STRATOS Tukena mikro- ja pk-yritysten osaamisen
johtamisessa
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STRATOS – Strategialähtöisellä
osaamisen johtamisella tuottavuutta ja
työhyvinvointia mikro- ja pk-yrityksiin
Henkilöstön osaamisen kehittämiseen on entistä tärkeämpää panostaa myös mikro- ja pk-yrityksissä.
Osaava henkilöstö voi hyvin ja on keskeinen voimavara yrityksen kilpailukyvyn ja tuotavuuden
parantamisessa. Johtamalla osaamista systemaattisesti turvataan yrityksen tavoitteiden ja päämäärien
mukainen osaaminen nyt ja tulevaisuudessa (Koskinen, 2006).
Osaavaan henkilöstöön panostaminen jää kuitenkin helposti liian vähälle huomiolle, erityisesti
mikro- ja pk-yrityksissä. Osaamisen merkitystä strategisena tuottavuustekijänä ei välttämättä
hahmoteta ja osaamisen johtamisen käytännöt ovat usein puutteelliset ja tehottomat.
Hämeen ELY-keskuksen rahoittamassa STRATOS-hankkeessa tarkasteltiin mikro- ja pk-yritysten
osaamisen johtamista. Hankkeessa mukana olleissa 70 mikro- ja pk-yrityksessä määriteltiin yritysten
tulevaisuuden osaamistarpeet ja tunnistettiin osaamiskuilut osaamiskartoitusten avulla. Lisäksi
yritysten kanssa suunniteltiin kehityspolkuja mahdollisten osaamiskuilujen paikkaamiseksi.
Tässä raportissa kuvataan mm. millaiset osaamisalueet korostuvat tulevaisuudessa mikro- ja pkyrityksissä, millaisia osaamisen kehittämistarpeita mikro- ja pk-yrityksissä on. Lisäksi tarkastellaan
millaisia kehityspolkuja ja työkaluja yritykset käyttivät osaamiskuilujen umpeen kuromiseksi.
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Tulevaisuuden osaamistarpeet mikro -ja
pk-yrityksissä
Hankkeessa
mukana
olleet
yritykset
määrittelivät
osaamiskartoitusta
varten
sellaiset osaamisalueet, joilla he katsovat
olevan merkitystä yrityksen tulevaisuuden
menestykselle.
Kaikkiaan hankkeessa kartoitettiin 91
organisaation 669 työntekijältä heidän
tulevaisuuden osaamistarpeitaan. Yritysten
kannalta
keskeisiä
tulevaisuuden
osaamistarpeita määriteltiin yhteensä 2333
kymmenestä eri pääluokasta.

Erityisen
tärkeiksi
tulevaisuuden
osaamistarpeiksi määriteltiin tutkimus- ja
kehitysosaaminen
sekä
liiketoimintaosaaminen,
hallintoja
talousosaaminen.
Myös
palvelujen
tuottaminen ja työyhteisötaidot määriteltiin
tulevaisuudessa
merkityksellisiksi
osaamisalueiksi.

Osaamisalue
Tutkimus- ja kehitysosaaminen
Liiketoimintaosaaminen, hallinto- ja talousosaaminen
Palvelujen tuottaminen
Työyhteisötaidot, työyhteisöosaaminen
Toimialariippumattomat yleistiedot ja -taidot
Ammatilliset taustatekijät
Tuotteiden tuotanto-osaaminen
Henkilökohtaiset ominaisuudet ja asenteet
Asiakkuuden, asiakassuhteiden hallinta
Tieteellinen osaaminen

Henkilömäärä
115
621
653
532
669
215
667
250
559
11

Merkitys
4,44
4,38
4,36
4,36
4,31
4,17
4,05
3,99
3,98
3,64

Tutkimus- ja kehitysosaamisen alla tärkeimmiksi koetuissa osaamisalueissa korostui erityisesti
tuotteistukseen liittyvä osaaminen. Merkityksellisiksi osaamisalueiksi koettiin mm. Ideointikyky
uusien palvelutuotteiden tuotteistamiseksi (merkitys 4,95, kuilu -2,38) ja kehitysidean
tuotteistaminen (sisällön kiteytetty kuvaaminen) (merkitys 4,91, kuilu -1,86), Tuotteistamiseen
liittyvä osaaminen, liikeidean muuttaminen tuottavaksi toiminnaksi (merkitys 4,23, kuilu -1,07).
Liiketoimintaosaamisen osalta tärkeiksi osaamisalueiksi arviointiin Liiketoimintaprosessien
tunnistaminen, suunnittelu- ja kehittämisosaaminen (merkitys 5, kuilu -1,09), Kyky tunnistaa ja
konkretisoida myytävän palvelun kilpailutekijät (merkitys 5, kuilu -1,68), Ajantasainen tieto oman
vastuualueen lainsäädännöstä, säädöksistä ja määräyksistä (merkitys 4,93, kuilu -1,25).
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Suurimmat osaamisen puutteet mikro- ja
pk-yrityksillä
Osaamisen johtamisessa tärkeää on määritellä
strategisesti tärkeät osaamisalueet, jotka
tulevaisuudessa
varmistavat
yrityksen
kilpailukyvyn. Jotta osaaminen voidaan
varmistaa ja sitä voidaan kehittää, tulee
yrityksen
tämänhetkinen
osaaminen
strategisesti
tärkeillä
osaamisalueilla
kartoittaa.

Kun osaamisen merkitys ja siihen liittyvä
osaamisen taso on määritelty, nähdään
millaisia
osaamiskuiluja
valituilla
osaamisalueilla on.
Mikro- ja pk-yrityksissä suurimmat kuilut
löytyivät ennen kaikkea asiakkuuden ja
asiakassuhteiden hallinnasta.

Osaamisalue
Asiakkuuden, asiakassuhteiden hallinta
Ammatilliset taustatekijät
Henkilökohtaiset ominaisuudet ja asenteet
Palvelujen tuottaminen
Työyhteisötaidot, työyhteisöosaaminen
Tutkimus- ja kehitysosaaminen
Liiketoimintaosaaminen, hallinto- ja talousosaaminen
Toimialariippumattomat yleistiedot ja -taidot
Tuotteiden tuotanto-osaaminen
Tieteellinen osaaminen

Asiakkuuden ja asiakassuhteiden hallinnan
osalta suurimmat osaamisvajeet olivat
markkinointi- ja myyntiosaamisessa. Tulos on
linjassa
syksyn
2017
pk
yritysten
yritysbarometrin tulosten kanssa. Ongelma ei
niinkään näyttäisi olevan itse vuorovaikutus
asiakkaan kanssa. Pikemminkin haasteena on
kyky löytää uusia potentiaalisia asiakkaita,
prospektiosaaminen,
myyntija
kaupantekotaidot ja kaupan päättämiseen
päättämiseen liittyvä osaaminen.
Ongelma saattaa löytyä mikro- ja pk-yritysten
melko heikosta liiketoimintaosaamisesta. Jos
liiketoiminnan perusteita ei hallita, voidaanko
hallita
markkinointialaan?
Esimerkiksi

Henkilömäärä Kuilu
559 -0,815
215
-0,6
250 -0,545
653 -0,535
532
-0,51
115
-0,38
621
-0,23
669
-0,2
667 -0,095
11
0,59

katetuottolaskelman
osaaminen
oli
kartoituksissa erittäin heikkoa (-2,25). Jos
katetuottoa ei osata laskea, ei välttämättä
tunnisteta
liiketoiminnan
kannalta
arvokkaimpia asiakkaitakaan ja sitä, mihin
asiakasryhmiin kannattaa panostaa. Voidaanko
silloin myyntiäkään kehittää?
Toisaalta
mikroja
pk-yritysten
liiketoimintastrategiat
todettiin
heikosti
kirjatuiksi. Tämä osaltaan vaikuttanee myös
myyntija
markkinointiosaamiseen.
Organisaation liiketoimintastrategia ottaa
tyypillisesti
kantaa
myös
yrityksen
kohdeasiakkaisiin ja määrittää markkinoinnin
suuntaviivoja.
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Koolla on väliä
Pk -yritykset käsitellään usein yhtenä ryhmänä. Tosiasiassa mikroyritykset ja keskisuuret yritykset
eroavat toisistaan osaamisen johtamisen näkökulmasta tarkasteltuna. On huomattava, että isoihin
yrityksiin tai organisaatioihin kehitetyt mallit ja toimintatavat eivät sinällään istu pienyritysten
arkeen.

Mikroyritykset
Mikroyrityksissä osaamisen johtamisessa on
kyse ennen kaikkea itsensä johtamisesta.
Osaamisen johtaminen ei useinkaan ole
strategialähtöistä
vaan
osaamislähtöistä.
Koska
resurssit
ovat
pienet,
on
mikroyrityksissä mietittävä mitä kannattaa
tehdä itse ja mitä ostaa muualta. Organisaation
ja yksilön osaamisen erottaminen toisistaan on
vaikeaa. Se mitä minun tulee osata yrittäjänä,
ei ole sama asia kuin mitä osaamista
yrityksessä tarvitaan.
Tyypillisesti mikroyritykset tekevät sitä mitä
osaavat. Heillä onkin vahvaa osaamista ja
positiivinen
kuilu
omassa
substanssiosaamisessaan. Myös palvelujen
tuottamisen
osaaminen
on
korkea.
Tulevaisuuden
kannalta
tärkeiksi
osaamisalueiksi miellettiin ihmissuhdetaidot ja
sosiaaliset taidot (merkitys 4,78) sekä
vuorovaikutus ja viestintätaidot (4,63). On
ymmärrettävää,
että
työyhteisötaidot
korostuvat
mikroyrityksissä.
Pienellä
porukalla henkilöstön kemioiden on pakko
toimia.
Myös
asiakastyötä
tehdään
mikroyrityksissä persoonalla ja koko yritys
henkilöityy yrittäjään. Tällöin yrittäjän
sosiaaliset ja vuorovaikutustaidot korostuvat.
Sen sijaan suurimmat osaamishaasteet
löytyivät työyhteisötaidoissa ja myynnissä ja
asiakkuuksien hallinnassa. Nämä osa-alueet
olivat
paitsi
luokiteltu
tärkeimmiksi
tulevaisuuden osaamisalueiksi, niissä myös
osaaminen oli heikointa. Mikroyritysten
osaamiskuilut markkinointitaidoissa (-1,49),
kyvyssä löytää uusia asiakkaita (-1.41) ja
myynti- ja kaupantekotaidoissa (-1,18) ovat

merkittävät. Mikroyrittäjät ovat usein myös
substanssiosaajia, joten oman osaamisen
markkinointi
voi
tuntua
vieraalta.
Yrittäjäidentiteetin kehittymisen myötä turha
vaatimattomuus kuitenkin karisee.
Osaamisen kehittämistä tulee tukea eritavalla
mikroyrityksissä
kuin
suuremmissa
yrityksissä.
Mikroyritykset
tarvitsevat
henkilökohtausta sparrausta tekemiseensä.
Mikroyritykset hyötyvätkin ennen kaikkea
verkostoita, josta saa tukea kun mentoria ei ole
kaikilla.

Keskisuuret yritykset
Keskisuurissa yrityksissä on usein jo erillinen
HR-osasto ja sen osaamisen johtaminen on
systemaattisempaa kuin aivan pienissä
yrityksissä. Myös osaamisen kehittämiseen on
osoitettu enemmän resursseja. Myös monet
olemassa olevat osaamisen kehittämisen
työkalut soveltuvat keskisuurten yritysten
käyttöön. Jos mikroyrityksissä lähtökohtana
on yrittäjän oma osaaminen ja kiinnostus,
keskisuurilla yrityksillä toiminta on enemmän
liiketoimintaorientoitunutta businestä.
Keskisuurissa
yrityksissä
henkilöstön
sitoutuminen ja vastuullinen asenne omaan
työtehtävään määriteltiin tärkeäksi (4,99).
Henkilöstön osallistamisella strategiatyöhön
on suuri merkitys sitoutumisen kannalta kun
taas yrityksen johtamiskulttuuri on merkittävä
tekijä henkilöstön asenteen muokkaamisessa.
Samoin asiakaslähtöisyys (4,98) nähtiin
tärkeäksi. Suurimpia haasteita keskisuurilla
yrityksillä ilmeni ongelmanratkaisutaidoissa
(kuilu -1) ja ammattitaidon ylläpitämisessä (0,9).
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Strategia- vai osaamislähtöisyys?
Osaamisen johtamisessa strategialähtöisyyden sanotaan olevan
tärkeää. Osaamisen kehittäminen voi kuitenkin lähteä myös
markkinoiden tarpeesta ja yrittäjän omasta osaamisesta.

Yrityksen osaamisen ja liiketoiminnan
strategisten tavoitteiden yhteyden tulisi olla
selkeä, jotta osaamisen kehittäminen ei jää
irralliseksi toiminnaksi (Otala, 2008).
Tyypillisesti kuitenkin erityisesti pienten
yritysten osaamisen johtaminen ei ole yhtä
strategiaorientoitunutta kuin suurten. Pienissä
yrityksissä kirjallinen visio ei välttämättä toimi
lähtökohtana toiminnalle vaan strategia
muotoutuu kokeilujen ja tekemisen kautta ja
näin
ollen
strategiaprosessi
on
epämuodollisempi kuin suuremmissa ja
vakiintuneemmissa yrityksissä (Sarasvathy,
2001; Allred ym., 2007). Pienet yritykset myös
harvemmin
hyödyntävät
strategisen
johtamisen työkaluja, eikä toimintaa ohjaavat
visio ja strategia ole välttämättä kirjallisessa
muodossa (Richbell ym., 2010). Syinä tähän
on esimerkiksi taloudellisten ja muiden
resurssien puute, aika ja tietämys (Jyothi,
2004; Nartisa, 2012).

vaikuttavat vahvasti osaamisen johtamiseen ja
sen kehittämiseen. Toisin kuin suuremmissa ja
vakiintuneimmissa yrityksissä, joissa strategia
laaditaan
tietylle
ajanjaksolle,
mikroyrityksissä
strategia
nähdään
jokapäiväisen toiminnan kautta muuttuvana ja
kehittyvänä.
Kirjallisen strategian voidaan nähdä olevan
yhtä tärkeä sekä pienille että suurille yrityksille
(Richbell
ym.,
2006;
Daft,
2007).
Verkostomainen työskentely ja tulevaisuuden
reflektointi toisten yrittäjien kanssa tukee
yrittäjiä käytännön askelten määrittämisessä ja
tarjoaa yrittäjille myös työkaluja kirjallisen
strategian laatimiseksi

Vaikka pienyrittäjillä ei useinkaan ole
kirjallista strategiaa, he ovat hyvin selvillä
strategian merkityksestä ja pystyvät hyvin
suullisesti kuvaamaan strategiansa. Yrittäjän
päässä olevaan strategiaan vaikuttaa vahvasti
heidän visionsa asiakkaille luotavasta arvosta.
Mikroyrityksissä osaamisen johtaminen on
monimutkainen prosessi, jossa käytäntö ja
mahdollisuudet sekä yhteistyö ja verkostot
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Pienten yritysten strategisen osaamisen
johtamisen malli
Suuremmissa yrityksissä osaamisen johtamisen nähdään lähtevän yrityksen visiosta ja strategista. Yksin- ja

pienyrittäjien osaamisen johtamisen sen sijaan on harvoin strategialähtöistä. Yksin- ja pienyrittäjillä
strategian muotoutumiseen ja osaamisen johtamiseen vaikuttavia tekijöitä näyttäisivät olevan:
toimintaympäristö, verkostot, asiakkaat, oman itsensä johtaminen ja yrittäjäidentiteetti.

Toimintaympäristö.
Toimintaympäristön
tuntemus on välttämätöntä, jotta yrityksen
tuotteiden ja palveluiden markkinointia
voidaan kohdentaa oikealle asiakasryhmälle.
”Yrityksen näkyvyyden kehittäminen on
ajankohtaista ja haastavaa.”
Verkostot. Yhteistyö toisten yrittäjien ja
liiketoiminnan kehittäjien 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”
Asiakkaat. Yrittäjän on tärkeää kuunnella
asiakasta ja oppia tuntemaan heidät.
Asiakkaiden löytäminen on toki haasteellista ja
asiakashankinnassa onkin yksi pienyrittäjien
eniten kehittämistä vaativa osaamisen osaalue.
”Ja miten löytää tasapaino keskittymisen ja
hyvinkin erilaisten asiakkaiden palvelemisen
ja räätälöinnin välillä?”

Oman itsensä johtaminen. Oman itsensä
johtaminen
on
tärkeä
osaamisalue.
Mikroyrittäjien kohdalla ketteryys on tärkeä
ominaisuus, vaikkakin se voidaan nähdä sekä
vahvuutena että heikkoutena. Ketteryys
merkitsee sitä, että on mahdollisuus nopeasti
päättää ja lähteä mukaan uusiin juttuihin, mutta
uusiin juttuihin suin päin sukeltamalla voi
myös kadottaa oman päämääränsä.
”On taito osata reagoida nopeasti ulkoa ja
sisältä tuleviin muutoksiin.”
Yrittäjäidentiteetti.
Yrittäjäidentiteetin
muodostuminen on jatkuva ja pitkäkestoinen
prosessi. Toiset yrittäjät voivat toimia
sparraajina ja mentoreina yrittäjäidentiteetin
kehittymisessä. Yrittäjäidentiteetin nähdään
vaikuttavan paljon myös siihen, miten yrittäjä
toimii asiakkaiden kanssa. Vahva identiteetti ja
tuntemus omasta osaamisesta auttavat oman
asiantuntijuuden
esille
tuomisessa.
Asiakkaiden kanssa tulee toimia kohteliaasti ja
rakentavasti, mutta omaa osaamista voi tuoda
esiin rohkeasti ja ”nöyristelemättä”.
”Entä yrittäjäidentiteetin muotoutuminen? –
sitä pitää myös aktiivisesti rakentaa”.
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Osaamiskartoituksen vaikutukset yritysten
strategiseen johtamiseen





Osaamiskartoitus lisää tietoa yrityksen inhimillisestä pääomasta ja auttaa tunnistamaan
henkilöstön osaamisen entistä paremmin
Osaamiskartoitus lisää tietoa siitä, mitä osaamista pitää vahvistaa ja miten
Osaamiskartoitusten tekemisen myötä henkilöstölle välittyy viesti, että osaamista
arvostetaan
Osaamiskartoituksesta ja sen tuloksista on ollut hyötyä myös strategian tarkennuksessa ja
oman liiketoiminnan fokusoinnissa.

Osaamiskartoituksella on merkitystä yritysten
osaamisen johtamisen systematisoinnissa.
Osaamiskartoitukset auttavat kiinnittämään
huomiota
osaamiseen
ja
toimivat
pitkäjänteisenä
työkaluna
osaamisen
kehittämisessä. Kartoitukset tukevat erityisesti
osaamisen nykytilan ja kehittämiskohteiden
tunnistamista. Osaamiskartoituksesta saatavan
tiedon perusteella yritykset voivat suunnitella
henkilöstönsä osaamisen kehittämistä. Lisäksi
kartoitukset toimivat johtamisen tukena mm.
kehityskeskustelujen ja rekrytointipäätösten
pohjana.
Osaamiskartoitusten
avulla
osaaminen tulee näkyväksi ja se helpottaa
osaamisen arviointia ja kannustaa henkilöstöä
kehittämään osaamistaan.
Kehittämiskohteiden tunnistamisen jälkeen
henkilöstön
osaamista
kehitetään

osaamiskartoituksessa esille tulleilla alueilla.
Osaamiskartoitusta
kannattaa
erityisesti
hyödyntää pitkän tähtäimen suunnittelussa
sillä se mahdollistaa osaamisen ajallisen
kehittymisen seurannan ja arvioinnin. Pieniä
yrityksiä
osaamiskartoitus
hyödyttää
erityisesti johtamisen tukemisessa kun taas
keskisuurilla yrityksillä osaamiskartoitusten
arvo on ennen kaikkea yrityksen toiminnan
strategisessa suunnittelussa.
_____________________________________

”Osaamiskartoitus ja siihen liittyneet
toimenpiteet ovat lisänneet
työmotivaatiota ja sitä kautta
tuottavuutta.”
_______________________________
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Osaamisen johtaminen kannattaa Työhyvinvointi ja tuottavuus nousuun
Työhyvinvointi
Osaamisen johtamisella organisaatiot
vahvistavat työntekijöiden ammattitaitoa.
Tämä edistää koettua työn hallintaa ja sitä
kautta saadaan aikaan positiivisia vaikutuksia
työhyvinvointiin. 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).

Henkilöstön työhyvinvointia voidaan edistää
monella keinoin. Liikuntasetelit eivät ole
ainoa tapa! Stratos –hankkeessa mukana
olleet yritykset kehittivät työhyvinvointia
mm.
 järjestämällä koulutusta
tietojärjestelmien käyttöön ja
viestinnän parantamiseen
 kehittämällä tiedon kulkua
organisaation sisällä
 kehittämällä palaverikäytäntöjä eli
käytössä on nyt tarpeenmukaiset
säännölliset palaverit
 tunnistamalla yksittäisten
työtekijöiden vahvuudet ja heikkoudet
ja huomioimalla ne työnkuvissa
 linkittämällä osaamiskartoitukset
kiinteästi osaksi kehityskeskustelua ja
pohjaksi henkilökohtaiselle
suunnitelmalle.

Tuottavuus
Toisaalta strategiaorientoituneella ja
systemaattisella osaamisen johtamisella
rakennetaan kilpailuetuja, ja siten myös
organisaation tuottavuus paranee. Toisin
sanoen osaamisen johtamisen tulokset
näkyvät kehittyneempinä toimintatapoina,
tuotteina ja palveluina, innovaatioina ja
lopulta parantuneena taloudellisena tuloksena
(Coates, 1999; Sher & Lee, 2004).

Osaamisen johtaminen lisää
työmotivaatiota ja sitä kautta
tuottavuutta

Parantaa yksittäisen työtekijän
vahvuuksien tunnistamista.

Tuottavuus, yhteinen
tekeminen/tiimityö ja ihmisten välinen
kanssakäyminen lisääntyy

Selkeyttää mihin tulee panostaa ja








mitkä tekijät ovat vahvuuksia. Tämä
tehostaa tekemistä ja on hyvä perusta
toiminnan suunnittelulle sekä
tavoitteiden asettamiselle.
Oman osaamisen tunnistaminen
vahvistaa omaa yrityskuvaa
yhteistyökumppanien suuntaan ja näin
ollen vahvistaa suhteita ja luottamusta.
Saa aikaan toimintatapojen muutoksia
ja uusia asiakkuuksia sekä palveluita.
Vaikuttaa nykyisten osaamisresurssien
parempaan hyödyntämiseen ja sen
myötä myös tulokseen.
Kun näihin asioihin tullaan jatkossa
kiinnittämään enemmän huomiota
myös työntekijät osaavat kiinnittää
huomiota oman osaamisensa
itsenäiseen kehittämiseen.
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Verkostokartoitus – mikroyritysten tukena
”Yksinyrittäjän tärkeintä osaamista ovatkin kontaktit ja verkostot, joiden
rakentamisessa auttavat sosiaaliset taidot ja kyky sanoittaa omaa osaamista ja
katsoa sitä eri näkökulmista”.

Erityisesti
mikroyrityksen
kaipaavat
henkilökohtaista tukea osaamisen strategiseen
kehittämiseen. Koska resurssit ovat rajalliset,
yrittäjien kannattaa verkostoitua muiden
samassa tilanteessa olevien yrittäjien kanssa.
Muilta yrittäjiltä voi saada ulkopuolista
näkemystä ja henkilökohtaista sparrausta.
Hankkeessa kehitettiin verkostokartoitus –
konsepti, joka on suunnattu erityisesti yksin- ja
kaksin yrittäjille tukemaan osaamisen

johtamisen systemaattista kehittämistä ja
edistämään yrittäjien verkostoitumista ja
vertaistukia.
Verkostokartoituksissa
6-8
yrittäjää tekevät paitsi henkilökohtaisen
osaamiskartoituksen, tarkastelevat myös
koolla olevan verkoston osaamista. Näin
yritykset voivat pohtia, mitä sellaista
osaamista verkostossa on, jota he voisivat
hyödyntää omassa yrityksessään. Verkostossa
yhdessä tehtävä kartoitus auttaa erottamaan
omaa osaamista yrityksen osaamisesta ja
sanottamaan omaa osaamista.
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Yrittäjän kesätreeni

Yrittäjän arki menee usein kiireessä. Vuodet seuraavat toisiaan, eikä koskaan tunnu olevan aikaa
pysähtyä. Pysähtyminen kuitenkin kannattaa. Oivallinen hetki voi olla vaikkapa sesongin päätyttyä.
Yrittäjän Kesätreeni merkitsee tehokasta yrityskohtaista sparrausta sekä valmennusta liiketoiminnan
kehittämiseen. Kesätreenissä on neljä puolen päivän tapaamista, joissa syvennytään liiketoiminnan
keskeisiin osa-alueisiin. Aluksi määritellään yrittäjien kanssa nykytila ja tarkastetaan, että yrityksen
strategiset tavoitteet ovat ajan tasalla. Tämän jälkeen tarkastellaan yrityksen nykytilaa viimeisimpien
talouslukujen valossa. Yrittäjien osaaminen sanoitetaan ja asiakastarpeet kartoitetaan. Lisäksi
määritellään miten toimintaa jatkossa kehitetään. Treenin jälkeen kunto on kohdallaan seuraavaa
kautta varten.

11

Kehityspolut tulevaisuuden suuntana

Osaamisen tunnistamisen ja kehittämiskohteiden jälkeen tulee määritellä, miten tarvittavaa osaamista
hankintaan. Keinoja on olemassa lukemattomia. Olennaista tässäkin on systemaattisuus.
Toimenpiteiden tulee olla suunniteltuja ja strategisesti perusteltuja.
Esimerkkejä keinoista, joilla osaamista yritykseen voidaan hankkia
 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

Lisäksi olennaista on, että toimenpiteiden
toteutumista
seurataan
ja
vaikutuksia
arvioidaan. 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.
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