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Kysely toteutettiin yhteistyössä Satakunnan, 

Rauman ja Turun kauppakamarien kanssa

• Lähetettyjä kyselyitä yhteensä: 

– Satakunnan kauppakamarin kautta 750 (+/- 1-2 henkilöä) 

henkilölle

– Rauman kauppakamarin kautta 382 henkilölle

– Turun kauppakamarin kautta 1372 henkilölle

• Vastausprosentti jäi varsin pieneksi

– Satakunta ja Rauma: 83 vastaajaa 7,33%

• Satakunta 5,9%

• Rauman kauppakamarien alueen yritysten vastausprosentti 

sen sijaan 9,7%

13.11.2018



Satakunnan ja Rauman kauppakamarien alueen 

tilanne

• Yli puolet vastaajista kuului Satakunnan kauppakamariin

• Vastaajina pääosin ylin johto (74,7%) ja keskijohdon edustajat 

(14,5%)

• Enemmistö vastaajista toimi esimiestehtävissä (76,83%)

Min Max Keskiarvo Mediaani

Hlöstömäärä 1 9000 244,94 15,5
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Asiantuntijaorganisaatio vai ei?

• Asiantuntijaorganisaatiot voidaan lyhyesti määritellä 

organisaatioiksi, jotka soveltavat ydintehtävässään 

olemassa olevaa tietoa, luovat uutta tietoa ja ratkaisevat 

yksilöllisesti monimutkaisia ongelmia.

• Asiantuntijaorganisaatioissa henkilöstön keskeinen osa 

koostuu pitkälle koulutetuista tietotyötä tekevistä 

henkilöistä, asiantuntijoista. 
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Vastaajat kokivat edustamiensa yritysten olevan 

asiantuntijaorganisaatioita
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Satakunnan ja Rauman kauppakamarien alueiden 

vastausten erot
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Asiantuntijaosaamisen rooli ja kohdentuminen 

yrityksissä
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Satakunnan ja Rauman kauppakamarien alueiden 

vastausten erot

• Asiantuntijaosaaminen on keskeisessä roolissa yritykseni ydintoiminnan 

kannalta

• Asiantuntijaosaaminen kohdentuu yrityksessäni tarkoituksenmukaisella 

tavalla
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Entä tulevaisuudessa?

• Seuraavan viiden vuoden aikana:
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Satakunnan ja Rauman kauppakamarien alueiden 

vastausten erot

• ostaa aiempaa enemmän ulkopuolisia asiantuntijapalveluja

• asiantuntijaosaamista tulee kohdistaa yrityksessäni eri tavoin kuin 

nykyään
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Kuvaile tarkemmin, miten asiantuntijaosaamisen 

tarpeet mahdollisesti muuttuvat yrityksessäsi 

seuraavan viiden vuoden kuluessa? (poimintoja 

avoimista vastauksista)

• ”Lakien ja asetusten muutokset, viranomaisten vaateet jne.”

• ”Suorittavampia töitä voidaan ulkoistaa ja vain vaativat 

asiantuntijatyöt jäävät itselle.” 

• ”Asiakaskäyttäytymisen muutos (digitalisaatio) voi vaikuttaa 

radikaalisti asiantuntijaosaamisen hyödyntämiseen; osattaisiin 

palvella asiakasta kaikkikanavaisesti.”

• ”Yritysten liiketoimintaprosessien, uusien markkina-alueiden, uusien 

teknologioiden ja niiden soveltamisen, uusien 

kumppanuusverkostojen ja uusien temaattisten verkostojen myötä 

asiantuntemuksen sisällöt muuttuvat kiihtyvällä nopeudella.”
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Ulkopuolisten asiantuntijapalvelujen käyttö:

Yritykseni käyttää merkittävässä määrin ulkopuolisia asiantuntijapalveluja
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Millaisia ulkoisia asiantuntijapalveluja yritykset 

käyttävät?
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Millaisia asiantuntijapalveluja yrityksesi ostaa 

ulkopuolelta? (otteita avoimista vastauksista)

• ”laboratoriopalveluja”

• ”ohjelmistoalan erityisosaajia”

• ”isännöintipalveluja” 

• ”verkkokaupan osaajia” 

• ”mm. hankinnan palveluja, auditointipalveluja”

• ”tekniikan eri osa-alueiden ja projektitoiminnan ja -

hallinnan asiantuntijapalveluja”
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Satakunnan ja Rauman kauppakamarien alueiden 

vastausten erot
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Asiantuntijoiden johtaminen

13.11.2018



Satakunnan ja Rauman kauppakamarien alueiden 

vastausten erot

• Asiantuntijoita tulee johtaa eri tavoin kuin muita työntekijöitä

• Asiantuntijoiden johtaminen on haasteellista
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Millainen yritys on mielestäsi houkutteleva 

työnantaja asiantuntijoille? (otteita avoimista 

vastauksista)

• ”Joustava, luottava ja innovatiivinen organisaatiokulttuuri, 

yksilölliset tarpeet huomioiva. Palkkauksen elementtejä 

suoriutumisen mukaan eli toimiva kokonaispaketti, jossa 

taloudellisen palkitsemisen rinnalla on ammatillisen 

kasvun mahdollisuudet.” 

• ”kehittyvä, kannustava, oppiva organisaatio, riittävän 

haasteellinen päämäärä, kasvuun pyrkivä.” 

• ”uusiutuva” 
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Asiantuntijaosaamisen tilanne Satakunnassa
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Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä

• Varovaisuus johtopäätöksissä: pieni vastausprosentti!

• Satakunnan ja Rauman alueen yritysten vastaajat 

kokivat edustamiensa organisaatioiden olevan 

asiantuntijaorganisaatioita ja että asiantuntijatyön rooli 

on keskeisessä asemassa heidän organisaationsa 

ydintoiminnan kannalta  siirtymä asiantuntijatalouteen

• Oltiin varsin tyytyväisiä siihen, miten 

asiantuntijaosaaminen kohdentuu organisaatiossa tällä 

hetkellä
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Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä

• Sen sijaan 5 vuoden päästä nähtiin tarve lisätä 

asiantuntijoiden määrää ja kohdentaa 

asiantuntijaosaamista eri tavoin kun nykyään

• Nykyiselläänkin käytettiin melko paljon ulkopuolisia 

asiantuntijapalveluja, 5 vuoden kuluttua niiden tarpeen 

nähtiin edelleen lisääntyvän

• Asiantuntijoiden johtaminen koettiin osin haastavaksi

• Riittävän ja oikeanlaisen asiantuntijuuden kouluttaminen 

alueella ja asiantuntiosaamisen saaminen alueelle 

tulevaisuuden kehittämiskohteita
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Kiitos!

kati.suomi@utu.fi terhi.tevameri@utu.fi
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