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Tässä Pro gradu -tutkielmassa tarkastelen digitalisoituvan työelämän vaikutuksia 

osaamisen johtamiseen ja kehittämiseen. Rutiininomaisten, samanlaisina toistuvien 

työtehtävien digitalisoituessa työntekijöiden muuttuvat osaamistarpeet tulee huomi-

oida esimiestyössä sekä nykyisten työntekijöiden kohdalla, että mahdollisten rekry-

tointitarpeiden yhteydessä. 

 

Teoriaosassa esitellään osaamiseen liittyvää käsitteistöä, osaamisen johtamisen ja 

kehittämisen elementtejä ja digitalisoituvan työelämän taustoja. 

 

Tutkimuksen empiirinen osuus on toteutettu kvalitatiivisena tapaustutkimuksena. 

Tutkimuksen menetelmänä käytettiin teemahaastatteluita. Haastatteluihin valittiin 

yhteensä viisi kohdeorganisaation esimiestä ja päällikköä, joita haastateltiin kutakin 

yksittäin. 

 

Tutkimus osoittaa, että työn digitalisoitumisen tunnistetaan muokkaavan työnkuvia 

tulevaisuudessa ja johtavan työn vaativuuden kasvamiseen sekä sitä myötä myös 

työelämän osaamisvaatimusten kasvamiseen. Muuttuviin osaamistarpeisiin on liike-

elämässä vastattava uudenlaisilla osaamisstrategioilla ja osaamisen johtamista on 

mukautettava uudenlaisen työelämän vaatimusten mukaiseksi, jotta työhyvinvointi 

ja työn mielekkyys muutosten myötä ja niiden jälkeen voidaan säilyttää.   
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,  
 

In this Master's thesis I look at the effects of digitalisation of working life on compe-

tence management and development. As routine, repetitive tasks are being digi-

tized, the changing skills needs of employees need to be taken into account in su-

pervisory work, both for current employees and potential recruiting needs. 

 

The theory section introduces the concepts of knowledge, the elements of know-

ledge management and development, and the backgrounds of the digitalisation of 

working life. 

 

The empirical part of the study has been implemented as a qualitative case study. 

Thematic interviews were used as the research method. A total of five supervisors 

and managers of the target organization were selected for interviews, each intervie-

wed individually. 

 

Research shows that the digitalisation of work is recognized as shaping future job 

profiles and leading to increased job demand and, consequently, increased skills 

requirements in the workplace. In the business world, changing skills needs need to 

be addressed through new skills strategies and skills management needs to be 

adapted to the demands of a new kind of working life in order to maintain well-being 

and the meaningfulness of work through and after change. 
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1  JOHDANTO 

 

Digitalisoituminen automatisoi työelämän prosesseja. Digitaalisia ratkaisuja on tar-

jolla runsaasti ja niiden hankinta- ja ylläpitokustannukset vuonna 2019 ovat jo ver-

rattain maltillisia, joten monissa yrityksissä investoidaan digitaalisiin ohjelmistoihin 

ja työvälineisiin. Rutiininomaisia, samankaltaisina toistuvia työtehtäviä siirrytään 

hoitamaan digitaalisesti ja samalla työntekijöiden työnkuvat saattavat muuttua mer-

kittävästikin. Tietotyössä painottuu yhä enemmän ihmisen loogisen päättelykyvyn ja 

opitun soveltamisen taidot, asiantuntijuus, ja työn osaamisvaatimukset voivat olla 

hyvin erilaiset aiempaan verrattuna. Aiemmin tarvitulle osaamiselle ei enää olekaan 

käyttöä ja vastaavasti muuttuneiden työtehtävien hoitamiseksi saatetaan tarvita 

uutta osaamista. Muuttuva työelämä asettaa vaatimuksia jatkuvalle osaamisen joh-

tamiselle ja kehittämiselle esimiestyössä. Digitalisaation myötä muuttuneisiin osaa-

mistarpeisiin pitää esimiestyössä reagoida sekä olemassa olevan henkilöstön että 

mahdollisten rekrytointitarpeiden yhteydessä. 

 

Tämä Pro gradu -tutkielma on tehty Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppa-

tieteellisessä tiedekunnassa. Tutkielmassa tarkastellaan, minkälaisia vaikutuksia 

työn digitalisoitumisella on osaamisen johtamiseen ja kehittämiseen. Tutkimusai-

neisto perustuu teemahaastatteluihin ja niiden analysointiin laadullisia tutkimusme-

netelmiä hyväksikäyttäen. 

 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

 

Tutkimuksen kohdeorganisaatio on SOK Palveluässä, S-ryhmän yritysverkostolle 

talous- ja palkkahallinnon palveluita tarjoava palvelukeskus. SOK Palveluässä työl-

listää (maaliskuussa 2019) noin 210 henkilöä ja sillä on toimipisteet Helsingissä ja 

Kajaanissa.  SOK Palveluässän toiminta käynnistyi Helsingissä vuonna 2007 ja laa-

jeni Kajaanin yksikköön vuonna 2009. 

 

SOK Palveluässän toiminnan tarkoitus on luoda ylivoimaista kilpailuetua S-ryhmän 

liiketoiminnalle ja tuottaa tehokkaasti yhteisiä palveluja. SOK Palveluässä on koko 
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toimintansa ajan pyrkinyt kehittämään talous- ja palkkahallinnon palveluidensa pro-

sesseja, työohjeita ja järjestelmiä taatakseen toiminnan tehokkuuden ja palveluiden 

laadukkuuden. Viime vuosina erityisesti prosessien digitaalisuutta on kasvatettu, 

uusia järjestelmiä, ohjelmistoratkaisuja ja ohjelmistorobotiikkaa on otettu käyttöön 

ja niiden avulla on pystytty selkeyttämään prosessien läpimenoa ja pyritty automa-

tisoimaan samankaltaisena toistuvia manuaalisia rutiinitöitä, joita ei ole tarpeellista 

tehdä ihmistyönä. SOK Palveluässän talous- ja palkkahallinnon tehtävien digitaali-

suusaste vielä vuonna 2019 on suhteellisen matala, mutta lyhyen aikavälin tavoit-

teena on sen laajentaminen ja tätä tukevia kehityshankkeita on sekä meneillään että 

suunnitteilla sekä yksittäisten prosessien osalta että koko palvelukeskuksen laajuu-

della.  

 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 

 

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, minkälaisia osaamisen vaatimuksia koh-

deorganisaation työntekijöille kohdistuu nyt ja tulevaisuudessa ja kuinka osaamista 

voidaan johtaa, ylläpitää ja kehittää. Tutkielman perusteella saadaan käsitys siitä, 

miten esimiestyössä reagoidaan muuttuvaan osaamistarpeeseen ja miten työssä 

tarvittavaa osaamista ylläpidetään ja kehitetään. 

 

Tutkielman tutkimusongelma: 

- Miten esimiehet kokevat työn digitalisoitumisen vaikuttavan osaamisen joh-

tamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen? 

 

Tutkimusongelma jakautuu kahteen tutkimuskysymykseen: 

- Minkälaisia vaikutuksia esimiehet näkevät työn digitalisoitumisella olevan 

osaamisen vaatimuksille nyt ja tulevaisuudessa? 

- Miten työntekijöiden osaamista voidaan ylläpitää ja kehittää osaamisen joh-

tamisen avulla? 
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1.3 Metodologia 

 

Tähän tutkimukseen tutkimustavaksi valikoitui kvalitatiivinen tutkimus, joka on koko-

naisvaltaista tiedonhankintaa ja siinä suositaan ihmistä tiedonlähteenä. (Hirsjärvi, 

Hurme & Saajavaara, 2008, s. 160). Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluina, 

jotka nauhoitettiin ja litteroitiin ääninauhoilta. Haastatteluiden vastaukset purettiin 

tutkimustuloksissa teemoittain ja niitä peilattiin tutkimuksen teoreettiseen viitekehyk-

seen tutkimuksen yhteenvedossa ja johtopäätöksissä.  

 

 

1.4 Keskeiset käsitteet 

 

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostavat viisi keskeistä käsitettä: osaa-

minen, osaamisen johtaminen, oppiva organisaatio, osaamisstrategia ja osaamisen 

kehittäminen. Lisäksi tutkimuksessa esitellään käsitteet esimiestyö ja digitalisoituva 

työelämä. 

 

Yksilön osaaminen muodostuu tiedoista, taidoista, kokemuksista, verkostoista, 

asenteesta sekä henkilökohtaisista ominaisuuksista. Yksilön osaaminen muuttuu 

organisaation osaamiseksi, kun tietoa jaetaan, yhdistetään ja kehitetään yhdessä ja 

kun osaaminen muutetaan yhteiseksi näkemykseksi tai yhteiseksi toiminnaksi. Or-

ganisaation osaamisena puhutaan strategisesta saamisesta, avainosaamisesta, tu-

kiosaamisesta ja ydinosaamisesta. (Otala, 2008, s. 50, 53). 

 

Osaamisen johtaminen on yrityksen toiminta- ja kilpailukyvyn vahvistamista ja var-

mistamista osaamispohjan avulla. Se sisältää kaiken sellaisen tarkoituksellisen toi-

minnan, jonka avulla yrityksen strategian edellyttämää osaamista vaalitaan, kehite-

tään, uudistetaan ja hankitaan. Osaamista on johdettava, jotta hajallaan oleva osaa-

minen saataisiin tehokkaasti palvelemaan yrityksen varsinaista toimintaa. (Otala, 

2008, s. 81-82; Viitala, 2008, s. 14-15). 

 

Oppiva organisaatio, jossa ihmiset voivat yhdessä oppia, luoda uutta osaamista ja 

hyödyntää olemassa olevaa osaamista mahdollisimman tehokkaasti, on 
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organisaation oppimisen edellytys. Rakenteita on kehitettävä tukemaan oppimista, 

jotta osaaminen muuttuu organisaation osaamispääomaksi. Esimiesten rooli ja val-

miudet ovat tärkeitä, heidän on kyettävä tukemaan sekä yksilöiden että organisaa-

tion oppimista. (Otala, 2008, s. 138). 

 

Osaamisstrategia on osa osaamispääoman johtamisprosessia. Se kuvaa toisaalta 

osaamisen merkitystä yrityksen toimintastrategiassa, toisaalta osaamisstrategia on 

valinta siitä, miten osaamishaasteisiin vastataan. (Otala, 2008, s. 141).  

 

Osaamisen kehittämisen tarkoituksena on varmistaa, että henkilöstöllä on organi-

saation strategian toteutumisen mahdollistavaa osaamista. Olennaista on, että ke-

hittämisen perustana on riittävän selkeä kuva organisaation toiminnan tavoitteista 

ja tulevista suunnista. (Hätönen, 2011, s. 6-8). 

 

Käsitteitä esimiestyö tai esimiehisyys käytetään siitä johtajuuden alueesta, joka to-

teutuu johtajan ja hänen johdettaviensa välisestä vuorovaikutuksessa organisaation 

kaikilla tasoilla. Esimies on luonnollinen taho kantamaan vastuuta alaistensa kehit-

tymisen tukemisesta ja oppimista tukevien toimintakäytäntöjen kehittämisestä ryh-

mässään. Hän on riittävän lähellä tunteakseen hyvin alaistensa ja työyhteisön teh-

tävät, tilanteet ja tarpeet. Arjen johtamiseen kuuluu tekemisen suunnittelun, tukemi-

sen ja huolehtimisen lisäksi osaamisen suunnittelu, oppimisen tukeminen ja osaa-

misen riittävyydestä huolehtiminen. (Viitala, 2008, s. 296-299). 

 

Digitalisoituva työelämä - Digitalisaatio on jo tähän mennessä muovannut tuotanto- 

ja työtapoja perusteellisesti monissa ammateissa ja eri aloilla, se on hävittänyt ai-

kaisempia tehtäviä ja synnyttänyt uusia. Digitalisaation viime vuosien merkittävim-

piä ilmenemismuotoja ovat mobiilin internetin ja pilvipalveluiden käytön yleistymi-

nen, laskentatehon kasvu ja big datan yleistyvä hyödyntäminen. Automaation, teko-

älyn ja robotiikan suurimmat vaikutuksen työelämään ovat kuitenkin mitä ilmeisem-

min vielä edessä. Muuttuva työ vaatii tekijöiltään uudenlaista osaamista. Työelämän 

osaamisvaatimukset muuttuvat nopeaa tahtia ja uuden oppimisen haaste koskee 

myös työikäistä väestöä koulutustaustasta riippumatta. (Sitra, 2019, s. 2. TEM, 

2018, s. 13). 



12 
 

 
 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimuksen viitekehys koostuu osaamisen johtamiseen ja esimiestyöhön liittyvästä 

kirjallisuudesta. Teoriaosuudessa pyritään määrittelemään osaaminen, osaamisen 

johtaminen ja esimiestyö käsitteinä, sekä kuvaamaan esimiestyötä ja työelämän di-

gitalisoitumista osaamisen johtamisen näkökulmasta. Viitekehyksen myötä tutkimus 

etenee metodologia osuuteen, jossa käsitellään osaamisen johtamisen ja kehittä-

misen tarvetta kohdeorganisaatiossa, sekä tutkimuksen toteutus, tutkimustulosten 

analysointi ja tutkimuksen luotettavuuden arviointi. Tämän jälkeen esitellään tutki-

muksen tulokset, yhteenveto ja johtopäätökset. Johtopäätöksissä kerrotaan, miten 

tutkimus vastasi sille asetettuja tavoitteita ja mitä hyötyä tutkimuksesta on tulevai-

suudessa.   
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2  OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN 

 

Tämä kappale pyrkii määrittelemään osaamisen käsitteenä ja esittelemään keskei-

siä osaamisen johtamisen piirteitä. Vastaamaan kysymykseen: Miten osaamista 

johdetaan ja kehitetään? 

 

Digitaalisen muutoksen haasteet tulevat yhä näkyvimmiksi yrityksissä ja organisaa-

tioissa. Monilla aloilla työntekijöiden työnkuvat tulevat muuttumaan tulevaisuudessa 

ja haasteena on saada työntekijät sekä nykyisiin osaamisprofiileihinsa, että sopiviksi 

tulevaisuuteen. Pisimpään teknologian kehitys on vaikuttanut teollisuuden alojen 

työnkuviin, mutta 2010-luvun digitaalisten ratkaisujen kehitys ja parhaillaan nopeasti 

kehittyvät ja levittyvät tekoälyratkaisut koskettavat lähes kaikkia aloja maailman laa-

juisesti, myös perinteisesti ihmisen tuottamaa tietotyötä. (Bauer & Hoffmann, 2019).  

 

Tietotyössä työtä tehdään tietotekniikan laitteilla ja tiedolle luodaan lisäarvoa. Jokai-

sella toimijalla on oltava riittävästi osaamista, kyky soveltaa tietoa sekä verkostoitua 

ja löytää sopivat yhteistyökumppanit. On osattava sekä hyödyntää olemassa olevaa 

osaamista että luoda samaan aikaan uutta. Uusia luovan tietotyön osaajia tarvitaan 

yhä enemmän, samalla kun työvoiman saatavuus edelleen vaikeutuu. Vaikka työt-

tömien lukumäärä pysyy suhteellisen korkealla, on osaajien rekrytointi ja oikeiden 

osaajien pitäminen keskeisiä haasteita organisaatioissa. ”Yritysten todellisia kilpai-

lutekijöitä ovat ne järjestelmät ja toimintatavat, joilla vaalitaan osaamista, tuetaan 

oppimista ja kannustetaan oivaltamaan ja löytämään uusia ratkaisuja”. (Otala, 2008, 

s. 17-25). 

 

Suomen työmarkkinoilla on vaihtumassa uusi sukupolvi, joka odottaa työn antavan 

palkan lisäksi merkityksellistä sisältöä ja pystyvyyden tunnetta. Organisaation sijaan 

uudet sukupolvet sitoutuvat työhön ja kulloiseenkin tehtävään. Työsuhteista siirry-

tään luottamussuhteisiin, jotka sisältävät toisen asiantuntijuuden ja osaamisen ar-

vostamisen. Työn tulee tarjota riittävästi kehittymisen mahdollisuuksia, jolloin osaa-

misen johtaminen on työn johtamista. (Tuomi & Sumkin, 2012, s. 9). 

 

 



14 
 

 
 

2.1 Osaaminen käsitteenä 

 

Osaaminen on yksilöiden, tiimien, ryhmien ja organisaatioiden resurssi, heidän ky-

kynsä suoriutua tehtävistään, parantaa ja kehittää työtään ja ratkaista ongelmia. 

Osaamisessa yhdistyvät tietojen ja taitojen monipuolinen ja luova käyttäminen, ajat-

telun taidot, kyky organisoida ja työskennellä ryhmässä, oppimistaidot, kyky joustaa 

ja mukautua muutoksiin sekä kyky arvioida omaa osaamista ja toimintaa sitä sa-

malla kehittäen. Yksilö ei useinkaan suoriudu tehtävästään yksin, vaan tiimin, ryh-

män tai organisaation yhteistyönä. Osaaminen onkin yhä enemmän organisaation 

osaamista, sen osaamispääomaa. (Hätönen, 2011, s. 9; Otala, 2008, s. 47). 

 

Kompetenssi-termiä (competence) käytetään usein rinnasteisena osaamiskäsit-

teelle. Kompetenssilla korostetaan yleensä pätevyyttä, eli oikeaa koulutusta johon-

kin tehtävään ja kykyä suoriutua työssä vaadittavista tehtävistä. Olennaista kompe-

tenssissa on tehtävän ja yksilön tietämyksen kohtaaminen. (Hätönen, 2011, s. 10).  

 

Hätönen (2011) esittelee Paul C. Greenin 1999 luoman osaamisympyrän (compe-

tence scope) (kuva 1), jonka tarkoituksena on jäsentää osaamiseen liittyvien käsit-

teiden eroja ja tuoda osaamisen eri puolia ja tasoja yhteiseen viitekehykseen.  

 

Malliin kuuluu kaksi osaamisen eri ulottuvuutta, organisaatio - yksilö, ja osaamisen 

tyyppiulottuvuus, tiedot ja taidot – työskentelytavat, vuorovaikutustaidot. Näiden 

ulottuvuuksien avulla osaamisympyrään saadaan neljä eri lohkoa, joista muodostuu 

koko organisaatiossa tarvittava osaaminen. Organisaation ydinosaaminen (core 

competencies and capabilities) ja arvoihin ja toimintatapoihin liittyvä osaaminen 

(core values and priorities) muodostavat organisaation identiteetin ja sisältävät laa-

jasti sen työympäristön, jossa työntekijät työskentelevät. Työelämäosaaminen (per-

formance skills and competencies) ja eriytyvä ammatillinen osaaminen (technical 

knowledge and job skills) puolestaan ovat sitä osaamista, jota yksilöt käyttävät konk-

reettisissa työtehtävissään. Ympyrän keskelle voidaan lisätä se näkökulma, jonka 

katsotaan erityisesti ohjaavan osaamista, esimerkiksi asiakasnäkökulma. (Hätönen, 

2011, s.13-14). 
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Kuva 1. Osaamisympyrä. (Hätönen, 2011, s. 13). 

 

Ydinosaaminen rakentaa perustan koko organisaation ja henkilöstön osaamisvaati-

muksille. Ydinosaamisella tarkoitetaan organisaatiolle tyypillistä osaamista, joka te-

kee organisaatiosta ylivertaisen ympäristössään. Ydinosaaminen on syvällistä tek-

nologiaan, tuotantoprosesseihin tai asiakkaisiin liittyvää erityisosaamista, jonka 

avulla päästään uusille markkinoille. Ydinosaaminen on vaikeasti korvattavissa tai 

kopioitavissa, sen elinkaari on pitkä ja se tuottaa organisaatiolle merkittävää kilpai-

luetua. (Hätönen, 2011, s. 14). 

 

Organisaation arvot ohjaavat valintojen tekemistä ja määrittelevät toiminnan rajoja. 

Laatuosaaminen on esimerkki arvoihin ja toimintatapoihin liittyvästä osaamisesta. 

Laatuajattelu koskee kaikkea sitä organisaation toimintaa, jota tuotteen tai palvelun 

tuottamiseen tarvitaan, ja kaikkia organisaation työntekijöitä ja prosesseja. (Hätö-

nen, 2011, s. 15). 

 

Työelämäosaaminen on yleisesti työelämässä tarvittavaa osaamista, jonka perus-

teet hankitaan yleensä jo peruskoulutuksessa, esimerkiksi IT-osaaminen. Viime 

vuosina uusi teknologia ja työprosessien kehittyminen ovat suoraan vaikuttaneet 
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organisaatioissa tarvittaviin osaamisalueisiin ja henkilöstön osaamisvaatimuksiin. 

Tärkeitä työelämän osaamisen vaatimuksia tulevaisuudessa ovat esimerkiksi moni-

osaaminen, kokonaisuuksien hallinta sekä teoreettisen tiedon ja käytännön koke-

muksen yhdistävä osaaminen. (Hätönen, 2011, s. 15). 

 

Eriytyvä ammatillinen osaaminen, substanssiosaaminen, sisältää työssä suoriutu-

misen kannalta välttämättömiä osaamisalueita. Nämä osaamisalueet opitaan kun-

kin alan ammatillisessa peruskoulutuksessa ja työelämässä osaamisryhmän kehit-

täminen sisältää usein aiemmin opitun laajentamista ja syventämistä. Lisäksi uusien 

työmenetelmien, työvälineiden ja -laitteiden kehittyminen haastavat osaamisen päi-

vittämiseen. (Hätönen, 2011, s. 15).Yksilön osaaminen 

 

Osaaminen on yksilön pääomaa ja muodostaa jokaiselle ainutlaatuisen osaa-

misprofiilin. Yksilön osaaminen koostuu tiedoista taidoista, kokemuksista, verkos-

toista, asenteesta sekä henkilökohtaisista ominaisuuksista (kuva 2). Työelämässä 

nämä auttavat selviytymään erilaisista työtilanteista ja saavuttamaan hyvän työtu-

loksen. (Otala, 2008, s. 50). 

 

Kuva 2. Yksilön osaaminen. (Otala, 2008.) 

 

Tiedot ja taidot karttuvat koulutuksen, opiskelun, lukemisen ja tekemisen kautta. 

Myös kokemus liittyy tekemiseen sekä niin sanottuun hiljaiseen tietoon.  

HENKILÖKOHTAISET 

 OMINAISUUDET 

TA
ID

O
T
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Kokemuksen myötä henkilölle kertyy myös sellaista osaamista, jota on vaikea tai 

mahdoton kuvata sanoina. Tällainen hiljainen tieto on henkilökohtaista tietoa, joka 

on tiukasti sidoksissa toimintaan ja tiettyyn tilanteeseen ja sitä on vaikea välittää 

muille. Henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten persoonallisuus, asenteet, tunneäly ja 

motiivit, vaikuttavat siihen, miten koulutus ja osaaminen ilmenevät eri henkilöillä. 

Persoonallisuus ja asenteet vaikuttavat siihen, kuinka yksilö kykenee sopeutumaan 

uusiin tilanteisiin, tunneäly, joka sisältää joukon henkilökohtaisia ja sosiaalisia tai-

toja, vaikuttaa siihen, kuinka hyvin tulemme toimeen itsemme ja muiden kanssa. 

Tunneälyyn kuuluu myös kyky luoda ja tuottaa mielikuvia, nähdä mahdollisuuksia ja 

ymmärtää, kuinka ne voi hyödyntää. (Otala, 2008, s.50-52). 

 

Asiantuntijuus on yhä enemmän tiimityötä, yhteistyötä ja verkostoitumista toisten 

asiantuntijoiden ja asiakkaiden kanssa, se määritetään kykynä luoda jatkuvasti 

uutta osaamista ja tietoa. Myös osaamisen yksi ulottuvuus ovat yhteydet muihin 

osaajiin ja verkostoihin. Tietotekniikan laitteet moninkertaistavat yksilön osaamisen 

tuomalla lähes rajattomasti tietoa ja muita osaajia jokaisen ulottuville ja hoitamalla 

oman osaamisen taltioinnin ja hallinnan. (Otala, 2008, s.51). 

 

Erityisesti ammattityöntekijöiden ja asiakaspalvelun tehtävissä korostuu hiljainen 

tieto, joka on ollut tärkeä ammattitaidon osa. Osaamisen jäävuorimalli (kuva 3, Hä-

tönen, 2011) avaa osaamisen näkymätöntä osaa, johon liittyvät yksilön motiivit, mi-

näkuva ja yksilölliset ominaisuudet. Suurten ikäluokkien eläköityessä vuosikymme-

nien myötä karttunutta osaamista on vaarassa kadota yrityksistä ja hiljaisen tiedon 

haltuunotto on noussut monissa yrityksissä pinnalle. Hiljaisen tiedon haltuun otta-

miseksi olisi syytä korostaa sellaisia tiedon jakamistapoja, joissa hiljainen tieto liittyy 

tietoiseen tietoon. (Otala, 2008, s.52). Yhtä lailla hiljaisen tiedon haltuun ottaminen 

ja tietoiseksi tuominen vaikuttaa työn digitalisoitumisen onnistumiseen, kun tehtä-

vien mahdolliset pullonkaulat ja niihin kokemuksen myötä löytyneet ratkaisutavat on 

osattu huomioida osana digitaalista toteutusta. 
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Kuva 3. Osaamisen jäävuorimalli. (Hätönen, 2011, s. 11). 

 

Osaamisen jäävuorimallissa osaamista jaotellaan näkyväksi ja näkymättömäksi. 

Näkyvään osaan kuuluvat yksilön tiedot ja taidot, sitä voidaan ilmaista sanoin ja 

numeroin. Näkyvän toiminnan perustan luo henkilön näkymätön osaaminen. Motii-

vit, käsitys itsestä ja yksilölliset ominaisuudet kuuluvat näkymättömään osaami-

seen, niitä on vaikea täsmentää tai konkretisoida, mutta ne vaikuttavat näkyvään 

toimintaan, jossa osaaminen konkretisoituu.  (Hätönen, 2011, s.11). 

 

Osaaminen on tilanne- ja ympäristösidonnaista. Osaaminen ilmenee työympäris-

tössä aina suhteessa johonkin, kuten työtehtäviin ja tavoitteisiin. Tietoon liittyy olen-

naisen tärkeänä kyky etsiä ja löytää ongelman kannalta oleellista informaatiota ja 

soveltaa sitä. Taitoihin liittyy analyyttistä ajattelua eli tiedon prosessointia, syy- ja 

seuraussuhteiden määrittelyä, tiedon ja suunnittelun organisointia sekä käsitteel-

listä ajattelua. Paljon merkitsee myös henkilön käsitys omista kyvyistään selviytyä 

tehtävästä. (Hätönen, 2011, s.12)  

 

Etenkin ammatillisen koulutuksen oikeutuksena voidaan pitää sitä, että opittu jää 

käyttöön koulun jälkeen. Tässä on kyse tiedon muodostamisesta ja sen siirrettävyy-

destä toiseen aikaan ja ympäristöön, siirtovaikutuksesta (transfer). Siirtovaikutus lin-

kittyy vahvasti myös osaamisajatteluun ja osaamisen arviointiin. Työelämässä siir-

tovaikutuksen merkitys tulee esiin toiseen tehtävään tai toiseen työpaikkaan siirryt-

täessä. Yksilöllä on olemassa olevia osaamisalueita, joita hän voi hyödyntää uu-

dessa tehtävässään. Dynaamisessa työympäristössä on sekä työntekijän että 
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organisaation kannalta keskeistä, että siirrettävän osaamisen kehittämiseen on 

mahdollisuuksia. Mahdollisuudet siirrettävän osaamisen kehittämiseen ovat keskei-

siä myös työnantajakuvan näkökulmasta, sillä kehittymisen mahdollisuudet lisäävät 

organisaation vetovoimaa. (Hätönen, 2011, s. 12)  

 

 

 Organisaation osaaminen 

 

Organisaation osaaminen tarkoittaa organisaation yhteistä näkemystä tai käsitystä 

toiminnan kannalta tärkeästä asiasta ja yhteisesti omaksuttua toimintatapaa. Yksi-

löiden osaaminen muuttuu organisaation osaamiseksi, kun tietoa jaetaan, yhdiste-

tään ja kehitetään yhdessä ja kun osaaminen muunnetaan yhteiseksi näkemykseksi 

tai yhteiseksi toiminnaksi. Tämä edellyttää, että organisaation rakenteet mahdollis-

tavat yhdistämisen, kehittämisen, jakamisen ja käyttämisen. (Otala, 2008, s. 53). 

 

Organisaation osaamisena puhutaan strategisesta osaamisesta, avainosaami-

sesta, tukiosaamisesta tai ydinosaamisesta. Kaikki se osaaminen, jota yrityksen toi-

minta edellyttää on organisaation avainosaamista. Se osaaminen, joka on välttämä-

töntä strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi, on strategista osaamista. Ydinosaa-

minen muodostuu yhdestä tai useammasta strategisesta osaamisesta. Ydinosaa-

minen on sidoksissa yrityksen kilpailuetuun ja sen avulla luodaan kilpailuetua. Ydin-

osaaminen on oppimisen myötä syntynyt toimintatapa, joka on aina organisaation 

osaamista, eikä ole sidottu yhteen henkilöön. Ydinosaaminen vaatii tietoista kehit-

tämistä, osaamispääoman johtamista. (Otala, 2008, s.53-55). 

 

 

 Osaamispääoma 

 

Osaamispääoma muodostuu henkilöpääomasta, rakennepääomasta ja suhdepää-

omasta. Henkilöpääoma sisältää ihmiset, heidän osaamisensa ja osaamisen edel-

lytyksenä olevan sitoutumisen, motivaation ja innostuksen. Rakennepääomaan 

kuuluvat ne rakenteet, jotka mahdollistavat ihmisten osaamisen muuttamisen orga-

nisaation osaamiseksi ja toiminnaksi, osaamisen ylläpidon, kehittämisen ja 
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hankkimisen. Suhdepääoma sisältää sellaiset suhteet kumppaneihin ja verkostoihin 

ja muihin ulkopuolisiin toimijoihin, jotka täydentävät yrityksen omaa osaamista tai 

auttavat luomaan entistä nopeammin uutta osaamista. Osaamispääoman dynaami-

suus eri osien välillä takaa oppivan organisaation toteutumisen ja jatkuva oppiminen 

turvaa osaamispääoman kehittymisen ja lisääntymisen. (Otala, 2008, s. 57-58). 

 

EU:n perustama Meritum-työryhmä määrittelee osaamispääoman organisaation in-

himillisten, organisaatioon liittyvien ja ulkoisiin vuorovaikutussuhteisiin liittyvien voi-

mavarojen yhdistelmäksi, joka muodostuu inhimillisestä pääomasta, sisäisistä ra-

kenteista sekä yrityksen vuorovaikutussuhteista yhteistyökumppaneihin, asiakkai-

siin ja toimittajiin, ja jonka avulla organisaation osaamisvaranto saadaan toimimaan 

organisaation hyväksi ja luomaan lisäarvoa. (ETLA, 2002). 

 

 

 Osaamistarpeet ja osaamishaasteet 

 

Osaamistarpeet liittyvät organisaatioon sekä yksilöiden tehtäviin tai työrooliin. Or-

ganisaation osaamistarpeet kuvaavat, mitä osaamista organisaatio, koko yritys, yk-

sikkö, osasto tai tiimi, tarvitsee pärjätäkseen ja saavuttaakseen tavoitteensa. Lisäksi 

ihmisillä on omaan tehtäväänsä liittyviä osaamistarpeita, jotka perustuvat analyysiin 

siitä, mitä osaamista tarvitaan onnistuneeseen työsuoritukseen tai menestyksek-

kääseen tehtävien hoitamiseen. Organisaation ja tehtävien osaamistarpeet yhdisty-

vät osaamiskartoituksessa, jossa selvitetään, kuinka tarvittavia osaamisia tällä het-

kellä hallitaan. Osaamistarpeiden ja osaamiskartoituksen välinen erotus kertoo 

osaamisen kehittämistarpeesta. (Otala, 2008, s.105-106). 

 

Osaamistarpeista seuraa haasteita ja kehittämistarpeita myös osaamispääomalle. 

Henkilöpääoman kehittämistarpeet koskevat osaajien määrää ja laatua. Rakenne-

pääoman kehittämistarpeet koskevat osaamisen kehittämisjärjestelmiä, osaamisen 

kehittämisohjelmia, osaamisen hallintaa tai oppimista tukevaa organisaation ilma-

piiriä ja johtamista. Suhdepääoman kehittämistarpeet koskevat omien tavoitteiden 

kannalta oikeita kumppaneita, vuorovaikutuksen parantamista kumppanien kanssa 
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tai kontaktien luomista oman alan tärkeimpien oppilaitosten kanssa. (Otala, 2008, 

s. 107).  

 

 

2.2 Osaamispääoman johtaminen 

 

Osaamisen johtaminen on yrityksen toiminta- ja kilpailukyvyn vahvistamista ja var-

mistamista osaamispohjan avulla. Se sisältää kaiken sellaisen tarkoituksellisen toi-

minnan, jonka avulla yrityksen strategian edellyttämää osaamista vaalitaan, kehite-

tään, uudistetaan ja hankitaan. Kuvassa 4 on osaamisen johtamisen kokonaisuutta 

kuvaava hahmotelma, jossa kiinnekohtina ja suuntaajina ovat yrityksen strategisen 

tason elementit, näitä seuraa toiminnan ja organisaation rakenteen mukainen työn-

jako osaamisen johtamisessa, yksilötason osaamisen yhteys tähän tuohon kaik-

keen sekä osaamisen arviointi- ja kehittämisprosessi. Osaamista on johdettava, 

jotta hajallaan oleva osaaminen saataisiin tehokkaasti palvelemaan yrityksen varsi-

naista toimintaa. Olemassa oleva osaaminen ei myöskään kehity muuttuvan liike-

toiminnan tarpeiden mukana ilman johtamista, jolloin osaamispääomaa ei muo-

dostu. Mitä paremmin osaamispääoman johtaminen liitetään strategiaprosessiin ja 

strategiseen johtamiseen, sitä paremmin osataan ennakoida osaamistarpeita ja sitä 

tehokkaammin opitaan hankkimaan tarvittavaa osaamista sekä hyödyntämään ole-

massa olevaa osaamista. Osaamisen johtamisen kiinnekohta on yrityksen tulevai-

suuden tahtotila, jos ei tiedetä, mitä aiotaan tehdä, ei ole mahdollista tietää, millaista 

osaamista tarvitaan. (Otala, 2008, s. 81-82; Viitala, 2008, s. 14-15). 

 

 

Kuva 4. Osaamisen johtamisen keskeiset elementit. (Viitala, 2008, s. 15). 
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Osaamispääoman johtamisen lähtökohtana on mahdollisimman yhtenäinen käsitys 

osaamisesta koko organisaatiossa. Yhteisten määrittelyjen viestiminen koko orga-

nisaatiolle ja määrittelyjen pitäminen ajan tasalla voidaan hoitaa yrityksen omilla 

verkkofoorumeilla tai julkaisuissa. Lisäksi perehdytysmateriaalin ja -ohjelman tulisi 

sisältää kattavasti tietoa osaamisen kehittämisestä ja ylläpidosta, määrittelyistä ja 

vastuista. Osaamispääoman tietoja keräämällä ja kuvaamalla organisaatio on pe-

rillä siitä, millaista osaamispääomaa sillä on. On myös tärkeää tietää, kuka osaa 

mitäkin ja missä tärkeää osaamista on. Kun organisaatiossa on johdettu osaamista 

tehokkaasti ja strategisilla osa-alueilla on osaamisen tilanteen tunteva vastuuhen-

kilö, voidaan tunnistaa, miten paljon strategisilla osaamisalueilla on huipputason 

osaajia ja missä nämä osaajat ovat. (Otala, 2008, s.82-86). 

 

Strategiset tavoitteet, pienimmissäkin yksiköissä, ovat osaamispääoman kehittämi-

sen lähtökohta. Osaamisen arviointi tulee perustelluksi vasta, kun on näkemys siitä, 

mitä ja millaista sen pitäisi olla. Osaamisen arviointi nostaa esille osaamisen tilan 

vahvuuksineen ja heikkouksineen. Tämä antaa suuntaviivoja kehittämiselle, perus-

teita rekrytointi- ja urasuunnittelulle ja joskus yrityksen strategian uudelleen suun-

taamiselle. Osaamisen johtamisen tärkein osa on yrityksessä toimivien ihmisten 

osaamisen tason nostaminen ja vaaliminen sekä sen tehokas hyödyntäminen. 

Osaamishaasteita syntyy esimerkiksi, kun organisaation osaamispääoma ei vastaa 

osaamistarpeita. Haasteisiin vastaamiseen laaditaan osaamisstrategia, joka on va-

linta kehittämisen painopistealueista ja kehittämistoimista. Se kuvaa, miten osaa-

mishaasteet priorisoidaan. Osaamisstrategian laatii johto, joka vastaa osaamistar-

peiden priorisoinnista ja tärkeimpien osaamisalueiden sekä osaamisen kehittämis-

kohteiden valinnasta. Johdon tehtävä on myös päättää yhteisistä osaamisen kehit-

tämisprosesseista, järjestelmistä ja työkaluista sekä varmistaa, että osaamispää-

oman kehittäminen on osana johdon ja esimiesten tavoitteita, mittareita ja palkitse-

misjärjestelmiä. (Otala, 2008, s. 90-91, 96; Viitala, 2008, s. 16). 

 

Osaamisstrategian pohjalta laaditaan osaamispääoman kehittämissuunnitelma, 

jossa on kuvaus niistä osaamispääoman kehittämistoimenpiteistä, jotka on strate-

gian pohjalta suunniteltu tehtäväksi sekä näiden toimenpiteiden tavoitteet. Osaa-

mispääoman kehittämistoimenpiteitä seurataan säännöllisesti ja tarvittaessa 
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tavoitteita tarkistetaan tai muutetaan toimintastrategian mukaan. Osaamispääoman 

johtamisen ja liiketoiminnan tuloksia seurataan rinnakkain. Osaamispääoman joh-

tamisen tuloksellisuus ja vaikuttavuus tarkoittaa, että osaamisstrategia on ollut oi-

kea ja valitut toimenpiteet ovat tukeneet liiketoimintatavoitteiden ja strategisten ta-

voitteiden toteutumista. Tämän lisäksi osaamispääoman johtamisen tulokset liittyvät 

myös osaamispääoman kehittämisen tehokkuuteen. (Otala, 2008, s. 91-92).  

 

 

 Organisaation osaamistarpeet 

 

Organisaation osaamistarpeita on eri aikajaksoilla: nykyisen toiminnan kehittämisen 

ja parantamisen edellyttämä osaaminen, strategian ja tavoitteiden toteuttamisen 

edellyttämä osaaminen sekä pidemmän aikavälin toimintaympäristön muutosten 

edellyttämä osaaminen. Osaamistarpeiden selvittämisen lähtökohtana ovat asiak-

kaiden odotukset ja tarpeet, toimintaympäristön muutokset, strategiset tavoitteet ja 

työskentelyn (työn ja toimintatapojen) muuttuminen. Varautuminen pidemmän aika-

välin osaamistarpeisiin on tärkeää. (Otala, 2008, s. 108-109, 118). 

 

Valtava määrä osaamistarpeita syntyy täsmätarpeista, eli toiminnan jatkuvasta ke-

hittämisestä, kuten tietotekniikan ja uusien tuotantomenetelmien käyttöönotosta, 

uusista toimintatavoista tai asiakkaan paremmasta palvelutarpeesta esimerkiksi 

asiakaspalautteen perusteella. Täsmäosaamisen kehittämisen kustannushyöty on 

nähtävissä nopeasti, ja vaarana on, että yrityksessä keskitytään täsmäosaamistar-

peiden hoitamiseen ja tuleviin osaamistarpeisiin varaudutaan huonosti. Tällöin 

osaamisen tason nosto jää myös melko vähäiseksi ja tarvittavan osaamisen moni-

puolistuessa ja vaikeusasteiden lisääntyessä kestää yhä kauemmin rakentaa tarvit-

tava uusi osaaminen.  (Otala, 2008, s.112, 118). 

 

Strategialähtöisiä osaamistarpeita voidaan selvittää pohtimalla, mitä osaamista tar-

vitaan strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategiajakso on monella yrityk-

sellä lyhentynyt kahteen vuoteen tai jatkuvaksi rullaavaksi prosessiksi, jolloin täysin 

uutta osaamistarvetta ei helposti tunnista. (Otala, 2008, s. 112-114).  
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Lyhyen ja pidemmän aikavälin toimintaympäristön muutoksia voidaan selvittää poh-

timalla, millaisia organisaation toimintaan vaikuttavia muutoksia toimintaympäris-

tössä tapahtuu, esimerkiksi teknologiassa, markkinoilla, lainsäädännössä tai ar-

voissa, millaisia haasteita muutokset aiheuttavat toiminnalle, ja mitä osaamista 

haasteisiin vastaaminen edellyttää. Pitkän aikavälin tarkastelussa on tärkeää ulot-

tua riittävän kauas tulevaisuuteen, ettei nykytilasta johdeta vain vähän muutoksia 

sisältäviä kehityspolkuja ja täysin uusia osaamistarpeita on vaikea tunnistaa. (Otala, 

2008, s. 111). 

 

 

 Yksilön osaamistarpeet 

 

Yksilön osaamistarpeet muodostuvat organisaation strategisista osaamisista sekä 

oman tehtävän menestyksekkään hoitamisen edellyttämistä osaamisista. Ilman kyt-

kentää koko yrityksen päämääriin ja tavoitteisiin, saattaa osaamisen kehittäminen 

äärimmillään tukea vain yksittäisten ihmisten tai ihmisryhmien työmarkkina-arvon 

kehittymistä. Tämä ei vielä takaa sitä, että yrityksessä tullaan rakentaneeksi sel-

laista osaamispohjaa, josta sen menestys muuttuvilla markkinoilla hyötyy. Yksilöi-

den osaaminen on kuitenkin koko yrityksen osaamisen lähtökohta, ilman ihmistä 

yritykseen ei synny osaamista. Osaamisen johtamisen ymmärtämisen ydin on yksi-

lön oppimisen ja osaamisen ymmärtäminen. Ihminen rakentaa osaamista omista 

lähtökohdista käsin, omassa kokemuskentässään ja sosiaalisessa ympäristössään. 

Tämä tuo osaamisen johtamiseen haasteita, joita ratkaistaessa joudutaan viime kä-

dessä vastakkain organisaation kulttuuristen kysymysten, johtajuuden ja henkilös-

tön psyykkisfyysisen tilan kanssa. Ihminen oppii ja käyttää osaamistaan, jos hän 

kykenee, tahtoo ja jaksaa. (Otala, 2008, s. 128; Viitala, 2008, s. 16-17). 

 

Usein on pidetty kiinni ajatuksesta, että yrityksen tai siellä työtään tekevän yksilön 

arvo on kiinni siitä, minkä aseman hän on tietyn hetken osaamisen varassa saavut-

tanut. Osaamisen on kuitenkin jatkuvasti uudistuttava, jotta yritys voi menestyä 

markkinoilla. Ihmisten tulisi ymmärtää arvonsa työntekijänä olevan ennen kaikkea 

siinä, miten he kykenevät uudistamaan omaa osaamistaan työnsä ja yrityksen toi-

minta-ajatuksen ja päämäärien edellyttämällä tavalla. Yksilöiden henkilökohtaisista 
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osaamisista muodostuu varanto, jonka varassa organisaatiossa näkyväksi muovau-

tunut tietämys kehittyy. Yksittäisen ihmisen näkökulmasta hänen osaamisensa on 

samalla perusta, jonka varassa hän onnistuu ja kehittyy omassa työtehtävässään ja 

työyhteisössään. (Viitala, 2008, s. 17, 109). 

 

Kunkin yrityksessä työskentelevän yksilön osaamisesta muodostuu ihmisten välisen 

vuorovaikutuksen kautta monimutkaisia osaamisen yhdistelmiä, jotka ovat usein ai-

nutlaatuisia ja vaikeasti kopioitavia. Vain se, että yrityksen palveluksessa on ihmisiä, 

ei riitä. Heillä täytyy olla oikeanlainen osaaminen riittävällä tasolla, heidän pitää ha-

luta laittaa osaamisensa likoon yrityksen toiminnan hyväksi ja heillä pitäisi myös olla 

riittävästi voimavaroja tuon tekemiseen. (Viitala, 2008, s. 110). 

 

Työ muuttuu entistä dynaamisemmaksi. Työn sisältö ja ympäristö ovat jatkuvassa 

muutoksessa ja sitä voi yhä harvemmin täysin ennakoida ja suorittaa toistuvasti täy-

sin samalla tavalla. Rutiinit työssä ovat vähentyneet ja siirtyneet automaattisen tie-

tojenkäsittelyn varaan, kun taas korkeaa tietoisuuden tasoa ja älyllistä säätelyä 

edellyttävät työtehtävät ovat lisääntyneet. Monimutkaistuvaan työhön tarvitaan yhä 

useammin teoreettista tietoa. Tarvetta perustellaan työn muuttumisella kohti luovia 

ongelmanratkaisuprosesseja. Työssä tarvitaan yhä useammin ongelmien ratkaisu-

kykyä, tavoitteiden asettamiskykyä, suunnittelukykyä, kykyä löytää keinoja ongel-

mien ratkaisemiseksi sekä arviointikykyä. Ongelmanratkaisutilanteissa työntekijät 

voivat teoreettisen tiedon varassa ymmärtää ongelman taustalla olevia mekanis-

meja ja luoda uusia tilanteeseen sopivia ratkaisumalleja. Erityisen ratkaiseviksi ovat 

useimmissa työtehtävissä nousseet sosiaaliset taidot. Työtä, jota voi suorittaa yksin 

ja muista riippumattomana, ei juurikaan ole. (Viitala, 2008, s.110-112). 

 

Yksilötason osaamisista puhutaan muun muassa käsitteillä taidot (skills), pätevyy-

det (competencies) ja kyvykkyydet (capabilities). Taidoilla viitataan johonkin erityis-

osaamiseen, jonka voi oppia ja jota voi soveltaa jossakin käytännön työtehtävässä. 

Kyvykkyyksillä viitataan laajempiin työelämässä tarvittaviin metataitoihin ja päte-

vyyksillä johonkin nimenomaiseen työtehtävään liittyviin valmiuksiin. Työtehtävien 

edellyttävistä valmiuksista puhutaan käsitteillä kompetenssi ja ammattitaito. Hyvä 

ammattitaito sisältää tietoja, taitoja, valmiuksia ja asenteita. Se on määritelty 
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monipuoliseksi ja kokonaisvaltaiseksi kyvykkyydeksi suoriutua työtehtävistä, joka 

sisältää sekä laajan toimintakykyisyyden että kehityskykyisyyden. Tämä tarkoittaa 

sellaista työtehtävien hyvää hallintaa, joka mahdollistaa tehtävistä suoriutumisen it-

senäisesti, sisältää vastuullisuuden työsuorituksesta ja tuloksista ja tuottaa onnistu-

mista myös muuttuvissa olosuhteissa. Osa ammattitaidon elementeistä on osaami-

sia, osa taas sellaisia valmiuksia, jotka ovat lähellä henkilökohtaisia kykyjä, jotka 

eivät ole yhtä suoraviivaisesti hankittavissa koulutuksen ja työkokemuksen kautta. 

Osaamiset koostuvat tiedoista, taidoista ja asenteista sekä motivaatiosta. Asenteet 

heijastavat yksilön arvostuksia ja motivaatio antaa toiminnalle suunnan. Kummatkin 

ovat tärkeitä sen kannalta, kuinka yksilö hyödyntää ja käyttää omaamiaan tietoja ja 

taitoja tehtävässä. (Viitala, 2008, s. 113-115). 

 

 

 Osaamispääoman haasteet 

 

Osaamistarpeista syntyy haasteita osaamispääomalle. Henkilöpääoman haasteet 

voivat koskea henkilöstön määrää ja laatua sekä nykyistä ja potentiaalista osaa-

mista. Rekrytoinnin vaikeutuessa on tärkeää jatkuvasti kehittää ihmisten osaamista 

vastaamaan yrityksen strategian tarvetta, ja luoda olosuhteet, joiden avulla ihmiset 

pidetään yrityksessä. Tulevat osaamistarpeet on koko ajan tunnistettava, tiedettävä, 

millaista osaamista ja millaisia osaajia yrityksessä on nyt sekä miten heidän osaa-

misensa voidaan tarvittaessa muuttaa vastaamaan tulevaa tarvetta. Hiljaisen tiedon 

ja erityisosaamisen hallinta on myös oma haasteensa. Jos jokin erikoisalue on jä-

tetty yhden osaajan varaan, voi olla, ettei sijaista tai osaamisen paikkaajaa tarvitta-

essa löydykään ja koko toiminta voi pysähtyä. (Otala, 2008, s.132). 

 

Muutostilanteissa tulisi arvioida, millaista osaamista ja millaisia ihmisiä muutoksen 

jälkeen tarvitaan, tai onko muutos edes mahdollista toteuttaa nykyisillä henkilöre-

sursseilla. Ihmisten tietoja ja taitoja on helppo päivittää, asenteiden ja arvojen muut-

taminen on vaikeaa. Kuvassa 5 on esimerkki ajattelumallista, jolla voi arvioida ih-

misten soveltuvuutta uusiin haasteisiin muutostilanteissa. (Otala, 2008, s. 132-134). 
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Kuva 5. Henkilöpääoman arviointi muutostilanteessa. (Otala, 2008, s. 134). 

 

Laadullinen henkilöpääoman kuvaus, ainakin avainhenkilöiden osalta, on muutosti-

lanteissa tärkeää uuden strategian kannalta. Jos henkilöstö on aikanaan valittu eri-

laista strategiaa varten, voi olla aika mahdotonta saada uusi strategia toimimaan. 

Haasteena on tällöin joko vaihtaa ihmisiä, kierrättää ihmisiä uusiin, paremmin sopi-

viin tehtäviin, uudelleen- tai lisäkouluttaa nykyinen henkilöstö tai rekrytoida halutun-

laisia ihmisiä. Osaamista voi paikata ja hankkia lisää, asenteen muuttaminen on 

paljon vaikeampaa. Tulevien osaamistarpeiden kannalta voidaan arvioida ihmisten 

oppimismahdollisuuksia, onko nykyisellä henkilöstöllä valmiudet ja mahdollisuudet 

oppia tarvittavaa osaamista, tai onko heillä sellainen pohjatieto, joka mahdollistaa 

uuden oppimisen. Suomessa joudutaan miettimään esimerkiksi riittääkö perustek-

niikan osaaminen oppimaan uusia teknologioita, löytyykö kielitaitoa uusille markki-

noille menemiseen, tai maahanmuuttajien määrän lisääntyessä työelämässä törmä-

tään myös peruskoulutuksen tarpeeseen, ennen kuin voidaan oppia ammattiosaa-

mista. (Otala, 2008, s. 134-135).  

 

Rakennepääoman haasteet liittyvät järjestelmiin ja toimintatapoihin, joiden tulisi tu-

kea henkilöpääoman kehittymistä tavoitteiden mukaan. Rakennepääoman haas-

teissa korostuvat osaamisen kehittämisohjelmat, joilla henkilöpääomaa muokataan 

vastaamaan liiketoiminnan tarvetta. Haasteet voivat myös liittyä siihen, etteivät ole-

massa olevat rakenteet tue strategiaa, tai ettei olemassa olevia rakenteita hyödyn-

netä kunnolla. (Otala, 2008, s. 138-139). 
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Suhdepääoman haasteet liittyvät siihen, onko yrityksellä oikeita osaamisen kehittä-

miskumppaneita ja osataanko kumppanuuksia hyödyntää. Suhdepääoman haastei-

siin liittyvät myös hankalat asiakkaat, onnistutaanko vaikeat asiakkaat ja epäonnis-

tumiset hyödyntämään omaksi oppimiseksi. Ja opitaanko asiakkaalta, asiakkaasta 

ja asiakkaan kanssa. (Otala, 2008, s. 140). 

 

 

2.3 Oppiva organisaatio 

 

Organisaation oppimisen edellytys on oppiva organisaatio, jossa ihmiset voivat yh-

dessä oppia, luoda uutta osaamista ja hyödyntää olemassa olevaa osaamista mah-

dollisimman tehokkaasti. Rakenteita on kehitettävä tukemaan oppimista, jotta osaa-

minen muuttuu organisaation osaamispääomaksi. Esimiesten rooli ja valmiudet ovat 

tärkeitä, heidän on kyettävä tukemaan sekä yksilöiden että organisaation oppimista. 

Osana rakenteita ovat myös yksilön oppimiseen ja osaamisen hankkimiseen koh-

distuvat tukitoimet, kuten selkeä opiskelun ja koulutuksen tukipolitiikka, joka on sa-

manlainen esimiehestä riippumatta. Opiskelumyönteisyys on yhä tärkeämpi keino 

kilpailtaessa työvoimasta. Jokainen osaaja haluaa säilyttää osaamisensa, ja tärkeä 

työpaikan valintakriteeri on mahdollisuus lisätä omaa osaamista siten, että siitä saa 

muodollisenkin todistuksen. (Otala, 2008, s. 138, 257, 278, 286). 

 

Erityisen tärkeää on myös kehittää yrityskulttuurista niin sanottu oppimiskulttuuri. 

Oppimiskulttuurille on tyypillistä muun muassa avoin ilmapiiri ja luottamuksen kult-

tuuri, innostavuus ja energisoivuus, virheiden näkeminen oppimismahdollisuutena 

ja niiden avoin käsittely, hiljaisen tiedon siirtymisen tukeminen, kannustaminen ide-

oiden, uusien ratkaisujen ja parannusehdotusten esittämiseen, innovatiivisuuden tu-

keminen, erilaisten näkemysten ja moninaisuuden arvostaminen, sekä yhteisön ja 

yhteisöllisyyden korostaminen. (Otala, 2008, s. 279). 

 

Organisaation tilanne määrittää, mitkä asiat korostuvat oppimiskulttuurissa. Kun toi-

minta muuttuu hitaasti, asioiden standardointi ja laadukas, kustannustehokas suo-

rittaminen on tärkeää. Kaikilla on samat taidot ja jäsenet kykenevät tuuraamaan toi-

siaan. Kun toiminnassa on paljon erilaisia tekijöitä ja paljon muutosta, täytyy 
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oppimiskulttuurin tukea kaikin tavoin yhteistyötä ja laadukkuutta. Tiimien osaaminen 

ja jatkuva oppiminen ovat tärkeitä asioita, samoin tiedon kulku tiimien välillä. Esi-

miehet ovat valmentajia, jotka tukevat itsenäisiä tiimejä ja toisaalta varmistavat tie-

don kulun tiimien välillä. Kun tehtävänä on luoda uutta, eikä lopputulosta välttämättä 

edes tiedetä, on oppimiskulttuurin tehtävä tukea jatkuvaa vuoropuhelua, kannustaa 

rohkeaan riskinottoon itsensä likoon panon kautta tarjota mahdollisuudet itseorgani-

soituville ryhmille tehdä yhteistyötä ja oppia yhdessä. Innovatiivisuus on kulttuurin 

kantava voima. Esimies on resursoija, neuvonantaja tai tutorin tapainen oppimisen 

tukija. (Otala, 2008, s. 285-286). 

 

 

2.4 Osaamisstrategia 

 

Osaamisstrategia on osa osaamispääoman johtamisprosessia. Se kuvaa toisaalta 

osaamisen merkitystä yrityksen toimintastrategiassa, toisaalta osaamisstrategia on 

valinta siitä, miten osaamishaasteisiin vastataan. Eri vaiheissa olevissa yrityksissä 

painottuvat erilaiset asiat osaamisen johtamisessa (kuva 6). (Otala, 2008, s. 141-

145).  

 

Kuvasta 6 ilmenee toimialan muutosnopeuden ja yrityksen liiketoimintastrategian 

vaikutus osaamisstrategiaan. Sisimmän aallon alueella muutokset eivät ole kovin 

nopeita ja yrityksen perusstrategia painottuu kustannustehokkuuden ja tuottavuu-

den parantamiseen. Tällöin osaamisstrategian painopiste on henkilöstön ammatti-

taidon ylläpidossa. Keskimmäisessä aallossa toimialan muutosnopeus ja muutosten 

määrä lisääntyvät. Osaamispääoman johtaminen keskittyy osaamisen ja hiljaisen 

tiedon jakamiseen sekä tietotekniikan hyödyntämiseen osaamisen levittäjänä. 

Osaamisstrategian painopiste on osaamisen jakamisessa, yhdessä oppimisessa ja 

osaamisen hyödyntämisessä. Kun toimialalla on paljon muutoksia ja ne ovat no-

peita, on osaamisstrategian painopisteen oltava olosuhteissa, joissa voidaan nope-

asti oppia yhdessä. Kovassa muutoksessa ei enää tiedetä ennakkoon, mitä huo-

menna pitää osata. Silloin osaamisen johtamisen toimenpiteet kohdistuvat ihmisten 

välisen vuorovaikutuksen lisäämiseen, kokeiluun ja täysin uusien asioiden opette-

luun, nopeaan oppimiseen. (Otala, 2008, s. 144-145). 
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Kuva 6. Toimialan muutosnopeuden ja yrityksen liiketoimintastrategian vaikutus 

osaamisstrategiaan. (Otala, 2008, s. 145). 

 

 

2.5 Osaamisen kehittäminen 

 

Osaamisen aidon kehittämisen lähtökohta on ollut yrityksissä usein huono, organi-

saatioissa on ollut epäselvää, mitä osaamisen johtamisella ja kehittämisellä tarkoi-

tetaan ja millaisia päämääriä sen kautta halutaan saavuttaa. (Viitala, 2008, s. 12). 

Osaamisen kehittämisen tarkoituksena on varmistaa, että henkilöstöllä on organi-

saation strategian toteutumisen mahdollistavaa osaamista. Olennaista on, että ke-

hittämisen perustana on riittävän selkeä kuva organisaation toiminnan tavoitteista 

ja tulevista suunnista. Kun osaamista halutaan kehittää tavoitteellisesti, tehdään 

oletuksia tulevaisuudesta ja kehitetään tulevaisuudessa tärkeiksi ajateltuja osaa-

misalueita. Osaaminen syntyy oppimisen tuloksena, ja kehittämisen pääpainon tu-

lee olla osaamisen vahvistamisessa, oppimisilmapiirin kehittämisessä ja oppimises-

teiden poistamisessa. Mitä yhteisöllisempi organisaatiokulttuuri on, sitä monipuoli-

semmin osaamista voidaan kehittää. Osaamisen kehittämistä tukevat myös 
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organisaatioita ja monia ammattiryhmiä koskevat lakisääteiset koulutusvelvoitteet 

tai -suositukset. Osaamisen kehittäminen on olennainen osa esimiestyötä. Työyh-

teisön muutos- ja uudistumiskyky on kiinni onnistuneesta osaamisen kehittämisestä 

ja johtamisesta. (Hätönen, 2011, s. 6-8). 

 

 

Kuva 7. Osaamisen kehittämisen kokonaisuus. (Hätönen, 2011, s. 17). 

 

Systemaattiseen osaamisen kehittämiseen sisältyy toisiinsa liittyviä vaiheita (kuva 

7). Organisaation vision, strategian ja toiminnan tavoitteiden pohjalta määritellään 

organisaatiossa tarvittava osaaminen. Laaditaan osaamiskartta, joka sisältää tarvit-

tavat osaamisalueet ja osaamisen arvioinnin kriteerit. Seuraavassa vaiheessa muo-

dostetaan osaamisen tavoiteprofiileita osaamisen arviointia varten. Arviointien poh-

jalta tehdään suunnitelma osaamisen kehittämistä varten. Oleellista on myös kehit-

tämisen arviointi, jonka avulla selvitetään, miten hyvin valittuihin kehittämistavoittei-

siin on päästy. Arviointien pohjalta tehdään tiivistelmät seuraavaa osaamisen kehit-

tämisen kierrosta varten. Organisaatioissa nämä vaiheet voidaan liittää ns. 
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vuosikelloon, jotta osaamisen kokonaisuutta voidaan ohjata ja johtaa ja eri vaiheissa 

saatuja tietoja ja palautteita voidaan hyödyntää toiminnan kehittämisessä. (Hätö-

nen, 2011, s. 16). 

 

 

 Osaamiskartoitus 

 

Osaamisen kuvaaminen luo yhteisen ja yhtenäisen käsityksen organisaation koko-

naisosaamisesta ja antaa täsmällistä tietoa tarvittavasta osaamisesta eri tehtävissä 

ja ryhmissä. Tämä mahdollistaa myös ryhmille itselleen vastuunoton osaamisensa 

arvioinnista ja kehityksen suunnittelusta. Usein tavoitteena on saada organisaation 

tarvitsema tulevaisuuden osaaminen näkyvään muotoon, jotta voidaan suunnitella 

ja toteuttaa yksilö-, ryhmä- ja organisaatiokohtaisia kehittämissuunnitelmia. Tällöin 

tarvitaan riittävän vahva, yhteinen näkemys niistä organisaation tavoitteista, joiden 

varassa voidaan määrittää myös tulevaisuuden tarvittava osaaminen. Strategialäh-

töisessä osaamisen kuvaamisessa tunnistetaan ja määritellään organisaation stra-

tegiset tulevaisuuden menestystekijät ja niiden edellyttämät osaamisalueet. (Hätö-

nen, 2011, s. 18-19). 

 

Osaamiskarttaan kuvataan organisaation tarvitsemat osaamisalueet mahdollisim-

man konkreettisina, arvioitavissa olevina osaamiskuvauksina. Osaamiskuvausten 

laatiminen muuttaa hiljaisen tiedon näkyväksi, ja organisaation osaamista koskevat 

arvot, asenteet ja käsitykset saavat dokumentoidun, yhteisen ja julkisen muodon. 

Osaamistasokuvaukset toimivat arviointikriteereinä, ja ne laaditaan helpottamaan ja 

yhdenmukaistamaan osaamisen arviointia. (Hätönen, 2011, s. 19). 

 

Osaamiskartassa kuvatuista osaamisalueista ja -tasoista voidaan laatia erilaisia 

osaamisprofiileja, joiden avulla osoitetaan, mitä osaamista eri henkilöillä tulee olla 

ja mitä osaamista tulee arvioida ja kehittää. Työelämän muutokset merkitsevät sitä, 

että yksittäisen työntekijän on yhä harvemmin mahdollista yksin hallita kaikkia 

työssä tarvittavia osaamisalueita. Olennaista on, että eri henkilöiden osaamisesta 

syntyy organisaatiossa tarkoituksenmukainen yhdistelmä. Yleensä johto linjaa 

osaamisprofiileja ainakin keskeisten osaamisalueiden osalta ja näitä linjauksia 
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hyödynnetään ryhmien ja yksilöiden osaamisprofiilien tarkentamisessa. (Hätönen, 

2011, s. 27). 

 

Arviointi on osaamisen kehittämisen peruskiviä. Osaamiskartta on väline osaamisen 

arvioinnissa ja kehittämisessä. Arvioinnissa toimintaa ja tuloksia verrataan asetet-

tuihin tavoitteisiin eli osaamisprofiileihin. Yksilötason profiili määritetään kehityskes-

kustelussa ja se ohjaa myös yksilön osaamisen arviointia ja kehittämissuunnitelman 

laadintaa. Ulkopuoliselta taholta, kuten esimiehet, työtoverit, tai oppilaitosten opet-

tajat, tulevan arvioinnin rinnalla tehdään itsearviointia. Itsearvioinnissa henkilö arvioi 

omaa oppimistaan ja osaamistaan ottaen kantaa suorituksiinsa, oppimiseensa ja 

toimintaansa, joka on johtanut saavutettuihin tuloksiin. Itsearviointi on työelämässä 

tärkeä taito, ammattilaisen tulisi tietää työnsä kriteerit ja osata suunnitella, seurata 

ja arvioida omaa työtään ja kehittää sitä arviointinsa pohjalta. (Hätönen, 2011, s. 30, 

32). 

 

Kehityskeskustelut ovat hyvä lähtökohta osaamisen systemaattiselle arvioinnille. 

Keskustelussa pyritään muodostamaan linja organisaation tavoitteiden ja yksilön 

tarpeiden välille. Johtamisen näkökulmasta kehityskeskustelut ovat työväline, jonka 

avulla työn tavoitteellisuutta, osaamista ja yhteistoimintaa kehitetään. Strategisesta 

osaamisen kehittämisen näkökulmasta kehityskeskustelu on johtamisen väline, 

jonka avulla organisaation osaamistarpeita on mahdollista tuoda henkilöstölle esille 

ja samalla kartoittaa organisaation kulloinenkin osaamistilanne. Osaamisen johta-

misen tueksi on erilaisia ja monipuolisia tietojärjestelmäratkaisuja, joista saadaan 

erilaisia raportteja toiminnan suunnittelun perustaksi. Tietojärjestelmään dokumen-

toidut kehityskeskustelun tulokset ja muut osaamisen arvioinnit antavat arvokasta 

tietoa organisaation senhetkisestä henkilöstötilanteesta, osaamisesta ja kehitystar-

peista. (Hätönen, 2011, s. 34, 47). 

 

 

 Kehittämissuunnitelmat ja kehittäminen 

 

Osaamisen näkökulmaan perustuva suunnitelmallinen henkilöstön kehittäminen ta-

kaa sen, että organisaatiossa on oikeita henkilöitä oikeassa paikassa oikeaan 
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aikaan ja että heillä on oikeita tietoja, taitoja ja valmiuksia tehdä sitä työtä, joka on 

tarkoituksenmukaisinta yksilön ja työyhteisön kannalta nyt ja tulevaisuudessa. Ke-

hittämisen yhtenä tarkoituksena on osaamista ja osaajia koskevan tiedon levittä-

mien mahdollisimman laajasti organisaatiossa. Osaamista on paitsi kehitettävä, 

myös käytettävä jatkuvasti. Käytännössä ihmisille voidaan esimerkiksi antaa mah-

dollisuus toimia joustavasti erilaisissa tehtävissä ja tehtäväalueilla ja kiinnittää huo-

mionsa uusiin mahdollisuuksiin ja suorituksiin. (Hätönen, 2011, s. 49). 

 

Osaamisen kehittäminen tapahtuu oppimisen avulla. Arkipäivän oppimista tapahtuu 

jatkuvasti erilaisissa arkipäivän tilanteissa. Oppimisen toinen ääripää on virallisen 

koulutusjärjestelmän mukainen tutkintotavoitteinen koulutus. Henkilöstön kehittämi-

sessä käytettävät menetelmät sijoittuvat näiden ääripäiden välille (kuva 8). Kehittä-

missuunnitelmat liittyvät jatkuvaan ja tavoitteelliseen henkilöstön kehittämiseen. Ke-

hittämissuunnitelmissa yhdistetään yksilön ja organisaation tavoitteet ja niissä on 

mahdollisuus ottaa huomioon sekä nykyosaaminen että tulevaisuuden osaamisvaa-

timukset, ja yksilölliset oppimistavat. Oppimisen osalta on hyvä huomioida myös 

väistyvä osaaminen ja siihen kytkeytyvät tunteet. Omasta erityisosaamisesta luopu-

minen voi olla vaikeaa ja tästä syystä muutostilanteet voivat herättää vastarintaa. 

Väistyvää osaamista kohdatessa yksilön on tärkeää osata päästää irti itselle tär-

keiksi tulleesta osaamisesta ja suunnata energia uuden omaksumiseen. (Hätönen, 

2011, s. 50-51, 53). 

 

  

Kuva 8. Henkilöstön kehittämisen menetelmiä. (Hätönen, 2011, s. 50). 
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Suunnitelmallisten koulutusten lisäksi henkilöstöä kehitetään entistä useammin 

työssä oppimista tukevin menetelmin ja ratkaisuin. Ammattitaidon vanhetessa yhä 

nopeammin painottuu työpaikalla ja työn ohessa tapahtuva oppiminen entisestään. 

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) jäsenyrityksilleen vuonna 2008 teettämän kyse-

lyn perusteella osaamista kehitetään yleisimmin järjestämällä tutkintoon johtama-

tonta koulutusta. Muita kyselyyn vastanneiden yritysten käyttämiä menetelmiä olivat 

muun muassa palauteprosessit, kouluttajana toimiminen, konferenssit, messut ja 

yritysvierailut, systemaattinen työnkierto, projektit ja hankkeet, trainee- ja graduate 

-ohjelmat, mentorointi ja verkostot sekä coaching. Työssä oppimisen muotojen käy-

tön ennakoitiin tulevaisuudessa kasvavan, johtuen pääosin niiden vaikuttavuudesta 

ja tuloksellisuudesta; aidossa työympäristössä oppiminen suunnitellusti ja ohjatusti 

häivyttää teorian ja käytännön välisen eron. (Hätönen, 2011, s. 55). 

 

 

 Kehittämisen arviointi  

 

Kehittämisen arviointi suunnitellaan ja toteutetaan niin, että siitä olisi mahdollisim-

man suuri hyöty sekä kehittämistä suunnitteleville, järjestäville ja toteuttaville ta-

hoille että kehittämiseen osallistuville. Arviointia tehdään ja sen tuloksia pyritään 

hyödyntämään jo kehittämisen aikana, jolloin arviointi on myös osa kehittämistoi-

mintaa. Arvioinnin yksi perusvaatimus on avoimuus, eri osapuolten on tärkeää tie-

tää, miten arviointia toteutetaan osana kehittämistä. (Hätönen, 2011, s. 62). 

 

Esimerkkinä arvioinnin viitekehyksestä on Kirkpatrikin malli (1998), jossa kehittä-

mistä arvioidaan neljällä tasolla. Kehittämisen aikana arvioidaan reaktioita, millaisia 

vaikutelmia saatiin, sekä oppimista ja osaamista, mitä opittiin. Pääasiassa kehittä-

misen jälkeen työpaikalla arvioidaan toimintaa, miten opittu siirrettiin toimintaan, ja 

tuloksia ja vaikutuksia, miten kehittäminen vaikutti. (Hätönen, 2011, s.61). 
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3  ESIMIESTYÖ 

 

Tämän kappaleen tarkoituksena on määritellä johtaminen ja esimiestyö osaamisen 

johtamisen näkökulmasta. Miten esimies voi johtaa osaamista? Mikä on esimiehen 

rooli osaamisen kehittämisessä? 

 

 

3.1 Esimiestyön määrittelyä 

 

Johtajuuden tarve yhtäältä vähenee sitä mukaa kuin työntekijöiden pätevyys kas-

vaa, teknologia kehittyy ja päätösvaltaa siirretään sinne, missä tekeminen tapahtuu. 

Toisaalta jatkuva muutos on tuonut tilalle uuden tilauksen johtajuudelle. Samalla 

kun valvonnan tarve on vähentynyt, tarve kehittymisen ja muutoksen hallinnan tu-

kemiseen on kasvanut. (Viitala, 2008, s. 295-296).  

 

Käsitteitä esimiestyö tai esimiehisyys käytetään siitä johtajuuden alueesta, joka to-

teutuu johtajan ja hänen johdettaviensa välisestä vuorovaikutuksessa organisaation 

kaikilla tasoilla. Vaikka koulutuksellinen ja asiantuntijuuteen perustuva tasa-arvo on-

kin lisääntynyt työpaikoilla, on esimies-alaissuhteista edelleenkin perusteltua pu-

hua. Esimiehisyyden tarve, luonne ja intensiteetti vaihtelevat tilannesidonnaisesti, 

mutta sen tarve organisoiduissa ryhmissä on aina jollakin tavalla olemassa. Esimie-

hillä on asemaan perustuvaa ratkaisuvaltaa kriittisten resurssien suhteen, tiedon 

hallintaan liittyvää valtaa ja valtaa vaikuttaa muiden organisaatiossa toimivien ihmis-

ten tilanteeseen. (Viitala, 2008, s. 296-297). 

 

Se, jonka vastuulla on toiminnan kehittyminen, vastaa myös siihen tarvittavista edel-

lytyksistä, kuten osaamisesta ja sen kehittämisestä. Esimies on luonnollinen taho 

kantamaan vastuuta alaistensa kehittymisen tukemisesta ja oppimista tukevien toi-

mintakäytäntöjen kehittämisestä ryhmässään. Hän on riittävän lähellä tunteakseen 

hyvin alaistensa ja työyhteisön tehtävät, tilanteet ja tarpeet. Oppimisen ja pois oppi-

misen haasteiden kasvaessa tarvitaan yksilö-, yhteisö- ja organisaatiotasolla osaa-

miseen liittyvää tarkoituksellista toimintaa. Arjen johtamiseen kuuluu tekemisen 
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suunnittelun, tukemisen ja huolehtimisen lisäksi osaamisen suunnittelu, oppimisen 

tukeminen ja osaamisen riittävyydestä huolehtiminen. (Viitala, 2008, s. 298-299). 

 

 

3.2 Esimiestyö osaamisen johtamisessa ja kehittämisessä 

 

HR:n rooli osaamisen johtamisessa on kehittää ja ylläpitää keskitetysti parhaita 

mahdollisia prosesseja ja järjestelmiä sekä hankkia välineet osaamisen johtami-

seen, ja varmistaa että kaikki esimiehet osaavat hyödyntää järjestelmiä oikein ja 

tuottaa niihin oikeaa tietoa. HR auttaa johtoa ja esimiehiä osaamispääoman vaali-

misessa ja kehittämisessä. Ylimmän johdon rooli osaamisen johtamiselle on keskei-

nen. Kuitenkin asiat muuttuvat käytännön toiminnaksi ja tuloksiksi vasta organisaa-

tion pienemmissä yksiköissä. Kunkin yksikön esimiehen rooli on lopulta ratkaiseva, 

heillä on haaste omien välittömien alaistensa suhteen: Millaista osaamista ryhmäs-

sämme tulisi olla, jotta saavutamme tavoitteemme? Miten esimiehenä edistän ja 

tuen ryhmän ja yksilöiden osaamisen kehittymistä? (Viitala, 2008, s. 97, 297). 

 

Esimiehet vastaavat siitä, että omassa yksikössä tai tiimissä on toiminnan tavoittei-

den edellyttämää osaamista ja osaamispääomaa. Kaikilla tiimissä tai yksikössä ole-

villa henkilöillä tulee olla riittävä osaaminen ja ammattitaito yksikön tavoitteiden saa-

vuttamiseksi. Jokainen työntekijä kuitenkin on vastuussa omasta osaamisestaan ja 

sen ylläpidosta, sekä siitä, että hankkii tuleviin tehtäviin tarvittavaa osaamista. Esi-

miehet hallitsevat yhteiset tiedon luomisprosessit ja varmistavat, että yhdenkin hen-

kilön hankkima tieto ja osaaminen jaetaan ja hyödynnetään toiminnassa. Esimies-

ten vastuulla on käydä kehityskeskustelut tiimin sekä jokaisen yksilön kanssa; Jo-

kaisen työntekijän puolestaan tulisi kehityskeskustelussaan valita tärkeimmät ja 

kriittisimmät osaamistarpeensa ja keskustella esimiehensä kanssa mahdollisuuk-

sista täydentää osaamistaan. Esimiesten tulee varmistaa, että ihmisillä on jatkuvasti 

selkeät yhteiset tavoitteet, että ihmiset ovat ymmärtäneet mitä strategia ja tavoitteet 

tarkoittavat kunkin omassa työssä. Esimiehet kehittävät organisaatioistaan oppivia 

organisaatioita, jotka tukevat osaamisen jakamista ja organisaation oppimista. Työ-

yhteisöihin on tullut uudenlainen haaste kyetä sietämään jatkuvan muutoksen ai-

heuttamia haasteita oppimiselle ja aiempaa suurempaa alttiutta epäonnistumisille ja 
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virheille. Esimiesten tulisi tukea alaisiaan kestämään tämäntyyppistä epävarmuutta 

ja hyväksymään virheet jatkuvassa muutoksessa olevan työn luonnollisena osana 

ja välttämättömänä oppimisen lähteenä. (Otala, 2008, s. 96-97, 129; Viitala, 2008, 

s. 112). 

 

Varsinaisten osaamisen johtamiseen liittyvien tehtävien lisäksi esimies voi omassa 

esimiestyössään innostaa, kannustaa ja aktivoida henkilöstöä uuden oppimiseen ja 

kehittymiseen, ja luoda oppimiselle myönteisen ilmapiirin. Esimies voi tukea yksilöi-

den ja työyhteisön oppimista esimerkiksi varaamalla sille aikaa työn lomassa, toimi-

malla esimerkkinä oppimisessa ja kehittymisessä, kannustamalla osaamisen jaka-

miseen, antamalla kiitosta kehittymisestä ja siihen pyrkimisestä sekä luomalla mah-

dollisuuksia opitun soveltamiseen käytännön työssä ja tilaisuuksia työtä koskeville 

yhteisille pohdinnoille. Etenkin asiantuntijaorganisaatioissa esimiestä tarvitaan en-

nen kaikkea suotuisten olosuhteiden luomiseen alaisille, joiden erityisosaaminen on 

usein sekä esimiehen oman osaamisalueen ulkopuolella että samalla myös yrityk-

sen asiakkailleen tarjoaman lisäarvon ydin. (Hätönen, 2011, s. 8; Viitala, 2008, s. 

309). 

 

Osaamisen johtamisen tärkein keino on keskustelu. Oppimisen suunta selkiytyy, 

oppimista edistävä ilmapiiri kehittyy ja oppimisprosessit edistyvät kommunikaati-

ossa. Lisäksi esimies luo rakenteita ja toimintamalleja, kuten kehityskeskustelut, yh-

teiset suunnittelupalaverit ja arviointikeskustelut, jotka varmistavat, systematisoivat 

ja kehittävät oppimista edistävää keskustelua ja sitä tukevaa tietoisuutta työyhtei-

sössä. Yksilön oppimista määrittää vahvasti se pohja, kokemukset ja ajatusmallit, 

joka hänellä kulloinkin on. Esimies voi lähinnä luoda työyhteisössä tilanteita ja kult-

tuuria, joissa aiempia ajatusmalleja tarkastellaan kriittisesti, suhtaudutaan avoimesti 

muiden erilaisiin ajatusmalleihin ja uuteen tietoon. Yksilön lähtötilanne on tunnet-

tava, jotta häntä voi tukea oikealla tavalla itsearviointiin ja kehittymiseen. Esimies 

suuntaa oppimista keskustelemalla tavoitteista, luomalla tavoitteita selkiyttävää kes-

kustelua työyhteisöön ja rakentamalla tilanteita ja toimintamalleja, joissa tätä kes-

kustelua syntyy. Oppiminen mahdollistuu parhaiten turvallisuutta ja luottamusta si-

sältävässä ilmapiirissä, jonka edistäminen tapahtuu myöskin vuorovaikutuksen kei-

noin. (Viitala, 2008, s. 341-342). 
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Esimiehen työtä on puuttua alaisen toimintaan, kun se ei täytä asetettuja vaatimuk-

sia tai kun työsuorituksessa selviää virheitä ja puutteellisuuksia, jotka eivät riipu sat-

tumanvaraisesta vahingosta. Tämä yksi esimiestyön hankalimpia tehtäviä ei ole 

väistynyt, vaikka ihmisten autonomisuus ja osaamistaso on noussut. Ihmiset palka-

taan yritykseen tuottamaan sinne määritelty panos tai lisäarvo, ja jos tämä ei to-

teudu, ei asiaan saa olla puuttumatta. Esimiehen on käytävä asianomaisen henkilön 

kanssa kahdenkeskinen keskustelu ja kysyttävä, miten työ hänen omasta mieles-

tään sujuu ja miten ja millä edellytyksillä alainen itse katsoo voivansa sitä kehittää. 

Useimmiten taustalla on riittämätön osaaminen, joko konkreettisen tiedon puutetta 

tai harjaantumisen puutetta taidoissa. Joskus syynä voi olla muut olosuhteet kuin 

osaamisen puute, harvoin kuitenkin vain välinpitämättömyys, viitsimisen puute tai 

paha tahto. Kun taustalla olevat syyt on yhdessä alaisen kanssa selvitetty, on seu-

raavaksi yhdessä alaisen kanssa määriteltävä, mitä hänen suoritukseltaan odote-

taan ja miksi sekä lopuksi yhdessä tarkennettava millä alainen kehittää suoritustaan. 

Tämän jälkeen esimies ja alainen yhdessä seuraavat toimenpiteiden vaikutusta, ja 

tarvittaessa korjaavat niitä. Kehitys on tärkeää huomata heti ja antaa siitä myön-

teistä palautetta. Jos yrittämisestä huolimatta suoritus ei parane ja osaaminen ke-

hity, on esimiehen välttämätöntä lähteä pohtimaan alaisen kanssa siirtymistä toisiin 

tehtäviin. (Viitala, 2008, s. 346-348). 

 

Esimiesten työ on parhaimmillaan osaamisen johtamista arjen työssä, yhteisen 

osaamisen vahvistamista ja osaamisen yhdistämistä. Aktiivinen esimies osallistuu 

itse oman organisaation strategian uudistamiseen, on avoin uusille ajatuksille ja pyr-

kii itse kehittymään ja oppimaan muiden kanssa. Arjen työkiireissä ja keskityttäessä 

muiden osaamisen vahvistamiseen, esimies helposti unohtaa itsensä. Esimiesteh-

tävissä toimiville haastavat tehtävät ovat useimmiten paras ja jatkuvasti kehittymis-

mahdollisuuksia tarjoava oppimisympäristö. Jokainen päivä ja jokainen hetki tarjoaa 

tällöin mahdollisuuksia oppimiseen ja kehittymiseen. Esimiehille arjen työn tekemi-

nen on luonteeltaan yksinäistä, heidän tehtävänään on luoda omalle henkilöstölleen 

parhaat edellytykset tehdä työtään strategian mukaisesti. Johtamisen dilemma on 

siinä, että viime kädessä parhaat ratkaisut jalostuvat ja kirkastuvat vuorovaikutuk-

sen ja yhteistyön kautta. Omia ajatuksia kannattaa tuulettaa työparin tai muun kes-

kustelukumppanin kanssa. Organisaatiorakenteella voidaan edistää osaamisten 
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yhdistämistä ja ihmisten kohtaamista. Strategian tulee ohjata organisaation raken-

teen kehittymistä ja luoda mahdollisuus vuorovaikutukseen, yhteiseen tekemiseen 

ja osaamisen jalostamiseen. (Tuomi & Sumkin, 2012, s. 33, 38-39). 
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4  DIGITALISOITUVA TYÖELÄMÄ 

 

Tässä kappaleessa käsitellään digitalisaation vaikutuksia työelämään, työntekijöi-

den osaamistarpeisiin ja osaamisen johtamiseen. 

 

Digitalisaatio ja globalisaatio muokkaavat elämäämme, työelämäämme ja yhteisö-

jämme ennen näkemätöntä vauhtia. Digitalisaatio on jo tähän mennessä muovannut 

tuotanto- ja työtapoja perusteellisesti monissa ammateissa ja eri aloilla, se on hävit-

tänyt aikaisempia tehtäviä ja synnyttänyt uusia. Digitalisaation viime vuosien mer-

kittävimpiä ilmenemismuotoja ovat mobiilin internetin ja pilvipalveluiden käytön 

yleistyminen, laskentatehon kasvu ja big datan yleistyvä hyödyntäminen. Automaa-

tion, tekoälyn ja robotiikan suurimmat vaikutuksen työelämään ovat kuitenkin mitä 

ilmeisemmin vielä edessä. Muuttuva työ vaatii tekijöiltään uudenlaista osaamista. 

Työelämän osaamisvaatimukset muuttuvat nopeaa tahtia ja uuden oppimisen 

haaste koskee myös työikäistä väestöä koulutustaustasta riippumatta. (Sitra, 2019, 

s. 2; TEM, 2018, s. 13). 

 

Suomalaiset ovat olleet kansainvälisessä vertailussa korkeasti koulutettuja jo 1970-

luvulta lähtien, mutta varsinkin työikäisten osaamisen uudistavissa rakenteissa on 

parantamisen varaa. Tilastoissa Suomen työttömyysaste on verrattain korkea, sa-

manaikaisesti kasvualat kärsivät osaajapulasta. Peruskoulussa ja lukiossa saatu 

osaaminen eivät riitä työmarkkinoilla, osaamisen kehittäminen on jatkossa tuotava 

vielä nykyistäkin vahvemmin työn oheen ja osaksi työtä. Osaamistarpeeseen vai-

kuttaa merkittävästi uusien teknologioiden käyttöönotto. Työn tuottavuus jatkaa kas-

vua teknologian kehittymisen ansiosta. Teknologian nopea kehittäminen edellyttää 

kasvavaa osaamistasoa ja osaajien määrää. Ja mitä nopeammin teknologia kehit-

tyy, sitä nopeammin myös osaamista on päivitettävä, jotta työn tuottavuutta voidaan 

uuden teknologian avulla kasvattaa. Uusi osaaminen syntyy entistä useammin 

muuttuvassa työelämässä ja muissa oppimisen paikoissa. Koulutusjärjestelmä tu-

kee työelämän uudistumista. (Sitra, 2019, s. 2, 11, 24). 

 

Roboteilla on perinteisesti tarkoitettu mekaanisia koneita tai laitteita, jotka toimivat 

ihmisten käskyjenpohjalta jäljitellen tai korvaten ihmistentoimintoja. Uudet 
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ohjelmointimenetelmät, pilviteknologia, robottien lisääntyvä mobiilisuus ja uudel-

leenohjelmoitavuus sekä tekoälyn ja koneoppimisalgoritmien kehittyminen ovat li-

sänneet robottien kykyä oppia ja toimia vuorovaikutteisesti. Entistä älykkäämmät 

robotit kykenevät jäljittelemään ja korvaamaan ihmisen toimintaa yhä moninaisem-

missa tilanteissa. Älykkäiden robottien käytön on ennustettu lisääntyvän merkittä-

västi niin työelämässä kuin viihdekäytössä seuraavien vuosikymmenien aikana. Ro-

botiikan kehitys tarjoaa mahdollisuuksia kehittää työtä. Robottien avulla voidaan au-

tomatisoida yksittäisiä työtoimintoja, tai äärimmillään kokonaisia työketjuja. Tällöin-

kin ihmisiä tarvitaan valvomaan prosessia, korjaamaan tarvittaessa konetta ja ta-

kaamaan asiakkaiden turvallisuutta. Työn muotoilulla voidaan vaikuttaa siihen, mi-

ten jäljelle jäävät ja mahdollisesti uudet ihmisille jäävät työtoiminnot organisoidaan 

ja johtaako uudelleen organisointi sisällöltään monipuolisempiin vai köyhempiin teh-

täviin. Ihmiselle mielekäs työ tarkoitta, että työ muodostaa merkittävän kokonaisuu-

den, mihin voi sisältyä suunnittelua, toteutusta ja mahdollisuuksia oman työn kehit-

tämiseen. Ihmisen ja koneen välille tulee rakentaa työnjako ja yhteistyösuhde, jossa 

kummankin vahvuuksia voidaan hyödyntää mahdollisimman mielekkäällä tavalla. 

(TEM, 2019, s. 6-9). 

 

Palveluiden digitalisointi ja älykkäät palvelut ovat ajankohtaisia teemoja työelä-

mässä. Yrityksissä digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuksia luoda uusia, asiakkaan eri-

laisiin käyttäytymismalleihin perustuvia skaalautuvia palveluita. Yksi tällä hetkellä 

suosituimmista tekoälyä hyödyntävistä palveluista ovat erilaiset chatbotit, jotka voi-

vat keskustella asiakkaiden kanssa, ne oppivat asiakaskohtaamisista ja voivat yh-

distellä dataa eri lähteistä. Edistykselliset teknologiat ja niiden taloudellinen hyödyn-

täminen ovat jo pitkään muodostaneet Suomen taloudellisen kehityksen perustan. 

Tällä hetkellä selvä poliittinen tahtotila on, että Suomen tulee olla digitalisuuden 

edelläkävijä. Tekoälyn kehitykseen panostetaan julkista rahaa satoja miljoonia, 

minkä ohella on perustettu hallituksen kärkihanke ja tekoälykiihdyttämö. Yritysten 

haasteena digitaalisuuden käytössä on erityisesti osaavien työntekijöiden puute ja 

löytäminen. Edessä on merkittävä ammatti- ja osaamisrakenteen muutos, johon 

vastaaminen edellyttää myös yhteiskunnalta kasvavia panostuksia ihmisten koulu-

tukseen. (TEM, 2019, s. 17, 20). 
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Älykkäiden palveluiden käyttöönotto vaikuttaa usein siihen, että työprosesseissa ja 

-toiminnoissa tapahtuu muutoksia. Älykkäisiin palveluihin liittyvässä työssä tietotek-

niikka tuottaa uutta tietoa organisaation tuotannollisista ja hallinnollisista proses-

seista. Tapahtumat, esineet ja prosessit tulevat näkyväksi, ne tietävät ja jakavat tie-

toa uudella tavalla. Samalla aikaisemmin konkreettisempaa informaatiota ja työpro-

sessien elementtejä saattaa jäädä koodien mukana piiloon. Tämä haastaa perintei-

set ammatilliset roolit ja vaativat uudenlaisen osaamisen, käytäntöjen, ajattelun ja 

ammattitaidon oppimista palveluissa. Yksi riski on, että työn pätevyysvaatimukset 

voivat riippua enemmän menneisyydestä kumpuavista tiedoista kuin kehkeyty-

mässä olevista tavoitteista ja toimista. Kun tekoälyä käytetään laajasti ihmistyötä 

korvaten ja täydentäen, on työntekijän edelleen kuitenkin ymmärrettävä, mitä tehtä-

vää tekoäly tekee hänen puolestaan. Tulevaisuuden työstä voidaan saada mielek-

käämpää, kun samanaikaisesti kehitetään toimivia teknologisia ratkaisuja, luovu-

taan rutiininomaisista tehtävistä sekä luodaan entistä monipuolisempia ja merkityk-

sellisempiä työkokonaisuuksia. Parhaimmillaan älykkäät palvelut helpottavat työn 

tekemistä ja parantavat työntekijöiden työhyvinvointia turhien työtoimintojen jää-

dessä pois. Tekoälyn ansiosta aikaisempi tuotos saadaan tehtyä pienemmällä työ-

panosmäärällä ja vapautunut työpanos on mahdollista kohdentaa enemmän tuotta-

viin tehtäviin tai aiempien tehtävien tekemiseen entistä paremmin tekoälyn avulla. 

(TEM, 2018, s. 24, 37; TEM, 2019, s. 20-21). 

 

Digitaalisuuden vaikutus työhyvinvointiin riippuu johtamiskäytännöistä. Digitaali-

suus lisää tarvetta huolehtia työntekijöiden osaamisesta, ja erityisesti ikääntyneiden 

huomioiminen uuden teknologian käyttöönotossa on tärkeää. Työntekijäasemassa 

olevista ikääntyneistä enemmistöllä on vaikeuksia hyödyntää teknologiaa ja heidän 

motiivinsa uusien laitteiden tai ohjelmien käytön opettelemiseen on nuorempia hei-

kompaa. Jos tähän ei kiinnitetä riittävästi huomiota, vaarantuu yhteiskunnallinen ta-

voite pidentää työuria. Digitaalisuuden mahdollistama työn mielekkyyden lisäänty-

minen riippuu voimakkaasti siitä, millaiset mahdollisuudet työntekijöillä itsellään on 

vaikuttaa uuden teknologian hankintaan ja käyttötarkoituksiin. Hyvä johtaminen on 

tekijä, joka parantaa sekä tuottavuutta että työhyvinvointia. Hyvään tuottavuuteen 

tarvitaan myös pätevää ja motivoitunutta työvoimaa, joten yritysten on kannattavaa 

panostaa työhyvinvointiin. (TEM, 2018, s. 30-31). 
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4.1 Digitalisaatio taloushallinnossa 

 

Taloushallinto on aina ollut palveluiden ja toimintojen sähköistämisen ja automati-

soinnin pioneeri. Digitalisaatio päivittää yritysten liiketoimintaprosesseja ja talous-

hallinnon järjestelmien ja palveluiden odotetaan tuottavan nopeammin ja luotetta-

vammin tietoa päätöksen tueksi yhä suuremmista tietomääristä ja yhä suuremman 

epävarmuuden vallitessa. Taloushallintotyön painopiste siirtyy rutiinitöiden hoitami-

sesta ennustamisen, analytiikan ja mittaamisen suuntaan. Talouden perusproses-

seilta edellytetään korkeaa automaatio- ja integraatioastetta, jotta muutos olisi mah-

dollista yritysten olemassa olevilla henkilöresursseilla. Viranomaisten uudistaessa 

ja sähköistäessä prosessejaan, muuttuvat taloushallinnon viranomaisraportoinnin 

prosessit sekä väistämättä myös taloushallinnon ammattilaisten työskentelytavat. 

Ohjelmistojen nopea kehitys jatkuu myös tulevaisuudessa, joka osaltaan tukee yri-

tyksiä siirtymään sähköiseen taloushallintoon. Kun alan ammattilaisten lisäksi myös 

yrityskäyttäjät käyttävät ohjelmistoja, niiden käyttäjäystävällisyyden merkitys koros-

tuu edelleen, samoin mobiilipalveluiden rooli kasvaa. (CGI, 2019; Finago, 2019). 

 

Palveluiden ja toimintojen digitalisoinnin aiheuttama muutos tarkoittaa nykyisten ta-

lousprosessien uudelleensuunnittelua ja virtaviivaistamista, joka puolestaan johtaa 

tietojärjestelmäratkaisujen ja palveluiden sekä osaamisen päivittämisen tarpee-

seen. Nykyaikaiset taloushallinnon järjestelmä- ja ohjelmistoratkaisut mahdollistavat 

taloushallinnon rutiinien hoidon fokuksen kohdistamisen prosessipoikkeamiin pro-

sessin perustoimintojen sijasta, joka puolestaan mahdollistaa taloushallinnon hen-

kilöstön työpanoksen kohdistamisen päätöksen teon edellyttämän tiedon tuottami-

seen. Tiedon on oltava ajan tasaista, mikä asettaa vaatimuksia taloushallinnon pal-

veluiden saatavuudelle; raportoinnin, analytiikan ja tapahtumien hyväksymiskuit-

tauksien on toimittava aikaan ja paikkaan katsomatta ja päätelaitteesta riippumatta. 

(CGI, 2019). 

 

Digitalisaatio mahdollistaa monenlaisia hyötyjä yrityksille. Työntekijöiden arkirutiinit 

tehostuvat, kun automaation myötä työntekijä saa työtunnissa aiempaa enemmän 

aikaiseksi. Työtyytyväisyys paranee, kun työskentely nykyaikaisilla järjestelmärat-

kaisuilla on mukavaa ja työtehtävät mielekkäämpiä, kun ihmisen työpanos voidaan 
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keskittää tuottamaan yrityksen menestymisen kannalta kriittistä ja arvokasta talous-

informaatiota johdon päätöksen teon tueksi. Yritysten toiminta tehostuu, kun rahan 

ja tavaravirtojen kierto sekä tiedonkulku nopeutuvat ja virheet vähenevät. Yrityksen 

johdolla on koko ajan reaaliaikainen tieto yrityksen eri osa-alueiden toiminnasta, jol-

loin päätöksiä voidaan tehdä nopeasti ja hallitusti. (CGI, 2019). 

 

Taloushallinnon osaajille riittää todennäköisesti tulevaisuudessakin kysyntää, 

vaikka automatisaatio ja rutiinitöiden väheneminen tarkoittavatkin tallennustyön ja 

sen tekijöiden määrän laskua. Suomessa on tällä hetkellä pulaa esimerkiksi kirjan-

pitäjistä ja työmäärä on suuri, joten myös työntekijät ottavat ohjelmistorobottien työ-

panoksen mielellään vastaan. Tulevaisuudessa taloushallinnon ammattilaisten työn 

sisältö kokee muutoksen ja painopiste on soveltavassa työotteessa, jolloin myös 

osaamisvaatimukset väistämättä kasvavat. Taloushallinnon kokonaisuuden hah-

mottaminen, tehokas ohjelmisto-osaaminen ja asiakaspalvelutaidot korostuvat. Ih-

minen ammattilaisena syventyy mahdollisiin poikkeamiin, joiden perusteella tekee 

korjaavia toimenpide-ehdotuksia ja luo tällä tavalla lisäarvoa. (Finago, 2019; Korho-

nen, 2017). 
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5  TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Tässä kappaleessa käsitellään tutkimuksen toteutus. Aluksi esitellään tutkimuksen 

kohteena oleva yritys. Tämän jälkeen käydään läpi tutkimusstrategia, aineiston ke-

ruu, aineiston analyysi ja tutkimuksen luotettavuus. 

 

 

5.1 Tutkimuksen kohteena oleva yritys 

 

S-ryhmä on asiakkaiden omistama suomalainen vähittäiskaupan ja palvelualan yri-

tysverkosto, joka muodostuu 20 itsenäisestä alueosuuskaupasta ja niiden omista-

masta Suomen Osuuskauppojen keskuskunnasta (SOK) tytäryhtiöineen (kuva 9). 

Lisäksi S-ryhmään kuuluu kuusi paikallisosuuskauppaa. S-ryhmällä on Suomessa 

yli 1800 toimipaikkaa, jotka tarjoavat marketkaupan, tavaratalo- ja erikoisliikekau-

pan, liikennemyymälä- ja polttonestekaupan, matkailu- ja ravitsemiskaupan sekä 

rautakaupan palveluita ja S-Pankin kautta pankkipalveluita. Kotimaan liiketoiminnan 

lisäksi SOK harjoittaa Virossa ja Pietarissa marketkauppaa sekä matkailu- ja ravit-

semiskauppaa. (S-kanava, 2019). 

 

 

Kuva 9. S-ryhmä. (S-kanava, 2019). 

 

Osuuskauppojen omistama Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK toimii 

osuuskauppojen keskusliikkeenä ja tuottaa niille hankinta-, asiantuntija- ja 
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tukipalveluita. SOK vastaa myös S-ryhmän strategisesta ohjauksesta ja eri ketjujen 

kehittämisestä. (S-kanava, 2019). 

 

 

 Kohdeorganisaation esittely 

 

SOK Palveluässä on vuonna 2007 perustettu S-ryhmän talous- ja palkkahallinnon 

palvelukeskus, joka toimii SOK:n yksikkönä. SOK Palveluässän asiakkaisin kuuluu 

S-ryhmän yritykset Suomessa ja toiminnan tarkoituksena on kehittää ja tuottaa ta-

louden prosesseja, jotka ulottuvat kaikkiin S-ryhmän toimialoihin. SOK Palveluäs-

sän peruspilareita ovat jatkuva kehittäminen, standardoidut prosessit ja osaava hen-

kilökunta, joka on tehokkaan ja laadukkaan toiminnan keskiössä (kuva 10). SOK 

Palveluässässä henkilöstön osaaminen tarkoittaa, että työntekijöillä on tehtäviin so-

piva peruskoulutus, kuten merkonomin tai tradenomin tutkinto, talous- tai palkkahal-

linnon työkokemusta, järjestelmäosaamista käytössä olevien järjestelmien osalta, 

Excel-taitoja, intoa kehittää omaa ammattitaitoa ja olla muutoksissa mukana, val-

miuksia oman työn kehittämiseen, kyseenalaistamiseen ja kehitysideoiden tuotta-

miseen, asiakaspalvelutaitoja, työyhteisötaitoja sekä ruotsin ja englannin kielitaitoa. 

 

 

Kuva 10. Palveluässän toiminnan peruspilarit (S-Kanava, 2019). 
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S-ryhmän taloushallinnon järjestelmien ja toimintamallien yhtenäistäminen aloitettiin 

2000-luvun alussa. Uudistukset toteutettiin palvelukeskusmalli huomioiden ja palve-

lukeskuksen perustaminen oli luonteva jatko kehitykselle. SOK Palveluässän alku-

vuosina lähdettiin rakentamaan standardoituja prosesseja ja palveluita, jotta toimin-

not olisivat mahdollisimman tehokkaita. Käytännössä kaikki taloushallinnon proses-

sit kuvattiin, tunnistettiin kunkin prosessin riski- ja kontrollipisteet ja laadittiin yhte-

näiset prosessikohtaiset työohjeet. Palvelukeskuksen tehokkuuden ja laadun seu-

raamiseksi määriteltiin tarkoituksen mukaisia mittareita. Näiden lisäksi toiminnassa 

pyrittiin avoimeen ja aktiiviseen asiakasyhteistyöhön onnistuneen palvelun varmis-

tamiseksi. SOK Palveluässän asiakkaat ovat olleet erittäin sitoutuneita palvelukes-

kusmalliin ja sen kehittämiseen ja asiakastyytyväisyyttä on mitattu vuosittain asia-

kastyytyväisyyskyselyillä. 

 

SOK Palveluässän talous- ja palkkahallinnon palvelut on lohkottu kymmeneen eril-

liseen, mutta toisiinsa linkittyvään prosessiin, joista asiakas voi valita tarvitsemansa 

palvelukokonaisuuden (kuva 11). Osa asiakkaista hyödyntää SOK Palveluässän ko-

konaistarjontaa, osa on rakentanut asiakkuutensa muutamiin yksittäisiin prosessei-

hin ja hoitaa taloushallinnon muut tehtävät itse. 

 

 

Kuva 11. Palvelukeskuksen pääpalvelut. 
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Palveluässän asiakkuudet ovat sen toiminnan aikana tasaisesti kasvaneet ja viime-

aikainen kasvun trendi on nimenomaan kokonaisasiakkuudet, jolloin nykyiset asiak-

kaat jatkuvasti laajentavat SOK Palveluässältä tilaamaansa palvelukokonaisuutta ja 

uudet asiakkaat usein tulevat suoraan niin sanotuiksi kokonaisasiakkaiksi, eli hyö-

dyntävät koko palvelukeskuksen palvelutarjonnan. Ulkopuolisia kilpailijoita SOK 

Palveluässällä ei käytännössä ole, sillä palvelukeskus käyttää S-ryhmän omia ta-

loushallinon järjestelmiä, jotka linkittyvät suoraan kaikkeen talousraportointiin, jolloin 

asiakkailla ei ole tarvetta tuottaa mitään erillistä omaa raportointia tai tiedon siirtoja 

S-ryhmätason raportointiin. Lisäksi palvelukeskuksen toimintaa kehitetään jatku-

vasti entistä tehokkaammaksi ja korkealaatuisemmaksi, jotta nämä tukipalvelut pys-

tytään tuottamaan S-ryhmän yrityksille mahdollisimman kustannustehokkaasti, eikä 

varsinaisella palveluntuottamisella tavoitella voittoa tai tuottoa. Mitä laajemmin pal-

velukeskuksen palveluita S-ryhmässä hyödynnetään, sitä paremmin tehokkuutta 

saavutetaan suurten transaktiomäärien kautta. 

 

 

 Digitalisoituva työelämä kohdeorganisaatiossa 

 

SOK Palveluässän historian aikana sen tuottamien palveluiden tehokkuutta on py-

ritty jatkuvasti parantamaan. Perustana ovat yhteiset talous- ja palkkahallinnon jär-

jestelmät koko S-ryhmässä ja niiden pohjalta on pyritty mahdollisimman suoraviivai-

siin ja kaikille asiakkaille yhtenäisiin prosesseihin. Kaikki työ on prosessikuvausten 

ja työohjeiden laatimisen myötä pyritty saamaan näkyväksi, jotta prosessien eri vai-

heet on pystytty toteuttamaan järkevästi ja asianmukaisia työvälineitä hyödyntäen. 

Aiempien vuosien aikana tehty kehitystyö on luonut hyvän pohjan myös prosessien 

automatisoinneille, erityisesti sähköisiä ohjelmistoja ja työvälineitä on hyödynnetty 

monissa prosessien osissa. Kuitenkin ihmistyönä tehtäviä rutiinitöitä on edelleen 

paljon. 

 

Viime vuosien digitalisaation voimakas kehitys vaikuttaa tällä hetkellä myös SOK 

Palveluässässä. Kun sähköisen tiedon siirron infrastruktuuri on muuttunut yhä ky-

vykkäämmäksi ja erilaisia pilviratkaisuja on saatavilla luotettavasti ja maltillisin 
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kustannuksin, on sähköisten ratkaisujen hyödyntämisen potentiaali kasvanut mer-

kittävästi. Nykyisiä ohjelmistoja ja sovellusratkaisuja pystytään, ja osataan, hyödyn-

tää koko ajan paremmin ja niiden rinnalle on tullut uusia ratkaisuja, joilla olemassa 

olevaa järjestelmäympäristöä on mahdollista helposti täydentää. Erityisesti ohjel-

mistorobotiikan käyttöönotto on vienyt työn digitalisoitumista merkittävästi eteen-

päin. Tämän tutkimuksen tekohetkellä ohjelmistorobotiikkaa hyödynnetään vasta 

muutamassa SOK Palveluässän prosessissa, mutta sen avulla toteutetuista työn 

digitalisoinneista on jo niin hyvät kokemukset, sekä kustannustehokkuuden että 

työntekijöiden työn mielekkyyden näkökulmista, että ohjelmistorobotiikan hyödyntä-

mistä varmasti jatketaan ja laajennetaan edelleen SOK Palveluässässä. Ohjelmis-

torobotiikan avulla on automatisoitu sellaisia prosessien osia, joissa toistojen määrä 

on runsas ja joissa valtaosa tehtävistä toistuu aina saman laisina, eli rutiininomaisia 

työtehtäviä. Näiden automatisointi on tuonut sekä kustannushyötyjä, että työnteki-

jöiden työn mielekkyyden parantumista, kun ihmisten työpanos on pystytty ohjaa-

maan haastavampiin asiantuntemusta ja loogista ongelmanratkaisukykyä vaativiin 

tehtäviin. 

 

Iso osa taloushallinnon prosessien tehtävistä on rutiininomaisia suoritteita, joita 

vielä SOK Palveluässässä tehdään ihmistyönä, mutta jotka ovat todennäköisesti 

mahdollista, ja järkevää, automatisoida nykyisiä digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. 

Näin ollen voidaan olettaa, että työn digitalisoituminen tulee edelleen jatkumaan ja 

sen hyödyntämisen taitojen karttuessa myös voimistumaan nopeallakin aikajän-

teellä. Samalla työntekijöiden työtehtävät muuttuvat, kun rutiinitöiden määrä vähe-

nee ja parhaimmillaan poistuu lähes kokonaan ja ihmisen työpanos tarvitaan koko-

naisuuksia valvomaan ja ratkomaan sellaisia kompleksisia tehtäviä, jotka ovat yk-

sittäisiä ja vaativat luovaa ongelmanratkaisukykyä ja tiedon soveltamista. Ihmistyön 

tarve tuskin tulee, ainakaan ihan lähitulevaisuudessa, taloushallinnon tehtävissä ko-

konaan poistumaan, mutta työnkuvat saattavat nykyiseen verrattuna muuttua mer-

kittävästikin. Tällöin työtehtävissä tarvittava osaamisprofiili, sekä yksilöiden että tii-

mien ja yksiköiden osalta, on todennäköisesti hyvinkin erilainen kuin nykyisin. 
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Tämän tutkimuksen tavoitteena onkin kartoittaa SOK Palveluässän päälliköiden ja 

esimiesten näkemyksiä työn digitalisaation vaikutuksista osaamistarpeisiin ja sitä 

kautta osaamisen johtamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen. 

 

 

5.2 Tutkimusstrategia 

 

Tutkimusstrategia ohjaa tutkimuksen menetelmien valintaa ja käyttöä sekä teoreet-

tisella että käytännöllisellä tasolla. Empiirisessä tutkimuksessa tutkimustulokset 

saadaan tekemällä konkreettisia havaintoja tutkimuskohteesta ja analysoimalla ja 

mittaamalla sitä. Aineistonhankintamenetelmillä tarkoitetaan periaatteita ja tapoja, 

joilla tutkimuksen empiirinen aineisto kootaan. Analyysimenetelmällä tarkoitetaan 

menettelytapaa, jolla tutkimusaineistoa käsitellään. (JYU, 2014).  

 

Perinteisesti tutkimusstrategiat jaotellaan kolmeen ryhmään: kokeellinen tutkimus, 

survey-tutkimus ja tapaustutkimus (case study). Kokeellisessa tutkimuksessa mita-

taan yhden muuttujan vaikutusta toiseen. Survey-tutkimuksessa kerätään tietoa jou-

kolta ihmisiä standardoidussa muodossa. Tapaustutkimuksessa kerätään yksityis-

kohtaista, intensiivistä tietoa yksittäisestä tai pienestä joukosta toisiinsa suhteessa 

olevista tapauksista. (Hirsjärvi ym., 2008, s. 130). 

 

Tutkimuksen tarkoitus ohjaa tutkimusstrategisia valintoja. Tutkimus voi olla kartoit-

tava, selittävä, kuvaileva tai ennustava, lähestymistavaltaan kvantitatiivinen, eli 

määrällinen tai kvalitatiivinen, eli laadullinen tutkimus. Molempia suuntauksia voi-

daan käyttää myös samassa tutkimuksessa. Kartoittavan tutkimuksen tutkimusstra-

tegiaksi valikoituu tavallisimmin kvalitatiivinen tapaustutkimus, selittävä tai kuvaileva 

tutkimus voi olla kvantitatiivinen tai kvalitatiivinen kenttätutkimus, ennustava tutki-

mus on usein kokeellinen tutkimus. (Hirsjärvi ym., 2008, s. 132-135). 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ilmiön kuvailu, tutkimusongelmaksi on valittu yk-

sittäinen tilanne, tutkimuksen kohteena on yhteisö ja kiinnostuksen kohteena on 

prosessit ja aineiston keräämisen metodiksi sopii haastattelu. Näin ollen 
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tutkimusstrategiaksi on valikoitunut kvalitatiivinen tapaustutkimus. (Hirsjärvi ym., 

2008, s. 132-135). 

 

Lähtökohtana kvalitatiivisessa tutkimuksessa on todellisen elämän kuvaaminen, 

pyrkimyksenä on ennemmin löytää tai paljastaa tosiasioita kuin todentaa jo ole-

massa olevia väittämiä. Tulokseksi voidaan saada vain ehdollisia selityksiä johonkin 

aikaan ja paikkaan rajoittuen. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa suositaan ihmistä tie-

don keruun instrumenttina. Tutkija luottaa enemmän omiin havaintoihinsa ja kes-

kusteluihin tutkittaviensa kanssa kuin mittausvälineillä hankittavaan tietoon. Lähtö-

kohtana on aineiston monitahoinen ja yksityiskohtainen tarkastelu ja pyrkimyksenä 

on paljastaa odottamattomia seikkoja. Laadullisissa tutkimuksissa suositaan meto-

deja, joissa tutkittavien näkökulmat ja ääni pääsevät esille. Tällaisia metodeja ovat 

esimerkiksi teemahaastattelu, osallistuva havainnointi ja ryhmähaastattelut. Tutki-

muksen kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti, ei satunnaisotoksen mene-

telmää käyttäen. Laadullisessa tutkimuksessa tapauksia käsitellään ainutlaatuisina 

ja aineistoa tulkitaan sen mukaan. (Hirsjärvi ym., 2008, s. 157, 160). 

 

Tutkimusmenetelmän valintaa ohjaa yleensä se, minkälaista tietoa etsitään ja ke-

neltä tai mistä sitä etsitään. Kun halutaan saada selville, mitä ihmiset ajattelevat, 

tuntevat, kokevat tai uskovat, käytetään haastatteluja, kyselylomakkeista tai asen-

neskaaloja. Haastattelu valitaan usein muun muassa siitä syystä, että ihminen on 

tutkimuksessa merkityksiä luova ja aktiivinen osapuoli, ja hänelle on annettava mah-

dollisuus tuoda esille itseään koskevia asioita mahdollisimman vapaasti. Lisäksi tie-

detään jo ennalta, että tutkimuksen aihe tuottaa vastauksia monitahoisesti ja moniin 

suuntiin. Halutaan myöskin selventää saatavia vastauksia ja syventää saatavia tie-

toja. Haastattelun etuna on, että vastaajiksi suunnitellut henkilöt saadaan yleensä 

mukaan tutkimukseen ja heidät on mahdollista tavoittaa myöhemminkin, jos on tar-

peen täydentää aineistoa tai jos halutaan tehdä seurantatutkimusta. Haastattelu 

metodina sisältää myös ongelmia. Haastattelu vie aikaa ja edellyttää tekijältä huo-

lellista suunnittelua ja kouluttautumista haastattelijan rooliin ja tehtäviin. Haastatte-

luun voi myös sisältyä monia virhelähteitä, jotka aiheutuvat niin haastattelijasta kuin 

haastateltavastakin tai itse tilanteesta kokonaisuutena. Haastattelun luotettavuutta 

saattaa heikentää se, että haastattelussa on taipumus antaa sosiaalisesti suotavia 
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vastauksia. Haastatteluaineisto on konteksti- ja tilannesidonnaista, tutkittavat saat-

tavat puhua haastattelutilanteessa toisin kuin jossain toisessa tilanteessa. Tämän 

voi ottaa huomioon tuloksia tulkittaessa. (Hirsjärvi ym., 2008, s. 181, 199-202). 

 

Tutkimushaastattelulla on tavoitteet, ja sen avulla pyritään saamaan mahdollisim-

man päteviä ja luotettavia tietoja. Tavallisesti haastattelulajeja erotellaan sen mu-

kaan, miten strukturoitu ja miten muodollinen haastattelutilanne on. Yhtenä ääri-

päänä on täysin strukturoitu haastattelu eli lomakehaastattelu, jossa ennalta laaditut 

kysymyssarjat esitetään tietyssä järjestyksessä. Toisena ääripäänä strukturoima-

ton, täydellisen vapaa haastattelu, jossa keskustelu käydään vapaasti rönsyillen ai-

hepiirin sisällä. Teemahaastattelu on lomake- ja avoimen haastattelun välimuoto. 

Teemahaastattelussa on tyypillistä, että haastattelun aihepiirit ovat tiedossa, mutta 

kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuu. (Hirsjärvi ym., 2008, s. 202-203). 

 

 

5.3 Aineiston keruu 

 

Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin toteuttamalla viisi yksilöhaastattelua. Haasta-

teltavat henkilöt valittiin huolellisesti, heistä kolme toimii kohdeyrityksessä päällikkö-

tehtävissä ja kaksi esimiestehtävissä. Kaikkien haastateltujen vastuualueilla on to-

teutettu työn digitalisointeja niin, että joitakin aiemmin ihmisten tekemiä työtehtäviä 

tehdään digitaalisin työvälinein, samoin kaikkien vastuualueilla on myös tulevaisuu-

dessa odotettavissa lisää, jopa aiempaa voimakkaampaa työn digitalisoitumista. 

Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin, jotta niitä oli mahdollista analysoida jälkikä-

teen. Aineiston keräämisessä oli haasteena haastattelujen ajankohta, joka osui ke-

sälomakaudelle, mutta haastatteluun pyydetyt, yhtä lukuun ottamatta, onnistuttiin 

tavoittamaan ennen lomalle jääntiään ja haastatteluajankohdat saatiin sovittua no-

peasti ja lyhyelle aikavälille toisistaan. Kuudesta haastatteluun pyydetystä henki-

löstä tutkimukseen saatiin mukaan viisi vastaajaa. 
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 Haastattelukysymysten laadinta 

 

Tutkimuksen kannalta oleellisista teemoista laadittiin haastattelurunko, jonka avulla 

haastattelu eteni. Haastattelurunko pohjautui tutkielman pää- ja alakysymyksiin. En-

simmäisenä teemana oli osaaminen, jonka osalta hahmoteltiin sitä, mitä haastatel-

tavat ymmärtävät osaamisen olevan ja minkälaisena he pitävät yksikkönsä tai tii-

minsä osaamisen tasoa. Toisena teemana oli osaamisen johtaminen, mitä osaami-

sen johtaminen vastaajien mielestä oli ja miten he sitä toteuttivat. Kolmas teema oli 

osaamisen kehittäminen ja kenen vastuulla vastaajat näkivät sen olevan. Neljän-

tenä teemana oli työn digitalisoituminen, miten haastateltavat näkevät sen vaikutta-

van osaamistarpeisiin ja osaamisen johtamiseen. Viides teema oli työn digitalisoitu-

misen vaikutuksen osaamisen johtamisen tarpeeseen ja luonteeseen. Haastattelui-

den kysymykset ovat tämän tutkimuksen liitteenä. 

 

 

 Haastattelujen tekeminen 

 

Haastattelut järjestettiin osin puhelinhaastatteluina tietokoneen Teams-sovellusta 

apuna käyttäen. Kolme vastaajista työskentelee toisella paikkakunnalla, eikä haas-

tattelijan ollut mielekästä matkustaa paikan päälle heitä haastattelemaan. Haasta-

teltavat vastasivat puheluihin omista työhuoneistaan, joka mahdollisti haastattelui-

den läpiviennin rauhallisessa, häiriöttömässä tilassa. Kaksi haastattelua tehtiin koh-

deyrityksen neuvottelutiloissa kahdenkeskisesti ja kasvotusten. Haastattelija ja 

haastateltavat ovat toimineet kollegoina kohdeyrityksessä ja tuttuja toisilleen, joten 

haastatteluiden ilmapiiri oli avoin ja rento. Kaikki haastattelut toteutettiin kesäkuussa 

2019. Haastattelut kestivät kukin noin 45 minuuttia. Haastattelun teemat annettiin 

kaikille haastateltaville noin viikkoa ennen haastattelua, jotta heillä oli halutessaan 

mahdollisuus orientoitua aiheeseen jo etukäteen. Valmistautumista ei kuitenkaan 

erikseen pyydetty tai edellytetty haastateltavilta. Ennen varsinaisen haastattelun al-

kamista haastateltaville kerrottiin, että haastattelut liittyvät haastattelijan pro gradu -

tutkielmaan, jossa halutaan saada lisätietoa työn digitalisoitumisen vaikutuksista 

osaamisen johtamiseen ja kehittämiseen nimenomaan kohdeorganisaatiossa ja 
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heidän vastuualueillaan. Haastatteluiden nauhoittamiseen pyydettiin ja saatiin kul-

takin haastateltavalta lupa.  

 

 

5.4 Aineiston analyysi 

 

Teemahaastatteluista kertyi paljon aineistoa analysoitavaksi. Kaikki haastattelut lit-

teroitiin ja litteroitu aineisto teemoiteltiin viiteen osioon: osaaminen, osaamisen joh-

taminen, osaamisen kehittäminen, työn digitalisoituminen ja työn digitalisoitumisen 

vaikutukset osaamisen johtamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen.  

 

Ensimmäisessä teemassa haettiin vastausta siihen, mitä osaaminen on ja kuinka 

se vaikuttaa organisaation suorituskykyyn. Toisessa teemassa pohdittiin, mitä osaa-

misen johtaminen pitää sisällään ja miten työntekijän osaamista ja oppimista voi 

tukea ja ylläpitää. Kolmannessa teemassa pohdittiin osaamisen kehittämisen vas-

tuuta, keinoja ja siihen liittyviä haasteita. Neljännessä teemassa käsiteltiin työn di-

gitalisoitumisen vaikutuksia osaamisen vaatimuksiin ja viidennessä teemassa työn 

digitalisoitumisen vaikutuksia osaamisen johtamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämi-

seen esimiestyössä. Vastauksista pyrittiin löytämään niin yhtäläisyyksiä kuin erilai-

sia näkökulmiakin, vastauksia peilattiin myös tutkimuksen viitekehyksessä esiteltyi-

hin teorioihin. 

 

 

5.5 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimuksessa pyritään välttämään virheiden syntymistä ja kaikissa tutkimuksissa 

pyritään arvioimaan tehdyn tutkimuksen luotettavuutta. Laadullisen tutkimuksen luo-

tettavuutta lisää tarkka selostus tutkimuksen toteuttamisesta. Esimerkiksi haastat-

telututkimuksissa kerrotaan olosuhteista ja paikoista, joissa aineisto kerättiin. On 

myös kerrottava, mihin tutkija päätelmänsä perustaa, tässä auttaa esimerkiksi tutki-

musselosteiden rikastuttaminen suorilla haastatteluotteilla. Myös tutkimusasetel-

man sopivuus tutkimuskysymykseen vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen. (Hirs-

järvi ym., 2008, s. 226-228). 
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Niin määrällisessä kuin laadullisessakin tutkimuksessa tutkimuksen pätevyyttä voi-

daan tarkentaa käyttämällä tutkimuksessa useita menetelmiä (triangulaatio). Tutki-

mukseen voi osallistua useampia tutkijoita aineistonkerääjinä ja tulosten analy-

soijina ja tulkitsijoina, tai saman ongelman ratkaisemiseksi voidaan kerätä useita 

erilaisia tutkimusaineistoja, tai tutkimuksessa voidaan yhdistää eri metodeja, esi-

merkiksi määrällistä ja laadullista tutkimusta. (Hirsjärvi ym., 2008, s. 228). 

 

Teemahaastattelun kaltaisilla menetelmillä pyritään tavoittamaan tutkittavien ilmiöi-

den vivahteita ja tiivistämään ne siten, että niiden kuvaukset välittäisivät haastatel-

tavien todellisia ajatuksia ja kokemuksia. Haastattelun luotettavuus voi tarkoittaa 

sitä, saadaanko samanlainen tulos, jos käytetään jotain toista haastattelijaa tai jos 

sama haastattelija toistaa haastattelun samoissa oloissa. Teemahaastattelussa ti-

lanne on ainutkertainen ja haastattelun toistaminen muuttaisi sen keinotekoiseksi. 

Teemahaastattelun luotettavuutta määriteltäessä on otettava huomioon koko tutki-

musprosessi eri vaiheineen. Tutkijan oma kokemuksiin perustuva käsitys tulosten 

ja todellisuuden vastaavuudesta on myös luotettava luotettavuuden ilmaisin. (Hirs-

järvi & Hurme, 1991, s. 128-130). 

 

Teemahaastattelun riittävän käsitevalidiuden voi suunnitteluvaiheessa taata tutus-

tumalla haastateltavaan ryhmään, käsitejärjestelmään ja kielenkäyttöön sekä pe-

rehtymällä huolellisesti aikaisempiin tutkimuksiin ja alueen käsitteistöön. Teema-

haastattelun sisältövalidiuden voi puolestaan varmistaa varautumalla tarpeeksi use-

aan kysymykseen ja riittäviin lisäkysymyksiin kultakin teema-alueelta. Teemahaas-

tattelussa tutkijan tulisi olla itse hyvin perillä tutkittavassa joukosta ja haastatella riit-

tävästi tapauksia. Tutkija voi myös käyttää muita haastattelijoita, mutta suurempi 

haastattelijoiden lukumäärä tarkoittaa myös, että haastattelijoista johtuvia virheitä 

on enemmän. Kaikki haastattelijat tuskin omaksuvat alustavia kysymyksiä samalla 

tavalla ja kysymysten merkitys tuskin säilyy samana kaikilla haastattelijoilla. (Hirs-

järvi & Hurme, 1991, s. 128-130). 

 

Tässä tutkimuksessa sekä tutkimusmenetelmä että haastateltavien valinta tehtiin 

tietoisena valintana. Tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastattelua, koska sen 
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avulla pystyttiin keräämään haastateltavien aitoja näkemyksiä ja kokemuksia tutkit-

tavasta aiheesta, eikä kysymysten asetanta rajaa vastauksia liikaa vaan antaa tilaa 

myös uusille ja odottamattomille esille otoille. Yksilöhaastatteluissa kullekin haasta-

teltavalle pystyttiin tekemään tarkentavia kysymyksiä ja pyytämään perusteluja hei-

dän esittämilleen näkemyksille. Haastateltaviksi valittiin kohdeorganisaation eri esi-

mies- ja päällikkötehtävissä olevia henkilöitä, joilla on tuoretta kokemusta työn digi-

talisoitumisesta omalla vastuualueellaan. Haastateltavilla oli erilainen koulutus- ja 

kokemuspohja toisiinsa verrattuna. Haastatteluiden litterointi tehtiin huolella ja ääni-

nauhalle tallennetut keskustelut litteroitiin sellaisenaan, jolloin kaikkien puheenvuo-

rot tulivat tarkasti dokumentoitua. Aineistoa teemoiteltaessa kaikki puheenvuorot 

otettiin huomioon ja vastauksia käsiteltiin tutkimustuloksissa sopivan teeman koh-

dalla. Tutkimustulosten käsittelyssä käytettiin suoria lainauksia haastateltujen lau-

sunnoista, jolloin esitetyt tutkimustulokset perusteltiin vastaajien todellisilla kuvauk-

silla käsiteltävistä teemoista. Lisäksi tutkimuksen kulku on pyritty kuvaamaan mah-

dollisimman tarkasti tässä tutkimusmenetelmiä koskevassa kappaleessa.  

 

Koska tutkimus tehtiin tapaustutkimuksena ja sen tarkoitus on kuvata tutkittavaa il-

miötä nimenomaan kohdeorganisaatiossa, ei tutkimuksen toistettavuutta ole miele-

kästä arvioida, eikä tutkimuksessa myöskään käytetty useita menetelmiä rinnak-

kain. Haastatteluissa saadut vastaukset kuvaavat juuri kyseisen organisaation ja ni-

menomaisten vastaajien tilannetta ja hetkeä, jolloin haastattelut on tehty.  Näin ollen 

tutkimuksen toistaminen samallekin joukolle toisi toisena hetkenä erilaisia tuloksia, 

kun vastaajien näkemys- ja kokemuspohja jatkuvasti muokkaantuu. Tässä tutkimuk-

sessa luotettavuus pyrittiin varmistaman sillä, että haastateltavien annettiin vastailla 

esitettyihin kysymyksiin mahdollisimman vapaasti ja omin sanoin. Haastattelutilan-

teissa keskusteltiin teemoihin liittyvistä käsitteistä, jotta voitiin varmistua siitä, että 

haastateltavat ymmärsivät kysymykset oikein. Haastateltavat kertoivat myös käy-

tännön esimerkkejä teemoista, jolloin voitiin varmistua, että käsitteitä tulkittiin sa-

malla tavalla. Haastatteluissa käsitellyt teemat ja keskusteluihin nousseet asiat liit-

tyivät tutkielman kirjallisuuskatsaukseen, joten tutkimuksen teorian ja empirian yh-

teys on todennettavissa.  
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Tämän tutkimuksen tekijä työskentelee (2019) kohdeyrityksessä haastateltavien 

kollegana päällikkötehtävissä ja näin ollen tuntee kohdeorganisaation taustaa ja ti-

lannetta, sekä haastateltavien kokemuspohjaa sekä haastatteluissa käytettyä käsit-

teistöä ja kuvattuja käytännön tilanteita. Tämä osaltaan tukee tutkimuksen luotetta-

vuutta, kun vastausten virheellisten tulkintojen mahdollisuus on pieni. Toisaalta kui-

tenkin tutkimuksen tekijän oma kokemuspohja on voinut vaikuttaa tutkimuksen poh-

jalta tehtyihin johtopäätöksiin, vaikka tätä on tietoisesti pyritty tutkimuksessa välttä-

mään. 
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6  TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen empiirisen osan tulokset. Haastattelut tehtiin 

yhteensä viidelle kohdeyrityksen päällikölle ja esimiehelle. Vastaukset käydään läpi 

haastattelurungon mukaisessa järjestyksessä teemoittain. Ensimmäisenä teemana 

on osaaminen, toisena osaamisen johtaminen, kolmantena osaamisen kehittämi-

nen, neljäs teema on työn digitalisoituminen ja viides työn digitalisoitumisen vaiku-

tukset osaamisen johtamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen. 

 

 

6.1 Osaaminen 

 

Haastatteluiden ensimmäisenä teemana käsiteltiin osaamista käsitteenä. Tarkoituk-

sena oli selvittää mitä osaaminen haastateltavien mielestä on, millaisena haastatel-

tavat kokevat yksikkönsä tai tiiminsä osaamisen tason verrattuna kilpailijoihin ja mil-

laista osaamista kohdeyrityksen asiakkaat haastateltavien mielestä odottavat hei-

dän yksiköiltään tai tiimeiltään. 

 

Ensimmäisenä haastateltavilta kysyttiin, mitä he ajattelevat osaamisen olevan hei-

dän alaisinaan työskentelevien yksilöiden ja tiimien näkökulmasta. Osa vastaajista 

pohtivat osaamista hyvin laajanakin käsitteenä, toiset suppeammin. Vastaajat sa-

noivat osaamisesta muun muassa: 

 

”Sellaset tiedot ja taidot on tietysti ehkä siellä se kivijalka, niinku välttämättömyys. 

Että sulla on nyt niinku esimerkiksi riittävät taidot tehdä työtä tietokoneella ja käyttää 

erilaisia sovelluksia ja hallita sähköpostia. Ihan mitä me kaikki täällä käytetään päi-

vittäisessä työssä. – ja sellainen taloushallinnon perusosaaminen tarvitaan, että 

mitä tarkoittaa alv ja niin eespäin.” 

 

” No osaaminenhan on sitä miten sä selviydyt siitä sun työstä.” 
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” No mun mielestä se osaaminen on ihan jo siis sitä että osaa tehdä työnsä, -- ihan 

sitä substanssiosaamista, mut mun mielestä se on myös sitä että pystyy hallitse-

maan sitä omaa työtä että tietää vähän… tai vaikkei olis ihan täyttä ymmärrystä siitä 

mitä kaikkea me tehdään mutta että osaa kyseenalaistaa ja osaa ajatella niitä asioita 

vähän laaja-alasemmin.” 

 

”Jos yleisellä tasolla niin totta kai tämmönen asiantuntijuus ja, sen kyseisen työteh-

tävän hallinta ja tämmönen syy-seuraus-suhteiden hahmottaminen ja ehkä myös 

sitten tämmösten kokonaisuuksien näkeminen olis semmosia teemoja jotka aika 

vahvasti ite mieltäisin osaamiseen kuuluvaksi.” 

 

” Ja sit kans sitä että haluu kehittää sitä omaa tekemistä, kuka tahansa voi olla tyy-

tyväinen siihen mitä tekee mut että se olis mun mielestä semmosta osaamista myös 

semmonen että osaa ettii lisää tietoa ja se halu on löytää lisää.” 

 

Vastaajat nostivat ensimmäisenä esille kompetenssin, eli sen, että osaamisen pe-

rustana, ja vaatimuksena, heidän mielestään on työelämässä yleisesti tarvittavien 

tietojen ja taitojen omaaminen, esimerkiksi tietokoneen käyttötaito, sekä työtehtä-

vään liittyvä ammatillinen perusosaaminen. Kompetenssissa olennaista on tehtävän 

ja yksilön tietämyksen kohtaaminen (Hätönen, 2011, s. 10). Useassa vastauksessa 

nousi esille, että perusosaamisen pohjalta yksilön työssä tarvittavaa osaamista on 

mahdollista vahvistaa, kun hänellä on kiinnostusta kehittyä, hankkia lisää tietoa ja 

kykyä kyseenalaistaa asioita ja hahmottaa asioita laajempina kokonaisuuksia. Hä-

tönen (2011, s. 9) ja Otala (2008, s. 47) kuvaavat tällaista tietojen ja taitojen moni-

puolista ja luovaa käyttämistä, ajattelun ja oppimisen taitoja sekä oman osaamisen 

arviointi- ja kehittämiskykyä osaksi yksilön osaamista. 

 

Tiimien osaamisen osalta vastaajat tunnistivat, että heidän yksiköissään tai tiimeis-

sään yksilöillä on hyvin eritasoista ja erilaista osaamista. Samoin eri työtehtävissä 

painottuu erilaiset osaamistarpeet, joita työntekijältä työn suoriutumiseksi vaadi-

taan. Tiimienkin kohdalla vastaajien pohdinta painottui lähinnä yksilön osaamiseen, 

organisaation osaamisen elementtejä ei juurikaan noussut esille. 
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” Joku voi olla tosi vahva järjestelmäosaaja ja sitte joku voi olla tosi vahva ihmisten 

parissa ja näin poispäin.”  

 

” Ja se että, tietyissä tehtävissä sitte vaatii enemmän jotakin tietyn tyyppistä osaa-

mista. Mutta siinäpä se rekrytoijan haaste sitten onkin että osaa painottaa sitte oi-

keet asiat että minkälaista osaamista siihen tehtävään sitten vaaditaan.” 

 

” Ja meillähän on osaamisen suhteen erilaisia henkilöitä tossa meijän tiimissä. Että 

on siellä tavallaan koko työuran ja sitten tän alan työuran alkutaipaleella olevia joit-

ten osaaminen on vielä toki heikompaa mitä sitten pidempään meitä olleilla.” 

 

”Meidän prosessista löytyy aika monenlaista osaamista. Ja se on ehkä semmonen 

mitä täytyy tulevaisuudessa käyttää enemmän hyödyks. Ihmisillä on erilaisia mie-

lenkiinnon kohteita, ja sitä tekemistä ja muuta niin täytyy, sitä täytyy ohjata myöskin 

heidän, niiden intressien, avulla. Koska sillon me saahaan myöskin se paras teho 

henkilöistä esille.” 

 

Seuraavana osana osaamisen teemaa haastateltavia pyydettiin pohtimaan oman 

yksikkönsä tai tiiminsä osaamisen tasoa verrattuna kilpailijoihin. Kohdeyrityksen 

kohdalla kilpailijoilla tarkoitettiin tässä yhteydessä niitä S-ryhmän toimijoita, jotka 

hoitavat vastaavat taloushallinnon tehtävät itse, eivätkä ole ulkoistaneet niitä palve-

lukeskuksen hoidettaviksi. Vastaajat tunnistivat, että osuuskauppojen omilla talous-

hallinnon työntekijöillä on mahdollisuus hyödyntää kokemuksen kautta kertynyttä 

hiljaista tietoa ja omaa paikallistuntemustaan ja pitivät heitä vahvoina osaajina ja 

asiantuntijoina omassa työssään. Kohdeyrityksen, eli palvelukeskuksen hyödyksi 

he kuitenkin tunnistivat paremman kyvykkyyden hyödyntää sekä vuosien varrella 

harkiten kehitettyjä prosesseja, että yhteisten tietojärjestelmien mahdollistamia tek-

nisiä ratkaisuja ja kyvykkyyksiä, sekä keskitettyjä tukipalveluita palveluiden tuotan-

nossa. Yksiköiden ja tiimien eri yksilöiden välillä saattaa palvelukeskuksessa olla 

suurtakin vaihtelevuutta osaamisen tasossa, ja yksittäisten yksilöiden osaaminen 

voi olla kilpailijoita heikompaa, mutta kokonaisuutena vastaajat kokivat, että osaa-

minen erityisesti työn tehokkuuden ja lopputulosten laadukkuuden näkökulmista on 

kilpailijoita korkeampaa. Näin asiasta pohdittiin muutamissa vastauksissa: 
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” Nii, kyl mä voin kuvitella et just jos kilpailuna nähään osuuskaupat et siel se osaa-

minen on sillä tavalla et siel voi olla semmosii pitkän linjan ihmisiä jotka on tehny 

asioita tietyllä tavalla, ja sit niil on ehkä se semmonen laajempi ymmärrys siitä oman 

osuuskaupan tekemisestä että ehkä vähän eri tavalla näkee niit virheiden maholli-

suuksia.” 

 

”Mutta ihan noissa projekteissa on huomannut sen että voi kyllä olla ylpeä tavallaan 

että vaikka onkin monen sorttista tekijää ja alku- ja pidemmällä olevia henkilöitä sen 

osaamisen suhteen niin kokonaisesti laadullisesti pystytään kyllä tekemään hyvää 

työtä.” 

 

”Ite jos Palveluässää yrittäisin arvioida vähän subjektiivisesta näkökulmasta niin, kyl 

meillä se osaaminen kasvaa koko ajan. Toki vaihtuvuuttakin on mut näkisin silti että 

ollaan menty tässä 10 vuodessa varmasti tosi paljo eteenpäin sen osaamisen kans. 

Ja ehkä ne suurimmat kehitysharppaukset on mielestäni otettu siinä ja otetaan koko 

ajan, että ymmärretään näitten pitkien prosessien merkitys ja se että mihin kaikkiin 

asioihin Palveluässän toiminnalla on vaikutusta. -- ja varsinkin noihin Osuuskaup-

poihin kun verrataan niin eihän heillä oo mitään ohjelmistorobotiikkaa tai vastaavaa 

käytössä. Että uskosin että ollaan myös siinä mielessä, osaamisessa paljon heitä 

edellä. Että työkalut ja sähköset järjestelmät ja vastaavat on meillä paremmalla to-

lalla. --Mutta sit toisaalta jos ihan sinne osuuskauppamaailmaan mennään niin, kyl 

mulla vähän ehkä oletusarvo on että he on sitten, lähempänä sitä liiketoimintaa. -- 

Mutta näkisin et me ollaan monessa asiassa menty kyllä sitten ohi heidän tekemi-

sen, ja pystytty sillä tavalla uusiutumaan ja kehittymään paljo täällä Palveluäs-

sässä.” 

 

”No kyllä mä nään että meidän osaamisen taso on kuitenkin kokonaisuudessaan 

aika korkeatasoista. Että toki meillä on erilainen tukikin täällä palvelukeskuksessa 

mitä yksittäisissä osuuskaupoissa. Mutta että osataan sitä tukea hyödyntääkin ja 

varmaan pystytäänkin hyödyntämään paremmin kun ollaan täällä konkreettisesti sa-

moissa tiloissakin.” 
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”Asiakkailla varmasti subjektiosaaminen on parempaa, ovat asiantuntijoita omassa 

työssään, mutta Palveluässässä tekniset kyvykkyydet nostaa tehokkuutta puolet, 

ehkä jopa kaksi kolmasosaa heihin verrattuna.” 

Viimeisenä osana osaamisen teemaa vastaajia pyydettiin pohtimaan, minkälaista 

osaamista asiakkaat odottavat heidän yksiköiltään tai tiimeiltään.  

 

Asiakkaiden odotuksista osaamiseen liittyen sanottiin näin: 

 

”Kyl ne odottaa vahvaa asiantuntemusta ja semmosta tosi ohjaavaa roolia. Ja ni-

menomaan just tuohon niinku aiemmin viittasin siihen että meiltä pystyttäs tuotta-

maan semmosia kokonaisvaltasia toimintamalliohjeistuksia, joissa ois huomioitu ni-

menomaan sitten se liiketoiminta ja maholliset järjestelmätoimittajat ja myös sitte 

tämä talouden puoli. Että he oottaa tosi laajaa ja semmosta, kaikki tahot huomioon 

ottavaa osaamista.” 

 

” Et tokihan he odottaa sen et me tehdään, kirjataan saatavat oikeelle kaudelle ja 

oikeeaikasesti ja hoidetaan asiakaspalveluu heille laadukkaasti. Ja on ajantasaset 

reskontrat ja muut. Mutta yhtä kaikki siellä, taustalla sillon myöskin täytyy olla sitä 

osaamista analysoida niitä tapahtumia.” 

 

Vastauksissa asiakkaiden odotusten nähtiin hyvin yhtenäisesti kohdistuvan samoi-

hin seikkoihin, joita vastaajat itse pitivät palvelukeskuksen osaamisten vahvuuksina 

verrattuna kilpailijoihin. Erityisesti kyvykkyyttä hyödyntää prosesseja ja järjestelmiä 

niin, että rutiinitehtävät hoituvat tehokkaasti ja varmasti, ja asiakkaille pystytään tuot-

tamaan ja tarjoamaan hyvin analyyttistakin tietoa heidän oman liiketoimintansa ja 

päätöksenteon tueksi.    

 

Vastaajien näkemykset osaamisesta tukevat tutkimuksen viitekehyksessä esiteltyjä 

teorioita yksilön ja organisaation osaamisesta. Otala on kuvannut yksilön osaami-

sen perustaksi tämän tiedot, taidot, kokemukset, verkostot, asenteet sekä henkilö-

kohtaiset ominaisuudet, ja tunnistaa nämä tekijöiksi, joiden avulla yksilö kykenee 

suoriutumaan työtehtävistään. Hätönen on esittänyt, että tietoon liittyy olennaisesti 

kyky etsiä ja löytää oleellista informaatiota ja soveltaa sitä, ja että taitoihin liittyy 
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muun muassa analyyttistä ajattelua, sekä syy- ja seuraussuhteiden määrittelyä. 

Nämä näkemykset yksilön osaamisesta nousivat myös useissa haastateltujen vas-

tauksissa esille. Vaikka vastauksissa käsiteltiin organisaation osaamista vähäisesti, 

nousi joitakin teoriaosuudessa esiteltyjä keskeisiä elementtejä esille. Otala on ku-

vannut organisaation osaamista yksilöiden osaamista hyödyntäväksi yhteiseksi toi-

minnaksi, jonka edellytyksenä on tiedon jakaminen, yhdisteleminen ja kehittäminen 

yhdessä. Otalan mukaan organisaation osaamispääoma koostuu sekä henkilöpää-

omasta, eli yksilöiden osaamisesta, että rakennepääomasta, eli niistä puitteista 

jotka mahdollistavat osaamisen muuntamisen toiminnaksi ja suhdepääomasta, joka 

sisältää sellaiset suhteet muihin toimijoihin, jotka täydentävät yrityksen omaa osaa-

mista tai auttavat luomaan uutta osaamista. Organisaation osaaminen nähtiin vas-

taajien kokemuksesta kohdeyrityksessä vahvana, kun yksilöiden osaamisen lisäksi 

pystytään hyödyntämään palvelukeskuksen rakenteellisia puitteita, eli erityisesti sen 

toimintatapoja ja työvälineitä sekä suhdeverkostoa, eli esimerkiksi käytössä olevien 

järjestelmien teknistä tukea. Kohdeorganisaation ydinosaaminen, erityisesti tekno-

logiaan ja tuotantoprosesseihin liittyvä erityisosaaminen (Hätönen, 2011, s. 14) ja 

työntekijöiden substanssiosaaminen nähtiin niin vahvana osaamisen kilpailuetuna, 

että osaaminen nähtiin kilpailijoita vahvempana, vaikka kilpailijoilla on käytössään 

sellaista kokemukseen pohjautuvaa osaamista ja hiljaista tietoa, jota kohdeorgani-

saatiossa ei pystytä hyödyntämään. 

 

 

6.2 Osaamisen johtaminen 

 

Haastattelun toisena teemana käsiteltiin osaamisen johtamista käsitteenä. Tavoit-

teena oli selvittää, mitä osaamisen johtaminen vastaajien näkemyksestä pitää sisäl-

lään, minkälaisia työkaluja he hyödyntävät osaamisen johtamisessa ja kuinka vas-

taajat kokevat tukevansa ja ylläpitävänsä alaistensa ja tiiminsä osaamista ja oppi-

mista. 

 

Ensimmäisenä vastaajia pyydettiin pohtimaan, mitä osaamisen johtaminen pitää si-

sällään ja kuinka tärkeänä osana esimiestyötä he sitä pitävät. Kuten ensimmäisen, 

osaamisen teemankin osalta, vastaajat pohtivat osaamisen johtamisen käsitettä eri 
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laajuisesti. Esimiestehtävässä toimivat vastaajat peilasivat käsitettä selkeästi päivit-

täisen työn johtamisen näkökulmasta tapahtuvaan reaktiiviseen esimiestyöhön, 

jossa toimitaan kulloinkin vallitsevan tilanteen mukaan. Päällikkötehtävissä olevien 

vastaajien pohdinnan fokus oli selkeästi proaktiivisessa johtamisessa, jossa tavoit-

teet kohdistuvat laajemmalle aikavälille, kuin yksittäisten työtilanteiden ratkaisemi-

nen. Näin osaamisen johtamisesta sanottiin: 

 

”Kyllä se on ihan tuossa käytännössä, opastamista. Tukena olemista. Asioiden 

eteenpäin viemistä. Ja se että, et sä opastat mutta sä et tee itse, sitä puolesta. -- 

Jos on epävarma tekijä ja kaipaa monesti sitä varmistusta ja muuta niin, kyllä se on 

sitä rohkasemista siinä vaiheessa niihin omiin päätöksiin.” 

 

”No nykyään puhutaan kauheesti siitä valmentavasta johtamisesta et pitäs osata 

saada ne ihmiset ite tajuumaan niitä asioita. Et ku emmäkään osaa kaikkee niille 

opettaa ja ei mun pitäs oikeestaan joutuukaan opettaa niitä asioita siin normaalis 

työssä, mut mä näkisin ite et mun pitäs jotenki pystyy rohkasemaan niit semmoseen 

omaan ajatteluun ja sit semmoseen, tosiaan siihen terveen järjen käyttöön.” 

 

”Se on tosi tärkeä osa esimiestyötä. Sitä että sä oikeasti tunnistat niistä henkilöistä 

että missä ne menee. Ja tunnistat että missä niitä täytyy viedä eteenpäin. Toki jo-

kaisella on omakin vastuu että kertoo niistä omista ja käydään niitä perehdytyskes-

kusteluja ja niistä nousee niitä asioita esille. Mutta kyllähän esimiehen täytyy olla 

siinä tavallaan, olla semmoinen kokonaiskuva ja käsitys ja olla perillä että mitä siellä 

tiimissä tapahtuu ja mitä kukakin tekee ja niistä tilanteista.” 

 

”Sitä, että tuntee ja tietää tiimin osaamistason.” 

 

”No siis ainakin siinä on tosi että oikeet henkilöt ovat oikeassa paikassa. Pahimmil-

laan jos tätä henkilöiden osaamista ei millään tavalla johdeta eikä sitä kartoteta, niin 

tulee useampikin semmonen case-esimerkki mieleen missä on onnistuttu tappaan 

se työntekijän motivaatio aika pahasti. --Että on se aika siinä mielessä tärkeetä että 

sitä osaamista kartotetaan ja myös sitä osaamista hyödynnetään ja oltas jyvällä siitä 

että mitkä ne kunkin työntekijän vahvuudet on. – Että jokaisen osaaminen pystyttäs 
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kohdentamaan ja johtamaan sinne missä he parhaimmillaan ovat. Ja toisaalta myös 

heillä se oma motivaatio sinne on. -- Ehkä esimiehen pitäs olla aika tarkkaanki jy-

vällä sitte niistä omista alaisistaan. Että missä heidän vahvuudet ja heikkoudet niin 

sanotusti on.” 

 

Viitala (2008, s. 14-15) kuvaa osaamisen johtamisen kokonaisuutta strategialähtöi-

senä toimintana, jossa prosesseille ja toiminnoille määritellään keskeiset osaamiset 

ja tehtäville osaamisvaatimukset, näihin yhdistyy yksilötason osaaminen ja koko ko-

konaisuuteen osaamisen arviointi- ja kehittämisprosessi. Otalan (2008, s. 82-86) 

mukaan osaamispääoman johtamisen lähtökohtana on mahdollisimman yhtenäinen 

käsitys koko organisaation osaamisesta. Hänen mukaansa on myös tärkeää tietää, 

kuka osaa mitäkin ja missä tärkeää osaamista on. Myös vastaajat tunnistivat osaa-

misen johtamisen tärkeäksi elementiksi sen, että esimies tuntee tiiminsä osaamisen 

tason ja että olemassa oleva osaaminen on kohdennettu oikein. Tärkeänä pidettiin 

myös yksilön oman oppimisen ja motivaation tukemista. Viitala (2008, s. 16-17) pi-

tää osaamisen johtamisen ymmärtämisen ytimenä yksilön oppimisen ja osaamisen 

ymmärtämistä. Hänen mukaansa ihminen rakentaa osaamista omista lähtökohdista 

käsin ja oppii ja käyttää osaamistaan, jos hän kykenee, tahtoo ja jaksaa – on moti-

voitunut. 

 

Osaamisen johtamisen työkaluista vastaajat mainitsivat hyödyntävänsä perehdy-

tystä, kehityskeskusteluja sekä työnkiertoa. Työnkierto nousi erityisesti esille myös 

osaamisen ja oppimisen ylläpitämisen ja tukemisen keinona. Näin muun muassa 

sanottiin: 

 

” No perehdytyskeskustelut ja sen seuraaminen että ne menee eteenpäin. -- Ja toki 

niitä ihmisiä toisia täytyy kannustaa siihen että he kertoo avoimesti että jos heillä on 

joku tilanne että he ei jotakin osaa.” 

 

”Osaamista ylläpidetään perehdyttämällä ja työn kierrolla -- jotkut haluavat kehittyä 

ja kokevat työnkierron omaa osaamista ja kehittymistä tukevaksi, toiset tekisivät 

mielellään vain omaa työtä, kuitenkin esimiehen on oltava tasapuolinen kaikkia koh-

taan ja tarjota samat mahdollisuudet ja myös vaatimukset kaikille.” 
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Tutkimuksen teoriaosuudessa on esitelty, kuinka Viitala kuvaa keskustelua, kom-

munikaatiota ja vuorovaikutusta, esimiehen tärkeimmäksi osaamisen johtamisen 

keinoksi. Hänen mukaansa esimiehen hyödyntämät toimintamallit, kuten kehitys-

keskustelut tukevat oppimista edistävää keskustelua. Teoriaosuudessa kerrotaan 

Hätösen ja Viitalan näkemykset siitä, että esimies voi omassa työssään osana osaa-

misen johtamista luoda oppimiselle myönteisen ilmapiirin, joka innostaa ja kannus-

taa henkilöstöä uuden oppimiseen ja kehittymiseen.  Myös tutkimuksen vastaajien 

näkemykset osaamisen johtamisesta ja sen työkaluista ja keinoista pohjautuvat 

vahvasti vuorovaikutukseen, että esimies tuntee ja tietää alaistensa osaamistason, 

on läsnä ja tukee haastavissa tilanteissa, kannustaa ja rohkaisee alaisia vahvista-

maan osaamistaan. Vastaukset painottuivat tilanteisiin, joissa työntekijöiden osaa-

misessa on mahdollisesti vielä vajeita ja työtehtäviin perehdytys on mahdollisesti 

vielä kesken. Seuraavan teeman ympärillä pohditaan enemmän osaamisen kehittä-

mistä myös sellaisissa tilanteissa, että työntekijä jo hallitsee olemassa olevan teh-

tävänsä hyvin itsenäisesti. 

 

 

6.3 Osaamisen kehittäminen 

 

Haastatteluiden kolmas teema oli osaamisen kehittäminen. Tämän teeman osalta 

vastaajia pyydettiin pohtimaan, kenellä on vastuu työntekijän osaamisesta ja sen 

kehittämisestä, mitä keinoja esimiehellä on osaamisen kehittämiseen ja millaisia 

haasteita osaamisen kehittämiseen mahdollisesti liittyy.  

 

Otalan (2008, s. 138) mukaan organisaation oppimisen edellytys on oppiva organi-

saatio, jossa voidaan yhdessä oppia, luoda uutta osaamista ja hyödyntää olemassa 

olevaa osaamista mahdollisimman tehokkaasti. Hänen mukaansa esimiesten on ky-

ettävä tukemaan sekä yksilön että organisaation oppimista. Oppivan organisaation 

tärkeä elementti on oppimiskulttuuri (Otala, 2008, s. 279), jota kuvaa avoin ilmapiiri 

ja luottamuksen kulttuuri, innostavuus ja energisoivuus, virheiden näkeminen oppi-

mismahdollisuutena ja niiden avoin käsittely, hiljaisen tiedon siirtymisen tukeminen, 

kannustaminen ideoiden, uusien ratkaisujen ja parannusehdotusten esittämiseen, 



68 
 

 
 

innovatiivisuuden tukeminen, erilaisten näkemysten ja moninaisuuden arvostami-

nen, sekä yhteisön ja yhteisöllisyyden korostaminen. Otala (2008, s. 285) tarkentaa 

vielä, että organisaation tilanne märittää, mitkä asiat korostuvat oppimiskulttuurissa. 

Toiminnan muuttuessa hitaasti, on asioiden standardointi ja laadukas, kustannuste-

hokas suorittaminen tärkeää. Kun toiminnassa on paljon erilaisia tekijöitä ja paljon 

muutosta, täytyy oppimiskulttuurin tukea yhteistyötä ja laadukkuutta, jolloin tiimien 

osaaminen ja jatkuva oppiminen on tärkeitä, samoin tiedonkulku tiimien välillä. Kun 

tehtävänä on luoda uutta, eikä lopputulosta välttämättä edes tiedetä, on innovatiivi-

suus kantava voima. Tällöin oppimiskulttuurin tehtävä on tukea jatkuvaa vuoropu-

helua, kannustaa rohkeaan riskinottoon itsensä likoon panon kautta tarjota mahdol-

lisuudet itseorganisoituville ryhmille tehdä yhteistyötä ja oppia yhdessä.  

 

Hätösen (2011, s. 6) mukaan osaamisen kehittämisen tarkoituksena on varmistaa, 

että henkilöstöllä on organisaation strategian toteutumisen mahdollistavaa osaa-

mista ja kehittämisen perustana on oltava riittävän selkeä kuva organisaation toi-

minnan tavoitteista ja tulevista suunnista. Hätönen pitää osaamisen kehittämistä 

olennaisena osana esimiestyötä ja hänen mukaansa työyhteisön muutos- ja uudis-

tumiskyky on kiinni onnistuneesta osaamisen kehittämisestä ja johtamisesta. 

 

Näin osaamisen kehittämisestä haastatteluissa sanottiin: 

 

”Osaamisen kehittäminen ei ole yksin esimiehen ja työnantajan vastuulla, myös 

työntekijällä itsellään on tässä tärkeä rooli.” 

 

”Se on niin työnantajalla kun työntekijällä itselläänkin. Mä en ehkä näkis että se on 

kummankaan yksistään. -- jos ajatellaan sitä omaa osaamista niin sitä voi itse paljon 

tukea. Sä voit itse hakea paljon tietoa. Ja tarvittaessa vaikka itse kouluttaa itseäsi. 

Vaikka omalla ajallasi taikka välttämättä tarvi ees kouluttautumista sehän on tietenki 

se että kuinka kiinnostunut sinä siitä työstäsi olet. -- Mutta toki työnantajalla on 

myöskin sitten velvollisuus siitä että, työntekijöillä on ne työkalut, mitä he siihen työ-

hön tarvitsee. Mutta että heille on annettu myöskin se, perehdytys mitä he siihen 

tarvitsee. Kummallakin on vastuu.” 
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”No kyllä mun näkemyksen mukaan sillä itsellä sillä työntekijällä on vastuu siitä että 

hän tavallaan ottaa haltuun sen hänen roolin mukaisen osaamisen ja sen mitä se 

työtehtävä vaatii. Mutta totta ka työnantajallakin on siitä oma vastuu että tarjoaa niitä 

mahdollisuuksia että se työntekijä pystyy kehittymään ja ottamaan sen osaamisen 

haltuun.” 

 

”No varmasti sekä sillä työntekijällä itsellään mutta, melkein uskaltaisin väittää et 

tässä aliarvioidaan herkästi sitä esimiehen roolia. -- Mutta että liittäisin tämän myös 

hyvin vahvasti perusesimiestyöhön kuuluvaksi. Ja toisaalta myös semmoseen että 

yrityksilläki olis myös omissa strategioissaan se että työntekijöiden osaamisesta 

kannetaan vastuuta ja sitä pyritään kehittämään.” 

 

”Mun mielestä ainaki pitäis olla aina avoin niille työntekijän omille ajatuksille mitä 

hänellä on.” 

 

”Hyvin pitkälti mun mielest sil henkilöl ittellään. -- Et onhan mullakin sitte työnanta-

jaedustajana velvollisuus antaa niitä mahdollisuuksia päästä perehtymään uuden-

laisiin asioihin ettei lähe rajottamaan, et jos joku haluu päästä tutustumaan semmo-

siin asioihin mihin meil on mahollisuutta nii tietenki haluu mahollistaa semmosen ja 

pitää pystyyki mahollistamaan. Mut et sit sen henkilön mun mielest ite pitää pystyy 

sanoo se et näist asioist mä oon kiinnostunu, tätä mä haluun päästä tekee lisää tai 

tohon mä haluun lisää toistoa. -- Nii kyl mun mielest sil ihmisel ittellään pitää olla se 

into oppia uutta ja sitte kans kertoo et mikä on liikaa ja mikä on liian vähän.” 

 

Osaamisen kehittämisen keinoista ja haasteista sanottiin: 

 

”No just se niitä keinoja että ensin sen esimiehen täytyy olla kartalla että missä ku-

kakin menee. Ja tarjota niitä mahdollisuuksia, tehdä niitä semmoisia töitä mihin ei 

oo osaamista. Ja myöskin tunnistaa se että, minkälaisia osaamisen kehittämisteh-

täviä annetaan asiantuntijalle ja mitä annetaan assistenttitasoiselle. Että totta kai 

sen tehtävän täytyy olla sellainen että se henkilö pystyy siitä suoriutumana jolloin se 

saa siitä sitten onnistumisen iloa. Ja myöskin se motivaatio lisääntyy siitä.” 
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”No se just et miten mä saan ne ihmiset oikeesti kertomaan niist asioista. Et ainahan 

sitä voi kysyä että mitä sä haluisit päästä tekemään nyt seuraavaks et onks joku 

osa-alue mihin ei oo päässy tutustumaan. Mut sitte seki on nii sellast että sanooks 

ne ihmiset sitte aidosti sitä mitä ne haluu ja onks sitte taas mahollisuuksia, et aina 

ei välttämät ees oo mahollisuuksii.” 

 

”Jokaisen työntekijän toiveet näistä osaamisen kehittämisestä on erilaisia. He kokee 

ne asiat erillä tavalla. Toiset kokee että osaamisen kehittämistä ei ole mikään muu 

kuin ulkopuolinen kouluttautuminen, kun käydä koulun penkillä istumassa ja käy-

dään kouluttautumassa. Ja sieltä saadaan sitä osaamista lisää kasvatetaan sitä 

osaamista tietotaitoo vaikka. -- Ne on ne erilaiset tarpeet jokaisella työntekijällä.” 

 

”Pitäisi tietenkin pyrkiä edistämään sen työntekijän urapolkua. Että kartoittaa niitä 

mahdollisuuksia mitä meillä on tarjota. Että saatais pidettyä hyvät ihmiset talossa 

sisällä.” 

 

Vastaajat näkivät, että vastuu osaamisen kehittämisestä on sekä työntekijällä itsel-

lään, että työnantajalla ja esimiehellä. Työntekijän vastuuna pidettiin oman osaami-

sen kehittämistä ja ylläpitoa niin, että hallitsee omat työtehtävänsä ja tuo esille ke-

hittymistoiveitaan. Esimiehen vastuuna taas koettiin työtehtäviin perehdyttämisen 

lisäksi mahdollisuuksien tarjoaminen työntekijän osaamisen kehittämiselle. Konk-

reettisina keinoina esimiestyössä mainittiin työntekijöiden osaamisen tunteminen 

niin, että kykenee asettamaan oikein mitoitettuja tehtäviä kullekin henkilölle, huoleh-

timinen siitä, että työntekijällä on käytössä oikeanlaiset työkalut työn tekemiseen, ja 

kouluttaminen. Haasteena osaamisen kehittämiselle esimiestyössä pidettiin työnte-

kijöiden erilaisia tarpeita ja toiveita, sitä että työntekijät tuovat omat kehittymistoi-

veensa esille, sekä sitä mitä kukakin henkilö kokee osaamisen kehittämisenä. 

 

Tutkimuksen teoriaosuudessa on esitelty Hätösen malli osaamisen kehittämisestä 

systemaattisena kokonaisuutena. Tässä osaamisen kehittäminen perustuu organi-

saation strategiaan ja sen toiminnan tavoitteisiin, joiden pohjalta laaditaan osaamis-

kartoitukset, osaamisen kehittämissuunnitelmat sekä koko organisaation että yksi-

löiden tasolla, kartoitetaan kehittämisen menetelmät ja arvioidaan sekä 
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hyödynnetään kehittämisen tuloksia. Haastatteluissa vastaajat eivät kuvanneet koh-

deorganisaation osaamisen kehittämistä kovin systemaattisena toimintana, eikä 

osaamisen kehittämisen tavoitteellisuuskaan noussut keskusteluissa esille. Teoria-

osuudessa kirjoitin siitä, kuinka Viitala on todennut, että yrityksissä osaamisen ke-

hittämisen lähtökohta on usein ollut huono, kun osaamisen johtamisen ja kehittämi-

sen tarkoitus ja tavoitteet ovat olleet organisaatiossa epäselviä. Tutkimuksen koh-

deorganisaatiossa osaamisen kehittämiseen on toki panostettu ja sille on laadittu 

systemaattiset suunnitelmat ja kehittämisen menetelmät, joita vastaajatkin osittain 

mainitsivat, mutta haastatteluiden perusteella syntyi käsitys, että organisaation pit-

kän tähtäimen osaamisen kehittämisen tavoitteet eivät välttämättä ole jalkautuneet 

haastatteluun vastanneiden esimiesten ja päälliköiden päivittäiseen johtamiseen. 

Vastaajilla selkeästi oli ymmärrys osaamisen kehittämisen tärkeydestä ja halu edis-

tää sitä omassa tiimissään ja organisaatiossa, mutta osaamisen kehittämisen tavoit-

teellisuus tuli vastauksissa esille vain ohuesti. 

 

 

6.4 Työn digitalisoituminen 

 

Neljäntenä teemana haastatteluissa käsiteltiin työn digitalisoitumista. Kaikilla vas-

taajilla oli haastatteluhetkellä kokemusta kohdeorganisaatiossa toteutuneista yksit-

täisten työtehtävien digitalisoinneista esimerkiksi pilvipalveluina toteutettujen tieto-

järjestelmien ja ohjelmistojen käyttöönottojen, ja tekoälyratkaisuista ohjelmistorobo-

tiikan hyödyntämisen myötä. Tämän teeman osalta ei siten pohdittu tai läpikäyty, 

mitä työn digitalisoituminen tarkoittaa, vaan sen vaikutuksia osaamisen vaatimuksiin 

ja organisaation työnkuviin nyt ja tulevaisuudessa.  

 

Oppimiskulttuurin näkökulmasta työn digitalisoituminen tarkoittaa, että organisaa-

tiossa tapahtuu paljon muutoksia nopealla tahdilla, eikä lopputulosta välttämättä 

vielä tiedetä, jolloin sen tehtävä on tukea ihmisten välistä vuorovaikutusta ja vuoro-

puhelua, ryhmien yhteistyötä ja yhdessä oppimista ja kannustaa innovatiivisuuteen 

ja rohkeaan riskinottoon, kokeiluun ja täysin uusien asioiden opetteluun. (Otala, 

2008, s. 145, 285). 
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Näin haastatteluissa kuvattiin työn digitalisoitumisen vaikutuksia osaamisen johta-

miseen: 

 

”Vielä ei ole ollut radikaalia vaikutusta, mutta varmasti muutaman vuoden kuluttua 

on -- asiantuntijuus korostuu kun rutiinityöt automatisoituu ja ihmisille jää haasteel-

listen casejen ratkaiseminen. Tulee olemaan iso mullistus ja vaatii osaamisen joh-

tamista, vaatii jo nyt asiasta puhumista avoimesti.” 

 

”Kaikkihan työ meillä on tällä hetkellä erittäin tarpeellista ja tärkeää mitä tehään, 

lähtien ihan jostain perus laskun naputtelusta järjestelmiin, sehän on ihan selvää. 

Ne perustyöt tulee poistumaan jollakin aikajänteellä. Mutta toisaalta en pitäis yhtään 

mahdottomana sitä että ihan peruskirjanpidon tai kirjanpitäjän toimenkuva ja rooli 

on myös muuttumassa erittäin paljon. Että sielläkin kuitenkin tehään aika paljon ihan 

tämmöstä rutiininomasia ajoja ja muistiokirjauksia ja vastaavia. Kyl se ihan lähtien 

siitäki osastosta niin tulee, muuttumaan se toimenkuva paljo. Näkisin että se koh-

distuu enemmän sinne liiketoiminnan suuntaan. Pitää pystyä tarjoo enemmän sinne 

liiketoiminnalle tuottavaa palvelua, raportointia ja vastaavaa. Et se ei oo enää niin 

semmosta, peruslaskentatoimen/suoritteiden/tositteiden kirjaamista vaan johonkin 

järjestelmään vaan enemmän semmosta analysointia ja tiedon tuottamista ja tämän 

tyyppistä. Siinäki yks mun mielestä hyvä esimerkki että millä tavalla se osaamisen 

vaatimustaso tulee kasvamaan.” 

 

”Rutiinityö tulee varmasti poistumaan suurimmaksi osin ja sen tilalle tulee jonkin 

verran sitten semmosta asiantuntijatyötä, riippuen vähän sitten asiakkaidenkin tar-

peista ja sitten siitä että miten paljo sitte näitä uusia järjestelmiä otetaan käyttöön, 

miten paljo niihin liittyy sitten erinäistä työtehtävää. Mutta ihan se, taloushallinnossa 

edelleen kuitenkin paljo sellasta tosi suorittavaa perustason työtä jossa tehdään 

käytännössä copy-paste-meiningillä hommia. Niin tämä työ tulee vähenemään sen 

digitalisoitumisen myötä tosi voimakkaasti. Toisaalta sitten se, näkisin myös silleen 

että se, pelkästään sen työn väheneminen vaan myös se laatu paranee koko ajan 

sitten. Et pystytään hoitaan myös paljo laadukkaammin ja määrämuotosemmin niitä 

hommia ja virheiden määrä vähenee sitte sitä myöten et meillä ei oo ihmiskäsiä 

siellä välissä tekemässä semmosta ihan perushommaa jotka pystytään 
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määrämuotoistamaan ja automatisoimaan koneiden tehtäväksi. Mut kyllä tulee vai-

kuttaan mut että se, aikajänne on vaan ollu minun mielestä yllättävän hidas.” 

 

”On sil mun mielest vaikutust siinä että ku aikasemmin kaikki on pitkälti tehty käsin 

nii sit sinänsä kuitenki sä oot tienny mitä sä teet mut sitte ku joku robotti hoitaa osan 

nii, se varmaan vähän riippuu missä vaiheessa on ollu tulossa mukaan siihen tou-

huun. Et jos on aina tehny kaiken käsin nii se voi olla haastavaa et joku muu tekeeki 

sen sun puolesta, mut se voi olla semmost ihan tyydyttävääki ettei tartte ite tehä 

niitä rutiinihommia mut et sitte pystyy ite jatkamaan jossain kohtaa niist asiantunte-

vimmast hommasta. Mut sitte taas semmonen joka täysin uutena tulee tässä kohtaa 

mukaan siihen nii kyl se mun mielest aiheuttaa vähän siinä haasteita. Et sitte se 

joka ei oo tehny koskaan sitä rutiinityötä nii se ei voi ymmärtää mitä siel taustalla 

tapahtuu ku sen pitäs jotenki kans tietää mitä se robotti tekee, mitä se tutkii, mitä 

sieltä niist raporteista oikein pusketaan läpi et mitä sil halutaan. Et sen ois ehkä 

kannattavaa jollain taval saada myös tietää sitte se että tää on se tekeminen mitä 

ollaan tehty aikasemmin, nyt sitä ei tarvitse tehdä vaan robotti hoitaa sen ja sinä 

jatkat tästä pisteestä.” 

 

”Tässä kun puhutaan taloushallinnosta, hyvänä esimerkkinä on sellanen et tuote-

taan tase-erittelyt meillä joka kuukausi myyntisaamisista elikä meidän täytyy osata 

lukea mitä taseessa sanotaan. Ja kirjata tapahtumat sitten, tai dokumentoida ne 

kuukausittain. Se että meillä on aiemmin vanhassa järjestelmässä tämän hoitanu, 

ja tuottanu nää raportit niin robotti ja me ollaan vaan tehty se tallennus. Niin se ei 

oo nyt auttanu yhtään sitä asiaa siinä että meillä on osalla henkilöstöstä hävinny 

tieto siitä että mitä nämä tapahtumat on. Elikä ei osattu enää hahmottaa sitä että, 

jos me kirjataa laskuja reskontraan niin ne on myöskin taseessa myyntisaamisia ja 

niille on omaluontoset tilit. Elikä tää kirjanpidollinen taito ja se tausta, että sulla on 

koulutuspohja että sä ymmärrät tätä niin sekin on semmonen asia mikä pitää esi-

miesten tunnistaa koko ajan tuolla kun sitä digitalisaatioo entistä enemmän teh-

dään.” 

 

”Haastavia aina nää tällaset, isot muutostilanteet ja se siinä se osaamisen, varmis-

taminen ja muu niin kyllä se on myöskin hyvin, hyvin mielenkiintosta. Ihmisillä 
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nousee monesti ihan uudenlaisia oikeestaan vahvuuksia myöskin tämmösissä tilan-

teissa esille. Siinä onkin ehkä myöskin se, tiimiläisten tunteminen. Se että sä tunnet 

ne tiimiläiset ja sä osaat käyttää, niitä heidän oikeita vahvuuksiaan tietyissä tilan-

teissa. Nehän on niin kun jalkapallojoukkue joka, jolla on jokaisella oma paikkansa 

siellä kentällä. Heil on jokaisella oma tietty tarkotuksensa tietyllä paikalla ja heitä 

käytetään sillon erikoistilanteissa siellä kellä se vahvuus aina kullonkin on. Se on 

myöskin se osaamisen kasvattaminen niin jos se on työntekijän vastuu, siel on työn-

antajan vastuu myöskin mutta siel on myös yhdessä sen tiimin vastuu. Ja tiimin, 

sisäsen viestinnän, toimivuus. Se että mulla on tieto, mutta sulla ei niin se ei, täm-

mösessä palvelukeskusessa niin se ei auta asioita eteenpäin. Tiedon jakaminen on 

äärimmäisen tärkeetä.” 

 

”Minä voisin väittää niin että he jotka on nytten aktiivisia, sen oman työnsä kehittä-

miselle. Jotka eivät oo muutosvastarintasia ja pystyvät sitä omaa työtään muokkaa-

maan sen mukaan mitä aina kullonki, siihen hetkeen, työntekijöiltä vaaditaan. Niin 

he on vahvoilla, tulevaisuudessa. He jotka ajattelee että, että sillon kun kymmenen 

vuotta sitten ollaan pyöritetty papereita ja arkistoitu niitä ja ollaan, menty tietyllä tark-

kuudella vaikka tilitapahtumia läpi ja muuta. Ja nyt sitä automatisointia on kehitetty 

ja on tiettyjä toleransseja, euromääräsiä toleransseja mitä ei, ei enää selvitetä vaan 

ne kirjataan pois näitten asiakkaittenkin luvalla. Niin se että jos he, jos heillä on 

edelleen se ajatus siitä että.. robotiikat ja digitalisoituminen ja työ muuttuu liian no-

peesti ja he ei itse pääse siihen matkaan niin ei se oikein heille ruususta tulevai-

suutta siinä työssä anna. Et, se vaatii ehkä semmosta.. tietynlaista heittäytymistä. 

Rohkeutta niitten uusien asioitten oppimiseen ehkä semmosta hieman luovaa hul-

luuttakin, tavallaan se. Vaikkakin ollaan, taloushallinnossa ja kirjanpitoo hoidetaan 

mutta.. kyl se vaatii sen että täytyy olla innovatiivinenkin, tossa työssä et selviytyy.” 

 

”No mun näkemyksen mukaan se työ menee koko ajan enempi semmoiseen 

enempi asiantuntijaroolin puolelle. Et se perus suorittava työ vähenee sieltä koko 

ajan. Et me tarvitaan profiililtaan enempi meidän asiantuntijaosaamistason henki-

löitä tulevaisuudessa. Et se massa kasvaa mitä me pystytään käsittelemään joka 

tiputtaa sen perus suorittavan työn roboteille ja järjestelmille muualle. Mutta sit se 
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ihmisen rooli onkin se tulkinta ja varmistaa ne et ne seuraa et ne menee oikein ja 

havaitsee ne virhetilanteet.” 

 

”Nyt me on vielä voitu hyödyntää opiskelijoita koulun penkiltä suoraan suurin piirtein 

tai sitten tuolla muualla liike-elämässä olleita. Mutta se ei ehkä tulevaisuudessa ole 

enää mahdollista. Mutta mistä ne sitten hakee ne opit ne suoraan koulusta tulevat? 

-- Että pompsahtaako ne sitten suoraan vaan siihen asiantuntijarooliin? Vastaako 

tän päivän koulutus sit siihen työnantajan tarpeeseen?” 

 

”Toivottavasti koulutusjärjestelmissäkin on huomioitu tämä nopea digitalisaatio.” 

 

”Nimenomaan älykkyyteen, asioiden hahmottamiseen ja loogiseen ajatteluun liitty-

vät taidot korostuvat osaamisvaatimuksissa.” 

 

” Väittäsin et tämmönen IT-osaamisen tarve tulee kasvamaan. Aina on hyötyä myös 

Palveluässän näkökulmasta kirjanpidon osaamisesta, se ei varmasti poistu sen hyö-

dyllisyys mihinkään. Mutta se enemmän menee sitten siihen että sä osaat pyöriä 

järjestelmissä ja hyödyntää niitä mahdollisimman paljon ja näin poispäin. Ja sitten 

mitä yleisiä vaikutuksia, niin näkisin että se vaatimustaso kasvaa sille osaamiselle 

ihan selvästi. Vois jopa raflaavasti heittää jopa niinkin että jos mietitään tuota että 

mikä meillä on työllisyysastetavote ja muuta niin, onko meillä oikeesti sitten tarjota 

kaikille semmosta työtä vaativuusasteeltaan että se ei rajottaisi sitä työllisten mää-

rää että ketkä siitä pystyy ylipäätään suoriutumaan siitä työstä? Että tämmönenki 

on minun mielestä vaarana, koska se vaatimustaso kasvaa koko ajan.” 

 

”Uusi sukupolvi on erilainen kuin aikaisemmat, heillä on myös ihan erilaiset valmiu-

det työelämässä.” 

 

”Pikkuhiljaa näissä meidän kesiksissä alkaa näkyy sit semmoinen erilainen suku-

polvi. Että hyviä tyyppejä me on saatu nytten kyllä rekrytoitua.” 

 

”No kyllä varmaan se osaamisen mullistus ja se muutos niin suurimmalta osalta 

koskettaa just näitä iäkkäämpää sukupolvee. Että kun he on tottunut tekee sitä 
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manuaalista niin heidän täytyykin nyt muuttaa sitä omaa. Ja sitten tää kykeneekö 

kaikki siihen muutokseen. Että just nää uudet sukupolvet niin nehän on just opiskel-

lut ja elänyt vaan tätä aikaa. Että muutos on niin valtavan nopeeta. Niin sitä kautta 

totta kai se näille vanhemmalla sukupolvelle tuo haasteita varmasti tää digitalisaa-

tio.” 

 

Kaikilla vastaajilla oli selkeästi kokemus siitä, että työn digitalisoituminen tulee vai-

kuttamaan työnkuviin ja osaamisvaatimuksiin tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ihmi-

sen tekemää rutiinityötä on vastausten perusteella vielä paljon, mutta hyvin yhtenäi-

nen näkemys oli, että rutiinityöt tulevat lähivuosina siirtymään digitaalisiksi ja ihmi-

sille jää lähinnä asiantuntijatyyppisiä tehtäviä, jotka vaativat loogista ongelmanrat-

kaisukykyä, syy-seuraussuhteiden hahmottamista ja luovaa ajattelua. Samoin IT-

osaaminen nostettiin erityisesti tulevaisuudessa korostuvaksi osaamisvaati-

mukseksi, kun tietojärjestelmien ja ohjelmistojen rooli työn tekemisessä kasvaa. 

Osa vastaajista nosti esille näistä seuraavat mahdolliset osaamisen saatavuuden 

haasteet tulevaisuudessa, kun he pohtivat ovatko kaikki nykyiset työntekijät riittävän 

muuntautumiskykyisiä vastaamaan uusiin työelämän vaatimuksiin, tai mistä uutta 

riittävän osaavaa työvoimaa on saatavilla, kun rutiinityöhön on tähän asti ollut 

helppo perehdyttää sopivan ammatillisen koulutuksen saaneita henkilöitä ja kasvat-

taa asiantuntijuutta pikkuhiljaa työssä oppimalla. Vastaavasti osa haastatelluista 

tunnisti myös uuden työelämään lähitulevaisuudessa tulevan sukupolven olevan tai-

doiltaan ja kyvykkyyksiltään erilaisen kuin nykyiset työikäisten sukupolvet, he ovat 

kasvaneet digitaalisessa maailmassa, tottuneet nopeasti uusiutuviin ratkaisuihin ja 

tuovat myös uutta osaamista mukanaan työelämään. 

 

Kuten haastatteluiden vastaajat tämän teeman ympärillä kuvasivat, teoriaosuu-

dessa esiteltyjen Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) raporttien mukaan työn digita-

lisoituminen johtaa merkittävään ammatti- ja osaamisrakenteen muutokseen työelä-

mässä. Myös TEM on tunnistanut isoksi haasteeksi sen, että työelämän pätevyys-

vaatimukset saattavat tulevaisuudessa riippua aiemmasta kokemuksesta työelä-

mässä, jollaista ei enää digiaikana olekaan niin helposti kartutettavissa. Samoin kuin 

vastaajat, TEM:n raporteissa nostetaan esille, kuinka työntekijän on edelleen ym-

märrettävä, mitä tehtävää ihmistyön korvaava tekoäly tekee. Mutta vastaavasti niin 
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haastatteluihin vastaajat, kuin TEM:n raportitkin kuvaavat tulevaisuuden ihmistyön 

sisältöä mahdollisuuksiltaan mielekkäämmiksi, kun työ näyttäytyy tuottavampana ja 

monipuolisempana, turhat aikaa vievät toiminnot jäävät pois ja työssä tarvitaan uu-

denlaista osaamista, ajattelua ja ammattitaitoa. 

 

 

6.5 Työn digitalisoitumisen vaikutukset osaamisen johtamiseen, yllä-

pitämiseen ja kehittämiseen 

 

Haastatteluiden viides teema oli työn digitalisoitumisen vaikutukset osaamisen joh-

tamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tämän teeman osalta vastaajia pyydet-

tiin pohtimaan, muuttuuko osaamisen johtamisen tarve tai luonne työn digitalisoitu-

essa. Näin vastaajat teemaa pohtivat: 

 

” Tarve varmasti korostuu, en näe että voisi vähentyä. Mitä vaativampaa työ on, sen 

vahvemmin osaamisen johtamista tarvitaan. Samoin esimiehen omat osaamisvaa-

timukset kasvaa, että pystyy johtamaan tiimiä. Tätä pitäisi meillä varmaan voimak-

kaammin nostaa esimiesten keskenkin esille, vaikka jonkin verran on ollutkin.” 

 

”Lähinnä se että rutiinityö poistuu mutta sen tilalle tulee siis haastavampaa työtä. Se 

on mun mielestä haaste nimenomaan sitte siinä esimiestyössä ja siinä osaamisen 

johtamisessa että miten sen kanssa pärjätään ja pystytään ylläpitämään. Kyl ihan 

sitä perustason työtä niin siinä on kuitenki helpompi ylläpitää sitä henkilöstöosaa-

mista. Siinä ehkä se fokus pitäis enemmänkin mennä just siihen yksilötasolle että 

onko jotakin kehityspotentiaalia tai tämmösiä työnkierrollisia näkemyksiä tai aihioita. 

Et sitte ku me päästään siitä rutiinityöstä pois niin sit me oikeesti pyöritellään sen 

asioitten parissa. Ollaan monipuolisempien osaamisvaateiden äärellä ja ne pitäis 

pystyä ottaan paremmin huomioon ja siinä ei ehkä sitten semmonen niin sanottu 

perustason esimiestyö välttämättä enää riitä. Toisaalta sitten, voiko se johtaa myös 

siihen että miten sitä esimiestyötä pystyttäs kehittämään, että siinäkin pystyttäs ot-

taan huomioon sitten ne osaamisen johtamisen aiheuttamat vaateet niissä moni-

puolistuneissa työnkuvissa.” 
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”Mulla tulee ensimmäisenä mieleen että, se murros tapahtuu myös että meillä ei oo 

enää niin sanotusti työaikaa tai työpaikkaa vaan meillä on työtä jota pitää tehdä. Ja 

viittaan nyt sitte myös noihin etätöihin ja vastaaviin. Se on myös yks semmonen iso 

murros mikä liittyy myös tähän ja toisaalta sitten, nuori sukupolvi varmaan ihan hyvin 

pystyy omaksumaan ja elään jo aika pitkälle sitte tossa digitalisoituneessa maail-

massa. -- Sitten ei välttämättä sitä osaamista edes ylipäätään johdeta enää jostain 

tietystä työpisteestä tai vastaavaa. Että pitää huomioida myös se työn luonne ei oo 

enää sidottuna välttämättä niin paikkaan ja aikaan joka sitte asettaa omia haasteita 

sille osaamisen- tai myös sille työn johtamiselle. -- Että koska meillä varmasti, jos ja 

kun se murros tulee tässä nyt kiihtymään ja nopeutumaan niin, meillä pitäis pystyä 

myös ennakoimaan ne muutokset ja ne osaamistarpeet, osaamisen johtamistarpeet 

mahdollisimman etupainotteisesti että me varmasti sitte tiedetään että minkälaista 

osaamista me tarvitaan ja mitä meillä on tällä hetkellä. Mihin ollaan niin sanotusti 

menossa. Mut se on haastavaa tuo tulevaisuuden ennustaminen.” 

 

”No varmasti muuttuu. Että ehkä ei vielä edes osaa sitä tunnistaa että miten paljon 

se tulee muuttumaan. -- Että sittenhän se työ on periaatteessa tehtävissä mistä 

vaan. Ja jos ajatellaan että jokainen ollaan etänä sieltä täältä ja tuolta niin kyllä se 

tuo omat haasteensa siihen esimiestyöhön. Että miten sä pystyt sitten olemaan riit-

tävästi tilanteen tasalla. Mä kuitenkin nään että se on aika korkea se taso että millä 

tasolla esimiehellä pitää olla tietoinen että mitä siellä tapahtuu tiimissä. Se nyt aina-

kin ensimmäisenä konkreettisena tulee mieleen. Ja kyllähän täältä meidän uudelta 

sukupolvelta tulee myöskin siihen esimiestyöhön ja johtamiseen uusia vaatimuksia 

ja opettaa suhtautumaan asioihin eri tavalla.” 

 

”Mul tulee lähinnä mieleen just nää tämmöset, sähkösten välineitten tai tämmösten 

etätyömahollisuuksien ja semmosten kautta että jos ei se meiän työ ookaan jatkossa 

semmosta että jokaisen on pakko olla livenä paikan päällä, nii siltä näkökulmalt tulee 

mieleen et pitäis jotenkin onnistuu saamaan se molemminpuolinen luottamus vähän 

erilaisilla työkaluilla ehkä onnistumaan. Ku emmä nää että se että meil on robotiik-

kaa hyvin paljon käytös tai muuta et se ois semmonen määrittelevä tekijä et pitää 

jotenkin johtamista muuttaa.” 
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Vastaajat nostivat esille erityisesti kaksi työn digitalisoitumisesta seuraavaa tekijää, 

joilla he arvelevat olevan selkeästi vaikutusta myös osaamisen johtamiseen tulevai-

suudessa: rutiinitehtävien poistumisesta johtuva työn vaativuuden lisääntyminen 

sekä etätyön lisääntyminen. Esimiestyön ja osaamisen johtamisen arvioitiin muut-

tuvan entistä vaativammaksi, kun rutiinityötä haastavampiin työtehtäviin tarvittavaa 

osaamista on myös haastavampaa ylläpitää ja kehittää. Päällikkötehtävissä toimivat 

vastaajat nostivat esille tästä seuraavan osaamisen vaatimustason kasvamisen 

myös esimiestyössä ja totesivat, että tämä olisi myös huomioitava organisaation 

osaamisen johtamisen ja kehittämisen suunnitelmissa. Niin ikään sen, että työnte-

kijät tekevät tulevaisuudessa työtään yhä enemmän eri paikoissa, arveltiin tuovan 

haasteita osaamisen johtamiselle ja muuttavan esimiestyön luonnetta. Esimiesten 

ja alaisten väliselle kommunikaatiolle tarvitaan uudenlaisia keinoja ja järjestelmiä, 

jotta sekä osaamisen että vallitsevien työtilanteiden tuntemus pystytään säilyttä-

mään. Valtaosa vastaajista kuitenkin koki, että työn digitalisoitumisen aiheuttamaa 

muutosta ja muutoksen nopeutta on vielä vaikeaa konkreettisesti ymmärtää ja en-

nustaa, jolloin sen konkreettisia vaikutuksia osaamisen johtamiseen on niin ikään 

hankala tunnistaa ja nimetä. 

 

Myös teoriaosuudessa esiteltyjen TEM:n raporttien perusteella digitaalisuus lisää 

tarvetta huolehtia työntekijöiden osaamisesta ja erityisesti ikääntyneiden kyvystä 

hyödyntää teknologiaa ja motiivista opetella uusien laitteiden ja ohjelmien käyttöä.  

TEM on todennut, että hyvään tuottavuuteen tarvitaan pätevää ja motivoitunutta työ-

voimaa, joten yritysten on kannattavaa panostaa hyvään johtamiseen ja sen myötä 

työhyvinvointiin. Sitran selvityksissä esitetyistä näkemyksistä ilmenee, että mitä no-

peammin teknologia kehittyy, sitä nopeammin osaamista on päivitettävä ja että uusi 

osaaminen syntyy nimenomaan muuttuvassa työelämässä, vaikkakin koulutus toi-

saalla tukee työelämän uudistumista.   
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7  YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä luvussa vastataan tutkimuskysymyksiin sekä kirjallisuuskatsauksen että em-

piirisen tutkimusaineiston pohjalta ja pohditaan näiden välisiä yhtäläisyyksiä ja eroa-

vaisuuksia. Tämän jälkeen esitellään tutkimuksen johtopäätökset, pohditaan tulos-

ten hyödynnettävyyttä ja lopuksi ehdotetaan jatkotutkimusaihetta.  

 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tutkia työn digitalisoitumisen vaiku-

tuksia osaamisen johtamiselle. Teemahaastatteluina toteutetun tutkimuksen tavoit-

teena oli selvittää, miten kohdeorganisaation esimiehet kokevat työn digitalisoitumi-

sen vaikuttavan osaamisen johtamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tästä 

muodostui kaksi tutkimuskysymystä: Minkälaisia vaikutuksia esimiehet näkevät työn 

digitalisoitumisella olevan osaamisen vaatimuksille nyt ja tulevaisuudessa, ja miten 

työntekijöiden osaamista voidaan ylläpitää ja kehittää osaamisen johtamisen avulla. 

 

 

7.1 Työn digitalisoitumisen vaikutukset osaamisen vaatimuksille nyt 

ja tulevaisuudessa 

 

Haastatelluilla kohdeorganisaation esimiehillä ja päälliköillä oli selkeä ja yhtenäinen 

näkemys siitä, että työn digitalisoituminen tulee tulevaisuudessa vaikuttamaan 

osaamisen vaatimuksiin. Uusi teknologia mahdollistaa rutiininomaisten työtehtävien 

automatisoinnin, jolloin ihmistyö tulee muuttumaan enenevässä määrin asiantunti-

jatyyppisiin tehtäviin. Tällä tarkoitettiin, että työtehtävistä suoriutumiseen vaadittava 

osaaminen painottuu luovaan ongelmanratkaisukykyyn, syy-seuraussuhteiden hah-

mottamiseen ja laajojen kokonaisuuksien ymmärtämiseen, toisaalta myös teknolo-

gian käyttöön liittyvien taitojen merkityksen arveltiin tulevaisuudessa kasvavan. 

Vastaajien oli kuitenkin vaikea arvioida muutoksen nopeutta, teknologian kehityksen 

koettiin tähän mennessä olleen melko hidasta, jolloin sen vaikutukset työn sisältöi-

hin ja osaamisvaatimuksiin eivät ole näyttäytyneet radikaaleina muutoksina kohde-

organisaatiossa, esimerkiksi rutiininomaista tallennustyötä tai erilaisten raporttien 

tulostuksia tehdään edelleen isossa määrin ihmistyönä. 
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Vastaajien työnkuva näytti vaikuttavan jonkin verran siihen, kuinka paljon heillä oli 

haastattelua edeltävää pohdintaa aiheesta. Esimiestehtävissä toimivat vastaajat oli-

vat selkeästi päälliköitä vähemmän pohtineet muuttuvia osaamistarpeita päivittäisen 

työnsä ohessa, he vaikuttivat epävarmemmilta arvioimaan digitalisaatiosta seuraa-

via muutoksia osaamisvaatimuksille. Erityisesti esimiehet kuitenkin tunnistivat, että 

perusprosessien tuntemus tulee edelleen tulevaisuudessa olemaan työtehtävien 

hallinnan edellytys ja osaamisvaatimus, vaikka perusprosessi hoituisikin teknolo-

gian avulla automaattisesti. Päällikkötehtävissä toimivat vastaajat toivat haastatte-

luissa vahvemmin esille omaa pohdintaansa muuttuvista osaamisvaatimuksista. He 

tunnistivat että työn digitalisoituminen on jo nopealla aikajänteellä huomioitava rek-

rytoitavien henkilöiden osaamisprofiileissa, toivat esille mahdolliset sukupolviin liit-

tyvät eroavaisuudet ja jonkinlaisen huolen iäkkäämmän sukupolven muuntautumis-

kyvystä ja -halusta uudenlaiseen työntekoon, sekä sen että tulevaisuudessa etätyö 

tulee todennäköisesti lisääntymään niin, että henkilöstön osaamisen tuntemus ja ja-

kaminen tulee ratkaista uudenlaisin keinoin.  

 

Kovinkaan spesifisti tulevaisuuden osaamistarpeita ja sitä, mistä ja miten osaamista 

on saatavilla, vastaajat eivät pystyneet arvioimaan. Tämä viittaa siihen, että kohde-

organisaatiossa ei vielä olla kovin systemaattisesti tehty tulevaisuuden osaamisen 

varmistamista koskevia suunnitelmia ja toimenpiteitä. Eikä toisaalta myöskään ku-

vauksia teknologiaa hyödyntävien prosessien tulevaisuuden tavoitetiloista, vaikka 

tahtotila teknologian mahdollistaman automaation hyödyntämiselle on olemassa. 

 

Tutkimuksen teoriaosuudessa esiteltyjen Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) julkai-

sujen perusteella yleisesti suomalaista työelämää koskevat havainnot digitalisaation 

vaikutuksista osaamisvaatimuksille tukevat haastattelututkimuksessa saatuja tulok-

sia. Niin ikään taloushallinnon järjestelmiä, ja palveluita tuottava CGI on arvioinut 

digitalisaation vaikuttavan nopeasti myös taloushallintoalan työn tekemiseen, pe-

rustoiminnot hoidetaan teknologian avulla ja taloushallinnon ammattilaisten fokus 

kohdistuu prosessipoikkeamiin sekä päätöksen teon edellyttämän analyyttisen tie-

don tuottamiseen. TEM:n julkaisuissa tulevaisuuden osaamistarpeita ja siihen liitty-

viä haasteita kuvataan hyvin saman kaltaisesti, kuin haastatellut niitä kuvasivat. 

Esille nousee työn vaativuuden kasvaminen, kun työprosessit väistämättä 
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muuttuvat ja huoli ikääntyvästä työikäisestä väestöstä ja heidän kyvykkyydestään 

ottaa haltuun uutta teknologiaa ja mukautua uudenlaisiin työprosesseihin, vaikkakin 

toisaalta menneisyydestä kumpuava kokemus arvioitiin merkittäväksi tekijäksi tule-

vaisuuden osaamistarpeissa. 

 

 

7.2 Työntekijöiden osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen osaami-

sen johtamisen avulla 

 

Uuden teknologian mahdollistama työn digitalisoituminen tulee muovaamaan suo-

malaista työelämää ja muutokset ihmisten työnkuvissa ja työn tekemisen menetel-

missä voivat olla merkittäviäkin. Tämä johtaa siihen, että tulevaisuudessa työn te-

kemiseen tarvitaan uudenlaista osaamista, ja oppimista. Edellä on esitelty tähän 

liittyviä havaintoja sekä tutkimuksen teoriaosuudesta että kohdeorganisaation edus-

tajien haastatteluiden tuloksista. Muutosten nopeutta on vaikea ennustaa ja arvi-

oida, mutta nykyteknologia mahdollistaa niiden toteutumisen hyvin nopeastikin, tä-

hän tarvittavat tekniset ratkaisut on jo markkinoilla olemassa ja niiden käyttöönot-

toon tarvittavaa osaamista tulee jatkuvasti paremmin työmarkkinoille tarjolle erityi-

sesti suomalaisen koulutusjärjestelmän kautta. 

 

Tutkimuksen teoriaosuudessa on esitelty Otalan kuvaus liiketoimintaa koskevan toi-

mialan muutosnopeuden ja yrityksen strategian vaikutuksesta osaamisstrategiaan. 

Työn digitalisoitumisen voidaan olettaa johtavan suureen muutosten määrään ja 

muutosnopeuteen laajasti eri toimialoilla, jolloin osaamisstrategian painopisteen on 

oltava nopeaa oppimista tukevissa olosuhteissa. Otalan mukaan kovassa muutok-

sessa ei enää tiedetä ennakkoon, mitä huomenna pitää osata, jolloin osaamisen 

johtamisen toimenpiteet kohdistuvat ihmisten välisen vuorovaikutuksen lisäämi-

seen, kokeiluun ja täysin uusien asioiden opetteluun. Tällöin esimies on resursoija, 

neuvonantaja tai tutorin tapainen oppimisen tukija.  

 

Tutkimuksen empiirisen osuuden haastatteluissa saatujen vastausten perusteella 

kohdeorganisaatiossa ei ole huomioitu työn digitalisoitumisen vaikutuksia osaa-

misstrategiaan, tai ainakaan tähän liittyvää strategiaa ei ole jalkautettu sille 
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organisaatiotasolle, jossa haastatteluihin vastanneet toimivat. Kuten edellä todettiin, 

haastateltavat selkeästi tunnistivat muutoksia tulevaisuuden osaamisvaatimuk-

sissa, mutta eivät nostaneet esille konkreettisia keinoja, joilla tulevaisuudessa tar-

vittavan osaamisen saatavuus ja ylläpitäminen varmistetaan. Vain yksi päällikköteh-

tävissä toiminut vastaaja kuvaili tulevaisuuden osaamisen varmistamista teoria-

osuudessa esitellyn oppivan organisaation elementtien kaltaisesti. Otala kuvaa op-

pivaa organisaatiota sellaiseksi, jossa ihmiset voivat yhdessä oppia, luoda uutta 

osaamista ja hyödyntää olemassa olevaa osaamista mahdollisimman tehokkaasti. 

Esimiesten rooli on tärkeä ja heidän on kyettävä tukemaan sekä yksilöiden että or-

ganisaation oppimista. Erityisen tärkeäksi Otala kuvaa oppimiskulttuuria, jolle on 

tyypillistä muun muassa avoin ilmapiiri ja luottamuksen kulttuuri, innostavuus ja 

energisoivuus, virheiden näkeminen oppimismahdollisuutena ja niiden avoin käsit-

tely, hiljaisen tiedon siirtymisen tukeminen, kannustaminen ideoiden, uusien ratkai-

sujen ja parannusehdotusten esittämiseen, innovatiivisuuden tukeminen, erilaisten 

näkemysten ja moninaisuuden arvostaminen, sekä yhteisön ja yhteisöllisyyden ko-

rostaminen. 

 

Osaamisen kehittäminen kuitenkin nähtiin haastateltujen kesken tärkeäksi osaksi 

esimiestyötä, vaikkakin myös työntekijällä nähtiin olevan tässä oma roolinsa. Sys-

temaattinen perehdytys nousi keskusteluissa usein esille, ja se lähinnä viittaisi sii-

hen että kohdeorganisaatiossa osaamisen kehittämisessä olisi voimakkaammin jou-

duttu työskentelemään osaamisvajeiden paikkaamisen kanssa reaktiivisesti, kuin 

niinkään proaktiivisesti osaamisen kehittämisen parissa. Kuitenkin proaktiivisen 

osaamisen kehittämisen keinoina haastatteluissa mainittiin muun muassa osaami-

sen laajentamisen mahdollisuudet työnkierron keinoin, jolloin osaamista saadaan 

tehokkaasti jaettua ja laajennettua organisaatiossa, esimiehen kannustus työnteki-

jöiden itsenäiseen päätöksentekoon ja rohkeuteen esimerkiksi ongelmatilanteiden 

ratkaisemisessa, sekä työntekijöiden kehitysideoiden kuunteleminen ja heidän osal-

listaminen kehityshankkeisiin. Nämä ovat hyvin saman kaltaisia elementtejä kuin 

ne, joita Otalan kuvaama oppimiskulttuuri pitää sisällään. 

 

Tutkimuksen haastatteluissa nousi lisäksi esille digitalisoituvan työelämän johtavan 

muutostarpeisiin myös esimiestyössä tarvittavan osaamisen kohdalla, kun vastaajat 
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pohtivat niin ikään osaamisen johtamisen olevan tulevaisuudessa haastavampaa ja 

pitivät tärkeänä, että myös esimiesten omaa osaamista huomataan ylläpitää ja ke-

hittää tulevaisuuden vaatimuksia vastaamaan.  

 

 

7.3 Johtopäätökset 

 

Tutkimusta varten haastatellut esimiehet ja päälliköt pitivät tutkimuksen aihetta mie-

lenkiintoisena ja ajankohtaisena, ja monet totesivat, että tähän kannattaisi sekä koh-

deorganisaatiossa että heidän omassa työssään kiinnittää aktiivisemmin huomiota 

ja nostaa aihetta koskevaa keskustelua enemmän esille. Tutkimuksen tuloksista 

nousee selkeästi esille se, että työn digitalisoituminen tulee tulevaisuudessa vaikut-

tamaan toimialan työnkuviin ja osaamisvaatimuksiin ja sitä kautta ehdottomasti 

myös osaamisen johtamiseen. Työtehtävien sisältö muuttuu entistä vaativammaksi, 

kun rutiinitehtävät hoituu automaattisesti ja ihmisten työpanos kohdistuu teknolo-

gian avulla tuotetun tiedon analyyttiseen käsittelyyn. Työn tekemisen menetelmät 

tulevat muuttumaan ja teknologia mahdollistaa entistä paremmin esimerkiksi etä-

työn, kun työn tekeminen ei enää sitoudu tiettyyn paikkaan tai aikaan. Myös työn 

tekemisen kulttuuriin tulee mukaan uuden sukupolven vaatimukset, joista vielä ei 

ole kovin syvällistä tietoa saatavilla. Kaikki nämä osatekijät vaativat erilaista johta-

mista ja esimiestyötä, kuin nykyinen pääsääntöisesti työpaikalla tehtävä rutiinin-

omainen taloushallintoalan työ, jossa tapahtumien kirjaukset ja aineistojen tarkas-

telu ovat vielä suuressa roolissa. Muutosten nopeutta ja sitä, miten hallitusti uusiin 

osaamisvaatimuksiin pystytään reagoimaan, ei osattu ennustaa ja etenkään kohde-

organisaation edustajilla ei ollut selkeää visiota siitä, minkälaista konkreettista osaa-

mista tulevaisuudessa tarvitaan, ja miten sitä pystytään hankkimaan. Kohdeorgani-

saation ylintä johtoa ei tutkimukseen haastateltu ja jatkotutkimuksen kannalta olisi 

mielenkiintoista selvittää, miten johto näkee työn digitalisoitumisen tahtotilan ja 

mahdollisten muutosten aikajänteen ja miten nämä huomioidaan organisaation 

osaamisstrategiassa.  

 

Myös tutkimuksen teoreettinen viitekehys tukee näkemystä siitä, että työn digitali-

soituminen tulee muokkaamaan tulevaisuuden osaamistarpeita ja osaamisen 
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johtamista. Yritysten on mukautettava osaamisstrategiansa uusia tarpeita vastaa-

maan, oppimiskulttuuria on kehitettävä siten, että nopeisiin ja merkittäviin muutok-

siin pystytään vastaamaan kollektiivisella ja nopealla oppimisella. Tämä vaatii muu-

toksia myös esimiestyöhön, joka nähdään tulevaisuudessa enemmän valmenta-

vana johtamisena ja kehittymiselle suotuisten olosuhteiden luomisena kuin perintei-

senä työn ja osaamisen organisoimisena ja valvomisena. Kun osaamisen kehittä-

misessä on tähän asti pystytty keskittymään niin sanotun täsmäosaamisen kehittä-

miseen, jonka hyödyt ovat nopeasti nähtävissä, mutta osaamistason nosto voi jäädä 

vähäiseksi, on tuleviin osaamistarpeisiin saatettu varautua huonosti. Tällöin osaa-

misvaatimusten muuttuessa ja kasvaessa uuden osaamisen rakentaminen kestää 

yhä kauemmin. Osaavan työvoiman saatavuus tulee olemaan haaste ja osaajista 

käydään yritysten välillä kovaa kilpailua. Palaan tutkimuksessa jo aiemmin esitet-

tyyn sitaattiin koskien työvoiman saatavuutta tulevaisuudessa: ”Yritysten todellisia 

kilpailutekijöitä ovat ne järjestelmät ja toimintatavat, joilla vaalitaan osaamista, tue-

taan oppimista ja kannustetaan oivaltamaan ja löytämään uusia ratkaisuja (Otala, 

2008, s. 24)”. 

 

Tämä tutkimus on toteutettu laadullisen tutkimuksen menetelmin ja tutkimuksen tar-

koituksena oli herättää kohdeorganisaatiossa keskustelua työn digitalisoitumisen 

vaikutuksista osaamisen vaatimuksiin sekä osaamisen johtamiseen. Tutkimuksessa 

on käsitelty ainoastaan yhtä kohdeorganisaatiota ja rajatusta näkökulmasta, jolloin 

tutkimuksen tulosten yleistettävyys on rajallista. Tämän tutkimuksen tulokset eivät 

suoraan ole yleistettävissä muihin kohteena olleen yrityksen yksiköihin tai saman 

alan muihin yrityksiin, mutta tulokset kuitenkin ovat hyvin saman kaltaisia, kuin teo-

riaosuudessa esitellyissä Työ- ja elinkeinoministeriön koko Suomen laajuisissa, toi-

mialasta riippumattomissa työn digitalisoitumisen vaikutuksia koskevissa julkai-

suissa.  

 

Jatkotutkimusaiheena olisi mielenkiintoista tarkastella syvemmin oppimiskulttuurin 

merkitystä digitalisoituvan työelämän myötä muuttuviin osaamisvaatimuksiin vas-

taamisessa. Tai sitä, kuinka oppimiskulttuuria voidaan työyhteisöissä luoda, ylläpi-

tää ja kehittää, jotta organisaatio voi saavuttaa kyvykkyyksiä vastata muuttuvan työ-

elämän osaamisvaatimuksiin. Vaihtoehtoisesti tämän tutkimuksen näkökulmaa olisi 
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mielenkiintoista tarkastella sellaisessa organisaatiossa, jossa työn digitalisoitumi-

nen on jo edennyt kohdeorganisaatiota pidemmälle ja osaamisvaatimusten muutok-

sista ja niihin sopeutumisesta olisi jo saatavilla käytännön kokemusta ja tietoa. 
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LIITE 1 Teemahaastattelu - aiheet 

 
 

Digitalisoituva työelämä – vaikutukset osaamisen johtamiseen ja kehittämiseen 

Teemahaastattelut 6/2019, haastattelurunko esimiehille ja päälliköille 

Haastattelussa keskustellaan vapaasti kustakin teemasta, toiveeni on kuulla nimenomaan sinun 

ajatuksiasi, näkemyksiäsi ja kokemuksiasi näistä teemoista.  Teemojen alla esitetyt kysymykset on 

tarkoitettu keskustelun tueksi, niihin ei välttämättä tarvitse suoraan vastata tai käsitellä kysy-

mystä keskustelussa.  

 

Teema 1 Osaaminen 

• Mitä osaaminen mielestäsi on, ja miten se vaikuttaa työntekijän/tiimin suorituskykyyn? 

• Millainen on yksikkösi/tiimisi osaamisen taso verrattuna kilpailijoihin? 

• Millaista osaamista asiakkaat odottavat yksiköltäsi/tiimiltäsi? 

 

Teema 2 Osaamisen johtaminen 

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

se on? 

• Miten asiakkaiden odotukset tai vaatimukset vaikuttavat osaamisen johtamiseen? 

• Minkälaisia työkaluja hyödynnät osaamisen johtamisessa? 

• Miten tuet ja ylläpidät työntekijän/tiimin osaamista ja oppimista? 

 

Teema 3 Osaamisen kehittäminen 

• Kenellä on vastuu työntekijän osaamisesta ja sen kehittämisestä? 

• Mitä keinoja esimiehellä on osaamisen kehittämiseen? 

• Minkälaisia haasteita osaamisen kehittämiseen liittyy? 

 

Teema 4 Työn digitalisoituminen 

• Vaikuttaako työn digitalisoituminen yksikkösi/tiimisi työnkuviin? / Millaisia vaikutuksia 

näet työn digitalisoitumisella olevan osaamisen vaatimuksille nyt ja tulevaisuudessa? 

• Jääkö osaamista tarpeettomaksi ja tarvitaanko uutta osaamista? 

• Millaista osaamista tarvitaan 3 ja 5 vuoden kuluttua, ja miten sitä saadaan? 

• Kenen vastuulla on reagoida tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin? Ja miten niihin reagoi-

daan? 

• Miten työntekijöiden osaamista voidaan ylläpitää ja kehittää osaamisen johtamisen 

avulla? 

 

Teema 5 Työn digitalisoitumisen vaikutukset osaamisen johtamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämi-

seen 

• Muuttuuko osaamisen johtamisen tarve tai luonne työn digitalisoituessa? 

• Jos, niin miten? 

 


