominaisuuksia, joiden avulla henkilö
suoriutuu

kulloisessakin

työtilanteessa

tehtävästään

hyvin.

Organisaation

osaaminen käsittää sen yhteisen näkemyksen tai käsityksen toiminnan kannalta
tärkeästä asiasta, ja siihen liittyvän yhteisen toimintatavan. (Otala 2008, 50-53)
Sanchez et al. (1996, 18) määrittävät osaamisen kyvyksi ylläpitää ja koordinoida
organisaation vahvuuksia siten, että yritys saavuttaa tavoitteensa. Nordhaugin
(1998, 10) mukaan yleisimmän osaamisten typologian mukaan osaamiset voidaan
ryhmitellä kolmeen eri kategoriaan: tekniset taidot (technical skills), jotka käsittävät
metodeihin, prosesseihin ja tekniikoihin liittyvän osaamisen ja jotka liittyvät
määriteltyihin aktiviteetteihin sekä kykyyn käyttää työkaluja ja operatiivisia laitteita
niihin liittyen; henkilösuhdetaidot (interpersonal skills), jotka liittyvät ihmisten
käyttäytymisen ja henkilöiden välisten prosessien ymmärtämiseen, empatiaan ja
sosiaalisiin

taitoihin,

kykyyn

kommunikoida

ja

tehdä

yhteistyötä,

sekä

konseptuaalisiin taitoihin (conceptual skills), jotka käsittävät analyyttisyyden,
luovuuden, tehokkaan ongelmanratkaisutaidon ja kyvyn tunnistaa mahdollisuuksia
ja potentiaalisia ongelmia. Ranki (1999, 27) jaottelee osaamisen viiteen eri
tekijään, jotka liittyvät toisiinsa: tiedolliseen osaamiseen, taitoihin, kokemukseen,
uskomuksiin ja arvoihin sekä sosiaaliseen verkostoon.
Hanhinen (2010, 15) kiteyttää väitöskirjassaan kirjallisuudessa keskeisimpinä,
työelämässä tarvittavaan osaamiseen liittyvinä käsitteinä esiintyvän käsitteet
kompetenssi, kvalifikaatio ja ammattitaito, jotka hän yhdistää yläkäsitteeksi
työelämäosaaminen. Käsite kompetenssi (competence) on Hanhisen mukaan
tieteessä yleisimmin käytetty termi, jolla viitataan osaamiseen ja jota on
tutkimuskirjallisuudessa luokiteltu monella eri tavalla. Seuraavat ominaispiirteet
nousevat Hanhisen (2010, 71) mukaan esiin kompetenssia käsittelevässä
kirjallisuudessa:
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1) Kompetenssi liittyy suorittamiseen tai tekemiseen, eli se on kyky muuttaa
taidot ja tiedot toiminnaksi.
2) Kompetenssin

ydin

muodostuu

työntekijän

tiedoista,

taidoista

ja

valmiuksista suorittaa tietyt työtehtävät.
3) Kompetenssi on luonteeltaan potentiaalinen eli tekemisen mahdollistava
voimavara,

joka

mahdollistaa

tiettyjen

tilanteiden

käsittelyn

menestyksellisesti annettujen formaalisten tai informaalisten kriteerien
mukaan.
4) Kompetenssi

sisältää

ajatuksen

maksimaalisesta

tai

onnistuneesta

suorituksesta, jolloin se osoittaa, mitä yksilö pystyy tekemään, kun kaikki
sisäiset ja ulkoiset edellytykset ovat optimaalisia, ja yksilö voi keskittyä
käsillä olevaan tehtävään.
5) Kompetenssi voi olla yksilön, tiimin, työyhteisön tai organisaation
ominaisuus.
6) Kompetenssi on sidonnainen kuhunkin tehtävään, tilanteeseen ja/tai
kontekstiin ja on siten myös altis muutokselle. Se on kyky yhdistää
relevanttia tietoa ja integroida tietoja ja taitoja käytäntöön eri konteksteissa.
7) Kompetenssi on kvalitatiivinen käsite, jota voidaan kuvata, mitata ja arvioida
kvantitatiivisin termein.
8) Kompetenssit ovat kokonaisvaltaisia, toisin sanoen tiedot, taidot ja asenteet
ovat jakamattomasti toisiinsa sidoksissa ja integroituneita.
9) Kompetenssi saa merkityksensä, kun se liitetään tavoitteeseen, strategiaan
tai työtehtävään.
10) Kompetenssi on dynaaminen ja usein prosessimerkityksinen käsite: sitä
voidaan käyttää, kehittää ja muuttaa ajan myötä.
Kvalifikaatio

liittyy

Hanhisen

(2010,

77)

mukaan

koulutuksen

ja

työn

kohtaavuusongelmiin ja on siten institutionaalisempi ja yhteiskunnallisempi käsite
kuin

kompetenssi.

Hanhinen

kiteyttää

aiemmasta

kirjallisuudesta

kvalifikaatiokäsitteeseen liittyen seuraavat ominaispiirteet:
1) Kvalifikaatiot ovat useimmiten työntekijöiltä edellytettyjä suoritus-, pätevyystai ammattitaitovaatimuksia tai –tarpeita.
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2) Kvalifikaatiot voidaan käsittää yksilön valmiuksien ja työn vaatimusten
välisenä suhteena.
3) Kvalifikaatiot ovat luonteeltaan dynaamisia ja muuttuvia, koska itse
työprosessit muuttuvat taloudellisen, teknisen ja yleisen yhteiskunnallisen
kehityksen myötä.
4) Kvalifikaatiot käsittävät koulutuksen ja työn välisen yhteyden, ja siten
koulutuksen tulisi vaikuttaa myös kvalifikaatioiden kehitykseen työelämän
kehittämisen yhteydessä.
5) Kvalifikaatiot voivat käsittää muodollisia todistuksia, tutkintoja ja oppiarvoja,
jotka ovat merkityksellisiä ja ilmentävät henkilön laatua erityisesti
työmarkkinoilla.
6) Kvalifikaatiot

voidaan

luokitella

monella

eri

tavalla,

ja

esimerkiksi

suomalaisessa tutkimuksessa on perinteisesti käytetty jakoa tuotannollisiin,
normatiivisiin ja innovatiivisiin kvalifikaatioihin.
Työelämäosaamisen

kolmas

ammattitaito,

käsitteenä

joka

osa-alue

on

yhdistää

Hanhisen

(2010,

kompetenssin

ja

87)

mukaan

kvalifikaation

toiminnallisella tasolla. Se on tietyn ammatin vaatima osaaminen, jonka
muodostavat

tiedot,

taidot

ja

yksilön

ominaisuudet

ja

niistä

syntyvä

toimintakykyisyys. Toisaalta ammattitaito voidaan määritellä kattokäsitteeksi, jonka
alle työntekijöiden pätevyys, kompetenssi ja kvalifikaatiot sijoittuvat. Ammattitaito
tai ammatillinen osaaminen voidaan myös kiinnittää asiantuntijuuteen, jolloin
siihen liittyvissä kuvauksissa korostuu korkeatasoinen ammattispesifi osaaminen,
eli alaan liittyvä tietämys ja taito soveltaa tietoa käytännön ongelmissa. Siihen
liittyvät myös itsesäätelytaidot, oman työn kontrollointi ja jatkuva itsensä
kehittäminen. Hanhinen (2010, 90) toteaakin, että ammatillinen osaaminen on
holistinen kokonaisuus, joka sisältää kvalifikaatiot ja kompetenssit sekä kontekstin,
jossa työtä tehdään.
Hanhinen kiteyttää kuviossa 1 työelämäosaamisen ja sen keskeisten osatekijöiden
väliset suhteet.

7

Kuvio 1. Työelämäosaaminen

Osaaminen

voidaan

käsitteenä

nähdä

joko

yksilön

tai

organisaation

ominaisuutena. Yksilön näkökulmasta tarkasteltuna osaaminen voidaan nähdä
henkilökohtaisina ominaisuuksina ja taitoina, kun taas organisaatiotasolla
osaamisen voidaan nähdä kuvaavan työntekijöiden yksilöllisten ominaisuuksien
muodostamaa kokonaisuutta. Osaamista voidaan tarkastella myös prosessina:
yksittäisen työntekijän näkökulmasta osaaminen näkyy työssä suoriutumisena, eli
miten hän suorittaa tehtävänsä ja muodostaa suhteen päivittäiseen työhönsä, kun
taas

organisaatiotasolla

osaaminen

voidaan

nähdä

jatkuvana

prosessina

työntekijöiden välisissä suhteissa ja organisaatiokulttuurissa. (Håland & Tjora
2006, 1009) Yhteenvetona nämä osaamisen eri näkökulmat voidaan kiteyttää
kuvion 2 kuvaamalla tavalla.

Ominaisuus
Yksilö
Osaaminen yksilöllisenä
ominaisuutena
Organisaatio
Osaaminen työntekijöiden
yksilöllisten
ominaisuuksien
muodostamana
kokonaisuutena
Kuvio 2. Osaamisen erilaisia näkökulmia

Prosessi
Osaaminen työssä
suoriutumisena
Osaaminen prosessina ja
organisaation
päivittäisessä työssä
olevina suhteina

Tuomi & Sumkin (2012, 26) näkevät osaamisen tietojen, taitojen ja kokemusten
lisäksi

aktiivisena

toimintana.

He

kuvaavat

tiedon

hyvin

perusteltuna
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tosikäsityksenä, joka syntyy esim. tutkimuksen tuottamana tietona. Taito kehittyy
tekemisen kautta, ja kokemus on tiedon ja taidon yhdistämistä toiminnaksi.
Osaaminen on toimintaa, jolloin työ muodostuu osaamisen ja toiminnan
yhdistelmästä. Kuvioon 3 on kiteytetty Tuomen & Sumkinin (2012) määritelmä.

Tieto

Osaaminen
Taito

Kokemus

Kuvio 3. Osaamisten kokonaisuus

Osaaminen voidaan Smithin (2005, 9) mukaan nähdä sekä yksilön ominaisuutena
että strategisena valmiutena. Se näkyy henkilöstön oikeanlaisina ja –tasoisina
taitoina,

kykynä,

tietona,

kokemuksena

ja

todistettuna

kykynä

toteuttaa

organisaation sisäisiä prosesseja tai yksittäisiä projekteja annetun aikataulun ja
budjetin mukaisesti.
Yrityksen tavoitteet ja menestymisen edellytykset luovat riippuvuussuhteen siellä
työskentelevien yksilöiden osaamisen kehittämiselle. Yksilöiden osaaminen on
koko yrityksen osaamisen perusta, ehto ja ratkaiseva tekijä. Yksilön osaaminen
voidaan nähdä jonakin dynaamisena ja virtaavana, eli jatkuvasti uudistuvana, jotta
yritykselle syntyy edellytykset markkinoilla menestymiselle (Viitala 2005, 16-17).
Boyatzis (2008, 6) määrittää osaamisen joukoksi toisiinsa liittyviä mutta keskenään
erilaisia käyttäytymisaktiviteetteja, jotka järjestäytyvät tietyn aikomuksen (intent)
ympärille kulloinkin vallitsevassa tilanteessa ja ajassa. Hänen mukaansa
osaamisen käsite perustuu käyttäytymisteoriaan, erityisesti kontingenssiteoriaan,
jossa maksimaalinen suoritus ilmenee silloin, kun yksilön osaaminen tai taito on
yhteneväinen tehtävän vaatimusten ja yrityksen toimintaympäristön kanssa.
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Yksilön osaamiseen ja taitoon Boyatzis katsoo kuuluvaksi henkilön arvot, vision ja
henkilökohtaisen elämänfilosofian, tiedon, osaamisen, elämän ja uran vaiheen,
kiinnostuksen kohteet ja käyttäytymistyylin. Tehtävän vaatimuksilla tarkoitetaan
siihen kuuluvia vastuita ja tehtäviä. Yrityksen toimintaympäristöön katsotaan
kuuluvan asioita, joilla ennustetaan olevan merkittävä vaikutus sekä osaamisen
käytännön näkymiseen että työtehtävien ja –roolien suunnitteluun. Sellaisia ovat
mm. yrityksen kulttuuri ja ilmapiiri, rakenne ja systeemit, toimialan kypsyys ja
yrityksen strateginen asemointi siinä, sekä taloudellinen, poliittinen, sosiaalinen,
ympäristöön liittyvä ja uskonnollinen ympäristö. Kuviossa 4 on esitetty Boyatzisin
kuvaama kontingenssiteoria osaamisen viitekehyksen perustana.

YKSILÖ

TEHTÄVÄN
VAATIMUKSET

Visio, arvot, filosofia
Tieto, osaamiset ja kyvyt
Elämän-/uran vaihe
Toimintatyyli
Kiinnostuksenkohteet

Tehtävät
Toiminnot
Työroolit

YRITYKSEN
TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Paras
yhteensopivuus

Kulttuuri ja ilmapiiri
Rakenne ja systeemit
Toimialan kypsyys & organisaation
str. positio
Ydinosaamiset

Kuvio 4. Boyatzisin kontingenssiteoria

2.2

Organisaatiotason strateginen osaaminen

Organisaatiotason osaaminen edustaa sen kokonaissuorituskykyä, jolloin kysymys
on siitä, miten organisaation eri ryhmät toimivat yhdessä tuotteen tai palvelun
aikaansaamisessa.

Tällöin

puhutaan

usein

ydinosaamisesta,

joka

on

organisaatiolle ainutlaatuista, strategisesti tärkeää osaamista, ja jonka avulla yritys
voi joko säilyttää tai parantaa olemassa olevaa kilpailukykyään tai vaihtoehtoisesti
liikkua uusille liiketoiminta-alueille. Ydinosaaminen kehittyy pitkän ajan kuluessa,
ja ydinosaamisalueita on yrityksellä tyypillisesti vain muutamia. Ranki (1999, 22)
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Long & Vickers-Koch (1995, 12) erittelevät osaamisen taidoiksi, tiedoksi ja
tekniseksi tietämykseksi, jotka synnyttävät lisäarvoa arvoketjun tietyissä osissa.
Kun osaamiset kytketään yrityksen strategisiin liiketoiminnan prosesseihin, joilla
yrityksen erityistietämystä hyödynnetään tuotteiden palveluiden ja muiden
lopputulosten muodossa merkittävän arvon tuottamiseksi asiakkaille ja muille
sidosryhmille, muodostuu yrityksen ydinkyvykkyyksiä. Kyvykkyydet voidaan heidän
mukaansa edelleen jakaa erilaisiin tyyppeihin: kynnyskyvykkyydet (threshold
capabilities) ovat edellytyksiä sille, että yritys on ylipäätään markkinoilla mukana.
Ne käsittävät mm. yrityksen sisäiset palvelut, kuten henkilöstötyön, lakiasiat ja
taloushallinnon. Ne kyvykkyydet, joilla yritys saavuttaa todellista kilpailuetua, ovat
ns. ydinkyvykkyyksiä. Ydinkyvykkyydet voidaan edelleen jakaa aikaperspektiivin
näkökulmasta kahteen ryhmään: kriittiset ydinkyvykkyydet ovat niitä, joilla
saavutetaan tämän päivän kilpailuetua, kun taas ”kärkiydinkyvykkyydet” (cutting
edge core capabilities) tähtäävät tulevaisuuden kilpailuedun saavuttamiseen.
Teece

et

al.

keskeisimpään

(1997,

516)

mukaan

liiketoimintaan,

sen

ydinosaamiset
tuotteisiin

ja

kiinnittyvät
palveluihin.

yrityksen
Yrityksen

ydinosaamisten erottuvuus on riippuvainen siitä, miten hyvä sen osaamispääoma
on suhteessa sen kilpailijoihin, ja kuinka vaikeaa kilpailijoiden on kopioida sen
osaamisia. Lankinen et al. (2004, 35) määrittelevät yrityksen strategisen
osaamisen olevan ”liiketoimintayksiköissä, tiimeissä ja yksilöillä olevaa osaamista,
tietoa, taitoa ja kokemusta, joka varmistaa pitkällä aikavälillä liiketoiminnan
tavoitteiden ja suunnitelmien toteutumisen”. He korostavat yrityksen henkilöstön
osaamisen kehittämisen ja jatkuvan oppimisen tärkeyttä pitkällä tähtäimellä: kun
osaamista hyödynnetään ja kohdennetaan oikein, voi yritys saavuttaa kilpailuetua
markkinoilla ja toteuttaa suunnitelmiaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
Teece et al. (1997, 516) määrittävät dynaamisen kyvykkyyden yrityksen kyvyksi
integroida, rakentaa ja järjestellä uudelleen sekä sisäisiä että ulkoisia osaamisia,
jotta se pystyy nopeasti reagoimaan toimintaympäristön muuttuviin olosuhteisiin.
Siten

dynaamiset

kyvykkyydet

kuvastavat

organisaation

kykyä

synnyttää

uudenlaista kilpailuetua vallitsevassa markkinatilanteessa. Sana ”dynaaminen”
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viittaakin heidän mukaansa nimenomaan yrityksen kykyyn uudistaa osaamistaan,
jotta se voi mukautua sellaiseen muuttuvaan liiketoimintaympäristöön, jossa oikea
ajoitus

on

kriittistä,

teknologinen

kehitys

on

nopeaa

ja

tulevaisuuden

kilpailuympäristöä ja muutoksen nopeutta on vaikea ennustaa. Yrityksellä tulee
olla erityisesti kyky muokata omaa ekosysteemiään, kehittää uusia tuotteita ja
prosesseja sekä kehittää ja ottaa käyttöön niihin perustuvia elinkelpoisia
liiketoimintamalleja (Teece, D, 2007, 1320). Eisenhardtin & Martinin (2000, 1106)
mukaan

dynaamiset

kyvykkyydet

koostuvat

erityisistä

strategisista

ja

organisatorisista prosesseista, jotka luovat arvoa dynaamisilla markkinoilla
manipuloimalla resursseja uusien arvoa luovien strategioiden syntymiseksi.
Tällaisia prosesseja ovat esimerkiksi tuotekehitys, liittoutumat ja strateginen
päätöksenteko. Eisenhardt & Martin määrittelevätkin dynaamiset kyvykkyydet
organisatorisiksi ja strategisiksi rutiineksi, joiden myötä yritykset saavuttavat
uudenlaisia resurssirakenteita samalla, kun uusia markkinoita syntyy, vanhoja
romahtaa, jakautuu, kehittyy ja kuolee.
Dynaamiset

kyvykkyydet

voidaan

Teecen

(2012,

1396)

mukaan

jakaa

käytettävyytensä näkökulmasta kolmenlaisiin aktiviteetteihin: 1) mahdollisuuksien
tunnistaminen ja arviointi, 2) resurssien liikuttelu ja allokointi uudenlaisten
mahdollisuuksien

hyödyntämiseksi

ja

arvon

luomiseksi

sekä

3)

jatkuva

uudistuminen.
Avoin

globaali

kilpailu

ja

innovaation

ja

tuotannon

maantieteellinen

pirstaloituminen tekevät liiketoimintaympäristöstä erityisen nopealiikkeisen. Tällöin
kestävän kilpailuedun saavuttaminen edellyttää yrityksiltä enemmän kuin vaikeasti
kopioitavissa olevien, tietoon ja osaamiseen perustuvien resurssien omistajuutta.
Niiden

lisäksi

tarvitaan

ainutlaatuisia

ja

vaikeasti

imitoitavia

dynaamisia

kyvykkyyksiä, jotka tulee valjastaa yrityksen resurssivarantojen jatkuvaan
luomiseen,

laajentamiseen,

päivittämiseen,

suojelemiseen

ja

relevantteina

pitämiseen. Yritysten täytyy siis osoittaa kykyä muuttaa omistamiaan ja
hallitsemiaan resursseja siten, että niiden potentiaalinen hyöty realisoituu
täysimittaisesti. (Newbert, 2007; Teece, 2009)

12

Yrityksen resurssit ja kyvykkyydet voidaan Wangin & Ahmedin (2007, 35-36)
mukaan luokitella hierarkiseen keskinäiseen järjestykseen yrityksen kilpailuedun
näkökulmasta. Hierarkian perustan muodostavat resurssit (resources), jotka voivat
olla

yritykselle

kilpailuedun

markkinaympäristössä

resurssit

lähteitä,
harvoin

vaikkakin

säilyvät

dynaamisessa

arvokkaina,

harvinaisina,

vaikeasti kopioitavissa olevina ja vaikeasti korvattavina. Tästä johtuen hierarkian
toisen tason muodostavat kyvykkyydet (capabilities), jotka johtavat organisaation
parempaan suorituskykyyn sen kohdentaessa ja hyödyntäessä resurssejaan
tavoitteiden

näkökulmasta

järkevällä

tavalla.

Hierarkian

kolmannen

tason

muodostavat ydinkyvykkyydet (core capabilities), jotka ovat yrityksen resurssien ja
kyvykkyyksien yhdistelmiä ja strategisesti tärkeitä kilpailuedun lähteitä tiettyyn
pisteeseen asti. Tietyissä toimintaympäristön muutostilanteissa ydinkyvykkyyksistä
voi pahimmillaan muodostua ydinjäykkyyksiä (core rigidities), jolloin yritys on
muodostanut itselleen osaamisansan. Tästä syystä hierarkian ylimmän tason
muodostavat dynaamiset kyvykkyydet, joilla tarkoitetaan yrityksen jatkuvaa
pyrkimystä uudistaa resurssejaan, kyvykkyyksiään ja ydinkyvykkyyksiään.
Organisaation osaamispääomalla Otala (2008, 57) tarkoittaa kokonaisuutta, joka
muodostuu a) henkilöpääomasta, jolla tarkoitetaan yksilöiden osaamista, sen
edellytyksenä

olevaa

sitoutumista,

motivaatiota

ja

innostusta,

b)

rakennepääomasta, johon kuuluvat ne rakenteet, jotka mahdollistavat yksilötason
osaamisen muuttumisen organisaatiotason osaamiseksi ja toiminnaksi sekä c)
suhdepääomasta, joka koostuu suhteista kumppaneihin, verkostoihin ja muihin
yrityksen ulkopuolisiin toimijoihin, jotka täydentävät yrityksen omaa osaamista tai
mahdollistavat entistä nopeammin uuden osaamisen luomisen.
Kyvykkyyksistä puhuttaessa korostuu strategisen johtamisen keskeinen rooli:
silloin edellytetään yrityksen sisäisten ja ulkoisten tietojen, taitojen, resurssien ja
toiminnallisten osaamisten jatkuvaa sopeuttamista, integrointia ja uudelleen
konfigurointia,

jotta

yritys

voi

sopeutua

muuttuvan

toimintaympäristön

vaatimuksiin. Toisaalta yksi keskeisiä strategisia kysymyksiä on se, minkälaisiin
osaamiskeskittymiin yrityksen on järkevää investoida. Osaamisen kehittämiseen ja
osaamiskeskittymien rakentamiseen liittyvät aikaisemmat valinnat vaikuttavat
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uusiin tehtäviin ratkaisuihin, ja yritysten tulee noudattaa tiettyjä kehittämisen
polkuja, jotka edelleen määrittävän sen, minkälaisia uusia vaihtoehtoja osaamisen
kehittämiselle avautuu. (Teece et al., 1997, 515)
Helfat & Peteraf (2003, 998) arvioivat uudella tavalla dynaamisten kyvykkyyksien
erityisluonnetta niiden kykynä integroida, rakentaa ja järjestellä uudelleen sisäisiä
ja ulkoisia osaamisia toimintaympäristön muuttuvissa olosuhteissa: heidän
mukaansa kaikenlaisilla kyvykkyyksillä – myös ns. ei-dynaamisilla – on
mahdollisuus sopeutua muutokseen. Näin ollen erillisiä dynaamisia kyvykkyyksiä
ei välttämättä vaadita erilliseksi välittäjäksi mahdollistamaan organisaation
oppimista, sopeutumista ja muutoskykyä.

2.3

Osaamisen johtaminen

Osaamisen

johtamisella

tarkoitetaan

yrityksen

toiminta-

ja

kilpailukyvyn

vahvistamista siten, että yrityksen osaamista kehitetään sen toiminnan kaikilla
tasoilla. Kyseessä on laaja johtamisen kokonaisuus, joka sisältää kaiken sellaisen
toiminnan, jolla yrityksen strategian edellyttämää osaamista vaalitaan, kehitetään,
uudistetaan ja hankitaan. Kun osaamisen johtaminen ei käsitteenä ole tuttu,
mielletään se usein vain osaamiskartoitusten laatimisena, osaamisen nykytilan
arviointina ja sen seurauksena tapahtuvana koulutustoimintana. (Viitala 2005, 14)
Viitala (2005, 38) toteaa, että osaamisen johtaminen on systemaattista
johtamistyötä, jonka tarkoituksena on turvata yrityksen tavoitteiden ja päämäärien
edellyttämä osaaminen nyt ja tulevaisuudessa. Hänen mukaansa aiemmin
strategiassa määriteltiin se, mitä yritys aikoo tehdä saavuttaakseen kilpailuetua,
mutta nyt on sen lisäksi kysyttävä, minkälaisen osaamisen varassa tuo tekeminen
voi onnistua. Löfstedt (2001, 116) näkee, että organisaatiolle paras keino
sopeutua muuttuvaan toimintaympäristöön on kasvattaa yksilön osaamista, lisätä
sen käyttöä ja luoda yksilöiden ja tiimien kehittymistä tukeva ympäristö. Sen myötä
organisaation

tulee

olla

kyvykäs

saavuttamaan

uudenlaista

ajattelua

ja

ymmärrystä ja tuottamaan uusia toimintamalleja. Tämän tulee olla jatkuvaa ja
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perustua koko organisaation sitoutumiseen. Osaaminen tulee Otalan (2008, 82)
mukaan nähdä yrityksen yhtenä johdettavana resurssina muiden joukossa, jolloin
osaamispääoman johtaminen on osa yrityksen johtamisen kokonaisuutta ja
keskittyy siten keskeisen resurssin hallintaan ja hyödyntämiseen. Onnistuakseen
osaamisen johtaminen vaatii selkeät prosessit, työkalut ja menettelyt – muuten se
jää ad hoc –toiminnaksi. Ranki (1999, 40) kiteyttää, että sekä nykyisen osaamisen
tason tarkastelussa että tulevien osaamistarpeiden arvioinnissa yhdistyvät yksilö,
ryhmä- ja yritystason näkökulmat: osaamisen kehittämisessä tulee arvioida, mihin
suuntaan osaamista tulee kehittää, mitä osaamista tarvitaan ja mikä edellä
mainittujen merkitys on yksilön näkökulmasta.
Donate & Sánchez de Pablo (2015, 361) liittävät osaamisen johtamisen taustan
tietoon perustuvaan organisaatioteoriaan (knowledge-based view) ja edelleen
resurssiperustaiseen strategia-ajatteluun (resource-based view). Osaamisen
johtamisen

käytäntöjen

soveltamisen

keskeisin

tavoite

organisaatiolle

on

saavuttaa tietoisuus omasta osaamisesta sekä yksilötasolla että kollektiivisesti ja
siihen tietoon perustuen suunnitella toiminta tavalla, jolla osaaminen saadaan
riittävällä tavalla ja tehokkaimmin hyötykäyttöön.

Alavi & Leidner (2001, 123)

puolestaan kiteyttävät osaamisen johtamisen olevan yksilöissä, ryhmissä ja
fyysisissä rakenteissa ilmenevä dynaaminen ja jatkuva joukko prosesseja ja
käytänteitä organisaatiossa vallitsevana ilmiönä.
Tiedon ja osaamisen haltuunotto ja niiden systemaattinen johtaminen on
käytännössä hakenut muotoaan suomalaisissa organisaatioissa. Kirjavainen ja
Lähteenmäki (2005, 11-12) toteavat, että ensimmäisen aallon osaamisen
johtamisen käytäntöjä lähestyttiin mekaanisesti, jolloin kartoitukset, mittaaminen ja
erilaiset tekniikat olivat asioita, joihin erityisesti keskityttiin. Tiedon ja osaamisen
haltuunotto ja rajaaminen ilmiönä oli ongelmallista, ja odotus osaamisen
kilpailullisesta

arvosta

oli

epärealistinen,

koska

samaan

aikaan

jäi

kyseenalaistamatta organisaatioiden rakenteet, johtamisen käytännöt, työjako,
valtasuhteet jne. Yleisesti ottaen monet tiedon ja osaamisen johtamisen projektit
juuttuivat

kartoitusvaiheeseen,

koska

osaamisilmiön

moniulotteisuus

ja

dynaamisuus yllätti monet sitä soveltavat: kartoitusten löydökset eivät olleetkaan
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yhteismitallisia tai sellaisenaan hyödynnettävissä.

Kirjavainen ja Lähteenmäki

(2005, 12-13) korostavatkin vuorovaikutuksen ja dialogin merkitystä niissä
organisaatioissa,

jotka

onnistuivat

parhaiten

osaamisen

johtamisen

varhaisimmissa vaiheissa: kartoitus- ja mittaustyökalut poikivat hyvää keskustelua,
jolloin oivallukset olivat paljon arvokkaampia kuin konkreettiset mittausten
aikaansaannokset. Yleisesti ottaen ensimmäisen vaiheen tiedon ja osaamisen
johtaminen

sisälsi

useammin

halun

johtaa

osaamista

tehokkaasti

kuin

ymmärryksen siitä, että tieto- ja osaamisresurssit elivät tahtovien ja tuntevien
ihmisten ajatuksissa, puheissa ja keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Toista
osaamisen johtamisen aaltoa leimaa Kirjavaisen ja Lähteenmäen (2005, 13-14)
mukaan osaamisen johtamisen välineiden ja lähestymistapojen pirstaleisuus.
Organisaatioissa saattoi olla samaan aikaan käytössä

erilaisia työkaluja

osaamisen johtamiseen, mutta ne eivät tyypillisesti keskustelleet keskenään:
käytössä oli erilaisia käsitteitä osaamisesta, erilaisia aikajänteitä, ja eri
toimijaryhmät vetivät käyttämiensä työkalujen perusteella erilaisia johtopäätöksiä
toisistaan tietämättä. Tämä kaikki sai aikaan strategisen ja organisatorisen
oppimisen näkökulmasta katvealueita, turhaa tekemisen päällekkäisyyttä ja
kehittämispanosten ja –toimenpiteiden hajaantumista, ja vaikka ymmärrys
osaamiseen

ja

oppimiseen

liittyvistä

ilmiöistä

olikin

laaja-alaisempaan

ensimmäiseen aaltoon verrattuna, jäätiin toisessa aallossa hierarkisen ja
autoritäärisen organisaatiokulttuurin, organisaatiorakenteiden ja ylhäältä alas –
ajatteluun perustuvien suunnittelu- ja ohjausjärjestelmien armoille. Kolmannen
tiedon ja osaamisen johtamisen aallon keskeisimmäksi piirteeksi Kirjavainen ja
Lähteenmäki

(2005,

15)

yksittäisestä

johtamisen

mainitsevat

tiedon

ja

osaamisen

osa-alueesta

kaiken

johtamisen

muuttumisen

sisällä

olevaksi

näkökulmaksi. Tällöin organisaatioiden huomio kiinnittyy ennen kaikkea siihen,
mitä käsillä olevassa liiketoimintatilanteessa on saatava aikaan tieto- ja
osaamisnäkökulman sisältävällä johtamisella. Tieto ja osaaminen muodostavat
kokonaiskonseptin, jossa määritetään, mitä tavoitteita aineettomien voimavarojen
johtaminen organisaation eri tasoilla ja organisaatioulottuvuuksilla toteuttaa, ja
mitkä organisaatioryhmät vastaavat mistäkin kokonaisuudesta.
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Osaamisen elinkaarimalli on Draganidis & Mentzasin (2006, 54) mukaan
kokonaisuus, jossa makrotasolla yhdistyy neljä yksilö- ja organisaatiotason
osaamisen

jatkuvaan

parantamiseen

ja

kehittämiseen

liittyvää

vaihetta.

Ensimmäinen osa-alue on osaamiskartat, joiden tavoitteena on arvioida
organisaatiotasolla

kaikki

ne

osaamiset,

joita

vaaditaan

tavoitteiden

saavuttamiseksi ja joita ohjaavat organisaation toimintasuunnitelma, meneillään
olevien ja tulevien projektien vaateet, erilaisten ryhmien tarpeet ja yksittäisten
tehtäväroolien

asettamat

vaatimukset.

Toinen

vaihe

käsittää

osaamisten

arvioinnin, jossa arvioidaan kunkin työntekijän osaamisen nykytilaa ja –tasoa.
Arvioinnin yhteydessä syntyy osaamisten gap-analyysi, jossa määritetään sekä
määrän että tason suhteen ero nykyisten osaamisten ja tavoiteltavien osaamisten
välillä kunkin tehtäväroolin osalta. Kolmas vaihe on osaamisen kehittäminen, jossa
suunnitellaan osaamisen kasvattamiseksi tähtääviä aktiviteetteja aikaisempaan
gap-analyysiin perustuen. Neljäs vaihe käsittää jatkuvan osaamisen kehittämisen
seurannan, jolla arvioidaan osaamisen kehittämisvaiheen aikaansaamia tuloksia.

2.4

Oppiva organisaatio

Oppivan

organisaation

tarpeellisuuden

taustalta

löytyy

pääsääntöisesti

organisaation tarve muutokselle. Kun tällainen tarve on olemassa, edellyttää se
oppimista ja oppivaa organisaatiota. Oppiva organisaatio voidaan kuvata
oppimisen toimintaympäristönä, jota tulee kehittää tukemaan yksilöiden ja ryhmien
oppimista haluttujen muutosten aikaansaamiseksi. Samalla organisaation sisällä
tarvitaan keskustelua muutoksen merkityksestä ja perusteista, jotta yksilöiden
oppimismotivaatio ja valmius muutoksen toteuttamiselle saavutetaan. (Moilanen,
2001, 13-14)
Organisaatiotasoisen oppimisen taustalla olevista päämääristä käytävä keskustelu
vaihtelee yrityksittäin, ja keskustelun määrä tai se, käydäänkö päämääristä tai
arvoista ylipäätään keskustelua, vaihtelee. Ranki (1999, 149) pohtii, tuleeko
oppivan organisaation tavoitteen liittyä aina jatkuvan kasvun ja kilpailuedun
synnyttämisen tavoitteeseen, vai toteaako jokin yritys näiden lisäksi tavoitteeksi
vain halun henkilökohtaisesta kehittymisestä työntekijöidensä keskuudessa.
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Oppivan organisaation kokonaisuus voidaan Moilasen (2001, 74) mukaan kuvata
mallina, joka koostuu kahdesta eri tasosta ja kymmenestä eri osa-alueesta ja
niiden liittymisestä toisiinsa. Kuviona malli voidaan esittää seuraavasti:

Kuvio 5. Oppiva organisaatio timanttina

Mallin mukaisesti oppiva organisaatio nähdään kokonaisuutena, joka koostuu
organisaatiotasoisista
yksilöiden

ajatusten,

toimintamalleista,
käsitysten

järjestelmistä
ja

ja

toimintojen

rakenteista

sekä

kokonaisuudesta.

Organisaatiotasoisessa tarkastelussa Moilanen (2001, 76) näkee rakenteiden ja
systeemien

tietoisen

johtamisen

merkityksen

keskeisenä,

koska

oppivan

organisaation organisaatiotasoiset osatekijät, suunta, esteet, keinot ja arviointi,
vaativat johdolta tavoitteellista ja tietoista johtamista varmistamaan oppimisen
edistyminen. Yksilötasoisessa tarkastelussa esimiehen tai johtajan työhön tulee
liittyä oppijoiden ja oppimisen johtaminen. Yksilöiden motiivien ja tavoitteiden
varmistaminen on keskeistä, koska ne ovat edellytyksiä yksilöiden oppimiselle.
Siksi oppimisen esteet tulee tunnistaa ja toisaalta löytää työn tarjoamia oppimisen
ja kehittymisen keinoja yksilön osaamisen laajentamiseksi tai syventämiseksi.
Oppimisen itsearvioinnissa yksilöitä kannustetaan aktiivisesti arvioimaan omaa
oppimistaan (Moilanen, 2001, 77).
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Oikarinen

(2008,

36)

toteaa

aikaisemmassa

tutkimuksessa

saavutetun

yksimielisyyden siitä, että organisatorisessa oppimisessa voidaan tunnistaa yksilö, ryhmä- ja organisaatiotaso. Yleisesti nähdään, että tieto syntyy ja oppiminen
alkaa yksilötasolla, mutta varsinainen oppiminen tapahtuu ja tieto muuntuu ja
leviää

organisatoriseksi

tiedoksi

vasta

ihmisten

välisen

keskustelun

ja

vuorovaikutuksen kautta – siis ryhmätasolla. Vastaavasti Crossan et al. (1999,
524) kiteyttävät organisatorisen oppimisen 4I-viitekehyksen näille kolmelle
organisaation tasolle: intuitio (intuition) ja tulkinta (interpretation) ovat yksilötason
prosesseja,

integrointi

(integration)

tapahtuu

ryhmätasolla,

ja

lopuksi

institutionalisointi (institutionalization) ilmentyy organisaatiotasolla.
Senge (1995, 6-11) nimeää oppivan organisaation kulmakiviksi systeemiajattelun
(systems thinking), henkilökohtaisen kyvykkyyden, joka perustuu jatkuvaan haluun
oppia (personal mastery), ajattelumallit (mental models), yhteisen jaetun vision
jakamisen (building shared vision) sekä tiimioppimisen (team learning). Oppivan
organisaation ytimessä on ajattelutavan muutos, jossa organisaation oppii
ymmärtämään omien tekemistensä vaikutuksen yrityksen kohtaamiin haasteisiin
sen sijaan, että haasteet nähdään pelkästään ulkopuolisten tahojen aiheuttamina.
Löfstedt (2001, 121) kiteyttää tutkimuksessaan, että holistinen näkökulma ja
systeeminen ajattelu ovat vaikuttavia ajureita osaamisen kehittämisessä, kun
tavoitteena on edetä kohti oppivaa organisaatiota. Otala (2008, 278-279)
puolestaan

näkee

osaamispääoman

kehittämisen

edellytyksenä

oppivan

organisaation mukaiset rakenteet, joissa erityinen painopiste on yrityskulttuurilla,
jonka tulisi olla oppimiskulttuuri. Pelkkä osaamisen kehittämiseen panostaminen ei
siis riitä, jos organisaation olosuhteet eivät tue yksilön oppimisen muuttumista
organisaatiotason osaamiseksi. Ranki (1999, 24-25) toteaa organisaation
oppimisprosessiin kuuluvan tiedon hankkimisen, sen prosessoinnin ja varastoinnin
organisaation käytäntöihin. Kuviossa 6 oppimisprosessi voidaan jakaa kolmeen eri
vaiheeseen: osaamisen hankkiminen ja luominen (innovaatiot), osaamisen
siirtäminen ja levittäminen organisaatiossa sekä opitun hyödyntäminen.
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osaamisen
siirtäminen ja
levittäminen yrityksen
sisällä

osaamisen
hankkiminen ja
luominen

osaamisen
hyödyntäminen

asiakkaat

Kuvio 6. Osaamisen hankkiminen ja hyödyntäminen jatkuvana prosessina

Organisaation oppimista voidaan käsitteellisesti tyypitellä sen mukaan, tapahtuuko
oppiminen ennakoivasti vai jälkikäteen sopeutumalla, ja toisaalta sen mukaan,
mikä oppimista saa aikaan. Näiden määreiden perusteella organisaatiota voidaan
luonnehtia oppivaksi, sopeutuvaksi tai selviytymisorganisaatioksi. Organisaatiota
voidaan kutsua oppivaksi silloin, kun oppiminen käynnistyy sisäsyntyisesti
asenteiden, motivaation tai yrityskulttuurin vaikuttamina. Jos oppiminen taas
tapahtuu

pakon

edessä

organisaation

ollessa

uhattuna,

on

kyseessä

selviytymisorganisaatio. Sopeutuva organisaatio sijoittuu kahden edellisen väliin ja
kuvaa tilannetta, jossa oppimisimpulssina on toimintaympäristön muutos tai muu
tilanne, johon pyritään sopeutumaan toimintatapoja korjaamalla. (Ranki, 1999,
150)
Örtenblad (2002, 216-220) tyypittelee käsitteen oppiva organisaatio neljään eri
kokonaisuuteen, joista kaksi ensimmäistä liittyvät organisaation prosesseihin, ja
kaksi jälkimmäistä organisaation rakenteisiin. Ensimmäinen kokonaisuus on
organisaatiotasoinen

oppiminen

(organizational

learning),

jossa

Örtenblad

summaa aikaisemmissa tutkimuksissa käsiteltyjä näkökulmia siitä, tapahtuuko
oppiminen varsinaisesti yksilö- vai organisaatiotasolla. Hänen mukaansa suurin
osa tutkijoista summaa, että oppiminen voi tapahtua molemmilla tasoilla, ja tällöin
työntekijät

toimivat

yritykselle

agentteina,

jolloin

hankittu

tieto

tallentuu

organisaatiotason muistiin. Oppimista voi tapahtua eri tasoilla, ja tärkeää on
Örtenbladin

mukaan

tunnistaa,

että

opittua

organisaatiotasoista

tietoa

hyödynnetään käytännössä. Toinen hänen nimeämänsä kokonaisuus on työssä
oppiminen (learning at work), joka määritelmällisesti liittyy siihen, ovatko
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oppiminen ja tieto kontekstisidonnaisia vai eivät. Tähän liittyy Örtenbladin mukaan
myös aikaisemmassa tutkimuksessa käyty väittely siitä, voiko muodollisen
koulutuksen oppeja soveltaa sellaisenaan käytännön työssä. Kolmas kokonaisuus
on oppimisen ilmapiiri (learning climate), joka käsittää yrityksen aktiivisen roolin
yksilöidensä oppimisen edistäjänä. Tämä voi hänen mukaansa sisältää myös
rakenteellisia ulottuvuuksia, mutta olennaista on se, että rakenteista ei saa
muodostua itsetarkoitus, vaan varsinaisen osaamisen kehittämisen fasilitoinnin
tulee olla keskiössä. Örtenblad kytkee myös oppimisen ilmapiirin käsitteeseen
keskustelun siitä, tuleeko oppimisen olla tiukasti kontrolloitua vai rajoittamatonta,
jolloin organisaatiolle jää vain sen mahdollistava ja fasilitoiva rooli. Neljäs hänen
kiteyttämänsä kokonaisuus on oppimisen rakenne (learning structure), joka liittyy
näkökulmaan joustavasta organisaatiosta. Örtenblad tunnistaa aikaisemmasta
tieteellisestä keskustelusta ennemmin rakenteisiin kuin itse oppimiseen liittyvän
näkökulman, ja niissä pohditaan, onko byrokraattinen vai orgaaninen rakenne
parempi päätyen useimmiten orgaanisen rakenteen paremmuuteen. Hän korostaa
rakenteiden osalta erityisesti joustavuutta ja mainitsee esimerkkinä sen, kuinka
yritys oppii jatkuvasti asiakkailtaan muuttuvassa markkinatilanteessa, ja tällöin
oppimisen prosessit ovat keinoja, eivät päämääriä. Rakenteiden tulee tällöin olla
hajautettuja, mikä mahdollistaa yksilöiden päätöksenteon paikallisesti, kun
asiakkaiden tarpeisiin tulee löytää nopeasti tyydyttävä ratkaisu. Rakenteellinen
joustavuus saadaan Örtenbladin mukaan aikaiseksi myös tiimityössä, jossa
yksittäiset tiimin jäsenet oppivat toisiltaan tehden myös toistensa työtehtäviä.
Organisaation yhteistoiminta on näkökulma, joka Rankin (1999, 151) mukaan
liittyy myös organisaation oppimiseen. Jatkuvan tarkastelun kohteena tulisi olla
organisaation toimintatavat, yhteistyö, vallankäyttö ja kommunikaatiokäytännöt,
jotka ovat edellytys organisaation kyvykkyyden toteutumiselle. Ranki toteaakin,
että kyvykkyys perustuu henkilöstön ammattitaitoon, mutta toteutuu vasta
henkilöstön yhteistoiminnan myötä.
Yksi käytännönläheinen organisaation oppimisen muoto on Pekkolan et al. (2015,
17) mukaan ammattimaisesti ja tietyllä systematiikalla tapahtuva itsereflektointi,
jota voidaan pitää toimivana työkaluna vallitsevan rutiininomaisen ajattelun
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kyseenalaistamiselle, mikä puolestaan edistää oppimista ja yhteistä ymmärrystä
siitä, mikä on ”järkeenkäypää”. Oppimista ei tapahdu automaattisesti pelkän
kokemuksen perusteella, vaan tarvitaan reflektointia, jolla verrataan kokemuksia
olemassa olevaan ymmärrykseen ja oletuksiin. Kehittääkseen ja johtaakseen
reflektointiin liittyviä käytäntöjä organisaation on ensin tiedostettava, missä
vaiheessa ja tilanteessa sen reflektoivat käytännöt vallitsevalla hetkellä ovat.
Yksittäisten organisaatioiden rutiineja ja käytäntöjä on Macherin ja Moweryn
(2009, 41) mukaan vertailtu ja havainnoitu tutkittaessa eri organisaatioiden välisiä
suorituskykyeroja. Suorituskykyeroja on usein dokumentoitu tarkalla tasolla; sen
sijaan vähemmälle huomiolle on jäänyt niiden prosessien tutkiminen, jotka johtavat
organisaatiotasoisen kyvykkyyden syntymiseen tai jotka selittävät suorituksen
tasoa. Macherin ja Moweryn (2009, 42) tutkimuksen mukaan dynaamisten
kyvykkyyksien syntymisen ja kehittymisen edellytyksenä ovat organisatoriset
rutiinit, jotka tukevat kokemustiedon kertymistä, osaamiseen liittyvää keskustelua
ja määrämuotoista dokumentaatiota. Organisatoristen rutiinien ohella tarvitaan
heidän mukaansa toiminnallisesti erilaisia tiimejä tai työryhmiä ja eri osastojen,
kuten

kehitys-

ja

tuotantoyksikön,

sijoittamisen

lähelle

toisiaan:

tiimien

kokoonpanon erilaisuus lisää saatavilla olevan informaation määrää, mikä on
erityisen hyödyllistä silloin, kun tarvitaan uudenlaista tai laajempaa näkemystä
tarkasteltavana olevaan asiaan (Macher & Mowery, 2009, 43).
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3

OSAAMISTARPEIDEN TUNNISTAMISESTA OSAAMISTEN ARVIOINTIIN

Tietoisuus tulevaisuuden osaamistarpeista auttaa yritystä rakentamaan perusteita
sen tulevaisuuden menestymiselle. Perinteiset seurantajärjestelmät tarkastelevat
mennyttä aikaa ja perustuvat usein pelkästään taloudellisiin tunnuslukuihin.
Tärkeää olisi niiden lisäksi löytää indikaattoreita, joiden avulla voidaan tehdä
johtopäätöksiä ja suunnitelmia tulevaisuuden osaamisen varmistamiseksi. Jos
tulevaisuuden ennustaminen perustuu vain ”peruutuspeilimittareihin”, oletetaan
samalla, että tulevaisuus jatkuu lineaarisesti menneen kaltaisena. Tulevaisuutta on
kuitenkin entistä vaikeampaa ennakoida sen monimutkaisuuden vuoksi. (Ranki,
1999, 12-13)
Organisaation

osaamistarpeet

ilmenevät

strategian

määrittämien

osaamisvaateiden ja organisaation osaamisen nykytilan välisenä aukkona. Ne
kuvaavat, mitä osaamista yrityksen tulee hankkia, jotta sen strategiset tavoitteet
toteutuvat osana kilpailuedun saavuttamista. Osaamistarpeita voidaan arvioida
organisaation kaikilla tasoilla: yritystaso, toimialataso, yksikkötaso, osastotaso,
tiimitaso ja yksilötaso. Niiden tunnistamiseen voidaan hyödyntää erilaisia
osaamisen kartoittamisen välineitä, joiden avulla selvitetään mikä on osaamisen
nykytila

juuri

arvioinnin

hetkellä.

Arvioinnin

aikajänne

voi

vaihdella

lähitulevaisuudesta meneillään olevaan strategiajaksoon, tai jopa kauemmaksi
tulevaisuuteen. Osaamistarpeiden määrittämisen perustana ovat yritykselle
määritetyt menestystekijät ja strategiset tavoitteet, asiakkaiden tarpeet ja
odotukset, toimintaympäristössä tapahtuneet lyhyen ja pitkän tähtäimen muutokset
sekä työssä ja toimintatavoissa tapahtuneet muutokset. (Otala, 2008, 106-108)
Rankin (1999, 20-21) mukaan tarvittavan osaamisen tunnistamisessa on
luontevaa lähteä organisaation tavoitteista tai perustehtävästä eli siitä, mitä
halutaan saada aikaan. Osaaminen muuttuu todeksi toiminnan kautta, ja kun siitä
lähdetään liikkeelle, ei osaaminen jää liian abstraktiksi tai epämääräiseksi asiaksi.
Ranki (1999, 40) myös toteaa, että osaamisen kehittämisessä on olennaista
yhdistää

yksilö-,

ryhmä-

ja

yritystason

näkökulmat,

jolloin

selvitetään
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osaamistarpeiden merkitys yksilötasolle asti. Rankin mukaan yritys, joka onnistuu
kytkemään eri tasot toisiinsa, menestyy oppimisen tehostamisessa ja sopeutuu
paremmin toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.
Smith

(2015,

competence),

8)

määrittelee

joka

pyrkii

käsitteen

osaajayhteisöt

(communities

of

selittämään,

määrittämään

ja

viitekehyksenä

yhdistelemään yksilöiden, ryhmien ja organisaation erillisiä vahvuuksia ja
ydinosaamisia merkitykselliseksi ja tavoitteeseen keskittyväksi kokonaisuudeksi.
Sen ensisijainen tavoite on pyrkiä kaventamaan työssä tarvittavien osaamisten ja
työntekijöiden tämänhetkisten osaamisten välistä aukkoa. Jotta tämä tavoite
toteutuu,

tulee

Smithin

mukaan

yksilön

osaamistaso

asemoida

tarkasti

erityyppisten työtehtävien ja osaamisalueiden sekä työtehtävien vaatimusten
kanssa. Kun yksilöt ja ryhmät suorittavat työtehtäviä, joissa he ovat kyvykkäitä,
tähtäävät työtehtävät entistä vahvemmin yrityksen tavoitteisiin, jotka on edelleen
helpompi

saavuttaa.

yhteistyösuhteita

ja

Tämänkaltainen
johtaa

toimintamalli

systemaattiseen

edistää

tiedonvaihtoon

organisaation
ja

osaamisen

jakamiseen. Smith nimeääkin yrityksen jatkuvaksi haasteeksi ihmisten saamisen
ajattelemaan sitä, mitä he tekevät, jakamaan tietoa ja työskentelemään keskenään
hyvässä yhteistyössä (Smith, 2005, 21).
Osaamisen arviointi on yritykselle ajankohtaista siinä vaiheessa, kun sillä on
selkeä näkemys siitä, mitä ja millaista osaamista se tarvitsee (Viitala 2005, 16).
Organisaation kokonaisosaamisen hahmottaminen on sitä haasteellisempaa, mitä
suuremmasta yrityksestä on kyse. Osaamisten oikeanlainen kohdentaminen eri
tilanteissa vaikeutuu, mikäli organisaatiolla ei ole selkeää käsitystä siitä, millaista
osaamista sen eri yksiköissä ja henkilöillä on. Osaamisen arvioinnin hyödyt liittyvät
osaamisen hyödyntämiseen kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun ja henkilön
oppimismotivaation virittämiseen (Viitala 2005, 153). Otala (2008, 94) puolestaan
näkee mittaamisen olevan osa osaamispääoman kehittämissuunnitelmaa, jossa
osaamisen kehittämiselle asetetaan strategisiin tavoitteisiin kytkeytyvät mittarit,
indikaattorit ja raportointi. Osaamisen arviointi ei saa olla itsetarkoitus, vaan sen
tulee johtaa suunniteltuihin toimenpiteisiin: kun tiedetään, mikä on osaamisen
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nykytila ja mitä tavoitellaan, on määriteltävä keinot kehityksen suuntaamiseen ja
nopeuttamiseen (Ranki, 1999, 35).
Yrityksen strategian kannalta keskeisimpien osaamisten määrittäminen antaa
suuntaviivat sille, mitä ja kenen osaamista tulee kehittää ja hyödyntää.
Tavoiteltavat osaamiset tulisi määritellä riittävän ylätasolla, jotta organisaatiossa
löydettäisiin yhteiset, geneeriset osaamisalueet. Tämä myös mahdollistaa sen,
että osaamisen johtamisen kokonaisuudesta järjestelmineen, työkaluineen ja
mittareineen tulee hallittava. Myös viestinnän näkökulma on keskeinen: viestimällä
organisaatiolle tärkeimmistä osaamisvaateista linjataan organisaation tahtotila ja
siihen

liittyvät

suoriutumisen

arviointiperusteet.

(Välimaa,

2014,

91)

Sydänmaanlakan (2004, 135) mukaan osaamisen nykytilan kartoitus tapahtuu
käytännön

tasolla

organisaation

osaamiskeskuksissa,

joilla

on

jotakin

organisaation tarvitsemaa erityisosaamista. Niissä määritellään organisaation
toiminnan ja tavoitteiden kannalta kriittinen osaaminen. Osaamisen arvioinnissa
tulee keskittyä kriittisten osaamisten tasolle, koska muuten osaamisluetteloista
tulee liian pitkiä. Kehitystarpeita arvioitaessa määritetään, mitä osaamista
osaamiskeskuksella tällä hetkellä on, mitä osaamista sillä pitäisi olla, ja mistä
osaamisesta sen tulisi mahdollisesti luopua. Tämän arvioinnin tuloksena syntyy
yhteenvetona kehityssuunnitelma, jossa määritellään osaamisen kehittämisen
keskeiset

toimenpiteet

osaamiskeskustason
seuraavaksi

esimerkiksi

kehittämissuunnitelma

yksilötasolle.

kehityskeskusteluissa

seuraavan

Yksilöiden

tulee

on

kanssa

kytkeä

vuoden
laadittu,

tulee

käytävissä

toisiinsa

aikana.
ne

Kun
viedä

suunnittelu-

ja

osaamiskeskuksen

kehittämissuunnitelma ja henkilön kehityssuunnitelma (Sydänmaanlakka, 2004,
135).
Ranki muistuttaa (1999, 48), että osaamisen mittaaminen ei ole tavoite sinänsä,
vaan sillä pyritään saamaan todellinen kuva tämänhetkisestä osaamisen tilasta ja
kehittymisen suunnasta. Mittaamisen ensisijainen tehtävä onkin nähdä oikea
suunta osaamisen kehittämiselle ja siihen liittyville toimenpiteille, ja samalla
voidaan osoittaa organisaatiolle jonkin asian tärkeys, jolloin kehittämiseen liittyviä
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panostuksia ja oppimista voidaan suunnata oikein. Ranki kiteyttää mittaamisen
kokonaisuuden kuvion 7 mukaisesti.

Mi#ariston*kehi#äminen*
• Visio%ja%strategia%eli%mihin%
halutaan%päästä%ja%miten%
• Keskeisten%tavoi6eiden%
määri6eleminen%ja%
pelkistäminen%

Mi#areiden*
maastou#aminen*

• Mi6areiden%ymmärtäminen%
• Sitoutuminen%
• Mi6areiden%vakiinnu6aminen%
käytäntöön%(esim.%työryhmät%
seuraavat%toimintaansa)%

Toiminnan*kehi#äminen*

Mi#austulosten*arvioin4*

• parannustoimet%

• Johtopäätökset%
• Mi6ariston%jatkuva%
kehi6äminen%

mi#aaminen*

Kuvio 7. Mittariston rakentaminen, osaaminen ja oppiminen mittauskohteena

Osaamisen mittaamisen haasteena Ranki (1999, 50-52) tunnistaa pelkistämisen ja
konkretisoimisen vaikeuden. Tietojen ja taitojen ohella tulisi mitata myös toimintaa,
koska osaaminen tulee näkyväksi toiminnan kautta. Mittaustulokset voivat olla
numeerisia tunnuslukuja, mutta ne voivat olla myös laadullisia ominaisuuksia:
olennaista on se, että mittarit muodostaisivat kokonaiskuvan vallitsevasta
osaamisen nykytilasta. Ranki myös toteaa mittaamisen tarkkuuden riippuvan siitä,
mihin

tarkoitukseen

mittaristo

halutaan

rakentaa.

Strategisen

yleiskuvan

saamiseksi vaaditaan erilaista osaamisen kokonaiskuvaa kuin yksilöiden tietyn
osaamisalueen

valmennustarpeen

kartoittamiseksi.

Pelkistetty

yksilötason

osaamisen arviointi on yleensä subjektiivinen arvio, eikä numeerisia mittareita ole
mahdollista määrittää kaikille osaamisalueille. Tällöin laadulliset mittarit ovat
Rankin mukaan riittävän toimivia, jolloin osaamisen arviointikeinoja ovat mm.
itsearvio, esimiehen arvio, työtovereiden arvio, sisäisten asiakkaiden arvio,
asiakkaiden arvio, muiden yrityksen ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden arvio
sekä erilaiset tekstit tai näyttökokeet.
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Hanhinen (2010, 187) tutki väitöskirjassaan työelämäosaamisen mallia, jonka hän
jäsentää

kompetenssiin,

kvalifikaatioihin

ja

ammattitaidon

käsitteeseen.

Tutkimuksessa laaditun käsiteanalyysin, siitä laadittujen käsitekarttojen ja kerätyn
empiirisen

aineiston

tuloksena

Hanhinen

rakensi

ns.

kvalifikaatioiden

luokitusjärjestelmän, jonka tavoitteena oli ottaa haltuun systemaattisella tavalla
erittäin

suuri

kvalifikaatiojoukko.

Hanhisen

mukaan

osaamisen

hallinnan

perusprosessina on systemaattisesti selvittää, mitä osaamista organisaatio
tarvitsee, kenellä on vaadittavia osaamisalueita ja millä tasolla työntekijöiden
ammattitaito on. Näiden tietojen perusteella henkilöstön kompetensseja voidaan
tarvittaessa täydentää ja jalostaa organisaation tarpeita vastaavaksi. Hanhisen
mallin

lähtökohtana

on

organisaation

keskeisten

kvalifikaatioiden

käsitteellistäminen ja määrittely, jonka jälkeen henkilöiden ammattitaitoa voidaan
arvioida kvalifikaatioita vasten ja siten tunnistaa, miten kunkin työntekijän
toteutunut

työsuoritus

vastaa

kvalifikaatioiden

määrittämää

työsuoritusta.

Osaamiskartoitusten tulosten perusteella organisaatio voi suunnitella ja toteuttaa
henkilöstön koulutusta tai hankkia tarvittavaa osaamista esimerkiksi rekrytoinnin
tai alihankinnan kautta (Hanhinen, 2010, 188).
Henkilöstön osaamisen kehittämisen tulee olla tavoitteellista toimintaa, jotta
voidaan arvioida osaamisen tason kehittyminen, toiminnan tehostuminen sekä
laadun

kehittyminen,

ja

lopulta

niistä

johtuva

yrityksen

kannattavuuden

parantaminen. Viitala (2005, 281) toteaa tällaisen arvioinnin hankaluudeksi sen,
että osaamisen kehittymisen ja yrityksen toiminnan kehittymisen ja edelleen
kannattavuuden parantumisen välillä vallitsevan korrelaation suora todentaminen
laskennallisin keinoin on lähes mahdotonta. Yhdeksi syyksi tähän hankaluuteen
Viitala nimeää kehäilmiön: kun organisaatiolla menee hyvin, se panostaa myös
henkilöstön kehittämiseen, ja kun sillä menee huonosti, on henkilöstön
kehittäminen tyypillinen säästökohde. Tämän lisäksi hän nimeää syyksi osaamisen
kehittämiseen liittyvien toimenpiteiden määrittelyn hankaluuden. Suuri osa
kehittämisestä tapahtuu muun toiminnan lomassa, jolloin sen tarkastelu ja
seuranta erillisenä asiana on hankalaa. Myös kehittämisen aikajänne asettaa omat
haasteensa: tavoitteet määritellään usein lyhyellä tähtäimellä, josta johtuen myös
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osaamisen kehittämisen suhteen ollaan kärsimättömiä. Viitala (2005, 282)
toteaakin, että osaamisen kehittäminen tulisi nähdä kahdentasoisena toimintana,
jossa kärsivällinen ja pitkäkestoinen metataitojen opettelu johtaa kyvykkyyteen
lyhyen jänteen nopeissa oppimispyrähdyksissä. Kun kehittämistoimien tuloksia
mitataan ja arvioidaan, tulisi sen kohdistua suunnitteluun, toteutukseen ja tuloksiin
mahdollisimman monipuolisesti: yksilöiden tietojen ja asenteiden muutoksessa,
vaikutuksessa heidän työkäyttäytymiseensä ja koko organisaatioon (Viitala, 2005,
282). Yleisesti käytössä olevana osaamisen kehittämisen välineenä Beausaert et
al. (2012, 145) näkevät henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat (Personal
Development Plans), jotka he määrittävät arviointityökaluksi osana organisaation
laajempaa kehittymisen ja suorituksen arvioinnin kokonaisuutta. Työntekijän
itsensä laatiman kehittymissuunnitelman tehtävänä on kerätä ja dokumentoida
tietoa sekä hänen nykyisistä osaamisistaan että niistä, joita hän aikoo
lähitulevaisuudessa itsessään kehittää. Kehittymissuunnitelma käytetään usein
työntekijän ja esimiehen tai coachin välisissä keskusteluissa, joiden tavoitteena on
antaa työntekijälle palautetta ja tukea häntä itsereflektoinnissa. Se myös toimii
monipuolisena

päätöksenteon

välineenä,

oli

sitten

kyseessä

yksilöllisen

valmennusohjelman suunnittelu tai arvio siitä, annetaanko työntekijälle ylennys
(Beausaert et al., 2012, 147).
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4

KYVYKKYDEN ARVIOINTI

Yrityksen strategiset tavoitteet määrittävät sen, minkälaisia resursseja yritys
tarvitsee. Toisaalta yrityksen olemassa olevat resurssit vaikuttavat siihen,
minkälaisia strategisia päämääriä yrityksen on ylipäätään realistista asettaa
itselleen.

Mikäli

yrityksellä

ei

ole

vaadittavia

resursseja

strategiansa

toteuttamiseksi tai ylipäätään mahdollisuuksia hankkia tai kehittää sellaisia,
voidaan strategian ja vision todeta olevan tyhjän päällä. (Ranki, 1999, 16)
Mietittäessä mittaamisen ja arvioinnin tarvetta Moilanen (2001, 206) toteaa, että
työyhteisöt ovat tottuneet erilaisiin tavoitteiden ja tulosten arviointimenettelyihin.
Myös kehittymisen ja oppimisen arviointi edistää tavoitteiden saavuttamista ja
tuloksellisuutta, kunhan oikeat arviointityökalut valitaan. Arvioinnilla saavutettavia
hyötyjä ovat mm. käsitteellisten asioiden konkretisointi, systemaattisen pohjan
luominen arviointiin ja tiedonsaanti yhteisten keskustelujen pohjalle. Lisäksi
esimiehet saavat tietoa johtopäätösten tekemisen tueksi, ja heille tarjoutuu myös
mahdollisuus arvioida omaa työpanostaan oppimisen ja kehittämisen eteen.
Organisaation asettamat tavoitteet kuitenkin määrittävät sen, mitä mittaamalla on
mahdollista saada aikaan (Moilanen, 2001, 207).
Otalan (2008, 298) mukaan osaamispääomalle tarvitaan mittareita ja sen
vaalimiselle ja johtamiselle raportointitapa, mikäli osaaminen ja osaamispääoma
nähdään tärkeinä resursseina ja taloudellisten pääomien kaltaisesti vaalittavina
pääomina.

Hänen

osaamispääoman
mittareilla

tai

mukaansa

voidaan

kehittämistoimenpiteille,

indikaattoreilla.

Sen

erikseen

asettaa

tavoitteita

toteutumista

seurataan

osaamispääoman

johtamisen

joiden

sijaan

onnistumista kuvaa yrityksen tai yksikön strategisten tavoitteiden toteutuminen.
Kaikille osaamispääoman kehittämistoimenpiteille voidaan asettaa tavoite, joita
voidaan

seurata

numeerisiksi

mittareilla

kuvauksiksi

tai

indikaattoreilla.

mittauskohteista,

Otala
joissa

määrittelee
kuvaus

mittarit

noudattaa

mittaamisteoreettisia perusteita (esim. 50 % asiakkaista on tyytyväisiä saamaansa
palveluun). Indikaattorit puolestaan ovat mittauskohteita arvioivia kuvauksia, joiden
käyttötarkoitus

rajautuu

tiettyyn

tilanteeseen

(esim.

koettu

osaaminen).
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Kehittämistoimenpiteille valittavat mittarit tai indikaattorit tulee valita ennakkoon,
samoin

tapa,

jolla

kokonaisuutta

seurataan.

Otalan

mukaan

muutaman

tärkeimmän mittarin valinta ja seuraaminen on tärkeämpää kuin laaja joukko
erilaisia mittareita, jolloin olisi riski, että tärkeät asiat hukkuvat kokonaisuuden
joukkoon. Tärkeimpien seurattavien asioiden valitsemiseksi tarvitaan kunnon
dialogi ja yhteisymmärrys esimerkiksi johtoryhmän keskuudessa.
Macher & Mowery (2009, 41-44) lähestyvät erilaisella tavalla kyvykkyyksien
mittaamisteemaa. He tunnistavat kriittisen tärkeäksi asiaksi niiden prosessien
tarkemman tutkimisen, jotka johtavat dynaamisten kyvykkyyksien syntymiseen tai
joilla on vaikutusta organisaation suoriutumisen tasoon. Omassa tutkimuksessaan
he tarkastelivat valitun kohdeyrityksen tiettyä kyvykkyyttä ja siihen vaikuttavia
prosesseja. Keskeisiksi tarkasteltaviksi prosesseiksi nousivat sellaiset, jotka
vaikuttivat organisaation sisäiseen tiedonkulkuun, ja tämän esimerkkiyrityksen
kohdalla tunnistettiin kaksi tiedonkulkua (knowledge articulation) edistävää tekijää:
toiminnallisesti

erilaisten

työryhmien

hyödyntäminen,

ja

tarkasteltavan

kyvykkyyden kannalta tärkeimpien osastojen (tässä tapauksessa kehitys- ja
tuotanto-osastojen) henkilöstön sijainti lähellä toisiaan. Heidän mukaansa
työryhmien erilaisuuden on tutkittu edistävän informaation saatavuutta, mikä
puolestaan hyödyntää yritystä silloin, kun vaaditaan uudenlaisia näkökulmia tai
lähestymistapoja

käsillä

olevan

ongelman

ratkaisemiseksi.

Toiminnallisesti

erilaiset tiimit edistävät siten sekä saatavilla olevaa tiedon määrää että sen
monipuolisuutta. Tiedon kodifiointi on Macherin & Moweryn (2009, 45-46) mukaan
prosessi, jonka avulla organisaatiot dokumentoivat valittuja käytäntöjä pyrkiäkseen
ymmärtämään niiden vaikuttavuutta ja voidakseen tunnistaa erilaisten käytäntöjen
ja suoriutumisen välisiä syy-seuraussuhteita. Tämä osoittautui myös keskeiseksi
elementiksi kohdeyrityksen oppimisen ja kyvykkyyden kehittämisen näkökulmasta.
Organisaatioiden suorituksen ja toimeenpanokyvyn johtamisen arviointia koskeva
tutkimus

on

tunnistanut

reflektoinnin

arvokkaana

työkaluna

organisaation

oppimiselle. Pekkolan et al. (2015, 17) mukaan reflektointi voidaan nähdä
käytännönläheisenä työkaluna rutiininomaisen ajattelun kyseenalaistamiseksi,
mikä puolestaan edistää organisaation oppimista ja loogista päättelykykyä.
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Organisaatioiden reflektointikäytäntöjä voidaankin arvioida sekä yksilö-, ryhmä- ja
organisaatiotasolla. Pekkola et al. (2015, 23, 26) määrittivät organisaatioiden
reflektointikykyä

arvioivan

kyselytyökalun,

jonka

avulla

arvioidaan

reflektointikäytäntöjä yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla. Saatujen tulosten
perusteella organisaatiota voidaan arvioida 5-portaisella kypsyysvaihemallilla
reflektointikäytäntöjen osalta. Mallin tavoitteena on arvioida sitä, miten hyvin
organisaatioiden suorituksen ja toimeenpanon johtamisen mallit tukevat erilaisia
reflektoinnin käytäntöjä ja siten edistävät organisaatiotason oppimista.
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5

OSAAMISEN JA KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN

Yrityksen visio ja strategia ovat lähtökohta osaamistarpeiden ennakoimiselle
(Ranki, 1999, 41; Viitala, 2005, 109). Nykyiset henkilöstövoimavarat ovat
strategian perusta, mutta strategian realistisuuteen ja toteuttamismahdollisuuksiin
vaikuttaa myös se, miten nopeasti strategian toimeenpanon kannalta keskeistä
osaamista onnistutaan kehittämään tai hankkimaan. Organisaation ylimmän
johdon vastuulla on strateginen johtaminen, johon kuuluu keskeisenä osana
osaamisen ja kyvykkyyden systemaattinen kehittäminen. Moilanen (2001, 86)
toteaa, että oppivaa organisaatiota tietoisesti johdettaessa sen rakenteellisia ja
systeemiluonteisia tekijöitä on pyrittävä kehittämään siten, että työyhteisöstä
muodostuu oppimisen kannalta paras mahdollinen. Myös itse oppimisprosessin
ymmärtäminen on keskeistä osaamisen johtamisen näkökulmasta. Oppiminen on
Viitalan (2005, 135-136) mukaan monimutkainen prosessi siksi, että oppijan oma
historia ja ajatusmallit vaikuttavat siihen, miten oppija vastaanottaa, hylkää ja
tulkitsee ulkopuolista informaatiota omien suodattimiensa läpi. Oppiminen on
ilmiönä myös tilannesidonnainen, ja oppimista ilmiönä voidaankin Viitalan mukaan
ymmärtää tutustumalla erilaisiin oppimiskäsityksiin, joista hän luettelee yleisimpinä
seuraavat:
a) Behavioristinen oppimiskäsitys viittaa käyttäytymisen muutokseen, joka on
jonkin ulkoisen tekijän aiheuttama. Siinä oppija on passiivinen toimija ja
reagoi johonkin ulkoiseen ärsykkeeseen, jonka seurauksena toteutuvaa
toivottavaa käyttäytymistä vahvistetaan palkkioilla ja ei-toivottavaa estetään
esimerkiksi rangaistuksella. Tähän käsitykseen perustuu Viitalan mukaan
esimerkki siitä, jossa organisaatiolle järjestetään arvokoulutus, ja sen
jälkeen

heidän

oletetaan

omaksuneen

arvot

ja

toteuttavan

niitä

omatoimisesti.
b) Kognitiivinen oppimisnäkemys perustuu ajatteluun ja ymmärtämiseen,
jolloin oppimisen nähdään käynnistyvän silloin, kun oppija kokee ristiriidan
aikaisempien tietojensa ja uuden kokemansa tilanteen tai saamansa tiedon
välillä. Oppija on tässä roolissaan aktiivinen, ja häntä oppimisessa
tuettaessa on kiinnitettävä huomio hänen yksilöllisiin tarpeisiin. Tähän
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näkemykseen perustuu Viitalan mukaan esimerkiksi yksilön lähettäminen
johonkin koulutukseen.
c) Konstruktivistinen

oppimisnäkemys

perustuu

tietojen

rakentumisen

prosesseihin: siinä oppija rakentaa käsitystään maailmasta ja sen ilmiöistä
tulkitsemalla omia havaintojaan ja vertaamalla niitä aikaisempaan tietoonsa
ja kokemukseensa. Samalla huomioidaan sosiaalisten yhteyksien vaikutus
käsityksen rakentumiseen. Viitala mainitsee työyhteisöjen yhteisöllisen
kehittämisen esimerkkinä tähän näkemykseen perustuvasta osaamisen
kehittämisestä.
d) Humanistinen oppimisnäkemys huomioi yksilön korostuneen humaanilla
tavalla. Lähtökohtana on luottamus ihmisen luontaista uteliaisuutta,
päämäärä- ja tarkoitushakuisuutta kohtaan, ja siinä arvostetaan oppijan
yksilöllisiä pyrkimyksiä siinä määrin, että jokaiselle ihmiselle tulisi antaa
mahdollisuus

oman

potentiaalisen

kyvykkyytensä

käyttöönottoon

mahdollisimman täysimääräisesti. Oppimisen prosessi on mahdollisimman
itseohjautuva, ja prosessin tukijalta tämä edellyttää motivointia ja auttamista
itse

prosessissa.

Viitala

mainitsee

mentoroinnin

olevan

osa

tämänsuuntaista ajattelua ja sitä edustava osaamisen kehittämisen keino.
Osaamisen kehittämisen toimenpiteet voidaan Rankin (1999, 36) mukaan jakaa
sillä perusteella, miten laajalle ulottuvia vaikutuksia niillä haetaan, ja toisaalta
miten nopeasti toimenpiteiden uskotaan vaikuttavan. Henkilötasoinen osaamisen
suuntaaminen ja nopeuttaminen on helposti toteutettavissa, mutta yritystason
vaikuttavuus saattaa jäädä vähäiseksi. Kun taas tavoitellaan yritystason
osaamisen kehittymistä, tapahtuu muutos hitaammin, koska saatetaan joutua
kajoamaan rakenteellisiin asioihin kuten johtamisjärjestelmiin, siihen liittyviin
palkitsemiseen, mittaamiseen jne. Ranki kiteyttääkin oppimisen suuntaamisen ja
nopeuttamisen vaihtoehdot kuvion 8 mukaisen nelikentän avulla.
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Toimenpiteiden/vaikutukseen/laajuus/

laaja/

suppea/

Johtamisjärjestelmien/käy2ö/

Osaamisen/johtaminen/

Yksi2äiset/toimenpiteet/

Kehi2ämishankkeet/

• Toiminnan'mi(aaminen'ja'arvioin-'
• Palautejärjestelmät'
• Tavoi(eiden'ja'niitä'tukevien'
osaamistavoi(eiden'vies-(äminen'
• Palkitseminen'(mistä'palkitaan/rangaistaan)'
• Työn'organisoin-'(esim.'-imit,'projek-t)'
• Yritysostot'ja'lisenssit'(uuden'osaamisen'
hankkiminen'yrityksen'ulkopuolelta)'
• Osallistavat'johtamiskäytännöt'

• Henkilöstökoulutus'(kurssit,'koulutuspäivät)'
• Mentoroin-'
• Rekrytoinnit'(uu(a'osaamista'yrityksen'tai'
työryhmän'ulkopuolelta)'
• Benchmarking'(voi'olla'myös'osa'laajempaa'
kehi(ämishanke(a)'
• Palaute'(esimerkiksi'kehityskeskustelussa)'
• Yksi(äisen'henkilön'tai'työryhmän'
palkitseminen'
• Yksilöllises-'sovitut'kehi(ymistavoi(eet'ja'
seuranta'

nyt/

• Oppimista'tukevan'yrityskul(uurin'luominen,'
esim.'yrityksen'menestystekijöitä'koskevien'
uskomusten'kyseenalaistamisen'salliminen'
• Arvot'(mitä'opitaan,'miten'tärkeää'on'esim.'
omasta'ammaCtaidosta'huoleh-minen)'
• Visio,'joka'innostaa'ja'suuntaa'oppimista'
• Strategiaprosessi,'jossa'otetaan'aina'uudelleen'
kantaa,'millä'osaamisella'tulevaisuuden'
menestymiseen'aiotaan'päästä'
• Kommunikoin-käytännöt'(miten'opi(u'leviää'ja'
yrityksessä'olevan'osaamisen'hyödyntäminen)'
• Kehi(ämisprojek-t'(esim.'tuotesunni(elun'
standardoin-)'
• Foorumit'yhdessä'oppimiseen'(työryhmä'arvioi'
yhdessä'toimintaa,'ase(aa'tavoi(eita'ja'poh-i,'
mitä'on'opi(u'esim.'onnistuneesta'tai'
epäonnistuneesta'projek-sta)'
• Työtehtävien'laajentaminen'
• Työkierto'ja'sisäiset'rekrytoinnit'
• Henkilöstökoulutus'(tutkintoon'tähtäävä'
koulutus,'henkilöstökoulutus'osana'toiminnan'
kehityshankkeita)'

tulevaisuus/

Toimenpiteiden/vaikutukseen/vaadi2ava/aika/

Kuvio 8. Oppimisen suuntaamisen ja nopeuttamisen vaihtoehdot

Viitala (2005, 261) jäsentelee osaamisen kehittämisen muotoja sen mukaan,
kohdistuvatko ne ensisijaisesti yksilön vai työyhteisön kollektiiviseen osaamisen
kehittämiseen, ja toisaalta sen mukaan, tapahtuuko kehittäminen työn yhteydessä
vai sen ulkopuolella.

Tilannelähtöinen+
Epämuodollinen+
Lehdet,+kirjat,+
videot,+intranet+

Itseopiskelu++

Tiimit,+työryhmät+

Esimerkistä+oppiminen+
Erityistehtävät,+projek9t+

Palaverit++
Ongelmanratkaisu9lanteet++

Sijaisuudet++
Työtehtävien+
laajentaminen+

Yksilö8+
taso+

Mentoroin9++
Työkierto++
Tutoroin9,+valmentaminen+
Kehityskeskustelut++

Opintomatkat+ja+vierailut+

Benchmarking++
Verkko.oppiminen++
Työnohjaus++

Kokeilut++

KehiAämisprojek9t++

KoulutusF+ja+kehiAämisohjelmat++
Koulutus9laisuudet++

PerehdyAämisohjelmat++

Formaali+
Standardoitu+

Kuvio 9. Erilaisia henkilöstön kehittämisen muotoja

Työyhteisö8+
taso+
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Puhuttaessa organisaatiotasoisesta oppimisesta ollaan Oikarisen (2008, 87)
mukaan kehittämisen ja uudistamisen tavoitteiden sekä organisaatiossa olevan
tiedon, toiminnan ja rakenteiden muodostamien keskinäisten jännitteiden äärellä.
Olemassa oleva tieto hyödynnetään ja levitetään tyypillisimmin organisaation
johdon ja työryhmien välityksellä yksilölle, jolloin tieto kulkee joko virallisia
rakenteita ja viestinnän reittejä pitkin tai epävirallisempien rakenteiden, kuten
kulttuurin

ja

vakiintuneiden

tapojen

välityksellä.

Tällaisessa

tapauksessa

yksittäinen työntekijä oppii organisaation olemassa olevien toimintamallien ja
dokumentaation välittämän virallisen tiedon avulla tai sosiaalistumalla työyhteisön
vakiintuneisiin työtapoihin. Oikarisen mukaan yksilö siis oppii sen, minkä muut
organisaatiossa jo tietävät. Sen sijaan uuden oivaltamisessa, kehittymisessä ja
uudistumiseen tähtäävässä virrassa on yksilöllä keskeinen rooli: yksittäisen
työntekijän ideat testataan ja niitä muokataan organisaatiossa yhdessä muiden
kanssa, ja kun niistä yhdessä keskustellaan, uudet ajatukset kehittyvät ja leviävät
organisaatiossa. Oikarinen (2008, 88) kuitenkin toteaa, että työnteko, oppiminen ja
innovaatiot liittyvät toisiinsa läheisesti inhimillisenä toimintana, jolloin sopeutuvan
ja innovatiivisen oppimisen välinen ristiriita ei ole enää niin ilmeinen. Tämä
toteutuu, kun organisaation jäsenet työskentelevät yhdessä ja osallistuvat yhteisiin
käytäntöihin, havaitsevat virheitä, saavat ideoita, vertaavat niitä omiin aiempiin
käsityksiinsä ja keskustelevat niistä yhdessä muiden kanssa. Näin ideat jalostuvat
vuorovaikutuksessa yhdessä muiden kanssa, ja vallitsevat käytännöt jalostuvat ja
laajenevat uusiin suuntiin tai kuihtuvat pois. Ajan kanssa siis selviää, oliko
oppimisessa kyse paremmasta sopeutumisesta vai strategisesta uudistumisesta.
Smith

(2005,

7-8)

puhuu

viitekehyksestä

ja

metolodogiasta

nimeltään

osaajayhteisö (community of competence), jolla tarkoitetaan yksilöiden, ryhmien ja
organisaatioiden

erilaisten

vahvuuksien

ja

ydinosaamisten

yhdistämistä

tarkoituksenmukaisella, tavoitteita edistävällä tavalla. Siinä yksilöt ja työryhmät
kiinnitetään sellaisiin tehtäviin, jotka parhaiten vastaavat niiden osaamista, ja
silloin

tehtävät

ovat

tarkemmin

määriteltyjä

ja

tavoitteet

helpommin

saavutettavissa. Tarkasti määritellyt työtehtävät ja osaamiseen perustuva
resursointi johtavat siihen, että joustavan, yhtenäisen ja tavoitehakuisen
osaajayhteisön jäsenet maksimoivat yhteisen osaamisensa, koska he voivat
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yhdistää sekä hiljaisen tietonsa (miten asia tulee tehdä) että ekplisiittisen tietonsa
(mitä pitää tehdä). Osaajayhteisön uskotaan näin toimimalla suoriutuvan
paremmin

kuin

perinteisellä

tavalla

toimivien

työryhmien

tuottamalla

laadukkaampia tuotteita, olemalla innovatiivisempi ja saattamalla projektinsa
nopeammin

valmiiksi.

Smith

(2005,

20-21)

toteaakin,

että

oppivassa

organisaatiossa osaajayhteisöt kehittyvät jatkuvasti entistä joustavammiksi,
tehokkaammiksi ja tavoitehakuisemmiksi systeemeiksi, ja niitä puoltava keskeinen
haaste on saada organisaation jäsenet todella ajattelemaan sitä, mitä he ovat
tekemässä, jakamaan tietoa ja työskennellä yhdessä hyvässä yhteistyössä.
Kilpinen (2012, 179) on väitöskirjassaan tunnistanut neljä erityyppistä mekanismia,
joiden mukaisesti yritykset toimivat kyvykkyyksiä kehittäessään. Ensimmäinen
niistä on variaatiota synnyttävät kyvykkyyden mekanismit (variation-generating
capability mechanisms), jotka perustuvat tavoitteeseen muuttaa ja järjestellä
uudella tavalla vallitsevia kyvykkyyksiä ja käytäntöjä. Niissä yritykset pyrkivät joko
tietoisesti uudistamaan vallitsevia ajattelumalleja ja toimintatapoja, tai sitten
variaatio

syntyy enemmän ad-hoc –tyyppisten ongelmien ratkaisujen tai jopa

sattumien kautta. Toinen Kilpisen tunnistama mekanismi on valintaan perustuva
logiikka,

joka

nojautuu

yrityksen

sisäiseen

valintaan

siitä,

minkälaiseen

organisatoriseen variaatioon se pyrkii, ja minkälaisiin valittuihin kyvykkyyksiin se
haluaa keskittyä tulevaisuuden kehittämistä ajatellen. Tämä logiikka pohjautuu
ennen kaikkea yrityksen ylimmän johdon näkemyksiin ja päätöksiin siitä,
minkälaisia sisäisiä valintoja se haluaa tehdä kyvykkyyksiä kehittäessään, ja näin
ollen yrityksen ulkopuolisiin voimiin, jotka tapahtuvat vallitsevassa markkinassa, ei
niinkään keskitytä. Se myös perustuu usein keskitettyyn päätöksentekoon ja
korostaa ylimmän johdon johtamistaitoja ja kykyä ajatella samansuuntaisesti
strategiaan ja resurssien allokointiin perustuvista kyvykkyyksien valintakriteereistä.
Kolmas Kilpisen tunnistamista mekanismeista on olemassa olevien kyvykkyyksien
säilyttämiseen perustuva logiikka. Siinä ylläpidetään kyvykkyyksien vallitsevaa
olotilaa,

mutta

samalla

yrityksen

aikaisempien

variaatiota

synnyttävien

toimenpiteiden lopputuloksia samoin kuin olemassa olevia rutiineja ja kyvykkyyksiä
voidaan hyödyntää esimerkiksi laajennettaessa toimintaa uusille tuote- tai
markkina-alueille. Tämä logiikka edellyttää yritykseltä vahvasti koordinoitua
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toimintaa, jotta tieto, osaaminen ja kyvykkyydet siirtyvät alueelta toiselle. Neljäs
Kilpisen mainitsema mekanismi on logiikka, joka perustuu pääsyyn yrityksen
ulkopuolella sijaitseviin kyvykkyyksiin: ne voivat sijaita yrityksen ulkopuolisissa
verkostoissa tai olla vahvuuksia, jotka ovat yrityksen omaa kyvykkyyttä
täydentävää erityisosaamista. Ulkopuolisten kyvykkyyksien käyttö voi käytännössä
sisältää sekä omaan että vieraaseen pääomaan liittyvä järjestelyjä, kuten joint
venture’ita, yritysostoja tai yhteistyötä erilaisista ekosysteemin partnereista tai
kilpailijoista koostuvista verkostoista. Kilpinen toteaakin, että koska yhä useammin
yritysten kriittiset kyvykkyydet sijaitsevat yrityksen rajojen ulkopuolella, on se
osaltaan mahdollistanut erilaisten muodollisten ja epämuodollisten partneruuksien
ja liittoutumien syntymisen, ja niiden avulla yritys saavuttaa haluamansa
kyvykkyyden.
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6

JOHTOPÄÄTÖKSET

Tämän kirjallisuusanalyysin tarkoituksena oli tarkastella erilaisia osaamisen ja
kyvykkyyden määritelmiä sekä yksilön että organisaation näkökulmasta ja samalla
selvittää,

minkälaisia

osaamisen

ja

kyvykkyyden

arvioinnin

työkaluja

ja

viitekehyksiä on tunnistettu ja havaittu toimiviksi. Tämän lisäksi haluttiin kartoittaa,
minkälaisin käytännöin ja toimintamallein organisaatioissa voidaan edistää
osaamisen ja kyvykkyyden systemaattista johtamista sekä oppivan organisaation
kulttuurin syntymistä ja kehittymistä.
Yritysten toimintaympäristön entisestään kiihtyvä muutostahti luo paineita
systemaattiselle

osaamisen

ja

kyvykkyyden

johtamiselle.

Kilpailuedun

saavuttamiseksi on tunnistettava vaikeasti kopioitavissa olevia osaamiseen,
tietämykseen ja vahvaan kokemukseen perustuneita operatiivisia rutiineita, mutta
se ei enää riitä kilpailuedun saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi: meneillään oleva
globalisaatioon ja digitalisaatioon perustuva murros muokkaa markkinoita uusiksi,
ja kilpailukentän määrittäminen on entistä hankalampaa. Markkinoiden ja
asiakkaiden odotukset muuttuvat nopeasti, ja kilpailussa pärjäävät ne toimijat,
jotka onnistuvat kehittämään omaa osaamistaan ja kyvykkyyttään sellaiseksi, että
asiakkaan tarpeet osataan tyydyttää.
Osaamista käsittelevä kirjallisuus määrittelee osaamisen joko yksilön tai
organisaation ominaisuudeksi. Yksilön kohdalla usein käytettyjä määreitä ovat
tiedot, taidot, asenne ja kokemus, mutta samalla viitataan niiden oltava
todennettavissa organisaation eri työtehtävissä. Boyatzis (2008, 6) näkee yksilön
maksimaalisen suorituksen olevan mahdollinen silloin, kun yksilön osaaminen tai
taito on yhteneväinen tehtävän vaatimusten ja yrityksen toimintaympäristön
kanssa. Toimintaympäristöön Boyatzis katsoo kuuluvan asioita, joilla ennustetaan
olevan merkittävä vaikutus sekä osaamisen käytännön näkymiseen että
työtehtävien ja –roolien suunnitteluun. Tällaisina asioina hän mainitsee mm.
yrityksen kulttuurin ja ilmapiirin, rakenteen ja systeemit, toimialan kypsyyden ja
yrityksen strategisen asemoinnin sekä taloudellisen, poliittisen, sosiaalisen,
ympäristöön liittyvän ja uskonnollisen ympäristön.
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Vaikka käsite osaaminen useimmiten liitetäänkin yksilön ominaisuuksiksi, tunnisti
jo 1990-lopun aihetta käsittelevä kirjallisuus yhtenä osaamisen ulottuvuutena
ihmisten väliseen vuorovaikutukseen liittyviä ominaisuuksia: Nordhaug (1998, 10)
tyypitteli osaamisen ulottuvuuksiksi teknisten taitojen ja konseptuaalisten taitojen
lisäksi henkilösuhdetaidot, jotka liittyivät ihmisten käyttäytymisen ja henkilöiden
välisten prosessien ymmärtämiseen, empatiaan ja sosiaalisin taitoihin, kykyyn
kommunikoida ja tehdä yhteistyötä. Ranki (1999, 27) puolestaan jaotteli
osaamisen viiteen eri tekijään, joista yksi tekijä on sosiaaliset verkostot. Hålandin
ja Tjoran (2006, 1009) mukaan osaaminen voidaan nähdä organisaation
ominaisuutena
kokonaisuutena,

työntekijöiden
tai

sitä

yksilöllisten

voidaan

myös

ominaisuuksien
tarkastella

muodostamana

jatkuvana

prosessina

työntekijöiden välisissä suhteissa ja organisaatiokulttuurissa.
Organisaatiotason osaamisen määrittelyä on lähestytty monipuolisen termistön ja
toisaalta erilaisten käsitteellisillä nyansseilla. Strategisesti tärkeästä osaamisesta
voidaan käyttää termiä ydinosaaminen (core competence) (Long & Vickers-Koch,
1995; Ranki, 1999; Sydänmaanlakka, 2004), jolla tarkoitetaan sellaisia erityisiä
tietoja, taitoja ja teknologista osaamista ja niiden yhdistelmää, joka erottaa
yrityksen muista yrityksistä. Ydinosaaminen kehittyy pitkän ajan kuluessa, ja
ydinosaamisalueita on yrityksellä tyypillisesti vain muutamia. Englanninkielisestä
termistä

capability

on

johdettu

useita

lisämääreitä

tarkentamaan

organisaatiotasoisen kyvykkyyden merkityksiä. Ydinkyvykkyys (core capability)
nähdään yleisempänä, strategisen kyvykkyyden lajina, joka syntyy yrityksen
ydinosaamisten ja strategisten prosessien yhteisvaikutuksena (Long & VickersKoch, 1995, 13). Käsite dynaaminen kyvykkyys tarkentui yrityksen kyvyksi
integroida, rakentaa ja järjestellä uudelleen sekä sisäisiä että ulkoisia osaamisia
pystyäkseen nopeasti reagoimaan toimintaympäristön muuttuviin olosuhteisiin.
Dynaamiset kyvykkyydet koostuvat erityisistä strategisista ja organisatorisista
prosesseista, jotka luovat arvoa dynaamisilla markkinoilla manipuloiden resursseja
uusien arvoa luovien strategioiden syntymiseksi (Teece, 1997; Eisenhardt &
Martin, 2000).
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Systemaattisen osaamisen johtamisen strategisesta merkityksestä keskusteltiin
paljon

2000-luvun

kuluessa.

Osaamisen

merkitys

tiedostettiin

usein

organisaatioissa, mutta johtamiskäytännöt sen systemaattiseksi johtamiseksi usein
ontuivat. Osaaminen oli käsitteellisesti vaikea määriteltävä, ja siihen liittyvä
termistö koettiin sekavaksi. Se myös nähtiin kapeana aihealueena: usein
keskusteltiin

vain

pätevyydestä.

yksittäisen

Osaamisen

työntekijän

johtaminen

koulutuksesta

ja

kehittäminen

tai
oli

muodollisesta
usein

irrotettu

arkitoiminnasta ja eriytetty suuremmissa yrityksissä henkilöstöosaston vastuulle, ja
pienemmissä yrityksissä se jäi usein yrittäjän tai henkilöstön oman kiinnostuksen
varaan.

Osaamistarpeiden

tunnistamisen

ja

osaamisen

systemaattisen

kehittämisen edellytykseksi tunnistettiinkin tavoite oppivasta organisaatiosta.
(Otala, 2008; Tuomi & Sumkin, 2012; Sydänmaanlakka, 2000)
Osaamisen johtamisen käytännöt eri organisaatioissa ovat siis kokeneet
monivaiheisen evoluution 1990-luvun lopulta alkaen. Osaamista on alun alkaen
tarkasteltu yksilöiden ominaisuutena, ja vähitellen on opittu tarkastelemaan
osaamisen johtamisen strategisempaa näkökulmaa ja siihen liittyviä oppivan
organisaation elementtejä. Tyypillistä kuitenkin on, että oppivan organisaation
keskeinen elementti - työyhteisön jäsenten välinen dialogi - on usein aliarvioitu
oppimisen ja ymmärryksen väline. Johtamiskulttuurissa elää sitkeästi teollisen ajan
uskomus

siitä,

että

asioiden

tehokas

hoitaminen

tarkoittaa

teknistä

lähestymistapaa, ja samalla asioista yhdessä keskustelu luo mielikuvan
tehottomuudesta ja ajan haaskauksesta. (Kirjavainen & Lähteenmäki, 2005, 16)

Organisaation

kyvykkyystarkastelun

ja

oppivan

organisaation

käsitteen

keskinäinen yhteys on tutkimuksissa tunnistettu, mutta vähäisemmäksi on jäänyt
niitä prosesseja koskeva tutkimus, jotka johtavat kyvykkyyksien kehittymiseen
strategian tavoitteiden mukaiseen suuntaan. Tällaisten prosessien tunnistamisen
lisäksi tärkeiksi kyvykkyyden syntymisen ja kehittymisen elementeiksi nähdään
riittävän diversiteetin omaavat tiimit, jotka tuovat käsiteltävän asian yhteyteen
laajan

ja

monipuolisen

informaatiosisällön.

Oppivan

organisaation

tiedon

näkyväksi tekeminen edellyttää myös tietoista oppimismekanismien rakentamista,

40

mikä mahdollistaa informaation haltuunoton organisaation prosessin eri vaiheista
ja sen dokumentoinnin määrämuotoon ja

viestinnän läpi koko organisaation.

(Macher & Mowery, 2009, 41, 60)
Organisaation osaamistarpeita voidaan arvioida sen kaikilla tasoilla, ja niiden
tunnistamiseen voidaan hyödyntää erilaisia osaamisen kartoittamisen välineitä,
joiden avulla selvitetään, mikä on osaamisen nykytila juuri arvioinnin hetkellä.
Keskeistä osaamisen arvioinnissa on yritykselle määritetyt menestystekijät ja
strategiset tavoitteet, asiakkaiden tarpeet ja odotukset, toimintaympäristössä
tapahtuneet lyhyen ja pitkän tähtäimen muutokset sekä työssä ja toimintatavoissa
tapahtuneet muutokset. (Otala, 2008, 106-108) Osaamisen arvioinnin arvo ei ole
mittaamisessa itsessään, vaan sen perusteella tapahtuvassa kehittämisessä:
mittaamisen ensisijainen tehtävä on nähdä oikea suunta osaamisen kehittämisella
ja siihen liittyville toimenpiteille, ja samalla korostetaan organisaatiolle jonkin asian
tärkeyttä, jolloin kehittämisen panostuksia ja oppimista voidaan suunnata oikein
(Ranki, 1999, 48). Osaamisen arvioinnin hankaluutena Viitala (2005, 281) nimeää
sen, että osaamisen kehittymisen ja yrityksen toiminnan kehittymisen ja edelleen
kannattavuuden parantumisen välillä vallitsevan korrelaation suora todentaminen
laskennallisin keinoin on lähes mahdotonta.
Organisaation kyvykkyyttä ja siihen liittyvää osaamispääomaa pitää Otalan (2008,
298) mukaan pystyä mittaamaan ja raportoimaan, mikäli osaaminen ja
osaamispääoma nähdään tärkeinä resursseina ja taloudellisten pääomien
kaltaisesti

vaalittavina

pääomina

yritykselle.

Hänen

mukaansa

kaikille

osaamispääoman kehittämistoimenpiteille voidaan asettaa tavoite, joita voidaan
seurata mittareilla tai indikaattoreilla. Kyvykkyyksien mittaamisessa Macher &
Mowery (2009, 41-44) tunnistivat tärkeäksi elementiksi niiden prosessien
tarkemman tutkimisen, jotka johtavat dynaamisten kyvykkyyksien syntymiseen tai
joilla on vaikutusta organisaation suoriutumisen tasoon. Eri kyvykkyyden osaalueisiin

liittyvien

suorituskykymittareiden

ohella

organisaation

sisäinen

vuorovaikutus ja reflektointi tukevat organisaation oppimista. Pekkola et al. (2015,
17) toteavat reflektoinnin olevan käytännönläheinen työkalu rutiininomaisen
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ajattelun kyseenalaistajana, ja tämä puolestaan edistää organisaation oppimista ja
loogista päättelykykyä.
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