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JOHDANTO
Me kaikki haluamme onnistua työssämme. Onnistumiseen vaikuttaa keskeisesti
osaaminen. Miten osaamisen johtaminen auttaa? Tästä työkirjasta saat inspiraatiota
onnistumiseen.
Strategialähtöisen osaamisen johtamisen työkirja on yrityksesi toiminnan kehittämisen apuväline. Se auttaa
yrityksesi kokonaistilanteen hahmottamisessa ja tulevaisuuden suuntaviivojen löytämisessä. Työkirja auttaa
selkeyttämään yrityksessäsi tapahtuvaa osaamisen johtamista. Yrityksessäsi olevan osaamisen vahvuuksien ja
kehittämiskohteiden esiin nostaminen luo hyvän pohjan käytännön kehittämissuunnitelmien tekemiseen.
Työkirja on suunniteltu erityisesti mikroyritysten ja pienten yritysten johdolle, henkilöstöhallinnosta vastaaville,
yksinyrittäjille sekä yritysten kanssa osaamisen johtamisen saralla kehittämistyötä tekeville tahoille.
1.
2.

3.

Aluksi kerrotaan strategisesta osaamisen johtamisesta ja kuvataan strategisen osaamisen johtamisen
prosessi mikroyrityksille ja pienille yrityksille.
Tämän jälkeen prosessi käydään läpi kohta kohdalta. Jokaisessa kohdassa esitetään asia lyhyesti
kirjallisuuteen ja Stratos-hankkeen tuloksiin perustuen, sekä annetaan linkkejä ja esimerkkejä aiheesta.
Lisäksi esitetään kysymyksiä pohdittavaksi ja annetaan tilaa kirjata keskeisiä omia huomioita.
Viimeiseen osaan laaditaan yhteenveto yrityksen tilanteesta sekä listataan lähivuosien tärkeimmät
kehittämistoimenpiteet.
Yhdessä sähköisen osaamiskartoituksen ja aiheeseen johdattavan videon: Osaamisen
johtaminen kannattaa kanssa työkirja muodostaa tehokkaan kokonaisuuden, jolla
osaamisen johtamisessa pääsee alkuun.

Tarkoituksena on, että työkirjaa täytetään yhteistyössä osaamisen kehittämiseen osallistuvien kanssa.
Myös yrittäjä tai yrityksen toimitusjohtaja käyttää työkirjaa, mutta tehokkainta työkirjatyöskentely on
yhdessä henkilöstön kanssa.

Työkirjan sisältö on tuotettu Hämeen ELY -keskuksen rahoittamassa Euroopan sosiaalirahaston STRATOS –
Strategisella osaamisen johtamisella tuottavuutta ja työhyvinvointia mikro- ja pk-yrityksille hankkeessa.
Sen ovat toteuttaneet yhteistyössä Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, Lapin koulutuskeskus
REDU, C&Q Systems Oy ja Competence Design Oy. Hankkeessa on ollut mukana 105 yritystä, joista 70:lle on
tehty osaamiskartoitukset ja suunniteltu osaamisen kehittämisen polut. Työkirjan sisältö pohjautuu kirjallisuuteen ja kehittämishankkeessa saatuihin tuloksiin ja siinä tuodaan esiin kokemuksia ja esimerkkejä Stratos
-hankkeessa kerätystä aineistosta. Niiden ei ole tarkoitus kuvata yhtä oikeaa näkemystä tai tapaa toimia,
vaan toivomme niiden herättävän ajatuksia ja tuovan ideoita osaamisen johtamiseen ja kehittämiseen.
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STRATEGIALÄHTÖINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN
Mitä strategialähtöinen osaamisen johtaminen on?
Osaamisen johtaminen on yritysten keskeinen osaamisalue (Prusak, 1997);
”Yrityksen kilpailukyky riippuu enemmän kuin mistään muusta siitä, mitä siellä osataan,
miten tuota osaamista käytetään ja kuinka nopeasti kyetään oppimaan uutta”.
JUURI SEN VUOKSI YRITYKSEN OSAAMISTA TULEE TIETOISESTI JOHTAA.
Osaamisen johtaminen on sellaisten toimenpiteiden suunnittelua, toteutusta ja arviointia, joiden avulla
varmistetaan ne organisaation ja henkilöstön kompetenssit, jotka tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseen
(Nordhaug, 1998).
Strategialähtöiseen osaamisen johtamiseen kuuluu:
• Kriittisten osaamistarpeiden määrittely: millä osaamisella strategia toteutetaan
• Osaamisen tunnistaminen ja mittaaminen: kuka osaa ja mitä ja millä tasolla
• Piilossa olevan osaamisen tunnistamista: onko yrityksessä vielä hyödyntämätöntä osaamista
• Osaamisriskien tunnistaminen: onko toiminnassa tunnistettavissa pullonkauloja ja mitä ne ovat
• Osaamisen kehittäminen: mitä osaamista pitää vahvistaa ja miten
• Osaamistiedon ylläpito: dokumentointi ja systemaattinen päivittäminen, koulutusten hallinta
• Suunnan ja tavoitteiden asettaminen: henkilöstön osaamisresurssien käytön tehokkuuden varmistaminen.

Osaamista pitää kehittää organisaation tavoitteista lähtien, sen kiinnekohtana on yrityksen tulevaisuuden
tahtotila. Tämä lähtökohtana määritellään yrityksessä tarvittava strategisesti tärkeä osaaminen (Viitala,
2005). Osaamisen johtamisen tulee olla paitsi tulevaisuusorientoitunutta, myös systemaattista. Osaamisen
johtamisessa pitää olla ymmärrys siitä, mitä osaamista organisaation strategian menestyksellinen toteutus
vaatii.
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STRATEGIALÄHTÖINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN - ESIMERKKEJÄ
OSAAMISEN JOHTAMINEN KANNATTAA
Mikroyrityksillä ja pienillä yrityksillä osaamisen johtamisen systemaattisuus ei ole itsestään selvää. Pienet
yritykset ovat ketteriä vastaamaan asiakkaiden moninaisiin tarpeisiin. Tämä on etu, jos toiminta on suunnitelmallista:

”Pienyrittäjien on oltava ketteriä, jotta he pärjäävät. On osattava toimia tilanteen
mukaan, sillä markkinoilla säilymisen ehto on, että pystyy reagoimaan sisältä ja ulkoa
tuleviin muutoksiin.”
Toiminnasta toiseen poukkoileminen sen sijaan hajottaa myös osaamisen käyttämistä strategisella tavalla
hyödyksi. Tärkeää on pohtia erikoistumisen etuja ja haasteita, verrattuna moneen eri suuntaan joustavaan
toimintaan. Nämä teemat nousevat esiin erityisesti mikroyrittäjien kanssa keskusteltaessa ja puhuttaessa
tuotteistamisesta ja sen tärkeydestä sekä oman osaamisen ja palvelutarjooman esiin tuomisessa:

”Tulisi ehkä valita joku osaamisalue ja pitäytyä siinä ja kehittyä siinä. Minusta
tuntuu, että esim. tuotteistamista ajatellen ei ole uskottavaa, että on kaikkien
alueiden asiantuntija”.
Strategiaorientoituneella ja systemaattisella osaamisen johtamisella organisaatiot vahvistavat työntekijöiden
ammattitaitoa, ohjaavat muutosta, rakentavat kilpailuetuja sekä haluamaansa tulevaisuutta. Tätä kautta saadaan
aikaan positiivisia vaikutuksia myös työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Osaamiskartoitus on tavallisesti osaamisen
johtamisen lähtökohta, sillä sen avulla selvitetään yrityksessä käytössä oleva osaamisresurssi. Osaamiskartoitukset
toimivat tärkeänä työkaluna järjestelmällisessä osaamisen johtamisessa, erityisesti mikäli osaamiskartoitus
toistetaan määräajoin ja sen kautta seurataan osaamisen johtamiseen tehtyjen panostusten vaikutuksia.

Osaamiskartoituksista ja osaamisen johtamiseen panostamisesta
on paljon hyötyjä kuten Stratos-hankkeessa on havaittu:
• Osaamiskartoitus ja siihen liittyneet toimenpiteet ovat lisänneet työmotivaatiota ja sitä kautta tuottavuutta.
• Osaamiskartoituksen yhteydessä tulee määriteltyä, mitä osaamista tarvitaan strategian
ja vision toteuttamiseen.
• Jos kaikkea tarvittavaa osaamista ei yrityksessä ole, tulee suunnitella miten se hankitaan:
koulutuksilla, verkostoitumisella, rekrytoinneilla, jne.
• Työntekijöiden vahvuuksien tunnistaminen on parantunut
• Työntekijöiden kehittämisen kohteiden tunnistaminen on parantunut
• Osaamisen johtamiseen panostaminen on auttanut rajaamaan tarjontaa ja löytämään
”jarruja” omasta toiminnasta.
• Tuottavuus, yhteinen tekeminen, tiimityö ja ihmisten välinen kanssakäyminen on lisääntynyt
ja verkostosuhteet ovat parantuneet
• Osaamiskartoitus on tukenut sen selkeyttämistä, mihin tulee panostaa ja mitkä tekijät ovat vahvuuksia
• Yksinyrittäjän näkökulmasta hyötynä on voimavarojen suuntaaminen paremmin ja keskitetymmin

Osaamisen johtamisen tulokset näkyvät siis kehittyneempinä toimintatapoina, tuotteina ja palveluina,
innovaatioina ja lopulta parantuneena taloudellisena tuloksena (Coates, 1999; Sher & Lee, 2004). Osaamisen
johtaminen palkitsee myös hyvänä työn hallintana, joka puolestaan lisää henkilöstön työtyytyväisyyttä ja
työhyvinvointia (Laine, 2013).
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Työhyvinvointi on jokaisen henkilökohtaisesti kokema tila ja siihen vaikuttavat monet tekijät: oma terveydentila ja
elintavat, oma elämäntilanne, työympäristöön liittyvät tekijät (melu, lämpö, sisäilma, ergonomia, viihtyisyys ym.),
johtamiseen liittyvät tekijät (esimiehen johtamistapa, tuki ja palkitseminen), työyhteisöön liittyvät tekijät (työpaikan
ihmissuhteet, työpaikan henki ym.), työhön liittyvät tekijät (työn kuormitus, työn sisältö ym.) ja työuraan sekä työhön
liittyvät epävarmuustekijät (pätkätyöt, työsuhteen varmuus, omaan uraan liittyvät muutostekijät) (Laine, 2013).
Henkilöstön hyvinvointi ja siitä huolehtiminen on tärkeää nähdä strategisesti merkittävänä asiana. Strateginen hyvinvointi tarkoittaakin ”henkilöstön terveyden ja hyvinvoinnin huomioimista osana liiketoiminnan ja henkilöstöjohtamisen
tavoitteita. Se on suunnitelmallista toimintaa, jolle on määritelty tavoitteet, vastuut, resurssit ja jota seurataan
säännöllisin mittauksin yritys- ja yksilötasolla. Strategisella hyvinvoinnilla on selkeä vaikutus henkilöstötuottavuuteen ja sen kautta liiketoiminnan kannattavuuteen.” (Aura, Ahonen & Ilmarinen, 2011).
Stratos-hankkeessa mukana olleet yritykset ovat edistäneet henkilöstön työhyvinvointia mm. seuraavilla keinoilla:
• järjestetty koulutusta tietojärjestelmien käyttöön ja viestinnän parantamiseen
• tiedon kulkua organisaatioiden sisällä on kehitetty
• palaverikäytäntöjä on kehitetty eli käytössä on nyt tarpeenmukaiset säännölliset palaverit
• yksittäisten työtekijöiden vahvuudet ja heikkoudet tunnistetaan ja ne huomioidaan työnkuvissa
• johtamisen osalta osaamiskartoitukset on linkitetty kiinteästi osaksi kehityskeskustelua ja ne toimivat
pohjana henkilökohtaiselle suunnitelmalle.

Stratos-hankkeessa yritykset tekivät seuraavia huomioita strategisesta osaamisen johtamisesta:
• Systemaattinen osaamisen johtaminen varmistaa, että ollaan tekemässä oikeaa asiaa oikeaan aikaan.
• Osaamisen johtaminen auttaa miettimään mitä lisäarvoa verkostoista ja muista palveluntuottajista saadaan.
• Yrityksen osaamisen tarkoitus on tukea liiketoimintastrategiaa. Sen toteutuminen varmistetaan henkilöstö
johtamisen keinoin. Osaamisen johtamiseen liittyy suunnitelma siitä, millä henkilöstöresursseilla
liiketoiminnan tavoitteisiin päästään.
• Osaamisen johtaminen takaa jatkuvuuden.
• Osaamisella on kytkentä yrityksen strategiaan ja siihen mitä tavoitellaan.
• Osaamisen johtamisessa luodaan yhteiset pelisäännöt.
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Stratos-hankkeen työpajoissa olemme keskustelleet paljon osaamisen johtamisesta,
ja kokosimme ajatuksiamme yhteen kuudeksi vinkiksi. Vinkeissä muistutetaan osaamisen
johtamisen merkityksestä ja autetaan aloittamaan systemaattiset osaamisen
johtamisen prosessit.
VINKKI 1:
Havahdu osaamisen merkitykseen
– Lopeta lykkääminen, häviät rahaa joka päivä
•
•
•
•
•
•
•

Pohdi, mikä on nykyosaamisen merkitys tulevaisuudessa, mitä tarvitaan mitä ei?
Käy läpi yrityksen kriittisimmät osaamiset nyt ja tulevaisuudessa
Käytätkö kristallipalloa vai laaditko vaihtoehtoisia skenaarioita tulevaisuudesta?
Onko yritykselläsi visio ja strategia, entä henkilöstöstrategia?
Puhu avoimesti liiketoiminnan kehittämisestä
(sekä omassa organisaatiossa että muille)
Taklaa osaamiskuilut: missä tarvitaan lisää tai uudenlaista osaamista

VINKKI 2:
Ongelmien ratkominenkin on osaamista, joka luo pitkäjänteistä kilpailuetua –
Osaa myös analysoida, ymmärtää ja kehittää
• Sanoita myös vaikeampia osaamisia, kuten kehittäminen,
ongelmanratkaisukyky ja asenne
• Paljonko aikaa käytät kehittämiseen? Muista 80/20 -sääntö.
Käytä 80 % ajasta tekemiseen, 20 % kehittämiseen.
• Pohdi kumpaa kannattaa kehittää: vanhaa vai uutta?
• Kannustetaanko yrityksessänne kehittämiseen?
• Millainen on yrityksesi kehittämiskulttuuri?
• Onko yrityksessäsi lupa toimia eri tavalla?

VINKKI 3:
Tiukkojen tehtäväkuvausten sijaan on hyvä tunnistaa tarvittavat osaamiset –
Laadi osaamisvisio
• Mitä osaamista tarvitsemme tulevaisuudessa?
• Miten, mistä ja milloin nyt ja tulevaisuudessa tarvittava osaaminen hankitaan?
• Osaamista voi hankkia monella eri tavalla esim. koulutuksella,
rekrytoimalla osaamisprofiilin kautta,
verkostoitumalla osaamisperusteisesti (osaamisheimo), sisäisellä mentorointi
• Laadi tehtäväkohtaiset osaamisprofiilit
• Kaikkea ei tarvitse osata itse, vaikkapa kirjanpitoa
(erityisesti yksinyrittäjien kannattaa pohtia)
• Keskity ydinliiketoimintaan ja uskalla luopua turhasta!

VINKKI 4:
Nopeissa muutostilanteissa myös osaamisen täytyy joustaa kuin ”ameeba”
– Luovu vanhasta ja hanki uutta osaamista nopeasti
•
•
•
•
•
•
•
•

Osaamisen tulisi olla joustavaa, mutta ei poukkoilevaa
Reagointi muutoksiin on nopeampaa ja helpompaa
kun tunnet henkilökunnan / organisaation osaamisalueet
”Turhien” osaamisalueiden tunnistaminen ja karsiminen – uskalla luopua
”turhasta” osaamisesta
Kehityskeskustelut – luo henkilöstölle mahdollisuus henkilöille
kehittyä yrityksen mukana
Osaamiskeskustelu <-> osaamisvisio
Kerro ja jaa osaamisvisiota organisaatiossa
Päivitä osaamisprofiiliasi. Elä tätä hetkeä suunnitellen huomista.

-7-

VINKKI 5:
Positiivinen uteliaisuus ja itsensä kehittäminen palkitsevat myös
henkilökohtaisella tasolla – Haasta itsesi kehittymään joka päivä
•
•
•
•
•

Kun osaat työsi, voit paremmin
Tunnista omat taitosi ja palkitse itsesi
Tuunaa työtäsi – miten haluat tehdä työsi?
Luo ilmapiiri, jossa on lupa innostua ja tuunata
LEAN -organisaatio on aina parempi huomenna kuin tänään

VINKKI 6:
Uusi osaaminen siirtyy käytäntöön parhaiten kokeilemalla, oppimalla
ja erehtymällä – Luo kulttuuri, joka vaatii opitun viemistä käytäntöön

• Yrityksen kulttuurin tulee olla sellainen, että se tukee strategian toteuttamista
• Toimi niin, että muutokset ja kokeilut eivät herätä tuntemuksia ja pelkoa
muutoksen negatiivisista vaikutuksista omaan työhön
• KOKEILU – TESTAUS ORGANISAATION ASIAKKAILLA ON TÄRKEÄÄ
• Keskity siihen, että poistat esteitä kokeilun tieltä
(tekosyyt, kallista, aikaa vievää jne.)

STRATEGIALÄHTÖINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN – LINKKEJÄ
Lapin koulutuskeskus Redu
(Osaamisen johtaminen - Osaamisen ennakoinnista osaamisen kehittämiseen)
Ossi Aura – Henkilöstötuottavuudella tulosta
Vanhanen, R. (2008). Miten johdat osaamista
Sata johtamisen tekoa – opas arjen esimiestyöhön ja johtamiseen
Osaamisen johtaminen – yrityksissä ja organisaatioissa
Digitalisaatio osana osaamisen strategista johtamista
Miten osaamista voi johtaa sujuvasti?
Strategialähtöistä osaamisen johtamista tarvitaan
Osaamisen johtaminen elää muutoksessa

-8-

STRATEGIALÄHTÖINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN –
OMAN YRITYKSEMME TILANNE
Alla olevat väittämät auttavat sinua hahmottamaan kuinka paljon osaamisen johtamiseen yrityksessänne on tällä
hetkellä kiinnitetty huomiota. Ne toimivat myös muistutuksena osaamisen johtamisen tärkeydestä, vaikka osaamisen
johtamisen panostettaisiinkin jo hyvin.
Yrityksen strategian kannalta kriittinen osaaminen on määritelty ja sanoitettu
Tunnistamme osaamisen puutteesta johtuvat toiminnan pullonkaulat
Tiedämme, kuka osaa mitäkin ja millä tasolla
Meillä on tietoa siitä, mitä osaamista pitää vahvistaa ja miten
Olemme kehittäneet suunnan ja tavoitteiden asettamista henkilöstölle
Osaamisresurssit ovat tehokkaassa käytössä
Osaamisen johtamiseen on systemaattisia ja läpinäkyviä prosesseja
Strategian merkitys työntekijöille on selvä, miten strategia liittyy jokaiseen työntekijään
Meillä on selkeä käsitys yrityksen inhimillisestä pääomasta
Henkilöstön täydennyskoulutus on suunnitelmallista ja strategialähtöistä
Henkilöstö tietää, mitä osaamista arvostetaan
Rekrytoinnit vastaavat todellisia osaamistarpeita
Osaamisen johtaminen on edistänyt henkilöstön työhyvinvointia
Organisaation potentiaali hyödynnetään täysimääräisesti
Henkilöstön sitoutuminen yhteisiin päämääriin on hyvä
Henkilöstön mahdollisuudet vaikuttaa omaan työrooliinsa ja uraansa ovat hyvät
Henkilöstön kehittämisen investoinnit ovat oikea-aikaisia ja kohdennettuja
Osaamisen kehittäminen nähdään investointeina, ei kuluina
Työn organisointia ja työnteon tapoja on kehitetty
Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito ovat hyvät
Yhteistyö ja vuorovaikutus ovat hyvät työyhteisössämme
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OSAAMINEN JA SEN JOHTAMISEN PROSESSI
Työelämäosaaminen voidaan nähdä muodostuvan kvalifikaatioista, kompetenssista ja ammattitaidosta. Kvalifikaatiot
muodostuvat työelämän vaatimuksista, eli työssä tarvittavan ammatillisen osaamisen vaatimuksista. Vaatimukset
voivat olla tietoja, taitoja ja asenteita. Kompetenssi ilmaisee työntekijän ammatillisia valmiuksia, jotka realisoituvat
ammattitaitona. Ammattitaito on siis kvalifikaatioiden edellyttämä ja kompetenssin mahdollistama osaamista.
(Hanhinen 2010, 121.)

Kuva 1.
Työelämäosaamisen kokonaisuus (Hanhinen 2010, 87).

Kompetenssi on yksilön kykyihin ja valmiuksiin perustuva potentiaali suoriutua työn vaatimuksista.
Kvalifikaatiot ovat työn vaatimuksia, joita työntekijän tulee hallita.
Ammattitaito on työntekijän työsuorituksessa toteutuvaa kvalifikaatioiden edellyttämää ja kompetenssin
mahdollistamaa kyvykkyyttä.
Työelämäosaaminen tähtää onnistuneeseen työsuoritukseen joka taas johtaa yrityksen menestykseen.
Työelämäosaaminen lisää yksilön ja organisaation joustavuutta vastata työelämän muutoksiin.

Osaamisen johtaminen sisältää osaamistarpeiden eli kvalifikaatioiden tunnistamisen. On tärkeää hahmottaa,
millaista osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Kaikkea ei tarvitse osata yhtä hyvin. Yritykseltä vaaditaan
strategista otetta päättää, mihin osaamisiin keskitytään itse ja mitä hankitaan muualta. Henkilöstön osaamisen
tunnistamiseen on runsaasti välineitä ja niiden käyttö tekee osaamisen johtamisesta systemaattista. Osaamisen
tunnistaminen ei siis perustu ”mutu-tuntumaan” vaan mielellään monipuoliseen arviointiin. Keskusteluissa
henkilöstön kanssa mitä kenenkin tulisi osata, on johtajan mahdollista tukea yksilöjen henkilökohtaisia kiinnostuksen
kohteita ja luoda jokaiselle omat osaamistavoitteet. Tämä vaikuttaa työntekijöiden työn hallinnan tunteeseen ja
motivaatioon ja edistää siten myös työhyvinvointia. Kun tarvittava osaaminen on määritelty, sitä voidaan hankkia
monista lähteistä ja lukemattomilla tavoilla. Systemaattisuutta osaamisen johtamiseen tuo myös se, että
osaamista ja toimenpiteiden vaikutusta arvioidaan säännöllisesti.
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Kaikki tämä kytkeytyy saumattomasti yrityksen arvoihin, visioon ja strategiaan. Osaamisen johtaminen lähtee
tavallisesti yrityksen visiosta ja strategista, jolloin ne määrittävät millaista osaamista yrityksessä tarvitaan.
Toisaalta osaamisen johtaminen erityisesti pienissä yrityksissä voi lähteä yrityksessä jo olemassa olevasta
osaamisesta, jolloin lähdetään miettimään, millainen visio käytössä olevalla osaamisella mahdollistuu.
Seuraavassa kuviossa on tuotu esiin osaamisen johtamisen kokonaisuus erityisesti mikro- ja pk-yrityksissä.

Kuvio 2.
Osaamisen johtaminen mikro- ja pk-yrityksissä. Stratos-hankkeen viitekehys. (C&Q Systems Oy, Taina Hanhinen 2016.)

Yksin- ja pienyrittäjien osaamisen johtamisen prosessia määrittävät sekä sisäinen että ulkoinen toimintaympäristö.
Stratos-hankkeessa saatujen tulosten mukaan pienissä yrityksissä ja erityisesti 1–2 henkilön mikroyrityksissä
vaikuttavat yhtä aikaa sekä osaamisen johtamiseen että strategiatyöhön toimintaympäristö, verkostot, asiakkaat,
itsensä johtaminen ja yrittäjäidentiteetti.
”Strategia tuo keskeiset painopistealueet ja ohjaa toimintaa. Se luo suuntaa eli toimii tiekarttana”. Vaikka
yrittäjillä ei aina välttämättä ole käytössä strategiaa kirjallisena, strategisia linjoja tuodaan esiin ainakin liiketoimintasuunnitelmassa. On tärkeää ymmärtää strategian merkitys ja pystyä kuvaamaan se suullisesti tarpeen
vaatiessa esim. yhteistyökumppaneille tai rahoittajille. Strateginen ajattelu linkittyy vahvasti yrittäjien osaamiskartoituksissa tunnistettuihin ydinosaamisalueisiin. Lisäksi visio asiakkaille tuotettavasta arvosta vaikuttaa
vahvasti yrittäjän strategiseen näkemykseen.

”Yksinyrittäjän tärkeintä osaamista ovatkin kontaktit ja verkostot, joiden
rakentamisessa auttavat sosiaaliset taidot ja kyky sanoittaa omaa osaamista
ja katsoa sitä eri näkökulmista”.

- 11 -

Yrittäjien mielestä tyytyväinen asiakas hyödyttää myös heitä. On tärkeää kuunnella asiakasta ja oppia tuntemaan
heidät. Asiakkaiden löytäminen on toki haasteellista ja asiakashankinnassa onkin tärkeää muokata omaa viestiä
kohderyhmän mukaan. Yhteistyö toisten yrittäjien, liiketoiminnan kehittäjien ja asiakkaiden kanssa on tärkeä tuen
ja resurssien lähde esimerkiksi palvelujen kehittämisessä ja tuotteistamisessa. Toiset yrittäjät voivat toimia yksinyrittäjille myös työyhteisönä: ”Verkostojen hyödyntäminen, ne voivat olla se (työ)yhteisö”
Oman itsensä johtaminen on tärkeä osaamisalue ja myös siitä on Stratos-hankeen aikana keskusteltu paljon
yrittäjien kanssa. Muun muassa konkreettiset työsuunnitelmat uusien asiakkaiden kontaktointiin ja siihen valmistautumiseen ovat tärkeitä välineitä oman työn johtamisessa. Mikroyrittäjien kohdalla ketteryys on myös tärkeä
ominaisuus, vaikkakin se voidaan nähdä sekä vahvuutena että heikkoutena. Ketteryys merkitsee sitä, että on mahdollisuus nopeasti päättää ja lähteä mukaan uusiin juttuihin, mutta jos uusiin juttuihin lähtee liiaksi mukaan voi oma
päämäärä kadota. ”Ja miten löytää tasapaino keskittymisen ja hyvinkin erilaisten asiakkaiden palvelemisen ja
räätälöinnin välillä?”
”Entä yrittäjäidentiteetin muotoutuminen? – sitä pitää myös aktiivisesti rakentaa”. Yrittäjäidentiteetti on noussut
keskusteluissa esiin hyvin tärkeänä asiana ja sen muodostuminen onkin jatkuva ja pitkäkestoinen prosessi yrittäjien
mielestä. Toisten yrittäjien rooli sparraajina ja mentoreina koetaan tärkeänä. Paljon on keskusteltu myös epäonnistumisesta, ja siitä kuinka se ei saa määrittää yrittäjää ihmisenä. Yrittäjäidentiteetin nähdään vaikuttavan paljon
siihen myös siihen, miten yrittäjä toimii asiakkaiden kanssa. Vahva identiteetti ja tuntemus omasta osaamisesta
auttavat oman osaamisen esille tuomisessa. Asiakkaiden kanssa tulee toimia kohteliaasti ja rakentavasti, mutta
omaa osaamista voi tuoda esiin rohkeasti ja ”nöyristelemättä”.

Yrittäjät kokivat strategisesti tärkeiden osaamisalueiden ja kehityskohteiden tunnistamisen tärkeäksi. Osaamiskartoituksen avulla on mahdollista erottaa yrityksen tarvitsema osaaminen yrittäjän omasta osaamisesta ja
sitä kautta nähdä, mitä osaamista kannattaa etsiä yhteistyökumppanien ja verkostojen kautta. Osaamiseen
liittyvistä seikoista on hyödyllistä keskustella toisten yrittäjien kanssa, kuten yksi yrittäjiltä totesi työpajaan
tullessa: ”Oli ihana tulla tänne, kun tämä on osaamisklinikka”.
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1.

YRITYKSEN ASIAKASTARPEET JA STRATEGIA

Visio ohjaa osaamisen johtamisessa ajattelemaan myös tulevaisuutta ja tulevaisuuden osaamistarpeita.
Strategia tarkoittaa suunnitelmaa, jolla pyritään saavuttamaan tavoiteltu visio ja päämäärä.
Strategian päämääränä markkinoilla on saavuttaa kilpailuetua suhteessa kilpailijoihin.

Organisaation liiketoiminta ja sen johtaminen perustuu strategiaperustaan: visioon, toiminta-ajatukseen ja
arvoihin. Visio ja strategia puolestaan toimivat määräävänä lähtökohtana ja kehyksenä tavoiteltavan osaamisen
määrittelylle organisaatiossa (Hanhinen, 2010). Yksinkertaisimmillaan strategia voidaan määritellä ideaksi siitä,
miten yritys saavuttaa tavoitteensa. Strategisessa ajattelussa voidaan ottaa kokonaisvaltaisesti huomioon ulkoinen
ympäristö (yhteiskunta, markkinat, asiakas ja teknologia), organisaation tavoitteet (sekä visio että tarkemmin
määritellyt tavoitteet), ja organisaation resurssit (sekä aineelliset että aineettomat). Silloin strategia merkitsee
sitä, että organisaatiossa olevat resurssit saadaan vastaamaan ulkoista ympäristöä tulevaisuuden tavoitteiden
saavuttamiseksi (Drucker, 2004; Luoma, 2000). Siksi on tärkeää, että yritys määrittelee sen ydinkyvykkyydet ja
kriittisen osaamisen, sillä ne ovat osaamisia joiden laatu ja riittävyys tulee ensisijaisesti varmistaa. Toisaalta
liikkeelle voidaan lähteä myös organisaatiossa olevasta osaamispohjasta. Se voi tuottaa ideoita, mahdollisuuksia
(mutta myös rajoituksia) vision ja strategian luonnille (Luoma, 2000).
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YRITYKSEN ASIAKASTARPEET JA STRATEGIA – ESIMERKKEJÄ

Stratos-hankkeessa yritykset pohtivat, mihin he tarvitsevat strategiaa. Tämä oli
ensimmäinen vaihe prosessissa, jossa toteutettiin osaamiskartoitukset ja joiden
pohjalta määriteltiin yhdessä yritysten kanssa kehityspolut osaamisen johtamiseen
ja kehittämiseen. Miten strategia auttaa sinun yritystäsi?
• Strategia on kuin kartta, ”roadmap”, joka näyttää polut haluttuun päämäärään ja tavoitteisiin
ja se konkretisoi henkilöstölle keinot, joilla visioon ja päämääriin päästään.
• Strategian avulla toiminnan päämäärä pysyy kirkkaana mielessä, se auttaa pysymään linjassa.
• Strategia auttaa päämäärien asettamisessa, sen avulla uskaltaa tehdä ratkaisuja.
• Strategia kuvaa keskeiset painopistealueet ja ohjaa toimintaa - jos strategia on sisäistetty.
• Strategia tuo pysyvyyttä ja tehokkuutta sekä selkeyttää vastuualueita.
• Strategia auttaa tavoitteellisempaan toimintaan, tukee tavoitteisiin pääsyä ja hyödyttää
liikevaihdon kasvattamisessa.
• Strategian pohtiminen auttaa oman profiloitumisen löytämisessä.
• Strategia osoittaa ja kiteyttää yrityksen suunnan ja tavoitteet johdolle, henkilöstölle ja muille
sidosryhmille. Kaikki tietävät suunnan, strategia on ohje toimintaan.
• Strategia estää päämäärättömän toiminnan ja auttaa fokusoimaan toimintaa.
• Strategia asemoi yrityksen toiminnan markkinoilla ja kilpailijakentässä.
• Strategia kristallisoi, mitä ollaan tekemässä. Ei lähdetä rönsyilemään, vaan se auttaa rajaamaan toimintaa.
• Aina toiminta ei etene suunnitelman mukaan, strategian tuleekin olla joustava ja muuntautumiskykyinen
• Tavoitteet tulee olla, mutta mahdollisuuksien mukaan niitä pitää päivittää koko ajan.
• Strategia pitää yllä laatua, varmistaa laadukkaan toiminnan.
• Strategia tukee yrittäjiä yrityksen alkutaipaleella löytämään ja määrittämään omat palvelut ja päämäärän.

YRITYKSEN ASIAKASTARPEET JA STRATEGIA – LINKKEJÄ
,

Tietoa/linkkejä strategian/strategiaperustan laatimisesta ja päivittämisestä:

Onnistumisen taito – artikkelit strategiasta ja verkostoista
Pk-yritysten johtamis- ja kehittämistyökalupakki:
Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Oulun Lääninhallitus yhteisyössä Euroopan sosiaalirahasto.
Ville Tolvanen/ Kirjoituksia mm. johtamisesta, strategiasta, digitalisaatiosta ja markkinoinnista
Asiakaskokemuksen strategian 6 elementtiä
Strategiatyö. Digitalisoinnin opas/Digitalisoinnin onnistumisen edellytyksiä /Strategiatyö

YRITYKSEN ASIAKASTARPEET JA STRATEGIA – POHDITTAVAKSI:
MILTÄ YRITYKSEMME TOIMINTA NÄYTTÄÄ TULEVAISUUDESSA?
•
•
•
•
			
•
•
•
			
•
			

Millaista tulevaisuutta kohti olemme menossa?
Millaisia megatrendejä ja heikkoja signaaleja on ennakoitavissa?
Miten ja mihin suuntaan asiakkaiden käyttäytyminen, tarpeet ja odotukset ovat muuttumassa?
Miten astua asiakkaan saappaisiin, ja rakentaa onnistunut asiakaskokemus?
Kaipaavatko asiakkaamme tulevaisuudessa meiltä erityisesti positiivisia yllätyksiä?
Mitä teknologian kehitys ja digitalisoitumisen jatkuminen merkitsee meidän kannaltamme?
Millaisia muutoksia on ennakoitavissa kilpailijoiden toiminnassa?
Tulevaisuuden kuvan määrittelyn jälkeen voit miettiä, millaista osaamista yrityksessä
ja yhteistyökumppaneilla pitäisi olla jatkossa?
Miten tunnistaa ja löytää oikeat kumppanit sekä kytkeä heidät johtamiseen, toteuttamiseen
ja kehittämiseen (esim. markkinoinnissa)?
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YRITYKSEN ASIAKASTARPEET JA STRATEGIA OMAN YRITYKSEMME TILANNE

Yrityksen keskeiset asiakkaat ovat:

Yrityksen toiminta-ajatus ja palvelulupaus:

Yrityksen asiakassuhteisiin liittyvät arvot ovat:

Yrityksen visio on /mitä haluamme olla tulevaisuudessa:

Mitkä ovat yrityksemme ydinkyvykkyydet?

Miten pääsemme haluamaamme tavoitteeseen?
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2. OSAAMISVAATIMUKSET
Jotta yrityksen osaaminen mahdollistaa vision tavoittelun, on tiedettävä, mitä osaamista strategian toteuttaminen
edellyttää. Osaamistarpeet on siis määriteltävä ja on pohdittava, mikä on yrityksen keskeisissä prosesseissa
tarvittava osaaminen. Osaamistarpeet on osattava myös priorisoida. Eri osaamiset ovat merkitykseltään eri
tasoisia liiketoiminnan menestykselle ja vision saavuttamiselle. Kaikki osaaminen ei ole yhtä tärkeää. Osaamistarpeet
tulee myös sanallistaa yrityksen yhteiselle kielelle. Sanallistaminen kannattaa tehdä osaamiskuvausten, ei tehtäväkuvausten muodossa. Myös hankalasti määriteltävät osaamiset tulisi sanoittaa. Mitä yrityksessä tarkoitetaan
esimerkiksi kehittämisosaamisella tai hyvällä asenteella?
Stratos-hankkeessa mukana olleissa yrityksissä tärkeiksi osaamisvaatimuksiksi nousivat yrittäjyyteen,
liiketoimintaan ja talouteen, myyntiin ja markkinointiin, esimiesosaamiseen sekä asenteisiin liittyvät osaamisaluekokonaisuudet. Näihin osa-alueisiin keskittyy myös sähköinen osaamiskartoitus, jonka voi tehdä osoitteessa:
www.redu.fi/stratos. Osaamisalueiden alta löytyy mm. seuraavia tärkeitä osaamisia, joiden tasoa voi arvioida:

YRITTÄJÄOSAAMINEN

ESIMIESOSAAMISET

Esiintymistaito, Neuvottelutaito, Strategisen suunnittelun
elementtien hallinta, Kyky toimeenpanna tavoitteiden
mukainen toiminta ja sen seuranta, Asiakaslähtöinen
toimintatapa ja asiakaslähtöisyyden ymmärtäminen,
Tuotteistamiseen liittyvä osaaminen, Liikeidean muuttaminen tuottavaksi toiminnaksi.

Dialogitaidot, Yhteisen ymmärryksen rakentamisen taidot,
Tavoitteiden mukaisen toiminnan seuranta-, valvonta- ja
ohjaustaidot, Henkilöstöhallintoon ja työsuhdeasioihin
liittyvä osaaminen, Työyhteisön ilmapiirin rakentamiseen
ja kehittämiseen liittyvä osaaminen, Kyky toimia esimiehenä elivät esimiestaidot, Osaamisen systemaattiseen
johtamiseen, Kehittämiseen ja varmistamiseen liittyvä
osaaminen.

LIIKETOIMINTAAN JA TALOUTEEN
LIITTYVÄ OSAAMINEN
Liiketoiminnan potentiaalisten kasvutekijöiden tunnistaminen, Talousosaaminen, Budjetointiosaaminen, Kannattavuuden seurantaan liittyvä osaaminen, Hankintaosaaminen, Suhteiden luomisen ja verkostoitumisen taidot
sekä kumppanuusajattelun sisäistäminen, Markkinoiden
kehityksen ja trendien tuntemus.

MYYNTI JA MARKKINOINTI

ASENNE
Luotettavuus, Ihmissuhdetaidot, Omasta työhyvinvoinnista ja työssäjaksamisesta huolehtiminen, Omien
töiden organisointikyky, Suunnittelu- ja priorisointitaidot,
Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen sekä
itsensä kehittämishalu ja itsensä ajan tasalla
pitäminen, Oma-aloitteisuus, Ammattiylpeys.

Asiakkaan kuuntelemisen taito, Asiakkaan henkilökohtainen
kohtaaminen sekä kommunikointi- ja vuorovaikutustaidot, Kaupan päättämisen taito, Ohjaus ostopäätöksen
tekemiseen, Hinnoitteluosaaminen, Tarjousten tekemiseen liittyvä osaaminen, Kaupan päättämisen taito.
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OSAAMISVAATIMUKSET – ESIMERKKEJÄ
Yrityksessä tarvittava substanssiosaaminen voi olla mitä vain yrityksen toimialasta riippuen. Yrityksissä on myös
osaamisvaatimuksia, jotka ovat yhteisiä useimmille yrityksille. Osaamisvaatimusten merkityksiä voi arvioida
esimerkiksi asteikolla 5–1 siten, että merkityksen 5 saava osaamisvaatimus on yritykselle kriittisen tärkeä. Alla on
esimerkki markkinointiin ja myyntiin liittyvien osaamisvaatimusten priorisoinnista ja priorisoinnin vaikutuksesta
osaamiskuilujen muodostumiseen ja kehittämissuunnitelman laatimiseen: Kun henkilön osaamisen tasoa verrataan
osaamisen merkitykseen, saadaan osaamisen kuiluarvo, ja mitä korkeampi merkitys osaamisella on liiketoiminnalle
ja mitä isompi negatiivinen kuilu ko. osaamisessa on, sen suurempi on kehittämisen tarve.

Osaamisalue

Taso

Merkitys

Kuilu

Neuvottelu- ja argumentointitekniikan,
perustelun hallinta

3,18

5

-1,82

Tilaaja-asiakkaan tarpeiden tunnistaminen
ja tarpeiden ennakointiin liittyvä osaaminen

3,18

5

-1,82

Ohjaus päätöksen tekemiseen,
neuvotteluprosessin päättämisen taito

3,36

5

-1,64

Jälkimarkkinointitaidot, yhteydenpito asiakkaisiin,
asiakkaiden jälkihoitoon liittyvä osaaminen

3,28

4

-0,72

Kyky tunnistaa ja konkretisoida myytävän
palvelun kilpailutekijät

3,32

4

-0,68

Uusien markkina-alueiden löytäminen,
markkinamahdollisuuksien tunnistamisen taito

3,35

3

+0,35

OSAAMISVAATIMUKSET- LINKKEJÄ
C&Q Systems Oy
Sari Leskinen, 21.3.2016 / Blogit Miten strategisten osaamisten määrittely kannattaa toteuttaa?
Puhakka, A., Sihvo, P., Väyrynen, k., Häkkinen, M., Kukkonen, T. (2011). eOSMO – Osaamisen hallinnan työkirja:
eOSMO –hanke, yhteistyössä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto
ja Pohjois-Karjalan aikuisopisto.
Osaamisen ennakointifoorumin ennakointisuunnitelma
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OSAAMISVAATIMUKSET – POHDITTAVAKSI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mitkä ovat tärkeimmät kriittiset menestystekijämme?
Mikä on ydinosaamisemme?
Miten erilaistumme kilpailijoista?
Mitkä osaamiset tulevaisuudessa yrityksessämme korostuvat?
Mitä aivan uutta osaamista tullaan tarvitsemaan?
Mitkä ovat liiketoiminnan haasteet (nyt ja tulevaisuudessa)
Mitä liiketoiminnan haasteita tunnistetaan, miten seurataan ympäristöä uusien
mahdollisuuksien löytämiseksi?
Mitä vaikutuksia ennakoitavissa olevilla muutoksilla on toimintaamme ja osaamisvaatimuksiimme?
Mitkä osaamiset ja osaamistarpeet ovat tärkeimpiä? Niitä, joita välttämättä tarvitaan toiminnan
tavoitteiden saavuttamiseksi?
Minkälaisia asenteita edellytämme henkilöstöltämme työyhteisössämme ja toimiessamme
asiakasrajapinnassa. Millä osaamisella ja asenteilla henkilöstö toteuttaa organisaation arvoja?
Millä osaamisella toteutamme yrityksemme toiminta-ajatusta?

OSAAMISVAATIMUKSET - OMAN YRITYKSEMME TILANNE
Mitä osaamista tarvitsemme visiomme toteuttamiseen?

Mitä tietoja, taitoja ja asenteita eri ammattiryhmiltä yrityksessämme tällä hetkellä työssään edellytetään?

Mitä yrityksen keskeisissä prosesseissa tarvittava ammatillinen osaaminen on?
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3. OSAAMISEN TUNNISTAMINEN

- 19 -

Osaamisvaatimusten määrittelyn jälkeen henkilöstön osaaminen on kartoitettava ja tunnistettava, jotta tiedetään
mitä osaamista yrityksessä jo on ja mitä osaamista tulee hankkia. Hyviä osaamisen tunnistamisen keinoja löytyy
paljon. Seuraavassa esimerkkejä osaamisen tunnistamisen välineistä:
Kehityskeskustelut

Perinteisten kehityskeskustelujen sijasta voidaan pitää osaamiskeskusteluja, jolloin keskustelu painottuu kvalifikaatioihin, kompetenssiin ja
ammattitaitoon

Säännölliset osaamiskartoitukset

Tarjolla on erilaisia maksullisia ja maksuttomia osaamiskartoituksia.
Olennaista on tehdä kartoituksesta säännöllisin väliajoin toistuvaa,
jotta osaamisen kehittäminen on pitkäjänteistä ja osaamisen kehittämiseen valittujen kehityspolkujen vaikutukset saadaan näkyviin.

Työkirjat/tehtäväkuvaukset

Tehtäväkuvaukset voivat olla hyödyllisiä, mutta pohdi myös osaamiskuvausten tekemistä. Eli mitä osaamista erilaisissa tehtävissä tarvitaan työtehtävien kuvauksen sijaan tai sen lisäksi.

Henkilökohtaiset
kehittymissuunnitelmat

Jokaisella työntekijälle laaditaan kehittymissuunnitelma ja sitä
päivitetään tasaisin väliajoin.

Henkilöstöstrategian laatiminen,
päivitys

Henkilöstöstrategian avulla yrityksessä oleva osaaminen on suunnitelmallisesti strategisten tavoitteiden mukainen. Se on osaamisen
johtamisen väline, joka tukee muutostilanteissa ja auttaa omalta osaltaan varmistamaan yrityksen elinkelpoisuutta ja kilpailuedun kehittämistä. Henkilöstöstrategia voi myös toimia työkaluna ketteryyden
varmistamisessa oikein hyödynnettynä.

Henkilökohtaiset 360°
- kartoitukset

270°- 360° - kartoituksissa henkilön oman arvion lisäksi osaamista
arvioivat esimies, kollegat ja mahdollisesti myös alaiset.

Yhteiskehittäminen

Yhteiskehittäminen merkitsee tavoitteellista yhteistyötä, jota voidaan
tehdä niin asiakkaiden kuin muiden yhteistyökumppaneiden kanssa
tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä tai yritykseen tulevaisuuden
suunnittelussa. Yhteiskehittämisen luonnollisen alustan muodostavat
erilaiset työpajat, joissa vaihdetaan ajatuksia, ideoidaan ja suunnitellaan
tulevaa ja yhteistyötä. Työpajatyöskentelyn kautta voidaan saada
esiin myös piilevää osaamista, jota on sekä omassa yrityksessä että
yhteistyökumppaneilla ja asiakkailla, yhteistyöverkostoissa.

Organisaation sisäinen viestintä ja
systemaattiset viestintäkäytännöt

Avoin viestintä ja yhteistyö tukevat osaltaan siinä, että tunnetaan ja
tunnistetaan yrityksessä oleva osaaminen ja saadaan se hyödynnettyä
mahdollisimman hyvin.

Organisaatiotason
kehittämissuunnitelmat

Organisaation kehittämissuunnitelmat voivat olla Markkinointisuunnitelma, Tuotekehityssuunnitelma, Tuotanto- ja logistiikkasuunnitelma
tai Rahoitus- ja taloussuunnitelma

Henkilöstöja koulutussuunnitelma

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma laaditaan vuosittain yhteistoimintaneuvotteluissa työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Henkilöstön koulutus mahdollistaa myös
yrityksen veroedun työnantajan koulutusvähennys kautta.
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OSAAMISEN TUNNISTAMINEN – ESIMERKKEJÄ
Stratos-hankkeen mikro- ja pienyrityksissä osaamista on tunnistettu mm. seuraavin menetelmin:
Osaaminen tunnistetaan:
• itsearvioinnilla
• kehityskeskusteluissa
• keskustelemalla osaamisesta kollegan tai vertaisen tai esim. yritysneuvojan kanssa
• toteuttamalla osaamiskartoitus, mittaamalla kompetenssit ja kvalifikaatiot
(ei välttämättä aina tarjoa uusia signaaleja kehittämiseen, mutta voi vahvistaa ajatuksia)
• seuraamalla liiketoimintaympäristön muutoksia, esimerkiksi digitalisaation mukaan
tuomia haasteita ja mahdollisuuksia toiminnalle
• laatimalla prosessikuvaukset ja päivittämällä niitä
• osallistumalla henkilöstön kvalifikaatioiden määrittelyyn ennen osaamiskartoitusta
• asiakaspalautteen perusteella
• tuntemalla henkilökohtaisesti työntekijät
• kysymällä käyttämättömästä potentiaalista työntekijöiltä (osaaminen ja kyvykkyydet,
joita ei tarvitse tämän hetken työssä) kun laaditaan prosessikuvauksia (työtehtävien kuvaukset)
• pitkällä kokemuksella organisaatiosta
(pois lukien piilossa olevat kyvykkyydet, joita on vaikeampi tunnistaa)
• tarkastelemalla ansioluetteloita
• keskustemalla paljon osaamisesta, kompetensseista ja kehittämisalueista

Stratos-hankkeessa mukana olleet yritykset huomasivat hyötyjä
osaamiskartoituksesta osaamisen tunnistamisen apuvälineenä:
• Yrityksen kokoluokasta riippumatta osaamiskartoitus voi erityisesti tukea
osaamisen nykytilan ja kehittämiskohteiden tunnistamista.
• Saamansa tiedon perusteella yritykset voivat kehittää henkilöstönsä osaamista.
• Erityisesti mikro- ja pienyrityksissä osaamiskartoitus voi toimia johtamisen tukena mm.
kehityskeskustelujen ja rekrytointipäätösten pohjana.
• Osaamiskartoitusten avulla osaaminen tulee näkyväksi ja se helpottaa osaamisen arviointia
ja kannustaa henkilöstöä kehittämään osaamistaan.
• Osaamiskartoitus selkeyttää organisaation toimintaa ja osaamisen merkitystä liiketoiminnalle.
•

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN – LINKKEJÄ
Sari Leskinen 15.3.2016 / Blogit Ovatko osaamiskartoitukset turhia?
Osaamisen tunnistamisen työkirja, joka painottuu opiskelijan osaamisen tunnistamiseen
http://www04.edu.fi/liiketoimintasuunnitelma/addcollapsing.asp?file=kehittamissuunnitelmat.htm&toggle=8&dummy=8
http://tem.fi/henkilosto-ja-koulutussuunnitelma
Mahdollistaa veroedun = työnantajan koulutusvähennys
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48458/tyonantajan_koulutusvahenny/
https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/tyonantajan-abc/osaamisen-kehittaminen-316330
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OSAAMISEN TUNNISTAMINEN – POHDITTAVAKSI
•
•
•
•
•
•
•
•

Miten yrityksemme hyötyy osaamisen kartoittamisesta?
Miten nykyosaamistamme voidaan hyödyntää tulevaisuudessa entistä paremmin?
Miten osaamiskartoitus voisi olla ratkaisu työyhteisömme haasteisiin?
Miten osaamiskartoitus voisi olla ratkaisu liiketoimintamme kehittämiseen?
Toimivatko prosessimme nykyisellä osaamisella?
Olemmeko tunnistaneet henkilöstömme piilossa olevan osaamisen?
Olisiko yrityksessämme tarve kartoittaa moniosaajuutta?
Riittääkö meille osaamisen tunnistamisessa itsearvioinnit, vai pitäisikö niitä
täydentää esimies-, kollega- ja/tai alaisarvioinneilla?
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OSAAMISEN TUNNISTAMINEN – OMAN YRITYKSEMME TILANNE
Mitä osaamisen tunnistamisen välineitä yrityksessämme on käytössä ja mitä voisimme vielä ottaa käyttöön?
Osaamisen tunnistamisen väline
Kehityskeskustelut

Säännölliset osaamiskartoitukset ”manuaalisesti”
esim. Excel-taulukoilla.

Säännölliset osaamiskartoitukset tarkoitusta
varten suunnitelluilla
ohjelmistoilla
Työkirjat/
tehtäväkuvaukset

Henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat

Henkilöstöstrategian
laatiminen, päivitys

Henkilökohtaiset 360°
-kartoitukset

Kehittämistarpeet, mahdolliset kehityspolut

Palautteen anto,
puheeksi ottaminen

Organisaatiotason
kehittämissuunnitelmat

			

On jo
käytössä

Otetaan
käyttöön

Aikataulu

Miten käytetään/kuvaus

4. OSAAMISEN HANKKIMINEN JA ARVIOINTI
Määriteltyjä osaamisvaatimuksia ja organisaatiosta tunnistettua osaamista vertaamalla saadaan selville ne
osaamisalueet, jolla osaamista on kehitettävä. Osaamisen kehittämisen menetelmiä on lukuisia ja kannattaa valita
tarpeeseen sopiva menetelmä. Jokaiselle työntekijälle kannattaa kehityskeskusteluissa laatia henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, jossa osaamisen kehittämisen menetelmät valitaan paitsi kehitettävästä asian mukaan, myös
henkilöstön toiveet huomioiden. Osaamisen kehittymisen pitkän aikavälin seuranta ja arviointi on tärkeää. Siihen
voi käyttää samoja menetelmiä kuin osaamisen tunnistamiseen.
Osaamisen kehittäminen
• Koulutus (mitä ammattiryhmiä, mikä koulutus, kuka järjestää, mikä tavoite)
(täydennyskoulutus, ammatillinen koulutus, tutustumiskäynnit, vertaisoppiminen)
• Osaamisen sisäinen kehittäminen (esim. työkierrot, mentorointi, työnohjaus, konsultointi,
tutorointi, työnopastus, perehdyttäminen, sijaisten opettaminen, työkirjat/tehtäväkuvaukset)
• Rekrytointi (mitä osaamista halutaan, mitä rekrytoinnin työvälineitä valitaan)
• Osaamisen ”lainaaminen”, kumppanuudet, verkostoituminen
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OSAAMISEN HANKKIMISEN MENETELMIÄ– ESIMERKKEJÄ
Osaamista voi hankkia lukuisilla tavoilla. Stratos-hankkeessa mukana olleet yritykset hankkivat
osaamista mm. seuraavilla tavoilla:
Organisaation sisäinen osaamisen kehittäminen
• Sisäiset koulutukset
(esim. ohjelmistojen hallinnan
parantamiseksi, myynnin kasvattamiseksi,
lähiesimiestyön kehittämiseksi)
• Henkilöstön vertaisperehdyttäminen
• Työparityöskentely

•
•
•
•

Työkierto
Sisäinen projekti
Reflektointi ja soveltaminen
Pienryhmätyöskentely esimiesten johdolla

Mentorointi
• Tavoitteena jakaa kokeneen ja vanhemman mentorin kokemusperäistä tietoa ja viisautta
nuoremmalle, kokemattomammalle ja kehittymishaluiselle yrittäjälle tai työntekijälle. Mentorina
voi toimia kokeneempi työtoveri samasta organisaatiosta tai vaikka yksinyrittäjälle toinen yrittäjä.
Tavoitteena on edistää mentoroitavan työuran hallintaa sekä ammatillista ja henkistä kasvua.
Tekemällä oppiminen
• Monet yksinyrittäjät toivat esiin sitä, että parhaiten oppii tekemällä, kokeilun,
onnistumisien ja erehdystenkin kautta.
Verkostoissa oppiminen
• Verkostotyöpajat
• Verkosto-opintopiiri

• Benchmarking

Ulkoinen konsultointi
• Konsultointi
• Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö

• Valmentaja
• Teknisiin ratkaisuihin sparraaja

Henkilöstövaihdokset/rekrytoinnit
• Rekrytoinneissa kiinnitettiin erityistä huomiota puuttvan osaamisen hankintaan.
Yrittäjän kehityskeskustelu
• Kehityskeskustelu itseni kanssa (Kollega.fi)
Ulkoistaminen
• Sellaisten tehtävien hankkiminen yhteistyökumppaneilta, joihin itsellä ei ole riittävän
hyvää osaamista ja/tai joka ei ole oman osaamisen ytimessä.
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On tavallista, että mikro- ja pienyrityksissä osaamisen kehittymisen seuraaminen saattaa jäädä muiden
päivittäisten tehtävien ja liiketoiminnan hoitamisen jalkoihin. Kehittymisen arviointi on kuitenkin yhtä tärkeää
kuin itse osaamisen hankkiminenkin. Osaamisen arvioinnin ja seurannan menetelmät ovat usein samoja kuin
osaamisen kartoittamisen työkalutkin. Toisaalta mittareina voidaan käyttää myös talouden tunnuslukuja tai
vaikkapa laadun kehittymistä.
Stratos-hankkeessa mukana olleet mikro- ja pienyritykset arvioivat osaamisen johtamisen
onnistumista mm. seuraavin menetelmin:
•
•
•
•
•

Osaamisen kehittymisen tarkasteluun voi käyttää itsearviointia
Asiakaspalaute ja asiakastyytyväisyys toimivat osaamisen kehittymisen arvioinnin mittarina
Liikevaihdon vertaaminen tulokseen toimii mittarina
Osaamisen johtamisen onnistumista kuvaa menestyminen tuotekehityksessä
Keskustelut henkilöstön ja sidosryhmien edustajien kanssa

OSAAMISEN HANKKIMINEN JA ARVIOINTI – LINKKEJÄ
Oppisopimusopas
Verkostot pienyrittäjän tukena
Opas verkostoitumiseen

OSAAMISEN HANKKIMINEN JA OSAAMISEN JOHTAMINEN
YRITYKSESSÄMME– POHDITTAVAKSI
Osaamisen hankkiminen
• Mitä osaamista kannattaa kehittää ensimmäisenä?
• Miten tärkeäksi nähdyt osaamisen kannattaa hankkia?
• Voidaanko tarvitsemaamme osaamista hankkia organisaation sisältä vai onko se hankittava ulkoa?
• Voidaanko nykyistä henkilökuntaa kouluttaa uuteen osaamiseen tai kannattaako uudet
osaamisvaatimukset huomioida seuraavassa rekrytoinnissa?
• Mitä osaamista voidaan jakaa/kehittää organisaation sisällä ja mitä kannattaa/
pitää hankia organisaation ulkopuolelta?
• Millä menetelmillä osaamista hankitaan?
Osaamisen johtamisen menetelmien ja onnistumisten arviointi
•
•
•
•
•

Mikä strategisen osaamisen johtamisen kehityspolku valittiin?
Mitä toimenpiteitä siihen on liittynyt?
Mitä onnistumisia on saavutettu, mitä haasteita on ilmennyt?
Mitä toimenpiteitä työhyvinvoinnin edistämiseksi yrityksessä on tehty?
Onko yrityksen tuottavuus parantunut toimenpiteiden ansiosta?
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OSAAMISEN HANKKIMINEN JA ARVIOINTI – OMAN YRITYKSEMME TILANNE
Mitä osaamisen hankkimisen työkaluja yrityksessänne on jo käytössä, ja mitä voitaisiin ottaa
käyttöön lähitulevaisuudessa.
Käytännöt

On jo käytössä

Työkierto
Systemaattiset
viestintäkäytännöt
Kumppanuudet ja osaamisen ”lainaaminen”
Vertaisoppiminen
Mentorointi
Täydennyskoulutus
Ammatillinen koulutus
Tutustumiskäynnit
Verkostot
Rekrytointikäytännöt
Benchmarking
Työnohjaus
Sisäinen konsultointi
Tutorointi
Tekemällä oppiminen
Yhteistyökumppanin/toimittajan tarjoamat
koulutukset, esim. laitteistonvalmistaja
Täsmäkoulutukset (esim. myyntihenkilöstölle)
Seminaareihin osallistuminen
Vertaisoppiminen
Trendien seuraaminen sekä Internetissä että
sosiaalisen median kanavissa
Tiimityöskentely/ryhmätyöskentely
Tiedon etsiminen Internetistä
Osallistuminen
alan messuille
Työnopastus
Perehdyttäminen
Yhteiskehittäminen
Työkirjat/tehtäväkuvaukset
Omien verkostojen hyödyntäminen
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Otetaan käyttöön

Aikataulu

YHTEENVETO
Osaamisen systemaattinen johtaminen

yrityksessä

Visiomme

Strategiamme keskeiset osa-alueet

Tulevaisuudessa tarvitsemamme keskeinen osaaminen

Suurimmat osaamispuutteemme/tärkeimmät osaamisen kehittämisen kohteet

Hankimme osaamista

Arvioimme säännöllisesti yrityksemme osaamista

Kuinka usein

Miten
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UUSI LATU-URA JOKKERIN HIIHTOMESTALLE
Sodankylässä toimiva Jokkerin Hiihtomesta on laajentanut toimintaansa
tasaista tahtia. Kasvun myötä on lisääntynyt tarve kartoittaa henkilöstön
osaamistarpeita ja miettiä henkilöstöjohtamisen haasteita. Molempiin
löytyi vastaus Stratos-osaamiskartoituksesta.
Jouko ja Ollimatti HietalaJokkerin Hiihtomesta on vuonna 1993 perustettu yritys, joka pyörittää Kommattivaaran
hiihtokeskusta Sodankylässä. Rinteiden, hiihtohissien ja latu-urien kunnossapidon lisäksi yrittäjä Jouko Hietalan
luotsaama perheyritys tarjoaa monia muitakin palveluja, kuten kiinteistönhuoltoa ja koneurakointia.

Uusimpana aluevaltauksena on majoitustoiminta, jota
varten ollaan rakentamassa Bed & Breakfast-tyyppistä
majoitustilaa noin 70 matkailijalle. Yhdeksän henkilöä
työllistävän ja liikevaihdoltaan 1,0 miljoonan euron rajaa
lähestyvän yrityksen toiminnassa ovat mukana Hietalan
pojat.

”Nostimme etenkin henkilöstöasioissa reilusti kissan
pöydälle, kävimme läpi kaikki kipupisteet, kirjasimme
muutostarpeet ja tartuimme tuumasta toimeen. Porukka
hitsautui paremmin yhteen ja työilmapiiri koheni
entisestään”, Hietala kiittelee.

”Toimintojen kirjo alkoi kasvaa jo
sellaiseksi, että majoitusliiketoiminta
oli viisainta irrottaa omaksi yhtiökseen”,
Hietala kertoo.
KISSA PÖYDÄLLE STRATOKSEN AVULLA
Vaikka vetovastuuta on annettu jo seuraavalle polvelle,
venyvät yrittäjän omat työpäivät pitkiksi etenkin talven
sesonkikuukausina. Samalla se tarkoittaa, ettei kaikkiin
yrityksen kasvuun ja kehittymiseen sekä henkilöstön
osaamiseen liittyviin haasteisiin ehdi paneutua riittävästi.
”Monialayrityksen etuna on monta tukijalkaa, mutta
samalla se tietää myös fokusointi-pulmia. Jos tänä
vuonna panostan enemmän yhteen asiaan, miten käy
jonkin toisen”, Hietala muistuttaa.

Rohtoa lähdettiin hakemaan Lapin koulutuskeskus
REDU:n Stratos-osaamiskartoituksesta yhdessä yrityskehittäjä Kari Rekilän kanssa. Hietalan mukaan kartoituksen pohjalta laadittu yrityskohtainen raportti antoi
selkeän reseptin ja latu-uran eteenpäin.

ASIAKKAALLE PARASTA PALVELUA
Avointen keskustelujen, uusien ideoiden ja parantuneen
työmotivaation myötä jokaisen ”jokkerilaisen” kädenjälki
on entistä laadukkaampaa. Ohjenuorana on, että hommat
hoidetaan aina niin hyvin kuin osataan – ja vielä pikkuisen
paremmin kuin kotioloissa.
”Asiakaspalaute on ollut aina positiivista, mutta nyt
alkavat kehut välillä jopa punastuttaa. Totuus kuitenkin
on, että pienessä yrityksessä hyvin tehty työ on paras
tulevaisuuden turva. Siksi henkilöstön osaamiseen ja
motivaatioon kannattaa panostaa. Juuri tähän Stratos
on oivallinen työkalu”, Hietala tiivistää.
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Yksinyrittäjänkin toiminnan ja osaamisen kehittämisen
tulee olla suunnitelmallista eikä yrittäjyyttä saa jättää
yhden kortin varaan. ”Kyllä yrittäjyyttä aloittaessa
kannattaa pohtia, että tekemisessä pitää olla joku järki,
ettei vaan lähdetä tekemään”.
Arvostavaa valokuvausta tuottava Kristiina Ruusunen
osallistui Stratos –hankkeessa verkostojen osaamiskartoitukseen. Osaamiskartoituksesta ja mikroyrittäjien
yhteisistä verkostotapaamisista Kristiina Ruusunen
toivoi saavansa konkreettista tietoa siitä, mitä osaamistaan hänen pitäisi kehittää. Toiveena oli myös saada
sparrausta osaamisen aukkoihin esimerkiksi mentoroinnin
avulla. Tavoitteena oli siis vahvistaa omaa osaamista ja
sanoittaa sitä näkyväksi ja konkreettiseksi. Verkostokartoituksen ja keskustelujen pohjalta vahvistui käsitys
siitä, että elinikäinen oppiminen ja kehittyminen on
tärkeää. Kaikkea osaamista ei voi kuitenkaan hankkia
opiskelemalla vaan tärkeää on sparraus, vertaistuki,
rajaaminen, luopuminen ja kumppanuus.

Maarit Virran Virranliike-yritys vahvistaa organisaation
osaamista lähtökohtanaan työ ja sen tekijät – strategisia
tavoitteita unohtamatta. Hänen mukaansa osaamiskartoitusryhmästä sai vertaistukea ja sparrausta, yhteinen
aallonpituus löytyi ryhmässä nopeasti. Osaamiskartoituksen pohjalta hän sai idean kehittää oman osaamisensa
tuotteistamista ja selkeyttää yrityksensä markkina-asemaa.

Yksinyrittäjälle tärkeintä
ovatkin kontaktit ja
verkostot
Osaamiskartoitus vahvisti hänen ajatuksiaan siitä, että
yksinyrittäjällä tulee olla kumppaneita, joiden kanssa voi
tehdä asiakashankintaa. Kumppanit ovat työkavereita,
joiden kanssa voi myös vaihtaa ajatuksia. Yksinyrittäjälle
tärkeintä ovatkin kontaktit ja verkostot, joiden rakentamisessa auttavat sosiaaliset taidot ja kyky sanoittaa
omaa osaamista ja katsoa sitä eri näkökulmista.
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VEKE SAI UUTTA VIRTAA JA OSAAMISTA
Veken Kaluste on Ranualla
vuonna 1995 perustettu
huonekaluliike, jolle Stratoskartoitus antoi uusia eväitä
henkilöstöjohtamiseen ja
henkilöstön kehittämiseen.
VEKE-yrittäjät Veken Kaluste
työllistää 22 henkilöä ja
vuoden 2017 liikevaihto oli
7,6 miljoonaa euroa. Yhtiö on
kasvanut vuosien mittaan
tasaista tahtia. Ensimmäiset
myymälät avattiin 1990-luvun puolivälissä Ranualla ja
Posiolla, Rovaniemi sai puolestaan oman kalustetalonsa
vuonna 2000.

Stratos antoi
meille uusia
toimintatapoja.

Verkkokauppa tuli mukaan kuvioihin
kymmenen vuotta sitten. Yrityksen
perustaja Veijo Ranua on edelleen
aktiivisesti mukana, mutta vastuuta
on myös siirretty osaomistajina
oleville pojille Markukselle,
Matiakselle ja Miikalle.
Vuonna 2017 liikkeen nimi vaihtui
lyhyesti ja ytimekkäästi Vekeksi.
Käytännössä yhtiö kehittynyt
perinteisestä kivijalkamyymälästä
verkkokaupaksi, jolla on logistiikkakeskus sekä uudistuneet myymälät.

UUTTA OPPIA
OSAAMISKARTOITUKSESTA
Yhtiön omistajan sekä verkkokaupasta, markkinoinnista ja ostoista
vastaavan Markus Ranuan mukaan
tavoitteena on pitää vauhtia yllä
myös jatkossa.
“Aiomme kasvattaa yritystä edelleen
rivakasti, mutta kuitenkin hallitusti
ja kannattavasti. Tällainen kehittäminen vaatii kuitenkin tänä päivänä
systemaattista otetta ja suunnittelua.
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Siihen ei kiireisellä yrittäjällä välttämättä riitä aikaa”, Ranua painottaa.
Tämä oli myös yksi tärkeä syy, joka
sai kalustekauppiaat kiinnostumaan
Stratos-hankkeen osaamiskartoituksesta. Henkilöjohtamisesta tarvittiin lisää tietoa ja johtamiseenkin
kaivattiin uutta otetta.
“Stratos-kartoituksen ja siitä koostetun raportin myötä henkilöstöjohtamiseen löytyi selvästi ammattimaisempi ote. Saimme henkilöstön
kesken monia asioita puheeksi ja
pääsimme kehittämään työtehtäviä
oikeaan suuntaan”, Ranua kiittelee.
Lopputulemana on entistä parempi
tekemisen meininki ja selkeä polku
eteenpäin.
“Stratos antoi meille uusia toimintatapoja. Samalla saimme hyvän työkalun osaamisen kartoituksen
ja johtamisen tueksi”, Ranua lisää.

