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Workshopin tarkoitus

Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista
yksilön, työyhteisön, organisaation ja rajat ylittävien
verkostojen näkökulmasta. Osaamisen kehittäminen
suurissa siirtymissä tarkoittaa huomioon
kiinnittämistä siihen, mitä tapahtuu rajapinnoilla.
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Terttu Pakarinen

Mitä muutosta ja mihin suuntaan?

RAKENNEMUUTOS

TOIMINNAN
MUUTOS

ORGANISAATION
UUSIUTUMISKYKY

Tuloksellisuus syntyy rajapinnoilla

Hallinnan ja ohjauksen tapa

Identiteettityö: reflektioOsaamisen ja tiedon vaihto
rajoilla



Kysymykset

• Miksi osaamista ennakoidaan palveluiden
muuttuessa?

• Missä osaaminen piilee ja kasvaa?
• Miten organisaation osaaminen kehittyy?
• Mitä on osaaminen ja identiteetti muutoksissa?
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OSAAMISEN JA KYVYKKYYDEN KOLME
TASOA Vartiainen

• Yksilötaso:
• työntekijän kyvyt, pätevyydet ja hänen tieto- ja taitopotentiaalinsa

• Organisaatiotaso (sis. ryhmätason):
• osaamisvoimavarojen yhdistämistapa eli työntekijöiden tietojen ja taitojen

keskinäinen yhdistäminen sekä muihin voimavaroihin yhdistäminen, kuten
tietojärjestelmät, työrutiinit, työmenetelmät ja käytettävät teknologiat

• Strateginen taso:
• ”Kilpailuedun” muodostaminen ja säilyttäminen yhdistämällä erityisellä

tavalla tietoja, taitoja, rakenteita, teknologioita ja toimintaprosesseja

Sivonen 14.6.2014
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Mitä Sinä osaat?

Terttu
Pakarinen

”Mitä nopeammin otamme
käyttöön ihmistä koskevan uuden
tiedon, sitä nopeammin saamme
aikaan uudenlaista toimintaa. ”

(Ollila 2010)



Osaamisen johtaminen esimiestyössä
(Viitala 2002)

• Keinot
- Työntekijöiden hallussa

olevan tiedon ja
tietoisuuden
vahvistaminen

- Keskustelun synnyttäminen
oppimisen kannalta
merkityksellisissä asioissa

- Oppimista tukevien
puitteiden ja
toimintamallien luominen

• Tehtäväalueet
- Oppimisen suuntaaminen:

tavoitesuuntautunut keskustelu,
arviointi ja foorumit

- Oppimista edistävän ilmapiirin
luominen: Dialogia ja reflektiota
tukevien rakenteiden ja
yhteistoiminnan ja ymmärryksen
luominen

- Oppimisprosessin tukeminen:
osaamisen jakaminen ja arvostus



Mitä me osaamme?

”Osaamisen ennakointi on
jatkuva päivittyvä prosessi, joka
kulkee käsi kädessä organisaation
vision ja strategian kanssa”
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Osaamisen kehittäminen, Viitala 2007

Terttu
Pakarinen

Osaamisten
tunnistaminen

ja arviointi

Osaamisten
arviointi ja vertailu

tulevaisuuden
tarpeisiin

Osaamisen
kehittäminen



Miten Sinä kehityt ja me kasvamme?
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”Tuottavuus ei ole jyvien laskemista,
vaan kasvun mahdollistamista
yksilöissä, organisaatioissa ja

kansakunnissa”

(Tor Dahl, Euroopan
tuottavuuskongressi 2009)



Osaava ja ennakoiva työpaikka

1. Strategia on kompassi
• Muutoksia ennakoidaan strategisen ajattelun avulla

2. Kyvykkyydet ja työprosessit luovat arvoa
• Strategiat, skenaariot sekä nopea innovointiprosessi rajoja ylittäen

3. Rakenteet luovat keskittymistä ja liittymistä
• Tiimit, verkostot, selkeät roolit, vastuut ja päätöksenteko

4. Johtaminen nivoo organisaation yhteen
• Viestintä, yhdessä asetetut tavoitteet ja luottamus

5. Palkitseminen vaikuttaa toimintaan
• Aineeton ja aineellinen sekä nopea palaute

6. Ihmiset tekevät tulokset
• Organisaation tunnettava osaajansa, yhdistettävä ja jaettava osaamista
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PALVELUT JA
ARVIOINTI TuloksellisuusKuntastrategia

Lyhyen tähtäimen
kehittämisen kehä

ENNAKOINTI STRATEGIAT JA
TAVOITTEET

OPPIMINEN JA UUSIUTUMINEN

Lähde: T. Pakarinen

Pitkän tähtäimen
muutossykli

Johtamisen,
työn, henkilöstön ja

organisaation
kehittäminen Strategiset ohjelmat

henkilöstöohjelma
Henkilöstövoimavarojen,

osaamisen ennakointi

Tavoitteiden asettaminen,
työsuorituksen arviointi,

palkitseminen ja
henkilöstökoulutus

Nykyisen
kyvykkyyden
ja osaamisen

kartoitus

Vuosittaiset
toiminnalliset,
taloudelliset ja

henkilöstöä
koskevat
tavoitteet

Elävä strategia ja ihmisprosessit, Gratton 2000



Henkilöstöjohdon tulevaisuus – uudet
roolit tieto- ja verkostoyhteiskunnassa?

• Inhimillisen pääoman varjelija
• Urat korvaavat tehtävät

• Tiedon fasilitaattori
• Osaamisen ja tiedon jakaminen

• Vuorovaikutussuhteiden rakentaja
• Verkostot

• Muutoksen johtaja
• Yhteinen tahto ja arvot

Terttu
Pakarinen



Osaavan organisaation toimintatavat

Toimintaympäristön
muutossignaalit

Tiedon hankinta

Tiedon johtaminen

Organisaation
oppiminen

Strateginen
kompetenssi

Osaava organisaatio



Mikä muutos? Miten minulle käy?

• Kunta- ja palvelurakenne
• johtamisjärjestelmä

• Palvelujen järjestämis- ja tuotantotavat
• organisaatiorakenne

• Toimintatavat työpaikoilla
• työn tekemisen tavat

• Tehtävärakenteet ja työnjako
• ammatti-identiteetti
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Yhteystiedot ja lisätietoja osaamisen
kehittämisestä

Kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen
KT Kuntatyönantajat
Toinen linja 14, 00530 Helsinki
puh. 09 7711
www.kuntatyonantajat.fi tai www.kt.fi
http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/tyoelaman-kehittaminen/osaamisen-
kehittaminen/Sivut/default.aspx

Osaamis- ja työvoimatarvetiedustelu
http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/2014/Sivut/kunnissa-tarvetta-
palkata-tyovoimaa.aspx

Osaamisen ennakointi –hanke
www.osaamisenennakointi.fi

www.kuntatyonantajalehti.fi
terttu.pakarinen@kt.fi
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