
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Henkilöstön osaamisen hallinnan järjestelmän käyttöönotto 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö 
 

Visamäki, liiketalouden koulutusohjelma 
 

Syksy, 2018 
 

Katariina Koro 
 
 



 
 

TIIVISTELMÄ 
 
 
 
 
Liiketalous 
Visamäki  
 
Tekijä  Katariina Koro  Vuosi 2018 
 
Työn nimi   Henkilöstön osaamisen hallinnan järjestelmän käyttöönotto 
 
Työn ohjaaja /t Sari Hanka 

 
 

TIIVISTELMÄ 
 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia henkilöstön osaamisen hallinnan 
tietojärjestelmän käyttöönottoa ja kuinka sitä voitaisiin käyttää mahdollisimman 
paljon hyödyksi kuntaorganisaatiossa. Toimeksiantajana toimi Riihimäen kaupunki. 
 
Riihimäen kaupungilla on kehitteillä uusi kuntastrategia, jonka visio ulottuu vuoteen 
2030. Strategia jakautuu kahteen keskeiseen päämäärään, jotka ovat 1. yritysten 
hyvinvointi ja 2. asukkaiden hyvinvointi. Jotta kuntastrategian visiot saataisiin 
toteutettua, haluaa Riihimäen kaupunki varautua myös henkilöstön tulevaisuuden 
osaamishaasteisiin. 
 
Osana kuntastrategiaa Riihimäen henkilöstöhallinnolla on vireillä kehittämishanke. 
Kyseessä on urapolkumallin rakentaminen, johon kuuluu seuraavat osat: 1. 
osaamiskartoitusten laatiminen, 2. uratoiveiden kartoittaminen ja 3. järjestelmän 
luominen työkiertoon ja uranvaihtoon. Riihimäen kaupungilla on käytössään Populus 
henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä, johon olisi mahdollista ostaa henkilöstön 
osaamisen hallinnan lisäosa. Henkilöstöhallinto harkitsee kyseisen lisäosan ostamista, 
mutta heille on vielä epäselvää, kuinka henkilöstön osaamisen hallinnan 
tietojärjestelmää voitaisiin käyttää parhaalla mahdollisella tavalla hyödyksi 
kuntaorganisaatiossa. Tutkimustyön tarkoituksena on selvittää Riihimäen kaupungille, 
miten muut kaupungit ovat hyödyntäneet henkilöstön osaamisen hallinnan 
tietojärjestelmää ja ovatko he kokeneet sen hyödylliseksi. 
 
 

Avainsanat Henkilöstön osaaminen, urapolku, henkilöstön osaamisen hallinnan tietojärjestelmä, 
kuntaorganisaatio 
 
Sivut 34 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 
 
Bachelor of Business Administration 
Visamäki 
 
Author  Katariina Koro   Year 2018 
 
Subject  Initialization of the personnel competence management system 
 
Supervisors  Sari Hanka 
 
 
ABSTRACT 
 

The purpose of this work was to study the initialization of the personnel competence 
management system and how municipality organization can benefit from it in the best 
way. The mandator of this thesis was the town of Riihimäki. 
 
The town of Riihimäki has a new strategy which extends until 2030. The strategy is 
divided in two main goals which are first, the wellbeing of the enterprises, and second, 
the wellbeing of the inhabitants. In order to succeed in the strategy, the town of 
Riihimäki prepares for the future challenges as the personnel competence.  
 
As part of the strategy, the human resource management of Riihimäki has a new 
development project. The project is to build a career planning path including the 
following parts: 1. competence mapping, 2. career expectation mapping and 3. 
creating a system for work cycles and career changes. The city of Riihimäki has a 
Populus human resource management information system in use and there is a 
possibility to buy an additional part of personnel competence management system. 
The human resource management is considering of buying the additional part of 
Populus, but there is uncertainty as to how a municipality organization could use it in 
the best possible way. In this research, the aim is to study how other cities are using 
the personnel competence management system and how they have experienced its 
use. 
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1 JOHDANTO 

Tässä opinnäytetyössä paneudutaan henkilöstön osaamisen hallintaan lähemmin ja 
samalla tutkitaan myös koko urapolkua. Tätä tutkimusta tehdessä tuli selkeästi esiin 
se, että henkilöstön osaamisen hallinta on noussut yhdeksi oleellisimmista teemoista 
yritysten menestymisen kannalta. On tärkeää olla perillä, millaista osaamista 
henkilöstöllä tällä hetkellä on, mitä tulisi kehittää tulevaisuudessa ja onko tietotaito 
työn vaatimusten tasolla. Uutta osaamista ja tietoa tulee nykypäivänä jatkuvalla 
syötöllä, joten työntekijöiden on opittava uusia asioita nopeasti ja sopeuduttava 
työelämän muutoksiin. Oppiminen on jatkuvaa ja sen kehittymistä organisaation tulisi 
seurata säännöllisesti erilaisilla mittareilla. Tästä johtuen erilaiset tietojärjestelmät 
henkilöstöhallinnon tueksi ovat nostaneet suosiotaan monen kokoisissa 
organisaatioissa. 
 
Tämän kehitystyön toimeksiantajana toimii Riihimäen kaupunki ja aiheena on 
henkilöstön osaamisen hallinnan järjestelmän käyttöönotto. Riihimäen 
henkilöstöhallinnolla on vireillä kehittämishanke, joka on kirjattu kuntastrategian 
projekteihin. Kyseessä on urapolkumallin rakentaminen, johon kuuluu seuraavat osat: 
1. osaamiskartoitusten laatiminen, 2. uratoiveiden kartoittaminen ja 3. järjestelmän 
luominen työnkiertoon ja uranvaihtoon. Riihimäen kaupungilla työskentelee n. 1500 
työntekijää erilaisissa työtehtävissä ja kaupunki haluaisi koko organisaation kattavan 
henkilöstön osaamisen hallinnan järjestelmän.  
 
Kaupungilla on käytössään Populus -henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä, johon olisi 
mahdollista ostaa henkilöstön osaamisen hallinnan järjestelmän lisäosa. Riihimäen 
kaupungin henkilöstöhallinto harkitsee kyseisen lisäosan ostoa. Henkilöstöä ja 
tehtävänimikkeitä on Riihimäen kaupungilla kuitenkin paljon, joten henkilöstöhallinto 
on epävarma siitä, kuinka urapolkumallia ja henkilöstön osaamisen hallinnan 
tietojärjestelmää voitaisiin käyttää parhaalla mahdollisella tavalla hyödyksi 
kuntaorganisaatiossa ja mitä rajoituksia ja mahdollisuuksia järjestelmän käyttöönotto 
toisi.  
 
Tässä opinnäytetyössä selvitetään, millaista hyötyä henkilöstön osaamisen hallinnan 
järjestelmän käyttöönotolla on kuntaorganisaatiossa ja miten muut kaupungit ja 
kunnat ovat sitä hyödyntäneet. Samalla tutkitaan myös koko urapolkumallia, johon 
kuuluu henkilöstön osaamisen kartoituksen lisäksi, uratoiveiden kartoittaminen ja 
työnkierto. 
 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on saada Riihimäen kaupungille kattava selvitys siitä, 
miten he itse voisivat kyseistä järjestelmää käyttää itse parhaalla mahdollisella tavalla 
ja miten he voisivat hyödyntää urapolkumallia kattavasti koko kuntaorganisaatiossa. 
Työn tueksi tehtiin kysely 20 Suomen suurimmille kaupungin 
henkilöstösuunnittelijoille ja -johtajille.  Kyselyssä selvitettiin, kuinka he ovat 
hyödyntäneet henkilöstön osaamisen järjestelmää ja millä tavalla he käyttävät 
urapolkumallia.  
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Selvitystyössä halutaan saada vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 
 
Miten muut kaupungit ovat hyödyntäneet henkilöstön osaamisen hallinnan 
järjestelmää ja urapolkumallia? 
 
Mitä hyötyä saadaan henkilöstön osaamisen hallinnan järjestelmästä? 
 
Onko järjestelmän käytössä haasteita? 
 
Kuinka urapolkumallia ja henkilöstön osaamisen hallinnan tietojärjestelmää voitaisiin 
käyttää parhaalla mahdollisella tavalla hyödyksi kuntaorganisaatiossa? 

  



3 
 

2 KUNTAJOHTAMISEN NÄKÖKULMIA 

Kunnan johtamisjärjestelmän määrittää kuntalaki. Kuntaa voidaan johtaa useilla eri 
johtamis- ja organisaatiomalleilla. Jokaisessa mallissa asukkaat valitsevat kunnan 
valtuuston ja valtuusto valitsee kunnan johtamisjärjestelmän. Johtamisjärjestelmään 
kuuluu mm. hallinnon rakenne eli organisaatio ja miten tehtävät ja toimivalta jaetaan 
toimijoiden kesken. Pakollisia toimielimiä ja toimijoita kunnassa kuntalain mukaan 
ovat kunnanhallitus, valtuusto, tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta. 
Valtuusto asettaa johtokuntia ja lautakuntia. (Kuntaliitto, 2017) 
 
Valtuuston tehtävänä on määrittää kunnan toiminnan tavoitteet ja päämäärät. Kunnat 
ovat itsehallinnollisia, joten tehtäväkenttä on laaja. Tämän vuoksi johtamistehtävät 
jakaantuvat kunnissa luottamushenkilö- ja viranhaltijajohtamiseen. Tätä asetelmaa 
kutsutaan kunnan kaksoisjohtamiseksi. Luottamushenkilöiden tehtävänä on asioiden 
vireille pano, tavoitteiden määritteleminen, päätöksen teko, päätösten toteutumisten 
valvominen ja vastuun kantaminen yhteisistä asioista ja kehityksestä. Viranhaltijajohto 
taas vastaa toimielinten asioiden valmistelusta, päätösten toteuttamisesta ja 
täytäntöönpanon johtamisesta. Jotta kaksoisjohtaminen toimisi, toimijoiden välillä 
vaaditaan luottamusta ja yhteistyövalmiutta. (Kuntaliitto, 2017) 
 
Kuntajohtamisessa otetaan haltuun kuntien perustehtävät, huolehditaan asukkaiden 
hyvinvoinnista ja paikallisesta elinvoimaisuudesta sekä kestävästä kehityksestä. 
Kuntajohtaminen on kokonaisuus, joka vaati eri näkökulmien johtamista. (Kuntaliitto, 
2017) Henkilöstöjohdolla on myös tärkeä tehtävä kuntaorganisaatiossa. 
Henkilöstöjohdon tehtävänä on varmistaa, että organisaatiossa työskentelee 
motivoitunut, osaava ja muutoskykyinen henkilöstö. Hyvä henkilöstöjohtaminen voi 
parantaa tuloksellisuutta ja työelämän laatua. (Kuntatyönantajat, n.d) 
 
Kuntayhteisön näkökulmassa korostetaan kuntayhteisön vaikutusvaltaa kunnan 
toiminnassa ja päätöksenteossa. Valtuuston tärkeä tehtävä on aktivoida yhteisöä 
vuorovaikutukseen ja kehittämiseen. Kuntayhteisön johtamisessa on tarkoitus 
huolehtia, että kuntalaisilla on monipuolisia osallistumiskeinoja. (Kuntaliitto, 2017) 
 
Muutoksen näkökulmassa toiminta pyritään uudelleen suuntaamaan strategisen 
linjauksen mukaiseksi. Työntekijöiden panoksella on suuri merkitys muutosten 
läpiviennissä. Muutosjohtaminen voidaan jakaa neljään eri tasoon: 1. kunta- ja 
palvelurakennemuutos, 2. johtamisjärjestelmä ja organisaatiorakenne, 3. palvelujen 
järjestämis- ja tuottamistavat, 4. palveluprosessit. (Kuntaliitto, 2017) 
 
Hyvinvoinnin näkökulmassa korostetaan hyvinvointi tavoitteiden huomioimista 
kuntajohtamisen strategian osana. Hyvinvoinnin edistäminen, organisointi, strategiset 
päätökset, toiminnan seuranta ja arviointi koskettavat koko kuntaorganisaatiota. 
(Kuntaliitto, 2017) 
 
Elinvoiman näkökulmassa keskitytään kunnan kehittämiseen ja uudistamiseen. 
Kunnan tulee tunnistaa toimintaympäristönsä muutokset, vahvuudet ja 
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kehittymispotentiaalit ja pyrkiä aktivoimaan kuntalaisia ja yrityksiä yhteisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Erilaisilla toimenpiteillä kunta pyrkii luomaan sellaisen 
toimintaympäristön, jossa paikallistalous kehittyy ja joka on vetovoimainen ympäristö 
kuntalaisten ja yritysten kannalta. (Kuntaliitto, 2017) 
 
Konserninäkökulmasta katsottuna kuntaorganisaatio on monialainen konserni, joka 
koostuu niin sisäisistä ja ulkoisista yksiköiden kokonaisuuksista. Kuntaa johdetaan 
kuntastrategialla ja erilaisilla ohjelmilla. Konserniohjeissa määritellään kunnan 
toiminnan pelisäännöt. Konsernijohtamisessa pyritään nivomaan konsernin yksiköt 
yhteen, jotta ne toteuttaisivat yhteistä strategiaa ja toimisivat konsernin kannalta 
parhaalla mahdollisella tavalla. (Kuntaliitto, 2017) 
 
Talousnäkökulmassa pyritään kunnan talouden ja toiminnan tasapainoiseen 
kehittämiseen. Kuntien rahavirta muodostuu tuloista ja menoista. Talousjohtamisessa 
rahavirtaa pyritään sääntelemään niin, että vuosikate ja vakavaraisuus takaavat 
pitkällä aikavälillä perustehtävien toteuttamisen paikallisesti hyväksyttävällä 
kuntalaisten verorahoilla. (Kuntaliitto, 2017) 
 
Prosessinäkökulmassa pyritään tunnistamaan ja kehittämään palvelujen ja 
toimintojen ketjuja. Laatunäkökulmassa korostetaan asiakaslähtöisyyttä, jatkuvaa 
parantamista sekä henkilöstön osallistumista ja kehittämistä. (Kuntaliitto, 2017) 
 
Ohjelma on määräaikainen projekteista ja erilaisista toimenpiteistä koostuva 
kokonaisuus, jolla pyritään saavuttamaan jokin päämäärä. Ohjelmilla pyritään 
toteuttamaan kuntastrategiassa tehtyjä linjauksia. Näitä kutsutaan strategian 
toteuttamisohjelmiksi. Ohjelmia voi olla esim. hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, 
kuntapalvelujen järjestäminen ja kehittäminen, talouden tasapainottaminen jne. 
(Kuntaliitto, 2017) 
 
Eettisessä johtamisessa kuntaa johdetaan yleisesti hyväksyttyjen ja 
oikeudenmukaisten periaatteiden mukaisesti. Kaksi eettistä johtamista vahvistavaa 
tekijää ovat esimerkillä johtaminen ja eettiset koodit. Koodien luonti on helppoa, 
mutta tärkeää olisi myös tukea niiden noudattamista. Eettisyyden skaala on laaja. 
Toisessa päässä on minimi taso, jossa riittää lakien noudattaminen ja toisessa päässä 
on eettinen johtaminen, jolla tarkoitetaan esimerkillä johtamista. Eettisestä 
näkökulmasta tarkasteltuna pääasia on, että tavoitteet saavutetaan eettisiä 
toimintatapoja noudattaen. (Kuntaliitto, 2017) 
 
Kunnat käyttävät laajasti eri verkostoja toiminnoissaan. Verkostot koostuvat erilaisista 
kansallisista, alueellisista ja paikallisista toimijoista. Toimijat voivat olla niin julkisia 
kuin yksityisiä organisaatioita. Verkostot ovat myös itsenäisiä, eikä kunnilla ole 
oikeutta johtaa niitä. Tästä johtuen verkostojen johtaminen voi olla ajoittain hankalaa. 
(Kuntaliitto, 2017) 
 
Innovaatiolla tarkoitetaan uusia ja parempia käyttöönotettuja toimintatapoja, 
palveluja tai käytäntöjä. Innovaatiojohtamisessa pyritään luomaan sellaiset puitteet, 
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että uudet ja luovat ideat saataisiin suunnattua kuntaorganisaatiota uudistavaksi 
voimaksi. (Kuntaliitto, 2017) 
 
Henkilöstöjohtaminen on henkilöstövoimavarojen johtamista, työelämänsuhteiden 
hoitamista ja johtajuutta. Henkilöstöjohtamisessa pyritään vaikuttamaan palvelujen 
tuloksellisuuteen ja lisäämään henkilöstön työelämän laatua. Henkilöstövoimavarojen 
johdon tulee pitää huolta siitä, että organisaatiossa työskentelee osaavaa, 
motivoitunutta ja sitoutunutta henkilöstöä. Tärkeimpinä haasteina on työhyvinvoinnin 
edistäminen ja johtamisosaamisen kehittäminen. Henkilöstön mahdollisuus vaikuttaa 
ja osallistua lisää työn merkittävyyttä ja työhön sitoutumista. Hyvä 
henkilöstöjohtaminen johtaa usein organisaation menestymiseen. Menestyneet 
organisaatiot ovat moniosaajia, jotka oppivat jatkuvasti ja ovat asiakaskeskeisiä. 
Ihmisiä arvostetaan, hyvinvoinnista huolehditaan ja hyvää työilmapiiriä pidetään yllä. 
Kaikki nämä vaikuttavat ihmisten innovatiivisuuteen ja intoon tehdä töitä. (Kuntaliitto, 
2017) 

  



6 
 

3 RIIHIMÄEN KAUPUNKI KUNTAORGANISAATIONA 

Riihimäki on n. 30 000 asukkaan kaupunki Etelä-Suomessa. Riihimäen kaupungin 
organisaatiossa työskentelee n. 1500 työntekijää, joista 1300 on vakituisessa 
työsuhteessa. Eri tehtävänimikkeitä on n. 250. Työpalveluksessa on niin viranhaltijoita 
kuin työntekijöitä. Henkilökunta on naisvaltaista, n. 80% työntekijöistä on naisia ja 
miehiä n. 20%. Henkilöstön keski-ikä on n. 47 vuotta.  
 
Riihimäen kaupunki kuvaa itseään työnantajana näin: 1. Palkkausjärjestelmää 
kehittävä (kannustava, oikeudenmukainen, kilpailukykyinen), 2. Henkilöstöä kehittävä 
(osaamiskartoitus, työnohjaus, perehdytys), 3. Henkilöstöstä huolehtiva (kuntokurssit, 
osatyökykyisten uudelleensijoitus, työterveydenhuoltopalvelut, virkistyspäivät), 4. 
työtä ja työyhteisöä kehittävä (kehityskeskustelut, työympäristöt, työilmapiiri), 5. 
turvallinen (pääsääntöisesti vakituiset työsuhteet). (Riihimäen kaupunki, n.d) 
 

 
Kuva 1 Riihimäen kaupungin organisaatiokaavio (Riihimäki, n.d) 
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3.1 Riihimäen kaupungin strategia 

Riihimäen strategia jakautuu kahteen keskeiseen päämäärään, jotka ovat 1. yritysten 
ja 2. asukkaiden hyvinvointi. Ensimmäisenä päämääränä Riihimäki pyrkii olemaan 
elinkeinoelämän osaajien kohtaamispaikka, keskittyen erityisesti robotiikkaan. 
Riihimäestä pyritään tekemään houkutteleva paikka yrityksille, jotta yritysten 
kiinnostus investoida alueelle paranisi. Myös opiskelijoiden määrää halutaan 
Riihimäellä lisätä. Toinen päämäärä on olla arjen ja asukkaiden kohtaamispaikka. 
Tavoitteena on kehittää kaupungin palveluita ja kulttuuri tarjontaa. Riihimäen 
kaupunki pyrkii miettimään osana strategiaa, kuinka kaupungista saataisiin kehitettyä 
kohtaamispaikka, jossa erilaiset ihmiset kohtaisivat. Strategian visio ulottuu vuoteen 
2030 asti. Strategiaa toimenpannaan erilaisilla politiikkaohjelmilla ja kärkihankkeilla. 
Koska hanke on yhteisöllinen, on mukaan otettu kaupungin toimintojen suunnitteluun 
ja kehittämiseen myös Riihimäen asukkaat. (Riihimäki, 2018) 
 

3.2 Riihimäen kaupungin politiikkaohjelmat 

Politiikkaohjelmat ovat strategian toimeenpano asiakirjoja, jotka on tehty nykyisen 
vaalikauden ajaksi ja jotka on hyväksytty valtuustossa. Politiikkaohjelmia ovat 
hankintapolitiikka, osallisuuspolitiikka, elinkeino politiikka, henkilöstöpolitiikka, 
ympäristöpolitiikka, maapolitiikka, hyvinvointi politiikka ja omistajapolitiikka. Kaikki 
muut politiikkaohjelmat on hyväksytty Riihimäen valtuustossa, paitsi 
hankintapolitiikka, joka hyväksytään myöhemmin. Politiikkaohjelmien tavoitteita 
seurataan vaalikauden aikana erilaisilla mittareilla. Alla selitettynä mitä Riihimäen eri 
politiikkaohjelmat tarkoittavat käytännössä: 
 
1. Hankintapolitiikka: 
Tavoitteena kaupungin talouden tehostaminen ja hankintojen laadun parantaminen. 
Määritellään kaupungin hankintapolitiikan kriteerit, miten otetaan esimerkiksi 
huomioon matalahiilijalanjälkisyys, kun hankitaan tuotteita tai palveluita.  
 
2. Osallisuuspolitiikka: 
Tavoitteena edistää kuntalaisten osallisuutta päätöstenteossa ja palvelujen 
kehittämisessä. Kuntalaiset halutaan aidosti mukaan päätösten tekoon ja 
vaikuttamaan kunnan toimintaan. 
 
3. Elinkeinopolitiikka: 
Määritellään mitä elinkeinopolitiikassa on tehtävä ja tavoiteltava, jotta strategian 
toteutuminen on mahdollista. 
 
4. Henkilöstöpolitiikka: 
Määrittää vaalikauden tavoitteet henkilöstöpolitiikan osalta, jossa keskeisiä linjauksia 
on kannustinmekanismin kehittäminen ja käyttöönotto, työhyvinvoinnin edistämistä 
kuvaavat mittarit, toimintatapa muutokset ja panostukset sairauspoissaolojen 
vähentämiseen. Tämän lisäksi henkilöstöpolitiikan toimenpiteillä pyritään 
varautumaan henkilöstöä koskeviin tulevaisuuden osaamishaasteisiin. 
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5. Ympäristöpolitiikka: 
Keskeisenä asiana matalahiilijalanjälkisyyteen pyrkiminen.  Riihimäki pyrkii toimimaan 
hiilineutraalisti ja lopettamaan kasvihuonepäästöjen tuottamisen. Luonnonvaroja 
pyritään kuluttamaan maapallon kantokyvyn rajoissa.  
 
6. Maapolitiikka: 
Keskeinen strateginen ohjausväline, jolla määritellään kaupungin maapolitiikan 
periaatteet vaalikauden ajaksi.  
 
7. Hyvinvointipolitiikka: 
Hyvinvointipolitiikan tavoitteena on laatia selkeä, käytännöllinen ja taloudellinen 
ohjelma kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Siinä määritellään toimenpiteitä ja 
toimintamalleja miten kaupunki edistää hyvinvointipolitiikkaa ja miten terveyteen 
liittyviä asioita hoidetaan.  
 
8. Omistajapolitiikka: 
Määritellään kaupungin kannalta strategiset omistukset. (Riihimaki, 2018) 

3.3 Riihimäen kaupungin kärkihankkeet 

Kärkihankkeet ovat vaalikauden tärkeimmät operaatiot, joissa on onnistuttava. 
Riihimäen kaupungin kärkihankkeita ovat: 
 
1. Palvelutoiminnan ja hallinnon kehittäminen: 
Riihimäen toimintaa pyritään uudistamaan kustannuksiltaan tehokkaaksi ja 
houkuttelevaksi, tinkimättä kuitenkaan palvelutason laadusta. Keskeisinä asioina 
talouden vakauttamisessa onnistuminen, johon kytkeytyy johtamisjärjestelmän 
uudistaminen ja talousohjausmekanismien uudistaminen. Riihimäen kaupunki haluaa 
tehdä kaupungista houkuttelevan myöskin koulutus tarjontansa avulla. Riihimäen 
lukiolle haetaan robotiikan erityistehtävää, joka toteutetaan yhdessä muiden 
lukioiden, Hyria koulutus Oy:n ja Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. Robotiikan 
erityistehtävän avulla Riihimäen lukion ja yrityselämän yhteistyö vahvistuu 
entisestään. Riihimäki hakee lukiolleen myös teatteritaiteen erityistehtävää, jossa 
teatteritaiteen opetussuunnitelma toimeenpannaan yhdessä Riihimäen 
nuorisoteatteri ry:n kanssa. Lukion ja teatterielämän yhteistyö vahvistuu. 
Erityistehtävät lisäävät Riihimäen lukion vetovoimaa, jolloin saadaan Riihimäen lukion 
hakijamäärä kasvamaan. 
 
2. Kaupungin ja kaupunkikuvan kehittäminen: 
Riihimäen kaupunki haluaa parantaa Riihimäen kaupunkikuvaa ja viihtyisyyttä, sekä 
lisätä palvelujen määrää. Kaupungista halutaan tehdä houkutteleva niin asukkaille 
kuin yrityksille. Kaupunkirakennetta pyritään tiivistämään ja uusimaan. Uusia 
asukkaita ja yrityksiä halutaan kaupungin keskeisille paikoille. Kaupungin keskustaa 
halutaan kehittää niin, että siitä saadaan elävä ja jossa palvelut ovat houkuttelevasti 
esillä hyvien yhteyksien päässä. Myös kävely- ja pyöräreittejä halutaan parantaa.  
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3. Elinkeinoelämän edistäminen: 
Halutaan saada Riihimäelle uusia innovatiivisia yrityksiä ja nykyisiä yrityksiä 
laajentamaan toimintaansa. Kasvuyritysten palvelujen kehittäminen on myös 
saumattomana osana tätä kärkihanketta. Riihimäelle halutaan hankkia lisää 
kiertotalousyrityksiä niin kotimaasta kuin ulkomailta.  
 
4. Osallisuus Suomen Kasvukäytävän logistiikan kehittämisessä: 
Suomen kasvukäytävä tarkoittaa Helsingistä Tampereen kautta Seinäjoelle ulottuvaa 
vyöhykettä, johon Suomessa väestö keskittyy ja joka on logistisesti ja erilaisten 
palvelukokonaisuuksien mielestä kansainvälisesti mielenkiintoinen alue. Vaalikauden 
keskeisenä tavoitteena tässä on määrittää ne yhteistoimintamuodot ja tavoitteet, 
miten Riihimäestä tekniset painopisteet tulee huomioiduksi kasvukäytävätyössä ja 
miten Riihimäki pystyy rakentamaan oman profiilin kasvukäytävälle niin, ettei se jäisi 
isompien kaupunkien jalkoihin ja löytämään siihen sellaiset verkostot, niin kansalliset 
kuin kansainväliset, jotka tukisivat Riihimäen asemointia kasvukäytävällä. Tavoitteena 
on kaupungin näkyvyyden ja imagon parantuminen valtakunnan tasolla. Riihimäen 
kaupunki haluaa myös kehittää joukkoliikennettään ja sen lippujärjestelmää. Näin 
parannetaan joukkoliikenteen imagoa, palvelutasoa ja houkuttelevuutta. (Riihimaki, 
2018) 

3.4 Tasapainotettu tuloskortti 

Riihimäki käyttää strategiansa toiminnallistamisen apuna tasapainotettua tuloskorttia. 
Mitä sitten tarkoittaa tasapainotettu tuloskortti? Tasapainotetusta tuloskortista 
alettiin puhua ensimmäisen kerran, kun Kaplan ja Norton esittelivät käsitteen 
artikkelissaan Harward Business Review -lehden numerossa 1/1992. (Opetushallitus, 
n.d) Se on toiminnanohjauksen suorituskykymittaristo, jota käytetään apuna 
strategisessa johtamisessa. Tasapainotettu tuloskortti auttaa suorituskykyyn 
vaikuttavien syy-seuraussuhteiden ymmärtämisessä. Tasapainotetussa tuloskortissa 
strategia pyritään toiminnallistamaan ja siitä syntyneitä tuloksia seurataan ja 
arvioidaan erilaisilla mittareilla. (Innokylä, 2013) Tasapainotettu tuloskortti jakautuu 
neljään näkökulmaan, joiden kautta organisaation toimintaa tarkastellaan. Nämä 
neljänäkökulmaa ovat: taloudellinen näkökulma, asiakasnäkökulma, 
prosessinäkökulma ja oppimisen ja kasvun näkökulma. Seuraavaksi tarkastellaan, 
mitkä keskeisiä asioita voidaan kysyä kussakin näkökulmassa: 
 
Taloudellinen näkökulma: 
- Miltä meidän tulisi näyttää omistajiemme silmissä, jotta onnistumme taloudellisesti? 
- Minkälaiset odotukset omistajilla on kasvu- ja kannattavuusvaatimuksista? 
- Miten taloudellisia resursseja käytetään? 
 
Asiakasnäkökulma: 

- Miltä meidän tulisi näyttää asiakkaiden mielestä saavuttaaksemme visiomme? 
- Mitä asiakkaiden tarpeita meidän tulisi tyydyttää ja miksi he ovat valmiita 

maksamaan siitä? 
 
Prosessinäkökulma: 
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- Millä prosesseilla saadaan tyydytettyä asiakkaiden tarpeet niin, että myös 
omistajat olisivat tyytyväisiä? 

- Missä prosesseissa meidän on onnistuttava, jotta asiakkaat ja omistajat olisivat 
meihin tyytyväisiä? 

 
Oppimisen ja kasvun näkökulma: 

- Saavuttaaksemme visiomme, kuinka säilytämme kykymme kehittyä? 
- Mitä organisaatiolta vaaditaan, jotta osaaminen säilyisi ja kehittyisi? 
- Mitä ydinosaamisia pyritään kehittämään? (Opetushallitus, n.d) 
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4 HENKILÖSTÖN OSAAMINEN 

Osaamisesta on tullut yksi tärkeimmistä käsitteistä yhteiskunnan, yksilön, työelämän 
ja koulutuksen näkökulmasta. (Haataja, Lehti, Metsävuori, Poutanen, Ritvanen, 
Viitaniemi 2014, 20-21) Osaaminen on ihmisen pääoma ja jokaisen osaamisprofiili on 
ainutlaatuinen. (Opintokeskus Sivis, n.d) Organisaation tehtävänä on tunnistaa 
työtehtävään vaadittu osaaminen ja verrata sitä tiimin ja yksilön osaamiseen. 
Osaamiskartoitusten pohjalta henkilöstön osaamista kehitetään niin, että 
organisaation tarpeet saataisiin tyydytetyksi. (Kauhanen 2010, 142)  
  
Muutoksesta työympäristössä on tullut jatkuvaa, mikä tarkoittaa sitä, että 
organisaation ja yksilön on jatkuvasti uusiuduttava ja sopeuduttava muutoksiin 
nopeassa tahdissa. Nykyään kilpailuvalttina voidaankin pitää uuden oppimista 
nopeasti, sillä usein jo muutamassa vuodessa teknologia on ehtinyt vanhentua. 
(Kauhanen 2010, 143) Koska toimintaympäristön muutos on nykyään nopeaa, 
organisaation osaamista tulee johtaa ennakoivasti, määrätietoisesti ja aktiivisesti. 
Menestyvän organisaation ydin on strategiaan perustuvaa osaamisen johtaminen. 
(Sumkin, Tuomi 2012) Seuraavassa kuvassa kuvataan erilaisia kilpailustrategioita, 
niiden piirteitä ja osaamishaasteita: 
 

 
Kuva 2 Erilaiset kilpailustrategiat, niiden piirteet ja osaamishaasteet (Kauhanen, 2010) 
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4.1 Henkilöstön osaamisen johtaminen ja kehittäminen 

Osaamisen johtaminen on johdon keino varmistaa, että organisaation strategia 
saadaan toteutettua. Strategia on toimintamalli, jonka mukaan organisaation visio 
toteutetaan ja jonka pohjalta henkilöstön osaamista pyritään kehittämään. Johdon 
tulee tunnistaa strategiaan tarvittava osaaminen ja pyrkiä vahvistamaan niitä 
henkilöstön keskuudessa. Uusi strategia edellyttää usein uusien taitojen oppimista, 
mutta myös poisoppimista eli toimimattomien tapojen poistamista, jotka eivät tue 
vision toteutumista. Ennen kuin henkilöstöä aletaan kehittämään 
strategiaperusteisesti, tulee ensin määrittää mikä on organisaation osaamisen 
nykytila. Sen jälkeen mietitään, kuinka osaamista voidaan kehittää ja kenen vastuulla 
kehittäminen on. (Sumkin, Tuomi 2012) 
 
Osaamista voidaan hankkia joko rekrytoimalla uusia ihmisiä tai kouluttamalla jo 
olemassa olevaa henkilöstöä. Jokaiselle henkilöstön jäsenelle tulisi tehdä oma 
henkilökohtainen kehityssuunnitelma, jossa tulee ottaa huomioon organisaation ja 
yksilön tavoitteet sekä mitä osaamista tarvitaan nyt ja mitä tulevaisuudessa. 
(Kauhanen 2010, 152) 
 
Jokainen on vastuussa itse omasta osaamisen kehittymisestään. Organisaatio voi 
tukea yksilön osaamisen kehittämistä ja antaa sille mahdollisuuksia, mutta vastuu on 
ensi kädessä yksilöllä itsellään. Kehittämisen keinoja löytyy runsaasti. Yksilö voi 
määrittää kehityssuunnitelmaansa oman konkreettisen tavoitteen esim. jonkin 
diplomin suorittaminen. Henkilöstön kehittämismenetelmät voidaan jakaa kahteen eri 
ryhmään: työpaikalla tapahtuvaan ja työpaikan ulkopuolella tapahtuvaan oppimiseen. 
Työpaikalla tapahtuvaa oppimista on mm. työkierto, perehdyttäminen, 
kehityskeskustelut ja mentorointi. Ulkopuolella tapahtuvaa oppimista taas ovat mm. 
ammattilehtien lukeminen, itseopiskelu ja oppilaitoksissa opiskeleminen. (Kauhanen 
2010, 154) 
 
Jotta tietopääoma pysyisi ajan tasalla, on siis hyvin tärkeää, että osaamista mitataan 
ja kartoitetaan säännöllisesti. On hyvä määrittää myös eri toimijoiden rooli osaamisen 
kehittämisessä. (Kauhanen 2010, 156) Seuraavassa kuvassa on esitetty eri toimijoiden 
roolit ja niiden sisältö:  
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Kuva 3 Roolit osaamisen kehittämisessä (Kauhanen, 2010) 
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4.2 Osaamistarveanalyysi 

Henkilöstöä kehittäessä, tulee analysoida hyvinkin tarkasti, minkälaisia 
kehittämistarpeita liittyy niin yksilön, tiimin kuin koko työyhteisön työtehtäviin nyt ja 
tulevaisuudessa. (Kauhanen, 2010, 146) Ihmisen kompetenssia eli pätevyyttä kuvataan 
seuraavassa kuvassa: 
 

 
Kuva 4 Yksilön pätevyys (Kauhanen, 2010) 
 
Sormet kuvaavat ihmisen eri kompetensseja ja kämmen taas yksilön henkilökohtaiset 
taidot sekä henkisen ja fyysisen energian. Tieto ja taito ovat vain osa ihmisen 
osaamisesta. Näitä ovat mm. ammattitaito ja sosiaaliset taidot. Tänä päivänä tärkeänä 
osaamisena pidetään myös mm. kielitaitoa, tietoteknisiä taitoja, yhteistyötaitoja ja 
sosiaalisia taitoja. (Kauhanen 2010, 146) 
 
Kokemuksessa tieto ja taito yhdistyvät toiminnaksi. (Sumkin, Tuomi 2012) 
Kokemuksella on hyvin paljon merkitystä kokonaisosaamisen kannalta, sillä se auttaa 
oppimaan nopeammin ja ymmärtämään uutta tietoa. Oppimiskykykin laajenee iän 
mukana. On kuitenkin muistettava, että pelkkä kokemus sinällään ei ole meriitti, jos 
yksilö ei osaa itse hyödyntää sitä uuden oppimiseen. (Kauhanen 2010, 146) 
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Asiantuntemus koostuu niin kokemuksesta kuin tiedoista ja taidoista. Jotta yksilö 
selviytyisi eri tilanteista, vaaditaan usein enemmän kuin asioiden osaamista. 
Ratkaisevassa asemassa on, kuinka nopeasti ja helposti ihminen saa tarvittavan tiedon 
käyttöönsä. Ihmissuhdetaidot ovat myös tärkeässä asemassa, kun mietitään yksilön 
käyttökelpoisuutta organisaatiossa. Laaja ihmissuhdeverkko toimii alustana tiedon 
jakamiseen ja kokemusten vaihtamiseen, mikä auttaa taas uuden oppimiseen 
nopeasti. Ihmissuhdetaidot korostuvat entisestään, sillä yhä useammin 
organisaatioissa työskennellään vaihtuvissa projekteissa ja tiimeissä, eikä niinkään 
kiinteissä rajatuissa yksilötehtävissä. (Kauhanen 2010, 147) 
 
Arvot ja asenteet kuuluvat myös tärkeänä osana ihmisen osaamiseen. Arvot kertovat 
ihmisen maailmankatsomuksesta. Asenne antaa taas viitettä siitä, kykeneekö yksilö 
sopeutumaan muutoksiin ja onko hän valmis näkemään vaivaa oman osaamisensa 
ylläpitämiseen. Myös sillä on merkitystä, onko yksilö valmis ottamaan vastuuta omasta 
ja työyhteisön asioista. Asennetta pidetäänkin nykyään tärkeänä 
työhönottokriteerinä. Organisaatiot haluavat palkata henkilöitä, jotka jakavat samat 
arvot organisaation kanssa. Monet työnantajat pitävätkin asennetta tärkeämpänä 
ominaisuutena, kuin täydellistä sisällön osaamista. Ammatillista kehittymistä on 
helpompi muuttaa kuin asennetta. (Kauhanen 2010, 147) 
 
Motivaatio tarkoittaa yksilön tahtotilaa suhteessa tavoitteeseen. (Sumkin, Tuomi 
2012) Yksilön motivaatio muodostuu pitkälti arvomaailmasta ja elämäntilanteesta, 
mutta myös organisaation motivointi keinoilla ja työllä itsellään on merkitystä, kuinka 
paljon ihminen motivoituu. (Kauhanen 2010, 147) 
 
Yksilön fyysisellä ja henkisellä energialla on myös merkitystä. Yksilön henkilökohtaisia 
kykyjä ovat esim. luovuus, ilmaistutaito ja esiintymistaito. (Kauhanen 2010, 147) 
 
Kuviossa esitetyt ominaisuudet muodostavat yhdessä siis ihmisen kompetenssin. Kun 
kompetenssia verrataan työn vaatimiin asioihin, saadaan selville yksilön 
kehittämistarpeet. (Kauhanen 2010, 147) 

4.3 Osaamiskartoitus  

Osaamiskartoituksella saadaan selville organisaation osaamisen taso ja siitä saadaan 
hyötyä moniin eri tarkoituksiin. Osaamiskartoituksesta tulisi ainakin löytyä 
työtehtävien ja osaamisalueiden listaamiset ja arviointikriteerien määritteleminen eri 
osaamisen tasoille (esim. skaala 1-5). Osaamiskartoituksia käytetään organisaatiossa 
hyödyksi muun muassa henkilöstön kehittämiseen, rekrytoinnin suunnittelemiseen, 
työkierron suunnittelemiseen, vuosilomien suunnittelemiseen ja työkuormituksen 
jakamiseen. Yksilön kannalta osaamiskartoituksista on hyötyä muun muassa 
seuraavissa asioissa: saadaan selkeä käsitys omasta ja tiimin osaamisesta ja 
työnkuvasta sekä voidaan seurata omia oppimishaasteita ja suunnitella niiden 
kehittämistä. (Kauhanen 2010, 148) 
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Osaamisen tason arvioiminen pelkistetysti on hyvinkin subjektiivinen arvio. Yksilön 
osaamista voidaan mitata muun muassa itsearvioinneilla, esimiehen arvioinneilla, 
työkavereiden arvioinneilla ja alaisten arvioinneilla. Osaamisen tason kuvaamismalleja 
on olemassa monia. (Kauhanen 2010, 148) Alla esimerkki yhdestä niistä: 
 

 
Kuva 5 Esimerkki osaamisen tason kuvaamismallista (Kauhanen, 2010) 
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4.4 Oppiva organisaatio 

Oppivasta organisaatiosta käsitteenä on alettu puhumaan yhä enemmän viime 
aikoina. Organisaatiotutkijat Chris Argyris ja Donald Schön toivat käsitteen esille jo 
1970-luvun lopulla. Tutkijat pyrkivät selvittämään, kuinka organisaatio voi oppia 
yksilön oppimisen kautta, millainen oppimisprosessi organisaatiolla on ja kuinka se 
käsittelee tietoa. Oppivalle organisaatiolle ei ole yhtä ainoaa ja oikeaa määritelmää. 
Sitä voidaan kuvata monilla eri määritelmillä tieteenalasta riippuen. Oppivaa 
organisaatioita kuvataan mm. seuraavilla määritelmillä: 
 
- osaa käyttää yksilöiden ja ryhmien oppimiskykyä hyödykseen tavoitteiden 

saavuttamiseksi ja luo jatkuvaa oppimisen ja kehittämisen kannustavaa ilmapiiriä 
- organisaation jäsenet kyseenalaistavat jatkuvasti toimintaansa, havaitsevat 

virheitä ja korjaavat niitä itse uusimalla omia ja organisaation toimintatapoja  
- osaamista luodaan, hankitaan ja siirretään ja jonka pohjalta yritys pystyy 

muuttamaan toimintatapojaan 
- kannustetaan kokeilemaan, virheet ja epäonnistumiset sallitaan, sisäiseen 

kilpailuun rohkaistaan, tietoa lisätään ja välitetään sekä ideointia edistetään  
- oppii ja kannustaa henkilöstöä oppimaan 
- jokaisella on mahdollisuus kehittyä ja saavuttamaan haluamiaan tuloksia, uudet 

ajattelumallit heräävät ja ihmiset oppivat yhdessä 
- auttaa jokaista jäsentä oppimaan ja uudistuu jatkuvasti 
 
Edellä olevat määritelmät ovat eri tutkijoiden määritelmiä oppivasta organisaatiosta. 
Määritelmiä yhdistää se, että niissä korostuu muutos oppimisen avulla, innovaatio ja 
muuttuminen, työskentely -ja toimintatapojen muuttaminen, osallistuminen 
päätöksentekoon ja johtamistapojen edistäminen. Keskeisiä tekijöitä oppivassa 
organisaatiossa ovat: tiimityö, vapaa tiedonkulku, jatkuva kehittäminen 
henkilöstötasolla, oppimisen ja kehittymisen palkitseminen, työtapojen jatkuva 
kehittäminen, hajautettu päätöksenteko, oppimista tukeva kulttuuri työympäristössä 
sekä toimintastrategian jatkuva kyseenalaistaminen ja henkilöstön kyky sopeutua 
muuttuviin strategioihin. (Kauhanen 2010, 157-158) 
 
Organisaation oppiminen ei tarkoita samaa, kuin yksilöiden oppiminen. Siksi onkin 
tärkeää, että yksilöt oppisivat tiimityöskentelyyn ja sitä kautta yhdistämään osaamista. 
Muuten organisaation on vaikea uusiutua. Oppivan organisaation tavoitteena on 
yhdistää yksilöiden oppiminen kohti yhteisiä tavoitteita. (Kauhanen 2010, 158) 

  



18 
 

5 URAPOLKU 

Tänä päivänä työurat ovat hyvin erilaisia, kuin mitä ne olivat edellisillä sukupolvilla. 
Nykyään ihmisten työurat koostuvat lähinnä erilaisista vaihtelevista projekteista ja 
kiinteät työsuhteet alkavat olla historiaa. Työtehtävät vaihtuvat usein ja osaamista 
tulisi päivittää jatkuvasti. Myöskään uudelleen kouluttautuminen ei ole kovin 
harvinaista tänä päivänä. Sana polku kuvaakin osuvasti uran mutkittelevaa tietä, johon 
kuuluu paljon erilaisia vaiheita. Osa voi kokea työelämän muutokset haastavina ja 
vaativina, sillä yksilöltä vaaditaan paljon erilaisia taitoja ja joustavuutta ja samalla saa 
pelätä jatkuvasti toimeentulonsa jatkumisesta. (Haataja, Lehti, Metsävuori, Poutanen, 
Ritvanen, Viitaniemi 2014, 5-6) 
 
Urapolkumallin tavoitteena on kehittää yhteisöllistä osaamista niin, että siinä 
yhdistyvät organisaation tavoitteet, yksilön tarpeet ja osaaminen sekä koko 
työyhteisön oppimisprosessi. Organisaation tulisikin kehittää jonkinlainen keino, 
kuinka osaamista voitaisiin jakaa systemaattisesti niin, että koko työyhteisö hyötyisi 
uudesta opitusta tiedosta. Urapolkumallissa tällaisia keinoja ovat muun muassa 
rekrytointi, perehdytys ja työkierto. (eOsmo, n.d) 

5.1 Urapolku ennen ja nyt 

Sanan ura käsitys alkoi muuttua 1980-1990 luvuilla, kun ura käsitteenä alettiin kokea 
vanhanaikaisena. Toisen maailman sodan jälkeisenä aikana organisaatiot tarjosivat 
työntekijöilleen ennustettavan uran, joka eteni lineaarisesti ja asteittain ja uran 
eteneminen päätettiin työntekijöiden puolesta. (Haataja, Lehti, Metsävuori, 
Poutanen, Ritvanen, Viitaniemi 2014, 11) Sumkinin ja Tuomin (2012) mukaan uuden 
sukupolven asenne ja arvomaailma eroavat paljon edellisten sukupolvien odotuksista 
ja ajatuksista työtä kohtaan. Uusi sukupolvi haluaa työltään palkan lisäksi myös 
merkityksellistä sisältöä ja pystyvyyden tunnetta. Organisaatioihin ei niinkään enää 
sitouduta, vaan kulloiseen työhön ja työtehtävään.  
 
Erilaiset siirtymät urapolulla ovat tätä päivää esimerkiksi siirtymät koulutuksesta 
työelämään, työelämästä koulutukseen, työelämästä työttömyyteen, työttömyydestä 
koulutukseen tai siirtyminen palkkatöistä yrittäjyyteen. Siirtymiä voivat olla myös 
esimerkiksi osa-aikaisesta työstä kokoaikaiseen, työelämästä perhevapaalle tai 
työelämästä osa-aika eläkkeelle. Erilaisia siirtymiä on siis runsain mitoin. Siirtymiin 
voivat vaikuttaa joko tietoiset valinnat tai ulkoiset seikat. Tietoisia valintoja voivat olla 
esimerkiksi alan vaihto, uudelleen kouluttautuminen tai yrittäjäksi ryhtyminen. 
Ulkoisiin seikkoihin voi taas vaikuttaa esimerkiksi huono työmarkkinatilanne tai 
irtisanominen. (Haataja, Lehti, Metsävuori, Poutanen, Ritvanen, Viitaniemi 2014, 16) 
 
Tänä päivänä työura on hyvinkin epävarmaa ja vaikeasti ennustettavaa. Yksilöllisyyttä 
korostetaan ja jokaisen odotetaan itse ratkaisevan oma tiensä työmaailmassa. 
Vastoinkäymiset työelämässä tulisi kohdata yksin ja työttömyys koetaan yksilön oman 
elämähallinta– ja yrittämisen kysymyksenä, eikä niinkään yhteiskunnallisena tai 
poliittisena. Yksilölle halutaan uskotella, että menestys on hänestä itsestään ja 
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tahdostaan kiinni. (Haataja, Lehti, Metsävuori, Poutanen, Ritvanen, Viitaniemi 2014, 
11) 
 
Monet kokevat muuttuneen työelämän haastavana. Ihmiseltä vaaditaan hyvin paljon 
mukautumista ja uusia vaatimuksia osaamisesta tulee jatkuvasti. Ura onkin jatkuvaa 
itsensä kehittämistä ja elinikäistä oppimista. Vaikka aikakautemme koetaankin 
vaativana, kannustaa se kuitenkin uuden oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Se 
kasvattaa voimavarojamme ja auttaa löytämään uusia mahdollisuuksia. Nykyään 
jokainen voi rakentaa itselleen juuri sellaisen urapolun, mikä itselleen tuntuu 
sopivalta. (Haataja, Lehti, Metsävuori, Poutanen, Ritvanen, Viitaniemi 2014, 11-17) 
 

5.2 Urapolku murroksessa 

Työelämä on kokenut suuria muutoksia, eikä loppua tunnu näkyvän. Muutokseen on 
vaikuttanut mm. globalisaatio ja tietotekniikan kehittyminen. Muutokset vaikuttavat 
ammatteihin, työllistymiseen, osaamisvaatimuksiin, työtapoihin ja urapolkuihin. 
Globaali talous voi vaikuttaa yksittäisiin maihin, esim. heikko taloustilanne voi näkyä 
esim. irtisanomisina ja lomautuksina. (Haataja, Lehti, Metsävuori, Poutanen, Ritvanen, 
Viitaniemi 2014, 13) 
 
Muutoksen tuulia on nähtävissä myös eri ammateissa. Uusia ammatteja syntyy 
jatkuvasti, vanhojen ammattien kadotessa. Varmaa on, että mikään ammatti ei pysy 
muuttumattomana. Muutokseen vaikuttavat niin globaalit kuin paikalliset tekijät. 
Vaikuttavia tekijöitä ovat mm. poliittiset päätökset ja uudistukset, tiedon 
lisääntyminen ja teknologian kehitys. On ennustettu, että 20 vuoden aikana lähes 
puolet työpaikoista teollisuusmaissa voidaan korvata roboteilla ja keinoälyllä. Riski 
koetaan etenkin logistiikallisissa ja tuotannollisissa töissä. Myös monet palvelualan 
ammatit ovat vaarassa automatisoitua. Tehtävät, joissa tarvitaan sosiaalisia taitoja ja 
luovuutta sen sijaan uskotaan pysyvän ihmisten tehtävänä. Näitä ovat esim. 
liikuntaterapeutin ja sosiaalityöntekijän tehtävät. Tietokoneistumisen myötä työelämä 
ja ammatit tulevat kokemaan useita muutoksia nopeassa aikataulussa. (Haataja, Lehti, 
Metsävuori, Poutanen, Ritvanen, Viitaniemi 2014,13-14) 
 
Korkeakoulutusta on aiemmin pidetty varmana keinona työllistyä ja saada suoja 
epävarmalle työllisyystilanteelle. Valitettavasti moni korkeakoulutettu on kuitenkin 
yhä useammin vailla työpaikkaa ja korkeakoulutettujen työllistyminen on heikentynyt. 
Vakaata urakehitystä ei voida enää korkeastikoulutetuille luvata, eikä välttämättä riitä, 
että koulutusta olisi hankittu runsaasti. Työelämän epävakaisuus kuuluu nykyhetkeen 
ja tulevaisuuteen. (Haataja, Lehti, Metsävuori, Poutanen, Ritvanen, Viitaniemi 2014, 
14-16) 
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5.3 Työkierto 

Työkierrolla tarkoitetaan sitä, että työntekijä vaihtaa tietyksi ajaksi toiseen 
samantasoiseen työtehtävään ja palaa ajanjakson jälkeen alkuperäiseen 
työtehtäväänsä. Tämä tarkoittaa usein sitä, että työntekijä vaihtaa työpistettään myös 
fyysisesti. Työkierron tarkoituksena on tuoda vaihtelevuutta työntekijän työrutiineihin 
ja siten vältetään yksipuolista rasittumista sekä fyysisesti että psyykkisesti. Työ 
pyritään pitämään kuitenkin melko samanlaisena, muuttamatta esim. tehtävien 
sisältöä tai työvälineitä. Työn vaihtoväli riippuu organisaatiosta ja työn luonteesta. 
Vaihtoväli voi tapahtua esim. useita kertoja päivässä, viikoittain tai kuukausittain.  
(Kauhanen 2012, 50) 
 
Työkiertoa käytetään myös henkilöstön ja koko organisaation kehittämisen 
menetelmänä. Tätä menetelmää kutsutaan osaamista kehittäväksi työkierroksi. Siinä 
työkiertoa toteutetaan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti, jolloin ammattitaitoa ja 
osaamista kehitetään vertailuoppimalla. Työkierrolla tulisi olla aina jokin tavoite, jota 
hyödynnetään jonkin ongelman ratkaisemiseen. Nämä tavoitteet kirjataan usein 
yksilön tai yhteisön kehityssuunnitelmaan. Työntekijän näkökulmasta tavoitteellinen 
työkierto mahdollistaa uuden oppimista ja lisää työhyvinvointia. Organisaation 
näkökulmasta tavoitteellisessa työkierrossa työntekijät tutustuvat eri yksiköiden 
toimintaan, perehtyvät eri työtapoihin ja siirtävät osaamista eteenpäin. (eOsmo, n.d) 

5.4 Uudelleen kouluttautuminen 

Yhä useampi aikuinen on päättänyt kouluttautua uudelleen. Tämä tapahtuu 
useimmiten keski-iän kynnyksellä, kun oma työ on näyttänyt sen hyvät ja huonot 
puolensa. Omat arvot ovat saattaneet muuttua niin paljon, ettei sovi enää nuorena 
aikuisena hankittuun ammattiin. Irtisanominen antaa myös usein tilaa miettiä mitä 
elämältä oikeasti haluaa, sillä moni ei halua ottaa sitä riskiä mitä alanvaihtoon yleensä 
liittyy. Usein ihmiset ovat kuitenkin realistisia urasuunnitelmissaan ja harva uudelleen 
kouluttautuu alalle, jossa työllistyminen on epätodennäköistä. Alaa ei välttämättä 
tarvitse vaihtaa kokonaan, vaan voi myös yrittää etsiä uusia näkökulmia omasta 
osaamisestaan. (Oikotie, n.d) 
 
Uudelleen kouluttautuessa tulisi miettiä, millainen koulutusvaihtoehto olisi itselleen 
sopivin. On hyvä pohtia, onko esimerkiksi mahdollista opiskella täysipäiväisesti ja 
kuinka opinnot rahoitetaan. Monelle perheelliselle voi olla haastavaa rahoittaa monen 
vuoden opintoja. Työssäkäyvälle paras vaihtoehto on usein lyhytaikainen 
täydennyskoulutus. Opintovapaalle jäävä aikuinen voi hakea aikuiskoulutustukea 
Koulutusrahastolta, yli 25-vuotiaalle työttömälle voidaan myöntää opiskelutukea 
päätoimiselle opiskelulle ja myös tavallista opintotukea on aikuiselle opiskelijalle 
tarjolla. (Oikotie, n.d) 
 
 



21 
 

6 TIETOJÄRJESTELMÄT HENKILÖSTÖJOHTAMISESSA 

Jotta henkilöstövoimavaroja voitaisiin suunnitella ja johtaa tehokkaasti, tarvitaan 
siihen avuksi henkilöstöjohtamisen tietojärjestelmiä, joista saadaan helposti 
ajantasaista tietoa henkilöstöstä. (Kauhanen 2010,37) Huolellisesti järjestetty 
henkilöstöjohtamisen tietojärjestelmä auttaa toiminnan tehostamisessa, tukee 
esimiestyötä ja luo hyvän perustan työntekijäkokemukselle. (CGI, n.d) Nykyaikaiset 
henkilöstöjohtamisen tietojärjestelmät erilaisine mahdollisuuksineen, 
käyttötapoineen ja sisältöineen ovat hyvinkin monipuolisia. (Kauhanen 2010, 37) 
Henkilöstöjohtamisen tietojärjestelmän tulisi olla mahdollisimman helppokäyttöinen, 
jotta organisaation toimijoiden olisi vaivatonta poimia siitä tarvittava tieto esim. 
henkilöstöraportin laatimiseen. (Kauhanen 2010, 39) 
 
Henkilöstövoimavarojen johdolla tulisi aina olla käsissään ajantasaista tietoa 
henkilöstöstään, sillä tietoja tarvitaan jokapäiväiseen operatiiviseen johtamiseen ja 
strategiseen suunnitteluun. Organisaation tulisi olla perillä henkilöstönsä oleellisista 
ominaisuuksista kuten tiedoista, taidoista, kokemuksista ja toiveista. Jos 
henkilöstövoimavarojen johto ei kykene tuottamaan näitä tietoja reaaliaikaisesti koko 
organisaation käytettäväksi järkevin kustannuksin, pitää sen toiminta päivittää 
tehtäviensä tasalle. (Kauhanen 2010, 37) 
 
Valitettavan monessa organisaatiossa henkilöstöjohtamisen tietojärjestelmällä 
tuotetaan vain määrällistä tietoa henkilöstöstään kuten esim. palkkakustannukset. 
Näin saadaan kyllä taloudellista informaatiota henkilöstöstä aiheutuvista 
kustannuksista, mutta esim. ylin johto ei saa tarvitsemaansa laadullista tietoa 
strategisten päätösten tueksi. Tällaisia laadullisia tietoja ovat mm. historiatiedot ja 
ennusteet. (Kauhanen 2010, 38) 

6.1 Henkilöstöjohtamisen tietojärjestelmän tärkeimmät tuotokset 

Henkilöstövoimavarojen johtamisesta saatujen tietojen säännöllinen analysointi ja 
raporttien laatiminen on hyvin tärkeää. (CGI, n.d) Tietotekniikka mahdollistaa 
nykypäivänä henkilöstövoimavarojen johtamisen reaaliaikaisesti ja tiedot ovat 
helposti saatavilla järjestelmistä niin jokapäiväiseen johtamiseen kuin strategiseen 
suunnitteluun. Henkilöstöjohtamiseen tarvittava tiedon saanti tulisi järjestää 
nykyaikaisessa organisaatiossa tavalla tai toisella. (Kauhanen 2010, 38) 
Henkilöstöjohtamisen tietojärjestelmä parhaimmillaan tukee keskeisiä HR-prosesseja 
sekä tuottaa faktaa ja analytiikkaa johdolle. Organisaation on kuitenkin huolehdittava 
siitä, että tietojärjestelmä tukee yrityksen tarpeita ja hyödyntää tarpeeksi 
uudenaikaista teknologiaa. (Leinonen, Slöör, 2013) Seuraava kuvio kuvaa hyvin sitä, 
minkälaista tietoa nykyaikaisen henkilöstöjohtamisen tietojärjestelmän tulisi tuottaa 
ja mihin tarpeisiin: 
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Kuva 6 Henkilöstöjärjestelmän keskeiset osiot ja tuotokset (Kauhanen, 2010) 

 
Sekä määrällistä että laadullista tietoa tulisi löytyä henkilöstöjohtamisen 
tietojärjestelmästä. Määrällinen tieto käsittää mm. henkilöstömäärän ja poissaolot, 
sen lisäksi se antaa taloudellista tietoa esim. palkkakustannuksista. Yksi oleellisimmista 
tehtävistä henkilöstöjohtamisen tietojärjestelmällä on kuitenkin reaaliaikaisten 
raporttien tuottaminen kohtuullisin kustannuksin. Jokaisessa yrityksessä olisi hyvä 
tuottaa kuukausittaisia raportteja esim. poissaoloista, henkilöstömääristä ja palkoista. 
Jotkut tietojärjestelmät tuottavat poikkeamaraportteja ennalta määrättyjen 
parametrien mukaan esim. poikkeavan suuresta ylitöiden määrästä. Joskus tarvitaan 
myös päätöksentekijöiden toimesta raportteja, esim. kun tarvitaan nopeasti tiedot 
kaikista organisaation henkilöistä, jotka osaavat puhua ruotsia. Jotkut järjestelmät 
osaavat tuottaa myös ennusteita tulevasta, nämä ovat suosittuja etenkin suurimmissa 
yrityksissä. Esimerkiksi voidaan ennustaa millaisia kustannusvaikutuksia uudella 
palkkausjärjestelmällä tulee olemaan niin lyhyellä- kuin pitkällä tähtäimellä. 
(Kauhanen 2010, 38-39) 
 
Henkilöstövoimavarojen tietojärjestelmään syötettävät tiedot voivat olla 
arkaluontoista ja siten luottamuksellista. Organisaation olisi hyvä määrittää jo ajoissa 
ennen järjestelmän käyttöönottoa, kuka pääsee tietoihin käsiksi ja kenellä on oikeus 
muuttaa tietoja. Esimiehillä on yleensä oikeus tarkastella alaistensa tietoja. 
Henkilötietolain nojalla (1999/523) jokaisella henkilöllä tulisi olla oikeus tarkastella 
omia tietojaan reaaliaikaisesti tai tulostettuna. Esimiehet ovat informaatiovelvollisia 
alaisilleen aina, kun heistä kerätään tietoja. (Kauhanen 2010, 40) 
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6.2 Tietojärjestelmän hankinta 

Organisaatioilla on neljä erilaista vaihtoehtoa hankkiessaan henkilöstöjohtamisen 
tietojärjestelmä: ensinnäkin luoda tietojärjestelmä itse tai ulkopuolisen avun voimin, 
toiseksi ostaa valmis ohjelmisto, kolmanneksi ostaa ohjelmisto ja räätälöidä se 
ohjelmistontoimittajan kanssa organisaation tarpeisiin tai neljänneksi ostaa 
ulkopuoliselta palveluorganisaatiolta tietojärjestelmän käyttöpalvelu. (Kauhanen 
2010, 40) Ennen kuin organisaation kannattaa hankkia henkilöstöhallinnon 
tietojärjestelmä, on sen ensin hyvä määritellä, mitä tietojärjestelmän halutaan 
tekevän nyt ja tulevaisuudessa. (Leinonen, Slöör, 2013) 
 
Ohjelmiston tarjoajilla on valittavana henkilöstöjohtamiseen käytettäviä ohjelmistoja 
niin pienemille kuin suurille organisaatioille. Organisaation tehtävänä on vain päättää 
mitä he ohjelmistolta haluavat ja paljonko siitä ollaan valmiita maksamaan. 
Kustannukset ovat yksi syy, miksi organisaatiot eivät ole valmiita panostamaan 
tarpeeksi henkilöstönjohtamisen ohjelmistoon, vaan tyydytään halpaan. Tällainen 
asenne kielii siitä, että ylin johto ei pidä henkilöstöä tärkeimpänä strategisena 
voimavaranaan, kun se ei ole valmis panostamaan henkilöstövoimavarojen 
johtamiseen. (Kauhanen 2010, 40)  
 
Tietojärjestelmien hankinta ei ole yksinkertainen, vaan melko työläs toimenpide ja 
niiden hankkimista tulee suunnitella tarkasti. Ohjelmiston hankkiminen vaati aina 
oman projektinsa, oli kyseessä sitten pieni tai suuri organisaatio. (Kauhanen 2010, 40) 
Sopivan tietojärjestelmän hankkiminen on investointi, johon sitoudutaan jopa 
kymmeneksi vuodeksi. Siksi tietojärjestelmän hankinnasta olisikin hyvä tehdä 
investointiehdotus, johon kuvataan tarkoitus, tavoitteet, laajuus sekä kirjataan 
selkeästi tietojärjestelmästä tavoiteltavat hyödyt ja tarvittavat investoinnit. (Leinonen, 
Slöör, 2013) Alla oleva kuvio kuvaa hankintaprosessin eri vaiheita: 
 

 
Kuva 7 Tietojärjestelmän hankintaprosessi (Kauhanen, 2010) 
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Jotta tietojärjestelmän hankintaprosessi onnistuisi, vaatii se seuraavia tekijöitä: 
johdon tuki, sitoutuminen, motivoitunut ja osaava henkilöstö, vaatimusten määrittely 
(mitä ohjelmistolta halutaan), realistiset tavoitteet ja johdonmukainen seuranta. 
(Kauhanen 2010, 42) 
 

6.3 Työsuhteen elinkaari ja sen hallinta 

Työsuhteita on eri pituisia, on joko muutaman viikon tai 10 vuoden mittaisia 
työsuhteita. Työsuhteen pituudesta huolimatta on kuitenkin tärkeää, että 
työsuhteiden elinkaaritietojen hallinta on tehokasta ja luotettavaa, jotta 
henkilöstöhallinnan tehokkuus paranisi. Työsuhteen elinkaaren hallinta edesauttaa 
myös työntekijäkokemuksen paranemista. Tietojärjestelmien avulla työsuhteiden 
elinkaaren hallinta helpottuu ja kaikki oleellinen tieto aina rekrytoinnista työsuhteen 
päättämiseen löytyy tietojärjestelmästä. Tietojärjestelmässä olisi hyvä olla ainakin 
seuraavat kohdat työsuhteen elinkaaren hallitsemiseksi: rekrytointi, henkilötietojen 
perustaminen, työsopimus, perehdytys, osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen, 
henkilötietojen muutokset, lomat ja poissaolot, työsuhteen päättäminen ja 
työtodistus. (CGI, n.d) 
 
Rekrytoinnista alkaa työntekijän työsuhteen elinkaari. Tietojärjestelmän avulla niin 
rekrytointi, henkilötietojen perustaminen ja työsopimuksen laatiminen tehostuu ja 
virheiden tekeminen vähenee. Huolellisesti toteutettu rekrytointi ei vielä takaa 
onnistunutta työsuhdetta. Haasteena on uuden työntekijän sopeuttaminen uuteen 
työpaikkaan. Siksi onkin tärkeää, että perehdytys on hyvin suunniteltu ja mallinnettu, 
jotta uuteen työhön sopeutuminen nopeutuisi. (CGI, n.d) 
 
Työsuhteen aikana tulee jatkuvaa uuden oppimista, osaamisen kehittämistä, 
työtehtävien vaihtumista, uusien toimintatapojen ja työkalujen käyttöönottoa. Työn 
tuloksellisuuden ja hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että työntekijät tietävät 
työtehtäviinsä liittyvät odotukset ja pystyvät vaikuttamaan työnsä sisältöön sekä 
kehittämään omaa osaamistaan. Henkilöstön osaamista tulee tarkastella myös pitkällä 
tähtäimellä esim. ikärakenteeseen olisi hyvä kiinnittää huomiota, jotta mitään tiettyä 
osaamista ei puuttuisi eläkkeelle siirtymisen myötä. (CGI, n.d) 
 
Tietojärjestelmät sujuvoittavat tiedonkulkua esim. työntekijä voi tehdä ilmoituksen 
poissaolostaan HR työpöytäänsä mobiilisovelluksen avulla, jonka jälkeen järjestelmä 
lähettää viestin esimiehelle hyväksyttäväksi. Poissaolon hyväksyttyä, tieto 
poissaolosta siirtyy automaattisesti palkkajärjestelmään. (CGI, n.d) 
 
Työsuhde voi päättyä irtisanomiseen, irtisanoutumiseen tai eläköitymiseen. 
Työnantajan tulisi muistaa, että myös työsuhteen lopettanut henkilö on organisaation 
sanansaattaja. Siksi onkin tärkeää, että digitaaliset prosessit ovat sujuvia, jotta 
työntekijäkokemus säilyisi hyvänä. (CGI, n.d) 
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6.4 Populus henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä 

Riihimäen kaupungilla on käytössään henkilöstön hallinnan tietojärjestelmä Populus. 
Populus henkilöstöhallinnon tietojärjestelmää käytetään digitaalisena työkaluna 
henkilöstöjohtamisessa. Tietojärjestelmästä löytyy jokaisen henkilökunnan jäsenen 
tiedot ja sitä käytetään henkilöstön koko työsuhteen elinkaaren hallitsemiseen. 
Tietojärjestelmän lomakkeet helpottavat ja tehostavat esimiesten ja palkanlaskennan 
työskentelyä, kun henkilöstön palkkatiedot saadaan siirrettyä tietojärjestelmään. 
Populus henkilöstöhallinnon tietojärjestelmällä voidaan hallita muun muassa myös 
lomia, matkoja ja työvuoro suunnittelua. (CGI, n.d) 
 
Populus henkilöstöhallinnon tietojärjestelmää voidaan käyttää työkaluna strategisissa 
ratkaisuissa. Tietojärjestelmän avulla rekrytointiprosessi nopeutuu, perehdytys 
voidaan jakaa vaiheisiin ja ilmoittaa uudet työntekijät erilaisiin koulutuksiin. 
Perehdytyksen eri vaiheita ja edistymistä voidaan seurata tietojärjestelmän avulla. 
Tietojärjestelmään voi kirjata työntekijöistä myös erilaisia osaamisprofiileja. 
Osaamisprofiilit auttavat tunnistamaan, mikä on osaamisen nykyinen taso ja mitä 
kehittämistarpeita henkilöstön osaamiseen vaaditaan. Tietojärjestelmän avulla myös 
koulutusten suunnittelu ja ilmoittautuminen helpottuu, kun suoritustiedot siirtyvät 
automaattisesti henkilötietoihin. (CGI, n.d) 
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7 TUTKIMUS JA TULOKSET 

Riihimäen kaupunki suunnittelee ottavansa käyttöön henkilöstön osaamisen hallinnan 
tietojärjestelmän lisäosan. Ennen sitä, he halusivat kumminkin kuulla kokemuksia 
muilta kaupungeilta, kuinka he ovat kokeneet henkilöstön osaamisen hallinnan 
järjestelmän käytön. Riihimäen kaupungilla on meneillään kehittämishanke, joka on 
kirjattu kuntastrategian projekteihin. Yksi näistä projekteista oli koko organisaatiota 
kattava urapolkumallin rakentaminen. Riihimäen kaupunki haluaa selvittää, miten 
henkilöstön osaamisen hallinnan järjestelmää voitaisiin käyttää parhaalla 
mahdollisella tavalla hyödyksi kuntaorganisaatiossa. Selvitystyön tueksi lähetettiin 
kysely 20 Suomen suurimmalle kaupungille, jossa selvitettiin, onko heillä käytössään 
henkilöstön osaamisen hallinnan tietojärjestelmä, ovatko he kokeneet sen 
hyödylliseksi ja mitä mahdollisia haasteita tietojärjestelmän käytöllä on. 
Kyselytutkimuksen päätyttyä saatuja vastauksia vertailtiin ja analysoitiin. 
 
Tutkimusmenetelmänä tässä tutkimuksessa käytettiin kvalitatiivista aineiston 
keräysmenetelmää. Aineistona käytettiin kyselyssä saatuja vastauksia, sekä 
kirjallisuutta teorian perustaksi. 
 
Selvitystyössä halutaan saada vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 
 
Miten muut kaupungit ovat hyödyntäneet henkilöstön osaamisen hallinnan 
järjestelmää ja urapolkumallia? 
 
Mitä hyötyä saadaan henkilöstön osaamisen hallinnan järjestelmästä? 
 
Onko järjestelmän käytössä haasteita? 
 
Kuinka urapolkumallia ja henkilöstön osaamisen hallinnan tietojärjestelmää voitaisiin 
käyttää parhaalla mahdollisella tavalla hyödyksi kuntaorganisaatiossa? 
 

7.1 Eteneminen 

Pidin skype tapaamisen huhtikuun puolessa välissä opinnäytetyöohjaajani kanssa. 
Keskustelimme toimeksiannostani ja suunnittelimme, kuinka voisin pikkuhiljaa edetä 
opinnäytetyöni kanssa. Seuraavana päivänä kävin tapaamassa Riihimäen henkilöstön 
kehittämispäällikön keskustellaksemme toimeksiannostani. Toukokuun alussa pidin 
vielä toisen palaverin opinnäytetyöohjaajani kanssa ja suunnittelimme opinnäytetyöni 
etenemistä tarkemmin.  Toukokuun ensimmäisellä viikolla kirjoitin opinnäytetyöhöni 
johdannon ja luin alaan liittyvää kirjallisuutta ymmärtääkseni tarkemmin, mitä olen 
tutkimassa. Toukokuun toisella viikolla aloin suunnittelemaan mitä voisin kysyä 
kaupunkien ja kuntien henkilöstösuunnittelijoilta, jotta saan kaiken tarvittavan tiedon 
tutkimustani varten. Toukokuun kolmannella viikolla lähetin kyselyt kaupunkien ja 
kuntien henkilöstösuunnittelijoille. Seuraan touko-, kesä- ja heinäkuun ajan saatuja 
vastauksia ja elokuussa alan viimeistään analysoimaan saatuja tuloksia. 
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Toimeksiantajani odottaa tuloksia kuultavakseen viimeistään 31. elokuuta. 
Tavoitteenani on saada opinnäytetyöni valmiiksi marraskuuhun mennessä. 
 
Opinnäytetyön toimeksiantajaa haastateltiin (haastattelu 18.10.2018), jotta saadaan 
selville opinnäytetyön tarkoitus. Ensimmäisenä toimeksiantajalta kysyttiin, että miksi 
urapolkumallia on niin hankalaa toteuttaa kuntaorganisaatiossa. Toimeksiantaja 
vastasi, että kunnan tehtävissä on selkeät kelpoisuus- ja koulutusvaatimukset, jonka 
vuoksi tehtävistä toiseen tai uudelleen kouluttautuminen on hankalaa aloille, joissa 
työvoimantarvetta olisi. Poikkeustapauksiakin on kuitenkin ollut. Toimeksiantaja vielä 
vastasi, että kunta on ollut tähän asti aika siiloutunut ala eli kukin toimiala on 
vastannut omista kustannuksistaan ja työntekijöiden siirtäminen toiselle toimialalle 
esimerkiksi osatyökykyisyystilanteissa on voinut olla hankalaa. Sosiaali- ja 
terveysministeriö kertoo (n.d), että osatyökykyisyys on tila, jossa henkilöllä on 
käytössään vielä osa työkyvystään. Toimeksiantaja kertoi myös, että kunta-alan 
siiloutuneisuus on kuitenkin muuttumassa. 
 
Seuraavaksi kysyttiin, miten Riihimäen kaupunki on aiemmin hoitanut 
urapolkumalliaan organisaatiossa. Toimeksiantaja vastasi, että paikkoja on ollut 
avoinna sisäisessä haussa. Osatyökykyisyystilanteissa uudelleensijoitukset eri 
tehtäviin hoidetaan aluksi yhteisellä henkilöstöpankki määrärahalla ja jatkoksi 
siirtyminen avoimeen tehtävään.  
 
Viimeiseksi selvitettiin, miksi Riihimäen kaupunki kokee henkilöstön osaamisen 
hallinnan järjestelmän käyttöönotolle tarvetta. Toimeksiantaja vastasi, että koska 
Riihimäen kaupungilla työskentelee 1500 työntekijää, osaamista ja koulutustarpeita ei 
ole mahdollista hallita muuten kuin sähköisesti. Tavoitteena on saada kattava kuva 
henkilöstön osaamisista ja kehittämistarpeista, jotta tulevaisuuden osaamistarpeita 
voidaan ennakoida entistä paremmin.  

 

7.2 Kyselytutkimus: osaamisen hallinnan järjestelmä käytössä 

Lähetin kyselyn Suomen 20 suurimmalle kaupungille ja vastauksia saatiin seitsemästä 
eri kaupungista. Kolme seitsemästä vastaajasta kertoi, että heillä on käytössään 
henkilöstön osaamisen hallinnan järjestelmä. Kaksi seitsemästä vastasi, että 
osaamisen hallinnan järjestelmä olisi hankinnan alla. Kysymykset on esitelty liitteessä 
1. 
 
Seuraavaksi tarkastellaan, millaisia vastauksia saimme kyselytutkimuksessa niiltä, 
jotka vastasivat myöntävästi kysymykseen, onko kaupungilla käytössä henkilöstön 
osaamisen hallinnan järjestelmää. Myöntävästi vastasivat kolme vastaajaa. 
 
Onko teillä käytössänne henkilöstön osaamisen hallinnan järjestelmää? Jos on, mikä 
järjestelmä teillä on käytössä? -kysymykseen yksi vastaaja kertoi heillä olevan 
käytössään SAP, toisella oli KuntaHR ja kolmannella taas 
Koulutuksenhallintaohjelma/CGI. Kaikilla vastaajilla oli käytössään siis erilaiset 
järjestelmät.  
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Kysymykseen: miten henkilöstön osaamisen hallinta teillä on toteutettu, vastaajat 
vastasivat, että esimies syöttää tiedot. Esimiesosaamiset on määritelty koko 
organisaation osalta ja koko henkilöstön osalta työyhteisöosaamiset. Lisäksi on 
määriteltynä joidenkin ammattiryhmien substanssiosaamiset ja osaamiskartoitukset, 
kehityskeskustelut, henkilöstökoulutus. Vuosittain tehtävien osaamiskartoitusten ja 
kehityskeskustelujen perusteella laaditaan osaamisen kehittämisen suunnitelma, 
jonka perusteella toteutetaan vuosittain erilaisia osaamisen kehittämisen 
toimenpiteitä. Toimintaa arvioidaan säännöllisesti. 
 
Osaamisen hallintaa toteutetaan siis melko monipuolisesti. Osaamisen hallintaa 
toteutetaan mm. osaamiskartoitusten, kehityskeskustelujen ja henkilöstökoulutusten 
muodossa. Osaamista pyritään kehittämään myös erilaisilla toimenpiteillä ja 
suunnitelmilla.  
 
Kysymykseen: millä tavoin olette käyttäneet henkilöstön osaamisen hallinnan 
järjestelmää hyödyksenne ja millaisissa käyttötilanteissa, kysymykseen yksi vastaajat 
vastasivat, että osaamista arvioidaan vuosittain kehityskeskustelujen yhteydessä ja 
kehityskeskustelulomakkeet löytyvät myös järjestelmässä. Tietoja käytetään mm. 
koulutuksien suunnittelussa, sisäisen liikkuvuuden mahdollistamiseen ja osaamisen 
lisäämiseen. Tietojärjestelmää hyödynnetään mm. koulutusten markkinoinnissa ja 
raportoinnissa (mm. osallistumiset, tilastot). Myös pätevyydet kirjataan 
tietojärjestelmään. 
 
Yksi vastaaja ei osannut vastata vielä kysymykseen, sillä he ovat juuri vähän aikaa 
sitten ottaneet järjestelmän käyttöönsä. Loput kaksi vastaajaa käyttävät järjestelmää 
hyödykseen monenlaisissa käyttötilanteissa muun muassa koulutusten suunnitteluun 
ja markkinoimiseen, kehityskeskusteluihin, osaamisen lisäämiseen ja liikkuvuuden 
mahdollistamiseen.  
 
Kysymykseen: mitä hyötyä järjestelmästä on, vastaajat vastasivat, että järjestelmästä 
on paljonkin hyötyä ja että järjestelmä saadaan esimerkiksi tuottamaan dataa 
osaamisen muutoksista ja kehittämistarpeista. Sen lisäksi tietoa saadaan myös uralla 
etenemishalukkaista. Järjestelmä tuo myös hyvää keskusteluainesta 
kehityskeskusteluihin. Järjestelmän hyötyihin kuului muun muassa se, että tieto on 
sähköisesti saatavilla ja tilastoihin luvut saadaan suoraan ohjelmasta eri 
käyttötarkoituksiin esim. pätevyyden tiedot. Henkilöstö saa halutessaan raportin 
käymistään koulutuksista ja esimiehet pystyvät seuraamaan oman henkilökunnan 
kouluttautumista. 
 
Yksi vastaaja ei osannut vielä vastata kysymykseen, mutta kaksi muuta vastaajaa 
kokivat, että järjestelmästä löytyy monia hyödyllisiä ominaisuuksia. Kiitosta sai muun 
muassa se, että tieto on saatavilla sähköisesti, jolloin data saadaan nopeasti käyttöön. 
Tämä on nykyaikana hyvin tärkeää, sillä henkilöstön osaamista tulisi kehittää jatkuvasti 
ja nykyaikaisissa organisaatioissa henkilöstön osaamisen hallinta onnistuu parhaiten 
sähköisen tietojärjestelmän avulla. Etenkin kuntaorganisaatioissa, joissa työskentelee 
monta työntekijää hyvin erilaisissa työtehtävissä.  
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Kysymykseen: mitä haasteita järjestelmän käyttöön liittyy, vastaajat vastasivat, että 
järjestelmä on vähän kankea. Ohjelman toimimattomuus myös aika ajoin häiritsee. 
Päivitysten yhteydessä ohjelmistotoimittajan toiminta ei ole välttämättä kovin sujuvaa 
ja ohjelmiston vanhempia versioita ei myös välttämättä päivitetä kovin pitkään. Yksi 
vastaaja mainitsi haasteena vielä sen, että kaikki organisaatiossa eivät vielä käytä 
järjestelmää. Ne, jotka sitä käyttävät, ovat kuitenkin järjestelmään hyvin tyytyväisiä. 
Järjestelmä kuulemma itsessään toimii loistavasti ja he ovat olleet keskeisesti 
rakentamassa itse.  
 
Käyttöjärjestelmistä löytyi siis muutamia haasteita. Haasteita tuotti muun muassa 
järjestelmän kankeus, mikä jättää kuitenkin lukijan hieman arvailujen varaan, mitä 
kankeudella tarkoitetaan. Haasteita tuotti myös ohjelman aika ajoittainen 
toimimattomuus, etenkin päivitysten yhteydessä. Yhden vastaajan mukaan 
järjestelmä on itsessään hyvin toimiva, mutta haasteita tuotti se, että kaikilla ei ole 
järjestelmää vielä käytössä heidän organisaatiossaan. He kertoivat kuitenkin olevan 
todella tyytyväisiä ohjelmaan ja he ovat olleet keskeisesti mukana rakentamassa sitä. 
Uskonkin tämän olevan juuri se syy, miksi he ovat järjestelmään niin tyytyväisiä. 
Tietojärjestelmän räätälöinti omiin tarpeisiin varmasti näkyy käyttäjäkokemuksessa, 
kun kaikki ylimääräinen on karsittu ja käytössä on vain kaikki olennaiset osat 
henkilöstön osaamisen hallitsemiseksi.  
 
Kysymykseen: onko teillä käytössänne urapolkumallia, kaikki vastaajat vastasivat, että 
ettei heillä ole urapolkumallia käytössään. Yhden vastaajan mukaan varsinaisesti 
nimeä urapolku ei käytetä, sillä se vaatisi kuulemma vielä lisäpaneutumista. Siihen ei 
olla vielä ryhdytty, koska soteuudistusta odotellaan vielä. Toisen vastaajan mukaan 
urapolkumallia ei ole, mutta työkierto ja osaamiskartoitusprosessi on kuitenkin 
olemassa. Kehityskeskusteluissa työuraan liittyviä kysymyksiä käydään läpi sekä 
henkilön omia vahvuuksia. Suurempien organisaatiomuutosten yhteydessä on tehty 
uratoivekartoituksia, jotka on pyritty huomioimaan mahdollisuuksien mukaan.  
 
Varsinaista urapolkumallia ei siis ollut kenelläkään, mutta yhden vastaajan mukaan sitä 
käytettiin soveltaen työkiertoon, osaamiskartoitusprosessiin ja uratoivekartoituksiin. 
Yhdellä urapolkumalli on ilmeisesti kartoituksen alla, mutta eivät ole siihen vielä 
ryhtyneet, koska he odottelevat vielä soteuudistusta. Tarvetta urapolkumallille siis 
löytyy. 
 
Kysymykseen: mitä hyötyä olette kokeneet saavanne urapolkumallista ja onko ollut 
haasteita sen käytössä, yksi vastaaja vastasi, että urapolkumallia käytetään 
satunnaisesti realistisen mallin mukaisesti. Urapolkumallia pidettiin ehdottoman 
hyvänä juttuna ja soteuudistuksen selvittyä heille saattaa jäädä aikaa paneutua sen 
kehittämiseen.  

 
Kysymykseen: kuka tai ketkä organisaatiossa hoitaa urapolkumallia ja henkilöstön 
osaamisen kartoitusta, yksi vastaaja kertoi, että nämä tehdään yhteistoiminnallisesti 
ja osallistavasti. Toinen vastaaja kertoi, että osaamisen kehittämisen koordinoinnista 
vastaa keskushallinnon osaamisen kehittämisen tiimi. Osaamiskartoitukset 
toteutetaan yksiköissä. 
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Vastaukset erosivat kahdella vastaajalla hieman toisistaan. Yhden vastaajan mukaan 
henkilöstön osaamista hallinnoidaan yhteistoiminnallisesti ja osallistavasti, eli 
tarkkaan ei määritelty ketkä sitä hoitavat. Toisen vastaajan mukaan osaamisen 
kehittämisen tiimi vastaa kehittämisen koordinoinnista, mutta osaamiskartoitukset 
hoidetaan yksiköissä.  
 

7.3 Kyselytutkimus: Osaamisen hallinnan järjestelmä ei käytössä 

Tässä osiossa tarkastellaan vastauksia, joissa kerrottiin, että henkilöstön osaamisen 
hallinnan järjestelmä ei ole käytössä. Seitsemästä vastaajasta neljä kertoi, että 
järjestelmä ei ole käytössä.  
 
Kysymykseen: miten henkilöstön osaamisen hallinta teillä on toteutettu, vastaajat 
vastasivat, että keskustelua osaamisen kehittämisen tarpeista käydään yhdessä ja 
yksiköiden tasolla kehityskeskusteluissa. Koulutuksia järjestetään kaupunkitasoisesti, 
alueilla ja yksiköissä. Osaamisprofiilien määrittely on aloitettu tarvittavan osaamisen 
määrittämiseksi. Myös osaamiskartoituksia on tehty perusopetuksen ja 
varhaiskasvatuksen osalta tieto- ja viestintäteknologian osaamiseen liittyen. Kentän ja 
hallinnon välillä käydään jatkuvaa keskustelua osaamistarpeista ja tarpeiden 
toteuttamisesta. Erilaisia malleja osaamisen kehittämiseen on myös kehitetty. Tulos- 
ja kehityskeskustelun yhteydessä tehdään henkilökohtainen kehittymissuunnitelma ja 
organisaatio tasolla koostetaan osaamisen kehittämissuunnitelma. Osaamisen 
hallintaa toteutetaan esimiehen ylläpitämällä koulutussuunnitelmalla sekä työn- ja 
tehtävänkuvauksilla. Osaamisen kehittämistarpeet huomioidaan 
koulutussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Henkilöstön osaamisen hallinnan 
järjestelmä on kahdella vastaajalla kartoituksen alla. 
 
Vastauksista päätellen osaamisen hallinta painottuu paljolti kehityskeskusteluihin ja -
suunnitelmiin yksiköissä, erilaisiin koulutussuunnitelmiin ja osaamiskartoituksiin.  
Vastaukset ovat siis melko samanlaisia niiden vastaajien kanssa, jotka kertoivat, että 
henkilöstön osaamisen hallinnan järjestelmä on käytössä. Kaksi vastaajasta kertoi, että 
henkilöstön osaamisen hallinnan järjestelmän hankkiminen on kartoituksen alla, joten 
tarvetta tietojärjestelmälle on.  
 
Kysymykseen: onko teillä käytössänne jonkinlainen urapolkumalli, kaikki vastaaja 
vastasivat, että urapolkumallia ei ole käytössä. Kaksi vastaaja kuitenkin kertoi, että 
urapolkumalli olisi kartoituksen alla. Yhden vastaajan mukaan heillä ei ole yhteistä 
urapolkumallia kuvattuna, mutta he ovat muodostaneet urapolkuryhmiä niille 
henkilöstöryhmille, joita ”uhkaa” isommat työmuutokset tai työn loppuminen. 
Uratoiveet on nostettu mukaan kehityskeskusteluprosesseihin. Tämän lisäksi 
työsuhteiset tehtävät tulevat ensin sisäisesti haettavaksi, jolloin halukkaat voivat 
hakeutua uusiin tehtäviin kevyemmällä prosessilla. Yhden vastaajan mukaan heidän 
kaupungilla on käytössä tehtävä- ja urakiertomalli. Heillä tehtäväkiertoon 
hakeutumisesta keskustellaan ensin esimiehen kanssa ja hakemus tehdään Kuntarekry 
-järjestelmän kautta.  
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Tässä kysymyksessä kaikki vastasivat jälleen, että varsinaista urapolkumallia ei ole 
käytössä. Kolme vastaajaa kertoi, että uratoiveita pyritään kuitenkin kartoittamaan 
esimerkiksi kehityskeskustelujen yhteydessä. Kaksi vastaajaa kertoi, että urapolkumalli 
olisi kehitteillä. 
 
Kysymykseen: mitä hyötyä olette kokeneet saavanne urapolkumallista ja onko 
haasteita sen käytössä, vastaajat vastasivat, että urapolkumalliin liittyy paljon 
pohdittavia asioita, sillä henkilöstön liikkuvuus ei ole yksinkertaista hierarkisessa 
organisaatiossa, jossa on kiinteät tehtäväkuvat. Yksi vastaaja kertoi, että 
systemaattista urapolkumallia ei ole, mutta sisäinen haku toimii pienimuotoisesti. 
Työkierrosta hyötynä mainittiin henkilöstön osaamisen kehittäminen ja 
laajentaminen. Haasteena saattaa taas olla korvausrekrytointi tehtäväkiertoon 
lähteneen tilalle. 
 
Vaikka vastaajat kertoivat, että heillä ei ole käytössään varsinaista urapolkumallia, 
käyttävät he sitä silti soveltaen muun muassa työkiertoon ja sisäiseen hakuun. 
Haasteena mainittiin henkilöstön liikkuvuus, sillä kuntaorganisaatiossa on kiinteät 
tehtäväkuvat, jolloin esimerkiksi työkierto voi olla hankala toteuttaa. Myös 
korvausrekrytointi voi aiheuttaa haasteita. Urapolkumallin haasteiden ratkominen 
vaatisi vielä hieman lisäpaneutumista kunnissa. 
 
Kysymykseen: kuka tai ketkä organisaatiossanne hoitaa urapolkumallia ja henkilöstön 
osaamisen kartoitusta yksi vastaaja vastasi, että henkilöstöhallinnon työntekijät 
hoitava näitä. Toisen vastaajan mukaan mallia kehitetään keskushallinnon johdolla 
yhdessä toimialojen ja liikelaitosten kanssa. Kolmas vastaaja vastasi, että näitä 
hoidetaan yksiköissä. Neljännen vastaajan mukaan tehtävänkiertoa hoidetaan 
keskitetysti henkilöstöpalveluissa yhdessä esimiesten kanssa. Henkilöstön osaamisen 
kartoitus on esimiesten vastuulla. 
 
Jokainen vastasi tähän kysymykseen eri tavalla esimerkiksi yhdessä kunnassa 
henkilöstön osaamisesta vastaavat henkilöstöhallinnon työntekijät ja toisessa sitä 
hoidetaan pelkästään yksiköissä.  
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8 YHTEENVETO 

Tavoitteena opinnäytetyössäni oli selvittää, miten Riihimäen kaupunki voisi parhaalla 
mahdollisella tavalla käyttää henkilöstön osaamisen hallinnan järjestelmää 
hyödykseen ja miten muut kaupungit ovat sitä käyttäneet. Lähetin kyselytutkimuksen 
20 Suomen suurimmalle kaupungille. Kyselytutkimus sisälsi 10 avointa kysymystä 
kaupunkien henkilöstösuunnittelijalle tai -päällikölle. Kyselytutkimukseeni sain 
harmillisen vähän vastauksia, joka voi johtua siitä, että lähetin kyselytutkimukseni 
kesän kynnyksellä. Monet ovat silloin valmistautumassa kesälomien viettoon, jolloin 
aikaa kyselytutkimuksen vastaamiseen ei välttämättä löytynyt.  
 
Kyselytutkimuksessa halusin ensin selvittää, kuinka monella kyselytutkimukseen 
valituilla kuntaorganisaatiolla on käytössään henkilöstön osaamisen hallinnan 
järjestelmä. Seitsemästä vastaajasta kolmella järjestelmä oli käytössä ja kaksi 
vastaajaa kertoi, että järjestelmä olisi kartoituksen alla. Eroja henkilöstön osaamisen 
hallintaan en kuitenkaan löytänyt paljoa niiden välillä, keillä järjestelmä oli ja keillä ei 
ollut. Lähes jokainen vastaaja kertoi käyvänsä henkilöstönsä kanssa ainakin 
kehityskeskusteluja. Henkilöstön osaamisen hallintaa hoidetaan kuntaorganisaatioissa 
hieman eri tavoilla. Henkilöstön osaamista hallittiin vastausten perusteella muun 
muassa pelkästään henkilöstöhallinnon toimesta, pelkästään yksiköissä tai sitten 
yhdessä keskushallinnon ja esimiesten yhteistyöllä.  

 
Vastaajat, joilla henkilöstön osaamisen järjestelmä on käytössä, kertoivat käyttävänsä 
tietojärjestelmää hyödykseen muun muassa koulutusten markkinoimiseen ja 
raportoimiseen, pätevyyksien kirjaamiseen ja kehityskeskustelulomakkeiden 
täyttämiseen. Kaksi vastaajaa koki, että järjestelmistä löytyi hyödyllisiä ominaisuuksia. 
Järjestelmiä kehuttiin siitä, että tiedot ovat sähköisesti saatavilla, luvut saadaan 
suoraan ohjelmasta, koulutuksia helppo seurata, saadaan dataa osaamisen 
muutoksista ja kehittämistarpeista ja saadaan tiedot etenemishalukkaista. 
Haasteitakin koettiin järjestelmän käytössä muun muassa ohjelman kankeus ja 
ohjelman aika ajoittainen toimimattomuus häiritsi päivitysten yhteydessä.  
 
Yhdelläkään kyselyyn vastanneista kaupungeista ei ollut käytössä urapolkumallia, 
mutta muutaman vastaajan mukaan urapolkumalli olisi kehitteillä. Urapolkumallia 
sovellettiin jonkin verran joissakin organisaatioissa työkiertoon ja uratoiveiden 
kartoittamiseen kehityskeskusteluissa. Sisäistä hakua käytettiin myös hyödyksi osassa 
kuntaorganisaatiossa. Haasteita urapolkumallin käyttöönotossa aiheutti kuntien 
kiinteät tehtäväkuvat ja korvausrekrytointi.  

 
Kyselytutkimuksen vastausten perusteella kuntaorganisaatiot voivat hyödyntää 
henkilöstön osaamisen järjestelmää hyvinkin monipuolisesti mm. pätevyyksien 
kirjaamiseen, osaamiskartoitusten laatimiseen, henkilöstön koulutusten 
suunnitteluun ja seuraamiseen sekä kehityskeskustelulomakkeiden täyttämiseen. 
Järjestelmä auttaa jokapäiväisessä esimiestyössä ja helpottaa jokapäiväistä strategista 
johtamista, kun tiedot ovat saatavilla nopeasti yhdestä paikasta. Henkilöstö on myös 
organisaatioiden tärkein voimavara, jolloin osaamisen hallinnan tietojärjestelmään 
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panostaminen on lähes välttämätöntä. Kuten tämän työn toimeksiantaja totesi 
(haastattelu 18.10.2018), henkilöstöä on kunnissa paljon, joten osaamista voidaan 
hallinnoida parhaiten ainoastaan sähköisen järjestelmän avulla. 
 
Vaikka urapolkumallin käyttämistä koettiinkin haastavana kuntien kiinteiden 
tehtävänkuvien vuoksi, uskon että urapolkumallia voitaisiin käyttää ainakin 
pienimuotoisesti kuntaorganisaatioissa. Monilla kunnilla oli vaihtelevasti 
urapolkumallin osia käytössä (osaamiskartoitukset, työkierto, uratoivekartoitukset), 
joten mitään suuria esteitä urapolkumallin käyttöönottamiseen on. Työkiertoa 
voitaisiin käyttää esimerkiksi suurin piirtein samantasoisissa työtehtävissä hyödyksi, 
jolloin tehtävänkuva ei muuttuisi liian paljon. Uratoive- ja osaamiskartoituksia voidaan 
taas toteuttaa kehityskeskustelujen yhteydessä. 
 
Koska Riihimäen kaupunki haluaa valmistautua henkilöstön tulevaisuuden 
osaamishaasteisiin, olisi seuraava kehitysaskel hankkia henkilöstön osaamisen 
hallinnan tietojärjestelmä. Tietojärjestelmän avulla varmistetaan, että oikeat ihmiset 
ovat oikeissa paikoissa, jolloin henkilöstön tehokkuus ja työtyytyväisyys paranee. 
Kyselytutkimuksen mukaan, vähän yli puolella vastaajista henkilöstön osaamisen 
hallinnan järjestelmää ei ollut käytössä. Kyseinen järjestelmä ei ole siis vielä kovin 
yleisessä käytössä kuntaorganisaatioissa, joten Riihimäen kaupunki voisikin erottua 
tietojärjestelmän avulla edukseen muista kunnista. 

 
Kaiken kaikkiaan opinnäytetyöprosessi oli erittäin opettavainen ja mielenkiintoinen 
kokemus. Pääsin perehtymään paremmin urapolkuun käsitteenä ja ymmärtämään, 
kuinka tärkeää jatkuva itsensä kehittäminen työelämässä on. Tutkimustani tehdessä, 
ei jäänyt epäselväksi, että henkilöstö on organisaatioiden tärkein voimavara, jonka 
osaamista ja osaamisen kehittämistä pidetään organisaatioiden yhtenä tärkeimpänä 
menestystekijänä.  
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Liite 1 
Kyselytutkimuksen kysymykset 
 
 

1. Nimesi ja kaupunki, jossa työskentelet? 
2. Onko teillä käytössänne henkilöstön osaamisen hallinnan järjestelmä? Jos on, mikä 

järjestelmä teillä on käytössä? 
3. Miten henkilöstön osaamisen hallinta teillä on toteutettu? 
4. Millä tavoin olette käyttäneet henkilöstön osaamisen hallinnan järjestelmää 

hyödyksenne ja millaisissa käyttötilanteissa? 
5. Mitä hyötyä järjestelmästä on? 
6. Mitä haasteita järjestelmän käyttöön liittyy? 
7. Onko teillä käytössänne jonkinlainen urapolkumalli (osaamiskartoitus, 

uratoiveiden kartoittaminen, työnkierto)? Kuvailkaa, millainen urapolkumalli teillä 
on käytössänne.  

8. Mitä hyötyä olette kokeneet saavanne urapolkumallista ja onko ollut haasteita sen 
käytössä? Kuvailkaa myös käyttötilanteet. 

9. Kuka tai ketkä organisaatiossanne hoitaa urapolkumallia ja henkilöstön osaamisen 
kartoitusta? (Keskitetty palvelu vai sijoitettu yksiköihin?)  

10. Saako teihin olla yhteydessä, jos ilmenee tarvetta lisäkysymyksille? 


