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Osaaminen organisaatiossa



Mitä on osaaminen?

• Osaaminen on yhdistelmä tietoja, taitoja ja asenteita (Kupias et. al. 

2014, 50)

• Osaaminen on kykyä suoriutua tehtävistä, kehittää työtä ja selviytyä 

ongelmallisistakin tilanteista työyhteisössä. Organisaation 

tavoitteiden saavuttamiseksi työyhteisöissä tarvitaan jokaisen 

henkilön osaamista. (Laaksonen ym. 2012, 144.) 

• Osaaminen on myös toimintaa, joka muodostuu yksilön tiedoista, 

taidoista sekä kokemuksesta ja tavoitteellisen työn tekeminen 

edellyttää osaamisen, motivaation ja johtamisen yhteensopivuutta ja 

kokonaisuutta (Kauhanen 2012, 26-27).

• Osaamisen kehittäminen / Riitta Viitala

https://www.youtube.com/watch?v=TMvqlNIwQDc
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Osaamista voidaan tarkastella (Salojärvi 2009)

1. Organisaation osaamisena, joka kattaa sekä yksilöiden 

että ryhmien osaamisen mutta myös organisaation ja 

sen osien tavan toimia

2. Yksilön, ryhmän tai verkoston kykyinä, tietoina ja 

taitoina

3. Organisaatiokulttuurisena tekijänä, jolloin tarkastellaan 

eri taitojen lisäksi yhteistyöhön, asenteeseen ja 

motivaatioon liittyviä tekijöitä
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Osaamisen nelikenttä
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Laulainen 2010



Mikä osaaminen teillä korostuu?
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Missä ovat vahvuudet ja kehittämiskohteet?
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Osaamiskartoitus

• Osaamiskartan laatiminen

– Yhteinen käsitys osaamisesta

– Osaamisalueiden kuvaaminen

– Osaamistasojen määrittäminen

• Osaamisen arviointi

– Itsearviointi

– Kehityskeskustelut

– 360- arviointi

– Tietojen dokumentointi
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Osaamispääoman kehittäminen työyhteisössä 

(Lehtonen 2002)
Mikä on henkisen pääomamme tila tällä hetkellä? Millä voisimme vahvistaa henkilöstön 

osaamista ja hyvinvointia sekä vuorovaikutusta työyhteisöissä (sosiaalista pääomaa)? 

Miten seuraamme niiden kehittymistä? 

Mitkä osaamisalueemme olemme tietoisesti ja julkisesti määritelleet strategisiksi 

osaamisalueiksi tai ydinosaamiseksi? 

Mikä meillä osataan perinteisesti hyvin? Missä olemme onnistuneet hyvin? 

Ottaen huomioon strategiset haasteemme, mitä meidän tulee osata hyvin? 

Mikä tulee olemaan tulevaisuudessa tärkeää? 

Mihin pitää kiinnittää huomiota? 

Miten asiakastarpeet muuttuvat? Mihin ala on menossa? 

Mitkä ovat ne keskeiset tekijät, joiden varassa palvelut ovat? Mitkä niistä ovat kaikkein 

kriittisimpiä? 

Miten seuraamme tuloksellisuuden kehittymistä ja tilaa? 

Miten kohdistamme kehittämistoimia osaamisesta johtuviin tuloksellisuuden muutoksiin?
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Osaamisen kehittämisprosessi
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Osaamista voidaan lisätä

• Kehittämällä oman henkilöstö osaamista

• Hankkimalla uusia osaajia 

• Tekemällä yhteistyötä tietyn alan osaajien kanssa
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Henkilökohtainen kehittymissuunnitelma

• Osaamisalue, jossa haluan kehittyä

• Kiireellisyys

• Millä keinoin aion hankkia tarvittavan osaamisen?

• Mistä tiedän että osaaminen on parantunut?

• Arviointi ajankohta ja- tapa
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Työssä oppiminen ja kehittäminen 
(Hätönen 2008)
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Itseohjautuvuus ja 

aktiivinen opiskelu

Yhteisvastuullinen toiminta

Ohjaustehtävät

Laajenevat työtehtävät

Kehittymistä 

tukeva kulttuuri

Kirjallisuus, verkko-oppiminen

Oppisopimuskoulutus

Täydennyskoulutus

Tutustumiskäynnit ja toisilta oppiminen

Oman työn kehittäminen

Vastuualueet ja tehtävät

Ryhmissä työskentely

Tiimityö

Perehdyttäminen

Opiskelijoiden ohjaus

Mentorointi

Työnohjaus

Konsultointi
Monitaitoisuus

Kehitysryhmiin osallistuminen

Projekteissa oppiminen

Sijaisuudet / varajärjestelmät

Työnkierto

Kehityskeskustelut

Osaamiskartoitukset

Kehityssuunnitelmat

Työkykyä ylläpitävä toiminta

Yhteistoiminnallinen 

oppiminen

Vertaisoppiminen

Pelit

Tulevaisuuden muistelu

Bechmarking



Hiljainen tieto

• Kokemusperäinen – intuitiivinen – tieto, jota on vaikea 

ilmaista täsmällisin käsittein

– Mentorointi?

– Mallintaminen?

– Varjostaminen?

– Työkierto / sijaisuudet?

– Tiimit ja työryhmät

– Verkostot

– jakaminen
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Kehittämisen kehä arvostava haastattelu –

lähestymistavan mukaan
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Miten opimme 

parhaiten 

työssämme? ”best

practices”

Haastattelu

Yhdessä 

analysointi

Mitä tarkoittaisi meidän 

organisaatiossa?

Miten päätämme 

toimia 

käytännössä
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Mitä uutta osaamista työssä tarvitaan

sote-uudistuksen myötä?

Riittävä osaaminen on työhyvinvoinnin perusta
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http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160557/TEMr

ap_3_2018_Tyoolobarometri.pdf

…miten teknologian kehitys vaikuttaa työelämään, puhutaan monesti 

työelämän kehittämisen teemoista: osaamisesta, vuorovaikutuksesta 

ja sosiaalisista suhteista, töiden organisoimisesta ja johtamisesta, 

vaikutusmahdollisuuksista, työn ja muun elämän yhteensovittamisesta 

ja viime kädessä hyvinvoinnista ja terveydestä sekä tuottavuudesta.

- Työ voi olla entistä mielekkäämpää, jos oma osaaminen on kunnossa ja 

työhön saa lisää tehoa, kun koneet hoitavat osan tehtävistä. Työhön ja sen 

tekemisen aikoihin ja paikkoihin voi vaikuttaa ja työtä voi tehdä joustavasti, 

niin että hyvä tasapaino työn ja muun elämän välillä säilyy. Uusilta 

yhteistyökumppaneilta saa ideoita niin työn sisältöön kuin sen tekemiseen. 

TAI

- Työntekijä kokee, että koneet ovat vieneet aiemmat työtehtävät, aikaa 

kuluu tietojärjestelmien ja koneiden kanssa painimiseen, neuvoja ja tukea 

on vaikea saada, kun esimiehen ja kollegoiden työajat ja -paikat 

vaihtelevat. Työ voi seurata työpaikalta vapaa-ajalle kannettavassa 

tietokoneessa tai älypuhelimessa ja vaikeuttaa työstä irrottautumista ja 

palautumista. 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160557/TEMrap_3_2018_Tyoolobarometri.pdf


Mitä opin ja miten ja missä viimeksi?

Millainen olisi uudenlainen tapa oppia työssä?
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Lähteet
• Aura, Ossi & Ahonen, Guy (2016) Strategisen hyvinvoinnin johtaminen.

• Kivinen, Tuula (2008) Tiedon ja osaamisen johtaminen terveydenhuollon organisaatioissa.

• Kupias, Päivi & Peltola, Raija & Pirinen, Jorma (2014) Esimies osaamisen kehittäjänä

• Laulainen, Sanna (2010) ”Jos mittää et anna niin mittää et saa” Strateginen toimijuus ja 

organisaatiokansalaisuus vanhustyössä. 

• Niiranen, Vuokko & Seppänen-Järvelä, Riitta & Sinkkonen, Merja & Vartiainen, Pirkko (2011) 

Johtaminen sosiaalialalla

• Osaamista kehittämään! – periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen 

file:///C:/Users/sinmer/Downloads/osaamista_kehittamaan%20(1).pdf

• Osuvuutta osaamiseen. Osaaminen näkyväksi työpajatyöskentelyllä. http://virettafirmaan.fi/wp-

content/uploads/2016/07/Opas-Osuvuutta-osaamiseen.pdf

• Rissanen, Sari & Lammintakanen, Johanna (toim.) (2015) Sosiaali- ja terveysjohtaminen

• Viitala, Riitta (2008) Johda osaamista! Osaamisen johtaminen teoriasta käytäntöön

• Viitala, Riitta (2014) Henkilöstöjohtaminen: strateginen kilpailutekijä

• Virtainlahti, Sanna (2009) Hiljaisen tietämyksen johtaminen
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SoteNavi

- pienten ja keskisuurten yritysten ja 

järjestöjen valmennushanke
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Osaamisen kehittäminen – satsaus työnhyvinvointiin ja tuloksellisuuteen

Turun AMK

Lakanmaa & Teuri



Mitä on osaaminen – kompetenssi?

• Kompetenssi on tietoa, taitoa, asennetta. Kykyä selvitä 

jostakin toiminnasta. Kompetenssiin liittyy keskeisesti 

myös ihmisen kokemus ja persoona. (Lakanmaa 2012)

• Kompetenssi eli osaaminen on viisiuloitteinen käsite, jota 

voi mitata itsearvioinnin, vertaisarvioinnin ja 

esimiesarvioinnin avulla. Myös erilaisia mittareita voi 

käyttää ja testejä: havainnointi, tietotestit, 

simulaatiot/näytöt.

• Persoonaperusta kompetenssissa voidaan jakaa 

kolmeen luokkaan. Tehohoitotyössä neljä muuta luokkaa 

voidaan jakaa seitsemään alaluokkaan, jotka yleisellä 

tasolla voidaan rinnastaa kaikkeen sote-alan työhön.
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Lakanmaa, R-L 2012



Työelämäosaamisen malli Hanhinen 2010:
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Hanhinen T, 2010. Sivu 143.

http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66674/978-951-44-8290-

8.pdf?sequence=1&isAllowed=y

http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66674/978-951-44-8290-8.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Työelämäosaaminen on:
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Työntekijän/

työorganisaation 

menestymiseen tarvittavia 

tietoja, taitoja ja asenteita: 

taustalla ovat ammatillisen 

kasvun ja kehittymisen 

prosessit.

Työelämäosaaminen lisää 

yksilön ja organisaation 

joustavuutta vastata 

työelämän muutoksiin

Kvalifikaatiot ovat 

työelämän suunnasta 

asetettuja työn 

vaatimuksia.

Kompetenssi on yksilön 

kognitiivisiin kykyihin ja 

affektiivis-konatiivisiin

valmiuksiin perustuvaa 

potentiaalia suoriutua työn 

vaatimuksista

Ammattitaito on 

työntekijän 

työsuorituksessa 

näkyvää kvalifikaatioiden 

edellyttämää ja 

kompetenssin 

mahdollistamaa 

kyvykkyyttä.



Osaaminen on moniuloitteista.

• Osaaminen yksilön ominaisuutena.

• Osaaminen = kompetenssi.

• Kompetenssi on yksilön ominaisuus

• Kvalifikaatio on työn ominaisuus.

• Osaamisen johtaminen on tuottavuuden ja 

työhyvinvoinnin näkökulmasta keskeistä.

• Työelämäosaaminen on kvalifikaatioita 

(työnosaamisvaatimukset), kompetenssia (työntekijän 

kykyjä ja valmiuksia) ja ammattitaitoa eli 

työsuorituksessa todentuvaa osaamista.
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Osaamisen johtaminen käsitetään 

kouluttautumiseksi.

• Strategialähtöisellä osaamisen johtamisella saadaan 

aikaan tuottavuutta ja työhyvinvointia.

• Työhyvinvointi on motivaatiota ja innostuneisuutta sekä 

joustavuutta. 

• Resilienssi on tullut – joustavuuden vaade.

• Unelma työ, työpaikka, työelämä: ihmiset toivovat 

osallisuutta, erilaisuutta, työn arvostusta, ja vapautta, 

luottamusta sekä arvotuntemusta.

• Hyveet ja arvot ovat tärkeitä.

• Yksilöltä vaaditaan omaa vastuuta ja kykyä pitää huolta 

siitä että oma osaaminen on oikeassa suhteessa 

organisaation strategiaan.
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Johto näyttää oikean suunnan.

• Johdon rooli on sanoittaa ja näyttää suuntaa.

• Johto jakaa vision ja näyttää keinot päästä tavoitteisiin.

• Johto osallistaa työntekijät.

• Johdon tehtävä on rakentaa kulttuuri, jossa ihmiset 

kukoistavat.

• Työntekijöillä on oikeus vaatia parempaa johtamista.

• Palvelu = hyvä mieli.

• Asiakas ensin – tuotekehitys sitten.

• Aseta tavoite, kehu, kiitä, kannusta (kolme koota) ja 

ohjaa oikeaan suuntaan.

• Epävarmuuden sietokyky on nykypäivää.
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Empatia ja intuitio on yhdistettävä johtamiseen.

• Empatia ja intutio ovat tulevaisuuden voimia.

• Tunneäly – mitä on tunneäly? 

• Emotional intelligence eli 

• The ability to understand and manage emotions and to use 

emotional knowledge to enhance thought and deal effectively with 

tasks. Components of emotional intelligence include empathy, self-

motivation, self-awareness, self-regulation, and social skill. 

Emotional intelligence is a measurement of one's ability to socialize 

or relate to others. Year introduced: 2010, PUBMED MeSH
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Uusia ketteriä tapoja kehittää osaamista.

• Osaaminen on keskeinen tekijä liiketoiminnan 

menestyksessä.

• Lean-osaaminen on keskiössä työssä kuin työssä.

• Henkilökohtainen osaaminen ja tavoitteiden esille tuonti 

on oleellista.

• Osaamiseen kuuluu substanssiosaamisen taidot ja 

yleiset työelämätaidot, eli. ns. kliiniset taidot ja 

ammatilliset taidot.

• Itse ei tarvitse osata kaikkea.

• Osaaminen ja asenne ovat keinot menestykseen.
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Palkitseminen työelämässä: aineeton, aineellinen. 

ja aiheellinen (Alaräisänen 2014).
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Alaräisänen P 2014.



Aineellinen palkitseminen. 
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rahaa tai rahassa 

mitattavaa

rahanarvoisia etuja 

työterveydenhuolto, 

eläkejärjestelmät, lomiin 

liittyvät edut

peruspalkan lisäksi muuttuva palkanosa, palkkiot ja 

osakkeet

palkka voidaan jakaa työperusteiseen, 

henkilö-tai ryhmäperusteiseen ja 

tulosperusteiseen palkanosaan

Alaräisänen P 2014.



Aiheellinen palkitseminen.
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Aiheellinen palkitseminen 

perustuu vastavuoroisuuteen.
Aiheellisessa palkitsemissa 

johtajan rooli on keskeinen: 

hyväksyttävän palkitsemisen 

tavoitteet asetetaan yhdessä 

henkilöstön kanssa.

Johtajan ja työntekijän välisiä 

palkkioita ja työpanoksia 

vaihdetaan.

Alaräisänen P 2014.



Nykyajan palkitseminen on erilaista. 

• Uudenlaisella palkitsemisella voidaan vaikuttaa 

työntekijöiden tuloksellisuuteen ja työkykyisyyteen.

• Keskeistä on se että itse työ on mielekästä.

• Yksilöllinen räätälöity palkitseminen vaikuttaa työurien 

pituuteen.

• Vapaa-aika, työaikajoustot, slow life, down shifting ovat 

valtaamassa kenttää.

• Palkitseminen koetaan tarpeelliseksi.

• Sen halutaan olevan yllätyksellistä ja ennalta-

arvaamatonta.

• Halutaan käyttää monipuolisesti ja tehokkaasti hyväksi

• Raha edelleen eniten käytetyin palkitsemisen muoto.
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Pohdintatehtävä:

• Onko työntekijän kouluttamisesta 

päävastuu työnantajalla?

• Minkälaiset ovat nykypäivän 

oikeat alaistaidot?

• Osaamisen johtamisen haasteet.

• Kehityskeskusteluprosessi:

• Minkälainen on hyvä 

kehityskeskustelutilaisuus?

• Minkälainen on hyvä työntekijä?

• Minkälainen on hyvä johtaja?

• Minkälainen palkitsemiskäytäntö 

olisi hyvä organisaatiossa?
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Lähteet

• Alaräsänen P 2014. PALKITSEMINEN TYÖELÄMÄSSÄ Palkitsemisen todellisuus suomalaisilla 

työmarkkinoilla johtavassa asemassa työskentelevien näkökulmasta: Lapin yliopisto. 

Kasvatustieteiden tiedekunta. Saatavilla www-muodossa: 

https://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/61687/Alaraisanen_ActaE%20147.pdf?sequence=2

• Euroopan parasta työelämää / Työelämä 2020, 7.6.2017 Helsinki.

• Hanhinen T 2010. Työelämäosaaminen: kvalifikaatioiden luokitusjärjestelmän konstruointi. 

Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden laitos. Saatavilla www-muodossa: 

http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66674/978-951-44-8290-

8.pdf?sequence=1&isAllowed=y

• Lakanmaa R-L 2012. Competence in intensive and critical care nursing – development of a basic 

assessment scale for graduating nursing students. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turun

yliopiston julkaisuja. Sarja D. Osa 1014. 

• Pubmed 2018. MeSH-termit. luettu 12.2.2018.
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